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Uvodnik

P
V mesecu maju obeležujemo svoj dan medicinske sestre in družinski zdravni-
ki. Geslo tokratnega mednarodnega dneva medicinskih sester, ki je potekal 12. 
maja, se je glasil “Glas medicinskih sester: vlaganje v zdravstveno nego in spošto-
vanje pravic medicinskih sester za zagotovitev svetovnega zdravja”. Slogan lepo 
povzema vsakodnevne izzive, s katerimi se spopadamo pri svojem delu. Izzive, 

ki ne smejo in tudi ne vplivajo na kakovost našega dela in našega odnosa do pacientov. 
In prav zato nam pacienti zaupajo, nas spoštujejo in cenijo. Ker želimo, znamo in zmo-
remo pacientom nuditi kakovostno oskrbo tudi v prihodnje, je prav, da se naš glas sliši 
ob našem prazniku. Želimo si, da bi bil tudi sicer, ob običajnih dnevih, slišan in uslišan.

Tudi svetovni dan družinskih zdravnikov, ki smo ga 19. maja obeležili dvanajstič zapored, 
je potekal v duhu poudarjanja pomembne vlog družinskih zdravnikov in timov primarne 
zdravstvene oskrbe v zdravstvenem sistemu. Potekal je pod geslom »Družinski zdravniki 
skrbimo za vas«, ki lepo izpostavi naše primarno poslanstvo: skrbeti za naše paciente.

Ob svojem prazniku pa se ni moč izogniti dejstvu,  da slovenski družinski zdravniki že 
dlje časa pri svojem delu zaznavamo številne izzive in nanje tudi vseskozi opozarjamo. 
A podobno kot pri medicinskih sestrah in tehnikih to ne sme vplivati na naše primarno 
poslanstvo, ki je skrb za naše paciente. 

Konec meseca, 27. maja, obeležujemo še en pomemben dan, dan urgentne medicine. 
Sistem nujne medicinske pomoči deluje vse dni v letu, 24 ur na dan, sedem dni v tednu..

Zato je prav, da se ob našem prazniku naš glas sliši daleč izven naših ustanov in odmeva 
še daleč v prihodnost. Po drugi strani pa je tudi naša naloga, da smo naklonjenim spre-
membam na bolje, čeprav te pogosto od nas zahtevajo dodatne napore. 

Čestitam vam ob vašem oziroma našem prazniku!

Renata Gorjan, dipl.m.s. 
Glavna sestra

Iskrene čestitke
vsem izvajalcem v zdravstveni negi

ob mednarodnem dnevu medicinskih sester.

Iskrene čestitke
ob svetovnem dnevu družinskih zdravnikov.

Iskrene čestitke
ekipi nujne medicinske pomoči
ob dnevu urgentne medicine.

Vodstvo zavoda
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SREBRNI ZNAK V ROKE 
PROMOTORKI USTNEGA 
ZDRAVJA

Strokovno društvo medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Pomur-
ja je 26. maja na svečani podelitvi  naši 
sodelavki Maji Koudila, dipl.m.s. podelilo 
srebrni znak.

Maja Koudila je naša zvesta sodelavka že 
slaba štiri desetletja. Začela je kot zob-
na asistentka v ambulanti za otroke in 
mladostnike. Po več kot dveh desetletjih 
na tem delovnem mestu je prevzela vlo-
go  medicinske sestre v zobozdravstveni 
vzgoji in preventivi. Med delom se je do-

datno izobraževala in pridobila visoko-
šolsko izobrazbo. Od leta 2014 je Maja 
odgovorna medicinske sestre v zobni 
ambulanti.

Poleg rednega dela je Maja Koudila ak-
tivna kot notranja presojevalka. Sodeluje 
pa tudi pri različnih projektih, ki spod-
bujajo in motivirajo prebivalstvo gle-
de ohranjanja ustnega zdravja: On the 
move, Zdravje dostopno za vse, obisk 
romskih naselij po Sloveniji in osveščanje 
glede ustnega zdravja. 

V času pandemije je z vodjem zobozdra-
vstvene enote organizirala in vodila delo 
v zobnih ambulantah, saj smo bili vstop-
na točka za pomursko regijo.

Zaradi dolgoletnega predanega dela 
Majo poznajo tako številni otroci v vrtcih 
in šolah, kot tudi mnogi odrasli, ki se na-
smejane gospe spomnijo, ko so se sami 
učili pravilne demonstracije čiščenja zob.

SVOJEMU POSLANSTVU 
OSTAJA ZVESTA TUDI IZVEN 
NAŠEGA ZAVODA

Skozi leta službovanja se je dobitnica sre-
brnega znaka s svojim delovanjem uve-
ljavljala tudi izven naše ustanove. Velja 
za strokovnjakinjo na svojem področju v 
regiji, pa tudi v slovenskem merilu. 

Maja Koudila je aktivna tudi kot članica 
Sekcije medicinskih sester in zdravstve-
nih tehnikov v zobozdravstvu. Poleg 
tega sodeluje pri izvedbi projekta NIJZ 
»zobozdravstvena vzgoja in preventiva v 
Pomurju«.

AKTUALNO

Maja Koudila 
prejela srebrni znak 
SDBZT Pomurja

Iskrene čestitke

ob prejetem priznanju!

 Vodstvo zavoda
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Delavnice Kariernih centrov UL: v tednu 
od 3. do 6. maja 2022 so v prostorih UL 
MF potekale delavnice Kariernih centrov 
Univerze v Ljubljani, ki so namenjene 
študentom UL MF.

Osrednji del kongresa: 7. in 8. maja 2022 
je v prostorih UL Pravne fakultete pote-
kal osrednji del kongresa, ki je vključe-
val: predstavitve specializacij medicine 
in dentalne medicine ter predstavitve 
sekundariata, pripravništva v dentalni 
medicini, standardiziranega mnenja, po-
stopka pridobitve specializacije in dok-
torskega študija Biomedicina. 

Dogodek je potekal pod častnim pokro-
viteljstvom  predsednika Republike Slo-
venije Boruta Pahorja.

Karierna tržnica: 7. in 8. maja 2022 je 
v prostorih UL MF hkrati potekala tudi 
karierna tržnica, v okviru katere so javni 
zdravstveni zavodi predstavili karierne 
možnosti za bodoče in mlade zdravnike, 
ki vstopajo v zdravstveni sistem.

KARIERNA TRŽNICA

Na karierni tržnici se je predstavilo 14 
bolnišnic, vključno z obema UKC-jema in 
22 zdravstvenih domov. 

V soboto se je karierne tržnice udeležil 
tudi naš zavod, katerega je predstavljala 
dr. Staša Vodička, dr. med. 

Predstavili smo se z zloženkami in plaka-
tom, pogovarjali smo se s študenti, jim 
razloži potrebe in možnosti zaposlitve 
pri nas. Predstavili smo naše področje 
delovanja, obseg dela in za koliko ljudi 
skrbimo. 

AKTUALNO

Predstavitev na kariernem 
kongresu Medicinske fakultete 
Univerze v Ljubljani
Tekst: dr. Staša Vodička, dr. med, spec. druž. med.

Bodočim zdravnikom smo predstavili naše delovanje 
in možnosti za bodočo zaposlitev.

PREDSTAVILI SMO SE 
BODOČIM ZDRAVNIKOM

Študentski svet Medicinske fakultete 
Univerze v Ljubljani je letos ponovno or-
ganiziral Karierni kongres UL MF. Ta je bil 
prvič organiziran leta 2019, v letih 2020 
in 2021 pa je bil zaradi pandemije covi-
da-19 odpovedan. 

Kongres je namenjen študentom Medi-
cinske fakultete Univerze v Ljubljani, Me-
dicinske fakultete Univerze v Mariboru 

in diplomantom obeh fakultet, ki iščeJO 
informacije o svoji nadaljnji karierni poti. 
Namen je bil predstaviti vse medicinske 
specializacije in vse specializacije dental-
ne medicine. 

Kongres je potekal v prostorih Pravne fa-
kultete v Ljubljani od torka, 3. maja, do 
nedelje, 8. maja 2022 z osrednjim delom 
7. in 8. maja 2022.

Karierni kongres UL MF je bil sestavljen 
iz treh delov:
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Bilo je lepo videti toliko zainteresiranih 
mladih bodočih zdravnikov in se z njimi 
pogovarjati o možnosti zaposlitve v naši 
regiji. 

Pogovarjali smo se tudi s posamezniki, ki 
so bili zelo zainteresirani za delo pri nas 
in jim posredovali kontaktne podatke, 
tako da upamo na pozitiven odziv in na 
pridobitev dodatnih zdravnikov v našem 
zavodu.

AKTUALNO

Karierni sejem

je v soboto obiskalo

okrog 300 študentov.

Nova pediatrinja 
v Dispanzerju za otroke, 
šolske otroke in mladostnike
Z aprilom je pričela z delom pediatrinja Sanja 
Vulović, dr. med., spec. pediater.

NOVA PRIDOBITEV V 
DISPANZERJU ZA OTROKE IN 
MLADOSTNIKE

V Dispanzerju za otroke, šolske otroke in 
mladino, ki deluje na Grajski ulici 2 v Mu-
rski Soboti, je z aprilom začela delovati 
zdravnica Sanja Vulović, dr. med., spec. 
pediater.

DELOVNI ČAS IN NAROČANJE

Naročite se lahko:

- po telefonu 02 53 41 340 
(v času ordinacijskega časa), 

- po elektronski pošti vulovic.naroca-
nje@zd-ms.si, 

- osebno v ambulanti ali 
- po pošti na naslov ZD Murska Sobota, 

Dispanzer za otroke, šolske otroke in 
mladino – Sanja Vulović, Grajska ulica 
24, 9000 Murska Sobota.

Če želite otroka prepisati k novi pediatri-
nji, je potrebno podpisati Izjavo o izbiri 
osebnega zdravnika.

Delovni čas:
- ponedeljek, sreda, petek 

od 7:00 do 14:00
- torek, četrtek od 12:30 do 19:30

Nova pediatrinja v Dispanzerju za otroke, šolske 
otroke in mladostnike, zdravnica Sanja Vulović, dr. 
med., spec. pediater. in Ingrid Šilec, dipl. m. s.
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AKTUALNO

Zdravje v občini 2022
Tekst: Renata Gorjan, dipl.m.s., Glavna sestra

60% POMURCEV OPISUJE 
SVOJE ZDRAVJE KOT DOBRO
NAJNIŽJA SAMOOCENA DOBREGA 

ZDRAVJA V SLO 22
(POVPREČJE SLO, 2022 67,5)

KAJ KAŽEJO PODATKI 2022 ZA 
SLOVENIJO?

Nacionalni inštitut za javno zdravje je 
pripravil posodobljene podatke o zdrav-
ju prebivalcev v slovenskih občinah. Na 
voljo je tudi posodobljena spletna stran 
obcine.nijz.si, ki prinaša enostaven pre-
gled aktualnih podatkov.

Na ravni Slovenije kazalniki kažejo iz-
boljšanje glede na prejšnjo objavo na 
naslednjih področjih:

- manj hospitalizacij pri otrocih in mla-
dostnikih zaradi astme,

- manj možganskih kapi,
- manj bolezni, ki jih neposredno pripi-

sujemo alkoholu,
- manj samomorov.

Poslabšanje pa je na ravni Slovenije 
zaznano na sledečih področjih: 

- izrazito poslabšanje pri kazalnikih te-
lesnega indeksa in prekomerne pre-
hranjenosti otrok,

- že sedmo leto se nadaljuje trend na-
raščanja bolniške odsotnosti,

- povečalo se je število zlomov kolka 
pri starejših od 65 let,

- rast števila novih primerov pljučnega 
raka in raka dojke,

- zmanjšana odzivnost v program Svit, 
Zora in Dora. 

OBČINA ZDRAVJA 2022 JE 
OBČINA LOGATEC

NIJZ je v sodelovanju z Zlatim kamnom, 
slovenskim portalom za spremljanje 
razvoja občin, 15. marca 2022 že tretje 
leto zapored podelil priznanje Občina 

zdravja. Med nominirane občine so se 
poleg občine Logatec uvrstile občine 
Črenšovci, Šentjur, Kanal ob Soči, Koper, 
Radovljica, Starše, Mokronog-Trebelno 
in Ravne na Koroškem. 

NA KATERIH PODROČJIH 
ZDRAVJE V POMURJU NAJBOLJ 
ŠEPA?

Pomurci so podali najnižjo samooceno 
dobrega zdravja med vsemi regijami. 

Najmanjši delež oseb v Pomurju, ki svo-
je zdravje ocenjujejo kot dobro (53,4), 
so izmerili v občinah Gornji Petrovci, 
Šalovci in Kuzma. 

Največji delež tistih, ki so zadovoljni s 
svojim zdravjem pri nas pa je izmerjen 
v občini Moravske Toplice in znaša 64%.

Pomurska regija beleži tudi največ in 
največjo rast bolniških odsotnosti  v Slo-
veniji. Povprečen delovno aktiven pre-
bivalec pomurskih občin je bil bolniško 
odsoten z dela skorajda 24 dni, kar je 
v povprečju za skoraj 8 dni več kot leta 
2016.

Sicer gre za trend, ki velja za celo Slo-
venijo in se nadaljuje že sedmo leto za-
pored. 

Bolniška odsotnost je prikazana s pov-
prečnim številom koledarskih dni ne-
zmožnosti za delo na delovno aktivnega 
prebivalca.

Hkrati z visokim absentizmom od dela 
v Pomurju beležimo najnižjo stopnjo 
delovno aktivnega prebivalstva. Ta zna-
ša 56,9 % populacije. Največ delovno 
aktivnega prebivalstva živi v primorsko 

Pregled ključnih kazalnikov zdravja, pri katerih Pomurska 
regija najbolj odstopa od slovenskega povprečja.

– notranjski (68,7%) in gorenjski regiji 
(67,6%).

V slovenski vrh sodimo tudi po deležu 
oseb, ki se visoko tvegano opijajo. Takih 
je bilo v letu 2021 54%, kar je 37% po-
večanje glede na predhodno leto mer-
jenja, leto 2016. Za primerjavo, sloven-
sko povprečje znaša 42,8%.

Kazalnik »visokotvegano opijanje« pri-
kazuje delež oseb, starih 15 let in več, 

23,7 DNI BOLNIŠKE 
ODSOTNOSTI

POVPREČNO NA ZAPOSLENEGA 
POMURJE, 2022

(POVPREČJE ZA SLOVENIJO = 18)

3,7 SRČNIH KAPI NA 
1000 PREBIVALCEV

(POVPREČJE SLO, 2022:2,1 / 1000 PREB)

ŠTEVILO KADILCEV SE JE GLEDE 
NA 2016 ZMANJŠALO ZA

12 %
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AKTUALNO

ki so se v zadnjem letu vsaj enkrat 
visoko tvegano opile.

Presejanost v programu Zora se 
je v Pomurju glede na predhod-
no obdobje znižala za 3% in zna-
ša 65,1 kar nas uvršča na zadnje 
mesto v Sloveniji. Slovensko pov-
prečje znaša 69,5, na Goriškem pa 
je kar 75%.

Kljub rahlemu zmanjšanju glede 
na leto 2016 v Pomurju zaznava-
mo največji delež oseb, ki preje-
majo zdravila zaradi povišanega 
krvnega tlaka (26,6 %, slovensko 
povprečje 22,5). 

Prav tako Pomurje sodi v vrh po 
deležu prejemnikov zdravil proti 
strjevanju krvi (13,2%, slovensko 
povprečje 11,6).

Žal se uvrščamo na prvo mesto 
med vsemi regijami tudi po številu 
srčnih kapi, ki znaša 3,7 na 1000 
prebivalcev. Slovensko povprečje 
znaša 2,1 na 1000 oseb. 

Enako velja pri možganski kapi, 
kjer je pomurska regija s 3,5 kapi 
na 1000 prebivalcev na prvem 
mestu. 

V Pomurski in Zasavski regiji be-
ležimo najvišji odstotek oseb, ki 
prejemajo zdravila zaradi dušev-
nih bolezni, se je pa glede na leto 
2016 delež prejemnikov nekoliko 
zmanjšal.

POZITIVNI TRENDI 

Glede na leto 2016 se je v pomur-
skih občinah zmanjšalo število ka-
dilcev za 12%. 

Izrazito pozitiven trend je zaznan 
tudi pri umivanju zob, saj se je ka-
zalnik v primerjavi z letom 2018 
izboljšal kar za 15% in znaša 69%. 
Slovensko povprečje je 68,4%.

Pomembno se je zmanjšala tudi 
astma pri otrocih in mladostnikih, 
prav tako v slovenskem merilu po-
zitivno izstopamo po nizkem števi-
lu zlomov kolka pri starejših.
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AKTUALNO

Nadzorujte krvni tlak, 
živite dlje!
Tekst: Suzana Maučec, dipl.m.s., mag.zn.

Zvišan krvni tlak ali 
hipertenzija je kronična 
bolezen, ki povzroči okoli 
9,4 milijona smrti na leto. 
Najhitreje in najlažje 
preverimo svoj krvni 
tlak z merjenjem. 

OSVEŠČANJE OB SVETOVNEM 
DNEVU HIPERTENZIJE

Svetovna liga za hipertenzijo (World 
Hypertension League) vsako leto organi-
zira Svetovni dan hipertenzije, ob kate-
rem ozavešča širšo javnost o nevarnostih 
zvišanega krvnega tlaka ter pomenu na-
tančnega merjenja le tega. 

Letošnji moto svetovnega dneva hiper-
tenzije, ki smo ga obeležili 17. maja, se 
je glasil “Natančno si izmerite krvni tlak, 
nadzorujte ga, živite dlje!” 

Manj kot polovica ljudi, ki imajo zvišan 
krvni tlak, se tega zaveda, ostali pa živijo 
v prepričanju, da nimajo tovrstnih težav. 
Zato so bolezen poimenovali »tihi ubija-
lec«. Tudi med tistimi, ki se zavedajo, jih 
polovica ne stori ničesar.

Zato je ključni cilj aktivnosti ob svetov-
nem dnevu hipertenzije spodbuditi ljudi 
k merjenju krvnega tlaka, povečati zave-
danje o nevarnostih zvišanega krvnega 
tlaka in izboljšati zavzetost za zdravlje-
nje, saj brez naštetega ni mogoče doseči 
ciljnih vrednosti, to je manj kot 140/90 
mm Hg.

MESEC MERITEV MAJ

Tudi naš zdravstveni dom se je ob sve-
tovnem dnevu hipertenzije pridružil 
svetovni akciji ozaveščanja o nevarnosti 
hipertenzije ali visokega krvnega tlaka  z 
akcijo Mesec meritev maj (MMM).

Vsak torek v maju 2022 smo  izvaja-
li brezplačne meritve krvnega tlaka na 
vhodu v ustanovo Zdravstvenega doma 
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AKTUALNO

in tudi po lokalnih zdravstvenih posta-
jah. Z obiskovalci smo se pogovarjali o 
krvnem tlaku, delili zdravstveno vzgojne 
materiale ter individualno svetovali gle-
de zdravega življenjskega sloga. 

ZASKRBLJUJOČI PODATKI

Podatkih svetovnega združenja za hiper-
tenzijo kažejo sledeče:

Zvišan krvni tlak ima že vsaka četrta 
odrasla oseba, v Sloveniji pa že skoraj 
vsaka druga. Glede na rast in staranje 
prebivalstva lahko pričakujemo, da bo v 
prihodnje še več ljudi zbolevalo za hiper-
tenzijo.

V Sloveniji doživi zaradi zvišanega krvne-
ga tlaka možgansko kap okoli 4.400 ljudi 
na leto. Okoli 2.100 jih umre, še pogo-
stejša pa je invalidnost. 

Srčni infarkt prizadene pri nas okoli 5.000 
bolnikov na leto, približno 700 jih umre.

OPTIMALNI KRVNI TLAK JE 
120/80 MM HG

Krvni tlak imenujemo tisti tlak, s katerim 
kri pritiska na steno žile, po kateri teče. 
Poznamo sistolični (»zgornji«) krvni tlak, 
ki ga izmerimo, ko srce iztisne kri v žilje in 
diastolični (»spodnji«) krvni tlak, ki ga iz-
merimo, ko srčna mišica počiva. Izrazimo 
ga v milimetrih živega srebra (mm Hg). 
Optimalni krvni tlak je 120/80 mm Hg.

ZVIŠAN KRVNI TLAK

O zvišanem krvnem tlaku govorimo, ka-
dar je krvni tlak višji kot 140/90 mm Hg, 
bodisi da gre le za večje vrednosti sisto-
ličnega krvnega tlaka oziroma diastolič-
nega krvnega tlaka ali pa obeh. 

Izbira načina obravnavanja bolnika z vi-
sokim krvnim tlakom je odvisna tudi od 
višine krvnega tlaka.

Visok krvni tlak povzročajo različni dejav-
niki. Med dejavniki, na katere nimamo 
vpliva, sodijo:

- dednost: sorodniki imajo ali so imeli 
visok krvni tlak),

- starost: po 45. letu se krvni tlak viša) in 
- spol: moški so bolj ogroženi od žensk). 

Za razvoj tako imenovane esencialne ali 
primarne arterijske hipertenzije morajo 
biti prisotni tudi nekateri drugi dejavniki, 
na katere k sreči lahko vplivamo:

- prevelika telesna teža,
- čezmerno uživanje soli,
- čezmerno pitje alkoholnih pijač,
- premajhna telesna dejavnost,
- izpostavljenost škodljivemu stresu.

KAJ LAHKO NAREDIMO SAMI 
ZA ZDRAV KRVNI TLAK?

Zdrav življenjski slog je ključen.

Nadzorujmo svojo telesno težo. Redno 
spremljajmo svoj indeks telesne mase.

Izbirajmo zdravo prehrano. Ne izpuščaj-
mo obrokov, jejmo počasi in omejimo 
vnos soli.

Živimo aktivno. Gibajmo se, izberimo 
aktivnost, ki nam ustreza in nas veseli

PRIPOROČILA ZA VARNO 
RAVNANJE V VROČINI

V vročih poletnih dneh upoštevamo pri-
poročila stroke: pijmo dovolj tekočine, 
pazimo na ustrezno prehrano, izogiba-
mo se močnemu soncu.

Poskrbimo za dobro hidracijo.

Telo se začne znojiti, da prepreči ne-
gativne vplive visokih temperatur. Pri 
bolnikih s hipertenzijo, ki se zdravijo 
z diuretikom (ta izloča vodo iz telesa), 
lahko hitreje pride do dehidracije. Zato 
je pomembno, da dovolj pijemo (vsaj 2 
litra vode dnevno). 

Če imamo srčno popuščanje, se o pri-
merni količini vode posvetujemo z zdrav-
nikom.

Izogibamo se močnemu soncu.

Med 10. in 15. uro se izogibamo nepo-
srednemu soncu. Telesno dejavni smo 
raje zgodaj zjutraj ali zvečer. Če to ni 
možno, začnimo počasi in tempo po-
stopno stopnjujemo.  Poskrbimo tudi za 
ustrezno zaščito pred soncem.

Izogibamo se kavi.

Kofein pri nekaterih ljudeh prehodno 
zviša krvni tlak, pospeši pa tudi izločanje 

vode, kar lahko poveča učinek nekaterih 
antihipertenzivov.

Pazljivo s prehladno ali pretoplo vodo.

Hladna voda žile skrči, zaradi česar se 
krvni tlak zviša. Da bo ostal pod nad-
zorom, naj voda ne bo ne prevroča ne 
prehladna. Najboljše je prhanje z mlač-
no vodo.

Jemo živila z vlakninami.

Če pojemo preveč konzervirane in hitro 
pripravljene hrane, v telo vnesemo pre-
več soli. Sol v telesu zadržuje vodo, kar 
posledično zvišuje krvni tlak. 

Poleti je priporočljivo jesti pšenične in 

ovsene otrobe, sadje (sveže, posušeno, 
kuhano), živila z vlakninami (lahko pre-
bavljive kaše) in svežo zelenjavo. Names-
to živalskih beljakovinah raje izberemo 
rastlinske, ki so koristne za uravnavanje 
krvnega tlaka in delovanje prebavil.

ZDRAVLJENJE VISOKEGA 
KRVNEGA TLAKA

Pri zdravljenju visokega krvnega tlaka je 
treba upoštevati nekaj temeljnih dejstev:

- predpisana zdravila je potrebno redno 
uživati, nikoli spreminjati ali izpuščati 
odmerka.

- zdravila je potrebno zaužiti vsak dan 
ob približno istem času.

- tablete je potrebno popiti z vodo. 
Sokovi, mlečni izdelki in kava niso pri-
merni

- če zdravila ne prenašamo, se je pot-
rebno posvetovati z svojim zdravni-
kom.

VIRI:
- https://hipertenzija.org/svetovni-dan-hi-

pertenzije/

- https://hipertenzija.org/

17. maj 2022:

Svetovni dan hipertenzije
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si). Namenjen je bil delodajalcem, mana-
gerjem, kadrovskim delavcem, strokovni 
javnosti, pa tudi vsem ostalim, ki jih te-
matika promocije zdravja in aktivnega 
ter zdravega staranja zaposlenih zanima 
in so dejavni na tem področju. 

Posveta se je udeležilo 30  predstavnikov 
delodajalcev, podpornega okolja in stro-
kovne javnosti. 

PODPORA AKTIVNEMU 
IN ZDRAVEMU STARANJU 
ZAPOSLENIH 

Na dogodku so naši strokovnjaki predsta-
vili sledeče teme: 

- Kje in kakšno pomoč lahko prejmejo 
delodajalci v Pomurju za spodbujanje in 
promocijo zdravja na delovnih mestih? 

- Zdrava prehrana in redno gibanje zapo-
slenih,

- Obvladovanje stresa pri zaposlenih in 
zdravo spanje,

- Preventivni presejalni programi: 
predstavitev in kako se vključiti.

Predstavljen je bil tudi primer dobre pra-
kse v podjetju  Saubermacher Komunala. 

AKTUALNO

Promocija zdravja 
na delovnem mestu
Tekst: Sandra Gaber Flegar, mag. zdr. nege, vodja CKZ

Podjetja, ki jih zanima sodelo-

vanje, najdejo podrobnejše in-

formacije na spletni povezavi 

https://ckz.zd-ms.si/programi/

promocija-zdravja-na-delov-

nem-mestu.

Aktivnosti, ki jih Center 
za krepitev zdravja (CKZ) 
izvaja za promocijo 
zdravja na delovnem 
mestu smo pomurskim 
delodajalcem predstavili 
na regijskem posvetu 
»Ali živimo zdravo? 
Podpora aktivnemu 
in zdravemu staranju 
zaposlenih«. 

KREPIMO SODELOVANJE S 
POMURSKIMI DELODAJALCI

Center za krepitev zdravja izvaja števil-
ne delavnice za promocijo zdravja na 
delovnem mestu v številnih pomurskih 
podjetjih in organizacijah. Podjetja, ki pa 
doslej še niso sodelovala z nami, so lah-
ko programe CKZ bolje spoznale na regij-
skem posvetu na dotično temo. 

Dogodek je 17. maja 2022 organizirala 
Pomurska gospodarska zbornica v sklo-
pu projekta Polet (https://projekt-polet.

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

Veselimo se vaših prispevkov!
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Simpozij o boleznih 
sodobnega časa
Tekst: asist. dr. Staša Vodička, dr. med., spec. druž. med. 
Foto: lastni arhiv

Srečanje smo zaključili z delav-
nico, na kateri smo se učili o 
umetnosti sporočanja (slabih) 
novic

Povzetek srečanje 
družinskih zdravnikov 
na Lekovih Boleznih 
sodobnega časa v 
Portorožu.

PO KORONSKEM ZATIŠJU 
KONČNO SPET SIMPOZIJ V 
ŽIVO

Konec pandemije covid-19 je poleg raz-
bremenitve zdravstvenega kadra zazna-
movan tudi s porastom srečanj v živo. 
Medicinska stroka tu ni izjema in vsi z ve-
seljem sprejmemo povabilo na srečanje 
v živo; ko namesto preko računalniških 
ekranov svoje kolege vidimo v živo. Ne 
samo, da se srečamo in družimo, am-
pak tudi da v živo poslušamo strokovna 
predavanja, predavateljem postavljamo 
vprašanja in se pogovorimo o svojih di-
lemah.

Letošnja pomlad je bila po zaslugi pod-
jetja Lek zaznamovana s «spregledanimi 
boleznimi«. Organizirali so že 18. sreča-
nje za družinske zdravnike in farmacevte 
na simpoziju Bolezni sodobnega časa. 
Tradicionalno se te delavnice v Portoro-
žu odvijajo v dveh terminih. Letos so po-
tekale  1. in 2. aprila ter 13. in 14. maja. 

Organizator me je povabil, da sodelujem 
kot predavateljica in moderatorka letoš-
njih srečanj. 

Srečanji sta se odvili dvakrat s popolno-
ma enakim programom v dveh terminih, 
udeleženci so bili povabljeni na en ter-
min. V aprilskem srečanju je bilo udele-
ženih okrog 50 družinskih zdravnikov in 

30 farmacevtov, v maju pa je bilo okrog 
100 družinskih zdravnikov in 1 farma-
cevt.

GOVORILI SMO O BOLEZNIH  
SODOBNEGA ČASA

Srečanje smo začeli v petek popoldan 
s predavanjem Da ne bi bilo prepozno. 
Po mojem uvodnem predavanju, ki je 
osvetlil tematiko dela med pandemijo 
covida-19 in opozoril na možnost poja-
va bolnikov, pri katerih je zaradi ukrepov 
zdravljenje žal prišlo prepozno. 

Sledili sta še dve predavanji: prof. dr. 
Sebastjan Bevc, dr. med., nefrolog iz 
UKC Maribor je s predavanjem Olimpij-
ski dvojec - ledvice in srce nam osvetlil 
povezavo med delovanjem ledvic in srca 
na zelo zanimiv način, saj ju je primerjal 
z ognjem in vodo in razložil, da morata 
biti vedno v ravnovesju. Izpostavil je tudi, 

kako je sol škodljiva in na koncu dodal 
»sol je strup«. 

Sledila je Sergeja Dobravc, dr. med., 
nefrologinja iz Bolnišnice Celje s preda-
vanjem Izberite pravo (železno) pot, ki je 
svoje predavanje nadaljevala o ledvičnih 
bolnikih in na kaj moramo biti pozorni, 
da ima bolnik kljub bolezni čim večjo ka-
kovost življena. 

Po koncu prvega sklopa so sledila preda-
vanja in obvestila o Lekovih zdravilih in 
novostih. Po okrepčevalnem odmoru se 
je začel drugi sklop, ki je prav tako obse-
ga tri predavanja. 
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Začel je dr. Bor Antolič, dr. med., kardi-
olog iz UKC Ljubljana na temo Norenje 
srca - alarm za ukrepanje. Poslušali smo 
o nenevarnih in nevarnih motnja ritma. 
Prav posebej se je dotaknil občutka raz-
bijanja srca pri do sedaj zdravih bolni-
kih, ki navajajo palpitacije ponoči, ko se 
zbudijo, jih pa v mirovanju nimajo. Le-te 
je označil za benigne in da po navadi ne 
potrebujejo nadaljnje diagnostike, vsaj 
ne hitre. 

Sledi je Igor Rigler, dr. med., nevrolog 
iz UKC Ljubljana s predavanjem Različni 
obrazi možganske kapi. Nazorno je opi-
sal ukrepanje na terenu in ukrepanje v 
bolnišnici ter na kaj moramo biti pozorni 
mi kot družinski zdravniki. Poudaril je po-
men tega, da bolnika čim prej oskrbimo 
in pripeljemo v sekundarno ustanovo na 
ustrezno zdravljenje. 

Zadnje petkovo predavanje je imel doc. 
dr. Gregor Poglajen, dr. med., kardiolog 
iz UKC Ljubljana s predstavitvijo Sodobni 
načini zdravljenja srčnega popuščanja. 
Pojasnil nam je delovanje novih zdravil, 
ki so veliko bolj učinkovita in nove tele-
medicinske tehnike pri obravnavi srčnih 
bolnikov. 

Sledila je diskusija. Vprašanja so udele-
ženci postavljali v živo in preko orodja Sli-
do. Predavatelji so odgovarjali na vpraša-
nja o tem, kako si predstavljajo naše delo 
v primerjavi s sekundarnim ali terciarnim 
zdravstvenim nivojem. 

Ugotovili smo, da specialisti na terciar-
nem nivoju niso vedeli, da zdravniki na 
primarnem nivoju nismo pooblaščeni za 
uvajanje antikoagulantne terapije (razen 
tisti s posebnimi znanji). Problem se je 
namreč pojavil pri trditvi kardiologa, da 
vsi bolniki z  novo nastalo atrijsko fibrila-
cijo ne spadajo v nujno internistično am-
bulanto, če niso drugače ogroženi. Argu-
ment je bil, da ta ni nujno novo nastala 
ampak da je lahko samo novo odkrita in 
naj se bolniku uvede antikoagulantno te-
rapijo v skladu s smernicami in se bolnika 
napoti h kardiologu po redni poti. Seve-
da se družinski zdravniki s tem nismo 
strinjali in smo pojasnili do kod sežejo 
naše kompetence in kaj lahko v takšnem 

primeru naredimo. Petkov večer smo 
zaključili s skupno večerjo.

Sobotni program smo začeli z mojim pre-
davanjem o trilogiji onkologije. Poudarila 
sem eno od Hipokratovih načel: Pogos-
to zdravi, včasih ozdravi, vedno tolaži. 
Zdravniki kljub vsem prizadevanjem ne 
moremo ozdraviti vseh  bolnikov, lahko 
pa storimo vse, kar je v naši moči, da 
bolniku pomagamo. In včasih sta topla 
beseda in tolažba edino in hkrati tudi 
največ kar lahko ponudimo. 

V tem sklopu je v aprilskem terminu 
predaval asist. dr. Alojz Šmid, dr. med., 
v maju pa Sanjo Finsterle, dr. med., oba 
gastroenterologa iz UKC Ljubljana. Govo-
rila sta o parametrih, ki vzbujajo skrb, to-
rej o simptomih bolezni gastrointestinal-
nega trakta. Poudarila sta, da tumorski 
markerji niso presejalna preiskava in da 
jih ni smiselno uporabljati takrat, ko bol-
nik nima določenih simptomov, ampak 
se uporabljajo kot pomoč pri spremlja-
nju uspešnosti zdravljenja. 

Sklop je zaključila družinska zdravnica iz 
ZD Kranj Simona Kos, dr. med. s preda-
vanjem Paliativa je več kot lajšanje bole-
čine. Opisala je najpogostejše simptome 
bolnikov v terminalni in neozdravljivi fazi 
rakaste bolezni in kako ukrepati. Pose-
ben poudarek je bil na zaprtju ob daja-
nju opiatnih analgetikov, saj je bolnikov 
velikokrat sram in nam tega ne povedo, 
bistveno pa zmanjša kakovost njihovega 
življenja. 

V zadnjem sobotnem sklopu je kot prvi 
predaval dr. Matevž Škerget, dr. med., 
hematolog iz UKC Ljubljana z naslovom  
Mielodisplastični sindrom ob (ne)pra-
vem času. Govorili smo o dejavnikih tve-
ganja in etiologiji bolezni  ter zdravljenju, 
s poudarkom na zdravljenju sočasnih 
stanj kot je pomanjkanje ali preobreme-
nitev z železom. 

Nato je Anica Gorjanc Vitez, dr. med., 
psihiatrinja iz PB Idrija načela temo Ko 
se bolezen pojavi v družini. Govorila je o 
fazah žalovanja in predstavila primere iz 
njene prakse ter kako jih je zdravila. 

Sklop smo zaključili z delavnico, ki jo je 

vodila Mojca Žirovnik, specializantka 
psihoanalitične psihoterapije na Uni-
verzi Sigmunda Freuda v Ljubljani. De-
lavnica je trajala 90 minut. Učili smo se 
o umetnosti sporočanja (slabih) novic. 
Slišali smo kako naj bi se takšnega bolni-
ka lotili v teoriji, potem so sledili primeri 
kako naj bi to počeli v praksi. Kot v petek, 
smo tudi sobotno druženje končali z ži-
vahno diskusijo in skupnim kosilom. 

Zaradi velikega povpraševanja po tem 
izobraževanju se podjetje Lek odloča, 
da bi jeseni morda organiziral še tretjo 
ponovitev; takrat kolegom družinskim 
zdravnikom toplo priporočam udeležbo, 
saj poleg odlične strokovne spodbude 
Portorož nudi sprostitev ob morju in po-
čitek našim utrujenim telesom, dušam 
in duhom ter odklop od vsakodnevnih 
aktivnosti in pritiskov.
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Ozaveščenost starejših 
v Pomurju o temeljnih postopkih 
oživljanja in uporaba avtomatskega 
zunanjega defibrilatorja 
Povzetek magistrske naloge Barbare Topič, mag. zdr.nege.

URGENTNA STANJA V 
ZDRAVSTVU 

Magistrsko nalogo z naslovom Ozaveš-
čenost starejših v Pomurju o temeljnih 
postopkih oživljanja in uporaba avto-
matskega zunanjega defibrilatorja sem 
zagovarjala na Fakulteti za zdravstvene 
vede Univerze v Mariboru, Zdravstvena 
nega – smer Urgentna stanja v zdravstvu.

IZZIV

Ko se zaustavi človeško srce, se začenja 
tekma s časom. Srčno-žilna obolenja so 
med vodilni vzroki za smrt v razvitem 
svetu. V Sloveniji so ta obolenja na dru-
gem mestu kot najpogostejši vzrok smrti, 
takoj za rakastim obolenji. Predstavljajo 
resni zdravstveni problem, še posebej v 
obdobju starostnika  (65 let in več). Po-
datki kažejo, da vsak dvanajsti prebivalec 
te starostne populacije vsaj enkrat v letu 
prvič obišče zdravnika ravno zaradi srč-
no-žilnih obolenj. 

Po ocenah Slovenskega reanimacijske-
ga sveta se v Sloveniji v tekočem letu 
zgodi okrog 1700 srčnih zastojev ali več. 

Srčni zastoj, ki nastopi, nenadoma, pri-
zadene predvsem bolnike z znano ali še 
neodkrito srčno boleznijo. Kakšne bodo 
možnosti za  preživetje izven bolnišnice, 
je poleg vzroka, ki je privedel do srčnega 
zastoja, odvisno tudi od pravilno izvede-
nih temeljnih postopkov oživljanja (TPO) 
in od časa, v katerem se začnejo izvajati 
temeljni postopki oživljanja. 

Rezultati raziskave, ki sem jo iz-
vedla, so pokazali, da je velika 
večina starejših dobro ozaveš-
čena o TPO in uporabi AED in 
da imajo zadovoljivo teoretič-
no znanje. Kot slabše se je po-
kazalo poznavanje praktičnih 
veščin. Za pridobivanje le teh 
je potrebno učenje prilagoditi 
specifikam starejše populacije, 
njihovi fizični zmožnosti in mo-
tivaciji.

V primeru, da preteče (pre)več minut 
od nastopa srčnega zastoja do začetka 
izvajanja TPO, bolnik najverjetneje ne 
bo preživel. Z vsako izgubljeno minuto se 
kvaliteta preživetja zmanjša za kar od 10 
do 12 %. 

Zgodnja prepoznava zdravstvenega sta-
nja, učinkovito in takojšnje izvajanje TPO 
ter aktiviranje nujne medicinske pomoči 
(klic 112) so ključni dejavniki verige pre-
živetja po nenadnem obolenju izven bol-
nišničnega okolja. Že v preteklosti je bilo 
pogosto poudarjeno, kako pomembna je 
ustrezna usposobljenost laične populaci-
je. Največ srčnih zastojev se zgodi ravno 
v domačem okolju. Po podatkih je v vsak-
danji praksi okrog 35 % bolnikov z aku-
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tnim srčnim zastojem starejših od 75 let 
in okrog 11 % starejših od 85 let. Ravno 
zaradi tega je pomembno, da se čim več 
laične populacije nauči prepoznati srčni 
zastoj. Svojo laično vlogo v verigi prežive-
tja namreč lahko nudijo in opravljajo le, 
če imajo za to ustrezno usposobljenost 
in svoje znanje kontinuirano tudi obnav-
ljajo. 

RAZISKAVA 

V letu 2020 sem v okviru magistrske-
ga zaključnega dela, izvedla raziskavo z 
naslovom Ozaveščenost starejših v Po-
murju o temeljnih postopkih oživljanja 
in uporaba avtomatskega zunanjega de-
fibrilatorja. Namen in cilj raziskave je bilo 
odkriti in dobiti vpogled, kako so starejši 
v Pomurju ozaveščeni o osnovah TPO in 
uporabi AED. 

Uporabljen je bil vnaprej pripravljeni 
anketni vprašalnik, ki je vseboval 23 sre-
dnje dolgih vprašanj. Vključenih je bilo 
100 oseb stari 65 let in več, ki so brez 
zdravstvene izobrazbe (razdeljeni so bili 
v 2 skupini in sicer na 50 oseb, ki živijo 
v mestu in na 50 oseb, ki živijo na po-
deželju). 

80 % anketirancev je pravilno odgovorilo 
na vprašanje, kaj zajemajo TPO (sprosti-
tev dihalne poti, umetno dihanje in stiski 
prsnega koša). 

Drugi najpogostejši odgovor na to vpra-
šanje je bil, da TPO zajema umetno diha-
nje, kar je obkrožilo 21 % anketirancev. 
Sledil je odgovor stiski prsnega koša, kar 
je obkrožilo 12 % anketirancev in le 9 % 
anketirancev je obkrožilo odgovor, da 
TPO zajema položaj nezavestnega. 

Na podlagi dosedanjega znanja in fizične 
sposobnosti smo želeli ugotoviti tudi, ali 
bi si anketiranci upali nuditi prvo pomoč. 

39 % anketirancev bi si upalo izvajati 
TPO, medtem ko je 28 % anketirancev 
navedlo, da si ne bi upali. V preteklosti 
jih je že oživljalo 14 % anketirancev, 80 
% anketirancev pa se še ni srečalo z oži-
vljanjem, medtem ko je 6 % anketirancev 
navedlo, da nikoli niso oživljali, vendar so 
bili očividci. 

Preverjali smo tudi, ali anketiranci poz-
najo pravilno razmerje med stisi prsnega 
koša in ali vedo, da se TPO odraslih razli-
kujejo od TPO otrok. 58 % anketirancev 
je pravilno odgovorilo na vprašanje, da 
je pravilno razmerje oživljanja odrasle 
osebe 30-krat masaža srca : 2 vpiha. 
Ostalih 42 % anketirancev pa je odgovo-
rilo napačno oziroma niso vedeli odgo-
vora. 54 % anketirancev je vedelo, da so 
razlike med TPO odraslih in otrok. Nekaj 
manj starostnikov pa se je opredelilo za 
odgovor ne vem (31 %) in kar 15 % jih je 
menilo, da ni razlik. 

Na vprašanje, kako dolgo bi oživljali, jih 
je večina, 65 %, odgovorila »do prihoda 
reševalcev«. Drugi najpogostejši odgo-
vor pa je bil »dokler oseba ne pokaže 
znakov življenja« in sicer 40 %. Pravilno 
lokacijo, kjer je nameščen AED, je poz-
nalo 66 % anketirancev in le 32 % bi si 
upalo uporabiti AED v primeru, da bi bila 
prisotna še ena oseba, ki bi jih pri tem 
usmerjala. Ob prisotnosti druge osebe 
se starejši počutijo bolj varno in suve-
reno, saj imajo premalo teoretičnega in 
praktičnega predznanja.

ZAKLJUČEK

Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da 
imajo starejši sicer zadovoljivo teoretič-
no znanje iz področja TPO in uporabe 
AED. Kot slabše se je pokazalo na podro-
čju praktičnega znanja. Pozitivna stran 

tega je, da se je več kot polovica anke-
tiranih starostnikov (68%) pripravljena 
izobraževati o tej temi. 

Starejše osebe so v osnovi velika sku-
pina ranljive populacije. Imajo veliko 
razlogov, zakaj ne pristopijo k nenadno 
oboleli osebi (fizične omejitve, senzo-
rične motnje, motnje pomnjenja itd.). V 
Sloveniji se izvaja veliko tečajev iz prve 
pomoči, vendar se jih v veliki meri udele-
žuje predvsem mlajša populacija.  Kljub 
omejitvam je tudi starejše smiselno pou-
čiti o TPO, predvsem o zgodnji prepozna-
vi stanja in o zgodnji aktivaciji dodatne 
pomoči. Potreben je le drugačen pristop, 
prilagojen njihovi fizični zmožnosti in 
večji poudarek na motiviranosti ter izo-
braževanju starejše populacije.

Oživljanje je zelo stresen dogodek za vse, 
še posebej kadar tega ne obvladamo in 
nanj nismo ustrezno pripravljeni. V vsa-
kodnevnem življenju se z oživljanjem in 
uporabo AED srečamo zelo redko ali pa 
se veliko posameznikov v takšnih situaci-
jah nikoli ne znajde niti kot očividec. Laiki 
v Sloveniji in po svetu žal še vedno redko 
pristopijo in nudijo prvo pomoč oboleli 
osebi. Pomembno jih je ozaveščati, da 
je učinkovito oživljanje precej preprosto 
in z njim ne moremo povzročiti škode, 
kvečjemu lahko z izvajanjem TPO pove-
čamo preživetje za kar do  štiri krat.

Iskrene čestitke

ob opravljenem magisteriju!

 Vodstvo zavoda
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STROKOVNO

Oskrba ran, stom in inkotinenca
Tekst: Sanja Cipot, dipl.m.s, Ksenija Pleteršnik, dipl.m.s, ET 

Povzetek vsebin 
dvodnevnega seminarja 
o vlogi enterostomalne 
terapije v zdravstvenem 
sistemu s poudarkom 
na oskrbi ran, stom in 
inkontinenci.

SEMINAR O VLOGI 
ENTEROSTOMALNE TERAPIJE 
V ZDRAVSTVENEM SISTEMU 

Po dolgem času (stanje covid-19) sva se 
Sanja Cipot in Ksenija Pleteršnik udeležile 
dvodnevnega seminarja z naslovom Vlo-
ga enterostomalne terapije v zdravstve-
nem sistemu: oskrba ran, stom in inkon-
tinence. 

Prvi dan seminarja, ki je potekal v petek,  
22. aprila 2022, se je program izobraževa-
nja začel z registracijo udeležencev. Sledil 
je pozdrav ter uvodne besede predsedni-
ce sekcije Renate Batas, dipl.m.s, enteros-
tomalne terapevtke.

V prvem sklopu je bila predstavljena vloga 
laserske in magnetne terapije v zdravlje-
nju urinske inkontinence.  Inkontinen-
ca je še vedno tabu, saj je malo takšnih 
oseb, ki odkrito spregovorijo o težavah z 
inkontinenco. Po drugi strani pa ima že 
ena od treh  žensk težave z inkontinenco. 
Izpostavljeno je bilo, kako zelo pomemb-
na je vadba mišic medeničnega dna, tako 
pri ženskah kot pri moških. Izraz »Keglove 
vaje» se več ne uporablja, temveč se go-
vori o vadbi mišic medeničnega dna.  

Zaključek prvega sklopa se je zaključil s 
predavanjem o uporabnikih z inkonti-
nenco v socialno – varstvenih zavodih. 
Predavateljica je izpostavila, da je bil 

leta 2020 v Sloveniji bil predpisan vsaj 
en inkontinenčni pripomoček pri 87.000 
posameznikih. Sledila so še vprašanja in 
diskusija.

V drugem delu  je bila kot prva tema 
obravnavana obravnava pacienta s sto-
mo v bolnišnici. Stoma trajno spremeni 
življenjski slog posameznika. pacient gre 
po navadi skozi 5 faz obrambnega vede-
nja. 

Predavanje se je nadaljevalo s temo Am-
bulanta za obolenja parastomalne kože. 
Poudarek se je nanašal na pomen  inter-
discipilnarnega sodelovanja za izboljšanje 
kakovosti življenja pacientov s stomo.  
Ključno je, da so pri trajnih zapletih vklju-
čeni tudi dermatologi. Med najpogostej-
šimi kožnimi zapleti pri stomah se pojavlja 
luskavica. Poškodbe kože so najpogostej-
še pri pacientih z ileosotmo. 

Seminar se je nadeljeval s temo kom-
plikacije stom v domačem okolju, kjer 
je predavateljica poudarila, kako po-
membno je, da ko pacient s stomo od-
haja v domače okolje vključi patronažno 
medicinsko sestro. Smotrno je, da patro-
nažna medicinska sestra pacienta s stomo 
spremlja še vsaj 3 mesece po odpustu iz 
bolnišnice.  

Naslednja tema se je nanašala na medi-
cinke pripomočke za oskrbo izločalnih 

stom. Predstavljeni je bil tudi sponzor EA-
KIN ter sodobna oskrba enteralnih fistul s 
pripomočki FISTULA SOLUTION. Sledila so 
še vprašanja ter diskusija. 

Predavanje se je nadeljevalo s temami 
vloga enterosotmalnega terapevta, pre-
ventiva razjede zaradi pritiska, prepre-
čevanje RZP pri otrocih in oskrba ma-
ligne rane.

Drugi dan seminarja, ki je potekal v sobo-
to, 23. aprila 2022, je bilo govora o zdra-
vljenju golenje razjede ter  o indikacijah 
za vstavitev gastrostome.  

Sledili sta dve učni delavnici. Na prvi de-
lavnici smo obravnavali hranjenje po 
gastrostomi. Predavateljica nas je po-
sebej opozorila, da ko se daje terapija 
po gastrostomi, je izredno pomembno, 
da v primeru, da ima pacient več zdravil 
naenkrat, da se vsako zdravilo aplicira po 
gastrostomi posebej. 

Na drugi delavnici pa smo obravnavali 
kompresijsko povijanje, kjer je bilo prika-
zano povijanje s kratko ter dolgo elastič-
nimi povoji. 

Predavanje se je nadaljevalo s temama: 
pacient s stomo in onkološko zdravlje-
nje ter »skin tears«: kako nastanejo, ko-
liko znamo in kaj delamo. Predavanje je 
izvedla predavateljica iz Hrvaške. Sledila 
so vprašanja in zaključna diskusija.
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Povzetek internega 
izobraževanja
Z RAZKUŽEVANJEM 
NAJUČINKOVITEJE 
PREPREČIMO PRENOS 
MIKROORGANIZMOV

V torek, 24. maja 2022 smo izvedli izo-
braževanje, ki ga je vodil gospod Štefan 
Cugman, dipl.san.ing., predstavnik Eco-
laba. Udeleženci seminarja bodo znanje 
prenesi med svoje sodelavce, ključne 
povzetke pa smo povzeli tudi v tem član-
ku.

Ustrezna higiena rok zdravstvenega ose-
bja s poudarkom na razkuževanju rok 
je temeljni, najenostavnejši, najcenejši 
in najučinkovitejši način za preprečeva-
nje prenosa mikroorganizmov, ki lahko 
za več kot 50 odstotkov zmanjša število 
okužb in z njimi povezane umrljivosti. 

V času covida-19 pa se je izkazalo, da 
moramo v zdravstvu velik poudarek dati 
tudi na ustreznem čiščenju in razkuževa-
nju površin v ožji in širši okolici pacienta/
bolnika. 

HIGIENA ROK 

Okužbe v zdravstvu predstavljajo vedno 
večji problem. Ta je še toliko izrazitejši, 
ker se na svetovni ravni zmanjšuje število 
novih protibakterijskih učinkovin. Roke 
so pri prenosu okužb ključne. 

Število mikroorganizmov na kvadrat-
nem centimetru naših rok se lahko gi-
blje od 40.000 do 4 milijone! 

AKTUALNO

Pravilno razkuževanje rok, 
medicinskih pripomočkov in 
površin
Tekst: Renata Gorjan, dipl.m.s.
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AKTUALNO

Po stiku z bolnikom in / ali bolnikovo ne-
posredno okolico, mikroorganizmi na ro-
kah preživijo od 2  do 60 minut.

Higiensko umivanje rok se izvaja vsakok-
rat:

- pred in po odhodu iz delovnega mes-
ta,

- pri kihanju in kašljanju,
- po uporabi robca,
- pred in po jedi,
- po uporabi stranišča,
- ko so roke vidno umazane ali kontami-

nirane s telesnimi tekočinami ali krvjo.

UMIVANJE ALI 
RAZKUŽEVANJE?

Z umivanjem rok bakterije prehodne 
mikrobne populacije mehansko odstra-
nimo, očistimo tudi druge umazanije. Z 
razkuževanjem pa mikrobne populacije 
uničimo, vendar pa ne odstranimo dru-
gih umazanij.

Pri razkuževanju rok je pomembno, da 
so vse površine rok v stiku z razkužilom. 
Za učinkovito razkuževanje je ključna 
uporaba zadostne količine razkužilnega 
sredstva.

Pri vzdrževanju ustrezne higiene rok ima-
jo pomembno vlogo tudi milniki. Pred 
ponovnim polnjenjem je milnik pot-
rebno temeljito očistiti in osušiti, saj je 
lahko tudi milo kot milnik eden od virov 
mikrobne kontaminacije rok.

NEGA ROK: PRIPOROČILA ZA 
ZDRAVSTVENE DELAVCE 

Negovane roke brez nakita, in kratko 
pristriženi, urejeni nohti ustrezajo higi-
ensko – epidemiološkim standardom 
preprečevanja prenosa okužb.

Umetni nohti niso dovoljeni zaradi po-
roznosti in zadrževanja mikroorganiz-
mov. 

KDAJ UPORABLJAMO 
ROKAVICE?

Nošenje rokavic ni nadomestilo za hi-
gieno rok! En par rokavic je namenjen 
za uporabo pri enem varovancu ali pri 
enem delu.

Rokavice uporabljamo, ko:

- imamo poškodovano kožo,
- smo v stiku s kužninami,
- prenašamo kužnine (kri, urin, iztrebki, 

izločki),
- se dotikamo ran in sluznic,
- čistimo in razkužujemo inštrumente,
- smo v stiku s kemikalijami,
- pri kontaktni izolaciji,
- pri stiku s kontaminiranimi površinami 

ali pripomočki. 

Rokavic NE uporabljamo:

- pri odpiranju kljuk,
- potiskanju vozičkov (negovalni, čistil-

ni,..)
- pri slačenju in oblačenju bolnikov,
- pri prenašanju ali zlaganju perila,
- pri pomoči bolnikov, ko jih dajemo v 

ustrezni položaj na posteljah, vozičkih,
- pri tapkanju/vpisovanju na NURSE ta-

blice,
- v  dvigalnih, na hodnikih,…
- pri serviranju hrane/obrokov (razen 

pri izolacijskih sobah),
- pri prevozu pacientov,
- pri vpisu podatkov v računalnike.

ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE 
POVRŠIN

Okuženi ali kolonizirani bolniki so glavni 
rezervoar mikroorganizmov, povezanih z 
zdravstveno oskrbo. Tako (lahko) nepos-
redno pacientovo okolje postane koloni-
zirano s pacientovo floro.

Majhne, vrhnje površine čistimo z:

- koncentriranimi čistilno razkužilnimi 
sredstvi,

- čistilno razkužilnimi robčki,
- pripravljenimi delovnimi raztopinami 

čistilno razkužilnih sredstev.

Večje vrhnje in talne površine pa čistimo 
s koncentriranimi čistilno razkužilnimi 
sredstvi.

Po končanem čiščenju je potrebno na-
tančno očistiti in razkužiti tudi vse pripo-
močke za delo: vozičke, držala, razkuže-
valnike,..

Pravilno razkužene roke, medi-
cinski pripomočki in površine 
rešujejo življenja bolnikom in 
zdravstvenim delavcem!
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PROSTI ČAS

KAJ JE 
INFLACIJA? 

Inflacija zmanjšuje vrednost denarja oziroma 
določene valute skozi čas. To pomeni, da 
lahko danes za 1 € kupite manj kot včeraj, 
pred mesecem dni ali letom. Izračuna se tako, 
da se cena nakupovalne košarice, v kateri so 
izdelki in storitve, ki jih kupujemo vsakodnevno 
ter trajne dobrine (npr gospodinjski aparati) 
primerja s ceno nakupovalne košarice v 
prejšnjem obdobju. Nasprotje inflacije je 
deflacija.

KAJ KAŽEJO ŠTEVILKE 
ZA SLOVENIJO?

V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin 
meseca maja na letni ravni v povprečju zvišale 
za 8,1 odstotka. To pomeni, da smo za isto 
košarico dobrin lani maja odšteli 8,1% manj 
kot letos.  Gre za najvišjo izmerjeno letno 
raven rasti cen od aprila 2002. Na mesečni 
ravni pa so bile majske cene od aprilskih 
2022 višje za dva odstotka. Inflacijo najbolj 
poganjajo višje cene hrane, brezalkoholnih 
pijač, počitniških aranžmajev in goriv.

Inflacija

Beseda inflacija je po pogostosti uporabe v pomladnih 
mesecih tega leta med najbolj aktualnimi. Slišimo jo večkrat 
kot besedo korona. Kaj sploh je inflacija in kako jo občutimo?

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

KAKO SE 
INFLACIJA IZRAČUNA?

Pri izračunu inflacije se upošteva tako 
imenovana »nakupovalna košarica izdelkov 
in storitev«, v kateri so upoštevani izdelki 
in storitve, ki jih gospodinjstva uporabljajo 
vsakodnevno (na primer hrana, časopisi, 
bencin), trajne dobrine (na primer obleke, 
osebni računalniki, gospodinjski aparati) 
ter storitve (na primer zavarovanje ali 
najem stanovanja). V EU se uporablja enaka 
metodologijo izračuna v vseh državah članicah.

 
HIPERINFLACIJA

Rojeni v času nekdanje Jugoslavije se še 
spomnijo izjemno visoke inflacije, ki je pestila 
nekdanjo državo. Leta 1986 je inflacija 
popolnoma ušla izpod nadzora in presegla 
100 % letno, leta 1990 pa kar 1000 %. Vendar 
pa to še zdaleč ni osamljen primer. Z več 
kot 1000% inflacijo so se že spopadale tudi 
Argentina, Brazilija, Venezuela, Mehika, 
Zimbabve in Čile. Tovrstna višanja cen 
praviloma vodijo do zloma gospodarstva.

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

»Če se ti tvoji dnevi zdijo revni, ne 
obtožuj svojih dni. Obtoži samega 
sebe, ker nisi dovolj močan, da bi 

priklical njihovo bogastvo.« 
Rainer Maria Rilke




