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Uvodnik

Poletje se počasi a zanesljivo poslavlja. Letos nam je postreglo z obilico vročih pole-
tnih dni in nam prihranilo številne izzive povezane s korona virusom, s katerimi smo 
se soočali lani in predlani. 

Korona virus sicer še vedno kroži med nami. Zato je še vedno potrebno dosledno upo-
števati vse znane ukrepe za preprečevanje prenosa in širjenje virusa. Med drugim je v 
prostorih našega zdravstvenega doma obvezno nositi masko in poskrbeti za razkuževa-
nje rok. A po drugi strani imamo danes na razpolago dovolj cepiv in zdravil, kar nam vliva 
upanje, da bomo virusu kos tudi v jesenskih mesecih. Nihče ne ve z gotovostjo napove-
dati, kako se bo virus v prihodnosti obnašal. Lahko pa prav vsakdo od nas z odgovornim 
ravnanjem prispeva k skupnemu dobro.

Z umirjanjem virusa smo letos ponovno s polno paro zagnali številne aktivnosti in pro-
grame, ki jih izvajamo v okviru našega zdravstvenega doma. Ob izvajanju dejavnosti pa 
se soočamo s prostorsko stisko, ki nas pesti že kar nekaj časa. Naš zdravstveni dom je v 
zadnjih letih vidno zrasel. Začeli smo izvajati številne nove dejavnosti, ki so pomembne 
za celostno obravnavo naših pacientov. V minulih mesecih nam je uspelo tudi obnoviti 
našo najstarejšo zgradbo iz leta 1932, ki se ponaša z novo fasado, izvedli pa smo tudi 
ostala nujna dela.

Ob vsem zapisanem pa se zavedamo, da tudi najboljši prostori brez ustreznega kadra 
niso dovolj. 

V našem zdravstvenem domu za slabih 60.000 prebivalcev pomurskih občin, ki jih pokri-
vamo, skrbi skoraj 400 zaposlenih, kar nas uvršča med največje zdravstvene domove v 
Sloveniji. Zavedamo se, da so za kakovostno obravnavo naših pacientov ključna ustrezna 
znanja in kompetence naših zaposlenih. V tokratnih Zdravih novinah smo tako povzeli 
nekaj zanimivih tematik in reportaž naših zaposlenih, ki so se udeležili različnih izobra-
ževanj.

Želim vam prijetno branje!

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

Hvala, da v prostorih našega zdravstvenega doma 
dosledno uporabljate zaščitno masko 

in si razkužujete roke.
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AKTUALNO

Trahom so začeli v Pomurju sistematično 
odkrivati in zdraviti leta 1925, ko je bila 
vzpostavljena postaja za preprečevanje 
trahoma. V letu 1927 je postaja prešla 
pod Higienski zavod v Ljubljani. Za vodjo 
razvoja proti trahomskega dela v Prek-
murju je bil imenovan dr. Jože Pečan.

V začetku leta 1931 je bila v Murski So-
boti ustanovljena Centralna proti tra-
homska ambulanta. Za direktorja je bil 

imenovan dr. Jože Pečan. Ambulanta je 
opravila pomembno delo na področju 
preprečevanja trahoma, saj je bilo v ob-
dobju od leta 1930 do 1936 opravljenih 
približno 120.000 pregledov.

V istem obdobju, na začetku leta 1931, 
se je začela gradnja murskosoboškega  
zdravstvenega doma. Gradnja je bila v 
grobem končana že ob koncu istega leta.

V sklopu novega in za tedanje čase so-
dobnega zdravstvenega doma so delova-
li proti trahomski oddelek, proti tuberku-
lozni oddelek,  otroški dispanzer, šolska 
poliklinika, splošna zdravstvena posve-
tovalnica, narodno-zdravstvena šola in 
javno kopališče.

KONČANA OBNOVA 
NAJSTAREJŠE ZGRADBE

V pomladnih in poletnih mesecih je po-
tekala obnova ostrešja in ostala nujna 
vzdrževalna dela na naši najstarejši zgrad-
bi, ki šteje častitljivih devetdeset let.

POGLED V ZGODOVINO

Zaradi slabih socialno ekonomskih in hi-
gienskih razmer so se v Prekmurju med 
obema vojnama pogosto pojavljale epi-
demije nalezljivih bolezni, predvsem tu-
berkuloze in trahoma. Še posebej slednji 
je v regiji bil močno razširjen in je posle-
dično povzročal veliko težav.

Prenovili smo 
najstarejšo zgradbo našega 
zdravstvenega doma
Tekst: Renata Gorjan, dip.m.s.

Naše najstarejše 
poslopje je bilo 
zgrajeno leta 1932. Za 
tedanje razmere lep in 
sodoben zdravstveni 
dom je bil eden 
izmed prvih štirih 
zdravstvenih domov v 
Sloveniji.

Avtor: Vekoslav Kramarič, vir: Etnografski muzej
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Osrednja tema kongresa so bile inovacije 
družinske medicine za varno prihodnost.

WONCA 2022

Junija 2022 se je v Londonu, na razsta-
višču imenovanem Excel London, odvila 
prva konferenca po začetku epidemije, ki 
je potekala v živo. Trajala je od 28. juni-
ja do 1. julija. Na prizorišču je bila med 
pandemijo covida-19 postavljena zasilna 
bolnišnica, kjer so družinski zdravniki po-
magali oskrbovati preko 600 bolnikov s 
covidom. 

Zbralo se nas je okoli 70.000 udeležen-
cev iz 35 različnih držav. 

Tema srečanja je bila Inovacije družin-
ske medicine za varno prihodnost. Tega 
srečanja sva se avtorici tega članka ude-
ležili kot zdravstveni tim s predavanjem 
iz prakse z naslovom: Kako obravnavati 
bolnike s palpitacijami med pandemijo 
covida-19.

UTRINKI S POTOVANJA

V London sva prispeli iz brniškega letali-
šča s tri urno zamudo. Kljub kratki noči 
sva v torek zjutraj začeli z raziskovanjem 
Londona. 

Najin hotel se je nahajal zelo blizu kra-
ja srečanja, kamor sva lahko prišli peš in 
zelo blizu samega starega središča mes-
ta, približno osem postaj s podzemno 
železnico. 

London je res kulturno zelo pisano mes-
to, veliko je tujcev, ki tam živijo. Turistič-
ne točke so zelo dobro obiskane in je na 
vsako znamenitost potrebno čakati nekaj 
ur. Ljudje so zelo prijazni in komunikativ-
ni, ni bilo opaziti angleške zadržanosti, 
na vsakem koraku te spremlja njihova 
vljudnosti in prijaznost. Tako sva si že 
prvo dopoldne ogledali Buckinghamsko 

palačo, Big Ben, London Eye, parlament, 
Westminstersko cerkev in ostale zname-
nitosti v tem predelu Londona.

Popoldan sva se odpravili na otvoritveno 
svečanost, kjer so nas pozdravili emi-
nentni predstavniki Wonce in angleški 
družinski zdravniki. Med njimi je bila tudi 
zdravnica Dame Clare Gerada, trenutna 
predsednica Royal College of General 
Practitioners – Kraljeve akademije dru-
žinskih zdravnikov. 

AKTUALNO

Evropski kongres 
družinske medicine WONCA 2022
Tekst: dr. Staša Vodička, dr. med., spec. druž. med.in Mateja Lutar, medicinska sestra v ambulanti druž. med.

WONCA Evropa je akadem-

sko in znanstveno združenje 

za splošno prakso / družinsko 

medicino v Evropi. Zastopa 47 

organizacij članic in več kot 

90.000 družinskih zdravnikov 

v Evropi.
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V polurnem predavanju je predsta-
vila zgodovino družinske medicine v 
Veliki Britaniji v 20. stoletju in naštela 
njihove dosežke. Poleg tega, da so si 
priborili boljše pogoje za delovanje v 
družinski medicini, so ustanovili tudi 
svojo bolnišnico, v kateri delajo samo 
družinski zdravniki; bolnike tam sprej-
mejo za diagnostiko, za izvajanje eno-
stavnejšega zdravljenja in z njenimi 
besedami povedano: tudi zato, da se 
postavijo na noge.

V sredo smo začeli s predavanji in de-
lavnicami. Srečali sva tudi nekaj zna-
nih obrazov iz Slovenije, vendar sva 
večinoma bili v množici sami. Poleg 
predavanj je bilo odprto še razstavišče 
različnih predstavnikov farmacevtskih 
in medicinskih podjetij; možnosti za 
nove zaposlitve ali za spoznavanje. 

Dan sva preživeli med poslušanjem 
odličnih predavateljev na področju 
družinske medicine in se marsikaj na-
učili. Popoldan sem predstavila svoje 
predavanje na temo uporabe prenos-
nega EKG merilnika, ki ga uporabljam 
pri svojih bolnikih; predavanje je traja-
lo slabe pol ure in je bilo dobro spre-
jeto.

Tako so izgledali najini dnevi do petka, 
ko se je konferenca zaključila. Navdu-
šenje nad novimi spoznanji sva vzeli 
domov kot popotnico po odlično orga-
nizirani konferenci na izjemno lepem 
mestu med prijaznimi ljudmi.

Soboto sva izkoristili še za potepanje 
po Londonu, pridružili sva se turistični 
poti z rdečim avtobusom in slišali veli-
ko zanimiv dejstev o Londonu.

V nedeljo sva se odpravili proti letali-
šču. Zaradi pomanjkanja kadra je bila 
na letališču gneča, bili smo prepušče-
ni sami sebi, letalo pa je imelo nekaj 
urno zamudo. Vendar so bili občutki, 
ko sva zapuščali to državo, vseeno pre-
lepi, polni idej in inovacij za nadaljnje 
delo na področju družinske medicine 
in upanja, da bova znali pridobljeno 
znanje uporabiti v praksi na naših tleh 
z namenom izboljšanja oskrbe naših 
bolnikov.

AKTUALNO
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AKTUALNO

Fizioterapija Kuzma: 
Nova oprema za še boljšo 
obravnavo naših pacientov 
Tekst: Ksenija Ferko, dipl. fiziot., Andreja Košič, dipl. fiziot. 

Letos junija smo pridobili dve pomembni pridobitvi za izvajanje 
naših aktivnosti: sobno kolo in aparat za presoterapijo.

FIZIOTERAPIJA NA KUZMI ZA 
PREBIVALCE SEVERNEGA DELA 
PREKMURJA

Zdravstveni dom Murska Sobota izvaja 
fizioterapevtske obravnave na primarni 
ravni od leta 2018. S tem namenom je 
bila odprta fizioterapevtska ambulanta v 
Kuzmi na Goričkem, s čimer smo poveča-
li dostopnost do teh storitev za prebival-
ce severnega dela Prekmurja. 

Ambulanta se nahaja na Kuzmi, v nekda-
njih prostorih pošte/banke, na naslovu 
Kuzma 26.

NAROČANJE NA 
FIZIOTERAPEVTSKO 
OBRAVNAVO

Pacienti za fizioterapevtsko obravnavo 
potrebujejo delovni nalog za fizioterapi-
jo. Predpiše jim ga lahko osebni zdravnik, 
ortoped, travmatolog, kirurg, fiziater, 
oziroma je vse odvisno od težave/dia-
gnoze, ki jo pacient ima. 

Na delovnem nalogu razlikujemo 3 stop-
nje nujnosti: ZELO HITRO, HITRO in RE-
DNO. Katera stopnja se dodeli pacientu, 
določi lečeči zdravnik glede na resnost 
pacientove težave. Ko pacient delovni 

nalog prinese v ambulanto, ga uvrstimo 
v čakalno vrsto ter nato v čakalno knjigo, 
kjer se jim dodeli datum in ura terapije.

Zaradi trenutne covid-19 situacije oseb-
no in telefonsko naročanje ni možno, 
prav tako ne preko elektronske pošte. 

Zato pacienti originalen delovni nalog 
pošljejo po pošti na naslov Fizioterapija 
Kuzma, Kuzma 26, 9263 Kuzma ali ga 
enostavno oddajo v poštni nabiralnik 
pred ambulanto. 

Dobro je, da pripišejo telefonsko števil-
ko, da jih v primeru kakršnihkoli vprašanj 
lahko kontaktiramo.
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AKTUALNO

NAJPOGOSTEJŠE DIAGNOZE 

Pacienti v ambulanto prihajajo z različ-
nimi diagnozami, ki so povezane pred-
vsem z mišično-skeletnim sistemom. To 
so lahko stanja po svežih poškodbah in 
operativnih posegih, akutna in kronična 
bolečinska stanja, ter različna degenera-
tivna stanja. 

Največ pacientov pri nas ima težave z 
bolečinami v križu in vratni hrbtenici. 
Potem so tukaj tudi težave v ramenskem 
sklepu, kot so na primer poškodbe rota-
torne manšete. Zelo pogoste so tudi ar-
troze kolčnega in kolenskega sklepa, ter 
poškodbe gležnja in utesnitve zapestne-
ga karpalnega kanala. 

V ambulanti se v prvi vrsti poslužujemo 
individualnega pristopa, torej terapevt - 
pacient. To se nam zdi najpomembnejše, 
saj na takšen način od pacienta pridobi-
mo vso potrebno anamnezo in podatke, 
ki jih potrebujemo za določitev in izvaja-
nje terapije. Pri našem delu smo seveda 
strokovni, dosledni in skrbimo za dobro-
bit pacienta. 

Najprej vzamemo anamnezo in ocenimo 
ter dokumentiramo stanje prizadetega 
dela telesa ter pacientovih sposobnosti. 
Nato glede na ugotovljeno stanje izbere-
mo vrsto in obseg storitev oziroma fizio-
terapevtskih tehnik. Pri tem upoštevamo 
morebitne omejitve in kontraindikacije, 
vezane na pacientovo splošno zdravstve-
no stanje.

FIZIOTERAPEVTSKE STORITVE, 
KI JIH NUDIMO

Na prvem mestu je kinezioterapija oziro-
ma terapevtske vaje, ki se jih pacienti na-
učijo tekom terapije. Vaje so prilagojene 
zmožnostim in fizičnemu stanju vsakega 
pacienta posebej. 

Pacienta naučimo pravilne izvedbe vaj, 
da jih potem lažje izvaja v domačem 
okolju. S tem prispevamo k hitrejši reha-
bilitaciji, ohranjanju gibljivosti in mišične 
moči ter samostojnosti pri vsakodnevnih 
aktivnostih. 

Pred kratkim smo tudi sestavili sklope vaj 
za posamezne mišične skupine in sklepe, 
ki jih pacienti dobijo ob koncu terapije v 
fizični obliki domov. 

Vsa terapija, ki jo izvajamo v ambulanti 
je predvsem protibolečinska, zmanjšuje 
vnetja, otekline in pospešuje sam proces 
rehabilitacije. Sem spadajo elektrotera-
pija (TENS, interferenca in diadinamski 
tokovi), ultrazvočna terapija, terapija z 
laserjem in magnetoterapija. 

Pacientom sta na voljo tudi termotera-
pija (tople obloge) in krioterapija (hladni 
obkladki). Zelo se je uveljavil tudi biop-
tron, to je svetlobna terapija. Junija letos 
pa smo dodatno nabavili še sobno kolo 
in aparat za presoterapijo. 

CILJI IN NAČRTI ZA 
PRIHODNOST

Želimo si še naprej tako dobrega sodelo-
vanja s pacienti in tudi z okoliškimi zdrav-
niki ter s tem ohranjati dobro ime naše 
ambulante. 

Glede na povpraševanje po terapiji, pol-
ne čakalne vrste in podaljšane čakalne 
dobe pa upamo tudi na širjenje ambu-
lante, torej več prostorov in dodaten ka-
der. S tem se seveda poveča obseg dela 
in najbolj pomembno – zmanjša čakalna 
doba za fizioterapevtsko obravnavo.
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STROKOVNO

Strokovna izhodišča in usmeritve 
za pripravljenost in odzivanje na 
okužbe z virusom SARS-CoV-2 v 
prihajajočih mesecih
Povzeto po: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/ 
strokovna_izhodisca_in_usmeritve_za_pripravljenost_in_odzivanje_na_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2.pdf

Povzetek dokumenta, ki ga je pripravila Posvetovalna skupina 
za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2.

KLJUČNI POUDARKI

Člani Posvetovalne skupine za spremlja-
nje gibanja virusa SARS-CoV-2 so konec 
avgusta 2022 predstavili strokovna iz-
hodišča in usmeritve za pripravljenost 
in odzivanje na okužbe z novim viru-
som. Slonijo na petih stebrih: 

- cepljenje, 

- obvladovanje prenosa okužb, 

- testiranj in zdravljenje, 

- spremljanje SARS-CoV-2,

- zmanjševanje stikov. 

V vsakem stebru so oblikovana specifič-
na priporočila, ki se nanašajo na osnov-
no stanje (faza 1) in fazo eskalacije (faza 
2). 

FAZA 1: OSNOVNO STANJE

V Sloveniji se nahajamo v fazi 1: prevla-
dujoča različica virusa se hitro širi, ven-
dar pri večini obolelih ne povzroča tež-
jega poteka, ki bi zahteval bolnišnično 
zdravljenje. Zdravljenje po večini pote-
ka na domu.

V fazi 1 se ukrepi osredotočajo na zašči-
to ranljivih skupin prebivalstva, pri kate-
rih bi lahko pričakovali težji potek bolez-
ni. Cepljenje še vedno ostaja ključno 
priporočilo, saj gre je enostaven, va-

ren in učinkovit ukrep za zaščito pred 
težjo obliko covida-19. 

Ranljivim kroničnim bolnikom in sta-
rejšim od 60 let se priporoča cepljenje 
proti covidu-19 z drugim poživitvenim 
odmerkom.

Za vse, ki še niso cepljeni proti covid-19 
se priporoča, da to storijo čimprej. Do 
7. avgusta 2022 je bilo polno cepljenih 
68% prebivalcev, starih 18 let in več. 
Med starejšimi od 60 let pa je takih 
bilo 81%.

Uporaba mask je priporočena v vseh za-
prtih javnih prostorih. 

Nujno je nošenje mask v zaprtih pro-
storih znotraj zdravstvenega sistema, v 
socialno varstvenih zavodih, domovih 
za starejše občane in lekarnah.

FAZA 2: FAZA ESKALACIJE

Za fazo 2 se predpostavlja izrazito pove-
čanje števila hospitalizacij zaradi covi-
da-19 in to ne zgolj med ranljivimi sku-
pinami. Vzrok povečanja so lahko nove 
različice virusa, ki hitro krožijo, pogoste 
ponovne okužbe in upad zaščite, prido-
bljene s cepljenjem ali prebolelostjo. 

Predlagani ukrepi v fazi 2 so usmerjeni v 
znižanje števila obolelih, obolelih s težjo 
obliko covida-19 in umrlih, zmanjšanje 

preobremenitve zdravstvenega sistema 
in zagotavljanje vzdržnosti zdravstva.

V fazi 2 velja enako priporočilo glede 
cepljenja kot v fazi 1. V fazi 2 so maske 
nujne v vseh zaprtih javnih prostorih 
razen v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Za obe fazi pa še vedno velja ključno 
pravilo, ki ga je potrebno dosledno upo-
števati: V primeru znakov in simptomov 
okužbe ostanite doma in za nadaljnja 
navodila pokličite izbranega osebnega 
ali dežurnega zdravnika.

OBVLADOVANJE PRENOSA 
OKUŽB

Predlagani ključni ukrepi za obvladova-
nje prenosov so sledeči:

- izolacija oseb s potrjeno okužbo: 
okuženi ostane doma v izolaciji 10 
dni (7 dni v primeru negativnega te-
sta sedmi dan) in o možnem prenosu 
okužbe obvesti svoje stike.

- priporočila za osebe, ki so bile v 
stiku z okuženim: samotestiranje in 
spremljanje zdravstvenega stanja, 
maske, izogibanje stikom,

- maske,
- prezračevanje (naravno prezračeva-

nje, mehansko prezračevanje, sobni 
čistilniki zraka, merilniki za koncen-
traciji CO2),
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STROKOVNO

- sledenje stikov z aplikacijo #osta-
nizdrav v visokošolskih in višješol-
skih zavodih,

- odzivanje na izbruhe (ustrezne ravni 
testiranja v rizičnih okoljih, ciljane ak-
tivnosti pob izbruhih, npr v DSO).

TESTIRANJE 

Testiranje poteka preko napotitve zdrav-
nika (HAGT/PCR) sočasno z možnostjo 
izvedbe brezplačnih testov HAGT po 
opravljenem pozitivnem samotestu).

V fazi 2 je v okoljih z večjim tveganjem 
za širjenje okužb (zdravstvo, DSO/PSVZ 
…) predvideno tudi aktivno iskanje 
asimptomatskih okuženih.

SAMOTESTIRANJE v domačem okolju 
se priporoča za učence v osnovnem 
šolstvu, dijake v srednjem šolstvu, štu-
dente v višjem in visokem šolstvu ter 
udeležence izobraževanja odraslih s 
simptomi, značilnimi za okužbo z viru-
som SARS-CoV-2, in za vse tiste, ki so bili 
v stiku z osebo, pri kateri je bila potrje-
na okužba s SARS-CoV-2.

V primeru faze 2 je nujno, da se samo-
testiranje na domu razširi na vse osebe, 
ki se izobražujejo, izvaja naj se obdobno 
(vsaj enkrat tedensko).

ZDRAVLJENJE

Trenutno se velika večina okuženih 
zdravi doma.

Na voljo so različne možnosti zdravlje-
nja z zdravili: oralno zdravilo Paxlovid® 
(nirmatrelvir/ ritonavir), zdravilo Veklu-
ry@ (remdesivir), omejena uporaba 
monoklonskih protiteles in, v omeje-
nem obsegu, zdravilo Lagevrio® (mol-
nupiravir), ki še čaka na odobritev EME. 

Bolnika s potrjeno okužbo ob značilni 
epidemiološki sliki (zadošča HAGT), ki 
potrebuje obravnavo na oddelku inten-
zivne terapije IT3, se sprejme v najbližjo 
bolnišnico s covid IT3 oddelkom, dolo-
čenim s strani MZ, ob upoštevanju indi-
kacij za sprejem v EIZ.

O DOKUMENTU

Celotni dokument je objavljen na www.
nijz.si. Namenjen je Ministrstvu za 
zdravje in Vladi RS, ki bosta odločila, 
v kolikšni meri bosta implementirala 
predlagana priporočila in pristope v 
državno strategijo za zajezitev širjenja 
virusa SARS-CoV-2 ter blaženje posledic  
covida-19.

Pri vstopu in gibanju v prosto-

rih Zdravstvenega doma Mu-

rska Sobota je uporaba zašči-

tne maske obvezna. 

V primeru kliničnih znakov 

okužbe z virusom SARS-CoV-2 

se posvetujte z izbranim oseb-

nim zdravnikom po telefonu 

ali preko elektronske pošte. 

Tudi sicer velja pravilo, da se 

je na pregled k zdravniku in na 

ostale zdravstvene potrebno 

naročiti (po telefonu, e-pošti).

Pacientom in drugim obisko-

valcem našega zdravstvene-

ga doma se zahvaljujemo za 

sodelovanje in razumevanje. 

Dosledno upoštevanje na-

vodil je pomembno tako za 

zdravje naših pacientov, kot 

tudi zaposlenih.
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Nova zdravnica v Ambulanti 
družinske medicine Martjanci

NAROČANJE

Na pregled se je potrebno naročiti. 
Naročite se lahko po elektronski pošti 
pucko.narocanje@zd-ms.si.

Med ordinacijskim časom je možno na-
ročanje po telefonu 02 53 81 087.

Naslov za naročanje po pošti: 
SA Martjanci, Ambulanta družinske  
medicine  - Diana Pučko, 
Martjanci 19, 9221 Martjanci.

Diana Pučko, dr.med., spec.druž.med. je prevzela 
mesto nosilke ambulante družinske medicine.

V začetku julija 2022 je z delom v Ambu-
lanti družinske medicine Martjanci pri-
čela Diana Pučko, dr.med., specialistka 
družinske medicine. Odgovorna medi-
cinska sestra je Sandra Hari, z. t..

Pacienti, ki so bili do julija 2022 opre-
deljeni pri zdravniku Tiborju Škaliču, 
dr.med.spec., se odslej lahko opredelijo 
pri novi zdravnici.

ORDINACIJSKI ČAS

Ponedeljek, torek, sreda, petek 
od 7:30 do 14:30

Četrtek od 12:30 do 19:30

Odmor za malico: dopoldan  od 10:00 do 
10:30, popoldan od 16:00 do 16.30.

9. septembra 2022 je na Vidovon Brejgi potekalo prvo 
srečanje projekta Velnes na kmetiji, pri katerem naš 
zdravstveni dom sodeluje kot eden izmed partnerjev. 

Predavali sta direktorica zdravstvenega doma Edith 
Žižek Sapač in Blanka Dugar iz Centra za krepitev 
zdravja.

Na uvodnem srečanju smo začrtali korake za prenos 
znanj prebivalcem Goričkega. Vsebine bodo name-
njene mladim, starejšim, ljudem s posebnimi potre-
bami in vsem, ki iščejo stik z naravo pri krepitvi zdrav-
ja in dobrega počutja.

Velnes na kmetiji
Preventivni projekt za krepitev zdravja.
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Dojenje in težave doječih mater
Tekst: Anja Ternar, dipl. m. s., Patronažna služba

AKTUALNO

Patronažne medicinske sestre 
izvajamo na domu zdravstveno 
nego nosečnice in otročnice z 
novorojenčkom. Do obiska je 
nosečnica upravičena v zadnjem 
trimesečju nosečnosti, vendar 
so veliko pogostejši obiski pri 
otročnici in novorojenčku. Pri 
vseh teh obiskih je najpogostejša 
glavna tema dojenje. Priprava na 
dojenje med nosečnostjo je zelo 
pomembna, saj je nosečnost pravi 
čas, da se bodoče mamice odločijo 
za dojenje.

KLJUČNE INFORMACIJE 
O DOJENJU IN 
NAJPOGOSTOJEŠIH TEŽAVAH 
POVEZANIH Z NJIM

Katere so prednosti dojenja?

Dojenje pomeni naravno hranjenje do-
jenčka z materinim mlekom. Je najbolj 
naravna in najboljša oblika hranjenja do-
jenčka, ki omogoča njegovo zdravo rast 
in razvoj. Materino mleko je popolnoma 
prilagojeno potrebam otroka. 

Poudariti moram, da dojenje ni samo hra-
njenje, dojenčku daje tudi veliko ugodja, 
zagotavlja mu bližino in občutek varnosti.

Zgodnje in pogosto dojenje koristi tudi 
materi. Pomaga ji, da si lažje opomore od 
poroda, ker otrokovo sesanje krči mater-
nico, pospeši porod posteljice in zmanjšu-
je krvavitve. Pogosto dojenje preprečuje 
tudi nastanek bolečega zastoja v dojkah. 

Ob dojenju mati spozna svojega otroka 
ter si pridobi samozaupanje, da ga bo lah-
ko hranila, negovala in skrbela zanj.

Velikokrat zasledimo, da se govori o 
izključnem dojenju. Kaj pravzaprav ta 
pojem pomeni?

Izključno dojenje pomeni, da je otrok 
samo dojen, oziroma, da je hranjen samo 
z materinim mlekom. Ob tem mu ni pot-
rebno dodajati vode, čaja, sokov ali dru-
gih tekočin. 

Položaji za dojenje so različni, vedno pa 
moramo paziti, da je otrok s celim tele-
som obrnjen k materi in nameščen tako, 
da so njegovo uho, rama in kolk v ravni 
liniji.

Materino mleko otroku zagotavlja vso 
tekočino, energijo in hranila, potrebne 
za rast, razvoj in krepitev zdravja. Svetuje 
se izključno dojenje do dopolnjenega šes-

tega meseca starosti otroka, nato pa ob 
ustrezni dopolnilni prehrani dojenje do 
drugega leta starosti in po želji še naprej.

Ali lahko rečemo da je materino mleko 
– živi čudež?

Če bi človeško mleko oglaševali na trgu, 
večina ljudi oglasom ne bi verjela, saj bi 
bili polni neverjetnih trditev. 

Materino mleko je super hrana, vitamin-
ski dodatek, probiotik, zdravilo, naravno 
cepivo, sredstvo za krepitev imunskega 
sistema, sladek priboljšek… Vse to je ma-
mino mleko, ki je dojenčkom in malčkom 
tudi lahko dostopno, brezplačno, vedno 
primerne temperature, in še bi lahko naš-
tevali. Vsebuje okrog 200 različnih snovi, 
ki so pomembne za otrokov razvoj. 

Narejeno je po meri. Niti dve mami ne 
ustvarita enakega mleka za svojega ot-
roka, pa vendar vse mame proizvedejo 
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mleko, ki je visoko kakovostno. Njegova 
sestava se stalno spreminja skozi otrokov 
razvoj. Celo v času enega podoja se spre-
minjata sestava in okus – od »posnetega« 
za odžejanje na začetku, do smetanastega 
na koncu, kot bi otrok užival obrok z več 
jedmi ali hodi. 

Kako pogosto naj matere dojijo?

Pričakujte, da boste v prvih dneh po 
rojstvu otroka veliko časa porabili za do-
jenje. To je najlažje, če sta mati in otrok 
skupaj dan in noč. 

Otroka je potrebno pristaviti k prsim vsa-
kič ko kaže zgodnje znake lakote. Med te 
sodijo hitro premikanje zaprtih ali odpr-
tih oči, odpiranje ust, plazenje jezička in 
obračanje glave, nežno godrnjanje, se-
sanje in žvečenje roke, prstov, odeje ali 
drugih predmetov, ki pridejo v bližino ust. 
Takrat ga je potrebno nahraniti, sicer se 
znaki stopnjujejo v glasen jok, iztegovanje 
glave in vratu, nemir, ki ovira pristavljanje 
na dojko. Vse našteto pa so pozni znaki 
lakote. V tem primeru naj mamica jokajo-
čega dojenčka najprej dvigne in mu omo-
goči kožni stik z njo, da ga pomiriti in šele 
nato pomirjenega pristavi na dojko. 

Tvorba materinega mleka je odvisna od 
povpraševanja po njem. Pogosteje kot je 
otrok dojen, več mleka se tvori. Velja tudi 
obratno: manj kot je otrok dojen, manj 
mleka bo mati proizvajala. 

Matere, ki začnejo dodajati stekleničke 
preden imajo dovolj svojega mleka, se 
znajdejo v začaranem krogu, z manj in 
manj mleka in več in več stekleničk. Do-
jenčka je potrebno dojiti po njegovih pot-
rebah.

Ko boste osvojili spretnosti dojenja, bo 
dojenje postalo preprostejše, dojili boste 
doma ali zunaj doma. Pri samem dojenju 
pa ne smemo biti pozorni na uro ampak 
na dojenčka.

Kako mamice vedo, da je dojenček sit?

Najbolj zanesljiv pokazatelj, da se je do-
jenček nasitil in dobil dovolj mleka je nje-
govo zadovoljstvo. 

S polnim trebuščkom je pomirjen, zado-

voljen, dlani so odprte, celo telo je spro-
ščeno. Hkrati pa lahko opazujemo število 
mokrih in pokakanih pleničk. Dojenček 
naj bo polulan vsaj šestkrat v 24 urah. Od-
vajanje blata pa se spreminja; na začetku 
je pokakan za vsako previjanje, po prvem 
mesecu je blata lahko manj in kasneje 
tudi po več dni ne odvaja blata.

Kakšno je zdravo prehranjevanje 
doječe mame?

Ko postanete mama, je zelo pomembno, 
da ne opustite zdravih prehranjevalnih 
navad, ki ste jih osvojili pred zanositvijo 
in med nosečnostjo. Jedilnik mora vse-
bovati pester, zdrav in uravnotežen izbor 
jedi. Povečajte vnos ogljikovih hidratov in 
beljakovin, da ne boste izčrpani in boste 
imeli dovolj energije od jutra do mraka. 
Večkrat na dan si pripravite različno sad-
je in zelenjavo, najbolje surovo, ter tako 
organizmu zagotovite dovolj vitaminov 
in mineralov. Ne pozabite zaužiti tudi za-
dostne količine zdravih maščob (npr. v se-
menih, oreških, ribah ...).

Če je možno, prisegajte na lahko preba-
vljiva, ekološko pridelana živila brez kon-
zervansov.

Odsvetuje se pretirano uživanje kave, 
popolnoma pa se naj izključijo alkoholne 
pijače. 

Znano je, da ovsena in ječmenova kaša 
spodbujata nastajanje mleka, zato ne bo 
odveč, če si ju pogosteje pripravite.

Ali obstaja najboljši položaj za 
dojenje?

Za samo dojenje je najprej pomemben 
udoben položaj mamice in vedno koza-
rec vode v dosegu rok, za žejo. Pri iskanju 

najboljšega položaja boste najverjetneje 
poskusili več različnih položajev. Če se 
oba z dojenčkom počutita dobro, dojenje 
pa poteka brez bolečin, ste našli ustrezen 
položaj. 

Če je otrok zadovoljen in spusti dojko ter 
blaženo zaspi, ga pustite spati, sicer je pri-
poročljivo podreti kupček. Če ste v dilemi, 
ali bi se otrok še dojil, ga v naročje name-
stite tako, da bo imel glavico med prsmi in 
če še išče, ga preprosto podojite.

Katere so najpogostejše težave pri 
dojenju s strani mamic?

Pomembno je, da se mlade mame zave-
dajo, da je velika večina težav, ki sprem-
ljajo dojenje, rešljivih in da nikakor niso 
edine, ki se soočajo s takšnimi težavami. 
Pogosto se namreč zgodi, da imata tako 
mamica kot otročiček na začetku težave. 
Vsekakor pa to ne pomeni, da bi morali z 
dojenjem prenehati, pač pa se je treba le 
naučiti, kako k dojenju pristopiti in kako 
ravnati.

Skoraj vsaka doječa mamica se je srečala 
s težavami pri dojenju. Najpogostejše so: 
ragade, zamašeni mlečni vodi, zastojna 
dojka in mastitis. Jih je še veliko, ampak te 
so najpogostejše.

Ragade so razpoke na bradavicah in so 
najpogostejša težava. Da bi preprečili ra-
gade je pomembno, da otroka pravilno 
pristavite. Če se ragade kljub temu poja-
vijo, poleg pravilnega pristavljanja poskr-
bite še za pogostejše dojenje, s čimer se 
izognete preveliki lakoti pri otroku in zara-
di tega hlastnemu in močnemu sesanju. 
Po podoju bradavice in kolobar zaščitite z 
nekaj kapljicami lastnega mleka ali z lano-
linom, ki ga pred naslednjim podojem ni 
potrebno odstranjevati. Dojenje ni pot-
rebno prekiniti, tudi če ragade zakrvavijo.

Naslednja težava je zamašen mlečni vod. 
Do zamašitve mlečnega voda prihaja 
postoma, ko se mlečna žleza ne izprazni 
dovolj. V posameznem mlečnem vodu se 
mleko zgosti in ga tako zapre. Posledica 
take zamašitve je boleča, običajno za grah 
velika omejena zatrdlina v dojki, ki jo je 
mogoče zatipati. Če se to pojavi si je pot-
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rebno pred dojenjem na prizadeto mesto 
namestiti tople obkladke, med dojenjem 
pa prizadeto mesto le nežno masirajte.

Naslednja težava je zastojna dojka. Pri 
zastojni dojki ima dojka značilen videz: je 
napeta, svetleča, boleča, pretok mleka je 
otežen. Ne smemo jo zamenjati z norma-
lo polno dojko v času navala mleka. Vzrok 
zastojne dojke je nepopolno praznjenje 
dojk, do česar pride zaradi omejevanja 
dojenja, nepravilnega pristavljanja in ne-
pravilnega sesanja. Pomagali vam bodo 
topli obkladki pred dojenjem in pogosto 
pristavljanje.

Najbolj znana težava pa je vsekakor mas-
titis. 

Mastitis je bakterijska okužba v dojki. Če 
se zamašeni mlečni vod ne pozdravi, se 
iz njega lahko razvije mastitis, ki ga po-
leg bolečih zatrdlin v dojkah spremljajo 
še vročina in gripi podobni simptomi. 
Mastitis sam od sebe ne bo izginil, zato 
je potreben obisk zdravnika. Kljub temu 
zapletu je potrebno nadaljevati z doje-
njem. Zdravnik predpiše antibiotike, s ka-
terimi se pozdravi vnetje. Doječe matere 
dobijo posebne antibiotike, ki ne preha-
jajo v mleko in nimajo vpliva na otroka. 
Kljub zdravljenju z antibiotiki, je potreb-
no zastoj v dojki z masažo (stiskanje s 
prsti proti bradavici), tušem in dojenjem 
iztisniti ven. Mastitisu se je mogoče izo-
gniti s pravilno tehniko dojenja, udobnim 
modrčkom, rednim in pogostim prista-
vljanjem, dovolj počitka, dovolj vode in 
tuširanjem s toplo vodo.

Pogosto dojenček zavrača dojenje, 
kako pa v tem primeru postopati?

Zdravilo je dotik – kožni stik.

Če dojenček zavrača dojenje, se jezi na 
prsih ali so problemi s pristavljanjem, sta 
bila z mamico ločena, ima za seboj trav-
matičen porod ali je bil deležen denimo 
tiščanja na dojko ali nasilnega hranjenja 
po steklenički, ga lahko poskusite gole-

ga ali v plenički čim več kengurujčkati na 
golem prsnem košu. Po izkušnjah sodeč 
kožni stik dojenčka umiri, reši oziroma 
prepreči ogromno težav pri dojenju, saj 
pri otroku veliko bolj kot katerikoli drug 
položaj zbuja prirojene instinkte po doje-
nju. Brez skrbi, dojenček se ne bo prehla-
dil, saj ga greje materin prsni koš, seveda 
pa ga tudi pokrijemo.

Ali je dojenje v nosečnosti nevarno?

Dojenje je v večini primerov povsem 
združljivo z nosečnostjo. Če torej želite 
nadaljevati z dojenjem kljub nosečnosti, 
ni posebnih ovir. Pri tem morate vedeti, 
da dojenje vpliva na sproščanje hormona, 
imenovanega oksitocin. To je hormon, ki 
sicer povzroča popadke, zato lahko med 
dojenjem doživljate lažne popadke. Kadar 
ne gre za rizično nosečnost, to ni posebna 
težava. Dokler telo ni pripravljeno na po-
rod, oksitocin nima pretiranega vpliva na 
maternico. Pomembno je predvsem, da 
se proti koncu nosečnosti glede varnosti 
dojenja posvetujete tudi s svojim gineko-
logom oziroma z ginekologinjo.

Če imate dovolj mleka po porodu, ni po-
sebnih zadržkov, kar pomeni, da lahko 
brez težav dojite tako prvega kot drugega 
otroka. Temu rečemo tandemsko dojenje.

Večina mamic, ki dojijo tandemsko, pro-
izvede dovolj mleka za oba otroka, tako 
da se lahko dojita po želji, se pravi: zakon 
ponudbe in povpraševanja. Ker dojenček 
fizično potrebuje materino mleko, je zanj 
najbolje, če se doji prvi. 

Tudi v tem obdobju pa velja, da mamice 
ne smejo pozabiti na svoje zdravje. Popol-
na izčrpanost ne bo koristila niti vam niti 
vašim otrokom, zato upoštevajte morebi-
tna opozorila svojega telesa in pravočas-
no poiščite drugačno rešitev, če ugotovi-
te, da dojenje obeh otrok enostavno ni 
izvedljivo. Ogrožanje lastnega zdravja bi 
bilo v situaciji, ko morate skrbeti za dva 
majhna otroka, vse prej kot razumna od-
ločitev.

Kam se lahko mamice s težavami pri 
dojenju obrnejo po pomoč?

Če imate kakršno koli težavo povezano z 
dojenjem, ne čakajte. Kontaktirate lah-
ko svojo atronažno sestro, svetovalke 
za dojenje pri La Leche League – laične 
svetovalke za dojenje ali IBCLC Svetoval-
ke za dojenje. To so svetovalke z edinim 
mednarodno priznanim certifikatom na 
področju dojenja v zdravstvu. Veliko do-
ječih mamic pa se z vprašanji obrača tudi 
na druge doječe mamice, npr. v različnih 
FB skupinah, kjer je mogoče najti razne 
informacije in čustveno podporo – pred-
vsem na osnovi osebnih izkušenj posame-
znih mater.

1. – 8. avgust:
Svetovni teden dojenja

Tudi v Zdravstvenem domu 

Murska Sobota smo vam na 

voljo 

SVETOVALKE ZA DOJENJE

 Vsak delovni dan 

od 11.00 do 13.00 ure 

na telefonski številki 

041 644 992 ali 041 644 761.

Ponujamo vam tudi 

možnost svetovalnega 

osebnega srečanja 

(po predhodnem dogovoru).
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da se SP celo poslabša, zato je potreb-
no v primeru zapletov poslati bolnike na 
predčasno kontrolo.

Zdravljenje SP je bolj zapleteno pri ko-
morbidnih bolnikih. Do pogostejših pos-
labšanj pride pri starejših, nepokretnih 
bolnikih z rakavimi obolenji, anemičnih 
in pljučnih bolnikih.

16 % bolnikov s SP ima ledvično po-
puščanje in pojavi se hiperkaliemija. 

SP je lahko povezano tudi s srčnimi na-
pakami, ki so prirojene ali pa obstajajo 
genetske predispozicije.

ZDRAVLJENJE IN 
REHABILITACIJA 

Aerobne vaje podaljšajo preživetje bolni-
kov s SP. Rehabilitacija naj ne bo omeje-
na le na čas v zdravilišču. Poleg mišične 
aktivnosti je potrebna skrb za socialno 
aktivnost, ugodno počutje, pravilno 
vrsto in količine prehrane, vključevanje 
v koronarna društva ter zanimanje za 
samo naravo bolezni SP.

Za učinkovito zdravljenje bolnika s SP je 
nujno, da le ta pri tem sodeluje. S tem 
lahko vrsto in količino zdravil prilago-
dimo bolniku v določenem obdobju. 
V veliko pomoč nam je, kadar si bolnik 
sam meri tlak, pulz, saturacijo in tempe-
raturo, beleži svoja opažanja. Prav je, da 
pozna učinke zdravil in jih ustrezno upo-
rablja. Enako velja za prehrano in telesno 
aktivnost. Vse to lahko izboljša kvaliteto 
življenja.

Poročilo iz strokovnega srečanja.

MEDNARODNA UDELEŽBA IN 
ZANIMIV PROGRAM

4. srečanje Kronično srčno popuščanje 
z mednarodno udeležbo je potekalo 11. 
junija v hotelu Habakuk pod pokrovi-
teljstvom Združenja kardiologov Sloveni-
je. Organizirali so ga Splošna bolnišnica 
Murska Sobota in UKC Maribor.

Srečanje je imelo pet sklopov. Vsak sklop 
je bil razdeljen na eno uro predavanja in 
pol ure razprave. 

Obravnavali smo sledeče sklope: 

- intenzivna nega s hemodinamsko pod-
poro kritičnih bolnikov,

- elektro stimulacija srčne mišice s stran-
skimi učinki le-te,

- komorbidnost pri bolnikih s SP,

- rehabilitacija bolnikov s SP,

- novosti pri zdravljenju SP pri okrnjenem 
in pri ohranjenem iztisnem deležu le-
vega prekata.

Srečanje je potekalo ravno v primernem 
času, ko je postajalo zunaj vse bolj vroče 
in je vremensko najbolj občutljivim tem-
peratura povzročala težave. Tudi kraj sre-

čanja je bil dobro izbran, saj je bilo v ho-
telu Habakuk še zadosti parkirnih mest. 
Tuji predavatelji so se imeli priložnost 
vključiti v srečanje po internetni pove-
zavi. Prisotne so bile tudi farmacevtske 
firme.

ZDRAVLJENJE KRITIČNIH 
BOLNIKOV

Pri zdravljenju kritičnih bolnikov s srčnim 
popuščanje (SP) je najbolj uveljavljena 
metoda podpore z balonsko črpalko. To 
vstavijo v descendentno aorto. Balonska 
črpalka izboljša pretok v sistemskem ob-
toku in v koronarnem ožilju. 

Novejša črpalka se imenuje IMPELLA. Pri 
tej se balon vstavi v levi ventrikel. Za iz-
boljšanje saturacije se uporablja umetna 
ventilacija ali pa ekstrakorporalna oksi-
genacija.

Pri srčnih spodbujevalnikih je mogoče 
nekatere elektrode, ki so priključene na 
srčno mišico menjati, druge pa ne. Pri 
vstavitvi elektrod in tudi kasneje obsta-
ja nevarnost okužbe, nekroze, krvavitve, 
hematoma in tromboze. Lahko se zgodi, 

Kronično srčno popuščanje 
Tekst: Martin Pečnik, dr.med.

Da bi lahko učinkovito
zdravili bolnika s kroničnim

srčnim popuščanjem,
potrebujemo njegovo

sodelovanje.
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AKTUALNO

Delovna terapija v skupnostni 
psihiatrični obravnavi
Tekst: Nuša Vrbančič, dipl. del. ter. 

Z delovno terapevtskimi 
obravnavami, ki jih izvajamo v 
sklopu skupnostne psihiatrične 
obravnave pod okriljem Centra 
za duševno zdravje, večamo 
sposobnosti uporabnika, da živi 
čim bolj samostojno življenje in 
da uspešno izvaja aktivnosti, 
ki jih želi ali se le te od njega 
pričakujejo.

KAJ JE DELOVNA TERAPIJA?

Delovna terapija je v širši javnosti še 
vedno premalo poznana kot zdravstvena 
stroka, zato sem se odločila, da zaposle-
ne v Zdravstvenem domu Murska Sobo-
ta in širšo javnost na kratko seznanim z 
delom delovnega terapevta v Centru za 
duševno zdravje - Skupnostna psihiatrič-
na obravnava (v nadaljevanju SPO). 

Delovni terapevti smo zdravstveni delav-
ci, ki obravnavamo posameznike, katerih 
vsakodnevno življenje je ovirano, omeje-
no ali oteženo zaradi posledic poškodb, 
bolezni ali motenj v duševnem in teles-
nem razvoju ali zaradi staranja. Obravna-
vamo vse starostne skupine. 

Naša vloga je, pomoč posameznikom, da 
se vključijo oziroma ponovno vključijo v 
čimbolj samostojno osebno in socialno 
življenje. 

Skupnostna psihiatrična obravnava oseb s 
težavami v duševnem zdravju v njihovem 
domačem okolju je učinkovit in zanesljiv 
način dela kljub temu, da so premiki in 
doseženi cilji v večji meri minimalni, saj je 
potrebno veliko potrpežljivosti, vztrajnos-
ti in sodelovanja z različnimi strokovnjaki v 
skupnosti ter timskega sodelovanja znot-
raj skupnostne psihiatrične obravnave.

Delovni terapevti smo na človeka usmer-
jeni celostno, s postopnim zadovoljeva-
njem majhnih ciljev, da skupaj dosežemo 
večje. Posebnost delovne terapije je, da 
za obravnavo uporabljamo aktivnosti, 
preko katerih osebi omogočimo čim večjo 
samostojnost pri opravljanju vsakodnev-
nih dejavnosti. 

Z delovno terapevtskimi obravnavami 
večamo sposobnosti uporabnika, da živi 
čim bolj samostojno življenje v domačem 
okolju in da uspešno izvaja aktivnosti, ki 

jih želi ali se le te od njega pričakujejo na 
več področjih: 

- skrb za samega sebe (osebne aktiv-
nosti: osebna higiena, oblačenje, 
obuvanje, hranjenje,..; funkcionalna 
gibljivost: hoja, izvajanje transferja, 
splošna mobilnost,..; funkcioniranje v 
družbenem okolju: rokovanje z denar-
jem, nakupovanje,..), 

- produktivnost (gospodinjske aktivno-
sti: kuhanje, pospravljanje, pranje pe-
rila,..; izobraževanje: učenje, domača 
naloga,..; plačana/ neplačana dela: 
služba, prostovoljna dela,..),

-  prosti čas (mirno razvedrilo: ročna 
dela, slikanje, branje, reševanje kri-
žank,..; aktivno razvedrilo: športne 
aktivnosti, sprehodi,..; socializacija: 
obiskovanje sorodnikov in prijateljev, 
družabne in kulturne aktivnosti, krea-
tivne aktivnost,..).
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AKTUALNO

VLOGA DELOVNIH 
TERAPEVTOV

Delovni terapevti v sklopu SPO na domu 
izvajamo naslednje storitve: 

- svetovanje, vzpostavljanje in načrtova-
nje dnevne strukture, 

- iskanje, vključevanje in trening gospo-
dinjskih aktivnosti, 

- iskanje, izbiranje in vključevanje v 
prostočasne aktivnosti,

- analiza aktivnosti po spretnostih (mo-
torične, procesne in socialno interak-
cijske),

- delovno terapevtski testi (COPM, KELS, 
Ček lista interesov, Ček lista vlog),

- trening kognitivnih funkcij,
- vključevanje v družbeno okolje (naku-

povanje, obisk lekarne, banke, knjižni-
ce, kavarne itd.),

- ocena primernosti bivalnega in delov-
nega okolja (kako prilagoditi stanova-
nje, da lahko čimbolj samostojno funk-
cionira),

- trening uporabe terapevtskih pripo-
močkov (prilagojen pribor, pripomoč-
ki…),

- svetovanje, načrtovanje in vključeva-
nje v učni proces,

- delovno terapevtsko svetovanje in so-
delovanje s svojci.

Svetovni dan delovnih terapevtov obele-
žujemo 27. oktobra. Letos bo potek pod 
sloganom "Pripadaj. Bodi ti,".

Telovadba s palico.

Ureditev vrta in zasaditev 
s sezonskimi rastlinami

Barvanje glinenega lončkaUčenje aktivnosti - likanje

Izdelovanje rože iz krep papirja.

Kognitivni trening: Igra s kroglami.
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AKTUALNO

PODPORNA SKUPINA V SPO

V mesecu maju 2022 smo ponovno 
začeli s podporno skupino za osebe, 
ki so zbolele za težjo duševno motnjo 
(shizofrenijo). 

Podporna skupina poteka enkrat te-
densko, vsaki torek od 9. do 10. ure. V 
skupino je vključenih 6 uporabnikov (2 
ženski in 4 moški). Podporno skupino 
izmenično vodijo tudi psihologinja Bar-
bara Kološa, dipl. ms. Martina Malovrh 
in socialna delavka Dana Lešnik. Uporab-
niki imajo v podporni skupini možnost 
ustvarjanja, učenja in treninga socialnih 
veščin. Delovno terapevtske delavnice 
so vsakih štirinajst dni, kjer se vključuje-
mo v različne aktivnosti. 

Kot delovna terapevtka si prizadevam, 
da so delavnice čimbolj produktivne, po-
učne in zabavne. V sklopu osebne higie-
ne smo tako izdelovali trda mila, v sklopu 
zdrava prehrana smo pripravili sadni kro-
žnik in smutije, v sklopu gibanja pa smo 
telovadili s palicami in žogami ter šli na 
sprehod. Za krepitev kognitivnih funkcij 
smo imeli kreativne delavnice in izpol-
njevali delovne liste. 

K uspešnemu in kreativnemu delu nam 
je delovnim terapevtom vodilo naslednja 
misel:“ Zdravnik mi je rešil življenje, de-
lovni terapevt ga je naredil vrednega 
živeti.” (Ken Paul)

Vse fotografije so objavljene z ustno pri-
volitvijo uporabnikov delovne terapije.

Zdrava prehrana- sadni krožniki.

... darilnih škatlic.

Origami- poskočna žabica.

Kognitivni in motorični trening 
»Natikanje ščipalk«. Izdelovanje mila in ...

Pomoč pri ureditvi spalnice (prej / pozneje).
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PROSTI ČAS

RAZSTAVE 

Med najbolj odmevne razstave v bližnji okolici 
zagotovo sodi retrospektivna razstava del 
sodobnega ameriškega umetnika Basquiata 
v dunajski Albertini. Na ogled je do 8. januarja 
2023. Splača se obiskati tudi ljubljansko 
Cukrarno, ki je odprta od lanskega septembra. 
Poleg razstav, ki so na ogled, je Cukrarna 
zanimiva tudi zaradi svoje edinstvene 
arhitekture. Če pa iščete kaj bližnjega, je v 
Pomurskem muzeju na ogled stalna razstava. 
Ste jo že obiskali?

FILM

Če še niste uspeli, je skrajni čas, da si ogledate 
filma Top Gun 2: Maverick in Elvis. Aktualen 
bo tudi BBC-jev dokumentarec Elizabeth: 
The Unseen Queen (2022), v katerem so 
zajeti redki zasebni trenutki iz kraljičinega 
življenja. Če vas zanima tudi drugačen 
pogled na angleško kraljevo družino, poiščite 
dokumentarec iz leta 2017 z naslovom Diana: 
Z lastnimi besedami. Zanimiv je tudi najboljši 
letošnji slovenski celovečerec, alter komedija 
Prasica, slabšalni izraz za žensko.

Privoščite si kaj lepega

Umetnost je hrana za dušo, ki se prileže vedno znova. Krajši in 
hladnejši dnevi pa so kot nalašč za obisk kake prireditve, poslušanje 
dobre glasbe ali sproščenega večera ob zanimivi knjigi.

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

GLASBA 

8. oktobra bo v ljubljanskih Stožicah 
nastopal Andrea Boceli, dva dni prej pa 
bodo na isti lokaciji nastopali slovenci Jocker 
Out. 27. oktobra bodo v zagrebški areni 
koncertirali legendarni Cure, dva dni prej pa 
v Domu sportova Uriah Heep. V Budimpešti 
konec oktobra nastopa legendarna soul 
izvajalka Macy Gray, na Dunaju pa lahko 
do konca leta ujamete Editorse, Sepulturo, 
Placebo, Brayan Adamsa in legendarno 
skupino Simply Red.

KNJIGE

Če radi berete, vas bo zanimal letošnji 
prejemnik nagrade Kresnik za najboljši 
slovenski roman leta. Tega je prejel avtor 
Roman Rozina za roman Sto let slepote. Med 
letošnje največje prodajne uspešnice pri nas 
se uvršča knjiga Toksični ljudje: osvobodite 
se ljudi in navad, ki vam grenijo življenje. 
Večno aktualno temo obravnava knjiga Irene 
Štaudohar z naslovom Kaj hoče ženska? 
Za zabavo in kratkočasenje pa pride prav 
Guinnessova knjiga rekordov 2023.

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

»Umetnost je zato, da vznemirja. 
Znanost pomirja.« 

Georges Braque




