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Uvodnik

P
rišla je pomlad in brsteča narava nas ponovno navdušuje s svojo lepoto. Živimo na 
resnično čudovitem planetu Zemlja. Vendar pa naravne danosti, ki nas obkrožajo, 
prepogosto jemljemo za samoumevne in večne. A tudi naš planet je živ organizem, 
na katerega s svojim ravnanjem vpliva  tudi človeštvo. S svojimi posegi v naravno 
okolje vplivamo na slabšanje kakovosti zraka, vode in prsti. Podnebne spremembe 

vplivajo na milijone ljudi vsepovsod po svetu. Prav zaradi vsega navedena je Svetovna 
zdravstvena organizacija letošnji svetovni dan zemlje posvetila okolju. Zdrav planet je po-
goj za to, da bomo zdravi tudi ljudje. In prav vsak lahko pripomore k temu, da že danes 
naredi kaj dobrega za okolje. Enako pa velja za vsakega posameznika in njegovo psiho 
fizično zdravje. 

V tej številki izpostavljamo izjemen pomen ustnega zdravja za zdravje in dobro 
počutje vsakega izmed nas. In tudi tukaj, kakor sicer, je ključna preventiva. V našem 
zavodu izvajamo preventivne zobozdravstvene programe za otroke, vse od najmlajših 
naprej. Najmlajših ter večjih otrok in najstnikov smo se dotaknili tudi v članku o 
duševnem razvoju. Čeprav je otroštvo ključno za vzpostavitev zdravih temeljev za 
kasnejše življenje, pa moramo za zdravje skrbeti celo življenje. V odraslem obdobju 
zelo veliko časa preživimo na delovnem mestu. Zato so zdrave navade v službi enako 
pomembne kot sicer v življenju. 

Spoštovani sodelavci, zdravje in dobro počutje na delovnem mestu sta predpogoj za 
uspešno delo in zadovoljstvo pri opravljanju svojega poklicnega poslanstva. In prav 
vsakdo od nas lahko naredi kak korak za lastno zdravje in dobro počutje. 

Čestitam vam ob prihajajočem prazniku dela in vam želim čim več prijetnih 
pomladanskih trenutkov! 

Renata Gorjan, dipl.m.s. 
Glavna sestra

Iskrene čestitke
ob 1. maju, mednarodnem prazniku dela. 

Želimo vam prijetne praznične dni,
veliko uspeha ter zadovoljstva pri delu.

Vodstvo zavoda
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NAŠ PLANET, NAŠE ZDRAVJE

Svetovna zdravstvena organizacija je 
ob letošnjem svetovnem dnevu zdrav-
ja s sloganom »Naš planet, naše zdrav-
je« želela opozoriti na vpliv podnebnih 
sprememb na zdravje ljudi povsod po 
svetu. Posvečen je bil nujnim ukrepom, 
potrebnim za ohranjanje zdravja ljudi in 
planeta. 

Zaradi okoljskih vzrokov umre kar 13 mi-
lijonov ljudi letno po celem svetu, število 
pa iz leta v leto narašča. Med najbolj pe-
rečimi vzroki so podnebne spremembe, 
saj predstavljajo največjo nevarnost za 
zdravje.

Posledice podnebnih sprememb, slabša-
nja kakovosti vode in zraka ter povečan 
hrup najbolj ogrožajo otroke, starejše, 
kronične bolnike, ranljive skupine in lju-
di, ki živijo na območjih z večjim tvega-
njem za vplive podnebnih sprememb. 

ONESNAŽENOST ZRAKA 
IN VROČINSKI VALOVI 
STA TUDI PRI NAS VELIKA 
ZDRAVSTVENA IZZIVA

Največje tveganje za zdravje ljudi v 
Evropski uniji predstavlja onesnaženost 
zraka. Na kakovost zraka pomembno 
vplivajo promet, industrija, gospodinjske 
kurilne naprave 

Evropa pa je podvržena tudi povišanju 
povprečnih temperatur ter vse pogo-
stejšim, intenzivnejšim in daljšim vročin-
skim valovom.

Dostopnost do čiste pitne vode pa se 
je pri nas, zahvaljujoč stalnim monito-
ringom kakovosti, v zadnjem desetletju 
izboljšala. 94% prebivalcev Slovenije se 
oskrbuje z vodo, ki prihaja iz sistemov na 
oskrbovanih območjih, kjer se monitor 
izvaja.

SVETOVNI DAN ZDRAVJA NA 
OTOKU LJUBEZNI V IŽAKOVCIH

Zavod za turizem, kulturo in šport Bel-
tinci in občina Beltinci sta ob svetovnem 
dnevu zdravja pripravila dogodek na 
Otoku ljubezni v Ižakovcih. 

V idiličnem zelenem okolju ob reki Muri 
so svoje delovanje in aktivnosti predsta-
vila številne društva in organizacije, ki so 
predstavile svoje programe za ohranja-
nje zdravja.

Na dogodku smo sodelovali tudi mi. Pro-
grame in aktivnosti Centra za krepitev 
zdravja ZD Murska Sobota sta na stojni-
ci predstavila sodelavca Simona Emri in 
Marko Smodiš.

Idilična lokacija, do katere so udeleženci 
prišli peš ali s kolesi, neokrnjena narava 
ter lepo pomladansko vreme so na do-
godek privabili veliko obiskovalcev iz Pre-
kmurja in Prlekije.

AKTUALNO

Svetovni dan zdravja 
v ospredje postavil skrb za okolje
Tekst: Renata Gorjan, dipl.m.s., Glavna sestra

Vsako leto zaradi 
okoljskih vzrokov po 
svetu umre 13 milijonov 
ljudi. Slogan letošnjega 
svetovnega dneva 
zdravja se je glasil “Naš 
planet, naše zdravje.”

7. april:

Svetovni dan zdravja
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AKTUALNO

Pamet v roke – za usta in zobe
Tekst: Boris Egić, dr.dent.med.,spec. otroškega in preventivnega zobozdravstva, Andreja Kos, dipl.m.s.; Maja Koudila, dipl.m.s.

Svetovni dan ustnega 
zdravja, ki je potekal 
20. marca 2022, je 
namenjen osveščanju 
in promociji ustnega 
zdravja. Letošnji 
slogan se je glasil 
»Pamet v roke – za 
usta in zobe.«

USTNA VOTLINA, OGLEDALO 
NAŠEGA ZDRAVJA

Ustna votlina je sestavni del organiz-
ma in je ogledalo splošnega zdravja. Ni 
zdravega človeka, brez zdravih ust. 

Številne raziskave so dokazale, da 
obstaja vzročna povezanost med obole-
nji, lokaliziranimi v ustni votlini in ostali-
mi (sistemskimi) obolenji (1). 

Obolenja v ustni votlini: vnetje dlesni, 
karies, zobne obloge idr. se lahko pove-
žejo z obolenji srca ali očesnimi obolenji 
(2). 

Številna »splošna« obolenja se lahko 

manifestirajo na sluznici, zobeh in pod-
pornih tkivih zob. Nekatera obolenja, ki 
vplivajo na celotno telo, kot so sladkor-
na bolezen, obolenja ledvic in črevesja, 
AIDS, Sjögren-ov sindrom in nekatera 
kožna obolenja pa imajo lahko prve zna-
ke in simptome v ustih. 

Pacienti s sladkorno boleznijo hitreje 
obolevajo za vnetji dlesni in podpornih 
tkiv zob, suhih ust in vnetja sluznice; 
parodontalno obolenje se pogosto ime-
nuje kot “šesta komplikacija” sladkorne 
bolezni. 

Raziskave so pokazale, da je parodon-
talno obolenje lahko tuzdi v povezavi 
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z obolenji srca in krvnih žil, možgansko 
kapjo (3), bakterijskim vnetjem pljuč 
(4), zgodnjim porodom (5), ko se roje-
vajo otroci z manjšo porodno težo (6). 
Pacienti s parodontalnim obolenjem 
zbolijo za obolenji srca in krvnih žil trik-
rat pogosteje, v primerjavi z osebami, 
ki nimajo parodontalnega obolenja. V 
ustih se tudi lahko pojavijo znaki slabe 
in nepravilne prehrane, drugih vnetij in 
sistemskih obolenj.

Ustno zdravje je ključni kazalec / indi-
kator splošnega zdravja, blaginje in kva-
litete življenja in zajema vrsto bolezni 
in stanj, kot so: karies, parodontalno 
obolenje, izguba zob, rak v ustni votlini, 
ustne manifestacije HIV-a, ustno-den-
talne travme, nome in prirojena obole-
nja (npr. razcep ustnice in neba). 

Podatki Svetovne zdravstvene organi-
zacije (SZO) iz leta 2017 kažejo, da ima 
ustna obolenja 3,5 milijarde ljudi po ce-
lem svetu. 

Rak ustnic in ustne votline je med pet-
najstimi najpogostejšimi rakavimi obo-
lenji na svetu (7). 

DEJAVNIKI TVEGANJA

Večina ustnih obolenj ima podobne 
dejavnike tveganja, kot “vodilna” nena-
lezljiva obolenja (kardiovaskularna obo-
lenja, rak, kronična respiratorna obole-
nja in sladkorna bolezen). 

Svetovna zdravstvena organizacija 
opredeljuje ustno zdravje kot pomem-
ben sestavni del splošnega zdravja in 
blagostanja, zato ga ne smemo obrav-
navati ločeno od splošnega zdravja in 
počutja.

USTNO ZDRAVJE VPLIVA NA 
KAKOVOST ŽIVLJENJA

Ustno zdravje vpliva na prehrano, govor, 
smeh, emocije in samopodobo. 

Ustna obolenja so med najbolj razšir-
jenimi obolenji na svetu in imajo resne 
zdravstvene in ekonomske obremenitve, 
zaradi česar se bistveno zmanjšuje kvali-
teta življenja pacientov (8). 

Svetovna zobozdravstvena organizaci-
ja (FDI) je dala novo definicijo ustnega 
zdravja: 

- Ustno zdravje je večplastno in vključu-
je možnost govora, nasmeha, vohanja, 
okusa, dotika, žvečenja, požiranja in 
prenosa vrst emocij skozi izraze obraza 
in brez bolečin, nelagodja ter obolenj 
kraniofacialnega področja.

- Ustno zdravje je osnovni sestavni del 
zdravja, fizične in psihične blaginje.

- Ustno zdravje odraža fiziološke, social-
ne in psihološke karakteristike, ki so bi-
stvenega pomena za kvaliteto življenja 
posameznika.

Na ustno zdravje vplivajo izkušnje, per-
cepcije, pričakovanja in možnost osebe, 
da se prilagodi okoliščinam (9).

Zobje z žvečno, fonacijsko in estetsko 
funkcijo pomembno prispevajo k boljši

kakovosti življenja in k socialnim stikom, 
njihova funkcijska oslabljenost pa vpliva 
na splošno

zdravje (10).

REDNA ZOBOZDRAVSTVENA 
OBRAVNAVA JE KLJUČNA ZA 
ZDRAVJE USTNE VOTLINE

Zdravstveni problemi, procesi in obo-
lenja, ki se lahko razvijejo v ustni votli-
ni, se lahko zelo uspešno vzdržujejo v 
dobrem zdravstvenem stanju ob rednih 
zobozdravstvenih obiskih.

Karies predstavlja eno najbolj razširjenih 
kroničnih bolezni. Njegov nastanek je 
povezan s prisotnostjo bakterij v zobnih 
oblogah, ki razgradijo sladkorje iz hrane 
v kisline, te kisline pa raztapljajo zobno 
površino.

Druga, zelo pogosta bolezen v ustni vot-
lini je parodontalno obolenje, ki je tudi 
povezana s prisotnostjo zobnih oblog. 
Obolenje povzroča vnetje obzobnih tkiv. 
Vneta dlesen je zadebeljena, pordela in 
ob dotiku zakrvavi. Bolezen postopno 
napreduje, prične se raztapljati kost in 
propadati tkiva, ki zob pripenjajo v kost. 
Zobje se razmajajo, obolenje postopno 
napreduje, kar na koncu pripelje celo 
do izgube zob. Poleg neustrezne ustne 

V naših otroških zobnih ambulantah 
se trudimo ustvariti prijazno vzdušje in 
poskrbimo, da se otroci počutijo čim 
bolje.



ZDRAVE NOVINE ŠT. 526

AKTUALNO

higiene je z nastankom parodontalnega 
obolenja povezano kajenje. Kajenje je 
skupaj z uživanjem alkohola pomemben 
dejavnik tveganja tudi za nastanek raka 
ustnega predela.

NE POZABIMO NA REDNO IN 
TEMELJITO USTNO HIGIENO

Ključni dejavnik pri ohranjanju ustnega 
zdravja je redna in temeljita ustna higi-
ena, kar pomeni umivanje zob vsaj dvak-
rat dnevno z zobno pasto s fluoridi. 

Priporoča se, da naj zobna pasta vsebuje 
ustrezne koncentracije fluoridov, pozor-
ni pa smo tudi na količino paste: 

- Otroci do 2. leta starosti: 1000 ppm, za 
riževo zrno paste.

- Od 2. do 6. leta: 1000 ppm, za grahovo 
zrno paste.

- Od 6. leta naprej: 1450 ppm, 1-2 cm 
zobne paste (11).

Uporabljamo mehko zobno ščetko, ki jo 
zamenjamo, ko je izrabljena. Po umiva-
nju zob se izogibamo spiranju ustne vot-
line. 

USTNA HIGIENA PRI OTROCIH 
IN ODRASLIH

Otroku pričnemo umivati zobe ob izrasti 
prvega mlečnega zoba. Otroku pri umi-
vanju zob pomagamo in ga nadziramo 
najmanj do 6. leta. 

Izogibamo se vmesnim prigrizkom med 
obroki ter sladkarijam in sladkim pija-
čam. Po uživanju kisle hrane in pijače 
ščetkanje odložimo za 15 do 30 minut. 

Odrasli uporabljamo tudi pripomočke 
za čiščenje medzobnih prostorov (zob-
no nitko in / ali medzobno ščetko). 

Primerno skrbimo tudi za higieno pro-
tez, ki jih umivamo pod mlačno tekočo 
vodo, brez uporabe zobnih past. Pri 
umivanju protez odstranimo vse ostan-
ke pritrdilnih past.

Enako pomembno se je tudi udeleževati 
rednih pregledov pri zobozdravniku. Na 
preventivnem pregledu je namreč mogo-
če dovolj zgodaj odkriti morebitne bolez-
ni in s tem doseči pravočasno zdravljenje. 

USTNA HIGIENA PRI 
KRONIČNIH BOLNIKIH

Zdravega življenjskega sloga ni brez do-
sledne skrbi za ustno higieno in brez re-
dnih obiskov pri zobozdravniku. 

Skrb za ustno zdravje s primerno higieno 
in rednimi pregledi pri zobozdravniku je 
pomembna v vseh življenjskih obdobjih, 
tako med otroci, odraslimi in starostniki. 
Še posebno skrbni morajo biti kronični 
bolniki, kjer lahko z redno skrbjo in re-
dnimi pregledi prispevajo k pravočasne-
mu odkritju morebitnih ustnih bolezni in 
hkrati tudi k boljšemu obvladovanju nji-
hove primarne kronične bolezni. 

Razvoj in napredovanje bolezni v ustni 
votlini vodi tudi v izgubo zob, ki lahko 
izrazito negativno vpliva na kakovost živ-
ljenja in na samopodobo posameznika. 
Izgubljene zobe je sicer mogoče nado-
mestiti z različnimi zobozdravniškimi po-
segi (mostički, proteze, vsadki). Ob tem 
se je treba zavedati, da noben nadome-
stek ne more v popolnosti nadomestiti 
naravnih zob (12).

SKRB ZA ZDRAVE ZOBE NAJ 
TRAJA CELO ŽIVLJENJE 

Preventiva je prvi korak k zdravju. 

Naš zavod se zaveda pomembnosti pra-
vočasne skrbi za zdravo ustno votlino. 
Otroci so ena od najbolj ranljivih sku-
pin za nastanek ustnih bolezni in je po-
membno preventivne ukrepe izvajati od 
zgodnjega otroštva.

Naše preventivne akcije začnemo od 
nosečnosti, v predšolskem, osnovnošol-
skem in srednješolskem obdobju. 

Naše zdravje je v naših rokah!
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Usposabljanje notranjih 
presojevalcev sistema vodenja 
kakovosti po zahtevah standarda 
ISO 9001:2015 
Tekst: Renata Gorjan, dipl.m.s., Glavna sestra

Marčevskega 
usposabljanja se 
je udeležilo 14 
zaposlenih.

NOTRANJA PRESOJA

Sistem vodenja kakovosti ponuja več 
orodij za uspešno in učinkovito vodenje 
organizacije. Eno izmed teh je notranja 
presoja, s pomočjo katere lahko siste-
matično nadzorujemo in izboljšujemo 
vzpostavljen sistema vodenja kakovosti. 

Kompetentni presojevalci so tisti, ki lah-
ko podajo objektivno oceno o tem, kako 
se v organizaciji izvaja vzpostavljen sis-
tem vodenja kakovosti, kako uspešni in 
učinkoviti smo pri realizaciji ciljev, kako 
se odpravljajo neskladnosti ter kako se 
odzivamo na priložnosti za izboljšave in 
obvladujemo tveganja.

USPOSABLJANJE ZA 
KOMPETENTNO IZVAJANJE 
NOTRANJIH PRESOJ

22. in 23. marca 2022 smo organizirali 
usposabljanje notranjih presojevalcev 
sistema vodenja kakovosti po zahtevah 
standarda ISO 9001. Udeležilo se ga 
je 14 zaposlenih, ki so po izobrazbeni 
strukturi različnih profilov. Po  uspešno 
končanem usposabljanju so notranji 
presojevalci kompetentni za izvajanje 
notranjih presoj.

Usposabljanje je vodil prof.dr. Blaž Mav-
čič, dr.med., ki je dolgoletni vodilni pre-
sojevalec sistema vodenja kakovosti ISO 
9001 in EN 15224. Kot vodja projekta je 
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aktivno sodeloval pri vzpostavljanju sis-
tema vodenja kakovosti na ortopedski 
kliniki in pripravil več referatov iz pod-
ročja sistema vodenja kakovosti. 

Na seminarju smo se podrobno sezna-
nili z zahtevami celotnega standarda, ki 
so bile podprte z  primeri iz zdravstva 
in vajami. 

Ključni namen seminarja je bil: 

- spoznati zahteve standarda ISO 9001,
- spoznati načela vodenja kakovosti,
- razumeti ključne cilje kakovosti,
- spoznati način izvajanja presojanja, 

skladno z zahtevami standarda ISO 
9001,

- načrtovati in voditi presojo skladno s 
kriteriji presoje,

- uspešno izvesti presojo sistema vode-
nja kakovosti, 

- ustvariti jasna, jedrnata in ustrezna 
poročila o presoji,

- poročati o ugotovitvah presoje.

Družina standardov ISO 9000 je  danes 
v svetu poznana kot celoviti, sistematični 
in operativno uporabni model sistema 
poslovanja. 

Nosilni standard ISO 9001 in njegova 
nadgradnja za področje zdravstva EN 
15224, predstavljata velik izziv za  zavod 
in zahtevata določen pogum vodstva ter 
pripravljenost zaposlenih, da se soočijo 

z aktivnostmi in posledično tudi spre-
membami, ki jih zahteva moderni sistem 
vodenja kakovosti.

Spremembe so stalnica našega življe-
nja. Kdor se  danes ne želi spreminjati 
in misli, da bo lahko dobro živel tudi v 
prihodnosti, živi v veliki zmoti.

Notranje presoje so potekale med 12. in 
15. aprilom 2022.

AKTUALNO

Obravnava oseb z dolgotrajnimi 
posledicami covid-19
Tekst: Tadeja Puhek Lenart, univ.dipl.inž. živilske tehnologije

V Centru za krepitev 
zdravja Murska 
Sobota izvajamo 
program »Obravnava 
oseb z dolgotrajnimi 
posledicami covid-19«. 
Nudimo celostni pristop 
k obravnavi in strokovno 
pomoč.

CELOSTNA PODPORA 
PREBOLEVNIKOM 
Z DOLGOTRAJNIMI 
POSLEDICAMI

Pandemija korona virusa je povzročila 
eno največjih globalnih zdravstvenih, go-
spodarskih in družbenih kriz v zadnjem 
stoletju. Posledice epidemije se močno 
odražajo na zdravju številnih oseb, ki so 
covid-19 prebolele pa tudi tistih, ki se jih 
bolezen neposredno še ni dotaknila. 

V Centru za krepitev zdravja izvajamo 
program »Obravnava oseb z dolgotrajni-
mi posledicami covid-19«. Namenjena je 

osebam, kjer so simptomi bolezni vztra-
jali daljše časovno obdobje in sicer več 
kot 12 tednov od začetka pojava bolezni. 

Tako udeležence opolnomočimo za sa-
mostojno nadzorovanje simptomov in 
hkrati preprečimo njihovo poslabšanje 
na vseh področjih posameznikovega 
zdravja. 

Namen delavnice je pomagati posame-
zniku, da lahko ponovno izvaja vse ak-
tivnosti v vsakdanjem življenju kot je bil 
zmožen pred boleznijo, vključno z delov-
no storilnostjo. 
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AKTUALNO

S pomočjo raznovrstnih orodij (tehni-
ke sproščanja, mavrični program hoje, 
zdrav jedilnik ipd.) in strokovnega vo-
denja naših specialistov, prebolevnike 
spodbujamo za samostojne aktivnosti za 
zdrav in aktiven življenjski slog. 

Udeleženca obravnava interdisciplinarni 
tim strokovnjakov: medicinska sestra, 
dietetik, fizioterapevt, kineziolog in psi-
holog. 

Nudimo individualni pristop, s katerim 
omogočimo prilagojen program obrav-
nave. 

COVID-19 PUŠČA ŠTEVILNE 
DOLGOROČNE POSLEDICE

Nov korona virus se je pojavil decembra 
2019. Bolezen, ki jo virus povzroča se 
imenuje covid-19. 

Korona virus SARS-CoV-2 je resna gro-
žnja za globalno zdravje zaradi velike  na-
lezljivosti in pogosto potrebo po bolni-
šničnem zdravljenju obolelih, ki zahteva 
tudi dihalno podporo v bolnišnici. Zdra-
vstvene težave se pojavijo v dihalnem 

OBRAVNAVA OSEB 
Z DOLGOTRAJNIMI 

POSLEDICAMI COVID-19

PRIJAVE & INFORMACIJE

Blanka Dugar 
Koordinatorica 

programov zdravja CKZ 
041 396 413  

blanka.dugar@zd-ms.si. 

Na obravnavo vas lahko napoti 
tudi vaš osebni zdravnik.

Slika 1: Prikaz dolgotrajnih posledic covid-19

sistemu, srčno-žilnem sistemu, v obliki 
nevroloških ter psiholoških težav. 

Poudariti je potrebno, da sta visoko 
energijska prehrana in debelost po-
membna dejavnika tveganja za resnejši 
ali daljši potek okužbe s covidom-19. S 
pridruženimi zdravju škodljivimi navada-
mi, kot sta tvegano ali škodljivo pitje al-
kohola ter kajenje, pa je vpliv na imunski 
sistem zelo velik. 

Najpogostejši dolgoročni simptomi, ki jih 
omenjajo različne raziskave so Številni. 
Med največkrat omenjenimi so sledeči:

- pojav kratke sape, 
- bolečine v prsnem košu, 
- glavoboli, 
- nevro-kognitivne težave, 
- bolečine in šibkost v mišicah, 
- občutljivost prebavnega trakta, 

- kožni izpuščaji, 
- motnje metabolizma (npr. neurejen 

krvni sladkor), 
- tromboembolična stanja, 
- težave s spanjem  in 
- težave v duševnem zdravju. 

Za zmanjšanje in obvladovanje posledic 
covid-19 na zdravje, je zato nujen čim 
zgodnejši obisk v Centru za krepitev 
zdravja Murska Sobota, kjer bomo z in-
dividualnim pristopom omili in izboljšali 
zdravstveno stanje udeleženca.
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AKTUALNO

Duševno zdravje otrok in 
mladostnikov
Tekst: Jernej Korenjak, univ. dipl. psih., specializant klin. psih., Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov 

Povzetek predstavitve, 
ki je potekala na radiu Romic. 

KAJ JE DUŠEVNO ZDRAVJE?

Duševno zdravje ima različne opredeli-
tve, a v splošnem bi lahko rekli, da gre po 
eni strani za zmožnost izrabljanja lastnih 
potencialov in zadovoljstvo s samim se-
boj, po drugi strani za zmožnost plodne-
ga sodelovanja s soljudmi ter hkrati za 
zmožnost učinkovitega prilagajanja na 
spremenljive zahteve okolja.

KDAJ SE PRI ČLOVEKU ZAČNE 
GRADITI DUŠEVNO ZDRAVJE?

Duševno zdravje ima korenine že v no-
sečnosti. S tem, ko se bodoča starša 
odločita, da bosta imela otroka, skrbela 
zanj in ga vzgajala. Vsekakor se je potreb-
no izogibati uživanju alkohola, cigaret ali 
drog, kar v času nosečnosti močno vpli-
va na slab razvoj novorojenčka. Alkohol 
povzroča fetalni alkoholni sindrom ali 

druge razvojno nevrološke motnje kot 
je npr. motnja pozornosti. Kajenje med 
nosečnostjo povzroča zastoj rasti ploda. 

Mamino dobro telesno in psihično po-
čutje blagodejno vpliva na razvoj še ne-
rojenega otroka. V tem obdobju so za 
zdrav razvoj ploda priporočljiva mamina 
zmerna telesna vadba, zdrava in zmerna 
prehrana, dovolj spanja in počitka ter se-
veda sproščujoče aktivnosti. Vsekakor se 
je primerno izogibati dalj časa trajajočim 
stresom, kot so na primer prepiri med 
staršema, itd. 

Nekateri starši v drugi polovici nosečnos-
ti otrokom že pojejo, jim berejo pravljice, 
namreč raziskave novorojenčkov kažejo, 
da se novorojenčki drugače odzivajo 
na mamin glas, kot pa glas drugih ljudi 
s katerimi prej niso bili v stiku.  Skratka, 
že prej in med nosečnostjo se je dobro 
držati zdravega načina življenja in nego-

vanja čim bolj zadovoljivega in varnega  
partnerskega odnosa,  kar vse velja tudi 
na splošno za vsak dan.

KAKO LAHKO V OBDOBJU 
DOJENČKA, SE PRAVI V PRVEM 
LETU ŽIVLJENJA, SKRBIMO 
ZA OTROKOVO DUŠEVNO 
ZDRAVJE?

Vsekakor je na prvem mestu potrebna 
ustrezna skrb, nega, hranjenje in zašči-
ta. Otroku v tem obdobju dajemo umir-
jenost tudi z ustvarjanjem ritma dneva, 
vedno ob isti uri spanje, hranjenje, od-
hod na svež zrak. 

Zelo pomembno pa je tudi vzpostavlja-
nje pristne navezanosti z otrokom. Moja 
nekdanja mentorica je rekla: »zalivanje 
dojenčka z ljubeznijo«, dajanje kompli-
mentov, z nasmehom in milim glasom 
kot so oj, kako si ljubek, srčkan, ti mami-
na ali očkova dušica ipd. 

Otroci so srkajoči umi, kot gobe vpija-
jo kar se dogaja v njihovi okolici, ki jim 
mora biti vzgled primernega vedenja. 

Dobro se je zavedati, da novorojenček v 
svoji nebogljenosti zmore že učinkovito 
komunicirati z bližnjim okoljem. V psi-
hologiji govorimo o vzajemnem uglaše-
vanju med otrokom in starši oziroma bli-
žnjo okolico, ki se začne takoj po rojstvu. 
Se pravi uglaševanje pomeni prepozna-
vanje otrokovih potreb in ustrezno od-
zivanje nanje, hkrati se otrok odziva na 
nas. Največ stika ima dojenček seveda z 
mamo, ki ga z dojenjem hrani (in na tej 
razdalji je njegov vid v prvih mesecih naj-
bolj oster). Dojenček sprva komunicira 
bolj z jokom, ki je različen, če ima uma-
zano plenico, če je lačen ali si želi bližine, 
pa seveda tudi z nasmehom,  z obrazni-
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mi izrazi. Seveda je pomemben tudi oče, 
tudi zanj je dobro, da se vključuje v iskre-
no povezovanje z otrokom. Kar želim reči 
tu je, da je za otroka potreba po pozor-
nosti, opaženosti v očeh drugih vsaj tako 
pomembna kot potreba po hrani. Tu je 
otroku v izredno veliko veselje, da se gre-
mo z njim skrivalnice, biba leze in dru-
ge podobne igre. Ob tem bi izpostavil, 
da otroci potrebujejo enostavne igrače, 
npr. lonček in kuhalnico, ali pa palico iz 
narave, ne pa odvečnih svetlečih, glasnih 
igrač in drugih animacijskih rekvizitov. 

Do drugega leta starosti odsvetujemo 
izpostavljanje otroka kakršnimkoli zaslo-
nom, kot so telefon, tablica, televizija. 

Kar bi še rad izpostavil, večkrat lahko 
opazimo da skušajo starši otroke umirjati 
s tem, da jim predvajajo vsebine na tele-
fonu, kar je popolnoma napačno. Otrok 
se najbolj umiri ob tem, da drugi razume 
njegovo stisko, ob poslušanju živega člo-
veškem glasu, tolažbi, umirjenem petju, 
pravljicah, uspavankah, vsem tem kar so 
znale že naše babice. 

KAJ PA V OBDOBJU MALČKA 
(1 DO 3 LET) ALI MAJHNEGA 
OTROKA (3 DO 6 LET) LAHKO 
NAREDIMO V PODPORO 
DUŠEVNEGA ZDRAVJA?

Tako kot v vseh obdobjih, je tudi v zgo-
dnjem otroštvu pomembno, si z otroki 
vzeti čas za pristno preživljanje skupnih 
trenutkov. Vesel je različnih prstnih, po-
vezovalnih iger, izštevank, skrivalnic in 
podobno. 

Zelo dobro je, če jim beremo ali pripove-
dujemo pravljice, radi imajo tudi skupno 
petje pesmi kar ugodno vpliva na med-
sebojno uglaševanje, učenje razumeva-
nja drugega sočloveka. 

Otrokov razvoj gre v zgodnjih obdobjih 
zelo hitro. Tako v obdobju po prvem letu, 
obdobju malčka zelo intenzivno vstopa 
v medosebne odnose in hkrati postane 
pravi mali raziskovalec. Otroka zanima 
marsikaj, dobrodošlo je, če mu to lahko 
omogočimo, čeprav se bo ob tem mor-
da malo udaril, popraskal ali kaj prevrnil. 
Malček zelo uživa ob raziskovanju okoli-
ce, hkrati pa še vedno prihaja v mami-
no naročje po občutke varnosti. V tem 
obdobju se začne bolj intenzivno kazati 
otrokova volja, pojavi se prvi ne, kar je 
dostikrat za starše kar naporno. Dobro 
je, če se otrok v tem obdobju že sooči z 
omejitvami, prepovedmi. 

Omejitve se na kratki rok ne zdijo po-
membne,  na daljši rok pa so izredno po-
membne, saj se otrok s tem uči odložitve 
zadovoljitve potrebe, odpovedovanja 
ugodju, kontrole vedenja, kar so izredno 

pomembni mehanizmi v odraslosti, ki 
tudi varujejo pred škodljivimi razvadami 
kot so npr. prekomerna uporaba zaslo-
nov ali zlorabo različnih substanc ali dru-
gih vrst zasvojenosti. 

Kontrolni mehanizmi se začnejo 
vzpostavljati že v prvih letih življenja in 
se nato nadgrajujejo skozi vsa ostala ob-
dobja odraščanja in življenja. 

KAJ PA V OBDOBJU 
SREDNJEGA OTROŠTVA? 
ZDI SE KOT, DA SO OTROCI 
V TEM OBDOBJU ŽE TOLIKO 
SAMOSTOJNI IN HKRATI 
NEZAHTEVNI, DA SKORAJ 
NE POTREBUJEJO STARŠEV V 
BLIŽINI

Obdobje srednjega in poznega otroštva 
je tudi pomembno, da si starši vzamejo 
čas za otroke. Da so lahko v iskrenem 
odnosu z njimi, se zanimajo za to kar za-
nima otroka, to v otrocih budi občutek 
vrednosti, da je nekomu mar zanje, kar 
je pomembna podlaga dobre samopo-
dobe in duševnega zdravja. 

V tem obdobju otroci še posebej potre-
bujejo veliko igre, gibanja, ustvarjanja. 
Imajo ogromno energije, da spoznavajo 
vedno večji del sveta okrog sebe in to 
energijo morajo udejanjati, spraviti ven 
skozi igro, tek, lovljenje, ples, petje itd.  
sicer so nemirni in lahko se kažejo ve-
denjske težave. 

Z vstopom v šolo otroci osvajajo veliko 
učnih vsebin. Še vedno pa je dobro za 
razvijanje čustvene vezi otrokom bra-
ti ali pripovedovati zgodbe. Poleg tega 
je ugodno zanje veliko smeha, iger s 
človeškim kontaktom, igranja glasbe, 
ustvarjanja, odvisno kaj komu ustreza. 
Hkrati pa je za otrokovo samostojnost 
primerno, da čim bolj tudi sodelujejo 
pri gospodinjskih opravilih, obvezno-
stih. Pospravljanje, čiščenje, delo na 
vrtu itd. V tem obdobju je pomembno, 
da še nimajo svojih telefonov, tablic in 
zasloni so omejeni do pol ure dnevno. 
Pomembni so živi kontakti, učenje soci-
alnega sodelovanja. 

0-2 LET
DO DOPOLNJENEGA DUGEGA 

LETA NAJ OTROK NE BO 
IZPOSTAVLJEN ZASLONOM.

2-5 LET
MANJ KOT ENO URO UPORABE 

ZASLONOV NA DAN V 
NAVZOČNOSTI STARŠEV.

6-9 LET
V POVPREČJU NAJVEČ ENO

URO UPORABE ZASLONOV V
PROSTEM ČASU DNEVNO.

10-12 LET
V POVPREČJU NAJVEČ ENO

URO IN POL UPORABE
ZASLONOV V PROSTEM ČASU

DNEVNO.

14-18 LET
V POVPREČJU NAJVEČ DVE
URI UPORABE ZASLONOV V
PROSTEM ČASU DNEVNO.

Vir: https://www.nijz.si/sl/smernice-za-
-uporabo-zaslonov-pri-otrocih-in-mla-
dostnikih
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KAJ PA LAHKO STORIMO 
ZA DUŠEVNO ZDRAVJE V 
OBDOBJU MLADOSTNIŠTVA?

Pri mladostnikih je seveda zaželjeno še 
vedno jim omogočiti čas za pristen po-
govor in je pravzaprav nadgradnja stika, 
ki smo ga razvijali v zgodnejših fazah ra-
zvoja. Ena izmed lastnosti mladostništva 
je egocentrizem, občutek imajo, da so 
center sveta. In vse kar se njim dogaja, je 
zanje najbolj pomembno. 

Mladostniki potrebujejo čas in prostor za 

pristen pogovor deljenja svojih izkušenj 
s svetom, sošolci, učitelji, prijatelji in če 
lahko o tem sproščeno spregovorijo s 
svojimi starši, to dobro varuje in negu-
je njihovo duševno zdravje. Kljub temu, 
da več časa preživijo z vrstniki in z njimi 
marsikaj delijo, je dobro, da so objek-
ti navezanosti še vedno starši, ki so ne 
glede na to, kar se jim zgodi, kadarkoli 
pripravljeni priskočiti na pomoč, če jo 
potrebujejo. 

Dejavniki, ki krepijo psihološko odpor-
nost so zdrav življenjski slog so: veliko 

gibanja, zdrava prehrana, negovanje 
zadovoljujočih odnosov, sproščujoče 
aktivnosti, kolikor je le mogoče stalen 
ritem spanja in izogibanje škodljivim raz-
vadam. V tem obdobju postajajo mlado-
stniki že skoraj enakovredni soudeležen-
ci v gospodinjstvu. Sicer navadno še ne 
prinašajo domov večjih zaslužkov, dobro 
pa je, če prevzemajo del skrbi za dom kot 
je kuhanje kosila, čiščenje, pospravljanje 
in druga domača opravila. Uporaba te-
lefonov v tem obdobju, je dobro, da je 
omejena na eno uro dnevno.

Pomladanska čistilna akcija
Pomlad prinaša sveže energije, ki smo jih izkoristili za marčevsko 
čistilno akcijo. Delo je potekalo ob obilici dobre volje, 
smeha in pristnem timskem vzdušju.
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KJE SE KLOPI NAHAJAJO?

Klopi se nahajajo predvsem v gozdovih, v 
grmovju, travi in celo na vrtu. Največ klo-
pov je v nižjih legah. Med zimo se skri-
vajo v listju, v skorji drevesnih debel in 
površinskih zemeljskih plasteh. Spomla-
di, ko se temperatura tal začne zviševati, 
pa postanejo  aktivni.

KDAJ MORAMO BITI ŠE 
POSEBEJ POZORNI NA KLOPE?

Nevarnost okužbe z boleznimi, ki jih pre-
našajo klopi, traja včasih že od februarja 
pa vse do novembra. 

Pojavnost klopnega meningoencefalitisa 
in lymske borelioze je v Sloveniji večja v 
toplejšem delu leta in doseže vrh v pole-
tnih mesecih.

SVETLA OBLAČILA, ZAŠČITNI 
SPREJI… KAKO LAHKO ŠE 
PREPREČIMO VBOD KLOPA?

Človek dobi klopa, ko oplazi denimo gr-
movje in ga klop zazna s svojimi čutili. 
Na sprehodih in izletih v naravo se je 
zato potrebno pred klopi zaščititi z ob-

lačili, pri katerih je čim več kože pokrite 
(dolge hlače, dolgi rokavi, visoki čevlji). 
Oblačila naj bodo svetle barve, da se 
klopa na oblačilih lažje opazi. Uporabi-
jo se prav tako sredstva za odganjanje 
klopov (repelenti). Po vrnitvi domov je 
potrebno natančno pregledati telo, se 
stuširati in umiti glavo. Oblačila dobro 
skrtačite, če so pralna, pa jih operite.

PO VBODU KLOPA KAKO PRIDE 
DO OKUŽBE?

Ko pride klop na človeka, poišče primer-
no mesto, kjer se na kožo pritrdi tako, 
da porine svoj »rilec« globoko v kožo. 
Vbod ne povzroči bolečine, saj ima sli-
na klopa anestetičen učinek. Vbodi so 
zato pogosto neopaženi, predvsem pri 
otrocih. 

Če je klop okužen z virusom klopnega 
meningoencefalitisa in/ali povzročite-
ljem lymske borelioze (Borrelia burgdor-
feri), med sesanjem krvi na človeka lahko 
prenese povzročitelja bolezni. Po vbodu 
okuženega klopa ne pride vedno do 
okužbe gostitelja, lahko pa okužba pote-
ka tudi brez bolezenskih znakov.

KAKŠNI SO SIMPTOMI 
OKUŽBE?

Še vsaj mesec dni po vbodu klopa je pot-
rebno nameniti pozornost na morebiten 
pojav neboleče rdečine (t.i. erythema 
migrans), ki se pojavi običajno na mestu 

AKTUALNO

Zaščita pred klopi
Slovenija sodi med države, kjer 
obstaja velika možnost okužbe z 
boleznimi, ki jih prenašajo klopi. 
Najpogostejša je lymska borelioza, 
sledi pa ji klopni meningoencefalitis, 
proti kateremu se je mogoče 
učinkovito cepiti. Objavljamo 
članek, ki ga je naša sodelavka 
Anita Legenič, dipl.m.s., zaposlena 
v Ambulanti za cepljenje, pripravila 
za portal sobotainfo.si.

AMBULANTA ZA CEPLJENJE

CEPLJENJE PROTI KLOPNEMU 
MENINGOENCEFALITISU 

Potrebno se je predhodno 
naročiti na:

TELEFON: 041 396 382

Cena cepljenja proti KME za 
posamezni odmerek cepiva 

znaša 17 €.
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vboda in se počasi širi, na sredi pa bledi 
ter dobi obliko kolobarja. 

Kožna sprememba je lahko ena sama ali 
pa jih je več na različnih delih telesa in je 
prvi znak lymske borelioze. V tem času 
se lahko razvije tudi klopni meningoen-
cefalitis, ki se običajno pojavi od 7 do 14 
dni po vbodu klopa.

V prvem obdobju bolezni se lahko po-

javijo bolečine v mišicah, utrujenost in 
glavobol. Nato sledi obdobje brez simp-
tomov, ki traja nekaj dni. V drugem ob-
dobju bolezni se najpogosteje pojavi vi-
soka vročina s hudim glavobolom, včasih 
slabost, bruhanje, lahko se pojavi celo 
nezavest.

KAKO ODSTRANIMO KLOPA IZ 
KOŽE?

Če se pri pregledu telesa opazi klopa, ga 
je potrebno čimprej previdno odstraniti. 
Klopa se prime s koničasto pinceto čim 
bližje koži in se ga z enakomernim gibom 
izvleče. Če deli klopa ostanejo v koži, je 
tudi te potrebno čim prej odstraniti. 

Za odstranjevanje klopov se ne uporablja 
olja, krem, petroleja ali drugih mazil.

LAHKO S HITRO 
ODSTRANITVIJO KLOPA 
PREPREČIMO OKUŽBO?

Če odstranimo klopa v 24. urah, se 
možnost za okužbo zelo zmanjša. S tem 
močno zmanjšamo verjetnost prenosa 
povzročitelja lymske borelioze, kjer do 
okužbe običajno ne pride takoj ob vbo-
du. Za prenos virusa klopnega meningo-
encefalitisa to žal ne velja, saj se ta lahko 
v nekaj minutah po vbodu prenese s sli-
no okuženega klopa.

KAKO SE LAHKO ZAŠČITIMO 
PRED OKUŽBO S KLOPNIM 
MENINGOENCEFALITISOM?

Najučinkovitejše je cepljenje. Cepljenje 
proti KME se priporoča vsem osebam od 
enega leta starosti naprej, ki živijo ali se 
gibljejo na območju, kjer se pojavlja klo-
pni meningoencefalitis. Cepljenje proti 
KME je na voljo skozi vse leto. Sicer se 
priporoča, da se cepljenje s prvima dve-
ma odmerkoma opravi v zimskih mese-
cih, da se vzpostavi zaščita pred bolezni-
jo še pred aktivnostjo klopov. V toplem 
delu leta, ko so klopi aktivni in je potreb-
na čim hitrejša zaščita, se lahko uporabi 
»pospešena shema cepljenja«.

Osnovna shema cepljenja sestoji iz treh 
odmerkov cepiva proti klopnemu me-
ningoencefalitisu. Po cepljenju s prvim 
odmerkom sledi drugi odmerek 1 do 3 
mesece po prvem in tretji odmerek 5 do 
12 mesecev po drugem odmerku. Zašči-
ta se vzpostavi približno 14 dni po dru-
gem odmerku. 

Za vzdrževanje zaščite pa so potrebni 
poživitveni odmerki in sicer prvi po treh 
letih, nato pa na 5 let. Pri osebah, sta-
rejših od 60 let so poživitveni odmerki 
potrebni na tri leta.

Pospešena shema cepljenja prav tako 
sestoji iz treh odmerkov cepiva. Vendar 
pa po prvem odmerku sledi drugi od-
merek 14 dni po cepljenju s prvim, tretji 
odmerek pa 5 do 12 mesecev po drugem 
odmerku. Poživitveni odmerki si sledijo 
enako kot pri osnovni shemi cepljenja.

Po programu cepljenja in zaščite z zdra-
vili imajo učenci, dijaki, študenti in mladi 
odrasli do dopolnjenega 26. leta starosti, 
ki so pri praktičnih vajah izpostavljeni ne-
varnosti okužbe, obvezno cepljenje proti 
KME in steklini.

Prav tako se pri zaposlenih cepljenje in 
zaščita z zdravili proti določeni nalezljivi 
bolezni opravi v skladu z izjavo o varnosti 
z oceno tveganja delovnih mest, ki so pri 
opravljanju dela izpostavljeni nalezljivim 
boleznim ali pri katerih lahko pri delu pri-
de do prenosa okužbe na druge osebe.

Za odrasle, ki v tekočem letu dopolnijo 
49 let starosti, je cepljenje s tremi od-
merki cepiva proti klopnemu meningo-
encefalitisu brezplačno. 

Priporočljivo cepljenje proti KME s tre-
mi odmerki cepiva se opravi brezplačno 
tudi pri otrocih, rojenih v letu 2021, po 
dopolnjenem enem letu starosti in pri 
otrocih, ki v tekočem letu dopolnijo tri 
leta starosti ter pri zamudnikih (otroci, 
rojeni v letu 2020 in otroci, ki so dopolni-
li tri leta starosti v letu 2019 ali kasneje). 

 
 

Najučinkovitejši način

preprečevanja klopnega

meningoencefalitisa

je cepljenje.
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Promocija zdravja 
na delovnem mestu
Tekst: Tomislav Lilek, dipl.zn. s spec. znanji, Center za krepitev zdravja

Zdravi in zadovoljni zaposleni so ključ do uspešnega 
dela organizacij. Tega se delodajalci vse bolj zavedajo. 
Poleg zdravega in prijaznega delovnega okolja pa je zelo 
pomembno, da tudi zaposleni prevzamejo del odgovornosti 
za svoje zdravje in dobro počutje na delovnem mestu. 
Zdrav načina življenja je za uspešno premagovanje 
vsakodnevnih delovnih obveznosti ključen.

NA DELOVNEM MESTU 
PREŽIVIMO TRETJINO DNEVA

Odrasli posamezniki kar tretjino svoje-
ga dneva preživijo na delovnem mestu. 
Zato je vzdrževanje zdravega življenjske-
ga sloga in skrb za ohranjanje zdravja 
tudi na tem področju posameznikovega 
življenja zelo pomembna. Še posebej, 
ker so delovni procesi v današnjem po-
slovnem svetu zelo intenzivni in spremi-
njajoči. S tem pa so za posameznika in 
njegovo zdravje lahko zelo zahtevni.

Posameznik z ustreznim, zdravim ži-
vljenjskim slogom  je bolj “odporen” na 
zahtevne delovne procese.

V sklopu zdravja na delovnem mestu, 
kot tudi splošnega zdravega življenjske-
ga sloga, je priporočljivo osvojiti in vzdr-
ževati priporočene navade iz področja 
ustreznih prehranjevalnih navad ter 
hidracije, telesne dejavnosti in obvla-
dovanja stresa na delovnem mestu, ne-
kajenja, udeležbi na rednih sistematskih 
pregledih ter vključevanju v preventivne 
zdravstvene programe. Izven delovne-
ga procesa pa je priporočljivo nameniti 
ustrezen čas tudi za razvedrilo, počitek in 
kvaliteten spanec.

PREHRANA IN GIBANJE MED 
DELOVNIM ČASOM

Raziskave kažejo, da aktivna delovna 
populacija glede prehranjevalnih navad 
sodi med ogrožene skupine prebivalcev 
v Sloveniji. Premajhen vnos zelenjave, 
neurejen ritem prehranjevanja, previ-
sok energijski vnos, prevelik vnos soli in 
sladkorja sodijo med ključne prehranske 
probleme, ki pomembno vplivajo na šte-
vilne kronične nenalezljive bolezni so-
dobnega časa. 

Pomembno je, da delovne organizacije 
naredijo korak naprej na tem področju 
ter omogočijo in vzpodbudijo zaposlene 
na delovnem mestu k zdravim prehran-
skim izbiram in navadam.

Pri zagotavljanju ustrezne telesne dejav-
nosti na delovnem mestu lahko vsak po-
sameznik v svoj delovnik vključi nekatere 
preproste ukrepe:

- aktiven prihod na delo in iz dela (kole-
sarjenje ali pešačenje), 

- aktivne odmore ter 
- ogrevalne vaje, ki pripravijo telo na 

fizično zahtevno delo. Med delom pa 
ne pozabimo na ustrezno varovalno 
opremo.

Med delom moramo biti pazljivi na nev-
tralen telesni položaj. Delovno mesto 
si prilagodimo glede na svoje telesne 
mere. Delovno površino nastavimo na 
primerno višino. Prav tako si zagotovimo 
ustrezno osvetlitev delovnega mesta. 
Statično in enolično delo redno prekinja-
mo s kratkimi odmori.

OBVLADOVANJE STRESA

Na področju dobrega počutja na delov-
nem mestu je zelo pomembno obvlado-
vati tudi stres. Stres je normalen odziv 
naših misli, vedenja, čustev na notranje 
in zunanje dejavnike.

O stresu na delovnem mestu govorimo 
takrat, ko pride do neravnovesja med 
zahtevami in razpoložljivimi sredstvi, ki 
jih ima posameznik na voljo za izpolnje-
vanje teh zahtev. Stres postane proble-
matičen, če je neobvladljiv dlje časa, kar 
lahko privede do zdravstvenih težav.

Simptomi stresa se kažejo kot glavobol, 
vrtoglavica, pospešeno bitje srca, hitro in 
plitvo dihanje, slabost, vznemirjen želo-
dec, prebavne motnje, boleče in zakrčene 
mišice, mrzle roke in noge, potne dlani. 

Simptomi se prav tako kažejo s spreme-
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njenim vedenjem: pomanjkanjem volje, 
neorganiziranostjo, spremembo apetita, 
neurejenim spanjem, težje se upremo 
nezdravim navadam in razvadam. Pri po-
samezniku, ki občuti stres, se lahko poja-
vijo negativne misli, kot tudi spremembe 
razpoloženja. 

Vzroki za stres so preobilica ali premalo 
dela, težave s sodelavci, težave s stran-
kami, diskriminacija, slaba plača, težave 
z vodstvom, preveč ali premalo odgovor-
nosti, predolg delovnik…

Če ste dlje časa izpostavljeni stresu in ne 
najdete načina, kako ga nadzorovati, se 
pozanimajte o različnih možnostih pomo-
či. Lahko pa se zaupate nekomu bližnje-
mu. Priporočljivo se je izogibati uporabi 
alkohola ali kakršni drugi psihoaktivni 
substanci. Pomaga, če se naučite upo-
rabljati tehnike sproščanja. Vedno pa lah-

ko poiščete tudi strokovno pomoč. Velik 
zdravstveni problem na splošno v družbi, 
kot tudi na delovnem mestu je še vedno 
tudi kajenje. 

PROMOCIJA ZDRAVJA NA 
DELOVNEM MESTU

Delodajalec lahko ustvari odprto, pozi-
tivno, tolerantno organizacijsko kulturo, 
zadovoljive delovne zahteve, možnost 
napredovanja, kvalitetne odnose, zagota-
vljanje delovne varnosti.

Med učinkovite ukrepe spadajo tudi pro-
grami za promocijo zdravja v delovnih or-
ganizacijah, s katerimi lahko pomembno 
prispevamo k bolj zdravim življenjskim 
navadam zaposlenih. Na ta način prispe-
vamo tako k boljšemu zdravju zaposlenih, 
kot tudi njihovi večji storilnosti in uspeš-
nosti.

V Centru za krepitev zdravja  delodajal-
cem nudimo izvedbo devetih brezplač-
nih delavnic  za promocijo zdravja na 
delovnem mestu:

Zdravo živim
Ali sem fit?
Zvišan krvni tlak
Zvišane maščobe v krvi
Zvišan krvni sladkor
Sladkorna bolezen tipa 2
Zdravo jem,
Spoprijemanje s stresom
Tehnike sproščanja

Prijave in informacije: 
Center za krepitev zdravja Murska 
Sobota: (02) 534 13 94 ali 030 641 514, 
ckz@zd-ms.si

Ključne informacije, ki jih morate 
poznati o cepljenju proti covid-19
Tekst: Tina Jakop, dipl.m.s.

Povzetek predstavitve, 
ki je potekala na radiu 
Murski val.

NA VOLJO 6 VRST CEPIV PROTI 
COVID-19

Covid-19 je zelo kužna bolezen. Ena ose-
ba s covid-19 lahko okuži od dve do tri 
zdrave osebe. Gre za kapljičen in kontak-
ten prenos okužbe. Bolezen se kaže s sla-
bim počutjem, utrujenostjo, nahodom, z 
vročino in kašljem. Pri težjih oblikah  je 
prisoten občutek pomanjkanja zraka. 

V Sloveniji je trenutno dostopnih šest ce-
piv proti covid-19:

mRNA cepiva: 
- Comirnaty 30 in Comirnaty 10 

(Pfizer/BioNTech), 
- Spikevax (Moderna);

Vektorski cepivi: 
- Vaxzevria (AstraZeneca) in 
- Janssen (Johnson&Johnson);

Proteinsko cepivo: 
- Nuvaxovid (Novavax).

Cepivo Comirnaty 30 (Pfizer/BionTech) in 
Spikevax (Moderna) sta za osnovno cep-
ljenje registrirani za osebe, stare 12 let 
in več. Cepiva Vaxzevria (AstraZeneca), 
Janssen (Johnson&Johnson) in Nuvaxovid 
(Novavax) pa so registrirana za uporabo 
pri odraslih, starih 18 let in več. Cepivo 
Comirnaty 10 je registrirano za osnovno 
cepljenje otrok starih od 5 do 11 let.

PRIPOROČENI ODMERKI 

Osnovno cepljenje se le pri cepivu Jans-
sen (Johnson & Johnson) opravi z enim 
odmerkom, pri ostalih cepivih pa z dve-
ma odmerkoma. 

Priporočen presledek med odmerkoma 
je pri cepivih Comirnaty 30 in Comirnaty 
10 (Pfizer/BioNTech) ter pri Nuvaxovid 
(Novavax) najmanj tri tedne, pri cepivu 
Spikevax (Moderna) štiri tedne, pri ce-
pivu Vaxzevria (AstraZeneca) pa 4 do 12 
tednov. 

Če ni možno upoštevati priporočenih 
presledkov in je presledek daljši, se cep-
ljenje z drugim odmerkom opravi ob prvi 
priložnosti.



17ZDRAVE NOVINE APRIL 2022

AKTUALNO

V KOLIKŠNEM ČASU SE 
VZPOSTAVI ZAŠČITA?

Zaščita proti covidu-19 se začne 
vzpostavljati od 7 do 14 dni po cepljenju 
s prvim odmerkom, vendar je le delna. 
Za ustrezno zaščito sta pri doslej registri-
ranih cepivih potrebna dva odmerka. Pri 
cepivu Janssen pa se zaščita vzpostavi 14 
dni po cepljenju.

CEPJENJE OTROK

Cepljenje otrok od 5 do 11 let proti co-
vid-19 se izvaja s cepivom Comirnaty 10 
in je posebej priporočljivo za:

- otroke, stare od 5 do 11 let, s kronični-
mi boleznimi in 

- otroke, ki so v stiku z osebami z večjim 
tveganjem za hud potek covid-19 in jih 
ni mogoče učinkovito zaščititi s ceplje-
njem (npr. imunsko oslabljene osebe, 
sorojenci s kroničnimi boleznimi). 

Cepljenje proti covid-19 je smiselno in 
varno tudi za ostale otroke, stare od 5 do 
11 let, saj tudi pri njih učinkovito prepre-
či okužbe ter zmanjša možnost hujšega 
poteka in zapletov covid-19. 

Cepljenje otrok se izvaja v Dispanzerju za 
otroke.

CEPLJENJE S POŽIVITVENIM 
ODMERKOM

Odobreno je tudi cepljenje s poživitve-
nim ali dodatnim odmerkom (3. odme-
rek). Poživitveni odmerek je odmerek, ki 
ga oseba prejme po zaključeni osnovni 
shemi cepljenja za poživitev in podaljša-
nje zaščite po osnovnem cepljenju. 

Priporočljiv je za vse osebe stare 12 let in 
več (za mladostnike s kroničnimi obole-
nji, kot tudi za zdrave mladostnike). 

Osebe, ki so bile cepljene s cepivom 
Janssen, se lahko cepijo tudi z drugim 
poživitvenim (torej tretjim) odmerkom, 
vendar le ob podpisu izjave, ker taka 
uporaba ni registrirana s strani EMA.

Priporočen presledek med osnov-
nim cepljenjem, ki je bilo opravljeno z 
mRNA cepivi ali kot »mešana shema« 

(Vaxzevria in mRNA cepivo), in poživit-
venim odmerkom je 3 do 6 mesecev. Če 
pa je oseba opravila osnovno cepljenje 
z vektorskimi cepivi (ali v tujini z drugi-
mi cepivi odobrenimi s strani SZO), pa je 
priporočljiv presledek vsaj 2 meseca po 
osnovnem cepljenju. 

Dodaten odmerek, je odmerek, ki ga 
oseba prejme kot dodatnega k osnovni 
shemi cepljenja in je priporočljiv za težje 
imunsko oslabljene osebe, ker je pri njih 
odziv na osnovno cepljenje slabši.

Minimalen presledek med osnovnim 
cepljenjem in dodatnim odmerkom naj 
bo v teh primerih 4 tedne. Potrebno 
mnenje/potrdilo osebnega zdravnika ali 
specialista.

CEPLJENJE PREBOLEVNIKOV

Cepljenje oseb, ki so dokazano prebolele 
covid-19, je priporočljivo opraviti 1 do 6 
mesecev po preboleli bolezni.

Cepljenje oseb, ki so dokazano zbolele za 
COVID-19 po cepljenju s prvim odmer-
kom, je priporočljivo 3 do 6 mesecev po 
začetku bolezni.

Za osebe, ki so dokazano prebolele co-
vid-19 in so bile polno cepljene (3 do-
godki: 2x cepljenje, 1x prebolelost oz. 
2 dogodka: 1x cepljenje (Janssen), 1x 
prebolelost; ne glede na zaporedje do-
godkov), je priporočljivo cepljenje s poži-
vitvenim odmerkom 3 do 6 mesecev po 
zadnjem dogodku.

STRANSKI UČINKI

Najpogostejši stranski učinki po ceplje-
nju so: bolečina na mestu cepljenja, ote-
klina in/ali rdečina na mestu cepljenja, 
utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah 
in sklepih, mrzlica, povišana telesna 
temperatura, slabost, bruhanje, oteklost 
bezgavk. 

Navedeni stranski učinki običajno izzve-
nijo v nekaj dneh po cepljenju. Te reak-
cije so pričakovane in kažejo, da se je 
imunski sistem odzval na cepljenje.

CEPLJENJE PROTI GRIPI

Cepljenje proti gripi in cepljenje proti 
covid-19 se lahko opravi sočasno ali s 
kakršnimkoli presledkom.

CEPLJENJE IN KIRURŠKI 
POSEGI

Svetuje se nekaj dnevni (največ en te-
den) presledek med cepljenjem proti 
covid-19 in operativnim posegom, zaradi 
lažjega razlikovanja neželenih učinkov od 
zapletov po operaciji. Oseba po operaciji 
je lahko cepljena takoj, ko je stabilna.

CEPLJENJE V NOSEČNOSTI

V nosečnosti okužba z virusom SARS-
-CoV-2 predstavlja večje tveganje za car-
ski rez, prezgodnji porod in nizko porod-
no težo novorojenčka. 

Dosedanji podatki kažejo, da je ceplje-
nje z mRNA cepivi v nosečnosti, v času 
zanositve in dojenja učinkovito in varno. 
Tveganje za resne zaplete bolezni covi-
da-19 je neprimerno večje od tveganja 
za resne neželene učinke po cepljenju 
proti covidu-19.

CEPLJENJE V NAŠEM 
ZDRAVSTVENEM DOMU

Na cepljenje proti Covid-19 in gripi se ni 
potrebno predhodno naročiti. 

V Ambulanti za cepljenje se izvaja tudi 
cepljenje proti klopnemu meningoence-
falitisu in pnevmokoknim okužbam. Za ta 
cepljenja pa se je potrebno predhodno 
naročiti (041 396 382).

VIRI
- Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). 

(22. marec 2022). Cepljenje proti Covid-19. 
Pridobljeno iz Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/cep-
ljenje-covid

- Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). 
(22. marec 2022). Nalezimo se dobrih na-
vad - cepimo se. Pridobljeno iz Nacionalni 
inštitut za javno zdravje (NIJZ): https://
www.cepimose.si/
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TRAJNOSTNO 
NAKUPOVANJE

Lokalno, kakovostno, »zero-waste« in 
premišljeno so ključne besede, s katerimi bi 
lahko opisali ozaveščenega potrošnika. Lokalni 
prehranski izdelki so praviloma kakovostnejši 
in vsebujejo manj embalaže kot izdelki, ki 
jih pripeljejo od daleč. Kakovost naj bo ključ 
tudi pri izbiri oblačil. En kakovosten oblačilni 
kos, ki ga nosite več sezon, je vsekakor boljša 
izbira od zelo poceni kosov slabe kakovosti, 
ki jih zavržete po nekaj pranjih. Tako za vašo 
denarnico kot  za okolje.

TRAJNOSTNO 
POSLOVANJE

Tudi organizacije se vse bolj zavedajo, da sta 
trajnostno delovanje in razvoj edina vzdržna pot v 
prihodnost, ki bo omogočala dostojne življenjske 
razmere prihodnjim generacijam. In tudi tukaj 
so za dosego velikih ciljev dobrodošli že majhni 
koraki. Spodbujanje brezpapirnega poslovanja, 
denimo, povsod tam, kjer je to mogoče, privede 
do znatnega znižanja stroškov in pozitivnega 
vpliva na okolje. Enako velja za zelene investicije 
v infrastrukturo in programe za zmanjševanje 
porabe energije in vode.

Trajnostno delovanje in razvoj, 
recept za blaginjo v prihodnosti

Naš planet še nikoli doslej ni bil tako obremenjeni s posledicami človeških dejanj, kot danes. 
Proizvajamo vse več odpadkov vseh vrst, od izpustov v zrak, podtalnico, morja, do enormnih 
količin smeti. Spremembe v načinu življenja in razmišljanja bodo nujne. Čudežnega zdravila za 
hitro okrevanje našega planet še ne poznamo. Na vsakem posamezniku pa je, da sprejme svoj 
del odgovornosti do planeta in generacij, ki prihajajo.

Foto: Matjaž Očko,  www.slovenia.info
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LOKALNO IN 
DRUŽBENO ODGOVORNO

Če si prizadevamo delovati družbeno 
odgovorno in podpiramo lokalno okolje, je 
to najboljša popotnica za pravičen in okolju 
prijazen prispevek v skupno prihodnost. 
Podpora lokalni ponudbi je blagodejna 
tudi za naravo, saj ni dolgih transportnih 
poti, praviloma je uporabljeno tudi 
manj embalaže. Lokalni ponudniki, ki jih 
podpiramo, pa z družbeno odgovornim 
odnosom do domačega okolja, zaposlenih in 
lokalne skupnosti vračajo družbi.

PONOVNA UPORABA, 
ŠELE NATO RECIKLAŽA

V Sloveniji imamo dobro razvit sistem 
ločevanja odpadkov in reciklaže. Vendar pa 
se moramo zavedati, da največ prispevamo 
za okolje, če zmanjšamo količino odpadkov. 
To lahko dosežemo z odgovornim in 
premišljenim nakupovanjem. Izbirajmo 
izdelke s čim manj embalaže, hrano kupujmo 
na tržnici in direktno pri proizvajalcih. 
Odrecimo se izdelkom za enkratno uporabo, 
kot so plastične vrečke, plastični pribor in 
podobno.

»Zemlja nudi dovolj, da zadovolji 
vsako človeško potrebo, ne pa 

človeškega pohlepa.« 
Mahatma Gandhi
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