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Uvodnik

N 
a letošnji 1. oktober smo obeležili mednarodni dan starejših. V Pomurski regiji be-
ležimo najvišji delež starejšega prebivalstva, starega nad 65 let, v Sloveniji. Znaša 
slabih 24 %. Poenostavljeno povedano, je vsak četrti prebivalec Pomurja starejši 
od 65 let. Glede na dinamiko staranja prebivalstva se bo ta delež v prihodnjih letih 
in desetletjih vztrajno večal. Gre za trend, ki se mu s kratkoročnimi ukrepi ne mo-

remo izogniti, temveč se mu bomo morali prilagoditi. Prav zaradi tega v oktobrski številki 
Zdravih novin izpostavljamo delo patronažnih medicinskih sester na področju obravnave 
starostnikov. 

Po drugi strani pa, kot pravi znan rek, sloni svet na mladih. V zgodnjem otroštvu in 
dobi odraščanja je za njihov razvoj ključno primarno okolje. Mnogi starši se pri vzgoji 
pogosto sprašujejo, ali ravnajo prav in iščejo najboljše rešitve za vzgojo otrok. V 
našem zdravstvenem domu je za starše na voljo trening starševstva Neverjetna leta, 
ki opolnomo starše na tej čudoviti poti vzgoje svojih potomcev. Tudi o tem pišemo v 
tokratnih Zdravih novinah.

Od pojava epidemije naprej pa se ne moremo izogniti niti vsebinam, ki so povezane 
s covid-19. Tako v našem zdravstvenem domu kot sicer po Sloveniji se spopadamo 
z okužbami in oskrbo obolelih. Še naprej izvajamo tudi cepljenje proti covid-19, 
poleg tega pa od 18. oktobra naprej izvajamo tudi sezonsko cepljenje proti gripi. 
Tako eno kot drugo cepljenje je še posebej pomembno za zaposlene v zdravstvu, saj 
smo vsakodnevno izpostavljeni potencialnim okužbam. V tokratni številki so na voljo 
aktualni podatki o izpolnjevanju PCT pogojev naših zaposlenih. 

Naj zaključim tokratni uvodnik  z mislimi ob obisku predstavnikov Zdravniške zbornice 
Slovenije v Pomurju. Vodilo pri našem skupnem delu naj bo poglobljeno sodelovanje 
ter nenehno iskanje rešitev za še boljše delo v prihodnosti. 

Renata Gorjan, Glavna sestra
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AKTUALNO

Zdravniška zbornica je za prvi 
regionalni obisk izbrala Pomurje
Tekst: dr. Staša Vodička, dr. med., spec. druž. med. 

Nova 
predsednica 
Zdravniške 
zbornice 
Slovenije, prof. 
dr. Bojana 
Beović, dr. 
med., je za svoj 
prvi regijski 
obisk izbrala 
Pomursko 
regijo.

NOVO VODSTVO NA PRVEM 
OBISKU V POMURJU

V četrtek, 14. oktobra 2021, se je delegacija 
zdravniške zbornice v zgodnjih popoldanskih 
urah najprej oglasila v Zdravstvenem domu 
Murska Sobota, kjer smo jo pričakali pred-
stavniki Pomurskih zdravstvenih domov. 

Prof. dr. Bojana Beović, dr. med., je svoj man-
dat kot predsednica Zdravniške zbornice 
Slovenije nastopila 18. februarja 2021. Tako 
zdravniški kot širši javnosti je dobro pozna-
na zaradi svoje vloge svetovalke za izvajanje 
ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. 

Je specialistka infektologije in profesorica na 

Medicinski fakulteti. Zaposlena je na Infek-
cijski kliniki UKC Ljubljana, kjer se ukvarja z 
zdravljenjem okužb in s smotrno rabo anti-
biotikov. 

Praksa v preteklosti je bila, da novo vodstvo 
zbornice opravi regijske obiske po vsej drža-
vi. Za svoj prvi obisk so izbrali Pomursko regi-
jo, ki je po razdalji najbolj oddaljena. 

Poleg predsednice so se obiska udeležili še 
podpredsednik  zbornice za zdravnike Bo-
štjan Kersnič, dr. med., specialist nefrologije; 
podpredsednik zbornice za zobozdravnike 
Krunoslav Pavlovič, dr. dent. med., predse-
dnica sveta za izobraževanje in usposabljanje 
zdravnikov v izvršilnem odboru zbornice izr. 

Predstavniki Zdravniške zbornice pred ZD MS (Vir: lastnih arhiv)

Bojana Beović je ob obisku izpostavila, da želijo na tak način

poglobiti sodelovanje in najti skupne točke za boljše delo.
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AKTUALNO

prof. dr. Nataša Bratina, dr. med, predse-
dnica nadzornega odbora pri skupščini 
zbornice  prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. 
med. in generalna sekretarka Tina Ša-
pec, univ. dipl. prav.

PREDSTAVITEV NOVOSTI NA 
PRIMARNEM NIVOJU

Gostje so se najprej sestali s predstavniki 
pomurskih zdravstvenih domov. 

Na posvetu v predavalnici našega zdra-
vstvenega doma so potekali pogovori 
o izzivih in položaju  pri zagotavljanju 
zdravstvene oskrbe. Gostje so predstavili 
novosti, ki jih pripravljajo za zdravnike, ki 
delujejo na primarnem nivoju. 

Tema pogovora je  predvsem bila, kako 
pridobiti mlade zdravnike, da bi se od-
ločili za specializacijo iz družinske me-
dicine. Ugotavljali so, da je bilo veliko 
težav, s katerimi se je soočala primarna 
raven, predstavljeno v javnosti, kar je 
verjetno pustilo posledice pri odločanju 
mladih zdravnikov za to specializacijo.

Z namenom izboljšanja situacije se bo 
spomladi 2022 organiziral Karierni se-
jem, na katerega so predstavnike zdra-
vstvenih domov tudi povabili. 

V pripravi so tudi ukrepi na področju 
finančne in strokovne spodbude, da bi 
bila specializacija bolj privlačna. 

Uvedla naj bi se splošna licenca za 
zdravnike po opravljenem strokovnem 
izpitu, ki bi lahko delali kot sobni zdrav-
niki ali pomagali na primarni ravni; ta bi 

bila doživljenjska in je ne bi bilo potreb-
no podaljševati. 

Pripravljajo se tudi posebni certificirani 
tečaji, s katerimi bi si družinski zdravniki 
pridobili dodatna znanja in za to dobili 
tudi potrdilo, da to dejavnost lahko op-
ravljajo. 

Direktorica Edith Žižek Sapač je ob tem 
pojasnila, da je naš zdravstveni dom 
dobro preskrbljen z družinskimi zdrav-
niki, saj si vsak pacient lahko izbere svo-
jega zdravnika. Kadra pa primanjkuje 
predvsem na področju zobozdravstva in 
psihiatrije, najbolj kritično je področje 
medicine dela.

OGLED SPLOŠNE BOLNIŠNICE 
MURSKA SOBOTA

Delegacija je po posvetu s predstavniki 
zdravstvenih domov svojo pot nada-
ljevala še v Splošno bolnišnico Murska 
Sobota, kjer se je sestala s tamkajšnjim 
vodstvom.

POSVET V RAKIČANSKEM 
GRADU

Obisk se v popoldanskih urah  zaključili v 
predavalnici rakičanskega gradu, kjer je 
zbornica za zdravnike in zobozdravnike 
organizirala predavanja o najbolj perečih 
temah, ki pestijo zdravstvene delavce. 

Najprej smo poslušali predavanje zdrav-
nice Tine Bončina o stresu in izgorelosti 
in kako se boriti proti temu, nato pa še 
predavanje Boštjana Kersniča, v.d. stro-

Sestanek v predavalnici ZD MS. 
(Vir: lastnih arhiv)

Predavanje v RIC Rakičan. 
(Vir: lastnih arhiv)

Diskusija v RIC Rakičan. 
(Vir: lastnih arhiv)

kovnega direktorja Novomeške bolni-
šnice, o etičnih dilemah pri zdravljenju 
bolnikov v času epidemije. 

Druženje smo zaključili ob prijetni dis-
kusiji o morebitnem koncu epidemije 
in upanju na boljše čase, ki nam jih ob-
ljublja vodstvo Zdravniške zbornice.

Cepljenje v Razkrižju 
proti covid-19
Na pobudo župana občine Razkrižje, gospoda Stanka Ivanuša, 
smo z mobilno cepilno enoto organizirali cepljenje proti covid 
-19 v občini Razkrižje. S postopoma vedno večjo preceplje-
nostjo prebivalcev pričakujemo manj obolelih, manj hospi-
talizacij in manjšo umrljivost zaradi covida-19. Zato vsaki taki 
prošnji in pobudi ugodimo. 

Cepljenje smo izvedli v Domu kulture Razkrižje 23.9.2021 in 
21.10.2021
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AKTUALNO

PCT pogoj za zaposlene 
v zdravstvu
Tekst: Renata Gorjan, dipl.m.s., Infografika: Štefan Karba, informatik

PCT POGOJ ZA ZAJEZITEV 
ŠIRJENJA OKUŽB Z VIRUSOM 
SARS-CoV-2

S 1.11.2021 bo  v Uradnem listu RS, št. 
170/2021, objavljena sprememba oz. 
dopolnitev Odloka o načinu izpolnje-
vanja pogoja prebolevnosti, cepljenja 
in testiranja za zajezitev širjenja okužb 
z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, 
št. 147/21, 149/21, 152/21 in 155/21; 
“Odlok“).

Za tiste, ki niso prebolevniki ali cepljeni 
je pogoj PCT za opravljanje dela izpol-
njen, če se delo začne opravljati po opra-
vljenem testiranju s presejalnim testom 
HAG za samotestiranje ali hitrim anti-
genskim testom, ki ni starejši od 48 ur od 
odvzema brisa. 

Z 8. novembrom 2021 se bodo zapos-
leni, ki ne izpolnjujejo pogoja PC začeli 
samotestirati na 48 ur, v ponedeljek, 
sredo in petek pred pričetkom dela. 
Potekalo bo na delovnem mestu. Vsak 
delavec zase o samotestiranju izpolnju-

je evidenčni list. V primeru negativnega 
rezultata lahko delavec začne z delom. V 
primeru, da je test pozitiven, mora o tem 
obvestiti vodstvo zavoda. Teste za samo-
testiranje zagotovi zavod.

Odredba določa, da se osebam, ki po-
goja PCT ne izpolnjujejo, ne dovoli upo-
rabe storitev,  udeležbe ali prisotnosti 
pri izvajanju dejavnosti.

PCT V NAŠEM ZAVODU

V našem zavodu je bilo do 8. oktobra 
2021 cepljenih 88% vseh zaposleni.  11 
% zaposlenih se testira, 1 % zaposlenih 
pa spada v kategorijo prebolevnikov.

Najvišjo, 96% precepljenost beležimo 
med zdravniki, zdravnicami, zdravni-
ki specializanti in specializantkami. 
Zelo visoka je precepljenost tudi med 
zobozdravniki, zobozdravnicami ter me-
dicinskim osebjem.

Oktobra smo v našem zavodu dosegli 88% 
precepljenost zaposlenih proti covid-19
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UČINKOVITA POMOČ 
PRI PREPREČEVANJU IN 
ZMANJŠEVANJU VEDENJSKIH 
TEŽAV 

V okviru Centra za duševno zdravje otrok 
in mladostnikov izvajamo treninge star-
ševstva Neverjetna leta. 

Gre za enostaven, razumljiv in prijazen 
način predstavitve veščin pozitivnega 
starševstva, kar vzgaja otrokov kognitiv-
ni, socialni in čustveni razvoj, boljše učne 
dosežke ter zagotavlja bolj varno in zdra-
vo odraščanje. 

Treningi potekajo v skupini desetih star-
šev, 1x tedensko po dve uri, 12 do 16 
srečanj.

V nadaljevanju odgovarjamo na najpo-
gostejša vprašanja, ki pestijo starše.

S katerimi izzivi se mladi starši 
najpogosteje srečujejo?

Starši se srečujejo s številnimi različnimi 
težavami in dilemami. Velikokrat se spra-
šujejo ali je njihov način vzgoje pravilen, 
ali delajo kaj narobe. Zelo pogosto otroci 
s težavnim vedenjem zahtevajo veliko 
pozornosti staršev in s tem, ko jih starši 
okregajo, dajejo svojo pozornost na ne-
želeno vedenje. S tem pa nevede ta ve-
denja nagrajujejo   in dodatno ojačujejo. 

Kaj so treningi starševstva in kako 
potekajo?

Treningi starševstva Neverjetna leta so z 
dokazi podprt program, ki je namenjen 
temu, da se starši aktivno in na zabaven 
način učijo pozitivnega starševstva. 

Kaj je pozitivno starševstvo? 

Pozitivno starševstvo se osredotoča na 
razvoj močne vezi med starši in otroci ter 
je osnovano na medsebojni komunikaciji 
in spoštovanju. Otroka skušamo pripe-
ljati do primernega vedenja na pozitiven 
način, s tem, da usmerjamo veliko svoje 
pozornosti na vedenja, ki jih pri otroku 
želimo doseči ali okrepiti. 

Komu so treningi namenjeni? Kdo bi se 
jih zagotovo moral udeležiti?

Treningi starševstva so namenjeni vsem 
staršem, ki bi se radi na področju vzgoje 
svojih otrok dodatno opolnomočili ter 
okrepili pozitivne odnose v družini. 

Program, ki se izvaja v okviru Zdravstve-
nega doma Murska Sobota, je namenjen 
staršem otrok, starih med 2 in 8 let.

AKTUALNO

Treningi starševstva 
Neverjetna leta
Tekst: Staša Marko, mag. psih., Iva Trplan, univ.dipl.psih.

Pozitivno starševstvo
krepi vez med otrokom

in starši,
deluje zaščitno in izboljša

že nastalo težavno
vedenje otrok.

Treningi starševstva so 
namenjeni vsem staršem 
otrok od drugega do 
osmega leta, ki bi se radi 
na področju vzgoje otrok 
dodatno opolnomočili in 
okrepili pozitivne odnose 
v družini. Še posebej jih 
priporočamo vsem, ki 
se spopadajo s težavnim 
vedenjem svojih otrok.

Trening starševstva 
NEVERJETNA LETA

Informacije in prijave

02 534 13 47
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AKTUALNO

CEPLJENJE PROTI GRIPI V 
NAŠEM ZDRAVSTVENEM 
DOMU

Cepljenje proti sezonski gripi izvajamo 
od ponedeljka,  18. oktobra 2021 dalje 
v Ambulanti za cepljenje ZDMS (brez na-
ročanja) ter v naših zunanjih ambulantah 
in  zdravstvenih postajah.

Za cepljenje v zunanjih ambulantah in 
zdravstvenih postajah se je zaradi dosta-
ve cepiva potrebno predhodno naročiti.

Na cepljenje lahko pridejo le zdrave 
osebe z negativno epidemiološko anam-
nezo, ki v zadnjih 14 dneh niso imele 
znakov respiratorne okužbe, prav tako 
okužbe niso imele osebe, s katerimi živi-
jo v istem gospodinjstvu.

ZA KOGA JE CEPLJENJE 
PRIPOROČLJIVO?

Cepljenje je namenjeno vsem, ki se želi-
jo zaščititi pred boleznijo. Še zlasti je pri-
poročljivo za kronične bolnike, starejše 
osebe (65+), majhne otroke (od 6 me-
secev do 2 leti), nosečnice ter za osebe z 
izjemno povečano telesno težo.

LETOŠNJA ZIMA BO 
DRUGAČNA OD LANSKE

Lani ni bilo uradno zabeleženega no-
benega primera gripe v Sloveniji. Lan-
skoletne okoliščine so bile specifične: 
vzgojno-varstvene in šolske institucije so 
bile zaprte, zaustavljeno je bilo javno živ-
ljenje, ljudje smo se manj družili in upo-

števali ukrepe, ki zmanjšujejo pojavnost 
covida-19 in hkrati ostalih respiratornih 
virusov, vključno z gripo. 

Letos respiratorne virusne okužbe že 
krožijo. Prevladujejo okužbe z respirator-
nim sincicijskim virusom (RSV), v nekate-
rih delih Evrope pa se je že pojavila gripa.

CEPLJENJE ZDRAVSTVENIH 
DELAVCEV

Cepljenje je posebej priporočljivo za 
osebe, ki so pri svojem delu izpostavlje-
ne nevarnosti okužbe ali pri delu lahko 
prenesejo okužbo na druge osebe, še 
posebno to velja za zdravstvene delavce 
in sodelavce ter druge nujne službe.

Kaj v praksi pomeni, da je otrok 
težaven?

V praksi so težavni otroci pogosto otroci, 
ki zahtevajo več pozornosti s strani star-
šev, vendar se niso naučili, kako pridobiti 
pozornost na pozitiven način ali pa po-
zornosti s pozitivnim vedenjem v prete-
klosti niso dobili, zaradi česar se poslu-
žujejo vedenj, ki jih starši zaznavajo kot 
težavna in neželena. 

Pri večini otrok lahko te težave zmanjša-
mo ali celo odpravimo z veščinami, ki se 
jih učimo na treningih. 

Nekateri otroci, ki imajo večje težave, pa 
potrebujejo dodatno individualno po-
moč s strani kliničnega psihologa, psiho-
loga ali specialista otroške in mladostni-
ške psihiatrije.

Katere znanja in veščine udeleženci 
treningov prejmejo?

Trening pomaga staršem, da se ti nauči-
jo, kako z ustreznimi strategijami spod-
buditi otrokove socialne, čustvene in 
učne kompetence. 

Starši se seznanijo z vzgojnimi metoda-
mi, s katerimi lahko zmanjšajo vedenjske 
težave otrok ali morda preprečijo njihov 
nastanek v prihodnosti. 

Kdo jih izvaja? 

Treninge izvajajo za to usposobljeni za-
posleni strokovni delavci ZD Murska So-
bota, trenutno potekajočo skupino vodi-
va psihologinji. 

Katere napake pri vzgoji otrok starši 
najpogosteje delamo?

Starši za svojega otroka vedno želijo 
najbolje. Vendar pa so velikokrat zaradi 
napornih delovnikov ali drugih težav ut-
rujeni in ne najdejo motivacije, da bi se 
z otrokom popoldne ali zvečer še igrali. 
Pogosto tudi pozabljajo na osnove gra-
jenja odnosa s svojim otrokom, na igro 
in pozitivno pozornost, ki jo otroku lahko 
na ta način namenijo. 

Pri igri je zelo pomembna osredotoče-
nost na otroka in svoboda, ki jim jo lahko 
pri tem nudimo. Namesto, da vodimo 
njihovo igro in jih načrtno učimo, ot-
rokom raje pustimo svobodo, saj s tem 
gradimo odnos in učimo otroke zaupanja 
vase ter ustvarjalnega mišljenja.

Cepljenje proti gripi 2021 / 22
Do sedaj znani podatki o sočasnem cepljenju proti covid-19 in 
gripi kažejo, da je učinkovitost in varnost cepiv podobna, če sta 
cepivi uporabljeni sočasno ali s presledki.
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Objavljamo vsebino 
intervjuja, ki ga je 
v oddaji Za zdravje 
na Murskem 
valu opravil naš 
sodelavec Aleksander 
Koroša, dr. med., 
specialist otroške 
in mladostniške 
psihiatrije, zaposlen 
v Centru za duševno 
zdravje otrok in 
mladostnikov.

STROKOVNO

Psihično zdravje otrok in 
mladostnikov

PODROČJE OTROŠKE IN 
MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE 
JE V POMURJU BILO DOLGO 
ČASA ZAPOSTAVLJENO. JE BIL 
KDAJ DOSLEJ V POMURJU 
NA VOLJO OTROŠKI IN 
MLADOSTNIŠKIH PSIHIATER 
(PEDOPSIHIATER)?

V Zdravstvenem domu Murska Sobota je 
bila nazadnje zaposlena pedopsihiatrinja 
pred nekaj manj kot 20 leti. V letu 2019 
sva s specialistom dr. Grobelškom začela 
delati enkrat tedensko. V drugi polovici 
septembra letos pa sem se kot specia-
list redno zaposlil v ZD Murska Sobota in 
sem tu vse dni v tednu. V vmesnem času 
so družine morale pomoč iskati v Mari-
boru ali na Ptuju ali pa težave reševati s 
pomočjo drugih služb. 

KAKO POGOSTE SO DUŠEVNE 
TEŽAVE PRI OTROCIH IN 
MLADOSTNIKIH?

V splošni populaciji ima eno od duševnih 
motenj od 10 do  20 % otrok in mlado-
stnikov. Približno polovica pomoči ne 
dobi.

KATERE PA SO 
NAJPOGOSTEJŠE MOTNJE?

Najpogostejše motnje so vedenjske mo-
tnje in razdiralna vedenja, sledijo anksi-
ozne motnje, hiperkinetična motnja, 
depresija in spektroavtistična motnja 
oziroma avtizem. 

Pri mladostnikih so pogoste tudi depre-
sija, bipolarna motnja, psihoza, motnje 
hranjenja in zlorabe psihoaktivnih snovi. 
Motnjam pogosto pridružena sta tudi 
suicidalnost in samopoškodovanje.

LAHKO KRATKO PREDSTAVITE 
NEKAJ NAJPOGOSTEJŠIH 
DUŠEVNIH MOTENJ?

Pri vedenjski motnji in razdiralnih vede-
njih gre za otroke, ki ne ubogajo staršev 
in učiteljev, jim kljubujejo, se z njimi pre-
komerno prepirajo, so jezni, razdražljivi, 
pogosto kričijo na druge in so maščeval-
ni. 

Anksioznih motenj je več vrst, najpogo-
stejše so specifične fobije, generalizirana 
anksiozna motnja, separacijska anksio-
znost in socialna fobija. Vsem otrokom in 
mladostnikom z anksioznimi motnjami je 
skupno, da so zadržani, tesnobni, da se 
ob novih ljudeh sprostijo počasi, jih nove 
situacije ne zanimajo, pogosto premle-
vajo o svojih skrbeh ipd. 

Pri hiperkinetični motnji so v ospredju 
težave na področjih pozornosti, nemira 
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in impulzivnosti, ki so bolj izrazite kot je 
običajno za razvojno stopnjo / starost. Te 
težave postanejo najbolj opazne v šol-
skem okolju, kjer ti otroci težko sedijo 
pri miru, pogosto vstajajo, dosti govorijo, 
odgovorijo na vprašanja, preden učitelj/
ica konča vprašanje, težko počakajo na 
vrsto, lahko so tudi nerodni. 

V nekaterih državah (med drugim v ZDA) 
se za podobne težave uporablja kratica 
ADHD, ki je zelo podobna motnja.

Depresija je ena najbolj znanih duševnih 
motenj. Pri tej gre za znižanje energije, 
razpoloženja, lahko tudi (predvsem pri 
otrocih in mladostnikih) razdražljivost. 
Ob tem izgubijo interes za aktivnosti, ki 
so jih prej veselile, pojavijo se težave s 
spanjem, apetitom, lahko tudi samomo-
rilne misli, težave s koncentracijo, poleg 
tega se umikajo od različnih socialnih si-
tuacij.

Spektroavtistična motnja oziroma av-
tizem je motnja za katero je značilno, 
da ima otrok ali mladostnik že od zelo 
zgodnjih let težave na različnih področ-
jih. V ospredju so težave na področju ko-
munikacije, kjer je najbolj opazno, da ne 
vzpostavljajo očesnega kontakta, da ima 
nenavaden način govora, se kot majhen 
otrok ne odziva na svoje ime, se igra z 

delom igrače, nima pa domišljijske igre, 
ipd.

Pri večjih otrocih ali mladostnikih je lah-
ko prisoten tudi specifičen interes (za-
nima ga eno ozko področje, o katerem 
dosti ve), druži se večinoma z mlajšimi 
ali starejšimi otroki, ne pa z vrstniki. 

KDAJ JE SMISELNO POISKATI 
POMOČ?

Posamične težave teh motenj so lahko 
prisotne pri vseh otrocih, mladostnikih 
in odraslih. Če je prisotnih več težav iz 
enega sklopa ali so te težave tako izra-
zite, da ima posameznik težave z vsako-
dnevnim funkcioniranjem, je smiselno o 
tem spregovoriti z izbranim pediatrom 
ali poklicati v Center za duševno zdrav-
je otrok in mladostnikov (CDZOM), kjer 
vam bodo svetovali glede smiselnosti 
obravnave in po potrebi usmerili k ustre-
znemu strokovnjaku.

Na prvi pregled se lahko naročite brez 
napotne listine ali z napotno listino 
(delovni nalog, zelena nopotnica, e-na-
potnica).

Napotna listina je obvezna za logopeda 
in pedopsihiatra.

KAKŠNA SO RAZLIKE MED 
RAZLIČNIMI STROKOVNJAKI V 
VAŠEM CENTRU?

Velik del nalog je skupen vsem strokov-
njakom. To je predvsem podpora otroku, 
mladostniku ali družini.

Najbolj podobna strokovnjaka v timu sta 
otroški in mladostniški psihiater in (kli-
nični) psiholog, ki dela z otroki in mlado-
stniki. Glavne razlike so, da klinični psiho-
log lahko opravi tudi kliničnopsihološko 
diagnostiko. To pomeni, da s pomočjo 
različnih testov in preizkusov objektivizi-
ra težave, pedopsihiater pa lahko pred-
piše zdravila. 

V centru so vključeni še drugi strokovnja-
ki - socialni delavec, ki je nekakšen most 
med vsemi ostalimi otrokovimi okolji, 
zunanjimi strokovnimi službami in našo 
službo; delovna terapevtka, ki pomaga 

otrokom z težavami pri vsakodnevnih 
opravilih (oblačenje, prehranjevanje, 
fina motorika …), logopedinje, ki se 
ukvarjajo s težavami komunikacije, go-
vora in prehranjevanja; v našem timu pa 
sta zaposleni tudi dve medicinski sestri, 
ki sta najpogostejši in prvi kontakt z našo 
službo in tudi ustrezno usmerjata starše 
k različnim strokovnjakom.

V timu sta predvidena tudi dva specialna 
pedagoga, ki pa jih je v Sloveniji žal pre-
malo in ju zaenkrat nimamo zaposlenih. 

KATERE SLUŽBE 
POLEG OTROŠKEGA IN 
MLADOSTNIŠKEGA PSIHIATRA 
SE UKVARJAJO Z DUŠEVNIM 
ZDRAVJEM OTROK IN 
MLADOSTNIKOV?

S tem področjem se ukvarjajo različ-
ne organizacije. Smiselna je postopna 
obravnava težav. Sprva preko lokalnega 
okolja, šolske svetovalne službe, centrov 
za socialno delo ali nevladnih organizacij. 
Nato je ob vztrajanju težav brez izboljša-
nja smiselna vključitev osebnega zdrav-
nika in nazadnje tudi centrov za duševno 
zdravje otrok in mladostnikov. 

KAKŠEN VPLIV NA 
DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK 
IN MLADOSTNIKOV IMA 
EPIDEMIJA COVID-19?

Otroški in mladostniški psihiatri smo ob 
začetku epidemije covid-a opazili najprej 
zmanjšanje obiska  zaradi prvotnega za-
prtja države. Nato, ob začetnem spro-
ščanju ukrepov, so se že začele kazati 
posledice, saj je bilo čedalje več obiskov 
urgentnih pedopsihiatričnih ambulant. 

Sčasoma smo opazili povečanje vseh 
težav, predvsem pa otrok in mladostni-
kov z motnjami hranjenja. O tem opaža-
nju poročajo tudi pedopsihiatri iz drugih 
držav. 

To obdobje je za otroke in mladostnike 
še posebej težavno, saj se zaradi zaprtij 
šol in drugih aktivnosti niso mogli družiti 
z vrstniki, ni bilo vsakodnevne rutine, od-
povedane so bile vse prostočasne aktiv-

CENTER ZA DUŠEVNO 
ZDRAVJE OTROK IN 

MLADOSTNIKOV 

Informacije & naročanje:

TELEFON:  
02 5341 337

ponedeljek – petek 
07:30-14:00

ELEKTRONSKA POŠTA: 
 cdzom@zd-ms.si
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nosti. Ob tem je bilo dosti negotovosti na 
različnih področjih družinskega življenja. 

KATERA SO NUJNA STANJA 
IN KAM SE LAHKO DRUŽINE 
OTROK IN MLADOSTNIKOV 
OBRNEJO V TEH PRIMERIH?

Ko govorimo o nujnih stanjih v otroški in 
mladostniški psihiatriji, je najpomemb-
nejše nujno stanje samomorilna ogro-
ženost. 

Ob poskusu samomora, kjer je lahko še 
vedno ogroženo življenje mladostnika, je 
potrebno takoj obiskati osebnega ali de-
žurnega pediatra, v nujnih primerih pa 
poklicati 112. 

Če ima mladostnik resen načrt, se je 
potrebno čim prej obrniti na izbranega/
dežurnega pediatra, ki bo ocenil nujnost 
pregleda pri pedopsihiatru in ga ustre-
zno napotil - takoj, naslednji dan ali v 
nekem časovnem obdobju. Moramo pa 
ga razlikovati od samopoškodbenega ve-
denja, kjer se otrok ali mladostnik poško-
duje, nima pa namena umreti.

Druga nujna stanja so psihotična ali ma-
nična epizoda, kjer se mladostnik vede 

nenavadno, lahko ima prisluhe, ogrom-
no energije, govor ni povezan ali preska-
kuje iz teme na temo, ima občutek na-
dnaravnih sposobnosti, opazovanja ipd. 

Nujno stanje je tudi globoka depresivna 
epizoda, kjer je otrok ali mladostnik brez 
volje ali energije za vsakodnevne aktiv-
nosti, jokav, razdražljiv, je pridobil ali iz-
gubil pomemben del teže v kratkem času 
in ima pogosto tudi samomorilne misli. 

Tudi akutna agitacija (huda vznemir-
jenost) je nujno stanje, je pa takrat po-
membno prej izključiti organske vzroke 
in je zato potreben temeljit pregled pe-
diatra. Agitaciji so pogosto pridružena 
razdiralna ali agresivna vedenja, ki so 
pedopsihiatrično nujno stanje v prime-
rih, ko so posledica duševne motnje.

Urgentni pedopsihiatrični pregledi se v 
Sloveniji izvajajo v treh urgentnih služ-
bah. To je na Kliniki za pediatrijo v UKC 
Maribor, na Pediatrični kliniki UKC Lju-
bljana in na Enoti za intenzivno otroško 
in mladostniško psihiatrijo Univerzitetne 
psihiatrične klinike Ljubljana. To je edina 
lokacija, kjer je pedopsihiater vedno na 
voljo.

KAKŠNI SO IZZIVI SLOVENSKE 
OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE 
PSIHIATRIJE?

Zaenkrat je največja težava dostopnost, 
saj je otroških in mladostniških psihia-
trov že pred začetkom epidemije bilo 
premalo. Epidemija koronavirusa je to 
težavo še poslabšala. 

V prihodnosti pričakujemo  izdatno iz-
boljšanje, saj je ob približno 35 speciali-
stih v Sloveniji še okoli 50 specializantov. 
Kar pomeni, da se bo v naslednjih letih 
število specialistov podvojilo. 

Pri zaposlovanju novih kadrov pomaga 
tudi resolucija o duševnem zdravju, ki ob 
bolnišničnih oddelkih predvideva tudi 22 
ambulantnih Centrov za duševno zdravje 
otrok in mladostnikov razpršenih po ce-
lotni Sloveniji. 

Slaba stran pri ustanavljanju Centrov za 
duševno zdravje otrok in mladostnikov 
je prostorska stiska, s katero se srečuje 
večina slovenskih zdravstvenih domov. 
Verjamem pa, da jo bodo direktorji in di-
rektorice ob podpori občin ustanoviteljic 
čim prej odpravili.

Kilometri za življenje
PREKOLESARIMO SVET!

Letos, med 10. septembrom in 10. oktobrom, je tretjič zapo-
red potekala akcija Kilometri za življenje, ki jo skupaj s partner-
ji organizira murskosoboška območna enota Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje. Akcija poteka v  sklopu mednarodne 
akcije Prekolesarimo svet. 

Ključni namen akcije je prebivalce Pomurja  spodbuditi k bolj 
aktivni skrbi za zdravje, k telesni dejavnosti ter povezovanju, 
kar pozitivno vpliva na duševno in splošno zdravje.

Od 10. septembra do 10. oktobra je bilo v sklopu mednarodne 
akcije  prekolesarjenih 76.551 kilometrov.

Akciji smo se tudi letos pridružili zaposleni v Centru za krepi-
tev zdravja in sestra iz referenčne ambulante in k skupnemu 
cilju prispevali prekolesarjene kilometre. 30 septembra smo 
prekolesarili pot iz Beltinec do Otoka ljubezni in nazaj.
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IZOBRAŽEVANJE ZA 
ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI 
IN BABIŠKI NEGI

Tekst: Renata Gorjan, dipl. m.s.

7.  oktobra 2021 smo za zaposlene v 
zdravstveni in babiški negi organizira-
li strokovno izpopolnjevanje Temeljni 
postopki oživljanja z vključenim AED, ki 
sodi na področje obveznih in priporoče-
nih vsebin za vse zaposlene v zdravstveni 
in babiški negi ter oskrbi.

Vsebina strokovnega izobraževanja z 
učnimi delavnicami je usklajena s pro-
gramom tečaja temeljnih postopkov 
oživljanja z AED Slovenskega sveta za 
reanimacijo (Basic Life Support Course 
od European Resuscitation Council), ki 
ga priporoča Zbornica zdravstvene in 
babiške nege Slovenije za vse izvajalce 
zdravstvene in babiške nege. 

Izobraževanje vključuje teoretični in 
praktični del ter  pisno in ustno prever-
janje znanja. Udeležilo se ga je 15 zapo-
slenih. Predavatelji so bili Edith Žižek Sa-

pač, dr.med.spec., Viktor Zrim, dipl.zn.,  
Danijel Matečko, dipl.zn., Boštjan Turza, 
dipl.zn., Simon Sedonja, dipl.zn. in Uroš 
Raščan, dipl.zn.

Udeleženci izobraževanja so na evalva-
cijskem vprašalniku ocenili seminar s 
povprečno oceno odlično. Nekateri so 
izrazili tudi svoja mnenja:

»Odlična organizacija in odlični predava-
telji.«

»Super organizacija. Zelo mi je bil všeč 
praktičen del, kjer smo se lahko sami 
preizkusili v situacijah.«

»Predavanje je bilo zelo dobro predsta-
vljeno teoretično in praktično.«

IZOBRAŽEVANJE ZA 
ZAPOSLENE V CENTRU ZA 
DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH 

Tekst: Sanja Sečko Raduha, dipl.m.s., mag. 
zdr.- soc. manag. in Erik Horvat, zdravstveni 
tehnik

Zaposleni na enoti Centra za duševno 
zdravje odraslih smo 7. oktobra 2021 
imeli izobraževanje iz temeljnih postop-
kov oživljanja z uporabo  avtomatske-
ga eksternega defibrilatorja (AED) in 
predstavitev antišokovnega kompleta, 
ki smo ga pridobili zaradi aplikacije depo 
terapije na terenu in v ambulanti. 

Izobraževanje sta izvedli in vodili Edith 
Žižek Sapač, dr.med.spec. in Renata Gor-
jan, dipl.m.s. 

Pogovorili smo se o šokovnih stanjih s 
poudarkom na anafilaktičnem šoku. Sle-
dil je praktični prikaz temeljnih postop-
kov oživljanja z uporabo AED, katerega je 
tudi vsak posameznik izvedel oz. obnovil. 

Predavanje je bilo izvedeno zelo strokov-
no, koristno ter zanimivo za vse udele-
žence.

Temeljni postopki oživljanja 
z uporabo AED
V mesecu oktobru, ko 
obeležujemo evropski 
in svetovni dan 
oživljanja, smo izvedli 
dve delavnici na temo 
TPO za zaposlene. 
Naslednje predavanje 
iz Temeljnih postopkov 
oživljanja z vključenim 
AED načrtujemo v prvi 
polovici naslednjega leta.
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1. oktobra obeležujemo Mednarodni dan starejših. 
Letos je bil posvečen digitalni enakopravnosti za vse 
starosti.

KDAJ SE ZAČNE STAROST? 

Starostna meja, pri kateri naj bi se na 

splošno začela starost, ni določena. V 

Sloveniji običajno označujemo z besedo 

»starejši« osebe, stare 65 ali več let.

1. januarja 2021 je bilo v Sloveniji 21 % 

ali 435.715 prebivalcev  starih najmanj 

65 let, od tega 43 % moških, 57 % pa 

žensk. Delež oseb te starosti (starejših) 

je bil najvišji v pomurski (23,6 %), naj-

nižji pa v osrednjeslovenski statistični 

regiji (18,9 %).

VLOGA PATRONAŽNE SESTRE 
PRI STAREJŠIH

Starejše osebe so ena od skupin prebi-
valstva, ki potrebujejo poglobljeno oseb-
no in družinsko obravnavo. Patronažne 
medicinske sestre jih obiščemo in obrav-
navamo tako v zdravju kot v času bolezni, 
poškodb ter socialno-ekonomske stiske. 
Vedno uporabljamo celosten pristop, ki 
vključuje fizični, psihični in socialni vidik. 

Sodobna gerontologija se trudi starostni-
ka čim dlje obdržati v njegovem doma-
čem okolju, kjer se počuti varno in mu 
vliva zaupanje, ko se srečuje s problemi 

Vloga patronažne 
medicinske sestre pri starejših
Tekst: Martina Panker, dipl.m.s.

staranja, boleznimi in odvisnostjo.

Tako je namen naše obravnave starejše 
osebe v domačem okolju  ohranjanje ob-
stoječega zdravstvenega stanja, ki teme-
lji na učinkoviti preventivni dejavnosti. 

Ključni elementi zdravstveno vzgojnega 
delovanja so promocija zdravja, prepre-
čevanje bolezni, svetovanje o zdravem 
načinu življenja in zgodnjem odkrivanju 
dejavnikov tveganja, ki lahko ogrozijo 
zdravje.  

Starejši osebi in njegovi družini v do-
mačem okolju pomagamo, da se lažje 
soočijo s stresom,  boleznijo, s telesno 
nezmožnostjo, da znajo oceniti sposob-
nost samooskrbe ter da starejša oseba 
sprejme in dovoli pravočasno podporo 
ali pomoč drugih. 

Pri starejši osebi velikokrat opazimo 
odstopanja pri izvajanju življenjskih ak-
tivnosti (zaradi bolezni, osamelosti, oko-
lja v katerem živi), kar vpliva na kvaliteto 
njihovega življenja tako, da povzroči pri-
manjkljaj na  zdravstvenem, čustvenem 
in socialnem področju. Patronažna me-
dicinska sestra mora ob dobrem sodelo-
vanju s starejšo osebo, njegovo družino, 
sosedi ali zanj pomembnimi drugimi 
ljudmi ugotoviti, kje se pojavljajo odsto-
panja ter načrtovati fizično pomoč (stro-
kovno ali laično), jih motivirati, voditi 

»Starost je kot obrabljena ob-
leka. Vendar: če je čista, zakr-
pana, zlikana in jo nosi človek, 
ki ljubi življenje, se z njo lahko 
ponosno razkazuje.«

John O'Donohue
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Združenje za perinatalno medicino Slovenije je 15. in 16. oktobra 2021 
organiziralo 21. Novakove dneve, ki so potekali v živo v Mariboru ter preko 
ZOOM-a. Srečanje je lani prvič v zgodovini srečanj odpadlo zaradi epidemije. 
Teme letošnjega srečanja so bile preeklampsija in zastoj plodove rasti ter 
presejalne preiskave v prvem trimesečju nosečnosti in pri novorojenčku.

PREEKLAMPSIJA IN ZASTOJ 
PLODOVE RASTI

Preeklampsija je še zmeraj pomemben 
vzrok maternalne in neonatalne umrljivos-
ti in obolevnosti po vsem svetu. Oprede-
ljena je kot pojav povišanega arterijskega 
tlaka po 20. tednu nosečnosti s pridruže-
no proteinurijo in/ali disfunkcijo materinih 
organov ali zastojem plodove rasti. 

Pri patofiziologiji preeklampsije in njenih 

zapletov je temeljni vzrok disfunkcionalna 
posteljica.

Pri preprečevanju preeklampsije so se niz-
ke doze Aspirina pokazale kot nedvomno 
učinkovite, pomembno pa je pravilna iz-
bira kandidatk za tako zdravljenje. Izmed 
presejalnih metod za iskanje ustreznih 
kandidatk izstopajo priporočila Nacional 
Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) in algoritem Fetal Medicine Fou-
ndation (FMF). V Sloveniji še ne obstaja 

dogovor o tem, po katerem priporočilu 
najti ustrezne nosečnice. Se pa stroka bolj 
nagiba k algoritmu FMF, ki se lahko opravi 
ob preiskavi meritve nuhalne svetline pri 
plodu. Obljubljene so bile slovenske smer-
nice o terapiji z Aspirinom, ker so trenutne 
prakse zelo individualne. 

Posebej ogrožene za pojav preeklampsi-
je so nosečnice s kronično hipertenzijo 
(povišan krvni tlak pred 20. tednom no-
sečnosti). Pojavlja se pri 6 -8% vseh noseč-

21. Novakovi dnevi
Tekst: Sonja Lepoša, dr. med., spec. 

in poučiti. Povezujemo se z osebnim 
zdravnikom in drugimi službami v zdra-
vstvenem domu ter s službami in orga-
nizacijami zunaj zdravstvenega doma  
(CSD, zavod za oskrbo na domu, lokalna 
skupnost, DSO,…).

GIBANJE IN IZOGIBANJE 
NEVARNOSTIM V DOMAČEM 
OKOLJU

Starejše osebe so najbolj prizadete za-
radi gibanja. Zaradi opešanja gibalnih 
sposobnosti so lahko vezane le na svo-
je stanovanje, izgubljajo stik z zunanjim 
svetom, postajajo čedalje bolj osamljeni 
in nemotiviran za nasvete. Naša naloga 
je, da smo na to pozorni, jim pomagamo 
in se povežemo z ustreznimi službami. 

Eden od treh odraslih po 65. letu sta-
rosti, ki živijo v skupnosti, pade vsako 

leto. Tisti, ki so padli, bodo 2 do 3 krat 
bolj verjetno ponovno padli v naslednjih 
6. mesecih. Poškodbe povezane s padci 
so med starejšimi glavni razlog za invali-
dnost, odvisnost od tuje pomoči in pre-
zgodnjo smrt (podatki SZO).

V okviru obravnave starejše osebe pat-
ronažna medicinska sestra izvede oceno 
tveganja za padce v domačem okolju. 
Glede na dobljene rezultate ukrepa v 
skladu s strokovnim protokolom.  Sta-
rejši osebi vedno svetuje tudi o varnos-
ti doma in o prilagoditvah v domačem 
okolju. 

KOMUNIKACIJA, EMPATIJA,  
DOTIK

Zaradi pešanja gibalnih sposobnosti je 
starejša oseba lahko zelo osamljena. Po-
membna vloga patronažne medicinske 

sestre se tu kaže v povezavi z družino, s 
sosedi in drugimi ljudmi, ki bi lahko po-
gosteje navezovali stik s to osebo.

 Znati moramo dobro poslušati in razu-
meti stisko.  Marsikateri starejši je zelo 
zadovoljen, ko dobi poslušalca,  posle-
dični je tudi bolj dovzeten za naše nas-
vete. 

Star človek potrebuje osebni stik z dru-
gim človekom in velikokrat je ta človek 
prav patronažna medicinska sestra, ki 
mora s starostnikom zgraditi trden od-
nos, temelječ na medsebojnem zaupa-
nju.
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nosti, se pa incidenca vztrajno povečuje 
zaradi višanja starosti nosečnic. 

Zdravilo prvega izbora za zdravljenje po-
višanega krvnega tlaka pri nosečnicah je 
še zmeraj L-metildopa, sledi ji nifedipin in 
nato selektivni antagonisti beta 1 adrener-
gičnih receptorjev - bisoprolol. Krvni tlak 
vzdržujemo v območju 120-140/80-85 
mmHg. Nosečnost skrbno spremljamo in 
smo pozorni na znake, ki kažejo na razvoj 
preeklampsije, zastoj plodove rasti ter ra-
zvoj težje hipertenzije. 

Pri pojavu težke preeklampsije je nosečni-
ca sprejeta v enoto intenzivne nege, kjer 
se redno spremlja krvni tlak, diureza, kri in 
urin. Pri preprečevanju eklamptičnih na-
padov je zdravilo 1. izbora še zmeraj Mg 
sulfat. Edina prava terapija pri težki pree-
klampsiji je prekinitev nosečnosti oziroma 
porod.

Poleg prezgodnjega poroda je eden pogo-
stejših razlogov za perinatalno umrljivost 
in obolevnost zastoj plodove rasti. Pre-
gled slovenskih podatkov pridobljenih iz 
BIRPIS-a  je pokazala nizko stopnjo prepo-
znave zastoja rasti. Pri opredelitvi zastoja 
rasti naj bi uporabljali dogovor Delfi in pri 
ultrazvočni oceni plodove biometrije in 
rasti smernice Mednarodne ga združenja 
za uporabo ultrazvoka v ginekologiji in po-
rodništvu (ISUOG).

Glavna vzroka za neonatalno obolevnost 
pri preeklampsiji sta nedonošenost in za-
stoj plodove rasti, v zadnjem času pa vse 
več avtorjev poroča o dolgoročnih posle-
dicah preeklampsije, ki niso nujno samo 
posledica prezgodnjega poroda. Pri ter 
otrocih lahko pride do pojava bronhopul-
monalne displazije, srčno- žilnih bolezni, 
težav v nevrološkem (triada motenj avtiz-
ma, hiperkinetične motnje in anksioznost) 
in kognitivnem razvoju (blažje se pokažejo 
šele v obdobju šolanja) ter presnovne bo-
lezni.

Sam koncept preeklampsije pa se je v 
zadnjem desetletju bistveno razširil. Iz 
življenje ogrožajoče situacije v nosečnosti 
je postal dolgoročen dejavnik tveganja za 
srčno- žilne bolezni pri materi in kot sem 
že omenila pri njenem potomstvu.

Smiselno bi bilo ženske v okviru preven-
tivnih pregledov za srčno - žilne bolezni 
presejati tudi glede zapletov v nosečnosti 
in jih spodbujati pri uveljavitvi sprememb 
življenjskega sloga ter zdravljenju.

PRESEJALNE PREISKAVE 
V PRVEM TRIMESEČJU 
NOSEČNOSTI IN PRI 
NOVOROJENČKU

V Sloveniji smo bili pri uvajanju diagno-
stičnih in presejalnih testov za trisomijo 
21 (najpogostejša kromosomopatija pri 
novorojenčkih) vedno v koraku s svetom. 
Od leta 2013 je delež prenatalno odkritih 
plodov s trisomijo 21 okoli 80%. Preseja-
nje je sestavljeno iz ultrazvočne meritve 
nuhalne svetline pri plodu, dvojnega hor-
monskega testa in materine starosti. 

Licenco za opravljanje preiskave se prido-
bi s teoretičnim in praktičnim preizkusom 
znanja preko spleta pri Fetal Medicine Fo-
undation (FMF). Za nosečnice, ki bodo ob 
terminu stare med 35 in 37 let je plačnik 
zavarovalnica, za  druge pa je test samo-
plačniški.

Pri povečanem tveganju in v primeru, da 
je nosečnica starejša od 37 let ZZZS omo-
goča invazivne preiskave  (amniocenteza 
ali horionska biopsija). Je pa število le-teh 
po letu 2018 zelo padlo predvsem zara-
di vpeljave neinvazivnega prenatalnega 
testiranja (NIPT), ki temelji na preiskavi 
prostocelične DNA ploda, ki ga najdemo v 
materini krvi (v Sloveniji na voljo od 2012). 

NIPT testiranja so zelo zanesljiva in speci-
fična (okoli 99%), test pa je mogoče opra-

viti po 10. tednu. Je pa preiskava zaenkrat 
še za vse nosečnice samoplačniška.

Trenutno veljavi državni predpisi glede 
presejalnih metod v nosečnosti imajo šte-
vilne pomanjkljivosti zaradi pojava novih 
presejalnih testov ter širitvijo starih, tako 
da bi bila smiselna prenova le-teh.

V zadnjem delu srečanja so bile predsta-
vljene obstoječe presejalne metode pri 
novorojenčkih.

Predstavljene so bile 20 letne izkušnje 
mariborske porodnišnice z dvostopenj-
skim presejanjem sluha (TEAOE in ABR). 
Namen je zgodnje odkrivanje težkih okvar 
sluha in zgodnja rehabilitacija, ki je s po-
močjo modernih pripomočkov lahko zelo 
uspešna in zmanjša velik javnozdravstveni 
problem, ki ga predstavlja trajna okvara 
sluha.

Sledila je predstavitev novega (od leta 
2019) nacionalneg programa presejanja 
novorojenčkov za 18 presnovnih bolezni, 
ki ga izvajajo vse porodnišnice v Sloveni-
ji. Pred tem smo 40 let presejali samo za 
kongenitalno hipotireozo in fenilketonuri-
jo. Z novim presejalnim programom se je 
Slovenija pridružila sodobnim evropskim 
smernicam.

V Sloveniji se izvaja tudi pulzna oksimetri-
ja pri novorojenčkih kot presejalna meto-
da za odkrivanje prirojenih srčnih napak, 
ki predstavljajo najpogostejšo prirojeno 
nepravilnost v neonatalnem obdobju s 
prevalenco 1%. Lažno pozitivni rezultati 
so lahko posledica nekardioloških vzrokov 
hipoksije kot so sepsa, vztrajajoča pljučna 
hipertenzija ali pljučnica.
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HOJA, UNIKATNA POSEBNOST 
ČLOVEŠKE VRSTE

Hoja je naraven način premikanja telesa z 
enega mesta na drugo in ima velik pomen 
pri  opravljanju vsakodnevnih aktivnosti. 
Predstavlja enega izmed osnovnih pogo-
jev za neodvisno funkcioniranje. 

Stanje in hoja po dveh nogah sta, v pri-
merjavi z drugimi vrstami na našem pla-
netu, posebnost človeške vrste. Človek je 
počasnejši, a veliko bolj vzdržljiv v primer-
javi z živalskimi vrstami, kar mu je omogo-
čalo migracije po kopnem in izčrpavanje 
živali pri ulovu.

Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski 
slog Slovencev (CINDI, 2016) je pokazala, 
da je hoja najpogostejša vrsta telesne de-
javnosti v Sloveniji. 

KAKO HODIMO?

Normalna hoja je visoko nadzorovano, 
usklajeno in enakomerno ponavljajoče se 
gibanje spodnjih udov, katerega namen 
je doseči določeno mesto ob določenem 
času s čim manjšo porabo energije. 

Osnovni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni 
za normalno hojo, so premikanje s kora-
kanjem, nadzor drže (ravnotežje) in pri-
lagodljivost hoje ciljem posameznika in 
zahtevam okolja.

Osnovni element hoje je korak. To je v 
normalnih razmerah gibanje med doti-
kom s podlago pete enega spodnjega uda 
in naslednjim dotikom pete drugega spo-
dnjega uda. 

Vsak cikel hoje je sestavljen iz dveh faz: 
faza opore predstavlja obdobje, ko je spo-
dnji ud v stiku s podlago,  faza zamaha pa 
predstavlja obdobje, ko je stopalo v zraku.

Analiza cikla hoje je zapletena in vključu-
je vse dele telesa (od stopal do trupa) v 
obeh fazah. 

Običajno se faza opore začne s prvim 
dotikom stopala s tlemi. Običajen je prvi 
dotik s podlago preko pete, ko je stopalo 
zasukano rahlo navznoter. Pri prevzemu 
teže, v katerem pride do stika celega sto-
pala s tlemi, pride do hitrega prenosa teže 
telesa na drugo stopalo.

ŠTEVILNE POZITIVNE KORISTI 
ZA ZDRAVJE

Je dostopna in poceni telesna aktivnost, 
ki ima veliko pozitivnih koristi na zdravje:

- izboljšana srčno žilna in dihalna spo-
sobnost,

- zmanjšano tveganje za srčne bolezni in 
kap,

- izboljša nadzorovanje dejavnikov tve-
ganja, kot so povišan krvni tlak, povišan 
holesterol in krvni sladkor, 

- ugodno vpliva pri bolečinah v mišično 
skeletnem sistemu,

- krepi kosti, izboljša ravnotežje,
- poveča moč mišic nog,

15. oktober 2021:

Svetovni dan hoje

Hoja je najpogostejša vrsta 
telesne vadbe med Slovenci
Tekst: Mitja Dišič, mag. kin.

Hoja je najbolj naravna in zato tudi zdrava oblika 
gibanja. Med hojo vedno dostopajte na peto in 
prenašajte težo telesa na celotno površino stopala.

- poveča splošno vzdržljivost,
- vpliva na povečano porabo energije, 

kar lahko pripomore k znižanju telesne 
maščobe.

KAKO ZAČETI? 

V Centru za krepitev zdravja vsem, ki so 
premalo telesno dejavni priporočamo, 
da pričnejo z aktivnim življenjski slogom. 
Tega lahko preprosto nadzorujejo z opra-
vljenim številom korakov dnevno. Preden 
neaktivni posamezniki začnejo z resno 
organizirano, načrtovano in strukturirano 
vadbo, jim priporočamo, da dosežejo vsaj 
5.000 do 7.000 korakov na dan. 

Za še večje koristne učinke na zdravje in 
postopno izgubo odvečnih kilogramov  
jih spodbujamo, da prehodijo 10.000 do 
12.000 korakov dnevno. Za nadaljnji na-
predek jih spodbujamo, da nadaljujejo s 
primerno hitro in dlje časa trajajočo ne-
prekinjeno hojo in sicer 30 do 60 min z 
minimalno povprečno hitrostjo vsaj 4.8 
km/h. Na ta način lahko dovolj obreme-
nimo srčno dihalni sistem, kar uvrsti hojo 
pod nizko odbojno (low impact), nizko do 
zmerno intenzivno aerobno vadbo. 

Dodatno povišanje intenzivnosti in večjo 
porabo energije pa dosežemo s hojo v 
klanec in/ali vključimo delo rok z nordij-
skimi palicami.
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Napredna znanja na področju 
zdravstvene nege in oskrbe ran, 
stom in inkontinence 
Tekst: Simona Kranjec Pojbič, dipl.med.ses in Ksenja Pleteršnik, dipl.med.ses, ET

Fotografija: Ksenja Pleteršnik

LETNO SREČANJE SEKCIJE 
MEDICINSKIH SESTER V 
ENTEROSTOMALNI TERAPIJI

Na srečanju Sekcije medicinskih sester v 
enterostomalni terapiji sva Simona Kra-
njec Pojbič in Ksenja Pleteršnik obiskali 
seminar z naslovom Napredna znanja 
na področju zdravstvene nege in oskrbe 
ran, stom in inkontince. Potekal je 24. 
septembra 2021 v Termah Zreče. 

V uvodnem delu nas je nagovorila pred-
sednica sekcije, ga. Renata Batas dipl.
ms., ET. 

Sledile so volitve za predsednika in člane 
IO sekcije medinskih sester v enterosto-
malni terapiji (2021 - 2025). 

Beseda je tekla o izobraževanju o na-
predni praksi v zdravstveni negi, ki je 
pomembna za nadgradnjo znanja. Me-
dicinske sestre imajo znanje, a nimajo 
možnosti, da bi slednje tudi potrdile na 
študijskem programu. 

Primer dobre prakse na tem področju 
je Enterostomalna šola, ki je priznana s 
strani svetovnega združenja enterosto-
malnih terapevtov (WCET World Council 
of Enterostomal Therapy). 

Povzetek 
izobraževanja, ki je 
potekalo v sklopu 
srečanja Sekcije 
medicinskih sester 
v enterostomalni 
terapiji.
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V Sloveniji,  na Zdravstveni Fakulteti v 
Ljubljani, imamo napredek v tej smeri, 
ki jo tujina že dolgo ima. V študijskem 
letu 2021 in 2022 so predvideni vpisi, ki 
zajemajo področje mentalnega zdravja, 
integrirane oskrbe in primarnega zdra-
vstvenega varstva. 

V nadaljevanju srečanja smo obravnavali 
specifične strokovne teme, ki jih kratko 
povzemava.

KRATKO IN DOLGO ELASTIČNI 
POVOJI

Predstavljeni so bili kratko in dolgo ela-
stični povoji. Ob tem nam je bilo zastav-
ljeno vprašanje, kateri so boljši.

Izpostavljene so bile značilnosti kom-
presijskih povojev, kot so tlak, število 
plasti, komponente ter elastičnost oz. 
togost, kar je bistveno za splošno razu-
mevanje delovanja  kompresijske tera-
pije. 

Prišli smo do zaključka,  da  ni boljših ali 
slabših povojev, so samo boljše ali slab-
še odločitve, kateri povoj oziroma kom-
presijski sistem izbrati za posameznega 
pacienta.

PROLAPS DANKE 

Prolaps danke je relativno pogosta bo-
lezen, ki prizadene ženske v srednjem in 
poznem življenjskem obdobju. 

Delimo ga na tri stopnje: popolni, del-
ni in notranji. Zdravljene je prilagojeno 
pri delnem prolapsu in ga zdravijo kot 
hemoroidalne vozle. Zunanji ali popolni 
prolaps pa na več načinov. 

Glavni cilji zdravljenja so: preprečiti izpa-
danje črevesja, izboljšati inkontinenco, 
preprečiti krvavitev in vzpostaviti čim 
bolj normalno in redno odvajanje blata. 

Najbolj obeta transabdominalna mini-
malno invazivna metoda za zdravljenja 
prolapsa danke. 

IZLOČALNE STOME

Delimo jih na  kolostoma, ileostoma in 
urostoma. Slednje so kirurško izpeljano 
črevo oziroma prebavni trakt ali urinski 
trakt skozi trebušno steno na površino 
kože. 

Pomembna je osnovna nega stome s  
kompleksnim pristopom ter zdravstve-
na nega, učenje stomista, kako živeti s 
stomo, vključevanje enterostomalnega 
terapevta, bodisi v bolnišnici ali na te-
renu. 

Zavarovana oseba z izločalno stomo ima 
pravico do medicinskih pripomočkov za 
stomo na naročilnico. 

Predsednik društva ILCO Slovenije je 
predstavil delovanje in aktivnosti, ki po-
tekajo v društvu.

INKOTINENCA

O inkontinenci so bile predstavljene 
smernice, nacionalni protokol enkratne 
intermitentne kateterizacije ženske, ki 
je učinkovita tehnika in je ob pravilnem 
izvajanju varna ter primerna za dolgo-
trajno uporabo. 

Motnja uriniranja se lahko pojavi iz raz-
ličnih vzrokov: kot stanje po operaciji, 
zaradi poroda, nevrogenih motenj, vne-
tja  in podobno. 

Kot metoda zdravljenja se uporablja 
funkcionalna magnetna stimulacija, ki 
je zelo učinkovita neinvazivna meto-
da pri zdravljenju različnih vrst urinske 
inkontinence z visokim zadovoljstvom 
pacientov. 

ETERALNO HRANJENJE

Na koncu srečanja je tekla beseda o en-
teralnem hranjenju pri pacientih, ki so 
nedohranjeni ali obstaja tveganje za ne-
dohranjenost ter pri katerih je hranje-
nje skozi usta nezadostno ali ni varno, 
čeprav imajo normalno delovanje pre-
bavnega trakta. 

V ta namen kirurško vstavijo gastrosto-
me, perkutano vstavljene gastrosto-
me in hranilne jejunostome. Celostna 
obravnava pacienta s hranilno sondo ali 
stomo zahteva kompleksen pristop. 

Pri otroški populaciji je najpogosteje iz-
vedena pri otrocih z nevrološkimi okva-
rami in motnjami požiranja. 

Zdravstvena nega in oskrba perkutane 
endoskopske gastrostome je pomem-
ben dejavnik k hitrejšemu in kakovo-
stnejšemu celjenju kirurške rane in 
stomalnega kanala. Predstavljen je bil 
primera gospoda z gastrostomo in nje-
govo življenje po vrnitvi v svoje domače 
okolje. 

ZAKLJUČEK 

Predsednica sekcije Renata Batas je sre-
čanje zaključila z besedami: «Ne bi bilo 
nas, če ne bi bilo vas, ki sodelujete in 
delujete za dobrobit pacienta.«

STROKOVNO

Patronažne medicinske sestre 
potrebujemo veliko znanja in 
izkušenj, da smo lahko kos iz-
zivom v pacientovem doma-
čem okolju, ko se je pogosto 
potrebno preprosto povedano 
znajti.
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KAJ SO 
LAŽNE NOVICE?

Lažne novice niso nekaj novega,  že od nekdaj 
so predstavljale pomembno »strateško« orožje 
za doseganje ciljev. Vendar pa nikoli doslej 
ni bilo takšnih možnosti širitve kot danes, ko 
imamo splet. Splet omogoča enostavno in hitro 
distribucijo vsebin širokim množicam, ne glede 
na verodostojnost. Pri lažnih novicah gre za 
namerne dezinformacije ali zavajajoča dejstva. 
Avtorji želijo spremeniti mišljenje, obnašanje 
ali potrošniške navade, morda celo izzvati 
ekstremen odziv.

ALI GRE PRI LAŽNIH  NOVICAH 
ZA TEORIJE ZAROTE?

Lažne novice pogosto povezujemo s 
»promocijo« teorij zarot. Vendar pa teorije 
zarote še zdaleč niso edini razlog za širjenje 
lažnih novic. Lažne novice so pogosto 
povezane s spletnimi prevarami, bodisi da 
gre za lažne spletne profile ali lažne spletne 
strani, ki po izjemno ugodnimi pogoji nudijo 
določene storitve ali izdelke.  Pogosto pa je 
namen ekonomski, saj gre za pridobivanje 
čim večjega števila »klikov« in posledično 
profita.

Lažne novice

Resnica, polresnica, izkrivljeno dejstvo, manipulacija, laž.. 
Kako prepoznati in preveriti kakovost informacij, s katerimi 
nas bombardirajo iz vseh strani?

Foto: Matjaž Očko,  www.slovenia.info
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KAKO PREPOZNAM 
LAŽNE NOVICE?

Na splošno velja, da več kot je  zaupanja vrednih 
medijev in spletnih mest, ki objavijo podobno 
zgodbo, večja je verjetnost, da so informacije 
preverjene in zgodba resnična. Zato vedno 
preverite verodostojnost vira in presodite, ali je 
informacija podana tako, da ustreza minimalnim 
profesionalnim standardom. Na spletu obstaja 
kar nekaj strani, ki nam lahko pomagajo pri 
preverjanju spletnih dejstev: Oštro, Ne/ja, 
razbijalka mitov Snopes, Politifact, Factcheck, 
Hoax Slayer in druge.

KAKO PREVERIM 
PRISTNOST FOTOGRAFIJ?

Pri presojanju določene vsebine bodite 
pozorni na priložene fotografije in 
infografike:  So fotografije pristne ali zgolj 
simbolične? Se nanašajo na vsebino novice? 
Bi bile fotografije lahko »fotošopirane«? 
Pri slikovnem gradivu si lahko pomagamo z 
iskalnikom slik Google Images. Ta omogoča, 
da prevrimo ali je bila slika uporabljena 
že kje drugje, ali je grafično ali digitalno 
obdelana ter ali gre za izmišljotino ali 
resnico.

»Kdor išče resnico, 
jo mora znati prenesti.« 

Kitajski pregovor

Foto: Jaka Ivančič,  www.slovenia.info Foto: Iztok Medja,  www.slovenia.info
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NEVELJAVEN
- PONOVI TEST

Rezultat 
je tu: 

V eni roki drži epruveto, z drugo roko 
si odvzemi bris. 
• Bris potisni približno 2,5 cm 
globoko v nosnico. 
• Z brisom 5 krat zaokroži in 
nežno podrgni po sluznici. 
• Enako ponovi v drugi nosnici.
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Samotestiranje se lahko izvaja samostojno od dopolnjenega 12. leta.

Odstrani pokrovček na 
plastenki in ekstrakcijski
pufer prelij v epruveto 

ODSTRANI

EKSTRACIJSKI 
PUFER

Vstavi bris v epruveto z 
ekstrakcijskim pufrom in z 
njim 20 sekund mešaj. 
Zavrti ga  vsaj 5 krat.
Bris ob odstranjevanju 
stisni med notranjost 
epruvete.

20 sek.

Zapri epruveto s pokrovčkom s tulcem navzgor.
Zaprto epruveto dobro premešaj. 
Iz epruvete previdno nakapljaj 3 kapljice 
v manjšo odprtino na testni ploščici. 

Pripravi celoten komplet: 
• epruveto, 
• pokrovček za epruveto, 
• malo plastenko z ekstrakcijskim pufrom, 
• bris za enkratno uporabo in 
  testno ploščico.

Testno ploščico izvleci iz embalaže 
in jo položi na ravno površino.  
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Za dodatne informacije se lahko obrneš na telefonsko številko
Ministrstva za zdravje: 01/478 68 48, vsak delavnik med 8:30 in 15:30

TESTNA PLOŠČICA

BRIS ZA ENKRATNO UPORABOPLASTENKA Z 
EKSTRAKCIJSKIM 

PUFROM

EPRUVETA

POKROVČEK 
ZA EPRUVETO

PREDEN SE BOŠ SAMOTESTIRAL, SI TEMELJITO  UMIJ ROKE IN OČISTI POVRŠINO MIZE. PRIBOR PO UPORABI
ZAPRI V PLASTIČNO VREČKO.  PO TREH DNEH JO ODVRZI MED MEŠANE ODPADKE.


