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Poslovno leto 2021 je zaznamovala epidemija 
koronavirusa. Za nami sta že skoraj dve leti od 
kar živimo z virusom, ki ga vsak po svojih naj-
boljših močeh skušamo čim bolj omejiti. Delo-
vanje našega zavoda smo podredili ukrepom in 
zmanjševanju možnosti okužb ter pri tem so-
delovali z različnimi deležniki v lokalnem okolju 
kakor tudi na nivoju države.

Govoriti o uspešnosti poslovanja v letu 2021 ni 
enostavno. Poudariti je potrebno, da smo kljub 
povečanju prihodkov v primerjavi s prejšnjimi 

leti, beležili tudi izjemno povečanje odhodkov, predvsem na področju stro-
škov dela. Našim zaposlenim smo morali omogočiti zakonsko določena pove-
čanja stroškov dela, ki so jih realizirali na deloviščih, kjer so opravljali dela v 
povezavi z preprečevanjem in zdravljenjem obolelih za koronavirusom. Vloga 
ZD Murska Sobota se je izkazala kot nujna v sistemu boja proti Covid-19, še 
posebej na področju UE Murska Sobota ter celotne Pomurske regije. Naš 
zavod je ves čas deloval v skladu z navodili Vlade Republike Slovenije, Mi-
nistrstva za zdravje in NIJZ. Potrebno je bilo mnogo prilagajanja, dodatnih 
stroškov in predvsem dodatne delovne sile.

Delujoče javno zdravstvo zahteva dovolj nosilcev zdravstvenih dejavnosti ter 
dovolj konkurenčne pogoje in organizacijo dela. Samo s konkurenčnimi po-
goji dela se bodo mladi po zaključku študija odločili ostati in graditi svojo 
prihodnost v obstoječem sistemu. Izboljšanje delovnih pogojev v zdravstve-
ni negi je bil prvi korak k urejanju delovnih pogojev posameznika v timu, 
ki mu mora slediti urejanje statusa nosilcev dejavnosti - zdravnikov. Po več 

Nagovor direktorice
Leto 2021: Zahtevno leto so zaznamovali ukrepi 
za omejevanje epidemije koronavirusa in 
požrtvovalnost naših zaposlenih pri ohranjanju 
našega dragocenega poslanstva.
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Želimo pa si tudi, da nas boj proti virusu ne bi več delil, 
ampak bi nas združeval v tem, kaj lahko naredimo dobre-
ga drug za drugega.

Ne glede na izjemne izzive tega časa, smo zdravstveni 
delavci vedno bili in bomo tu za vse, ki bodo potrebovali 
našo pomoč. 

Zahvalila bi se vsem zaposlenim za izredno požrtvovalnost 
in trud v ohranjanju našega dragocenega poslanstva.

AKTUALNO

kot desetih letih opozarjanja na kritično podhranjenost 
osnovnega zdravstva v Sloveniji je naravnost neverjetno, s 
kakšnimi dvomi se soočamo pri predstavljanju razmer. In 
to kljub temu, da smo prav vse izzive, katerim priča smo, 
v preteklosti že napovedali in potrjujejo naša opozorila. 
Pacienti seveda nimajo vpogleda v dogajanje za zaprti-
mi vrati ordinacij in naše delovanje ocenjujejo le preko 
osebne izkušnje. Skrbi pa nas, da se s podobnim odnosom 
srečujemo tudi pri odločevalcih, odgovornih za razmere v 
zdravstvu. V javnosti dajejo vtis, da se zavzemajo za javno 
zdravstvo, a hkrati preprečujejo kakršnekoli spremembe, 
ki bi to javno zdravstvo ohranile, pri drugih pa doživljamo 
odkrito izražanje dvoma o obremenjenosti in očitke, da 
premalo delamo. 

Samo ta lahko pripelje do obrata krivulje kadrovske po-
polnjenosti in zadovoljstva zdravstvenih delavcev navzgor.

ZD Murska Sobota je v letu 2021 posloval pozitivno ter 
ustvaril 2.683.175 EUR presežka prihodkov nad odhodki. 
Zavedamo se, da je država omogočila pomoč tako na fi-
nančnem kot materialnem področju. 

Prepričana sem, da bomo tudi v letu 2022 s svojim de-
lom in pristopom nadaljevali uspešno delo na področju 
primarnega zdravstva, vključujoč vsa testiranja in ceplje-
nja naših prebivalcev. Vsi smo precej utrujeni in bi si želeli 
živeti, kot smo živeli pred tem časom.

Če želimo, da zdravniki ostanejo v javnem zdra-

vstvenem sistemu in s tem  preprečimo poslab-

šanje dostopnosti do javnih storitev, nam morajo 

odločevalci priznati zahtevnost, odgovornost in 

obseg opravljenega dela. Kar potrebujemo, je tr-

dna odločitev, da je zdravstvo ključna tema, ki pot-

rebuje ustrezno politično, zakonodajno, institucio-

nalno in finančno podporo.

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

Končno dobre novice glede 
epidemije koronavirusa
Po rekordnem številu 
okužb, ki smo jih beležili 
meseca januarja, se 
epidemija umirja.

PO REKORDNIH OKUŽBAH SE 
EPIDEMIJA UMIRJA

Po svetu je po podatkih Svetovne zdra-
vstvene organizacije bilo od začetka epi-
demije do 6. marca potrjenih več kot 446 
milijonov okužb. Še bolj presunljiv pa je 
podatek, da je nov virus povzročil več kot 
6 milijonov smrti. Številke so zagotovo 
še večje,  saj v regijah s  slabše razvitimi 
zdravstvenimi sistemi testiranja niso bila 
za vse enako dostopna. 

Po skorajda dveh letih boja z novim ko-
ronavirusom se je, po rekordnem številu 
okužb v začetku leta 2022, ta sredi mese-
ca februarja le začela nekoliko umirjati.  

Največ potrjenih okužb po celem svetu, 
kar 23,2 milijona, je bilo potrjenih med 
24. in 31. januarjem 2022 (vir: https://
covid19.who.int/). 

V Evropi je bilo v tem obdobju potrjenih 
več kot 12 milijonov potrjenih okužb.

ZAČETEK LETA 2022 V 
ZNAMENJU REKORDNEGA 
ŠTEVILA OKUŽB TUDI PRI NAS

Konec januarja pa smo rekorno število 
okužb beležili tudi v Sloveniji.

Poleg testiranj in obravnave covidnih 
pacientov v naši covid ambulanti smo 
izvajali tudi cepljenje. Poleg rednega 
cepljenja smo v začetku janurja še drugič 
izvedli vseslovensko akcijo Dnevi cep-
ljenja. Tokratni odziv je bil slabši kot na 
prvih dnevih cepljenja.

Do začetka marca 2022 je bilo z vsemi 
odmerki cepljenih 57,8 % vseh prebival-
cev. V Pomurju pa je delež le teh nekoliko 
nižji in znaša 58,5%.

NOVO BELJAKOVINSKO 
CEPIVO NUVAXOVID

Od marca je v  Sloveniji na voljo novo 
cepivo proti covidu-19, Nuvaxovid, pro-
izvajalca Novavax. Prodobiva se z ena-
ko tehnologijo, kot se je doslej pogosto 
uporabljala pri številnih drugih cepivih. 
Deluje tako, da telo pripravi na to, da se 
brani pred covidom-19.

Z njim cepimo starejše od 18 let, potreb-
na sta dva odmerka. Zaščita se vzpostavi 
sedem dni po drugem odmerku. 

SPROŠČANJE  UKREPOV V 
NAŠEM ZDRAVSTVENEM 
DOMU

Ob sproščanju ukrepov na nacionalnem 
nivoju, ki so stopili v veljavo sredi febru-
arja,  in v skladu z odredbo MZ o zača-
snih ukrepih na področju opravljanja 
zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve 
in obvladovanja epidemije covid-19, smo 
postopoma pričeli povečevati obseg zdra-
vstvenih storitev. Še vedno pa je potrebna 
previdnost, uporaba zaščitne opreme in 
upoštevanje vseh ukrepov za preprečeva-
nje okužbe s koronavirusom.

Obravnava na primarnem nivoju poteka 
za vse paciente, ki imajo negativno epide-
miološko anamnezo in nimajo prisotnih 
znakov okužbe dihal, pri izbranih oseb-
nih zdravnikih, pediatrih, ginekologih in 
zobozdravnikih.  

Pregled je možen na podlagi predhodne-
ga naročanja in posveta (po telefonu ali 
e-pošti). Osebni zdravnik glede na  zdra-
vstvene težave strokovno presodi o nači-
nu obravnave, ki je potrebna. Obravnava 
se lahko izvede po e-pošti, po telefonu ali 
neposredno s kliničnim pregledom.
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AKTUALNO

Novi zdravnici 
družinske medicine 
v Beltincih in na Cankovi
ZDRAVNICA 
PETRA ČINČ BREST ODSLEJ V BELTINCIH

16. februarja letos je pričela z delom v 
ZD Beltinci zdravnica Petra Činč Brest, 
dr.med., spec.druž.med., ki je nosilka 
ambulante družinske medicine. 

Pri zdravnici se lahko opredelijo vsi pa-
cienti, ki so bili do sedaj opredeljeni pri 
zdravniku Ivanu Neratu, dr.med., spec.
spl.med.

Za prepis k novi izbrani zdravnici je pot-
rebno v  ambulanti družinske medicine 
podpisati novo Izjavo o izbiri osebnega 
zdravnika.

Pacientom, ki se bodo prepisali, svetu-
jemo, da se predhodno dogovorijo o 
terminu podpisa izjave in s tem izognejo 
dolgemu čakanju.

DELOVNI ČAS IN NAROČANJE
Naročanje:
- po telefonu 02 542 25 72,
- ponedeljek, četrtek, petek od 8.00 do 

9.00 ure in od 12.30 do 13.30
- torek in sreda od 13:30 – 14:30
- po elektronski pošti: 

cinc-brest.narocanje@zd-ms.si
- po navadni pošti: ZP Beltinci, Ambu-

lanta družinske medicine – Petra Činč 
Brest, Cvetno naselje 1, 9231 Beltinci

- osebno v ordinacijskem času v prosto-
rih ambulante.

Delovni čas:

- ponedeljek, četrtek in 
petek od 7:00 – 14:00,

- torek in sreda od 12:30 – 19:30.

Nova ekipa na Cankovi: Liljana Dimič, m.s., Andreja 
Šinko Gider, dr.med.spec.druž.med., Ksenija Vrbnjak, 
dipl.m.s., Simona Emri, dipl.m.s., Center za krepitev 
zdravja, enota Cankova, Marko Smodiš, dipl.fiziot. 
Center za krepitev zdravja.

Nova ekipa v ZP Beltinci: Monika Zver, zdr. tehn., 
Petra Činč Brest, dr. med., spec. druž. med in 
Sara Knego, dipl.m.s.

ZDRAVNICA 
ANDREJA ŠINKO GIDER ODSLEJ NA CANKOVI

3. marca 2022 je v Ambulanti družinske 
medicine Cankova pričela z delom no-
silka ambulante  Andreja Šinko Gider,  
dr.med.spec.

Pacienti, ki so bili doslej opredeljeni pri 
zdravnici Tini Mlinarič, dr.med., spec.
druž.med., se lahko opredelijo pri zdrav-
nici Andreji Šinko Gider. Ob prepisu je 
potrebno podpisati novo izjavo o izbiri 
osebnega zdravnika. 

Priporočamo, da se pacienti za prepis 
naročijo in s tem izognejo dolgemu čaka-
nju in posledični slabi volji.

DELOVNI ČAS IN NAROČANJE 

Naročanje:
-  po telefonu 02 54 09 020,
- po elektronski pošti 

sinko.narocanje@zd-ms.si
- osebno (v času ordinacijskega časa), 
- po navadni pošti: SA Cankova, Ambu-

lanta družinske medicine - Andreja Šin-
ko Gider, Cankova 65, 9261 Cankova

Delovni čas:

- ponedeljek, sreda, četrtek in petek 
od 7:00 – 14:00,

- torek od 12:30 – 19:30.
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AKTUALNO

S preprečevanje in zgodnjim 
odkrivanjem raka lahko rešimo 
veliko življenj
Več kot tretjino 
primerov raka je mogoče 
preprečiti. Drugo tretjino 
je mogoče pozdraviti, če 
bolezen odkrijemo zgodaj 
in pravilno zdravimo.

RAK ŠE NAPREJ OSTAJA EDEN 
NAJVEČJIH ZDRAVSTVENIH 
IZZIVOV 

Vsako leto po svetu za rakom na novo 
zboli 17 milijonov ljudi, 10 milijonov jih 
umre.

V Sloveniji vsako leto na novo za rakom 
zboli 15.000 ljudi. 

Trenutno je rak v Sloveniji najpogostejši 
vzrok smrti pri moških in drugi najpogo-
stejši pri ženskah. 

Med nami živi že več kot 110.000 oseb, 
ki so kadar koli zbolele zaradi ene od ra-
kavih bolezni. 

PRESEJALNI PROGRAMI SO 
UČINKOVITI

Z izvajanjem strategij za preprečevanje, 
zgodnje odkrivanje in zdravljenje raka 
lahko vsako leto rešimo veliko življenj.  
To dokazujejo presejalni programi ZORA, 
DORA in Svit, ki so tudi v času covid-19 
delovali varno in uspešno. 

Za doseganje pozitivnih rezultatov na 
tem področju pa je ključno, da ljudje 
programom zaupajo in se posledično 
tudi odzivajo nanje.

Preprečimo lahko skoraj vsak nov 
primer raka materničnega vratu
Tekst: Sonja Lepoša Korenjak, dr.med. spec.

Svetovni
dan RAKA
4 februar

Odzivnost v program 
ZORA je v Prekmurju 
slabša od slovenskega 
povprečja.

EVROPSKI TEDEN 
PREPREČEVANJA RAKA 
MATERNIČNEGA VRATU 

Evropski teden preprečevanja raka na 
materničnem vratu (RMV) je letos pote-
kal od 17. so 23. januarja. 

Pomembno sporočilo ob evropskem ted-
nu je: Rak materničnega vratu je izjema 
med raki, saj o njem vemo dovolj, da 
lahko preprečimo skoraj vsak nov pri-
mer tega raka. 

S PROGRAMOM ZORA 
VSAKO LETO ODKRIJEMO 
OKROG 1600 PREDRAKAVIH 
SPREMEMB VISOKE STROPNJE

Po uvedbi državnega programa ZORA, ki 
poteka od leta 2003 (vse ženske stare od 
20 do 64 let, če je od zadnjega pregle-
da minilo več kot 3 leta), se je incidenca 
raka materničnega vratu (RMV) v Slove-
niji prepolovila. 

Za rakom materničnega vratu letno pri 
nas zboli okoli 120 žensk. 
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S starostno standardizirano incidenčno 
stopnjo med 4-8/100.00 žensk in umr-
ljivostjo stopnjo okoli 2/100.00 žensk se 
Slovenija uvršča med evropske države z 
najmanjšim bremenom tega raka. Vodi 
Finska.

Pot ženske skozi program ZORA poteka 
najprej s presejalnim brisom maternič-
nega vratu (BMV), na katerega se vabi 
ženske od 20. leta starosti dalje, če ženska 
ne pride že prej sama na pregled. 

Če je izvid patološki, ginekolog žensko po-
vabi na kontrolni pregled za kontrolni PAP. 
V primeru, da so spremembe hujše pa na 
kolposkopsko patohistološko diagnostiko. 

Če tudi patohistološki pregled odvzetega 
vzorca pokaže predrakavo spremenjene 
celice ali celo raka, se pacientko napoti na 
ustrezno operacijo.

V skladu s smernicami ginekologije pri 
ženskah s patološkimi spremembami niz-
ke stopnje ali po zdravljenju predrakavih 
sprememb se opravi triažni HPV test (test 
na HPV virus). Negativen rezultat HPV test 
pomeni manjše tveganje za razvoj raka 
materničnega vratu.

Letno zaradi programa ZORA odkrijemo 
in zdravimo okrog  1600 predrakavih 
sprememb materničnega vratu visoke 
stopnje ter s tem učinkovito prepreču-
jemo RMV. 

CEPLJENJE JE NAJBOLJ 
UČINKOVIT NAČIN 
PREPREČEVANJA OKUŽBE S 
HPV

Okužbe s človeškim papilomavirusi (HPV) 
so najpogostejše spolno prenosljive okuž-
be. Več kot polovica spolno aktivnih oseb 
se vsaj enkrat v življenju okuži s HPV. Naju-
činkovitejši način preprečevanja okužbe s 
HPV virusom je cepljenje. 

Cepiva proti HPV so varna in učinkovita. 
To dokazujejo rezultati številnih raziskav 
ter podatki na podlagi cepljenja, ki poteka 
v številnih državah po svetu.

S cepljenjem pred izpostavitvijo okužbi 
(torej pred začetkom spolnih odnosov) 
lahko preprečimo od 70% do 90% raka 
na materničnem vratu, od 50% do 85% 

AKTUALNO

Svetovna zdravstvena organi-
zacija je zaradi dobrih rezulta-
tov programa ZORA Slovenijo 
prepoznala kot državo, ki lahko 
med prvimi v Evropi doseže 
eliminacijo raka na maternič-
nem vratu.

Tabela1: https://zora.onko-i.si/publikacije/kazalniki

predrakavih sprememb materničnega 
vratu visoke stopnje in od 20 do 90% 
drugih s HPV povezanih rakov spolovil, 
rodil, predela okoli zadnjika in ustne 
votline. Zaščita po cepljenju je dolgotraj-
na.

V Sloveniji je cepivo proti HPV na voljo od 
leta 2007. Od leta 2009 naprej je cepivo 
vključeno v nacionalni program cepljenj 
in je za deklice v šestem razredu osnovne 
šole brezplačno. 

Od šolskega leta 2021/2022 pa se lahko 
v breme zavarovalnice cepijo tudi dečki v 
šestem razredu osnovne šole. 

Deklicam in dečkom, ki niso bili cepljeni, 
ko so bili v šestem razredu, je brezplačno 
cepljenje na voljo tudi kasneje.

Precepljenost deklic v šestem razredu 
osnovne šole v zadnjih letih znaša blizu 
60%. S tem rezultatom se uvrščamo v 
evropsko povprečje. 

KAKŠNA JE ODZIVNOST V 
PREVENTIVNE PROGRAME?

Program ZORA rešuje življenja tudi v 
času pandemije covid-19. 

Program deluje tudi med epidemijo. Kraj-
ša, dvomesečna prekinitev je bila samo 
ob začetku prvega vala epidemije, med 
11. marcem in 9. majem 2020. Pandem-
sko leto 2020 je bilo tako  zaključeno z 
10% primanjkljajem  presejalnih BMV. V 
letu 2021 pa se je odzivnost zopet pov-
zpela čez 70%. 

Zaskrbljujoče je, da smo v času pande-
mije odkrili manj predrakavih sprememb 
visoke stopnje pri mlajših ženskah (14% 

primanjkljaj novoodkritih sprememb vi-
soke stopnje v starostni skupini od 30 do 
39 let). 

Zaskrbljujoče je tudi to, da je odzivnost 
v Prekmurju slabša od slovenskega 
povprečja in je znašala med leti 2017 in 
2020 65,1%, kar predstavlja celo 4% upad 
pregledanosti glede na prejšnje triletno 
obdobje.

Slovenija s programom ZORA že dosega 
dva od treh ciljev, ki so nujni za elimina-
cijo RMV (70 odstotno udeležbo žensk in 
učinkovito zdravljenje predrakavih in ra-
kavih sprememb pri več kot 90% žensk). 

Za dosego tega cilja pa bomo morali do-
seči še tretji cilj, to je povečati preleplje-
nost proti HPV na 90%.

VIRI
- Izjava za javnost ob Evropskem tednu 

preprečevanja raka materničnega vratu, 
DP ZORA,

- Izjava za javnost. 21. junij 2017, Pojasnila 
ob vstopu deklet, cepljenih proti HPV, v 
program Zora,

- 11. izobraževalni dan programa ZORA z 
mednarodno udeležbo, 17.11.2021

Zdravstvena regija
2018 - 2021

Št. pregledanih žensk Št. žensk s stalnim 
prebivališčem Pregledanost

CELJE 65.384 88.665 73,7 %
KOPER 29.127 45.324 68,8 %
KRANJ 41.230 58.457 70,5 %
LJUBLJANA 134.034 188.492 71,1 %
MARIBOR 64.772 92.028 70,4 %
MURSKA SOBOTA 22.667 33.937 66,8 %
NOVA GORICA 23.211 28.470 81,5 %
NOVO MESTO 28.894 41.009 70,5 %
RAVNE 16.190 20.573 78,7 %
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STROKOVNO

Zaščitno obnašanje je najboljša 
zaščita pred kožnim rakom
Tekst: Mojca Bauman, dipl.m.s.

V Sloveniji je kožni rak za oba spola na prvem mestu, melanom sam 
pa na šestem mestu po pogostosti. Med kožnimi boleznimi je melanom 
najpogostejši vzrok smrti. Zdravljenje je uspešno predvsem v začetni fazi 
razvoja, ko je tumor omejen v vrhnjih plasteh kože in še ni metastaziral.

MELANOM, POGOSTA IN 
NEVARNA OBLIKA KOŽNEGA 
RAKA

V koži imamo številne različne vrste celic 
in tkiv, ki se lahko pod vplivom mutacij 
spremenijo in postanejo rakave. Pozna-
mo različne vrste kožnega raka. 

Med pogostejšimi je pigmentni kožni 
rak (melanom). Incidenca melanoma se 
povečuje najhitreje med vsemi rakavimi 
obolenji. V Evropi je melanoma največ v 
Skandinaviji, v povprečju pa se uvršča v 
Evropi med deset najpogostejših rakov. 

Za kožnim melanomom letno v Sloveni-
ji zboli približno 600 ljudi. 

Kljub temu, da predstavlja le 15 odstot-
kov vseh kožnih rakov, je ravno melanom 
tisti, ki povzroči največ smrti zaradi rakov 
kože.

Točnega pravila za napoved, kdo bo 
zbolel, ni mogoče postaviti. Pogosteje 
zbolevajo osebe s svetlejšo in na sonce 
občutljivo poltjo kože ali veliko pigmen-
tnimi znamenji. Niso pa redki niti bolniki 
s temnejšim fototipom kože in malo ali 
skoraj nič pigmentnimi znamenji. 

Dejavniki zvečanega tveganja za mela-
nom so tudi sončne opekline in občas-
no intenzivno izpostavljanje soncu (npr. 
v času poletnega dopusta).

Po podatkih nacionalnega Regi-

stra raka na Onkološkem inštitutu 

Ljubljana (OI) je bilo v času epi-

demije covid-19 diagnosticira-

nih manj kožnih melanomov kot 

pred epidemijo, zato strokovnja-

ki opozarjajo, da ob morebitnih 

sumljivih kožnih spremembah o 

tem takoj obvestimo osebnega 

zdravnika, saj je od pravočasnos-

ti diagnostike odvisna uspešnost 

zdravljenja.

KATERE VRSTE KOŽNIH RAKOV 
POZNAMO?

Bazalnocelični karcinom je najpogostej-
ši kožni rak pri svetlopoltih ljudeh. Nje-
gova pogostost narašča. Običajno raste 
počasi, zasevki pa so zelo redki.
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Ploščatocelični karcinom je pogosta 
oblika kožnega raka, ki nastane iz kera-
tinocitov. 

Incidenca narašča tako v svetu kot pri 
nas. Umrljivost je majhna, saj ta rak red-
ko zaseva.

Melanom je najnevarnejša oblika kožne-
ga raka, odgovoren je za več kot 90 % 
vseh smrti zaradi kožnega raka.

Ključni dejavnik za boljši izid zdravljenja 
in znižanje umrljivosti zaradi melanoma 
je zgodnje odkrivanje melanoma.

Kožni limfom je redkejša oblika kožne-
ga raka. So raznolika skupina bolezni, ki 
nastanejo zaradi nenadzorovanega raz-
raščanja limfocitov T ali B v koži. Bolezen 
je navadno počasi napredujoča, pozneje 
pa se lahko razširi na bezgavke. 

Največkrat se kožni limfomi kažejo kot 
rdečkasto-rjave, blago luščeče se plošče, 
ki sčasoma lahko napredujejo v tumo-
rozne spremembe, dvignjene nad nivo 
kože.

PRIPOROČILA IN ZAŠČITNA 
RAVNANJA, KI ŠČITIJO PRED 
KOŽNIM RAKOM

Primarna preventiva kožnega raka je v 
preprečevanju nezaščitenega izpostav-
ljanja soncu. 

Dermatologi priporočajo zlasti »naravno 
zaščito«, tj. iskanje sence v času največje 
moči UV-sevanja v opoldanskih urah in 
ustvarjanje osebne »sence«. To ustvari-
mo s pokrivnimi oblačili z daljšimi hlač-
nicami, rokavi ter zaprtim dekoltejem, ši-
rokokrajnimi pokrivali z dolgim ščitnikom 
ter sončnimi očali.

Že otroke v vrtcih skušamo naučiti upo-
števanja »pravila sence«: Ko senca mo-
jega telesa postane krajša od telesa, 
poiščem (ali naredim) senco! 

Šele tretji steber zaščite pred soncem 
je uporaba varovalnih pripravkov s širo-
kospektralno (UVB in UVA) zaščito:

- z dovolj visokim UVB sončnim zaščit-
nim faktorjem: SZF 30 ali več,

- v dovolj debelem nanosu (35 ml za 
celo telo) in 

- dovolj pogostem nanosu (pred iz-
postavljanjem in vsaj vsaki dve uri iz-
postavljanja, pogosteje oziroma takoj 
po kopanju ob znojenju in brisanju).

ZAŠČITA PRED SONCEM 
TEMELJI NA TREH ZAŠČITNIH 
STEBRIH

Prvi steber

Prvi, najpomembnejši, steber je spre-
memba mišljenja in vedenja na soncu. 
Sončenje danes ni več povezano z zdra-
vim načinom življenja, zato naj bi se izo-
gibali zavednemu sončenju z namenom 
porjavitve, še zlasti med 11. in 15. uro. 
Takrat se moramo obvezno umakniti v 
senco!

Drugi steber

Drugi steber zaščite so oblačila (izbiramo 
tkanine, ki naj bodo čim bolj gosto tkane, 
rokavi in hlačnice pa čim daljši). Ne po-
zabimo na sončna očala z UV filtrom ter 

klobuk s širokimi krajci za zaščito obraza, 
uhljev, vratu.

Tretji steber

Šele potem pridejo na vrsto zaščitne kre-
me (tretji steber zaščite).

Priporočljiva je tudi uporaba prehranskih 
dopolnil, še zlasti pri ljudeh, ki so preob-
čutljivi na sonce. 

Različni karotenoidi (betakaroten, liko-
pen,...), ki jih ti izdelki vsebujejo, v koži 
spodbudijo tvorbo kožnega barvila, 
melanina, ki predstavlja enega najbolj 
učinkovitih obrambnih mehanizmov 
kože pred sončnim sevanjem. Z uživa-
njem takšnih prehranskih dopolnil 2 do 
4 tedne pred sončenjem tako okrepimo 
lastne obrambne mehanizme v koži.

Za posameznika je pomembna tudi se-
kundarna preventiva, tj. zgodnja diagno-
stika in zdravljenje kožnega raka.

POMEN 
SAMOPREGLEDOVANJA IN 
KDAJ DO ZDRAVNIKA

Značilni melanom je obarvan: bolnik 
praviloma opazi spreminjanje običajne 
rjave pigmentacije pigmentnih znamenj 
v temnejše rjave ali celo črno barvo (sli-
ka 1), včasih tudi v rdečkaste in mlečne 
odtenke. 

Slika 1: Pojav kot »grdi raček« 
izstopajoče temnejše lise ali bulice na 
koži je sumljiv za razvoj pigmentnega 
kožnega raka, melanoma.

4. februar:

Svetovni dan boja proti raku
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Sumljivo žarišče, ki praviloma izstopa kot 
»grdi raček«, je zato pogosto večbarvno, 
neredko tudi nesimetrično v obliki in 
nepravilne omejitve – pravimo, da je na 
melanom sumljivo posamično žarišče, ki 
ima dve ali več značilnosti ABCD (tabela).

ZDRAVLJENJE MELANOMA

Kožni melanom odkrijemo s pregledom 
kože. V večini primerov ga opazimo že s 
prostim očesom. 

Zato je tako tragično, da zaradi te smr-
tno nevarne bolezni, ki jo tudi bol-
nik ali njegovi svojci lahko opazijo že 
v zgodnji in ozdravljivi fazi, v Slove-
niji umre okrog 130 bolnikov letno! 
Z večanjem ozaveščenosti o nevarnosti 
melanoma se veča tudi delež zgodnjih in 
manjših melanomov, ki jih ob pregledu 
prvi opazijo zdravniki. Včasih pa jih der-
matologi zaznajo šele ob pregledu z der-
matoskopom, ki poveča in naredi opazne 
klinične značilnosti, ki s prostim očesom 
niso vidne.

Zdravljenje:

Izrez primarnega tumorja na koži z mi-
nimalnim varnostnim robom nekaj mm 
opravi praviloma že dermatolog ali drug 
kirurško usmerjen zdravnik. 

Po histološki potrditvi diagnoze melano-
ma pod mikroskopom je praviloma po-
treben dodaten kirurški poseg za ustre-
zno razširitev varnostnega roba. Tudi ta 
poseg se izvede praviloma v regionalnih 
dermatoloških ali drugih kirurških ambu-
lantah, če gre za debeline kožnega tu-
morja pod 1 mm. 

Vsi ostali bolniki so praviloma napoteni 
na Onkološki inštitut v Ljubljani. Tam ob 
drugi kirurški eksciziji v predelu kožnega 
tumorja zagotovijo tudi iskanje varoval-
ne bezgavke in vso ostalo potrebno dia-
gnostiko, ki omogoča opredelitev stadija 
in ustrezno dopolnilno zdravljenje mela-

noma kot sistemske bolezni v odvisnosti 
od morebitnih ovir, ki jih pri posame-
znem bolniku predstavljajo njegove dru-
ge bolezni in patološka stanja.

DRUGE METODE LOKALNEGA 
ZDRAVLJENJA

Nekatere kožne rake, predvsem začetne 
oblike nemelanomskega kožnega raka, 
lahko zdravimo tudi brez izreza in se s 
tem izognemo neželenim brazgotinam. 

Preventivni pregledi kože so zato še toli-
ko bolj pomembni, da odkrijemo kožne-
ga raka čim prej in s tem je tudi zdravlje-
nje enostavnejše in z manj posledicami.

Metode lokalnega zdravljenja:

- krioterapija (zamrznitev s tekočim du-
šikom),

- lasersko zdravljenje,
- elektrokavterizacija in radiofrekvenca,
- zdravljenje z lokalnim imunomodula-

torjem.

Nesmiselno je pričakovati, da se bomo 
soncu popolnoma izogibali, da ne 
bomo več hodili na morje ali da bomo 
poleti hodili naokrog oblečeni kot Eski-
mi. To ni naš cilj. Cilj je, da se naučimo 
pravilno obnašati na soncu, da bomo 
lahko brezskrbno uživali.

VIRI
- https://www.abczdravja.si/rakave-bolezni/

melanom-kozni-rak/

- https://www.zasavske-lekarne.si/farma-
cevtov-nasvet/priporocila-in-zascita-pred-
-soncem-3.html

- https://www.onko-i.si/onkoloski-institut/
medijsko-sredisce/novice/novica/kozni-
-melanom-kako-se-mu-lahko-izognemo-
-in-od-cesa-je-odvisna-uspesnost-zdravlje-
nja

- https://www.bartenjev.si/si/s-cim-se-
-ukvarjamo/diagnostika-koznih-spre-
memb-in-zdravljenje/zdravljenje-koznega-
-raka/
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Opuščanje kajenja 
s strokovno pomočjo 
Centra za krepitev zdravja
Tekst: Blanka Dugar, dipl. m. s., Center za krepitev zdravja

Večina kadilcev želi prenehati s kajenjem, a sta za uspeh potrebni 
tudi vztrajnost in volja. V okviru Centra za krepitev zdravja izvajamo 
strokovno svetovanje za opuščanje kajenja. Najbolje je kajenje opustiti čim 
prej, vendar tudi če kadilec kajenje opusti po daljšem obdobju, lahko to še 
vedno izjemno koristi njegovemu zdravju.

RECITE »DA« ŽIVLJENJU 
BREZ CIGARETE

Že več let zapored je 31. januar dan, ko 
z različnimi aktivnostmi in vzpodbudami 
obeležujemo življenje brez cigarete. 

Kajenje tobaka še vedno sodi med vo-
dilne preprečljive dejavnike tveganja za 
smrt in izgubljena zdrava leta življenja. 
Opuščanje kajenja vzpodbujamo v vseh 
okoljih kjer živimo in delamo, s pristopi, 
ki so prilagojeni življenjskim situacijam 
posameznikov.

ŠTEVILO KADILCEV 
SE PRI NAS ZMANJŠUJE

Podatki iz leta 2021 kažejo, da se razšir-
jenost kajenja v Sloveniji zmanjšuje. 

Vendar pa še vedno tobak kadi vsak peti 
odrasli prebivalec, star med 18 in 74 let 
ter skoraj vsak deseti 15 letnik. 

Kajenje v mladosti je še posebej pro-
blematično, saj podatki kažejo, da tisti 
posamezniki, ki po tobačnih izdelkih po-
sežejo mladi, pogosteje nadaljujejo s ka-
jenjem v odrasli dobi in imajo več težav 
pri opuščanju. 

Ne gre zanemariti dejstva, da večina ka-
dilcev želi opustiti kajenje. A v konceptu 
opustitve kajenja zgolj želja ni dovolj. Niti 

takrat, ko se ji pridruži cilj. Ti dve točki je 
potrebno povezati s potjo, ki jo kadilec 
mora prehoditi: lahko sam ali ob podpori 
bodisi svojcev, prijateljev ali strokovnja-
kov s tega področja. 

Vsem, ki (še) kadijo in potrebujejo pod-
poro ali nasvet pri opuščanju je na voljo 
v okviru nacionalnega programa na voljo 
brezplačni svetovalni telefon. Programe 
za opuščanje kajenja pa izvajamo tudi 
Centri za krepitev zdravja.

Kadilci so imeli tudi v času covida-19 
na voljo več vrst pomoči pri opuščanju 
kajenja. Pred, med in po epidemiji ne-
prekinjeno deluje brezplačni svetovalni 
telefon za opuščanje kajenja 080 27 77. 
Svetovalci so na voljo vsak dan v letu, 
tudi med vikendi in prazniki, dopoldan 
med 7. in 10. uro ter popoldan med 17. 
in 20. uro.

OPUŠČANJE KAJENJA 
S STROKOVNO POMOČJO 
STROKOVNJAKOV CKZ

Strokovno svetovanje za opuščanje ka-
jenja je ena izmed številnih aktivnosti, ki 
jih izvajamo v Centru za krepitev zdravja 
v ZDMS. 

Svetovanja so brezplačna, za vključitev 
ni potrebna napotitev zdravnika. 

Srečanja potekajo v individualni ali sku-
pinski obliki. Izvaja jih  dodatno stro-
kovno usposobljeni kader (dipl. m. s. in 
dipl. zn.). Srečanj je šest, delavnica traja 
7 tednov. 

Program kadilcu ponuja številne mož-
nosti, načine in poti, kako se učinkovito 
spoprijeti z zasvojenostjo in prenehati z 
njo. 

Kajenje je tako kot vse druge oblike od-
visnosti »priučena navada«, ki se jo je 
mogoče odvaditi. A potrebno je spre-
jeti trdno odločitev. In imeti POGUM 
spremeniti star način razmišljanja in 
sprejeti novega. In opustiti star način 
življenja in začeti novega. Potrebno si 
je UPATI!

AKTUALNO

31. januar:

 Dan brez cigarete
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ELEKTRONSKE CIGARETE 
SO ZDRAVJU ŠKODLJIVE 
IN NISO V POMOČ PRI 
OPUŠČANJU KAJENJA

Predvsem med mlajšimi kadilci so 
v zadnjem času priljubljene ele-
ktronske cigarete, za katere velja 
zmotno prepričanje, da so manj 
nevarne od klasičnih cigaret.

Na trgu je mogoče dobiti števil-
ne različlice elektronskih cigaret, 
različnih oblik in izgleda. Delujejo 
tako, da segrevajo tekočino, ki se 
spremeni v aerosol, katerega inha-
lira uporabnik.

Glavne sestavine aerosola, ki ga 
vdihuje uporabnik, so nikotin 
(obstajajo tudi brez nikotinske 
različice), vlažilci, arome in druge 
zdravju škodljive snovi. 

Podatkov o škodljivih učinkih je 
vedno več, predvsem tistih na 
srce, žilje in dihala. Vendar pa za-
enkrat še ne poznamo vseh škodlji-
vih učinkov dolgoročne uporabe 
elektronskih cigaret, saj so te na 
trgu še prekratek čas. 

Uporaba elektronskih cigaret in 
novih tobačnih izdelkov, v katerih 
se tobak segreva, niso vrsta pomo-
či pri opuščanju kajenja!

AKTUALNO

KAJ SE ZGODI, KO PRENEHAMO S KA-
JENJEM?
Opustitev kajenja prinese številne koristi 
za zdravje v vsakem starostnem obdobju. 
Največje koristi pa posameznik pridobi, 
če opusti kajenje pred štiridesetim letom 
starosti. V času covid-19 prenehanje ka-
jenja predstavlja pomemben ugoden na-
povednik v izidu bolezni.

Kaj se zgodi, ko prenehamo s kajenjem?

20 MINUT PO KAJENJU
Izboljšata se srčni utrip in krvni tlak, iz-
boljševati se prične periferna prekrvavi-
tev.

12 UR PO KAJENJU
Vrednost ogljikovega monoksida v krvi se 
zniža, izboljša se oskrba s kisikom.

2 DNI DO 3 MESECE PO PRENEHANJU
Upadati začne tveganje za srčni infarkt, 
izboljšuje se pljučna zmogljivost.

1 DO 9 MESECEV PO PRENEHANJU  
Zmanjša se dražeč kašelj, ublaži se težko 
dihanje.

PO 1 LETU
Tveganje za koronarno bolezen srca se 
zniža za polovico.

5 DO 15 LET PO PRENEHANJU
Tveganje za možgansko kap se zniža in je 
enako kot pri nekadilcu. Tveganje za raka 
ustne votline, grla in požiralnika upade 
za polovico.

10 LET PO PRENEHANJU 
Tveganje za smrt zaradi pljučnega raka in 
raka mehurja se zniža za polovico, prav 
tako upade tveganje za raka maternične-
ga vratu ali trebušne slinavke.

15 LET PO PRENEHANJU 
Tveganje za koronarno srčno bolezen je 
podobno tistemu pri nekadilcu.
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Klic na številko 112...
Tekst: Uroš Raščan, dipl.zn. (SNMP in RP)

Povzetek predstavitve, ki je potekala na radiu Murski val.

Če smo primorani klicati na 
številko 112 zaradi hudo obo-
lelih svojcev, prijateljev ali dru-
žinskih članov, striktno upo-
števamo navodila, ki nam jih 
daje zdravstveni dispečer po 
telefonu.

112: ENOTNA EVROPSKA 
ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI

Letos mineva enaintrideset let, odkar je 
leta 1991 ministrski svet Evropske zveze 
odločil, da bo enotna evropska številka 
za klic v sili 112. Ob tem so pozvali vse 
države članice, da jo uvedejo poleg na-
cionalnih številk za klic v sili z namenom 
boljšega dostopa do reševalnih služb, še 
zlasti tujim popotnikom. 

Danes je na telefonsko številko 112 mo-
goče klicati v vseh državah članicah zveze 
in v večini drugih evropskih držav, tudi na 

Hrvaškem, Makedoniji, Kosovu in posa-
meznih območjih Rusije. 

Slovenija je številko 112, kot druga drža-
va v Evropi, uvedla že leta 1997.

11.2.: MEDNARODNI DAN 
KLICNE ŠTEVILKE 112

V okviru praznovanja mednarodnega 
dne klicne številke 112, ki ga vsako leto 
praznujemo 11. februarja (11.2.), je v 
ponedeljek, 21. februarja 2022, enota 
SNMP iz Zdravstvenega doma Murska 
Sobota gostovala v oddaji »Za zdravje«, 
na radiu Murski Val. V uvodnem nagovo-
ru smo povedali sledeče:

V življenju se lahko zelo hitro in nepriča-
kovano znajdemo v različnih situacijah, 
ko potrebujemo pomoč. Zase, za naše 
najbližje, kakor tudi za popolne neznan-
ce in tujce. To so za vse nas zelo hudi in 
največkrat tudi zelo stresni trenutki v živ-
ljenju, ko nam večini popolnoma odpove 
razum, zagrabi nas panika in v dani situa-
ciji le s težavo ohranimo mirno kri. 

V takih trenutkih je zelo pomembno, 
da se poizkušamo pomiriti, zbrati, nu-
diti pomoč ter v čim krajšem možnem 
času poklicati na številko 112.  Le-ta je  
brezplačna tako iz mobilnega, kot tudi iz 
stacionarnega omrežja.  

KAKO POTEKA KLIC NA 112?

Ko pokličemo številko 112, se nam oglasi 
operater regijskega centra za obvešča-
nje. 

Glede na posredovane informacije ope-
rater poskrbi za aktivacijo najustreznejše 
in najbližje službe, ki je potrebna za po-
moč in reševanje na terenu. 

Preko številke 112 lahko aktiviramo eki-
po nujne medicinske pomoči, pomoč 
gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, 
pomoč gorskih in jamarskih reševalcev 
ter drugih reševalnih enot. 

Klic v sili lahko opravimo tudi preko sms 
sporočila. Na kratko napišemo kaj se je 
zgodilo in vpišemo kakšno vrsto pomoči 
potrebujemo. Poslani besedilni klic se 
izpiše na računalniku v najbližjem Regij-
skem centru za obveščanje. Operaterja 
nanj opozori zvočni signal. Ob prevze-
mu klica se operaterju prikaže posre-
dovano sporočilo in približna lokacija 
pošiljatelja. Operater pisno odgovori 
na klic v sili. Njegov odgovor oziroma 
dodatna vprašanja se bodo izpisala na 
zaslonu našega telefonskega aparata. 
Na prejeto sporočilo lahko odgovorimo, 
pošljemo dodatne informacije ali ga 
zaključimo. 

V primeru, da ob klicu na številko 112 
potrebujemo nujno medicinsko pomoč, 
nas operater preveže najbližji reševal-
ni postaji ali enoti nujne medicinske 
pomoči, kjer klic prevzame zdravstveni 
dispečer. 



ZDRAVE NOVINE ŠT. 5114

STROKOVNO

Na področju dispečerstva v zdravstvu 
prihaja do korenitih sprememb:

V Republiki Sloveniji se ustanavljata dva 
regijska dispečerska centra, eden v Ma-
riboru in drugi v Ljubljani. 

Po novem bodo klice s področja nujne 
medicinske pomoči prevzemali zdra-
vstveni dispečerji za področje celotne 
Slovenije in s pomočjo visokotehnolo-
ških rešitev razporejali reševalna vozi-
la po različnih regijah po državi. Do te 
spremembe bo najverjetneje prišlo tudi 
pri nas v Pomurju. 

KDAJ SPLOH POKLICATI 
TELEFONSKO ŠTEVILKO 112?

Na telefonsko številko 112 pokličemo 
le v primeru, ko je ogroženo človeško 
življenje. 

Številka je rezervirana za nenadno obo-
lele ali poškodovane ljudi. 112 pokliče-
mo samo, ko:

- nekdo težko diha, ga boli v prsnem 
košu ali zgornjem delu trebuha, 

- je je nekdo izgubil zavest, je neodzi-
ven, ima nepojasnjen napad ali krče, 

- se je pri njemu pojavila nenadna vrto-
glavica, slabost ali spremembe vida, 

- se je pojavil nepojasnjen hud glavo-
bol, 

- krvavitve, ki jih ne more ustaviti, 
- izkašljevanje ali bruhanje krvi, 
- odvajanje krvavega ali črnega blata, 
- večje opekline, 
- hude alergijske reakcije, 
- razni padci iz višine, 
- izčrpanost zaradi več dni trajajoče po-

višane telesne temperature, 
- hujše prometne nesreče, 
- industrijske nesreče, 
- preveliki odmerki drog ali zastrupitve, 
- poškodbe vratu ali hrbtenice, 
- nenadni srčni zastoj, 
- sum na možgansko kap in podobno.

Ta čas, ko je zdravstveni dispečer za-
seden zaradi dajanja življenjsko nepo-
membnih informacij, je morda nekje 
nekdo zelo hudo bolan ali poškodovan, 
življenjsko ogrožen in ne more priti do 
takojšnje pomoči, ker je linija zasede-

na. V takih primerih nam zdravstveni 
dispečer svetuje, da pokličete drugo, 
stacionarno številko, ki je namenjena 
informacijam. 

KAJ JE POTREBNO 
ZDRAVSTVENEMU 
DISPEČERJU POVEDATI O 
DOGODKU?

Klic v sili je pravzaprav zelo preprost: 
Odtipkamo številko 112 in zdravstveni 
dispečer nam pomaga pri težavah in nas 
vodi skozi pogovor. Med pogovorom se 
skušamo pomiriti.  Govorimo razločno, 
na zvezi ostanemo tako dolgo, dokler 
nas zdravstveni dispečer potrebuje. 

Najprej navedemo svoje osebne po-
datke in opišemo kaj se je zgodilo (opi-
šemo nujno stanje). 

Dispečerju povemo kdo je pacient, nje-
gove osebne podatke, starost (odrasli 
ali otroci) ter število obolelih ali poško-
dovanih. 

Natančno opišemo lokacijo dogodka, 
da nas ekipa nujne medicinske pomoči 
lažje in čim hitreje najde. 

Prav tako povemo svojo telefonsko šte-
vilko, da nam zdravstveni dispečer lahko 
vrne klic, če bo potreboval dodatne in-
formacije. 

Zelo pomembno je, da ne odložimo slu-
šalke, dokler nam zdravstveni dispečer 
tega ne dovoli in da ne zapustimo pri-
zorišča dogodka do prihoda ekipe nujne 
medicinske pomoči.

KAJ LAHKO ŠE NAREDIMO, 
DOKLER NE PRISPE EKIPA 
NMP?

Poklicali smo pomoč. Ekipa je ta čas že 
na poti.  Zdravstveni dispečer nam ob 
klicu poda navodila za ukrepanje, ki 
jim moramo do prihoda ekipe nujne 
medicinske pomoči izvajati. 

Če je ob nenadnem dogodku prisoten 
še kdo, ga pošljemo, da pričaka reše-
valno vozilo in omogoči prost dostop 
do pacienta (premakne avtomobile, 
pohištvo, rastline, odpre vhodna vrata, 

odpre ograjo, počaka v pritličju z dviga-
lom).

Če je zunaj tema, prižgemo luči, da nas 
ekipa nujne medicinske pomoči čim 
prej opazi. 

Pacientu ne dajemo hrane in pijače, 
razen če nam tako naroči zdravstveni 
dispečer. 

Ne premikamo pacientov, ki so bili ude-
leženi v prometni nesreči ali so padli z 
višine, razen če so neposredno življenj-
sko ogroženi. 

Nudimo prvo pomoč v okviru svoje 
usposobljenosti. 

Pripravimo zdravstveno kartico, doku-
mentacijo in pacientova zdravila. 

Zapremo domače živali (pse), saj tudi 
na njih vpliva nenadni dogodek in lahko 
postanejo pri iznosu njihovega lastnika 
agresivne. 

Vse naštete stvari lahko bistveno skraj-
šajo čas obravnave in omogočijo čim hi-
trejšo in učinkovitejšo delo ekipe nujne 
medicinske pomoči na terenu. 

Če se tudi sami znajdete v situaciji, ko 
morate poklicati na 112, si zapomnite 
sledeče: »Bolje je narediti nekaj, če 
tudi narobe, kot ne narediti ničesar in 
si nato očitati celo življenje«.
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NOV PRIPOMOČEK ZA 
ŠE BOLJŠO OBRAVNAVO 
PACIENTOV

Podjetje Krka je izbralo mojo ambulanto 
za prejemnika obposteljnega ultrazvoč-
nega aparata. Ob koncu preteklega leta 
nam je nov aparat predal predstavnik 
podjetja Krka.

Aparat se  običajno uporablja v zdra-
vstveni ustanovi, ob pacientovi postelji. 
Je majhen, priročen in prenosen, zato ga 

lahko uporabimo tam in takrat, kadar ga 
potrebujemo, da se odgovori na speci-
fično vprašanje. Bolnika lahko na primer 
pregledamo takrat, ko je v reševalnem 
vozilu na poti na urgenco. 

Aparat ni namenjen skeniranju celot-
nega dela telesa. Uporabimo ga, ko je v 
dani situaciji potrebno odgovoriti na do-
ločena zastavljena vprašanja. 

IZOBRAŽEVANJE

20. januarja 2022 je bilo v Šmarjeških 
toplicah s strani Krke organizirano tudi 
prvo izobraževanje o rokovanju z novim 
aparatom. 

Izobraževanja se je udeležilo okrog 20 
zdravnikov iz vseh slovenskih regij. Nau-
čili smo se osnovnih veščin rokovanja z 
aparatom in osnov pregleda.

AKTUALNO

Nov pripomoček v ambulanti 
družinske medicine
Tekst: dr. Staša Vodička, dr. med., spec. druž. med.

Podjetje Krka je 
petdesetim najbolj 
perspektivnim 
zdravnikom v družinskih 
ambulantah po Sloveniji 
razdelilo prenosne 
ultrazvočne naprave.

Ultrazvočni aparat in tablica, Vir: lasten 
arhiv

Posnetek spremembe na komolcu, 
opravljen v ambulanti z obposteljnim 
ultrazvočnim aparatom , Vir: lasten arhiv
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AKTUALNO

Poziv delodajalcem za izvedbo 
delavnic za zaposlene »Zdravje na 
delovnem mestu«
Tekst: Blanka Dugar, koordinatorka CKZ

Center za krepitev 
zdravja je razpisal  220 
delavnic za promocijo 
zdravja na delovnem 
mestu.

POZIV DELODAJALCEM, DA 
KANDIDIRAJO ZA IZVEDBO 
DELAVNIC

Center za krepitev zdravja ZD Murska So-
bota je za leto  razpisal 220 delavnic in 
svetovanj za promocijo zdravja na de-
lovnem mestu. 

Prijavijo se lahko vsi delodajalci, ki delu-
jejo na področju občin, ki jih ZD Murska 
Sobota pokriva (Murska Sobota, Beltinci, 
Cankova, Tišina, Grad, Hodoš, Šalovci, 
Gornji Petrovci, Kuzma, Moravske Topli-
ce, Puconci, Rogašovci).  

Povabilo in seznam  razpisanih delavnic 
je objavljen na spletni strani https://ckz.
zd-ms.si/

Delavnice in svetovanja bodo na sedežu 
delodajalcev do konca leta 2022 izvajali 

strokovnjaki Centra za krepitev zdravja in 
so za delodajalce in zaposlene brezplač-
ne. 

PRIJAVE 

zbiramo do 30. aprila 2022. 

Prijave in informacije: 

(02) 534 13 94 ali 030 641 514, 
ckz@zd-ms.si

Imate kaj za pusta hrusta?
Fotoutrinki pustnega dogajanja

Pustni torek je tudi pri nas potekal v znamenju dobre volje 
in pustnih dobrot, ki smo si jih na ta dan z užitkom privoščili.
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AKTUALNO

IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN 
IZKUŠENJ

Zagotavljanje enakih možnosti in zmanj-
ševanje neenakosti na področju zdra-
vstva je eden od ključnih izzivov, ki jim 
razvite države posvečajo vedno večji po-
udarek. 

Marca smo tako na delovnem obisku 
gostili avstrijske kolege iz Zdravstvenega 
centra Gradec, ki se ukvarjajo z omenje-
no tematiko ter predstavnike Centra za 
zdravje in razvoj Murska Sobota. 

Avstrijski kolegi so se želeli seznaniti z 
zdravstvenim sistemom v Sloveniji, pred-
vsem s preventivnimi programi, ki jih iz-
vajamo v ZD MS ter primeri dobrih praks.

Na srečanju so gostje predstavili izzive 
in aktivnosti na področju preventivnih  
programov, ki jih izvajajo za promocijo 
zdravja in preprečevanje škodljivih rav-
nanj. Predstavljen je bil tudi individualen 
pristop k reševanju problematike ran-
ljivih skupin, ki se ga lotevajo pri delu z 
ranljivimi posamezniki. Kot tretjo ključno 
točko delovanja pa so gostje predstavi-

li način sodelovanja z ostalimi lokalnimi 
organizacijami, ki delujejo na področju 
zdravja. Poudarili so pomen usklajenega 
delovanja vseh deležnikov, saj to prinaša 
pomembne pozitivne učinke.

Sledila je predstavitev Zdravstvenega 
doma Murska Sobota in preventivnih 
programom, ki jih izvajamo v okviru na-
šega zdravstvenega doma. 

Srečanje je potekalo v sproščenem 
vzdušju in ob živahni izmenjavi mnenj. 

POVEZOVANJE IN 
SODELOVANJE

Udeleženci smo kot sklepno misel sre-
čanja izpostavili pomen povezovanja in 
koordiniranega delovanja na področju 
preventive. 

Pogovarjali smo se tudi o možnostih sku-
pnega sodelovanja pri kandidiranju za 
razpise, s čimer bi povečali možnosti za 
potencialno bodoče sodelovanje. 

Obisk avstrijskih partnerjev 
Tekst: Renata Gorjan, dipl.m.s.

Na delovnem obisku 
smo z avstrijskimi 
kolegi iz Zdravstvenega 
centra Gradec govorili o 
možnostih čezmejnega 
povezovanja in 
sodelovanja ter dobrih 
praksah na področju 
preventive.
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PROSTI ČAS

SEMENA 
V SEBI NOSIJO INFORMACIJE

Ni nepomembno, kje in v kakem okolju so rastle 
rastline, iz katerih je bilo pobrano seme. Za 
vzgojo zdrave zelenjave je najbolje, če izberete 
ekološko pridelana semena domačih sort, ki so 
prilagojena na naše okolje. Nekatera semena 
pa lahko pridelate sami. Za začetek poskusite 
pridelati semena paradižnika, paprike, peteršilja 
ali enoletnih cvetlic. Če se odločate za nakup, 
se vsekakor izogibajte semenom, ki so bila 
obdelana s fungicidi.

VISOKE GREDE 

Klasičnim vrtovom v zadnjih sezonah vse bolj 
konkurirajo visoke grede. Super izgledajo, 
poleg tega jih lahko postavite tudi tam, kjer 
zemlja ni primerna za vrtnarjenje. Ker so 
dvignjene, se v visokih gredah zemlja hitreje 
segreva, kar pospešuje kaljenje in rast, pa tudi 
pridelek je praviloma večji. Če imate dovolj 
prostora, se super obnesejo tudi na večjem 
sončnem balkonu ali terasi.

Vrtnarjenje: 
združite prijetno s koristnim

Vrtnarjenje velja za pravi globalni hit, saj se ga loteva vse več 
posameznikov povsod po svetu. Poleg zdrave, na lastnem vrtu pridelane 
zelenjave, vrtnarjenje sprošča in pozitivno deluje na naše počutje.

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

MEŠANI POSEVKI 
ZA VEČ PRIDELKA

S pravilno kombinacijo rastlin lahko pridelamo 
več, kot če sadimo ali sejemo samo eno vrsto. Pri 
kombiniranju različnih rastlin je pomembno, da 
skupaj sadimo rastline, ki potrebujejo približno 
enako količino vode in svetlobe. Skupaj bodo 
dobro uspevali ohrovt, brokoli, zelje in cvetača. 
Ali pa čebula, rdeča pesa in korenje. Solata in 
peteršilj se ne ujemata, zato jih ne združujte.

DIŠAVNICE, 
ZELIŠČA IN CVETJE

Pisano cvetje, ki ga zasadite med grede, bo 
privabilo čebele in pospešilo opraševanje. 
Poleg tega pa popestri vrt in lepo izgleda. 
Dišavnice in zelišča, na primer žajbelj, 
rožmarin in bazilika, z močnim vonjem 
odganjajo škodljivce. Praviloma so 
nezahtevne za gojenje in dobro uspevajo 
na različnih tleh. Zelišča pridejo prav tudi 
za pripravo domačih čajev, zeliščnih olj in 
kisov.

»Vrtnarjenje zahteva veliko 
vode – večino v obliki znoja.« 

Lou Erickson

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