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Uvodnik

L 
etošnji september je poskrbel za veliko sonca in lepih, toplih dni, ki so bolj spomi-
njali na poletje kot jesen. A kljub temu narava sledi svojemu ciklu, prestopili smo v 
koledarsko jesen, dnevi se krajšajo, spremembe so vidne tudi na vrtovih, travnikih 
in v gozdu. Ljudje so se vrnili iz počitnic v domače kraje, začela se je šola. Tudi v 
našem zavodu je september potekal zelo dinamično. Veseli in ponosni smo, da je 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja prepoznalo požrtvo-
valno in kakovostno delo naših zaposlenih, prejeli so srebrni znak in priznanje. 

Covid sicer še vedno ostaja osrednja tema in izziv, s katerim se vsakodnevno soočamo 
pri svojem delu. Hkrati pa se zavedamo pomembnosti celostne obravnave naših 
pacientov. Ta se začne pri preventivi: zdrav življenjski slog, zmanjševanje stresa in 
izogibanje škodljivim navadam so vsem poznana dejstva, na katere pa v pomanjkanju 
časa in energije pogosto pozabljamo tudi zdravstveni delavci. 

Kdaj ste nazadnje naredili kaj dobrega zase in za svoje zdravje? Kako dobro se počutite 
v svojem telesu? 

 V oktobru in novembru bomo v sklopu aktivnosti, namenjenih varovanju zdravja 
zaposlenih, izvedli 5 spletnih delavnic, ki jih podrobneje predstavljamo v nadaljevanju. 
Potekale bodo preko aplikacije Zoom, vsem zaposlenim, ki se delavnice ne bodo 
mogli udeležiti v živo, pa bo na voljo posnetek. Vabim vas, da se delavnic udeležite in 
naredite nekaj koristnega za svoje zdravje in dobro počutje. 

Nikar pa vsi skupaj ne pozabimo na korektne medsebojne odnose, spoštovanje, 
prijaznost, strpnost in razumevanje! Bodimo prijazni do sebe in drug do drugega.

Renata Gorjan, Glavna sestra
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AKTUALNO

Priznanje sta prejela Viktor 
Zrim, dipl.zn. in enota nujne 
medicinske pomoči ZD 
Murska Sobota.

PRIZNANJA ZA USPEŠNO DELO 
IN PRISPEVEK K RAZVOJU 
ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE V 
REGIJI

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Pomurja (SDMSBZT), ki 
šteje več kot 1300 članov in letos obeležuje 60 
let delovanja, je podelilo priznanja in srebrne 
znake zaslužnim posameznikom in službam za 
leto 2020. 

Za uspešno poklicno delo ter prispevek k razvo-
ju zdravstvene in babiške nege regiji so srebrne 
znake prejeli:

- Viktor Zrim, ZD Murska Sobota,
- Marija Flisar, Karolina Kovač in Nataša Kreft,  

Splošna bolnišnica Murska Sobota, 
- Tomaž Rantaša, ZD Gornja Radgona.

Priznanja pa so šla v roke Petri Hegeduš iz 
SBMS, Nataliji Škafar iz ZD Lendava in enoti 
nujne medicinske pomoči ZD Murska Sobota.

SLAVNOSTNA PODELITEV PRIZNANJ

Slavnostna podelitev je potekala  3. septembra 
2021 v Moravskih Toplicah. 

Dragica Jošar, predsednica društva, se je ob slo-
vesnosti zahvalila vsem zaposlenim v zdravstve-
ni negi za požrtvovalnost in skrb, ki jo izkazujejo 
pacientom. 

»Želim, da bi tudi odločevalci opazili, kako tež-
ko in pomembno je delo v zdravstveno-babiški 
negi, in končno rešili dolgoletna vprašanja,« je 

Srebrni znak in priznanje Strokovnega 
društva medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Pomurja

Iskrene čestitke ob prejetem priznanju! Vodstvo zavoda
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DO KONCA AVGUSTA V 
EVROPSKI UNIJI POLNO 
CEPLJENIH 70% ODRASLIH 

Predsednica Evropske komisije Ursula 
von der Leyen je 31. avgusta objavila, 
da je v EU polno cepljene 70% odrasle 
populacije. 

V Sloveniji je bil odstotek preceplje-
nih konec avgusta 2021 veliko nižji od 
evropskega povprečja, znašal je pod 45 
%. 

Ob uvedbi PCT pogojev v sredini mese-
ca septembra se je interes za cepljenje 
evidentno povečal tudi pri nas. 

Cepljenje izvajamo skladno z nacional-
no strategija cepljenja. Osebe, ki se od-
ločijo za cepljenje pri nas, lahko izbirajo 
med cepivi proti COVID-19 AstraZeneca 
(Vaxzevria), Pfizer, Moderna in Janssen.

JESEN PRINESLA VELIKO 
ZANIMANJA ZA CEPLJENJE 
TUDI PRI NAS

V našem zdravstvenem domu smo do 
konca avgusta polno cepili 26.365 oseb. 
24.369 oseb pa je bilo cepljeno s prvim 
odmerkom. 

13. septembra 2021 smo cepili kar 795 
oseb, kar je največ ceplkjenih v enem 
dnevu od začetka cepljenja. Avgusta, na 
primer, smo največ oseb cepili 6. avgu-
sta in sicer 543 oseb.

CEPLJENJE S TRETJIM 
ODMERKOM 

Za tretji odmerek se lahko odločijo vse 
polno cepljene odrasle osebe. Uporaba 
se priporoča starejšim in kroničnim bol-
nikom.

V skladu s priporočili NIJZ za cepljenje  
proti covid-19, ki so bila izdana 6. sep-
tembra 2021,   se priporoča uporaba 
tretjega odmerka cepiva proti covid-19 
pri sledečih skupinah:

- oskrbovanci v DSO, 
- starejši od 70. let,
- posebej ranljivi kronični bolniki.

Cepljenje s tretjim, poživitvenim od-
merkom je možno tudi za vse ostale, ki 
so opravili osnovno cepljenje proti co-
vid-19.

Oseba, ki se odloči za tretji odmerek, 
pred cepljenjem podpiše izjavo, v ka-
teri soglaša s prejemom cepiva proti 
covid-19 na način, ki ni priporočen in 
odobren za uporabo. 

Izjavo najdete na povezavi https://
www.zd-ms.si/images/zdms/covid-19/
Izjava-o-prejemu-cepiva-proti-co-
vid-19.pdf

TRETJI ODMEREK VSAJ 6 
MESECEV PO OSNOVNEM 
CEPLJENJU

Priporočen presledek  med osnovnim 
cepljenjem in tretjim odmerkom je vsaj 
6 mesecev. Za tretji odmerek se upo-
rablja mRNA cepivo.

OSNOVNA SHEMA CEPLJENJA 
S TREMI ODMERKI ZA POSEBEJ 
RANLJIVE SKUPINE

Tretji odmerek cepiva proti covid-19 se 
priporoča kot    dodatni odmereK osnov-
ne sheme cepljenja sledečim skupinam:

AKTUALNO

September v znamenju 
množičnega cepljenja 
proti covid-19
Naraščanje števila okužb in vladno zaostrovanje PCT ukrepov sta 
dva ključna razloga za izrazito povečanje interesa za cepljenje med 
prebivalstvom v septembru. Povečan interes zaznavamo tudi v 
okviru našega zdravstvenega doma, kjer izvajamo cepljenje 
brez naročanja na 13 lokacijah. 

V Sloveniji smo 4. septembra presegli 1 milijon cepljenih

s prvim odmerkom cepiva proti covid-19.
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- osebam s presejanimi organi (tudi 
pred načrtovano presaditvijo),

- težje imunsko oslabljene osebe  (bol-
niki z določenimi oblikami raka;  bol-
niki z nekaterimi redkimi boleznimi,  
odrasli na dializi ali  s kronično ledvič-
no boleznijo 5. stopnje).

Priporočen  razmak med osnovnim cep-
ljenjem in tretjim odmerkom, ki je del 
rednega cepljenja, je 4 tedne. 

CEPLJENJE MLADOSTNIKOV

Cepljenje proti covid-19 je priporočljivo 
za mladostnike stare 12 let in več.

Cepljenje mladostnikov starih 12 let in 
več se  izvaja v cepilnih centrih na enak 
način kot cepljenje odraslih. 

Glede privolitve staršev ali odgovor-
ne osebe velja enako kot pri drugih 
cepljenjih: pri otrocih mlajših od 15 

let je za cepljenje potrebna privolitev 
staršev, zato je pri cepljenju potrebno 
spremstvo staršev/skrbnikov ali pisna 
privolitev staršev/skrbnikov. Pri otrocih 
starih 15 let in več privolitev staršev ni 
potrebna.

CEPLJENJE NOSEČNIC

Za nosečnice je priporočljiva uporaba 
mRNA cepiv, ker je za ta cepiva trenu-
tno na voljo največ podatkov o varnosti 
in učinkovitosti pri nosečnicah. 

Če ženska, ki je prejela prvi odmerek 
cepiva Vaxzevria (AstraZeneca), zanosi, 
se za drugi odmerek uporabi mRNA ce-
pivo.

AKTUALNO

ČAS JE, DA SE ŽIVLJENJE VRNE 

NAZAJ. CEPIMO SE!

Cilji cepljenja so preprečiti šir-

jenje novega koronavirusa in 

zmanjšati možne zdravstvene 

posledice okužbe s covid-19 

in s tem škodljivih posledic za 

našo družbo. 

CEPLJENJE 
BREZ NAROČANJA

izvajamo na matični loka-
ciji v Murski Soboti in na 12 
drugih lokacijah v Beltincih, 
Gornjih Petrovcih, na Kuzmi, 
Gradu, Rogašovcih, Cankovi, 
Puconcih, Martjancih, Prose-
njakovcih, Tišini, Šalovcih in 
Hodošu.

Seznam lokacij in termine naj-
dete na https://www.zd-ms.
si/novi-prispevki/851-covid-
-19-cepljenje-brez-naro%C4%-
8Danja-v-zdravstvenem-do-
mu-murska-sobota

Cepljenje je brezplačno in za-
gotovljeno vsem, ki imajo stal-
no ali začasno prebivališče v 
Republiki Sloveniji, ne glede na 
to, ali so zavarovani. V Sloveniji 
se lahko cepijo tudi osebe, ki 
so zaposlene v Sloveniji.
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Dinamika cepljenja v cepilnem centru ZD Murska Sobota

Polno cepljeni Cepljeni z enim odmerkom

Vir: Interna dokumentacija ZDMS

Foto: sobotainfo.si
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AKTUALNO

Obravnava ranljivih skupin
Tekst: Mitja Dišič, mag.kineziologije

V okviru našega 
zdravstvenega doma 
izvajamo preventivne 
programe namenjene 
posamičnim ranljivim 
skupinam. V sklopu teh 
aktivnosti potekajo tudi 
aktivnosti za Rome, ki jih 
izvaja Center za krepitev 
zdravja.

SKRB ZA ZDRAVJE RANLJIVIH 
SKUPIN

Ranljive osebe se soočajo s  številnimi 
ovirami pri skrbi za lastno zdravje, pri do-
stopu do sistema zdravstvenega varstva, 
vključno s preventivnimi programi. Po-
gosto so postavljene na družbeno obro-
bje in  izpostavljene težavam, povezanim 
z zdravjem.

V okviru našega zdravstvenega doma po-
skušamo znotraj različnih enot ranljivim 
skupinam zagotoviti celostno obravnavo 
z namenom  doseganja boljšega zdravja 
in z zdravjem povezane kakovosti življe-
nja.

Najpogosteje zastopane ranljive skupine 
so: otroci in mladostniki s težavami v od-
raščanju, invalidi, osebe s težavami v du-

ševnem zdravju, ljudje z nizkimi dohodki, 
katerih preživetje je odvisno od različnih 
oblik pomoči, brezposelni, prekarni de-
lavci, samozaposleni, starejši prebivalci, 
Romi, brezdomci, odvisniki, osebe z iz-
kušnjo (domačega) nasilja, migranti, be-
gunci in iskalci azila.

POLOŽAJ IN PERSPEKTIVA 
ROMOV V EU

V sklopu rednih aktivnosti Centra za kre-
pitev zdravja izvajamo preventivne pro-
grame za Rome. 

Izvajalec je Mitja Dišič, ki se je 6. avgu-
sta 2021 udeležil okrogle mize na temo 
romske problematike.

Okrogla miza o položaju, perspektivah 
in pričakovanjih Romov v prihodnjem 

Udeleženci okrogle mize o položaju , perspektivah in pričakovanjih Romov v EU, Avgust 2021
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NOVIČKA

Sodelovanje 
RIS dvorca Rakičan in Centra 
za krepitev zdravja v letu 2021
Tekst: Tomislav Lilek, dipl.zn.

Ranljive populacije v zdravstvu 
so tiste, za katere velja večje 
tveganje za slabše zdravstveno 
stanje oziroma večjo nedosto-
pnost do zdravstvene obrav-
nave.

razvoju in življenju v EU / Evropi je po-
tekala v okviru Konference o prihodnosti 
EU / Evrope in   Svetovnem dnevu spo-
mina na romske žrtve genocida v drugi 
svetovni vojni ter 30. obletnici Republike 
Slovenije.  

Srečanje se je pričelo ob 17. uri na Vrtu 
spomina in prijateljstva v Petanjcih. Pri-
sotne je kot prvi nagovoril mag. Jožek 
Horvat Muc, romolog, predsednik Zveze 
Romov Slovenije. 

Sledil je nagovor prof. dr. Dragoljuba Ac-
kovića, ki je v okviru 50. obletnice prvega 
mednarodnega kongresa Romov, simbo-
lično posadil drevo.

Ob 18. uri se je v veliki sejni dvorani 
Mestne občine Murska Sobota dogodek 
nadaljeval z okroglo mizo o položaju, 
perspektivah in pričakovanjih Romov v 
prihodnjem razvoju in življenju v EU / 
Evropi. 

Sodelovali so sledeči govorniki: Miha 
Lobnik, zagovornik načela enakosti Re-
publike Slovenije; Matjaž Gruden, di-
rektor za demokratično participacijo pri 

Svetu Evrope (video nagovor); prof. dr. 
Dragoljub Acković, romolog, general-
ni sekretar Evropske romske zveze ter 
član Parlamenta Republike Srbije; doc. 
dr. Vera Klopčič, Ustanova dr. Šiftarjeva 
fundacija; mag. Orhan Galjus, podpred-
sednik Evropske romske Zveze, mag. 
Emina Schemo, podpredsednica Evrop-
ske romske zveze in svetovalka Ministr-
stva za politični sistem in odnose med 
skupnostjo Republike Severne Makedo-
nije ter mag. Vita Zalar, asistentka na In-
štitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU. 

Po okrogli mizi je sledila položitev venca 
k spominski plošči »V spomin romskim 
žrtvam holokavsta v 2. svetovni vojni 
1941 – 1945«.

2. AVGUST: SVETOVNI DAN 
SPOMINA NA ROMSKE ŽRTVE 
GENOCIDA V DRUGI SVETOVNI 
VOJNI

Romi so bili kot etnična skupina za Judi 
druga največja žrtev nacističnega režima 
med drugo svetovno vojno. Po nekaterih 

ocenah naj bi nacisti v tem obdobju us-
mrtili okoli pol milijona Romov.

Ta datum je izbran, ker so nacisti 2. av-
gusta 1944 v taborišču Auschwitz Birke-
nau uničili tamkajšnje romsko taborišče  
Zigeunerlager in usmrtili več kot 3.000 
Romov.

DOLGOROČNO SODELOVANJE 
ZA OBOJESTRANSKO 
ZADOVOLJSTVO

V Centru za krepitev zdravja smo v sep-
tembru 2021 v sodelovanju z RIS, Raz-
iskovalno izobraževalnim središčem 
Dvorec Rakičan, izvedli več tematskih 
aktivnosti iz področja varovanja zdravja 
in osvojitve zdravega življenjskega sloga. 
Gre za ustaljeno sodelovanje, ki poteka 
že več let zapored.

Dr. Suzana Šuklar in Tomislav Lilek, dipl. 
zn. sta izvedla sledeče delavnice: 

Zdravo živim: Delavnica opisuje zdrav ži-
vljenjski slog, katerega naj bi posameznik 
osvojil in živel, kar naj bi ugodno vplivalo 
na njegovo zdravje. 

Zvišane maščobe v krvi: Udeleženci so 
na delavnici prejeli informacije o tem,  
kako se uspešno spopasti s problematiko 
povišanih maščob v krvi. 

Zvišan krvni tlak: Delavnica opredeljuje 

ustrezen življenjski slog in ukrepe ob so-
očanju z zvišanim krvnim tlakom. 

Tadeja Lončar, mag. psih. pa je izvedla 
delavnici Tehnike sproščanja in Spopri-
jemanje s stresom, kjer je udeležencem 
predstavila stres in tehnike, kako se z 
njim spopasti. 

Marko Smodiš, dipl. fiziot. in Mitja Dišić, 
mag. kinez. sta izvedla 6 minutni test 
hoje in Testiranje telesne pripravlje-
nosti za odrasle.
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AKTUALNO

15 LET DELOVANJA SOCIALNE 
KMETIJE KORENIKA

9. septembra 2021 so na Socialni kme-
tiji Korenika v Šalovcih, v osrčju Krajin-
skega parka Goričko, obeležili 15 let 
delovanja. Korenika je v 15. letih delo-
vanja postala primer dobre prakse na 
področju socialnega podjetništva, za-
poslovanja invalidov in oseb iz drugih 
ranljivih družbenih skupin ter zaščitne-
ga zaposlovanja.

Kmetija deluje v okviru društva Mozaik, 
v sklopu katerega delujejo tudi  večge-
neracijski center Štorklja in se izvajajo 
različni drugi programi.

Ob svečani priložnosti so organizator-
ji pripravili okroglo mizo ter slovesno 
otvoritev novih prostorov Večgenera-
cijskega centra Štorklja. 

 Dogodka se je udeležilo vodstvo naše-
ga zdravstvenega doma in dva zaposle-
na iz Centra za krepitev zdravja. 

OKROGLA MIZA Z 
UGLEDNIMI GOSTI

V sklopu prireditve je potekala okrogla 
miza za predstavnike ustanov in organi-
zacij, ki sodelujejo z Večgeneracijskim 
centrom in druge zainteresirane.  

Na posvetu so sodelovali Goran Milo-
ševič iz socialne kmetije Korenika, va-
ruh človekovih pravic Peter Svetina in 

izr. prof. dr. Jože Ramovš, antropolog 
in socialni delavec iz Inštituta Antona 
Trstenjaka. 

Goran Miloševič je v okviru posveta 
spregovoril o izkušnjah s socialnim 
kmetijstvom, s katerim se ukvarjajo na 
Koreniki. 

Peter Svetina, ki opravlja dolžnost va-
ruha človekovih pravic, je izpostavil po-
men dostopnosti javnih storitev v vseh 
slovenskih regijah. Spregovoril je tudi o 
tem, kako pomembno lahko nevladne 
organizacije prispevajo k kakovosti jav-
nih socialnih storitev. 

Jože Ramovš je pozornost namenil iz-
zivom na področju skrbi za starejše ter 
možnostim za izboljšanje tako dostop-
nosti kot kakovosti storitev.   

NOV VEČGENERACIJSKI 
CENTER ŠTORKLJA 

 Fotografija: www.korenika.si

Po okrogli mizi je sledila slavnostna 
otvoritev novega centra s krajšim kul-
turnim programom. Obiskovalci smo si 
nove prostore tudi ogledali. 

Kot so poudarili prireditelji, je cen-
ter Štorklja varen in odprt prostor, 
ki združuje vse starostne generacije, 
krepi medgeneracijsko sodelovanje 
in solidarnost.

15 let delovanja Socialne 
kmetije Korenika in otvoritev 
večgeneracijskega centra Štorklja
Tekst: Tadeja Lončar, mag. psih.

Center za krepitev zdravja je že do sedaj in bo tudi v bodoče izvajal aktivnosti v 

večgenercijskem centru Štorklja in tudi v drugih programih društva Mozaik.

Foto: www.korenika.si
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STROKOVNO

Letošnji svetovni dan fizioterapije 
v znamenju rehabilitacije po 
dolgotrajnem covid-u
Tekst: Blanka Vereš, dipl. fiziot.

8. septembra 
obeležujemo Svetovni 
dan fizioterapije. 
Letošnja tema 
»Rehabilitacija in 
dolgotrajni COVID« 
osvešča prebivalstvo 
o izjemnem pomenu 
fizioterapevtove 
vloge pri zdravljenju 
in obravnavi ljudi 
v fazi okrevanja 
po dolgotrajnem 
covid-u. Posledice 
dolgotrajnega 
covida občuti 1 od 
10 prebolelih. Veliko 
ljudi, ki se sooča s 
to boleznijo, je bilo 
pred tem zdravih in v 
dobri kondiciji.

REHABILITACIJA IN 
DOLGOTRAJNI COVID

Letos je Svetovni dan fizioterapije pote-
kal pod sloganom »Rehabilitacija in dol-
gotrajni COVID«. 

Tema je bila izbrana z namenom informi-
rati svetovno javnost o pomembnosti fizio-
terapevtove vloge pri zdravljenju in obrav-
navi ljudi v fazi okrevanja po dolgotrajnem 
covid-u in poudariti, da je fizioterapija pri 
tem izredno učinkovita. 

DOLGOTRAJNE POSLEDICE 
COVIDA-19 NA TELESNI 
IN PSIHOSOCIALNI VIDIK 
POSAMEZNIKA 

S potekom pandemije so se začeli kazati 
dolgotrajni vplivi na zdravje in zapleti pri 
tistih, ki so bolezen preboleli ter tudi psi-
hosocialne težave v celotni populaciji za-
radi zapore gospodarskega in socialnega 
sistema. 

Karantena, socialna izolacija, distanciranje 
in zaprtje objektov, namenjenih telesni 
vadbi, imajo za posledico poslabšanje ka-
zalnikov zdravja tudi pri tistih, ki bolezni 
niso preboleli. 

Omejevanje vključevanja vadbe v zdra-
vstveno preventivo in zdravljenje različnih 
oblik te bolezni vodi k vedenjskim spre-
membam. Posledično so se mnogi v tem 
stanju še lažje prepustili sedečemu življenj-

Simptome v obdobju 12 tednov ali 
dlje po okužbi s korona virusom raz-
vije 1 od 10 primerov. 

Prebolevnikov, ki se soočajo s posle-
dicami prebolele bolezni, je tako vse 
več, fizioterapija pa pomemben del 
do čimprejšnjega okrevanja. 
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skemu slogu, prenajedanju in / ali uži-
vanju mastne, slane in sladke hrane ter 
hiperfagiji. V socialnovarstvenih ustano-
vah pa so zaradi ukrepov izolacije in ka-
rantene ter kadrovskih stisk opuščali ali 
omejili gibalne dejavnosti. 

AKUTNI COVID-19

Traja do 3 tedne od datuma pojava simp-
tomov pri blagih in asimptomatskih pri-
merih covida-19 ter do 4 tedne pri zmer-
nih, hudih in kritičnih primerih. 

POSTAKUTNI COVID-19 

Simptomi trajajo dlje kot 3 tedne od 
začetka simptomov v blagih in asimpto-
matskih primerih. V zmernih, hudih in 
kritičnih primerih pa bolezen poteka več 
kot 4 tedne.  

DOLGOTRAJNI ALI KRONIČNI 
COVID-19 (ang. long or chronic 
covid-19)

O njem govorimo, kadar bolezen traja 
več kot 12 tednov od datuma pojava 
simptomov. 

Prizadene lahko tako tiste, ki so bili 
hospitalizirani zaradi akutnega covid-a, 
kot tudi tiste, ki so ga preboleli doma. 

Dolgotrajni covid je več-sistemska bole-
zen; saj obstaja več kot 200 simptomov, 
ki se lahko pojavljajo v različnih kombina-
cijah in nihajo med predvidljivimi in ne-
predvidljivimi vzorci ponovnih izbruhov 
in začasnega izboljšanja bolezni. 

Najpogostejši simptomi dolgotrajnega 
covida po 6. mesecih so:

- ekstremna utrujenost,
- poslabšanja stanja po naporu,
- težave s spominom in koncentracijo.

Pri obravnavi oseb z dolgotrajnim covi-
dom-19 se priporoča integriran rehabi-
litacijski proces ter interdisciplinarna 
obravnava, ki pokriva živčno-mišični, 
srčno-žilni, respiratorni vidik in 

psihološko podporo z namenom izbolj-
šanja kakovosti posameznikovega življe-
nja. 

Velik poudarek je na telesni dejavnosti. 
Ta bi morala biti vedno manj razumljena 
kot 'hobi posameznikov', ampak kot nuj-
na aktivnost za vso populacijo in mora 
biti kot taka tudi podprta.

NAPOTITEV PREBOLEVNIKOV 
COVIDA-19 V DELAVNICE 
ZDRAVSTVENO VZGOJIH 
CENTROV / CENTROV ZA 
KREPITEV ZDRAVJA 

Osebo, tako kot v vseh ostalih primerih 
do sedaj, kadar je šlo za napotitev v de-
lavnice v ZVC/CKZ, napoti strokovnjak iz 
tima družinske medicine (zdravnik dru-
žinske medicine ali diplomirana medi-
cinska sestra) ali specialist določenega 
področja, ki je kot posledico prebolele-
ga covida-19 zaznal slabše zdravstveno 
stanje na posameznih področjih njenega 
zdravja, posledično pa bi bila na slednjih 
potrebna intervencija z namenom pre-
prečitve poslabšanja stanja in krepitve 
zdravja.

V prihodnje pričakujemo, da se bo po-
večal delež oseb s poslabšano telesno 
pripravljenostjo ter povečano telesno 
utrujenostjo, vključno s posledičnim 
povečanim tveganjem za nastanek kro-
ničnih bolezni.

Za vse odrasle osebe, ki so prebolele co-
vid-19 in imajo dolgotrajne posledice je, 
če to presodi tim družinske medicine, z 
vidika ohranjanja in krepitve zdravja pri-
poročljivo, 

da se vključujejo v katerekoli delavnice 
in individualne obravnave z vsebinami 
telesne dejavnosti v ZVC/CKZ. 

Pri osebah, ki so bile v bolnišnični obrav-
navi in so imele težji potek bolezni in/ali 
imajo pridružene bolezni, se priporoča:

- aerobna vadba, 
- vadba za krepitev mišic, 
- vadba za izboljšanje ravnotežja ter 
- izvajanje dihalnih vaj ter vaj v diha-

nju.

Izvajanje slednjih je izredno pomembno 
predvsem pri prebolevnikih, pri katerih 
se je simptomatika odražala na dihalih. 
Pri teh morajo dihalne vaje in vaje v di-

Svetovna zveza fizioterapevtov združuje šteje preko 350.000 članov iz 117 držav. 
Fizioterapevti so avtonomni zdravstveni strokovnjaki, ki so odgovorni za razvi-
janje, vzdrževanje ali ponovno vzpostavitev optimalnega gibanja in funkcijskih 
sposobnosti pri pacientih/uporabnikih v vseh življenjskih obdobjih. Svetovni 
dan fizioterapije obeležuje od leta 1951 v znak podpore, enotnosti in solidarno-
sti do tega poklica. Slovensko združenje fizioterapevtov je član Svetovne zveze 
fizioterapevtov od leta 1995.

Dolgotrajni COVID je bil predhodno definiran 
kot prisotnost znakov in simptomov, ki se 
razvijejo med ali po infekciji, povezani s 
COVID-19in  se nadaljujejo vsaj 12 tednov.
Običajno poimenovanje do 4 tednov je akutni 
COVID-19 in postakutni COVID-19 od 4 do
12 tednov.

Kako pogost je 
dolgotrajni COVID?

Pri 1 od 10 primerov 
bo razvil simptome v 
obdobju 12 tednov 
ali dlje.

Dolgotrajni COVID prizadane tako tiste, ki so 
bili hospitalizirani zaradi akutnega COVID-a, 
kot tudi tiste, ki so ga preboleli doma. 
Posamezniki, ki so prestali blago ali težko obliko 
COVID-19, imajo lahko simptome daljši čas in 
razvijejo dolgotrajni COVID.

Veliko ljudi, ki živijo s to boleznijo, je bilo 
pred tem zdravih in v dobri kondiciji.

Otroci simptome dolgotrajnega COVID-a 
prestajajo podobno in tudi enako pogosto 
kot odrasli.

Kaj je dolgotrajni
COVID?

Konsenz o mednarodno veljavni definiciji dolgotrajnega COVID-a še ni bil dosežen. Kljub temu 
število dokazov, da je dolgotrajni COVID pogost in izčrpavajoč, narašča. Poskusi razvrščanja 
dolgotrajnega COVID-a kot dolgotrajno bolezen z več-sistemsko kompleksnostjo in hudo 
prizadetostjo so bili že narejeni. www.world.physio/wptday

Dolgotrajni COVID je več-sistemska bolezen; 
obstaja več kot 200 simptomov, ki se 
pojavljajo v različnih kombinacijah in lahko 
nihajo med predvidljivimi in nepredvidljivimi 
vzorci ponovnih izbruhov in začasnega 
izboljšanja bolezni.

Najpogostejši simptomi po 6. mesecih:

ekstremna utrujenost (izčrpanost)

simptom poslabšanja stanja po 
naporu

težave s spominom in koncentracijo 
(možganska megla)
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kratka sapa

bolečine oziroma tiščanje v prsnem košu

težave s spanjem (nespečnost)

razbijanje srca

vrtoglavica

mišična bolečina

bolečina v sklepih

depresija in tesnoba

zvonenje in bolečine v ušesih

slabost, diareja, bolečine v želodcu, 
izguba apetita

povišana telesna temperatura, kašelj, 
glavobol, boleče grlo, spremembe 
zaznavanja vonja in okusa

izpuščaji
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Kako uporabljati
določanje tempa z
vašim fizioterapevtom?

Spremljanje srčnega utripa
Fizioterapevt vas lahko nauči, kako spremljati srčni utrip. Nato si ga izmerite vsak dan, preden vstanete iz postelje. 
Ohranjanje vašega srčnega utripa znotraj 15 udarcev na minuto okrog vašega tedenskega povprečja bo zmanjšalo 
tveganje za simptom poslabšanja stanja po naporu.

www.world.physio/wptday

Ali lahko kdaj naredim več?
•  Ko se vaši simptomi izboljšajo, boste občutili manjšo šibkost in izčrpanost. Skupaj s fizioterapevtom lahko 

najdete načine, kako povečati vaš nivo dejavnosti zelo postopno kot je izvajanje vadbe za moč mišic trupa ali 
povečevanje prehojene razdalje za 10%.

•  Bodite realni in ostanite prilagodljivi – poizkusite si ustvariti tedensko rutino, vendar sprejmite dejstvo, da 
boste ob nekaterih dnevih morali imeti več počitka kot ob drugih in da se morate izogniti sprožilcem za 
poslabšanje simptomov.

•  Osredotočite se na vaše dosežke namesto na simptome oziroma na to, česar niste dosegli.

Določanje tempa je strategija samo-obravnave med dejavnostjo za izogibanje simptomu poslabšanja stanja po 
naporu. S pravilnim določanjem tempa opravite manj dejavnosti, kot jih omogoča vaša energijska kapaciteta, tako 

da izvajate krajše dejavnosti in pogosto počivate.

1
Seznanite se z vašimi energijskimi rezervami
•  Vaša energijska rezerva predstavlja vašo energijo preko celega dne – vrednost se lahko spreminja, zato je 

najbolje poiskati najnižjo mejo s pomočjo dnevnika dejavnosti in simptomov. Vaše “izhodišče” predstavlja vse, 
kar lahko precej z lahkoto opravite, kadar imate dober dan, in kar lahko komajda opravite, kadar imate slab dan.

•  Vedno morate stremeti k temu, da imate ob koncu vadbe še vedno nekaj energije – ne vadite do točke, ko ste utrujeni.

Seznanite se s količino vaše energije
Vaš dnevnik dejavnosti in simptomov bi moral začeti kazati določene vzorce. Nato lahko zmanjšate ali spremenite 
nivo vaših dejavnosti, tako da ne sprožate simptoma poslabšanja stanja po naporu ali “strmoglavljenja”. To vam bo 
pomagalo najti nivo dejavnosti, ki jo boste lahko izvajali tako ob dobrih, kot tudi ob slabih dnevih, razen če boste 
imeli ponovni zagon bolezni. Naučite se prepoznavati zgodnje znake simptoma poslabšanja stanja in takoj  
prenehajte, počivajte in določite tempo, da preprečite “strmoglavljenje”.

Naučite se načrtovati vaše aktivnosti

•  Dajte prednost tistim dejavnostim, ki jih resnično morate opraviti v dnevu ali tednu. Vprašajte se, ali so vse dejavnosti 
potrebne. Ali jih lahko opravi nekdo drug? Ali jih lahko spremenite tako, da bodo za vas manj naporne?

•  Načrtujte glavna prednostna opravila v dnevu. Načrtujte tudi vmesne počitke, da bo določen tempo dneva.
•  Določite tempo – razdelite svoje aktivnosti na manjša, krajša in lažje nadzorovana opravila z vmesnimi odmori.
•  Užitek – porabite nekaj energije za stvari, v katerih uživate, da na ta način izboljšate kvaliteto življenja.

Naučite se varčevati z energijo

•  Naučite se reči ne.

•  Izogibajte se mikavnosti, da bi “naredili samo še 
malo več” 

•  Prilagodite svoje dejavnosti, da boste porabili 
manj energije.

•  Dodajte kratke prekinitve in prosite za pomoč.

Naučite se počivati med dejavnostmi

•  Počitek pomeni absolutno minimalno dejavnost in nobenega ali zelo malo mentalnega napora.

•  Med počitki se izogibajte dejavnostim, ki so lahko stimulativne kot so gledanje televizije in uporaba 
socialnih omrežij.

•  Poizkusite raje z meditacijo in/ali dihalnimi vajami.

2

3

4

5

Nadzorovanje aktivnosti ali določanje tempa je najverjetneje varen in učinkovit način za nadzorovanje 
izčrpanosti in simptoma poslabšanja stanja po naporu. Spremljanje srčnega utripa je najverjetneje 
varen in učinkovit način za nadzorovanje izčrpanosti in simptoma poslabšanja stanja po naporu.
Stopnjevanje terapevtske vadbe naj se ne bi uporabljalo, posebno kadar je prisoten simptom 
poslabšanja stanja po naporu.

hanju predstavljati pomemben del celot-
nega sklopa. 

Pri obravnavah je treba vedno upoštevati 
še druga, spremljajoča zdravstvena sta-
nja, vključujoč kronične bolezni, ki lahko 
imajo vpliv na potek obravnave oziroma 
mora biti vsebina obravnave prilagoje-
na zdravstvenemu stanju posameznika 

(npr.: upoštevanje smernic za telesno 

dejavnost pri sladkornih bolnikih). 

Obravnava prebolevnikov covida-19 je 
torej področje, ki je še v razvoju. Kljub 
temu pa lahko s primerno pripravo in 
izvajanjem prilagojenih obravnav pozi-
tivno vplivamo na zdravstveni izid  po-

sameznikov in njihovo kakovost življe-
nja po prebolelem covidu-19.

Povzeto po: file:///C:/Users/ckz16/App-
Data/Local/Temp/smernice_obravnava_
covid_zvc_ckz.pdf
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Alzheimerjeva bolezen
Tekst: Anita Pucko, z.t.

Alzheimerjeva bolezen 
je najpogostejši vzrok 
demence, ki vpliva 
ne samo na življenje 
bolnikov, ampak tudi 
njihovih svojcev. Zaradi 
strmega naraščanja 
števila bolnikov z 
demenco po vsem svetu 
je bolezen prepoznana 
kot ena izmed največjih 
globalnih zdravstvenih 
izzivov 21. stoletja.

21. SEPTEMBER – SVETOVNI 
DAN ALZHEIMERJEVE BOLEZNI

Med pandemijo je bilo prepoznavanje in 
diagnosticiranje demence oteženo. Prav 
zaradi tega je letošnja osrednja tema 
Svetovnega dneva alzheimerjeve bolezni 
bila pravočasno prepoznavanje znakov 
in pravočasna diagnoza. 

Demenca je sicer eden od največjih zdra-
vstvenih, socialnih in finančnih proble-
mov sodobnih družb. 

Tudi v Sloveniji živi več kot 32.000 oseb z 
demenco, za vsako pa v povprečju skrbi-
jo še trije ljudje. Do leta 2040 naj bi se 
število oseb z demenco pri nas podvoji-
lo, kar pomeni, da bo v število povzpelo 
na 70.000 obolelih.  Bolezen v povprečju 
traja od 10 do 15 let, zdravila zanjo pa 
še ni.

Ko svojci ali bolnik sam prepoznajo prve 
znake demence, je potrebno obiskati 
družinskega zdravnika. Bolniki po nava-
di zelo neradi obiščejo zdravnika, saj je 
bolezen pogosto stigmatizirana. Zato je 
pomembno, da svojci ustrezno reagirajo, 
so pri pregledu navzoči in se nanj dobro 
pripravijo. 

KAJ JE ALZHEIMERJEVA 
BOLEZEN?

Alzheimerjeva bolezen je najpogostej-
ša nevrodegerativna oblika demence in 
predstavlja kar 60% do 80% vseh oblik 
demenc. 

Bolezen povzroča spremembe v možga-
nih, ki jih je odkril Alois Alzheimer. 

Ta je leta 1907 prvič opisal bolezen pri 51 
letni ženski, ki se ni znašla v lastnem sta-
novanju, ki je imela spominske motnje 
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in bila sumničava. Opazil je tudi motnje 
govora, poimenovanja in razumevanja. 
Po štirih in pol letih je pacientka umrla. 
V možganih preminule pacientke je po 
smrti opazil značilne spremembe (se-
nilne lehe in nevrofibrilarne pentlje), za 
katere je domneval, da so vzrok upadu 
umskih sposobnosti.

KAKO PREPOZNAMO 
ALZHEIMERJEVO BOLEZEN? 

Spremembe se pri alzheimerjevi bo-
lezni najprej začnejo v področjih, ki so 
pomembni za nastanek dolgotrajnega 
spomina. Prvi znaki bolezni so pozablji-
vost, nemirnost, neurejenost in motnje 
v presoji.

Na začetku je prizadet epizodični spomin 
in oseba začne pozabljati osebna dožive-
tja. 

KAKO SE BOLEZEN ODRAŽA, 
KO JE ŽE RAZVITA?

Ko je bolezen že razvita, se začne izguba 
spomina na sveže dogodke.  Postopoma 
se začnejo pojavljati težave z orientacijo 
v prostoru in času.

KAKO POGOSTA JE PRI NAS 
IN PO SVETU?

Za to boleznijo v Sloveniji trpi več kot 
32.000 ljudi, na svetu pa več kot 49 mi-
lijonov ljudi.

KDO NAJPOGOSTEJE ZBOLEVA?

Bolezen se najpogosteje pojavi po 65.  
letu starosti in prizadene že vsakega pe-
tega človeka.    

Pri 80. letih naj bi za njo trpel že vsak 
tretji človek, saj se na vsakih naslednjih 
5 let možnost za pojav bolezni podvoji.

Ženske zbolijo dva krat pogosteje od 
moških.  

Zloraba alkohola povzroči demenco po-
sredno preko pomanjkanja primerne 
diete, možganske travme in povečanega 

števila okužb.  

Pojav bolezni povzroča tudi kajenje, 
srčno žilne bolezni, sladkorna bolezen, 
depresija, družbena izolacija in teža-
ve z nespečnostjo.  Skoraj vse osebe z 
downovim sindromom po 40.  letu zboli-
jo za eno obliko demence.

Na pojav bolezni vplivajo še dejavniki 
tveganja kot so okolje, življenjski slog in 
genetski dejavniki.

KAKO LAJŠAMO SIMPTOME 
IN ALI JO LAHKO ZDRAVIMO?

Alzheimerjeve bolezni še ne moremo 
zdraviti.  Lajšamo lahko le nekatere po-
sledice bolezni. 

Z nekaterimi zdravili lahko zadržimo nap-
redovanje bolezni za 6 do 12 mesecev 
ali dosežemo začasno izboljšanje. To so 
zdravila z zaviralcem encima acetilholi-
na.  Pomembno je tudi zdravljenje doda-
tnih simptomov npr.  nemira, depresije 
in motenj spanja.

Ključnega pomena je zgodnje odkriva-
nje težav, ker lahko v tem obdobju z 
ustrezno terapijo vsaj malo ublažimo 
simptome, zajezimo napredovanje bo-
lezni in se pripravimo na prihodnost.

Telesna in umska aktivnost lahko zmanj-
šata možnost nastanka bolezni.

KAKO SE Z ALZHEIMERJEVO BOLEZNIJO 
SOOČAJO SVOJCI OBOLELEGA?

Za svojce skrb za obolelega predstavlja 
psihično in fizično obremenitev, saj bol-
nik postaja povsem odvisen od tuje po-
moči. Za bolnika je najboljše, da čim dalj 
časa ostane v domačem okolju.

Svojci potrebujejo veliko razumevanja in 
podpore.  Pomembno je, da so seznanje-
ni s potekom in značilnostmi bolezni, saj 
tako lahko čim bolj kakovostno skrbijo za 
obolelega.

ALI OBSTAJAJO PRIPOROČILA GLEDE 
ŽIVLJENJSKEGA SLOGA ALI PREVENTIV-
NIH RAVNANJA, KI BI NAS ZAŠČITILE 
PRED TO BOLEZNIJO?

V starosti je priporočljiva čim večja psi-
hična in fizična aktivnost.  

Intelektualno delo v starosti odloži po-
jav bolezni in se demenca pojavi kasne-
je kot bi se sicer.

Dejavnikov tveganja za demenco, kot sta 
starost in genetika, ni mogoče spremeni-
ti.  Lahko pa z zdravim in uravnoteženim 
življenjskim slogom vplivamo  na druge 
ključne dejavnike kot so:

- kardiovaskularni dejavniki (kajenje, 
krvni tlak, holesterol in krvni slad-
kor), 

- zdrava telesna masa, 
- zadostna telesna aktivnost (vadba 

lahko neposredno koristi možgan-
skim celicam s povečanjem pretoka 
krvi in kisika v možgane) in

- uravnotežena prehrana (npr. pre-
hrana z malo rdečega mesa, celotna 
zrna, sadje, zelenjava, školjke, oljčno 
olje in druge zdrave maščobe).

Spominčica – Slovensko združenje za pomoč pri demenci je samostojno, nepri-
dobitno, interdisciplinarno strokovno združenje, katerega primarni namen in cilj 
je zagotavljanje strokovne in učinkovite pomoči osebam z demenco, njihovim 
svojcem ter skrbnikom. Več na www.spomincica.si
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spada v tem pogledu med najuspešnejše 
evropske in svetovne države.

Zelo pomemben je dober sistem varova-
nja reproduktivnega zdravja  žensk, po-
sebej mladostnic.

V OKVIRU NAŠEGA 
ZDRAVSTVENEGA DOMA 
DELUJE SVETOVALNICA ZA 
MLADOSTNICE 

Mladi morajo biti dobro informirani o 
možnostih kontracepcije in spolnem 
zdravju, saj na podlagi relevantnih infor-
macij lažje sprejemajo odločitve o svo-

jem reproduktivnem in spolnem zdravju. 

Zelo pomembno je, da je oblika zaščite 
individualno prilagojena vsakemu posa-
mezniku.

Z namenom, da mladostnicam zagoto-
vimo ustrezno podporo, smo v Dispan-
zerju za ženske vzpostavili Svetovalnico 
za mladostnice, kamor lahko pridejo 
na posvet vse mladostnice, ki imajo 
kakršna koli vprašanja ali težave. Svetu-
jemo tudi preko elektronske pošte.

STROKOVNO

SVETOVNI DAN 
KONTRACEPCIJE POSVEČEN 
OSVEŠČANJU 

Letos septembra smo obeležili 14. sve-
tovni dan kontracepcije, katerega namen 
je osveščanje o kontracepcijskih možno-
stih, izboljšanju spolnega zdravja in pri-
zadevanje za svet v katerem bo vsaka 
nosečnost zaželena. 

Trenutno smo, globalno gledano, še zelo 
daleč od zastavljenega cilja. 

Letno je po svetu zabeleženih okoli 211 
milijonov nosečnosti, od tega 40 % ne-
zaželenih. 50 % pa se jih konča s preki-
nitvijo nosečnosti. 

Vsako leto po svetu rodi 16 milijonov 
deklet med 15. in 19. letom starosti ter 
milijon deklet mlajših od 15 let. To sta-
rostno obdobje prestavlja veliko ranljivo 
skupino zaradi povečanega tveganja za 
usodne komplikacije.

V Sloveniji je nosečnosti pri mladostni-
cah malo, predstavljajo manj kot 2 % 
vseh porodnic. Prav tako imamo zelo niz-
ko splavnost pri mladostnicah. Slovenija 

Prizadevamo si za svet, v katerem 
bo vsaka nosečnost zaželena
Tekst: Sonja Lepoša Korenjak, dr. med. spec. gin. in por.

26. september
 SVETOVNI DAN KONTRACEPCIJE

V Sloveniji beležimo 
zelo malo nosečnosti 
in nizko splavnost med 
mladostnicami. Po tem 
kazalniku se uvrščamo 
med najuspešnejše 
evropske in svetovne 
države.
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STROKOVNO

Vabljeni k soustvarjanju Zdravih novin
Prispevke, obvestila, fotografije in 
druge zanimive vsebine pošljite na: 
zdrave.novine@zd-ms.si

Veselimo se vaših prispevkov!

KONTRACEPCIJA V SLOVENIJI

Mlajše ženske se v Sloveniji najpogosteje 
odločajo za kontracepcijske tabletke ali 
kondom. 

Obstajata dve vrsti kontracepcijskih tablet 
in sicer kombinirani hormonski kontra-
ceptivi (KHK z estrogenom in progesta-
genon) ter progestogenski oralni kontra-
ceptivi (POK), ki se lahko uporabljajo pri 
ženskah z različnimi kroničnimi boleznimi 
in povišano telesno težo. 

Podobno sestavo kot KHK ima tudi kožni 
obliž in pa nožnični obroček.

Ženske po porodu se pogosto odločajo 
za maternični vložek, ki je dolgotrajnejša 
oblika zaščite (3 leta ali 5 let). Vstavijo se 
lahko šest tednov po vaginalnem porodu. 
V Sloveniji sta na tržišču dve vrsti in sicer 
bakreni IUD in IUD z levonorgestrelom.

Mnogo žensk pa po porodu  nadaljuje z 
uporabo kontracepcijskih tabletk in sicer 
6 tednov po porodu s KHK (če ne dojijo) 
in z POK, če dojijo.

Kontracepcijo je varno uporabljati do 
menopavze. Če ženska uporablja KHK, se 
le-ta mora ob pojavu kroničnih bolezni ali 
povišane telesne teže zamenjati z POK. 

Za IUD načeloma ni pomembnejših kon-
traindikacij (razen vnetnih ali rakastih 
obolenj rodil) in se lahko uporabljajo do 
menopavze.

Po 35. letu je v Sloveniji možna steriliza-
cija za ženske in pa vazektomija za moš-
ke, po predhodni odobritvi prošnje za ta 
poseg.

COVID IN KONTRACEPCIJA

Angleški Faculty of Sexual and Repro-
ductive Healthcare (FSRH) je v času co-
vid-19 pandemije izdal nova priporočila 
o rabi kombinirane hormonske kontra-
cepcije (KHK). 

Povzetek teh priporočil je pripravil Stro-
kovni kolegij Kliničnega oddelka za repro-
dukcijo Ginekološke klinike v Ljubljani. 

Ključni poudarki so sledeči:

Za zdrave ženske uporaba KHK med pan-
demijo covid-19 ni omejena. Kot obi-
čajno pa je potrebno ženske obvestiti o 
povečanem tveganju za trombembolijo 
ob KHK.

Trenutne uporabnice KHK z asimpto-
matsko okužbo s covid-19 lahko še 
naprej uporabljajo KHK. Nekatere bodo 
morda želele takoj preiti na progeste-
ronsko oralno kontracepcijo (POK), da bi 
zmanjšale tveganje za trombozo, vendar 
povečano tveganje za trombozo traja še 
nekaj časa po prenehanju rabe KHK.

Trenutne uporabnice KHK s simptomat-
sko okužbo s cvid-19, ki ne potrebujejo 
hospitalizacije, je potrebno obravnava-
ti glede na resnost bolezni in stopnjo 
mobilnosti. Razmisliti je treba o preki-
nitvi rabe KHK in uvedbi POK (dodatna 
zaščita s kondomom prvi teden uporabe 
POK).

KHK lahko ponovno uvedemo, ko je 
ženska polno gibljiva (ne vemo pa še, 
kako dolgo traja povišano tveganje za 
trombembolijo povezano s covid-19).

Trenutne uporabnice KHK s hudo okuž-

bo s covid-19, ki jih je potrebno hospi-
talizirati, morajo takoj prenehati z upo-
rabo KHK.  Po okrevanju lahko ženska 

začne z uporabo POK ali s katero drugo 

kontracepcijsko metodo, ki ni povezana 

s povečanim tveganjem za trombembo-

lijo.

Prav tako se v javnosti pojavlja vprašanje 

ali se uporabnice KHK zaradi nevarnosti 

pojava krvnih strdkov lahko cepijo proti 

covid-19, predvsem s cepivom AstraZe-

neca. 

V oceni tveganj vektorskih cepiv (Astra-

Zeneca, Janssen J&J) s strani regulator-

nih inštitucij /EMA, FDA) niso našli po-

vezav med pojavom krvnih strdkov ob 

cepljenju proti covid-19 in rabo KHK.  

Koristi cepljenja proti covid-19 so zelo 
pomembne, tromboza s trombocitope-

nijo po cepljenju z zdravilom AstraZene-

ca pa je zelo redka in imunsko pogojena.

Kot običajno pa je potrebno vse upo-
rabnice KHK opozoriti na povečano tve-
ganje za vensko trombozo ob rabi KHK.

Ženskam, ki že uporabljajo KHK se ne pri-

poroča, da prenehajo s KHK, ko prejmejo 

cepivo, ker je tveganje povečano še ne-

kaj časa po prekinitvi uporabe KHK.

VIRI:

- uradna stran FSRH in slovenski povzetki, 
Uradna stran Statističnega urada Slovenije, 
Zbirna tabela stanj in kategorij primernosti 
rabe kontracepcije
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AKTUALNO

Predstavili smo se 
na sejmu SOBRA 2021
Tekst: Alen Žido, dipl.zn.

Na 8. mednarodnem 
sejmu obrambe, varnosti, 
zaščite in reševanja 
SOBRA 2021 se je letos 
predstavila služba nujne 
medicinske pomoči ZD 
Murska Sobota.

115 RAZSTAVLJAVCEV 
IZ 13 DRŽAV

Sejem SOBRA 2021 je potekal v Gornji 
Radgoni od 23. do 25. septembra 2021.  
Sodelovalo je 115 razstavljavcev in 13 
držav. Sejemsko prizorišče je obiskalo ok-
rog 10.000 obiskovalcev. Predstavila se 
je tudi služba nujne medicinske pomoči, 
ki deluje pod okriljem našega zdravstve-
nega doma. 

KAKO SMO SE 
PREDSTAVILI?

Naš namen sodelovanja na sejmu je bil, 
predstavitev in uporaba prikolice za re-
ševanje ob množičnih nesrečah. 

Osnovni namen prikolice je na kraju nes-
reče zagotoviti potrebno dodatno opre-
mo, ki jo potrebujejo pripadniki enot za 
zaščito, reševanje in pomoč, ki prvi ukre-
pajo na kraju dogodka.

Mi kot SNMP smo zadolženi za:
- vzdrževanje vsebine prikolice v skla-

du s seznamom zdravil, medicinske-
ga materiala in medicinske opreme,

- redno pregledovanje medicinskega 
materiala in opreme ter skrb za ne-
oporečnost in pravočasno zamenja-
vo te (pred potekom roka uporab-
nosti),

- nadomeščanje porabljenega medi-
cinskega materiala in opreme v pri-
meru uporabe le tega in opreme iz 
prikolice.

Prikolice so nameščene v prostorih po-
klicnih GEŠP (gasilska enota širšega po-
mena) v Celju, Murski Soboti, Kopru, 
Novem mestu, Novi Gorici, Kranju in v 
Državnem logističnem centru Roje. Prip-
ravljenost in stalno funkcionalnost priko-
lice pa zagotavljajo GEŠP, SNMP, izposta-
ve Uprave Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje v katerih so nameščene pri-
kolice in Sektor za operativo, Uprave Re-
publike Slovenije za zaščito in reševanje.
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ON-LINE DELAVNICE ZA 
ZAPOSLENE V ZDMS

Delavnice so namenjene vsem zaposle-
nim, ki jih razpisane vsebine zanimajo. 
Potekale bodo preko  aplikacije Zoom. 
Vsem, ki se ne bodo uspeli  udeležiti de-
lavnice preko Zooma, bo na voljo posne-
tek, katerega si lahko ogledajo kasneje.

12. oktober 2021: 
ZDRAVO ŽIVIM 

Zdrav življenjski slog je ključni element 
za ohranjanje in krepitev zdravja, iz-
boljšanje počutja ter preprečevanje in 
zdravljenje kroničnih bolezni.

19. oktober 2021: 
ZVIŠAN KRVNI TLAK

Predstavitev najpomembnejših znanj o 
zvišanem krvnem tlaku, njegovem ob-
vladovanju in pravilnem izvajanju samo-
meritev.

02. november 2021: 
ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI

Ključna znanja o nastanku holestero-
la, pomenu ciljnih in mejnih vrednosti 

krvnih maščob za zdravje ter veščine za 
vzdrževanje ciljnih vrednosti.

09. november 2021: 
ZVIŠAN KRVNI SLADKOR IN SLADKOR-
NA BOLEZEN TIPA 2 

Ključne onformacije o mejni bazalni gli-
kemiji, moteni toleranci na glukozo in 
sladkorni bolezni tipa 2.

16. november 2021: 
TEHNIKE SPROŠČANJA

Predstavljene bodo osnovne značilnos-
ti in prednosti sproščanja. Poudarek na 
dihalnih vajah, postopnem mišičnem 
sproščanju in vizualizaciji pomirjajočega 
kraja. 

23. november 2021: 
TELESNA DEJAVNOST ZA ZDRAVJE IN 
PREPREČEVANJE NEGATIVNIH POSLE-
DIC DELOVNEGA OKOLJA 

Katere so priporočila za telesno aktiv-
nost, kakšne so posledice dolgotrajnega 
sedenja in kako v delovnik vključiti aktiv-
ni odmor.

Razpisanih je 6 delavnic. Pote-
kale bodo ob torkih od 14:00 
do 14:45. Prijavite se na  ckz@
zd-ms.si

ZAPOSLENI

Zdravje na delovnem mestu: 
Pridružite se on-line delavnicam 
za krepitev zdravja
Tekst: Blanka Dugar, dipl.m.s.

V oktobru in novembru 2021 bomo v sklopu aktivnosti, ki so 
namenjene zdravju zaposlenih na delovnem mestu, izvedli 
6 delavnic namenjenih krepitvi zdravja. Pridružite se 
aktivnim in uživajte v zdravju!

12. oktober 2021: 
ZDRAVO ŽIVIM 

19. oktober 2021: 
ZVIŠAN KRVNI TLAK

02. november 2021: 
ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI

09. november 2021: 
ZVIŠAN KRVNI SLADKOR IN 
SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2

16. november 2021: 
TEHNIKE SPROŠČANJA

23. november 2021: 
TELESNA DEJAVNOST ZA 
ZDRAVJE IN PREPREČEVA-
NJE NEGATIVNIH POSLEDIC 
DELOVNEGA OKOLJA
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PROSTI ČAS

NA KROŽNIKU

Jesen je čas obilja. Vrtovi in tržnice so polni slastnih 
jesenskih sadežev. Jesenske buče, kaki, kostanj, 
zelje, orehi, ohrovt, grozdje, mošt, hruške, radič in  
jabolka zagotovo sodijo med nje. Če vam ni uspelo 
doslej, je zgodnja jesen skrajni čas za pripravo 
ozimnice, spoznavanje novih okusov in odkrivanje 
novih receptov. Domača marmelada, grozdni sok 
ali sušeni jurčki z Goričkega so doba ideja tudi za 
novoletno obdarovanje.

NA ZRAKU

Dnevi so še ravno dovolj dolgi in topli, da 
kar kličejo po gibanju v naravi. Odpravite 
se v gozd. Na sprehod, nabirat kostanj ali 
gobe. Ali pa na kolo in pohode. Ste vedeli, 
da se v Pomurju razteza kar 117 kilometrov 
označenih rekreativnih, tematskih in 
nordijskih poti ter okrog 600 kilometrov 
kolesarskih poti? Opise in podrobne 
informacije najdete na 
https://visitpomurje.eu/sl.

Pripravljeni na jesen?

22. septembra 2021 ob  21:22 se je pričela koledarska jesen. Čeprav jo povezujemo 
s hladnejšim vremenom in vse krajšimi dnevi, tudi ta letni čas prinaša številne 
priložnosti, da jo doživimo v vsej svoji veličastnosti.

Foto: Matjaž Očko,  www.slovenia.info
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PROSTI ČAS

NA LEPŠE

Krompirjeve počitnice so pred vrati in ne glede 
na to, da se je šola komaj začela, jih številni 
otroci že težko čakajo. Šolarji bodo počitnikovali 
kar 10 dni in sicer od sobote, 23. oktobra, do 
vključno ponedeljka, 1. novembra. Zaposleni 
smo malce na slabšem, saj 31. oktober pade na 
nedeljo in bomo dela prosti samo v ponedeljek, 
1. novembra. Še prijazno opozorilo: »Turistične 
bone« lahko izkoristite samo do konca leta. 

NA ZDRAVJE

Jeseni si ne moremo predstavljati brez 
živahnega dogajanja v vinogradih, trgatev 
in Martinovega, ki ga praznujemo 11. 
novembra. Slednje letos pade na četrtek, 
tako da se bodo številna martinovanja 
odvijala že vikend prej, druga pa vikend 
kasneje. Če želite doživeti kaj novega ali pa 
vas martinovanje v Prekmurju ne navdušuje, 
se letos odpravite martinovat na Kras ali 
Goriška Brda. 

Vse na svetu je najprej majhno,
potem pa raste.

Le težave so na začetku velike,
potem pa so vsak dan manjše.

Arabski pregovor

Foto: Jaka Ivančič,  www.slovenia.info Foto: Iztok Medja,  www.slovenia.info




