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Uvodnik

P
red letom dni smo z navdušenjem in optimizmom pričakovali leto 2021 in vrnitev v 
stare tirnice, ki smo jih bili vajeni preden smo se soočili z novim korona virusom. Re-
alnost nam je v letu, ki se končuje, postregla z drugačnim scenarijem in danes nam 
je že povsem jasno, da se moramo čim prej soočiti in spoprijeti z novo realnostjo, 
saj je virus še vedno med nami. Kljub našim prizadevanjem za zajezitev, kljub cepi-

vom in novim dognanjem na področju zdravljenja, še vedno kroji naša življenja in usodno 
vpliva na zdravje mnogih posameznikov. 

Letos je optimizma, da bo virus po novem letu naenkrat izzvenel, manj. A to naj nas 
ne ustavi iskati sreče v majhnih rečeh in preprostih dejanjih, s katerimi osrečimo sebe 
in ljudi, ki nas obkrožajo. Z majhnimi pozornostmi in drobnimi trenutki si ustvarite 
nepozabne praznične dni in lepe spomine, ki vas bodo greli v prihajajočem letu 2022. 

Spoštovane sodelavke in sodelavci! Želim vam čudovite praznike ter srečno, zdravo 
in zadovoljno leto, ki prihaja!

Edith Žižek Sapač, dr.med., spec. 
Direktorica

Srečno novo leto 2022!

Daj vsakemu dnevu možnost,
da bo najlepši dan v tvojem življenju.
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AKTUALNO

Zadovoljstvo zaposlenih 2021
Tekst: Renata Gorjan, dipl.m.s., Glavna sestra/ PVK 

V letu 2021 
beležimo, glede 
na preteklo leto, 
7% izboljšanje 
zadovoljstva 
zaposlenih.

SPLETNA ANKETA 
»ZADOVOLJSTVO 
ZAPOSLENIH«

V mesecu novembru smo izvedli spletno 
anketo Zadovoljstvo zaposlenih za leto 
2021. 

Pri anketi smo tudi tokrat uporabili orod-
je 1ka (https://www.1ka.si/). 

Anketa je bila aktivna med 8. novem-
brom 2021 in 22. novembrom 2021.

Zaposleni so anketo prejeli na službeni 
elektronski naslov. Anketni vprašalnik je 
vseboval 14 vprašanj in 8 podvprašanj.

ODZIV ZAPOSLENIH

K anketi je pristopilo 206 zaposlenih. 
161 anket je bilo v celoti izpolnjenih  in 
ustreznih za nadaljnjo obdelavo (N=161).

REZULTATI

Dosežena povprečna ocena zado-
voljstva zaposlenih v ZD Murska So-
bota v letu 2021 je 4,2 (najvišja možna 
ocena je 5). 

Dosežen rezultat predstavlja 7% izboljša-
nje zadovoljstva zaposlenih glede na leto 
2020. Leta 2019 je bila povprečna ocena 
3,9.

S ČIM SMO NAJBOLJ 
ZADOVOLJNI?

Najvišji oceni sta bili podani za SLEDEČI 
VPRAŠANJI:

Ali so bile v planu letnih dopustov upo-
števanje vaše želje? DOSEŽENA OCENA  
4,6 (1 – zelo slabo ←→ 5– zelo dobro)

Ali razmišljate o zamenjavi delovnega 
mesta znotraj zavoda? DOSEŽENA OCE-
NA 4,4 (1 – zelo pogosto ←→ 5 – nikoli)

KATERIM PODROČJEM SMO 
NAMENILI NAJNIŽJE OCENE?

Najnižji oceni sta bili podani pri sledečih 
vprašanjih:

Kako ocenjujete medsebojne odnose 
MED zaposlenimi? DOSEŽENA OCENA 
3,7 (1 – zelo slabo ←→ 5 – zelo dobro)

Ali imate dovolj delovnih sestankov v 
vaši enoti za nemoten potek dela? DO-
SEŽENA OCENA 3,8 (1 – zelo slabo ←→ 
5 – zelo dobro)

Rezultati celotne ankete so dostopni na 
intranetu.

ZADOVOLJNI ZAPOSLENI SO 
NAJVEČJI KAPITAL VSAKE 
ORGANIZACIJE

Številne raziskave zadovoljstva zaposle-
nih kažejo, da so zadovoljni zaposleni pri 
svojem delu učinkovitejši, manj bolniško 
odsotni in zvesti organizacijam, v katerih 
delajo. 

Zaradi tega je pomembno, da organiza-
cije spremljajo klimo v podjetju, in na 
podlagi rezultatov sprejemajo potrebne 
ukrepe za zadovoljstvo zaposlenih.

Pričakovan rezultat raziskave 
o zadovoljstvu zaposlenih je v 
organizacijah, ki so vključene v  
certificiranje po standardu ISO 
9001, ocena 3,5 ali več. Or-
ganizacije, ki dosežejo oceno 
4 ali več, se smatrajo kot zelo 
dobre.

Vsem sodelavcem, ki ste sodelovali v raziskavi,

se za izraženo mnenje najlepše zahvaljujemo.

 Vodstvo zavoda
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AKTUALNO

NOVI TERMINI TESTIRANJA S 
HITRIMI (HAGT) TESTI 

Testiranje s hitrimi antigenskimi testi 
(HAGT) v Zdravstvenem domu Murska 
Sobota od 1. decembra naprej izvajamo 
po sledečem urniku:

Od ponedeljka do petka 
od 9.00 do 17.00.

Ob sobotah, nedeljah in praznikih 
od 10.00 do 12.00 in 
od 14.00 do 16.00.

Testiranje poteka v modrem zabojniku 
pri zgradbi dispanzerja Medicine dela, 
prometa in športa. 

Za brezplačno testiranje rabite osebni 
dokument in kartico zdravstvenega zava-
rovanja oziroma evropsko kartico zdra-
vstvenega zavarovanja.

Oseba, ki ne more izkazati zdravstvene-
ga zavarovanja, lahko stalno ali začasno 
prebivališče izkazuje z osebno izkaznico, 
potnim listom,  diplomatsko izkaznico ali  
drugimi javnimi listinami. 

Oseba, ki nima prebivališča v Republiki 
Sloveniji in dela pri delodajalcu, ki ima 
sedež v Republiki Sloveniji, izpolnjevanje 
pogoja praviloma izkazuje s kartico zdra-
vstvenega zavarovanja.

V kolikor ti pogoji niso izpolnjeni, je sto-
ritev plačljiva, cena storitve je 7,00 EUR.

Zaključek leta v znamenju 
številnih aktivnosti za zajezitev 
korona virusa
Tekst: Renata Gorjan, dipl.m.s., glavna sestra

Utrinek iz praznično okrašene covid-19 ambulante, ki neprekinjeno deluje že od 
začetka epidemije.

V okviru našega 
zdravstvenega doma 
tudi ob zaključku leta 
2021 izvajamo številne 
aktivnosti za zajezitev 
virusa. Poleg obravnave 
covid pacientov in 
testiranj je naša ključna 
prioriteta cepljenje. 
Kmalu, marca 2022, pa 
bomo obeležili dve leti, 
od kar neprekinjeno 
deluje naša covid-19 
ambulanta.
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AKTUALNO

Utrinki iz testiranja s hagt testi pri Mercator centru.

HITRO TESTIRANJE V 
MERCATOR CENTRU

V ponedeljek, 6. decembra 2021, smo 
začeli izvajati testiranje s HAGT pri mur-
skosoboškem Mercator centru.

Pred bližajočimi se prazniki so zaposleni 
tudi na tej lokaciji z okrasitvijo poskrbeli 
za praznično vzdušje.

CEPLJENJE BREZ NAROČANJA 

Cepljenje proti covid-19 izvajamo v am-
bulanti za cepljenje na sedežu v Murski 
Soboti ter na 20 zunanjih lokacijah.

Termini in lokacije: 
https://www.zd-ms.si/

DODATNI »VIKEND« TERMINI 
CEPLJENJA PROTI COVID-19

V novembru in decembru smo organizi-
rali dodatne »vikend« termine cepljenja 
proti COVID-19. 

Tako se je mogoče cepiti tudi med viken-
di in sicer ob sobotah. Termine  sproti 
objavljamo na naši spletni strani.

CEPLJENJE S POŽIVITVENIM 
ODMERKOM

V sklopu cepljenja brez naročanja izvaja-
mo tudi cepljenje s tretjim, poživitvenim 

odmerkom. Priporočljivo je za vse osebe 
stare 18 let in več.

Cepljenje s tretjim odmerkom je še po-
sebej priporočljivo za:

- oskrbovance DSO in drugih socialno 
varstvenih zavodov (SVZ),

- osebe stare 50 let in več in posebej 
ranljive kronične bolnike ne glede 
na starost,

- družinske člane imunsko oslabljenih 
oseb,

- osebe z večjo poklicno izpostavlje-
nostjo,

- osebe, ki so osnovno cepljenje opra-
vile z vektorskimi cepivi.

Osebe, ki so dokazano prebolele co-
vid-19 in so bile polno cepljene, poživit-

venega odmerka ne potrebujejo (če pol-
no cepljen prebolevnik kljub temu želi 
prejeti poživitven odmerek, se ga lahko 
cepi).

Priporočen presledek med osnovnim 
cepljenjem, ki je bilo opravljeno z mRNA 
cepivi ali kot »mešana shema« (Vaxzevria 
in mRNA cepivo), in poživitvenim od-
merkom je 6 mesecev, najkrajši možen 
presledek pa 3 mesece. Glede na trenu-
tno epidemiološko situacijo je poživitven 
odmerek za osebe, ki so osnovno ceplje-
nje opravile z vektorskimi cepivi (ali v tu-
jini z drugimi cepivi odobrenimi s strani 
SZO), priporočljiv s presledkom vsaj dveh 
mesecev po osnovnem cepljenju.
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AKTUALNO

OD SREDINE DECEMBRA NA 
VOLJO CEPIVO ZA CEPLJENJE 
OTROK STARIH OD 5 DO 11 LET

Cepljenje otrok starih od 5 do 11 let se 
opravi s cepivom Comirnaty 10. 

Cepivo je pridobilo pozitivno mnenje 
Evropske agencije za zdravila in posledič-
no, dne 26. novembra 2021, tudi dovo-
ljenje za promet v Evropski uniji.

Cepljenje proti covid-19 za otroke, stare 
od 5 do 11 let, je posebej priporočljivo 
za:

- otroke s kroničnimi boleznimi, 
- otroke, ki so v stiku z osebami z 

večjim tveganjem za hud potek co-
vid-19 in jih ni mogoče učinkovito 
zaščititi s cepljenjem (npr. imunsko 
oslabljene osebe, sorojenci s kronič-
nimi boleznimi). 

Cepljenje proti covid-19 je smiselno in 
varno tudi za ostale otroke v tej starosti, 
saj tudi pri njih učinkovito prepreči okuž-
be ter zmanjša možnost hujšega poteka 
in zapletov covid-19. 

Z zmanjšanjem možnosti širjenja okužbe 
pa cepljenje otrokom omogoča tudi ne-
moteno šolanje in življenje.

CEPLJENJE OTROK OD 5 DO 11 
LET V NAŠEM ZDRAVSTVENEM 
DOMU

Cepljenje otrok, starih od 5 do 11 let, 
izvajamo v Dispanzerju za otroke Zdra-
vstvenega doma Murska Sobota. 

Otroke lahko na cepljenje naročijo njiho-
vi starši oziroma skrbniki.

Naročanje:

- otroka lahko na cepljenje starši ali 
skrbniki naročijo pri izbranem pedi-
atru,

- preko portala zVEM,
- po telefonu 051 639 203 (Matjaž), 

vsak delovnik od 9.00 do 12.00 ure,
- po elektronski pošti matjaz.vinko-

vic@zd-ms.si.

Ob naročilu se navede poleg imena in 
priimka otroka še rojstne podatke, na-
slov in telefonsko številko starša ali skrb-
nika.

Na cepilnem mestu je v času cepljenja 
otrok prisoten pediater, ki je na voljo za 
vprašanja staršev. 

ZA ODLOČANJE O CEPLJENJU 
SO KLJUČNE PREVERJENE 
INFORMACIJE

V okviru našega zdravstvenega doma se 
vseskozi trudimo osveščati in informirati 
prebivalce o ključnih zdravstvenih tema-
tikah. 

V zadnjem obdobju veliko pozornos-
ti posvečamo osveščanju o prednostih 
cepljenje proti covid-19.

Pri odločitvi za cepljenje, tako otrok kot 
odraslih, je ključno, da zainteresirani 
prejmejo dovolj preverjenih informacij, 
ki slonijo na dejstvih in znanstvenih dog-
nanjih.

Tako smo poslušalcem na Murskem valu 
predstavili, kako bodo potekali dnevi 
cepljenja ter prestavili ključne informa-
cije v zvezi s cepljenjem otrok od 5 do 
11 let.

Ob prihajajočih dnevih cepljenja je 16. 
decembra 2021 v Svetem Juriju ob Ščav-
nici o tematiki spregovoril tudi minister 
za zdravje Poklukar. 

V pozivu za cepljenje je minister Poklukar 
izpostavil: »Cepimo se. Odvrzite dvome 
in strahove, saj so se cepiva izkazala za 
učinkovita in varna. Izberimo zdravje, iz-
berimo cepljenje.«

Predstavitev aktualnih tematik v zvezi 
s cepljenjem proti covid-19 na radiu 
Murski val.

Prvo cepljenje otrok od 5 do 11 let. Sestanek z zdravstvenim ministrom v 
zvezi z organizacijo Dnevov cepljenja.
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DOBRODELNA ADVENTNA 
AKCIJA

Žensko društvo Evangeličanka, EHO 
Podpornica in Evangeličanska cerkvena 
občina Gornji Slaveči, so v okviru Evan-
geličanske cerkve AV v Sloveniji v času 
adventa izvedli dobrodelno akcijo. 

Obdarili so nas z adventnimi venci in 
posvetilom, v katerem so med drugim 
zapisali: »..Da kljub težki situaciji in izčr-
panosti ne bi podvomili v svoje pleme-
nito poslanstvo, da se ne bi predali temi 

in obupu, naj vam ta adventni venček, 
predvsem pa svetloba njegovih sveč, 
daje potrebnih moči, vliva pogum in kaže 
pogum..«

Ob tej lepi gesti se zahvaljujemo duhov-
nici Simoni Prosič, ki se vedno z lepo 
gesto spomni na zaposlene v našem 
zdravstvenem domu, ženskemu društvo 
Evangeličanka, EHO Podpornici in Evan-
geličanski cerkveni občina Gornji Slaveči!

ŠTEJE VSAKA LEPA BESEDA IN 
DOBRA MISEL

Zelo  smo veseli prav vsake pohvale in 
prijazne besede, ki nam jih namenjajo 
naši pacienti. 

So potrditev naših prizadevanj, da de-
lamo kakovostno in v skladu z našimi 
vrednotami: solidarno, odgovorno, zav-
zeto, z občutkom za sočloveka in spošt-
ljivo.

AKTUALNO

Zahvala donatorjem in 
podpornikom
Tekst: Renata Gorjan, dipl.m.s., Glavna sestra

Tudi v letošnjem letu 
so naše delo podpirali 
številni donatorji in 
podporniki. Izrazi 
podpore so priznanje 
našemu preteklemu delu 
in motivacija za naprej. 
Vsem skupaj in vsakemu 
posebej se iskreno 
zahvaljujemo!
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SODELOVANJE V PROJEKTU 
»KREPITEV ZDRAVJA ROMSKE 
SKUPNOSTI V SLOVENIJI« 

Z romskim društvom Romani Union na 
mesečni ravni - na različne načine - dobro 
sodelujemo že več let. Smo tudi njihovi 
vsakoletni izvajalci terenskih svetovanj v 
sklopu projekta »Krepitev zdravja rom-
ske skupnosti«, ki se vsebinsko osredoto-
ča na romske ženske, otroke in starejše. 

Pri izvajanju svetovanj sta s CKZ sodelo-
vali tudi Suzana Maučec Škalič in Irena 
Kraner. 

Svetovanja na terenu potekajo v različ-
nih romskih naseljih po Sloveniji. Letos 

so bile vključene tri regije in sicer Dolenj-
ska, Štajerska in Pomurje. 

Na Dolenjskem smo obiskali romska 
naselja Žabjak v Novem Mestu, Vejar v 
Trebnjem, Smrekec in Gazice v Grosuplju 
ter Kerinov grm v Krškem. 

Na Štajerskem smo obiskali sedež romske-
ga društva Romano Pralipe v Mariboru. 

V Pomurju pa smo aktivnosti izvajali v 
romskem naselju Pušča, romskem nase-
lju v Vanča vasi in v Borejcih ter v naselju 
Kamenci. 

Izvajanje terenskih svetovanj je trajalo 
od sredine julija do konca meseca okto-
bra 2021. 

AKTUALNO

Razgibana jesen 
v Centru za krepitev zdravja
Tekst: Center za krepitev zdravja

Predstavljamo najodmevnejše akcije in dogodke, katerih 
soustvarjalci smo bili v jesenskih mesecih, ko so nam epidemiološke 
razmere dovoljevale izvajanje aktivnosti na terenu.

Merjenje telesne teže in svetovanje na Pušči. Lastni arhiv.

Svetovanja so potekala v sproščenem 
vzdušju izmenjave njihove realnosti in 
prenosa naših znanj s področja skrbi za 
zdravje. Merili smo jim krvni pritisk, jih 
tehtali, predstavljali  presejalne progra-
me, jih opozarjali na dejavnike tveganja, 
jih cepili proti covid-19, delili zdravstve-
no vzgojna gradiva, improvizirali sveto-
valnico za mladostnice… Če kje, potem 
je na teh svetovanjih res bilo smiselno 
slediti lastnemu občutku, kdaj in koliko 
poslušati in kdaj in kaj odgovoriti. 

Obiski v romskih naseljih so posebna 
doživetja – obarvana s pristno drugač-
nostjo in različnostjo, ki bi marsikoga 
lahko nagovoril k razmisleku o romski 
preteklosti in iskanju sožitja z njimi v naši 
skupni prihodnosti. 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 
IN DAN BREZ AVTOMOBILA

Letošnji Evropski teden mobilnosti je bil 
jubilejni, saj je potekal že  dvajseto leto 
zapored. 

Odvijal se je  med 16. in 22. septembrom 
v kar štiriinosemdesetih občinah po Slo-
veniji, kar je rekordno število sodelujočih 
občin. 

Potekal je pod geslom »Živi zdravo. Po-
tuj trajnostno.« Posvečen je bil spodbu-
janju aktivnih oblik mobilnosti, kot sta 
hoja in kolesarjenje, ter ostalim alterna-
tivam vožnje z avtomobili.
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AKTUALNO

V CKZ smo se priključili akciji z izvedbo 
dogodkov v treh pomurskih občinah: v 
Murski Soboti (na dveh različnih lokaci-
jah), v Puconcih in v Šalovcih. 

Predstavljali smo številne preventivne 
vsebine s področja zdravega življenjske-
ga sloga in izvedli več praktičnih aktiv-
nosti: jogo, nordijsko hojo, teste hoje, 
testiranja telesne pripravljenosti, prikaze 
vaj za ohranjanje gibljivosti in mišične 
mase ter prikaz pravilne uporabe zuna-
njih fitnes naprav. 

Udeleženci naših stojnic so bili vseh ge-
neracij in iz različnih društev in ustanov.

V četrtek in petek (23. in 24. septembra), 
smo se vključili v izvedbo dveh športnih 
dni v OŠ Puconci. Prvi dan smo imeli z 
učenci višje stopnje (od 5. do 9. razreda) 
»Dan za nordijsko hojo«, kjer so mlado-
stniki imeli možnosti spoznati in preiz-
kusiti nordijske palice ter se naučiti treh 
osnovnih tehnik hoje, ki se v tej panogi 
uporabljajo. Že naslednji dan pa smo z 
učenci od 1. do 4. razreda pripravili ak-
tivnost, kjer smo izvajali umirjene vaje za 
sproščanje in raztezanje. 

Tako pri nordijski hoji kot pri vajah za 
sproščanje, so učenci z aktivnim sode-
lovanjem izkazali veliko zanimanje za 
učenje njim manj poznanih oblik telesne 
dejavnosti. 

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA 
UČENJA 

Tedni vseživljenjskega učenja, krajše 
TUV, so eden izmed najodmevnejših na-
cionalnih dogodkov za promocijo vseži-
vljenjskega učenja, v katerega se je kot 
območni koordinator vključila tudi Ljud-
ska univerza v Murski Soboti ter nas tudi 
letos povabila k sodelovanju. 

TVU so potekali med 6. septembrom in 
10. oktobrom, pod sloganom: »Učenje 
je življenje – naj krepi in radosti!« 

V okviru dogodkov TVU smo na različnih 
lokacijah v Murski Soboti in tudi širše vse 
do Moravskih Toplic, Gornjih Petrovec, 
Rogašovec, Grada in Cankove organizirali 
številna srečanja, na katerih smo vseži-
vljenjsko učenje prepletali z vsebinami 
promocije zdravega načina življenja. 

Zaradi uvedbe PCT pogoja ravno v tem 
obdobju, smo v želji po zagotovitvi var-
ne udeležbe na naših predstavitvah vse 
naše aktivnosti izvajali na prostem. 

Vreme nam je tako žal preprečilo izved-
bo treh načrtovanih dogodkov, pa tudi 
sicer je bila udeležba letos skromnejša v 
primerjavi s preteklim letom.

KILOMETRI ZA ŽIVLJENJE

Virtualni kolesarski dogodek »Kilometri 
za življenje« je potekal od 10. septembra 
2021 do 10. oktobra 2021. 

Vsakoletni pobudnik akcije »Prekole-
sarimo svet« je Mednarodna zveza za 
preprečevanje samomora, ki si skupaj 
s številnimi soorganizatorji akcije vsako 
leto znova prizadeva uresničiti izziv, da 
bi udeleženci z vsega sveta z združenimi 

močmi prekolesarili 40.075 km, kolikor 
znaša obseg Zemlje. 

Tudi mi smo bili en delček sestavljanke v 
tem mozaiku, velik skoraj 50 km. 

Bilo je nepričakovano hladno na dan, ki 
smo ga načrtovali za kolesarjenje, ven-
dar nas je grel topel občutek kolektivne 
pripadnosti vsem, ki so predani nasled-
nji misli: »Drži dejstvo, da zdrav »morda 
kdaj« hitreje napreduješ sam… a ne po-
zabimo – naš poklic je poslanstvo, ki naj 
sega onkraj takih razmišljanj… Zato pre-
segajmo lastne omejitve in združujmo 
moči ter povezujmo znanja in izkušnje z 
udeleženci iz vsega sveta!«

NOVEMBER IN DECEMBER V 
ZNAMENJU EPIDEMIJE

Številne načrte za izvedbo aktivnosti 
v novembru in   decembru smo zara-
di slabe epidemiološke situacije morali 
prestaviti na  prihodnje mesece.  Naši 
zaposleni pa so  bili vpeti v številne aktiv-
nosti, ki jih naš zdravstveni dom  izvaja za 
zajezitev korona virusa.

Merjenje krvnega tlaka in svetovanje 
v romskem naselju Kerinov grm. Lastni 
arhiv.
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V Sloveniji živi 
med 59.000 in 127.000 ljudi 
s sladkorno boleznijo, 
ne da bi vedeli zanjo
Tekst: Patricija Špilak, dipl. m.s

14. november 2021: 
Svetovni dan sladkorne bolezni

SLADKORNA BOLEZEN JE 
POGOSTA IN ZAHTEVNA ZA 
OBRAVNAVO

Sladkorna bolezen je kronična nenalezlji-
va bolezen, ki  zaradi svoje pogostosti 
in zahtevne obravnave predstavlja velik 
zdravstveni problem. 

Poznamo več tipov sladkorne bolezni: 
sladkorna bolezen tipa 1 in 2, sladkorna 
bolezen, ki se pojavi v času nosečnosti 
in druge motnje v zvišanih koncentraci-
jah glukoze. 

Najpogostejša je sladkorna bolezen tipa 
2: več kot polovica vseh oseb s sladkorno 
boleznijo ima tip 2 sladkorne  bolezni. 

Previsok krvni sladkor je pri tipu 2 slad-
korne bolezni posledica sočasne okvare 
trebušne slinavke, ki izloča premalo in-
zulina, ker okvara sčasoma napreduje, 
se tudi način zdravljenja spreminja oz. 
stopnjuje. Začnemo z edukacijo o ži-
vljenjskem slogu, ki se nato lahko nada-
ljuje do zdravljenja z zdravili. 

Paciente na per os terapiji, ki se ne vo-
dijo v diabetološki ambulanti, lahko iz 
referenčnih ambulant napotimo tudi v 
Centre za krepitev zdravja, kjer se udele-
žijo  delavnic o sladkorni bolezni.  

Ker sladkorna bolezen traja celo življenje 
in zahteva posameznikovo polno sodelo-

vanje, je prav, da v ta proces vključimo 
tudi njihove svojce. 

ŠTEVILO OBOLELIH V 
SLOVENIJI

Število oseb z znano sladkorno boleznijo 
se v Sloveniji iz leta v leto veča. Še po-
sebej narašča število prebivalcev s slad-
korno boleznijo tipa 2, kar je večinoma 
povezano s staranjem prebivalstva in 
nezdravim življenjskim slogom.

 V 2020 je v Sloveniji število obolelih bilo 
ocenjeno na 173.846. (vir: NIJZ, 2021)

RAZISKAVA »ODKRIJMO 
SLADKORNO« (vir: NIJZ, 2021)

Na letošnji nacionalni konferenci o slad-
korni bolezni je bila predstavljena raz-
iskava Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje v sodelovanju z Inštitutom za 
nutricionistiko,  »Odkrijmo sladkorno«. 

Izsledki kažejo, da je stanje na področju 
sladkorne bolezni tipa 2 pri nas zaskr-
bljujoče.

Rezultati so pokazali, da ima v Sloveniji 
med 59.000 in 127.000 ljudi sladkorno 
bolezen, ne da bi vedeli zanjo. 

Še posebej veliko je teh oseb:

- v vzhodni Sloveniji, kamor spada 
Prekmurje,

- med starejšimi od 60 let,
- med tistimi, ki imajo indeks teles-

ne mase 30 ali več. 

Ocena o deležu oseb s še neprepozna-
no sladkorno boleznijo tipa 2 ter njihove 
značilnosti je za slovenski prostor izdela-
na prvič. 

Z raziskavo pridobljeni rezultati bodo po-
membna podlaga za oblikovanje pripo-
ročil za odzivanje zdravstvenega sistema, 
na primer za usmerjanje aktivnosti za 
izvajanje Državnega programa za obvla-
dovanje sladkorne bolezni 2020-2030.
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ANTIKOAGULACIJSKA 
TERAPIJA

Krvavitev in tromboza sta razmeroma 
pogosta znaka številnih bolezni. 

Sistem hemostaze, ki v normalnih raz-
merah omogoči učinkovito zaustavljanje 
krvavitve, sestavljajo trombociti, koa-
gulacijske in fibrinolitične beljakovine, 
inhibitorji koagulacije in fibrinolize ter 
žilna stena. Krvavitev se začne zaustav-
ljati takoj potem, ko je zaradi poškodbe, 
kirurškega posega ali bolezni prekinjena 
žila in endotelijske celice v žili. 

Antikoagulacijsko zdravljenje uvedemo 
bolnikom z atrijsko fibrilacijo, vensko 
trombembolijo, bolnikom z umetnimi 
srčnimi zaklopkami, antifosfolipidnim 
sindromom, paradoksnimi embolijami, 
zapleti periferne arterijske bolezni in 
bolnikom z nekaterimi drugimi redkimi 
boleznimi, ki zahtevajo tovrstno zdravlje-
nje, če le niso prisotni jasni zadržki. 

Cilj zdravljenja je preprečevanje trombo-
emboličnih dogodkov. 

Da pride do čim manj neželenih učin-
kov, je pomembno tudi dosledno sode-
lovanje samega pacienta pri zdravlje-
nju. 

Pomembno je, da je dobro poučen o 
jemanju zdravila, da ve, kakšni so lahko 
neželeni učinki zdravljenja in kako pravil-
no ukrepati ob pojavu le-teh. Po svetu je 
bilo izvedenih že veliko raziskav na temo 
bolnikovega znanja o antikoagulacijski 
terapiji. 

RAZISKAVA O 
OSVEŠČENOSTI BOLNIKOV  O 
ANTIKOAGULACIJSKI TERAPIJI

Izvedla sem presečno raziskavo. Raziska-
va je potekala v antikoagulacijski ambu-
lanti ZP Beltinci. Potekala je junija 2021. 
Raziskava je bila odobrena s strani Komi-
sije Republike Slovenije za medicinsko 
etiko (0120-222/2021/3). 

V raziskavi so sodelovali pacienti, ki se 
vodijo v dotični ambulanti. Vključeni so 
bili pacienti, ki so samostojni obiskovalci 
ambulante in so seveda tudi želeli sode-
lovati. Sodelovalo je 69 ljudi. 

Vključitveni kriteriji so bili pacienti, ki se 
vodijo v dotični ambulanti in jo tudi sa-
mostojno obiskujejo in tisti, ki so želeli 
sodelovati. Izključitveni kriteriji so bili: 
oskrbovanci DSO (katerih terapijo vodi 
medicinsko osebje v domu) ter pacienti, 
katerih terapijo vodijo svojci in sami ne 
obiskujejo ambulante (nepokretni, de-
mentni). 

Vprašalniki so bili razdeljeni med pacien-
te ob njihovem obisku ambulante. Paci-
entom, ki v tem času niso imeli kontro-
lnega pregleda, je bil vprašalnik poslan 
na dom. Prej se jih je kontaktiralo preko 
telefona, kjer jim je bila predstavljena 
raziskava in se jih je vprašalo, če bi želeli 
sodelovati. Ob telefonskem klicu so pre-

jeli tudi navodila, kje lahko oddajo izpol-
njen vprašalnik. 

V vprašalniku so bili uporabljeni demo-
grafski podatki ter vprašanja, ki preverja-
jo osveščenost bolnikov.

Vsi podatki so bili kategoričnega tipa, kar 
je vplivalo na izbor ustreznih testov. Za 
analizo osveščenosti bolnikov za posa-
mezna vprašanja je bil uporabljen One 
Sample Binomial test z Asymtotic Signi-
ficance (2-sided test) oziroma tako ime-
novani  Binomni test za neodvisni vzorec, 
ki je za tovrstno analizo najbolj ustrezen 
glede na tip in razpršenost podatkov 
zbranih v anketi. 

Za analize osveščenosti oziroma razlik 
med osveščenimi in neosveščenimi bol-
niki glede na demografske podatke je 
bil uporabljen Hi-kvadrat test. Vrednost 
p<0,05 je meja statistične značilnosti za 
vse statistične teste. Vse analize so na-
rejene s programom IBM SPSS. Statistics 
26, uporabljal se je tudi Excel in Word iz 
paketa Microsoft Office Professional Plus 
2019.

V raziskavo je bilo vključenih 69 obisko-
valcev antikoagulacijske ambulante, ki 
so želeli sodelovati. Od tega je bilo 58 
% moških in 42 % žensk. Največji delež 
(50,7) so predstavljali bolniki v starostni 
skupini od 70 do79 let ter z osnovnošol-

Osveščenost bolnikov o 
antikoagulacijski terapiji v 
Zdravstveni postaji Beltinci
Tekst: Andreje Šinko Gider, dr. med. spec.

Povzetek specialistične naloge Andreje Šinko Gider, dr. med. spec.

Iskrene čestitke ob opravljeni specializaciji!

Vodstvo zavoda
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sko izobrazbo, in sicer 49,3 % vzorca. 

Tabela 1: Demografski podatki v 
raziskavo vključenih bolnikov

REZULTATI

Med anketiranimi bolniki je najpogostej-
ša indikacija za antikoagulacijsko terapijo 
atrijska fibrilacija (79 % celotnega vzor-
ca). Sledi globoka venska tromboza (4,5 
%) ter pljučna embolija (1,5 %). 14,5 % 
vprašanih pa na to vprašanje ni odgovo-
rilo.

Raziskava je pokazala, da so bolniki 
slabo osveščeni o antikoagulacijski te-
rapiji. 

Najslabše poznajo krvavitve kot neželeni 
učinek terapije. Statistična analiza je tudi 
pokazala, da ni pomembnih statističnih 
razlik glede na demografske značilnosti. 
Kar 91,3 % bolnikov je osveščenih o tem, 
kaj bi se zgodilo, če zdravila ne bi jemali. 
S tem je dokazana statistična značilnost 
med osveščenimi in neosveščenimi bol-

niki.  Od 69 anketiranih ima 45 (65,2 %) 
bolnikov uvedeno terapijo s kumarini, 24 
(34,8 %)  pa terapijo z neposrednimi pe-
roralnimi antikoagulanti (NOAK). 

Bolnike sem povprašala o rednosti jema-
nja terapije. Med številnimi razlogi, ki jih 
bolniki navajajo za neupoštevanje terapi-
je, so pozabljivost, zanikanje bolezni, po-
manjkanje vidnih znakov in simptomov 
bolezni, kot tudi neželeni učinki zdravil. 

Redno ter pravilno vzeti odmerki vplivajo 
tudi na to, da kasneje prihaja do manjše-
ga števila neželenih zapletov in boljšega 
nadzora kronične bolezni. Od 69 anke-
tiranih bolnikov jih kar 61 oziroma 88,4 
% redno jemlje predpisano terapijo, kar 
ustreza hipotezi 2, da jih več kot 60 % 
jemlje redno predpisano terapijo. S tem 
je bila ta hipoteza potrjena. Statistična 
analiza pa je pokazala, da demografske 
značilnosti ne vplivajo oziroma ni stati-
stičnih razlik.

Bolniki so večinoma osveščeni o tem, kaj 
se zgodi, če antikoagulacijske terapije ne 
bi jemali (91,3 %). 

S pomočjo anketnega vprašalnika sem 
ugotovila, da bolniki niso pravilno osveš-
čeni o neželenih učinkih, kajti od  69 an-
ketiranih jih je pravilno odgovorilo 40,6 
% vprašanih. Ostali so odgovorili napač-
no. In glede na to, da je bila ena od zas-
tavljenih  hipotez, da je 70 % osveščenih 
o tem, da je krvavitev najpogostejši ne-
želeni učinek antikoagulacijske terapije, 
se ta hipoteza ne more potrditi.  

Pri vprašanjih, na katera so anketiranci 

odgovorili z najmanjšim deležem pravil-
nih odgovorov, me je zanimalo, kaj spada 
med majhne in kaj med velike krvavitve. 
Na vprašanje, ali vedo, katere krvavitve 
spadajo v skupino majhnih, so pravilno 
odgovorili samo 3 anketiranci, kar pred-
stavlja le 4,3 % vzorca. 

Na vprašanje, ali vedo katere krvavitve 
spadajo v skupino velikih, pa je pravilno 
odgovorilo le 6 anketirancev, kar pred-
stavlja 8,7 % vzorca. Rezultati kažejo, da 
je znanje bolnikov o tem nezadostno. 
Glede na majhno število pravilnih odgo-
vorov ne obstajajo statistično značilne 
razlike glede na demografske dejavnike 
(spol, starost ter izobrazba).

Nekoliko boljše so se odrezali pri vpraša-
njih, ki so se navezovala na ukrepanje pri 
krvavitvah. Na vprašanje ob ukrepanju 
ob majhni krvavitvi jih je 41 (59,4 % od 
vseh anketiranih bolnikov)  odgovorilo 
pravilno. To pomeni, da so osveščeni o 
tem, kako je potrebno ukrepati v pri-
meru majhnih krvavitev. Pri ukrepanju 
ob velikih krvavitvah pa jih je odgovori-
la pravilno kar 82,6 % celotnega vzorca 
anketiranih. Predvsem pri velikih krva-
vitvah, ki so življenje ogrožajoča, je po-
membno čim hitrejše ukrepanje. 

Bolnike sem vprašala tudi, ali vedo, kdaj 
je najbolje vzeti zdravilo. Pri tem vpraša-
nju so se bolniki odrezali zelo dobro. Od 
69 anketirancev jih je pravilno odgovo-
rilo 60, kar predstavlja 87 % celotnega 
vzorca. Največ osveščenih o tem kdaj je 
najbolj vzeti zdravilo je moškega spola  
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36 oziroma 52,2 % celotnega vzorca ozi-
roma 90 % vseh anketiranih moških). Pri 
ženskah je ta odstotek nekoliko manjši – 
pravilno je odgovorilo 24 oziroma 34,8 % 
oziroma 82,8 %  vseh anketiranih žensk). 

Pri vprašanju, kjer sem preverjala, če 
vedo, kaj je potrebno storiti pred načrto-
vanim posegom, so odgovarjali zelo dob-
ro. Od 69 anketiranih jih je 60 odgovorilo 
pravilno. To predstavlja 87 % celotnega 
vzorca. Hi-kvadrant test pa je potrdil, da 
ni statističnih razlik po demografskih po-
datkih (spol, starost, izobrazba). 

Na koncu me je še zanimalo, ali menijo, 
da so ob uvedbi zdravila, dobili dovolj 
informacij in ali bi se želeli udeležiti iz-
obraževanja o tem. 78,3 % vprašanih je 
odgovorilo, da so ob prvem obisku preje-
li dovolj informacij o antikoagulacijskem 
zdravljenju. Več kot polovica vprašanih 
(56,5 %) bi se tudi udeležila predavanja 
na temo antikoagulacijskega zdravljenja. 
18,8 % vprašanih se le-tega ne bi udele-
žilo, 24,7 % vprašanih pa je odgovorilo, 
da še ne vedo, če bi se udeležili.

POMANJKLJIVOSTI RAZISKAVE

Zaradi velikosti vzorca (le 69 bolnikov), 
so se pojavljale težave pri ugotavljanju 
statistično značilnih povezanosti med 
spolom, starostjo in izobrazbo z vsemi 
vprašanji. Če bi bil vzorec večji, bi verje-
tno dobili natančnejše rezultate.

Vsi bolniki, ki so v tem času obiskali anti-
koagulacijsko ambulanto, niso želeli so-
delovati v raziskavi. Bolnikom, ki v mese-
cu juniju niso imeli pregleda v ambulanti, 
smo vprašalnike poslali po pošti domov. 
Izpolnjene vprašalnike pa je vrnilo le ne-
kaj bolnikov. 

ZAKLJUČEK

Moja raziskava je pokazala, da večina 
bolnikov ni osveščena o tem, da je kr-
vavitev najpogostejši neželeni učinek 
antikoagulacijske terapije. Prav tako ni 
dokazala, da na pravilno ukrepanje vpli-
vajo tudi demografske značilnosti, kot 
so spol, starost in izobrazba. Tukaj je 
potrebno tudi upoštevati majhen vzorec 

bolnikov, ki so želeli sodelovati. 

Raziskava je pokazala, da je pri bolni-
kih znanje pomanjkljivo. Bolniki imajo 
premalo znanja o krvavitvah, ki so naj-
pogostejši in najpomembnejši neželeni 
učinek terapije. 

Menim, da bi prav tukaj bilo potrebno 
dodatno izobraževanje. Sicer je večina 
bolnikov odgovorila, da je dobila za-
dostne informacije ob prvem obisku, a 
kljub temu so se pojavile pomanjkljivo-
sti. Smiselno bi bilo izvesti predavanje na 
temo antikoagulacijskega zdravljenja, za 
katerega so anketiranci tudi zainteresi-
rani. 

Za delo v praksi bi bilo pomembno, da bi 
dajali večji pomen edukaciji bolnika. Ta 
del bi opravila medicinska sestra. Lahko 
individualno, lahko tudi kot predavanje v 
manjših skupinah. 

Pomembno je, da bolnika seznani s sle-
dečim:

- zakaj je pomembno, da redno preje-
majo antikoagulacijsko terapijo,

- s pomenom rednih kontrol v ambu-
lanti,

- kaj je terapevtsko območje INR,
- z možnimi zapleti ob uvedbi in po-

teku antikoagulacijskega zdravljenja 
(krvavitve, trombembolični dogod-
ki, vpliv zdravil),

- kako postopati ob planiranem ope-
racijskem posegu.

Zdravstvena vzgoja bolnika v antikoagu-
lacijski ambulanti je najpomembnejši 
del obravnave bolnika. Od dobre zdra-
vstvene vzgoje bolnika je odvisen uspeh 
zdravljenja, zaradi česar bi morali eduka-
ciji bolnikov dajati večji pomen.
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STOPIMO SKUPAJ! 

Od 19. do 23. decembra 2021 je z na-
menom dviga precepljenosti populacije 
po celotni Sloveniji potekala akcija Dne-
vi cepljenja. V času trajanja akcije so bili 
cepilni centri odprti 24 ur, z začetkom v 
nedeljo ob 8.00 uri. 

Minister za zdravje je ob napovedi akcije 
pozval: »Naj bodo dnevi cepljenja odloči-
tev za prvi, drugi ali tretji odmerek. Prav 
vsak šteje. Samo zadostna precepljenost 
nas lahko vrne v normalno življenje.«

V vsaki statistični regiji je na eni lokaciji 
cepljenje potekalo tudi ponoči in sicer 
od 20. do 8. ure zjutraj.

NEPREKINJENO CEPLJENJE 
24/7 TUDI V NAŠEM 
ZDRAVSTVENEM DOMU

Naš zdravstveni dom je prevzel vlogo 
regijskega cepilnega centra. Cepili smo 
neprekinjeno, 24 ur v ZD MS Ambulanta 
za cepljenje.

Tako je naša ambulanta neprekinjeno 
delovala več kot 100 ur.

Za vse, ki iščejo preverjene in strokovne 
informacije o covidu in cepljenju, pripo-
ročamo spodnjo povezavo:

https://www.zd-ms.si/images/zdms/
cepljenje/Kaj_vemo_o_covidu_pogosta_
vpraanja_in_odgovori.pdf

Akcija je zasnovalo Ministrtsvo 
za zdravje v sodelovanju z lo-
kalnimi skupnostmi, direktorji 
zdravstvenih domov in bolnic, 
Civilno zaščito, gasilci ter Na-
cionalnim inštitutom za javno 
zdravje.

Dnevi cepljenja 2021

Pridružili smo se vseslovenski decembrski akciji 
»Dnevi cepljenja«, ki je potekala pod sloganom 
Stopimo skupaj. Poleg večdnevnega neprekinjenega 
cepljenja na sedežu v Murski Soboti smo organizirali 
cepljenje na dvajsetih lokacijah v regiji.
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KAJ JE RAZVOJNO – 
JEZIKOVNA MOTNJA?

Razvojno-jezikovna motnja (RJM) je 
motnja, ki se pojavi v otroštvu in vztraja 
tekom celotnega življenja. Težave se ka-
žejo tako na področju govora in / ali razu-
mevanja jezika in so neznanega vzroka. 

Razvojno-jezikovna motnja je 5x bolj 
pogosta od motnje avtističnega spek-
tra. 

Kljub pogostosti razvojne jezikovne mo-
tnje je njeno poznavanje med laično jav-
nostjo slabo. Delno tudi zato, ker je izraz 
razvojno-jezikovna motnja  dokaj novo 
poimenovanje, v klinični praksi je v upo-
rabi od leta 2017. 

Pred tem je razvojno-jezikovna motnja 
bila poznana kot ekspresivno - receptiv-

na jezikovna motnja, specifična jezikov-
na motnja, govorno-jezikovna motnja 
in zaostanek v jeziku. Trenutno splošno 
sprejeti termin je razvojno-jezikovna 
motnja. 

Prve težave se običajno pojavijo že v 
zgodnjem otroštvu. Posameznikove spo-
sobnosti razumevanja, proizvajanja in 
uporabe jezika so pod pričakovanji glede 
na kronološko starost in raven intelektu-
alnega delovanja. 

Jezikovnih primanjkljajev ni mogoče po-
jasniti z drugimi nevrorazvojnimi motnja-
mi, senzoričnimi okvarami, nevrološkimi 
stanji, posledicami poškodbe možganov 
ali okužbe. 

Razvojno - jezikovna motnja
Tekst: Barbara Šumak, univ.dipl.prof.spec. in rehab. pedagogike

Za razvojno – jezikovno motnjo so značilne 
vztrajajoče težave pri pridobivanju, razumevanju, 
proizvodnji ali uporabi jezika. Gre za pogosto motnjo, 
saj simptome kaže eden od štirinajstih otrok.

DAN OZAVEŠČANJA O RJM

Vsako leto 15. oktobra obeležujemo dan 
ozaveščanja o razvojni- jezikovni motnji. 

V sklopu tega dne po vsem svetu pote-
kajo aktivnosti za širjenje znanja, pre-
poznavanja in izboljšanja obravnave 
otrok s tovrstnimi težavami. V podporo 
ozaveščanju o razvojno - jezikovni motnji 
države po vsem svetu svoje znamenito-
sti osvetlijo v vijolični barvi. Leta 2020 je 
bilo osvetljenih več kot 80 znamenito-
sti po vsem svetu. 

Ob letošnjem mednarodnem dnevu 
razvojno - jezikovne motnje smo se tej 
akciji pridružili tudi logopedi v Sloveniji. 
Svoje znamenitosti so osvetlili v vijolič-
no v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Novem 
mestu, Ptuj ter tudi v Murski Soboti, kjer 
se je v vijolično barvo odel Soboški grad. 

Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o 
razvojno – jezikovni motnji so števil-
na mesta po svetu svoje znamenitosti 
osvetlila z vijolično barvo.  Letos se je ak-
ciji pridružila tudi občina Murska Sobota.

Gre za prikrito težavo, ki se po-
javlja pri vsakem štirinajstem 
otroku in vpliva na njegovo 
sposobnost pismenosti in uče-
nja ter na vzpostavljanje prija-
teljskih odnosov in čustveno 
stanje.
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Komu je namenjena ambulantna 
obravnava Centra za duševno 
zdravje odraslih?
Tekst: Sanja Sečko Raduha, dipl.m.s., mag.zdr.-soc.manag.

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE 
ODRASLIH

Center za duševno zdravje odraslih 
(CDZO) ZD Murska Sobota je začel de-
lovati 1. oktobra 2019 in je namenjen 
obravnavi oseb starejših od 19 let.

Delovni čas: 

Ob ponedeljkih in četrtkih 
med 7.30 in 19.30 uro.

V torek, sredo in petek 
med 7.30 in 14.30 uro. 

Dosegljivi smo po telefonu 02 620 84 16 
ali elektronski pošti  cdzo@zd-ms.si.

REGIONALNA PRIPADNOST 
CDZO ZD MS

CDZO v Zdravstvenem domu Murska 
Sobota je pristojen za približno 80.000 
prebivalcev iz 16 pomurskih občin. 

Sestavljata ga 2 tima, in sicer: tim za am-
bulantno obravnavo in tim za skupno-
stno psihiatrično obravnavo. 

CDZO ZDMS pokriva področje, ki spada 
pod ZDMS (občine Beltinci, Cankova, 
Tišina, Grad, Hodoš, Šalovci, Gornji Pe-
trovci, Kuzma, Murska Sobota, Mora-
vske Toplice, Puconci, Rogašovci, skupaj 
približno 60.000 prebivalcev) in podro-
čje, ki ga pokriva ZD Gornja Radgona 

(občine Gornja Radgona, Radenci, Sv. 
Jurij ob Ščavnici in Apače, skupaj prib-
ližno 20.000 prebivalcev).

Ambulantni tim CDZO sestavljajo:

- specialist psihiater,
- trije specialisti klinične psihologinje 

(trenutno je v našem timu 1 klinič-
ni psiholog, ena psihologinja je na 
kroženju po programu za klinično 
psihologijo),

- diplomirana medicinska sestra,
- socialna delavka in 
- administratorka.

Povzetek predstavitve , ki je potekala na radiu Murski val.

5 STVARI, KI JIH MORATE 
VEDETI O RJM

RJM JE NEVIDNA INVALIDNOST.

Ljudje z RJM delajo več jezikovnih na-
pak, tvorijo preprostejše povedi ali imajo 
med pogovorom celo težave. Nestrokov-
njaki teh težav velikokrat ne opazijo.

RJM SE POJAVI V ZGODNJEM OT-
ROŠTVU.

V odraslosti ne izzveni. 

RJM PRIZADEVA LJUDI 
POVSOD PO SVETU.

Ne glede na jezik, ki ga govorijo. 

RJM JE POGOSTA. 

V eni od raziskav so ugotovili, da je simp-
tome RJM kazal eden od štirinajstih ot-
rok. 

RJM JE POMEMBNA. 

Prizadene lahko posameznikovo druž-
beno in čustveno dobrobit ter vpliva na 
uspešnost v šoli ali službi. 

Literatura in viri: 
- Archibald, L. M. (2017). SLP-educator 

classroom collaboration: A review to in-
form reason-based practice. Autism & 
Developmental Language Impairments, 2, 
2396941516680369. 

- Bishop, D. V. M., Snowling, M. J., Thomp-
son, P. A., Greenhalgh, T., & The CATALISE 
Consortium. (2016). CATALISE: a multina-
tional and multidisciplinary Delphi con-
sensus study. Identifying language impa-
irments in children. 

- Bishop, D. V. M., Snowling, M. J., Thomp-
son, P. A., Greenhalgh, T., & The CATALISE 
Consortium. (2017). Phase 2 of CATALISE: a 
multinational and multidisciplinary Delphi 
consensus study of problems with langu-
age development: Terminology. Journal of 
Child Psychology & Psychiatry. 

- RADLD, Raisng awarness od developmen-
tal language disorder, www.radld.com
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NALOGE POSAMEZNIH 
ČLANOV TIMA

Psihiater: Oceni in spremlja psihično 
stanje uporabnika, predpisuje zdravila, 
izvaja psihoedukacijo, rešuje krizne in-
tervencije,…

Diplomirana medicinska sestra: V sklo-
pu CDZO ima diplomirana medicinska 
sestra zelo pomembno vlogo, saj je 
neke vrste »vstopna točka« za sprejem 
pacientov in izvaja usmerjanje oziroma 
triažo pacientov, naročanje, spremlja 
stanje pacientov, pripravlja in aplicira 
zdravila, skrbi za telesno zdravje pacien-
tov in psihoedukacijo. Je ključni člen za 
komunikacij z ostalimi člani tima.

Klinični psiholog: Izvaja diagnostiko, 
ocenjuje kognitivne sposobnosti, izva-
ja psihoterapijo, treninge kognitivnih 
funkcij, krizne intervencije,

Socialni delavec: Ocenjuje socialno 
stanje pacientov, izvaja intervencije na 
podlagi družinske problematike, izvaja 
treninge socialnih veščin in  obravnava 
odvisnosti.

VKLJUČITEV V AMBULANTI 
DEL OBRAVNAVE CDZO

V ambulantni del vključujemo odrasle 
osebe, ki se spopadajo s sledečimi te-
žavami:

- težave s stresnimi in anksioznimi 
motnjami,

- z motnjami razpoloženja,
- s stabilnimi stanji psihoz, ki jih lah-

ko obvladujemo v ambulanti,
- bipolarne motnje razpoloženja, 
- osebe odvisne od alkohola in njiho-

ve svojce.

Izvajamo tudi krizne intervencije, aku-
tno psihiatrično zdravljenje novona-
stalih duševnih motenj ter poslabšanje 
kroničnih duševnih motenj, kadar je le 
te mogoče obvladovati v ambulanti.

V primeru nujnih stanj, ki ogrožajo živ-
ljenje, se osebe obrnejo na ostale pri-
stojne službe (NMP, urgentna psihiatrič-
na ambulanta) 

POSTOPEK 
USMERJANJA

Postopek usmerjanja opravlja diplomi-
rana medicinska sestra, občasno ga op-
ravi tudi zdravnik psihiater. 

Pacienta se povpraša o sedanjih teža-
vah, dosedanjih zdravljenih, zdravilih, 
ki jih prejema in morebitni socialni pro-
blematiki,.. 

Na podlagi izražene simptomatike se 
odločimo ali se pacienta vključi v ambu-
lantno ali v skupnostno obravnavo. 

Določimo tudi termin obravnave in vrsto 
obravnave (psihiater, klinični psiholog, 
socialni delavec) ali ga pa usmerimo 
do druge službe. Pri vsakem postopku 
usmerjanja se diplomirana medicinska 
sestra konzultira s psihiatrom.

Program MIRA je nacionalni 
program, ki ureja področje 
duševnega zdravja. Poudarki 
programa temeljijo na krepitvi  
duševnega zdravja ter celostni 
obravnavi duševnih motenj. S 
tem namenom program po-
vezuje službe vseh odgovor-
nih sektorjev, torej zdravstva, 
socialnega varstva, vzgoje in 
šolstva.
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ROBOTI 

Leta 2030, bodo (po predvidevanjih Oxford 
Econimics) 8,5%  svetovne delovne sile 
nadomestili roboti. Največ jih bo v proizvodnji 
in pri opravilih, ki zahtevajo avtomatične gibe. 
V Evropski Uniji bo zaradi navedenega ugasnilo 
približno 2 milijona delovnih mest. Posledično 
se bodo formirala nova delovna mesta, denimo 
serviser robotov. Dispečer dronov in podobno.

POPLAVA 
NOVIH POKLICEV

Kadrovniki in futurologi napovedujejo 
nastanek številnih novih poklicev, ki se danes 
zdijo še zelo eksotični. Za konec desetletja 
napovedujejo, da se bo mogoče zaposliti kot 
digitalni arheolog, informacijski varnostnik, 
etik novih znanosti, agent za človeške organe, 
geoinženir za nadzor vremena, vesoljski pilot 
ali vesoljski vodič. Prihodnost bo vsekakor 
zanimiva.

Kaj nam prinaša prihodnost?

Vas zanima, kaj nam za bližnjo in daljno prihodnosti 
napovedujejo futurologi? Predstavljamo nekaj zanimivih 
napovedi, ki bodo vplivali na naša življenja.

Foto: Matjaž Očko,  www.slovenia.info
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REDEFINICIJA 
MESA

Meso bo, zaradi visokega ogljičnega odtisa, 
ki nastaja ob vzreji goveda, vse bolj postalo 
luksuzna dobrina, po drugi strani pa bo iz 
moralno etičnih vzrokov tabuizirana. Jedli bomo 
mesne nadomestke, ki po izgledu in okusu ne 
bodo zaostajali za originalom. Tudi v Sloveniji že 
obstajajo inovativna podjetja, ki »v laboratoriju« 
izdelujejo vrhunske mesne nadomestke za 
globoke žepe.

KOLIKO NAS BO ČEZ 
TRIDESET LET?

Projekcije kažejo, da bodo leta 2050 med 
desetimi največjimi državami po številu 
prebivalcev, kar tri iz Afrike. Za največjo 
Indijo in drugo Kitajsko bo tretja Nigerija. Od 
danes do 2050 se bo tu število prebivalcev 
podvojilo. Od četrtega mesta naprej bodo 
sledile ZDA, Indonezija, Pakistan, Brazilija, 
Bangladeš, Kongo in Etiopija. Iz seznama 
desetih največjih pa bosta izpadli Rusija in 
Mehika.

»Vse kar se moramo odločiti je, 
kaj storiti s časom, 

ki nam je dan.« 
R. R. Tolkien

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



Praznično vzdušje v našem zdravstvenem domu


