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Uvodnik

O
b pisanju tokratnega uvodnika mi misli pogosto odjadrajo proti težko pričakovane-
mu dopustu, ki ga bomo številni koristili v prihajajočih poletnih dneh. Eni v udobju 
domače sence, drugi na morju ali v iskanju zamujenih dogodivščin, za katere nas 
je v preteklih letih prikrajšala korona.

Ne glede na to, kje in kako bomo preživeli dopust, je pomembno, da znamo med do-
pustom vsakodnevne delovne obveznosti odriniti iz naših dopustniških urnikov in se 
posvetiti tudi drugim aktivnostim, ki nam veliko pomenijo. Dopustniški odmik od de-
lovne rutine nas bo napolnil s svežo energijo, to pa bomo potrebovali v prihajajočih 
mesecih. 

Verjetno si po dobrih dveh koronskih letih le malokdo upa napovedati, kaj nas čaka v je-
seni in kasneje. A optimizem ostaja. Nenazadnje smo veliko bolje kot doslej opremljeni 
z novimi strokovnimi znanji in številnimi izkušnjami, ki smo jih pridobili pri spopadanju 
z epidemijo covid-19. O tem pričajo tudi zanimive vsebine s številnih seminarjev in izo-
braževanj, katerih so se udeležili naši sodelavci in jih najdete v junijskih Zdravih novinah. 

Poseben poudarek si zasluži tudi visoka ocena, s katero so nas ocenili naši pacienti v 
anketi o zadovoljstvu pacientov z našimi storitvami. Je potrditev naših skupnih prizade-
vanj, da opravljamo naše delo strokovno, kakovostno in vestno. Ob tem se zahvaljujem 
prav vsem sodelavcem, saj prav vsak od nas prispeva svoj delež v doseganje skupnega 
rezultata.

Želim vam prijetne poletne dni!

Renata Gorjan, dipl.m.s. 
Glavna sestra
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Zunanja presoja 2022
Tekst: Renata Gorjan, dipl.m.s, Glavna sestra

Rezultati presoje kažejo, da je naša organizacija vzpostavila in vzdržuje sistem 
vodenja v skladu z zahtevami standarda in dokazuje sposobnost sistema, da 
doseže politiko in cilje organizacije. 

KONTROLNA PRESOJA 
VODENJA KAKOVOSTI 

13. junija 2022 je v našem zdravstvenem 
domu potekala kontrolna presoja siste-
ma vodenja kakovosti po  ISO 9001:2015 
in EN 15224:2016.  Presojo je izvedla 
pooblaščena organizacija Bureau Veri-
tas s priznanimi presojevalci iz področja 
zdravstva. 

Cilji presoje so bili, da se ugotovi, ali je 
sistem vodenja v skladu z vsemi zahte-
vami presojanega standarda, ali podjetje 

uspešno implementira aktivnosti, ki so 
bile dogovorjene na prejšnji presoji in ali 
je sistem vodenja sposoben izvajati poli-
tiko in cilje organizacije.

Presojevalska ekipa je ugotovila, da je or-
ganizacija vzpostavila in vzdržuje sistem 
vodenja v skladu z zahtevami standarda 
in dokazuje sposobnost sistema, da do-
seže politiko in cilje organizacije. 

Za izvedbo sistema vodenja je presoje-
valska ekipa podala šest priložnosti za 
izboljšave (OFI), tri observacije (OBS), 

ki lahko ob nespremenjenem delovanju 
procesov vodijo v neskladnosti in dve 
neskladnosti, pri katerih sta bili nareje-
ni korekcija, analiza vzroka in korektivni 
ukrepi. 

Neskladnosti smo že uspešno odpravili 
in ohranili certifikate sistema vodenja 
kakovosti.

Rezultati presoje so bili predstavljeni 
tudi na Strokovnem svetu zavoda.
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Temeljni postopki 
oživljanja: izobraževanje 
za slepe in slabovidne 

VSAKODO LAHKO POMAGA 
REŠITI ŽIVLJENJE

Zbornica zdravstvene in babiške nege 
– Zveza strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije in njena strokovna Sekcija re-
ševalcev v zdravstvu je v soboto 4. junija 
2022 v Izoli, v sklopu tedna slepih in sla-
bovidnih, organizirala dogodek »Obala 
oživlja«. 

Ideja je bila, da bi temeljne postopke 
oživljanja predstavili slepim in slabo-
vidnim, ki so bili iz tovrstnega izobraže-
vanja do sedaj največkrat izvzeti. 

IZOBRAŽEVANJE ZA SLEPE IN 
SLABOVIDNE 

Dogodka sva se udeležila Danijel Mateč-
ko in Uroš Raščan iz Službe nujne medi-
cinske pomoči Zdravstvenega doma Mu-
rska Sobota. 

Na dogodku sva kot inštruktorja skušala 
slepim in slabovidnim čim bolj približati 
temeljne postopke oživljanja in jih skozi 
različne tehnike naučiti pravilne izvedbe 
le teh. 

Skupaj s kolegi iz Sekcije reševalcev v 
zdravstvu, Dispečerskim centrom Slo-
venije, Zvezo slepih in slabovidnih Slo-
venije, Slovenskim reanimacijskim sve-
tom, Centrom za krepitev zdravja Izola, 
Očesno kliniko UKC Ljubljana, Reševalno 
službo slovenske Istre smo izvedli prvo 

izobraževanje take vrste v Domu oddiha 
Zveze slepih in slabovidnih Slovenije v 
Izoli. 

Na dogodku smo predstavili številne 
poklice in službe, ki se aktivno vključu-
jejo v sistem nujne medicinske pomoči, 
delovanje dispečerske službe zdravstva 
v Republiki Sloveniji in tiste najbolj po-
gumne mimoidoče na plaži povabili, da 
so se v izvajanju temeljnih postopkov 
oživljanja preizkusili tudi sami.

Obala oživlja
Tekst: Uroš Raščan, dipl.zn. (SNMP in RP)

Vsak Zemljan ima pravico

in možnost pomagati rešiti

življenje, tudi slepi.
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Anketa o zadovoljstvu 
pacientov v letu 2022 
Tekst: Renata Gorjan, dipl.m.s.

Povprečna ocena zadovoljstva 
pacientov znaša 4,9. 

Anketiranje pacientov je potekalo v mesecu aprilu, 
maju in juniju 2022. 

Dosežena ocena je enaka lanski in znaša 4,9. Smo 
pa v tem letu anketirali 60% več pacientov kot 
preteklo leto. Tako je anketo letos izpolnilo 1568 
pacientov.

Eden izmed kazalnikov kakovosti procesa vodenja 
je tudi zadovoljstvo vseh pacientov, katerega cilj je 
doseči povprečno oceno vsaj 4 ali več. 

Glede na to, da je dosežena povprečna ocena v 
našem zdravstvenem domu višja od zastavljenega 
cilja za več kot 22 %, ocenjujemo, da ukrepi niso 
potrebni.

Rezultati ankete so objavljeni na intranetu.

Standardni postopki oskrbe 
akutne in kronične rane
Tekst: Nina Vuzem, patronažno varstvo

V slovenskem prostoru je Društvo 
za oskrbo ran Slovenije v obdobju 
med letoma 2007 in 2010 izvedlo 
mednarodno raziskavo, s katero so 
ugotavljali prevalenco razjed na nogi. 
Ta znaša 1,81/1000 prebivalcev. To 
predstavlja 4400 pacientov s kronično 
rano (Franko, Fakin, 2009).

STROKOVNO SREČANJE POSVEČENO 
NOVOSTIM NA PODROČJU OSKRBE RAN

Društvo za oskrbo ran (DORS) je organiziralo dvodnevno stro-
kovno srečanje na temo Standardni postopki oskrbe akutne in 
kronične rane. Potekalo je v Termah Zreče, 3. in 4. junija 2022. 
Na strokovnem srečanju sva sodelovali Livijana Mešič in Nina 
Vuzem.

Prvi dan je strokovno srečanje bilo razdeljeno v tri sklope. V 
prvem sklopu je bila predstavljena slovenska strategija o obrav-
navi pacientov s kroničnimi ranami, kaj nasploh je rana, kakšni 
so tipi celjenja ran in kakšne faze poznamo. 
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KAJ JE RANA IN KAKO CELI?

Rana je prekinjena kontinuiteta tkiva (La-
zarus in drugi, 1994). Ne glede na tip in 
vrste rane, delimo faze celjenja rane v 4 
vrste:

HEMOSTAZA: Trombociti zamašijo 
poškodovane krvne žile in se naredijo 
fibrinske obloge. Pride do vnetne faze.
PROLIFERATIVNA FAZA:  Naredijo se 
granulacije.
FAZA DIFERENCIACIJE IN REMODELIRA-
NJA: Granulacijsko tkivo se počasi spre-
minja v brazgotino (Planinšek Ručigaj, 
2008)

Prav tako smo spoznali tipe celjenja kro-
ničnih ran. 

PRIMARNO CELJENJE ALI CELJENJE PER 
PRIMAM: Rane, ki jih lahko spenjamo 
s šivi, sponkami, trakovi ipd (sveže trav-
matske rane ostrih robov, kirurške rane 
ipd.).
ODLOŽENO PRIMARNO CELJENJE: Gre 
za rane, kjer se pričakuje nastanek okuž-
be (starejše rane, nečiste rane ipd.). Po 
treh do osmih dneh jih spnemo, nava-
dno zacelijo per primam.
SEKUNDARNO CELJENJE ALI CELJENJE 
PER SECUNDAM INTENTIONEM: Med 
robovi rane je prisoten defekt tkiva, ki se 
mora izpolniti z novim tkivom.
REGENERATIVNO CELJENJE: Tkivni de-
fekt nadomesti tkivo, ki ima manjkajoče-
mu tkivu enakovredne lastnosti.
KRONIČNO CELJENJE: O kroničnem ce-
ljenju govorimo, ko do zacelitve ni prišlo 
niti po osmih tednih (Urbančič-Rovan et 
al., 2008).

Na kompleksen proces celjenja ran vpli-
vajo številni dejavniki tveganja, ki jih de-
limo na sistemske in lokalne. Največkrat 
gre za kombinirano delovanje več dejav-
nikov. 

Sistemski dejavniki tveganja so imunski 
sistem, zdravila, spremljajoče bolezni, 
starost, spol, debelost, ožilje, razvade in 
bolečina, pod lokalne dejavnike tveganja 
pa spada okužba, velikost rane, čas tra-
janja rane, lokacija rane, tujki v rani, mi-
krookolje in kirurška tehnika (Planinšek 
Ručigaj, 2008).

TIME KONCEPT

V drugem sklopu predavanj smo obrav-
navali pripravo dna rane po TIME kon-
ceptu. Kratica TIME pomeni:

T (angl. tissue): oskrba tkiva, I (angl. in-
flamation, infection): nadzor nad vne-
tjem in okužbo, M (angl. moisture): rav-
novesje vlage, E (angl. epithelisation): 
epitelizacija. 

Z pomočjo TIME koncepta se je povečalo 
razumevanje celjenja ran, prepoznava-
nje okužbe in napredek pri celjenju ran. 
Pripomogel je tudi pri uporabi napre-
dnih terapij za oskrbo ran (Leaper et al., 
2012). 

OCENA RANE

S študijami je dokazana  pomembnost 
ocene rane, še posebej v prvih 2 do 4 te-
dnih zdravljenja. Zmanjšanje rane za 20 
do 40 odstotkov v tem času je dober ka-
zalec zdravljenja (Khoo in Jansen, 2016). 
Ocena rane obsega: vrste rane, anatom-
sko lego, velikost, dno rane – ocenjuje-
mo po Falangi, bolečino, robove rane, 
izloček, koža v okolici, okužba (Khoo in 
Jansen, 2016). 

OBLOGE ZA OSKRBO RAN

V zadnjem sklopu prvega dneva so bile 
predstavljene obloge za oskrbo ran. De-
limo jih na primarne in sekundarne. Pri-
marne položimo neposredno na rano. 
Sekundarne uporabljamo takrat, ko 
primarne obloge ne vpijajo dovolj in ne 
ustvarjajo vlažno-toplega okolja (Planin-
šek Ručigaj, 2008). 

Dve najpomembnejši lastnosti po katerih 
klasificirano obloge, sta čiščenje rane in 
spodbujanje rasti granulacijskega tkiva. 
Posebno skupino pa predstavljajo anti-
mikrobne obloge (Mennini et al., 2016). 

Vrste oblog za celjenje ran: 

Kontaktne mrežice: Zaradi svoje sestave 
se ne zlepijo na rano. Nameščamo jih 
predvsem 1 cm preko roba rane. Menja-
vamo na 1 do 5 dni. Potrebujemo sekun-
darno oblogo. Kontaktna mrežice so na 
voljo z dodatkom joda, srebra, klorheksi-

dina (Planinšek Ručigaj, 2015).

Filmi: Gre za tanke, prozorne obloge iz 
poliuretanskega filma. Propustni so za ki-
sik, nepropustni pa za vodo. Menjava na 
1 do 7 dni, same se zlepijo. Nameščamo 
jih 1 do 1,5 cm čez rob rane.

Hidrokoloidi: Vsebujejo hidrofilne celice. 
Izloček vpijajo počasi. Menjava se na 3 
do 5 dni, nameščamo jih 1 do 1,5 cm čez 
rob. Pred nameščanjem segrejemo oblo-
go (Planinšek Ručigaj, 2015).

Geli: Mehčajo predvsem nekrotične pre-
dele kože. Preveze se izvajajo na 1 do 3 
dni. Nameščamo jih do roba rane. Pot-
rebna je sekundarna obloga (Planinšek 
Ručigaj, 2015).

Alginati: Gre za vpojne obloge in polnila 
iz alginatnih vlaken kalcijevih soli. V stiku 
z izločkom tvorijo gel. Menjava je na 1 do 
3 dni. Potrebujejo sekundarno oblogo 
(Piaggesi et al., 2018). 

Pene: Narejene so iz poliuretanske baze. 
Pena se uporablja kot primarna ali se-
kundarna obloga. Namestimo jo 1 do 1,5 
cm čez rob razjede, menjamo pa na 4 do 
7 dni, odvisno od količine izločka (Piag-
gesi et al., 2018).

KRONIČNE IN AKUTNE RANE

Prav tako smo obravnavali kronične in 
akutne rane. Začeli smo z vensko golenjo 
razjedo, ki se največkrat pojavlja pri sta-
rejših kroničnih bolnikih. 

Venska golenja razjeda (VGR) nastane 
zaradi propada tkiva, ki je posledica kro-
nične venske insufience v povrhnjih in/
ali globokih venah spodnjih udov, nepos-
redno pa s kroničnim vnetjem in hipoksi-
jo tkiva (Planinšek Ručigaj, 2015). 

Zdravljenje venske golenje razjede po 
navadi začnemo po TIME konceptu, se 
pravi, da pripravimo dno rane in po tem 
ocenimo, kakšna vrsta obloge je primer-
na (Planinšek Ručigaj, 2016). Za vensko 
golenjo razjedo je predvsem pomembno 
tudi kompresijsko povijanje nog.

Druga skupina kroničnih ran je diabe-
tično stopalo. Za nastanek bolezenskih 
sprememb na nogah oseb s sladkorno 
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boleznijo sta najpomembnejša kronična 
zapleta sladkorne bolezni okvara živčevja 
(nevropatija) in okvara ožilja (angiopati-
ja). Za zdravljenje diabetičnega stopala 
je najpomembnejše, da zdravimo slad-
korno bolezen. Razjede na diabetični 
nogi lahko zdravimo konzervativno ali 
kirurško, ambulantno ali hospitalno (Ur-
bančič-Rovan, 2006). Pri diabetičnem 
stopalu ima bistveni pomen tudi primer-
na obutev. 

Tretja skupina so razjede zaradi pritiska. 
Razjeda zaradi pritiska je lokalizirana 
poškodba kože oziroma spodaj ležečega 
tkiva, običajno nad kostno štrlino. Glav-
ni dejavnik tveganja za nastanek RZP je 
nepomičnost pacienta, pri katerem se 
koža in globlja tkiva ob dolgotrajnem 
mirovanju okvarijo zaradi pritiska v pre-
delih, kjer pritisk na tkiva presega pritisk 
v kapilarah. Preventiva za RZP je redno 
obračanje in podlaganje pacientov. 

RZP ocenjujemo s stopenjskim klasifi-
kacijskim sistemom po NPIAP, EPUAP in 
PPPIA, 2019. Pri tem upoštevamo klinič-
ni izgled RZP, globino in prizadetost tkiva. 

Poznamo 4 stopnje RZP (NPIAP, EPUAP in 
PPPIA, 2014 – 2019). 

Vir: NPIAP, EPUAP in PPPIA, 2014 – 2019.

MALIGNE KOŽNE RANE

Poznamo še maligno kožno rano. Ma-
ligne kožne rane (MKR) nastanejo kot 
posledica lokalno napredovalega raka 
v koži in podkožju. Pred pričetkom 
zdravljenja je treba postaviti diagnozo, 
ugotoviti, za kakšno vrsto tumorja gre in 
opredeliti razširjenost bolezni (Brecelj, 
2014). 

MKR redko zacelijo, zato je pomembna 
ublažitev simptomov znotraj paliativne-
ga pristopa. 

Glede na vrsto rane se odločimo za pra-
vilno zdravljenje maligne kožne rane z 
različnimi primarnimi in sekundarnimi 
oblogami. 

Izobraževanje smo zaključili z preverja-
njem znanja o kroničnih in akutnih ranah 
ter s predstavitvami sponzorjev.
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3. stopnja: Poškodba vseh plas 
ti kože

4. stopnja: Poškodba vseh tkiv, 
globoka rana
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Zdravstvena oskrba 
novorojenčkov na domu
Tekst: Simona Kranjec Pojbič, dipl.m.s.

Povzetek seminarja
ZANIMIV IN POUČEN 
PROGRAM

Meseca maja je potekal dvodnevni se-
minar z naslovom Zdravstvena oskrba 
novorojenčkov na domu.  Prispevke in 
predavanja so izvedle sodelavke in so-
delavci Kliničnega oddelka za neonato-
logijo, ki na Pediatrični kliniki v Ljubljani 
obsega Neonatalni oddelek za intenziv-
no terapijo bolnih novorojenčkov, Neo-
natalno ambulanto in Enoto za funkcio-
nalno diagnostiko.

POGOSTA VPRAŠANJA 
POVEZANA Z OČMI 
NOVOROJENČKA

Manca Tekavčič Pompe je obravnava 
odgovore na najpogostejša vprašanja 
povezana z očmi, s katerimi se srečuje 
patronažna sestra ob obisku novoro-
jenčka. 

V Sloveniji primarna oskrba novoro-
jenčka v prvih treh urah po rojstvu 
vključuje tudi aplikacijo kapljic Targe-
sin (3% srebrov albuminacetil tanat) ali 
spiranje s fiziološko raztopino. Uporaba 
srebrovih spojin v obliki kapljic kmalu 

po rojstvu ima že več kot 200- letno 
tradicijo pri preprečevanju z gonoko-
kom povzročenega konjunktivitisa no-
vorojenčka. Incidenca gonokoknega 
konjunktivitisa je zaenkrat v Sloveniji 
zanemarljiva, potrebno pa je skrbno 
beleženje morebitnega porasta te bo-
lezni, saj bi bilo v tem primeru smiselno 
uvesti preventivne antibiotične kapljice 
kmalu po rojstvu pri vsakem novoro-
jenčku. Trenutno v Sloveniji velja, da 
je uporaba Targesina, fiziološke razto-
pine, ponekod pa celo antibiotičnih ka-
pljic, prepuščena doktrini posamezne 
porodnišnice. 
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Nekatere spremembe, ki jih opazijo 
starši ali patronažna sestra ob obisku 
na domu lahko izrazijo oz. postanejo 
vidne šele kasneje. Najpogostejši so 
naslednji simptomi in znaki: 

- izcedek iz oči,
- izrazito solzenje,
- asimetrija očesnih rež,
- ob razprtju vek sta zrkli različno veli-

ki,
- nezanimanje novorojenčka za vidne 

dražljaje.

IZCEDEK IZ OČI

Vzrok za izcedek pri novorojenčku je 
konjunktivitis novorojenčka – vnetje 
očesne veznice, ki se pojavi v prvih tri-
desetih dneh po rojstvu. Konjunktivitis 
novorojenčka delimo na kemični, bak-
terijski, virusni in klamidijski. 

Ker so nekateri vzroki konjunktivitisa 
lahko  ogrožajoči za vid, gonokokni ko-
njunktivitis pa lahko pusti posledice za 
celo življenje, je zelo pomembna hitra 
diagnostična obravnava. Pomemben 
pokazatelj povzročitelja je lahko ča-
sovno okno po rojstvu, v katerem se 
konjunktivitis pojavi. Zdravljenje je od-
visno od povzročitelja. 

Kemični konjunktivitis je navadno sa-
moomejujoč in razen spiranja oči s fizi-
ološko raztopino ne zahteva posebnega 
zdravljenja. 

Nujno je zdravljenje gonokoknega ko-
njunktivitisa, ki se sicer praviloma izrazi 
z gostim purulentnim izcedkom. Go-
nokok je namreč sposoben prehajanja 
skozi intaktno roženico, povzroči lahko 
meningitis, ki je potencialno življenje 
ogrožujoč. Zdravimo z ustreznim sis-

temskim in lokalnim antibiotikom (v 
obliki kapljic). 

Virusni konjunktivitis povzročen s 
herpes simplex virusom zahteva 
zdravljenje z lokalnim, včasih pa tudi s 
sistemskim virostatikom.

IZRAZITO SOLZENJE

Najpogostejši vzrok za solzenje v novo-
rojenčkovem in dojenčkovem obdobju 
je zapora solznih poti. Pri 5 do 20% no-
vorojenčkov pa ostane Hasnerjeva val-
vula zaprta in solze zastajajo v solznih 
poteh, posledično pa se novorojenčku 
oči solzijo, kar lahko vodi do vnetja, ki 
ga težko ločimo od ostalih vzrokov za 
konjunktivitis novorojenčka. 

Številne raziskave so pokazale, da je 
najpomembnejša ustrezna masaža ozi-
roma pritisk na predel na nosku pod 
katerim se nahaja solzni mešiček. S 
pritiskom in krožnim gibom proti notra-
njemu očesnemu kotu iztisnemo vsebi-
no mešička in s tem preprečimo vnetje. 
Obenem pa povišan tlak v solznih po-
teh zaradi pritiska na mešiček sčasoma 
povzroči odprtje nosnega dela solzne 
poti na mestu Hasnerjeve valvule, kar 
omogoča prost tok solz iz očesa v nos. 
Mamici je potrebno pokazati kako naj 
izvaja masažo, ji naročiti, da jo redno 
ponavlja 6x dnevno, ob tem pa spira oči 
(oz. tisto oko, kjer je prisotna zožitev) in 
nosek s fiziološko raztopino. 

ASIMETRIJA OČESNIH REŽ

Očesni reži sta odprtini med zgornjima 
in spodnjima vekama, v katerih se pri-
kaže zrklo. O asimetriji očesnih rež go-
vorimo kadar je odprtina med vekama 
različna med obema očesoma.

NEZANIMANJE ZA VIDNE 
DRAŽLJAJE

Zdrav, donošen novorojenček se ozre 
za svetlobnim dražljajem že nekaj dni 
po rojstvu. Kmalu začne tudi spremljati 
večje predmete, pritegnejo ga kontrasti 
(sprva predvsem črno-beli). Ob koncu 
prvega meseca starosti pogosto mati 

opazi, da se ji že smiselno nasmehne. 
Razvojni mejnik za opisane odzive na 
vidne dražljaje je starost 6 tednov. Pri 
tej starosti naj bi zdrav novorojenček: 

- reagiral na svetlobni dražljaj,
- spremljal večje predmete s pogle-

dom,
- vzpostavil dober očesni kontakt (z 

materjo)
- prepoznal znani (večinoma materin) 

obraz in se smiselno nasmehnil.

VLOGA PATRONAŽNE 
SESTRE PRI NEGI OČI 
NOVOROJENČKA

Patronažna sestra ima pri zdravju oči 
novorojenčka pomembno vlogo. Vsaj 
dva pomembna postopka, ki jih nema-
lokrat prav medicinska sestra prva po-
kaže mamici novorojenčka, sta spiranje 
očesne površine in masaža solznega 
mešička. 

Spiranje očesne površine: pravilno spi-
ranje očesne površine s fiziološko raz-
topino je s potegom s sterilno gazo od 
notranjega proti zunanjemu očesnemu 
kotu. Ob tem je zelo pomembno, da 
veki dobro razpremo, saj izcedek za-
staja v vezničnih forniksih in ga je moč 
odstraniti le s temeljitim razpiranjem 
vek in spiranjem očesne površine. Ob 
tem lahko nagnemo otrokovo glavico 
na stran, da tekočina ne zastaja v no-
tranjem očesnem kotu. Med razprtjem 
vek se veki novorojenčka pogosto izvi-
hata, kar nam še olajša odstranitev iz-
cedka. Spiramo toliko časa, da izcedka 
ni več videti. 

Masaža solznega mešička: s palcem 
pritisnemo na medialni del nosnega 
korena, kjer se nahaja solzni mešiček. 
Ob tem naredimo krožni gib proti no-
tranjemu očesnemu kotu. Že ob sa-
mem pritisku pogosto opazimo obilen 
izcedek v notranjem očesnem kotu, 
kar je znak zastoja vsebine v solznem 
mešičku. Izcedek odstranimo s spira-
njem očesne površine, nato s fiziološko 
raztopino ali z za to namenjenim raz-
pršilom speremo še nosek. Postopek 

Predel popka pri novorojenčku 
je potrebno skrbno negovati 
in biti pozoren na pojav krvavi-
tve, izcedka, vnetja, tumorske 
mase ali herniacije.
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ponavljamo ob vsakem previjanju oz. 
približno 6x dnevno.

NEGA POPKA

Gregor Nosan in Janja Gržinić sta 
predstavila nego popka pri novorojenč-
ku.

Popek je brazgotina trebušne stene, ki 
nastane na mestu vstopa popkovnice 
v plod in nima nobene znane funkcije. 
Podobno velja za popkovnico, ki je sicer 
življenjskega pomena za plod, vendar 

po rojstvu popolnoma izgubi svojo vlo-
go. Kljub temu so lahko popkovnica, krn 
popkovnice in popek novorojenčka kraj 
pomembnih prirojenih nepravilnosti in 
zapletov, ki se razvijejo po rojstvu. Zato 
je potrebno predel popka skrbno ne-
govati in biti pozoren na pojav krvavi-
tve, izcedka, vnetja, tumorske mase ali 
herniacije. Nepravilno in nepravočasno 
ukrepanje je lahko za novorojenčka 
usodno. 

Izdelan je nacionalni protokol »Zdra-
vstvena nega popka novorojenčka«, ki 
temelji na pregledu tako slovenske kot 
tuje literature. Cilj zdravstvene nege je 
fiziološki potek celjenja popka brez za-
pletov. 

Z izdelanim protokolom želimo poeno-
titi zdravstveno nego popka novoro-
jenčka in s tem zvišati kakovost njegove 
obravnave. Kot vse rane, je tudi  popek 
rana z določeno kužnino. Da prepreči-
mo prenos bakterij oz. možnost okuž-
be med toaleto popka uporabljamo 
rokavice za enkratno uporabo. Vsako 
spremembo, ki odstopa od normalnega 
stanja, je treba obravnavati resno in v 
skladu z zdravnikovim navodilom. 

Definicija stanja popka novorojenčka: 

Zdrav popek (vključuje vse našteto):

- odsotnost rdečine, otekline, gnojne-
ga izcedka in smrdečega vonja; 

- odsotnost močnejše krvavitve;
- odsotnost granuloma ali druge tu-

morske formacije;
- čas odpadanja krna popkovnice manj 

kot dva tedna;
- izcedek manj kot dva tedna po odpa-

du krna popkovnice. 
Rizičen popek (vsaj eno od naštetega): 
- rdečina brez otekline, gnojnega iz-

cedka in smrdečega vonja;
- čas odpadanja krna popkovnice daljši 

kot dva tedna;
- izcedek več kot dva tedna po odpadu 

krna popkovnice. 
Bolan popek (vsaj eno od naštetega):
- rdečina, oteklina, gnojen izcedek, 

smrdeč vonj;
- močnejša krvavitev;
- granulom ali druga tumorska forma-

cija

Pred izvajanjem zdravstvene nege 
popka novorojenčka si morajo starši te-
meljito umiti roke, zdravstveni delavci 
pa umiti in razkužiti. Uporaba zaščitnih 
rokavic ali pincete oz. peana se pripo-

roča v primeru obilnega gnojnega iz-
cedka ali močnejše krvavitve.

Uporabljamo fiziološko raztopino znot-
raj roka uporabe, hranjeno v plasten-
kah majhnih volumnov ter netkane 
sterilne zložence. Po negi popek osu-
šimo s pritiskom sterilnega netkanega 
zloženca okoli krna popkovnice ali na 
ležišče popka. Prepogosta nega podalj-
ša čas sušenja in s tem čas do odpada 
krna popkovnice ter podaljša čas celje-
nja ležišča popka. Poleg tega se lahko 
popek z nepravilno ali prepogosto nego 
tudi poškoduje. Zdrav popek zato negu-
jemo enkrat dnevno, če je onesnažen, 
večkrat dnevno.

Postopek nege rizičnega in bolnega 
popka je tehnično enak negi zdravega 
popka. Razlika je v raztopini, ki se upo-
rablja, in pogostnosti izvajanja nege. Za 
nego rizičnega in bolnega popka se za 
donošene in nedonošene novorojenč-
ke v domačem in bolnišničnem okolju 
svetuje raztopina klorheksidina ali ok-
tenidina. Rizičen in bolan popek negu-
jemo trikrat dnevno, če je onesnažen 
lahko tudi večkrat dnevno (Nosan G et 
al 2017).

Vodilo vseh študij je, da je za normalno 
celjenje brez zapletov nujno ohranja-
nje čistega popka, pri čemer ima po-
membno vlogo higiena rok.
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Duševno zdravje otrok in 
mladostnikov – nove realnosti, 
izkušnje in znanja
Tekst: Aleksander Koroša, Žan Smogavc, Nataša Potočnik Dajčman

Reportaža iz srbskega 
pedopsihiatričnega kongresa

REGIJSKO POVEZOVANJE IN 
IZMENJAVA STROKOVNIH 
MNENJ

Pred nekaj leti smo se slovenski zdrav-
niki, specialisti otroške in mladostniške 
psihiatrije, uspešno povezali s kolegi bi-
vših republik Jugoslavije. V sklopu tega 
sodelovanja smo sklenili dogovor, da z 
aktivno in pasivno udeležbo podpiramo 
lokalne kongrese drug drugega. Kolegi iz 
sosednjih držav so se udeležili vseh naših 
zadnjih treh seminarjev – kongresov, ki so 
bili izvedeni v času od 2013 do danes.

Tako se nas je šest slovenskih pedopsihi-
atrov in dva psihologa udeležilo srbskega 
pedopsihiatričnega kongresa z naslovom 
Duševno zdravje otrok in mladostnikov – 
nove realnosti, izkušnje in znanja. Tudi nji-
hov državni kongres poteka vsaka 3 leta.

6. kongres DEAPS*: Mentalno zdravlje 
dece i mladih – nove realnosti, iskustva i 
znanja je potekal med 26. in 28. majem v 
krasni Vrnjački Banji, ki slovi po različnih 
zdravilnih vrelcih. 

Po pozdravnem govoru je imel uvod-
no predavanje trenutni predsednik ES-

CAP - European Society for Child and 
Adolescent Psychiatry – prof. Dimitris 
Anagnostopoulos. Ta je v svoji predstavi-
tvi posebej opozoril na vse kršene pravice 
otrok in mladostnikov, ki smo jim priča v 
trenutnem času. Ni govoril samo o vojni, 
pomanjkanju osnovnih življenjskih dobrin 
in onemogočenem šolanju, pač pa tudi o 
kršeni pravici svobode gibanja, ki ji lahko 
sledimo tudi v povezavi z begunskimi vali. 

Med predavatelji so bili razen pedopsihi-
atrov tudi klinični psihologi, sodniki, pro-
fesorji iz različnih družboslovnih fakultet 
in drugi. 

Organizatorji so privabili tudi nekaj tujih 
predavateljev:  

Prof. Hebebrand Johannes (iz Univerze v 
Duisburgu v Nemčije) je predaval o vlogi 
leptina pri anoreksiji nervosi.

Ddr. Marija Stojković (iz Tavistock klinike 
v Londonu) je predstavila psihoterapijo v 
zgodnjem razvoju.

Prof. Manon Hillegers (iz Kliničnega cen-
tra Erasmus v Rotterdamu) je govorila o 
tveganjih in močnih področjih duševnega 
zdravja mladostnikov med pandemijo co-
vid-19 na Nizozemskem.

Letos so bile v ospredju teme, kot so di-
gitalne tehnologije, odtujevanje otrok, 
zgodnje odkrivanje duševnih motenj in 
intervence, spolnost, prekrivanje nevro-
logije in psihiatrije, psihoterapija, čustve-
no neuravnovešene motnje osebnosti in 
pandemija covid-19. 

Vsakemu sklopu je sledila diskusija, ki je 
bila zlasti ob temi odtujevanja še posebej 
bogata. 

V primerjavi s prejšnjim srbskim pedo-
psihiatričnim kongresom tokrat žal ni 
bilo delavnic, kjer bi lahko kakšno temo 
podrobneje spoznali.

VRNJAČKA BANJA

V prostem času smo si ogledali mesto, ki 
kljub svoji majhnosti ponuja številne zani-
mivosti. 

Posebnost Vrnjačke banje so zdravilni 
vrelci. Vsak od njih ima svojo zgradbo, kjer 
je večinoma možno vodo tudi poskusiti. 
Vsaka od teh stavb je drugačna in privabi 
s svojo arhitekturo in posebnostmi.  

Vsi udeleženci smo se strinjali, da je bliži-
na geografskega prostora in kulture pred-
nost, ki lahko povezuje. 

* Društvo za otroško in mladostniško psihia-
trijo in sorodne stroke Srbije (srb. Društvo 
za dečju i adolescentno psihijatriju i srodne 
struke Srbije)

Na kongresu se je zbralo 140 
strokovnjakov iz različnih pod-
ročij, ki prihajajo v stik z otroki 
z duševnimi motnjami.
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Kemično orožje
Pripravila: dr. Staša Vodička, dr. med., spec.

Strokovno izobraževanje na področju toksikologije

KEMIČNO OROŽJE – REALNA 
GROŽNJA V SEDANJOSTI

Vsako leto organizira Sekcija za klinično 
toksikologijo srečanje z naslovom To-
ksikologija. Letos je bila tema kemično 
orožje, ki je začelo spet predstavljati 
novo realno grožnjo v današnjem času. 
Začeli smo z uvodno mislijo, da smo vsak 
dan, ki mine brez kemijske nesreče, le en 
dan bližje kemijski nesreči. 

Predavanja so bila organizirana v treh 
sklopih, v prvem smo slišali o kemičnih 
strupih, ki so bili že uporabljeni pri nas in 
kako je zdravstveni sistem pripravljen na 
morebitno zastrupitev. V drugem delu 
so se predstavili gasilci in smo poslušali 
o pravilni dekontaminaciji ob izpostavlje-
nosti ter kako obravnavati ponesrečence 
ob uporabi jedrskega orožja. V tretjem 

delu smo poslušali o raznih strupih, nji-
hovi uporabi in zdravljenju, ki je potreb-
no.

SARIN IN VX

Vojaški strupi zavrejo delovanje enci-
ma acetilholinesteraze in so kemično 
podobni organofosfatom; njihova pred-
stavnika sta sarin in VX. 

Čisti sarin je tekočina brez barve in vo-
nja, hlapi pri sobni temperaturi in hitro 
izhlapi. 

VX pa je oljnata rjava tekočina brez vo-
nja, bolj obstojen in hlapi pri višji tem-
peraturi, zato ostaja pri tleh, ker je težji 
od zraka. 

Najpomembnejši način izpostave je pre-
ko zraka. Delujeta tako, da inaktivirata 
acetilholinesterazo, kar ima za posledi-

co kopičenje acetilholina v nikotinskih 
in muskarinskih receptorjih v central-
nem živčnem sistemu; od običajnih pe-
sticidov se razlikujeta predvsem po le-
talnem odmerku in hitrosti zastaranja 
vezi, kar pomeni čas, ko povezava med 
živčnim strupom in acetilholinesterazo 
postane ireverzibilna (za sarin le 3 ure, 
le v tem času je zdravljenje z antidoti 
učinkovito).

Klinična slika je odvisna od odmerka 
in ali smo izpostavljeni preko kože ali 
vdihavanjem hlapov. Pojavi se lokalno 
znojenje, trzanje mišic, zožijo se zeni-
ce, zamegli se vid in pojavi se očesna 
bolečina; sledi tiščanje v prsih, izcedek 
iz nosu, slinjenje, piskanje v pljučih; 
bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje, 
driska in inkontinenca; smrt nastopi v 
nekaj minutah zaradi odpovedi diha-
nja. 

Učinkovito zaščito nudi maska in za-
ščitna obleka z rokavicami. Zdravljenje 
vključuje dekontaminacijo, podporno 
zdravljenje in aplikacijo atropina, oksi-
mov, diazepama in tropikamida. 

BINARNO KEMIČNO OROŽJE 
NOVIČOK

Skladiščenje novičoka, vir: https://
www.24ur.com/novice/svet/kaj-je-novi-
cok.html

Novičok je skupno ime za agense nove 
družine bojnih strupov, ki so nastali v 
strogi tajnosti v nekdanji Sovjetski zvezi. 
Binarno orožje je tisto, kjer strup v pro-
jektilu (raketi, mini ali granati) nastane v 
času njegovega leta od izstrelitve proti 
tarči. V ločenih posodah so shranjeni 
nestrupeni predhodniki in sile, ki nasta-
nejo ob izstrelitvi, povzročijo zlom teh 
posod; pride do mešanja snovi in spro-
ženje reakcije. 

Tudi ta strup deluje preko zavore enci-
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ma acetilholinesteraze; tukaj vez zastara 
v dveh do štirih minutah.

Učinkovito zdravljenje je sestavljeno iz 
kombinacije simptomatskega zdravljenja 
in uporabe antidotov.

CIANIDI

Cianidi obstajajo v plinasti, tekoči in trdni 
obliki in lahko povzročijo zastrupitev pri 
vdihavanju, zaužitju, dermalni absorpciji 
ali parenteralni uporabi.

Klinične slike se zelo razlikujejo glede 
na odmerek in način zastrupitve, lahko 
se kažejo kot manjše draženje zgornjih 
dihal ali kot srčno-žilni kolaps s smrtjo v 
nekaj minutah ter so posledica nezmož-
nosti izrabe kisika v dihalni verigi.

Zdravljenje je odvisno od hitrega dajanja 
antidota – predhodnika vitamina B12, 
ki veže cianid in se izloči z urinom, Po-
membno je tudi podporno zdravljenje.

NARAVNI STRUPI IN BIOTERORIZEM

Bioterorizem je pojem, ki označuje 
uporabo živih organizmov ali njihovih 
produktov za namerno škodovanje. Naj-
pomembnejša dejavnika tveganja sta 
splošna dosegljivost in visoka toksičnost. 

V tej skupini najdemo ricin, abrin, botu-
lin, tetrodoksin in saksitoksin.

Napihovalka, ki vsebuje toksin, vir: 
https://www.wikiwand.com/sl/Tetrodo-
toksin

Ricin in abrin sta toksična rastlinska pro-
teina, ki zavirata celično sintezo beljako-
vin; najnevarnejša sta inhalacijski in pa-
renteralni vnos. Simptomi zastrupitve so 
lahko gastrointestinalni znaki, sistemsko 
vnetje, krvavitve iz votlih organov, šok in 
ledvična odpoved. V razvoju so nevtrali-
zirajoča protitelesa za ricin, za abrin anti-
dota ni na voljo.

Zrna ricina, vir: https://www.health.sta-
te.mn.us/diseases/ricin/ricin.html

Botulin je bakterijski strup, možne so vse 
poti vnosi; proti njemu imamo učinkovit 
antitoksin. Za zastrupitev je značilna si-
metrična paraliza, ki najprej prizadene 
kranialne živce in se kaže kot meglen ali 
dvojni vid, disfagija, dizartrija, suha usta, 

prehodno se pojavi slabost in bruhanje; 
nato nastopi paraliza skeletnih mišic, 
dispneja in smrt. 

Tetrodotoksin in saksitoksin sta nevroto-
ksina, ki se nahajata v morskih živalskih 
vrstah, najnevarnejši je peroralni vnos. 
Klinična slika zajema 4 stopnje otrplosti 
in se konča s smrtjo.

KLOR

Klor je dražilni plin, uvrščamo ga med 
dušljivce. Je zeleno rumen plin ali bistra 
rumeno rjava tekočina z značilnim draže-
čim vonjem. Povzroča draženje kože, oči 
in dihal. Zaradi poškodbe dihalni poti pri-
de do motenj pri prenosu kisika iz pljuč 
v tkiva in smrt, nima pa neposredne sis-
temske toksičnosti. 

Zdravljenje je sestavljeno iz dekontami-
nacije in simptomatskega zdravljenja, 
antidota ni.

SOLZILCI IN AEROSOLI 
SINTETIČNIH OPIOIDOV

Solzivec je ime za trdne snovi v obliki 
kristalov, ki se fino zmlete raztopijo v 
pomožnih snoveh in razpršijo v zrak ter 
dražijo sluznice oči, dihal in ust. Glavni 
predstavniki so kapsaicin-OC, CS in CN. 
Izpostavljenost sluznic in kože obraza 
povzroči solzenje, blefarospazem, bo-
lečino, zamegljen vid, ohromi se refleks 
mežikanja in zmanjša se občutljivost na 
tujke; kašelj, občutek težke sape; kar 
lahko vodi  tudi do toksičnega pljučnega 
edema. 

Za zdrave posameznike brez pridruženih 
bolezni ni nevarnosti, če je zagotovljena 
pot umika. Problem so osebe s kronični-
mi boleznimi, kjer lahko pride do zagona 
sistemskega vnetja.

Zdravljenje je umik poškodovanca in 
podporno zdravljenje, antidota ni.

Sintetični opioidi so umetno narejene 
snovi, ki delujejo na opioide receptorje. 
Sem sodi fentanil in morfinu podoben 
snovi; uporabljajo je kot sintetične droge 
ali v obliki aerosola za varnostne ope-
racije. Povzročajo sedacijo centralnega 

Ustrezna zaščitna oprema, Vir: https://
www.shutterstock.com/search/
chemical+weapons 

Skladiščenje novičoka, vir: https://
www.24ur.com/novice/svet/kaj-je-
novicok.html

Napihovalka, ki vsebuje toksin, vir: 
https://www.wikiwand.com/sl/
Tetrodotoksin

Zrna ricina, vir: https://www.health.
state.mn.us/diseases/ricin/ricin.html
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živčnega sistema z motnjami zavesti in 
komo; depresijo dihanja, kar lahko vosi 
v smrt. Zastrupljenec je nezavesten, so-
mnolenten, bled, z ozkimi zenicami in 
smrči.

Uspeh zdravljenja je odvisen od hitrosti 
dajanja antidota naloksona; ki je kompe-
titivni antagonist na opioidih receptorjih; 
ker je njegova razpolovna doba kratka, je 
potreben zdravniški nadzor nad poško-
dovancem in preprečevanje ponovnega 
nastopa opioidnega toksičnega sindro-
ma.

RADIOAKTIVNE SNOVI: 
UMAZANA BOMBA IN 
POLONIJ

Medicinske posledice jedrske eksplozije 
so raznolike. Ionizirajoče sevanje povzro-
či radiacijske poškodbe, ki jih delimo na 
akutne s poškodbo organov, okužbami, 
krvavitvami, diarejo ter kronične, ki vodi-
jo v razvoj raka in dedne posledice.

Zaščita pred prekomerno obsevanostjo, vir: https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-
prostor/okolje/uporaba-virov-sevanj/

Za zdravljenje uporabljamo pristope za 
zmanjšanje privzema, snovi za zaviranje 
in mobilizacijo privzema in kelatorje.

Srečanje smo zaključili o zavedanju, da 
smo lahko vsi tarče kemičnega napada, 
nenamernega ali namernega in da je v 
Sloveniji pripravljenost na slaba, antido-
tov je malo; tako je potrebno še veliko 

priprav in izobraževanja, da bomo kos 
takšnim nesrečam.

Zaščita pred prekomerno obsevanostjo, 
vir: https://www.gov.si/podrocja/okolje-
-in-prostor/okolje/uporaba-virov-sevanj/

Pojavnost raka

na materničnem vratu

se je po uvedbi programa

ZORA prepolovila.

Kaj moramo vedeti o raku na 
materničnem vratu?
Povzetek prispevka Sonje Lepoša, zdravnice 
specialistke ginekologije in porodništva v oddaji Za 
zdravje, 16.5.2022

RAK NA MATERNIČNEM 
VRATU LAHKO PREPREČIMO

Rak na materničnem vratu je izjema med 
raki, saj o njem vemo dovolj, da ga lahko 
skoraj v celoti preprečimo. 

Povzroča ga okužba s humanim papiloma 
virusom oziroma na kratko HPV virus. Ta 
virus je najpogostejša spolno prenoslji-
va bolezen, prenašajo pa ga tako moški 
kot ženske. Od okužbe s HPV do razvoja 

predrakavih in rakavih sprememb mine 
navadno več let. Obstaja več podvrst ozi-
roma genotipov tega virusa in le nekateri 
lahko povzročijo razvoj rakaste bolezni. 
Te imenujemo visoko rizični tipi. 

Nekateri izmed podtipov teh virusov 
povzročajo genitalne bradavice. Večina 
žensk, ki imajo spolne odnose, se vsaj 
enkrat okuži s tem virusom a okužba v 
80 do 90% spontano izzveni v enem do 
dveh letih. V 10 do 20% pa okužba vztra-

ja in virus poškoduje celice maternične-
ga vratu tako da se začnejo nenadzoro-
vano deliti kar lahko pripelje do razvoja 
raka. Zdravila za okužbo s HPV ni, prav 
tako nas pred okužbo s tem virusom ne 
zaščiti niti uporaba kondoma, ker je virus 
prisoten širše in ne samo po spolovilu. 
Imamo pa v Sloveniji od leta 2007 na vo-
ljo cepivo, ki uspešno prepreči okužbo z 
nekaterimi podtipi HPV virusa (tudi pred 
najnevarnejšimi). 
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S cepljenjem pred izpostavitvijo okužbi 
(torej pred začetkom spolnih odnosov) 
lahko preprečimo 70 do 90% raka na ma-
terničnem vratu, 50 do 85% predrakavih 
sprememb na  materničnem vratu ter 
med 20 do 90% drugih s HPV povezanih 
rakov spolovil, rakov zadnjika in ustne 
votline. 

Od leta 2009 je cepljenje brezplačno za 
vse deklice v šestem razredu osnovne 
šole in od leta 2021 tudi za vse dečke v 
šestem razredu osnovne šole. Preceplje-
nost deklic v šestem razredu je v zadnjih 
letih dosegla 60% s čemer se uvrščamo v 
evropsko povprečje. 

Kljub cepljenju pa so še vseeno potrebni 
in priporočljivi redni ginekološki pregledi 
z odvzemom brisa materničnega vratu.

PROGRAM ZORA 

Leta 2003 je Slovenija uvedla državni 
program ZORA preko katerega se ak-
tivno vabi na odvzem brisa vse ženske 
med dvajsetim in štiriinšestdesetim le-
tom starosti. Če so brisi normalni, se jih 
odvzema  vsake tri leta.

Letno zboli za tem rakom pri nas okoli 
120 žensk. Tudi umrljivost zaradi te vrste 
raka se je drastično zmanjšala, tako da 
Slovenija spada med države z najmanj-
šim bremenom tega raka v Evropi, naju-
spešnejša pa je Finska.

Pot ženske skozi program ZORA poteka 
najprej s presejalnim brisom maternič-
nega vratu na katerega se vabi ženske 
po dvajsetem letu starosti. Če izvid ni 
normalen (je torej patološki), žensko po-
vabimo na ponovni pregled in ponovni 
odvzem brisa. Če pa je izvid brisa zelo 
slab jo povabimo že kar na nadaljnjo di-
agnostično obravnavo t.i. kolposkopijo. 
Nekateri ginekologi to preiskavo opravijo 
sami, drugi žensko napotijo na sekun-
darni nivo (bolnišnico). Pri tej preiskavi 
se odščipne majhne koške materničnega 
vratu in se jih pošlje na patohistološko 
preiskavo, pri kateri se bolj jasno vidi za 
kakšne spremembe gre. Če ta pregled 
pokaže, da gre za predrakavo spremem-
bo ali celo rak, se žensko napoti na kirur-

ško zdravljenje.

V diagnostiki uporabljamo tudi test na 
HPV virus. Negativen rezultat HPV testa 
pomeni manjše tveganje za razvoj raka 
na materničnem vratu.

Letno zaradi programa ZORA odkrije-
mo in zdravimo okoli 1600 predrakavih 
sprememb materničnega vratu ter s tem 
učinkovito preprečujemo RMV. Odziv-
nost je nekje 70%, čeprav se kaže dolo-
čen upad zaradi pandemije covida-19, 
ko se določen odstotek žensk ni odzval 
vabilom. 

Odzivnost žensk v Prekmurju je žal slab-
ša od Slovenskega povprečja in je znaša-
la med leti 2017 in 2020 okoli 65%, ko 
je celo upadla za 4% glede na prejšnje 
3-letno obdobje. 

ZA ZAKLJUČEK

Slovenija s programom ZORA že dosega 
dva od treh ciljev, ki so nujni za elimina-
cijo raka na materničnem vratu (70% 
udeležba žensk in učinkovito zdravljenje 
predrakavih in rakavih sprememb pri več 
kot 90% žensk). 

Svetovna zdravstvena organizacija je tako 
Slovenijo zaradi dobrih rezultatov progra-
ma ZORA prepoznala kot državo, ki lahko 
med prvimi v Evropi doseže eliminacijo 
RMV. Za dosego tega cilja pa bomo morali 
izpolniti še tretji cilj, to je povečati pre-
cepljenost proti HPV na 90%.
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Osebnostne motnje 
v razvojnem obdobju 
Tekst: Jana Vrbančič, mag. psih.  

Povzetek seminarja 

MEDNARODNI SEMINAR 
ZDRUŽENJA ZA OTROŠKO IN 
MLADOSTNIŠKO PSIHIATRIJO

Zaposleni v Kliničnopsihološki ambu-
lanti (Renata Kos Berlak, Mateja Čer-
njavič, Staša Marko, Nika Kastelic, Jana 
Vrbančič), Centru za duševno zdravje 
otrok in mladostnikov (Aleksander Ko-
roša, Jernej Korenjak, Anja Krajnc) in 
Razvojni ambulanti (Iva Trplan) smo se 
13. in 14. maja 2022 udeležili medna-
rodnega seminarja z naslovom Oseb-
nostne motnje v razvojnem obdobju, ki 
ga je organiziralo Združenje za otroško 
in mladostniško psihiatrijo. V nadalje-
vanju so predstavljene ključne vsebine, 
ki smo jih na seminarju obravnavali.

OSEBNOSTNA MOTNJA

Osebnostna motnja (OM) je oprede-
ljena kot skrajna poudarjenost nekate-
rih osebnostnih lastnosti, ki so trajne, 
nespremenljive in neprilagodljive. Člo-
vekovo mišljenje, vedenje in čustvova-
nje je zaradi njih povezano s težavami v 
medosebnih odnosih, zaradi česar trpi 
tako oseba sama kot tudi okolica. DSM-
5 deli OM v tri skupine:

Skupina A: Paranoidna, shizoidna in 
shizotipska OM (značilno je nenavadno, 
čudaško vedenje).

Skupina B:  Antisocialna, mejna, histri-
onična, narcisistična OM (pojavlja se 

dramatično, pretirano čustveno in ne-
predvidljivo vedenje).

Skupina C: Izogibajoča se, odvisnostna 
in obsesivno-kompulzivna OM (po-
udarjena je pretirana anksioznost in 
preplašenost).

ZLORABA IN ZANEMARJANJE 
V OTROŠTVU

Zgodnje neugodne izkušnje, kot sta 
zloraba (čustvena, fizična, spolna) in 
zanemarjanje otroka imajo kratkoroč-
ne, dolgoročne in medgeneracijske po-
sledice. Pogosto vodijo tudi do razvoja 
osebnostnih motenj. Raziskovalci ugo-
tavljajo, da je vsaka peta oseba v evrop-
skih državah v otroštvu doživela čustve-
no in fizično zlorabo. Med temi je okrog 
20% posameznikov bilo zanemarjenih 
in spolno zlorabljenih v otroštvu. Raz-
iskave kažejo, da se čustvena zloraba v 
otroštvu pomembno povezuje z razvo-
jem mejne osebnostne motnje. Fizična 
in spolna zloraba pa se povezujeta z 
antisocialno in paranoidno osebnostno 
motnjo. 

MEJNA OSEBNOSTNA 
MOTNJA

Tekom seminarja je bilo največ vsebin 
posvečenih mejni osebnostni motnji, 
saj so osebe z mejno osebnostno 
motnjo tiste, ki najpogosteje iščejo po-

moč ter imajo več pridruženih dušev-
nih težav (npr. depresija, anksioznost, 
zloraba psihoaktivnih snovi). 

Za mejno OM so značilni nestabilni in 
intenzivni medosebni odnosi, impul-
zivnost, čustvena nestabilnost, občut-
ki praznine, neustrezno izražanje jeze, 
nestabilna samopodoba, intenzivno 
prizadevanje izogniti se zapuščenosti.  
Nekateri nastavki mejne OM so vidni 
že v razvojnem obdobju. Tako pri mla-
dostnikih lahko pogosto opazimo: jezo, 
usmerjeno proti staršem; izgubo em-
patije, impulzivno vedenje, napetost, 
uživanje psihoaktivnih snovi, prehodne 
psihotične reakcije, negativno čustvo-
vanje. 

Določene značilnosti mejne OM (npr. 
impulzivnost, čustvena nestabilnost, 
motena samopodoba, identitetna difu-
zija in disfunkcionalnost v medosebnih 
odnosih) so do določene mere tudi zna-
čilnosti adolescence. Kadar trajajo vsaj 
eno leto in vodijo do visoke disfunkcio-
nalnosti pa lahko posumimo na razvoj 
mejne osebnostne motnje. Potrebno 
pa je poudariti, da se te značilnosti, 
ki so se začele v razvojnem obdobju, 
spreminjajo. Nekatere postanejo manj 
očitne ali celo izginejo v kasnejših ra-
zvojnih obdobjih. 

Pogosto se pojavlja vprašanje ali je 
diagnoza OM upravičena pred osem-
najstim letom starosti, saj je takrat 
posameznik v obdobju velikih razvojih 
sprememb in procesu izoblikovanja 
osebnosti.

Mednarodna klasifikacija bolezni (MKB-
10) omogoča postavitev diagnoze OM 

Čustvena, fizična in / ali spolna zloraba ter

zanemarjanje otroka imajo kratkoročne, dolgoročne in

medgeneracijske posledice.
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pred dopolnjeno starostjo osemnajst 
let (izjemo predstavlja disocialna oseb-
nostna motnja). V primeru, da gre pri 
osebi za diagnozo OM, je ključnega po-
mena nudenje ustrezne obravnave. 

Obdobje mladostništva je čas, v kate-
rem lahko s pravočasnimi intervenci-
jami vplivamo na potek in razvoj same 
motnje. Pri tem je pomembna timska 
obravnava, vključitev družine in raz-
ličnih služb pomoči (npr. šola, osebni 
zdravnik, center za socialno delo) ter 
medsebojno sodelovanje. Obstaja več 
različnih psihoterapevtskih pristopov 
za obravnavo OM pri mladostnikih. 
Najpogostejši so: na mentalizaciji te-
melječa terapija, dialektična vedenjska 
terapija in terapija motenj osebnostne-
ga razvoja mladostnika. 

NA MENTALIZACIJI 
TEMELJEČA TERAPIJA

Mentalizacija je zavedanje lastnega 
duševnega stanja in duševnega stanja 
drugih. 

Gre za interpretacijo vedenja na pod-
lagi želj, prepričanj, misli. Razvija se na 
podlagi  zgodnjih izkušenj. Temelji na 
predpostavki, da na posameznikovo 
vedenje vpliva njegovo duševno stanje. 
Pri številnih pacientih se pojavlja teža-

va v nagnjenosti k izgubi mentalizacije, 
tako je v terapiji osnovni namen vzpod-
bujanje mentalizacije. Ključen dejavnik 
na mentalizaciji temelječe terapije je 
terapevtova drža.

Pomembno je, da je terapevt spreje-
majoč, pristen, podporen ter odziven. 
Pokazati mora zanimanje tako za posa-
meznikovo vedenje kot za njegovo du-
ševno stanje.  Z zanimanjem sprašuje 
in raziskuje, saj ni samoumevno, da ve, 
kaj nekdo razmišlja ter kako se počuti. 

MENTALIZACIJA V DRUŽINI

V družinskem okolju pogosto prihaja do 
izgube mentalizacije, saj je to okolje v 
katerem se pojavljajo intenzivni čustve-
ni odzivi v odnosih z bližnjimi. Pogosto 
lahko pri starših opazimo izgubo men-
talizacije na način, da so usmerjeni na 
otrokovo vedenje in ne na njegovo not-
ranje doživljanje; pretirano ga krivijo 
ter kritizirajo in poskušajo kontrolirati. 

Z neustreznim pristopom starši otroka 
lahko bolj vznemirijo, saj intenzivna 
čustva starša zmanjšajo njegovo spo-
sobnost za mentalizacijo.

DIALEKTIČNA VEDENJSKA 
TERAPIJA ZA MLADOSTNIKE 

Dialektična vedenjska terapija temelji 
na ugotovitvah, da so posamezniki z 
mejno OM nagnjeni k bolj intenzivne-
mu, »dramatičnemu« odzivanju ob do-
ločenih čustvenih situacijah. Odzivajo 
se impulzivno, dalj časa ostanejo vzbur-
jeni, prav tako pa potrebujejo več časa 
za umiritev. Omenjena vrsta terapije 
se usmerja na spremembo problema-
tičnega odzivanja s pomočjo različnih 
strategij. Vključuje enkrat tedensko te-
rapijo mladostnika, po potrebi družin-
sko terapijo ter skupinski trening veščin 
(namenjen družinam mladostnikov z 
mejno OM). 

AVTIZEM V KONTEKSTU OM

Avtizem predstavlja razvojno nevrolo-
ško motnjo, za katero je značilen pri-
manjkljaj na področju komunikacije 
in socializacije, določene vedenjske 
posebnosti, stereotipna vedenja in 
usmerjeni interesi.

Nekateri posamezniki z motnjo avti-
stičnega spektra pogosto ustrezajo 
določenim kriterijem za motnje oseb-
nosti iz skupine B in C (zgoraj opisano). 
Največja prekrivanja so prisotna s spe-
ktrom shizofrenskih motenj. Pri tem 
glavno stično točko predstavlja znižana 
socialna udeležba. Večja prekrivanja so 
prisotna tudi z obsesivno-kompulzivno 
OM (prisotna ponavljajoča vedenja in 
misli, izolacija afekta ter nagnjenost k 
racionalizaciji). Prekrivanje je prisotno 
tudi z antisocialno osebnostno motnjo 
– na področju šibkejše empatije in od-
sotnosti afekta. Nesposobnost prepo-
znavanja čustev drugih ter grandiozne 
interpretacije socialnih situacij se po-
vezujejo tudi z narcisistično OM kot z 
avtizmom. 

Pomembno je poudariti, da se pri avtiz-
mu primanjkljaji na socialnem podro-
čju pojavijo zgodaj v razvoju in vztrajajo 
tudi v odraslosti.
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NEODKRITE GLOBINE 

Najgloblja točka morja in Zemljine površine 
leži 10.911 metrov pod morjem v Marianskem 
jarku v Tihem oceanu. Ta velja za najglobljega 
med vsemi oceani, dno v povprečju sega med 
1000 in 4000 metri globoko. Potop v take 
globine je zaradi izjemno visokega pritiska 
izjemno tvegan. Prvič je spust s človeško 
posadko na najnižjo točko pod morjem z 
posadko uspel leta 1960. Tudi sicer je velika 
večina morskega dna za znanstvenika še velika 
neznanka, enačijo ga z našim poznavanjem 
površja Lune.

NEŠTETI ODTENKI MODRINE

Na barvo morja v veliki meri vpliva odsev 
barve neba. Poleg tega pa na barvo morja 
vplivajo še številni drugi dejavniki, vse od 
globine, rastlinstva na dnu, kamninske 
podlage tal, onesnaženosti ter sprejete in 
razpršene sončne energije. Sinje modro 
morje nakazuje, da je v vodi malo rastlinskih 
mikroorganizmov, voda je posledično tudi 
prozorna. V zeleni vodi pa je po navadi tudi 
večja prisotnost planktona, ki odbija zeleno 
svetlobo. 

Morje

Prva asociacija na morje je za večino dopust ali kopanje. A 
pomen morja za življenje in obstoj našega planeta je mnogo 
mnogo večji. Morje zavzema sedemdeset odstotkov površja 
zemlje, morske alge pa proizvedejo večino kisika, ki ga 
potrebujemo za življenje.

Foto: Matjaž Očko,  www.slovenia.info
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LEDENE GORE 

Aprila 1912 je Titanic na svoji krstni plovbi 
čez Atlantik trčil v ledeno goro in se dve uri 
in štirideset minut kasneje potopil. Globalno 
segrevanje, ki povzroča taljenje, je krivo za 
pojav vse večjih ledenih gor. Leta 2021 se je 
tako v Weddellovo morje odlomila največja 
ledena gora doslej. Njene dimenzije so bile 
impozantne, v dolžino je merila kar 175 
kilometrov, v širino pa 25 kilometrov.

MIKROPLASTIKA

Oceani so prava skladišča mikroplastike, saj jo 
znanstveniki zaznavajo povsod po svetu. Gre 
za koščke plastičnih odpadkov, ki se vrtinčijo 
pod morsko gladino in razgrajujejo s pomočjo 
sončnih žarkov in vodnih tokov. Ti koščki 
vstopajo v morske ekosisteme, posredno pa 
se znajdejo tudi na naših krožnikih. Problem še 
zdaleč ni nov, saj je pomorščak Charles Moore 
že leta 1997 odkril in predstavil javnosti tako 
imenovani pacifiški otok smeti. Gre za ogromne 
otoke plastike, ki plavajo v morju.

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

»Nikoli ne moreš prečkati 
 oceana, če nimaš poguma, 

da izgubiš obalo izpred oči.« 
Christopher Columbus




