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Uvodnik

P
red vami je 56. številka internega glasila Zdrave novine. V tokratni številki smo 
strnili zanimive vsebine o aktualnem dogajanju pri nas in strokovne prispevke, ki 
so jih pripravili naši sodelavci in sodelavke. Izmenjava informacij in prenos znanj je 
ključno poslanstvo, ki mu pri pripravi Zdravih novin sledimo. Zato se zahvaljujem 

vsem, ki prispevate vsebine in soustvarjate naše glasilo. Ostale pa vabim, da se pridruži-
te in nam pošljete svoje prispevke. 

V tokratni številki pišemo o pomenu komuniciranja, saj kljub temu, da je neizpodbiten 
del naših življenj, še vedno pogosto pozabljamo na moč in pomen le tega. Vabim vas k 
branju prvega v seriji prispevkov o komuniciranju, kjer pišemo o tem, kako učinkovito 
komunicirati , biti  slišan in kako poslušati . 

Komunikacija je zelo pomembna tako na osebnem, kot tudi poslovnem področju. Ni 
vseeno, kako komuniciramo v ti mu. Enako pa seveda velja tudi pri komuniciranju z na-
šimi pacienti . Primerna komunikacija, strokovna obravnava, dostopnost do storitev in 
ustrezna infrastruktura so ključni pri tem, kako pacienti  vidijo in vrednoti jo naše delo. 

Veseli nas, da bo pacientom še letos v okviru našega zdravstvenega doma na voljo po-
membna nova storitev in sicer bodo lahko pri nas opravljali UDT test. Ključne informaci-
je o testu najdete v članku v nadaljevanju. Gre za eno izmed številnih novih dejavnosti , 
ki smo jih v zadnjih leti h začeli izvajati . Nove dejavnosti  pa zahtevajo nove prostorske in 
kadrovske kapacitete. Zato izvajamo akti vnosti  tudi na tem področju. V jesenskem času 
smo izpeljali več strokovnih izobraževanj, tako za interne sodelavce kot za širšo javnost. 
V teku pa so tudi gradbena dela za izboljšanje pogojev za izvajanje dejavnosti .

Po uspešni prenovi naše najstarejše zgradbe, o kateri smo pisali v prejšnjem glasilu, je 
v teku prenova in dozidava diagnosti čnega laboratorija. Kmalu pa bodo začela potekati  
gradbena dela za pridobitev novih prostorskih kapacitet.

Pred nami je torej pestra jesen in zaključek leta. Zahvaljujem se za potrpežljivost ob 
obnovi, ki nam bo omogočila še boljše pogoje za delo!

Renata Gorjan, Glavna sestra

CEPLJENJE PROTI GRIPI 
Ambulanta za cepljenje

(pritličje Splošnih ambulant)

Torek: 7.30 – 12.00
Četrtek 14.00 - 19.30

Petek 11.00–16.30

Na cepljenje se ni potrebno predhodno naročiti .  
Cepljenje je brezplačno za osebe z urejenim 

obveznim zdravstvenim zavarovanjem.
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Oktobra so začela potekati rekonstrukcijska dela in 
dozidava diagnostičnega laboratorija. Kmalu pa bo 
stekla tudi obsežna nadzidava objekta, kjer delujejo 
splošne ambulante. Posledično smo več naših služb 
začasno preselili na nadomestne lokacije, kjer 
nemoteno izvajajo aktivnosti.

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ 
ZAČASNO PRESELJEN NA 
NADOMESTNO LOKACIJO

V oktobru so se pričela gradbena dela v 
diagnostičnem laboratoriju. V času re-
konstrukcijskih del in dozidave diagno-
stičnega laboratorija je le ta preseljen 
na nadomestno lokacijo  - v pritličje pri-
zidka, ki se nahaja v neposredni bližini 
laboratorija. Zahtevna selitev je potekala 
hitro in brez zapletov.

Do preseljenega laboratorija je omogo-
čen dostop z dvoriščne strani našega 
zdravstvenega doma (mimo stavbe dia-
gnostičnega laboratorija).

Diagnostični laboratorij na začasni loka-
ciji izvaja storitve v enakem obsegu kot 
sicer. Laboratorijske preiskave izvajamo 
tudi na zdravstvenih postajah, kjer delo 
ves čas poteka nemoteno.

AMBULANTA ZA CEPLJENJE 
ODSLEJ V PRITLIČJU SPLOŠNIH 
AMBULANT

Zaradi selitve laboratorija na nadome-
stno lokacijo so bile potrebne še neka-
tere druge prostorske prilagoditve. Od 
1. oktobra 2022 Ambulanta za ceplje-
nje deluje v pritličju stavbe Splošnih 
ambulant.

V ambulanti izvajajo cepljenje proti co-
vid-19, gripi, klopnemu meningoencefa-
litisu in pnevmokoknim okužbam. 

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 
ZAČASNO V TEŠANOVCIH

Center za krepitev zdravja se je začasno 
preselil v Tešanovce. Nahaja se na naslo-
vu Tešanovci 20, Čista narava d.o.o., 2. 
nadstropje.

Telefonske številke in elektronski naslovi 
zaposlenih ostajajo nespremenjeni. Prav 
tako pa nemoteno potekajo programi, ki 
jih Center za krepitev zdravja izvaja. 

V Tešanovcih tako, med drugim, vsako 
sredo ob 16.30 poteka Varna vadba za 
nosečnice. Pred selitvijo so varno vadbo 
izvajali na sedežu v Murski Soboti. Prija-
ve zbirajo na varnavadba@zd-ms.si.

SLEDIJO OBSEŽNA GRADBENA 
DELA ZA PRIDOBITEV 
PREPOTREBNIH PROSTORSKIH 
KAPACITET

Po obnovi naše najstarejše zgradbe in 
laboratorija pa sledi še en izjemno po-
memben projekt, s katerim bomo po-
membno zmanjšali prostorsko stisko, s 
katero se naš zdravstveni dom sooča. V 
zadnjih letih smo namreč pomembno 
povečali število programov, ki jih izvaja-
mo, čemur pa ni sledilo povečanje pro-
storskih kapacitet.

V mesecu oktobru je bila s tem name-
nom podpisana pogodba med občino 
ustanoviteljico in izvajalcem o nadzidavi 
splošnih ambulant za pridobitev novih 
prostorskih kapacitet na sedežu našega 
ZDMS. 

Podpis pogodbe o nadzidavi splošnih 
ambulant ZDMS: Podžupan v opravljanju 
funkcije župana Zoran Hoblaj, direktorica 
ZDMS Edith Žižek Sapač, član uprave 
podjetja Pomgrad Boris Sapač 

V novih, sodobnih prostorih bo na voljo 
deset splošnih in pet referenčnih ambu-
lant, skupni prostori, sanitarije za obi-
skovalce in zaposlene, arhiv in čakalnice. 
Urejeno bo tudi dvigalo, ki bo omogoča-
lo dostop gibalno oviranih oseb.

AKTUALNO

Obnavljamo in gradimo za še 
boljšo obravnavo naših pacientov

Z nadzidavo splošnih ambu-
lant bomo pridobili 720 kva-
dratnih metrov uporabnih po-
vršin, ki bodo ob dokončanju 
namenjene za izvajanje osnov-
ne zdravstvene dejavnosti na 
primarni ravni.
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PRVI POSREDOVALCI 
POMEMBNO PRISPEVAJO 
K VEČJI PREŽIVELOSTI 
ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH 

Certificirani prvi posredovalci so osebe, 
ki se srečujejo z reševanjem bodisi po-
klicno ali v okviru prostovoljstva, vendar 
pa nimajo zdravstvene izobrazbe. 

Obvladajo temeljne postopke oživljanja 
(TPO), uporabo avtomatskega zunanje-
ga defibrilatorja (AED) in osnove prve 
pomoči pri ogrožajočih situacijah. Gre 
predvsem za gasilce, policiste, varno-
stnike, reševalce iz vode in druge usluž-
bence ter prostovoljce. 

Prvenstveno delujejo v okviru prosto-
voljnih gasilskih društev, kjer se je v 
lokalnih okoljih vzpostavila oziroma se 
vzpostavlja dobra praksa sodelovanja s 
službami nujne medicinske pomoči. 

Pravilnik o službi nujne medicinske po-
moči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15) 
navaja, da se prvi posredovalci vključu-
jejo prostovoljno in niso nadomestek 
zdravstvenih delavcev na terenu. 

Ekipo prvih posredovalcev aktivira 
zdravnik nujne medicine, kadar presodi, 
da je to smiseno (ob sumu na srčni za-
stoj, hudo zaporo dihalnih poti ali moč-
ni krvavitvi).

DVAJSET LET IZKUŠENJ 

Začetki prvih posredovalcev v Sloveniji 
segajo v leto 2002. Tega leta se je pod 
vodstvom profesorja Grmca in okriljem 
Ministrstva za zdravje začela izvajati izo-
braževalna delavnica na predbolnišnič-
nem nivoju. Med drugim je vključevala 
izobraževanja za polprofesionalne sku-
pine, ki so jih tedaj tudi tako poimeno-

vali. Šele kasneje se je poimenovanje 
spremenilo v prve posredovalce. 

Naziv »prvi posredovalci« se je upora-
bljal do leta 2012, kasneje pa se je po 
zgledu iz tujine začelo uveljavilo poime-
novanje »certificirani prvi posredoval-
ci«.

PRAVOČASNA POMOČ REŠUJE 
ŽIVLJENJA

Pretečen čas od obolenja ali nesreče do 
prihoda nujne prve pomoči pomembno 
vpliva na preživetje, ekipa nujne medi-
cinske pomoč pa ne more priti v vsako 
oddaljeno naselje dovolj hitro. Zato so 
prvi posredovalci, ki v teh naseljih živijo 
izjemno pomembni, saj so lahko hitro 
pri bolniku in lahko posledično rešijo 
življenje. 

Ob zastoju srca, na primer, se za vsa-
ko minuto, ko ne izvajamo oživljanja, 
manjša možnost preživetja bolnika za 
10 – 12%. 

AKTUALNO

Usposabljanje 
za prve posredovalce 
Tekst: Barbara Topić, mag. zdr. nege

Na usposabljanju udeleženci 
pridobijo potrebna znanja in 
praktične izkušnje za posredo-
vanje pri življenjsko ogroženih 
bolnikih pred prihodom ekipe 
nujne medicinske pomoči z 
reševalnim vozilom na kraj do-
godka.

V oktobru smo pričeli 
izvajati projekt 
usposabljanja prvih 
posredovalcev v 
pomurski regiji. 
Prvi posredovalci 
pogosto prvi 
pristopijo k življenjsko 
ogroženem pacientu, 
zato je njihova 
usposobljenost 
izjemno pomembna. 
Vloga prvih 
posredovalcev je še 
posebej pomembna 
na podeželju in težje 
dostopnih predelih, 
kjer imajo službe 
medicinske pomoči 
daljši odzivni čas. 
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AKTUALNO

PRIDOBIVANJE LICENCE ZA 
PRVE POSREDOVALCE

Prvi posredovalci morajo za izvajanje po-
moči opraviti izobraževanje in pridobiti 
licenco.

Pogoj, da lahko udeleženci pristopijo k 
izobraževanju je, da dopolnijo 16 let.

Izobraževanje in preverjanje znanja po-
teka dva dni, v skupnem obsegu 10 ur 
in je sestavljeno iz teoretičnih predavanj 
in učnih delavnic. Na koncu sledi pisni in 
praktični izpit. 

Glavne vsebinski sklopi izobraževanja 
so sledeči: delovanje medicinske pomo-
či, prepoznavanje nezavesti, temeljni 
postopki oživljanja odraslih in uporaba 
AED, temeljni postopki oživljanja otrok 
in AED, zapora dihalne poti s tujkom, kr-
vavitve in poškodbe ter imobilizacija. 

Po opravljenem izobraževanju in uspeš-
no opravljenem preverjanju teoretične-
ga in praktičnega znanja se udeleženec 
vpiše v register prvih posredovalcev in 
pridobi licenco. 

Licenca, velja eno leto in jo je potrebno, 
z obnovitvenim tečajem ponovno potr-
diti. 

Prvi posredovalci so osebe, ko svoj pros-
ti čas namenijo pomoči potrebnim, ne 
glede na dan ali uro. Ko zazvoni pozivnik, 
so že napoti pripravljeni pomagati svo-
jim sokrajanom. In ravno to, da v večini 
primerov pomagajo osebam, ki jih tudi 
osebno poznajo, je zanje eden težjih de-
javnikov, ki bi lahko vplival tudi na pro-
fesionalne ekipe nujne medicinske po-
moči. Zato so ustrezna izobraževanja in 
znanja še toliko bolj pomembna. 

Izobraževanje jih pripravi na dejanske 
intervencije, ki so v večini primerov na 
njihovem domačem terenu in v nežele-
nih okoliščinah, kjer je še toliko bolj po-
membno, da ostanejo zbrani in prepriča-
ni v svoje znanje. 

OKTOBRA SMO USPEŠNO 
IZVEDLI PRVO USPOSABLJANJE 
ZA CERTIFICIRANE PRVE 
POSREDOVALCE 

V mesecu septembru smo na občine 
ustanoviteljice našega zavoda poslali do-
pis s povabilom za Usposabljanje za prve 
posredovalce v letu 2022. 

K sodelovanju smo povabili predvsem 
prostovoljna gasilska društva (PGD), saj 
gosta mreža po vsej državi omogoča 
kratek odzivni čas tudi za zelo oddalje-
ne kraje. Povabili smo prostovoljne in 
poklicne gasilce, zdravstvene delavce, 
gorske reševalce, policiste, vojake, ja-
marje in pripadnike drugih enot za zaš-
čito, reševanje in pomoč. 

Z odzivom na poziv smo zadovoljni. Prva 
skupina, v kateri se je izobraževalo 11 
udeležencev, je usposabljanje uspešno 
zaključila v mesecu oktobru 2022. 

DODATNA IZOBRAŽEVANJA V 
NOVEMBRU IN DECEMBRU

V letu 2022 bosta na voljo še dva termi-
na izobraževanj: prvi v mesecu novem-
bru ter drugi v mesecu decembru. 

Če bo dovolj zanimanja, pa bomo uspo-
sabljanje za prve posredovalce izvajali na 
mesečnem nivoju tudi v letu 2023.

Za pridobitev licence za prve posredo-
valce se v največji meri odločajo gasilci, 
policisti, vojaki, varnostniki, reševalci iz 
vode in drugi uslužbenci ter prostovoljci.

Kot dobra praksa izobraževanja in 
aktivacije prvih posredovalcev se kažejo 
spodbudni rezultati hitrega odzivanja 
in zmanjšanja dostopnih časov ob 
srčnih zastojih ter pri aktivaciji prvih 
posredovalcev z AED. Navedeno privede 
do izboljšanja preživetja in zmanjšanja 
posledic po srčnem zastoju.

Vsebina zahtevanega znanja za 
pridobitev licence je podrobneje opisana 
v Pravilniku o službi nujne medicinske 
pomoči (Uradni list RS, št. 81/2015), v 
prilogi 14.

Ob prijavi na izobraževanje udeleženci 
prejmejo »Priročnik za prve 
posredovalce«, ki je v pomoč, da se 
vnaprej pripravijo na izobraževanje in 
preverjanje znanja.
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AKTUALNO

STROKOVNA POOBLASTILA 
ZA IZVEDBO DODATNIH 
DELOVNIH NALOG

Srednje medicinske sestre in tehniki 
zdravstvene nege, ki ne izpolnjujejo po-
gojev 38. člena predhodnih in končnih 
določb ZZDej-K, lahko na ravni zavoda, v 
katerem so zaposleni, pridobijo strokov-
na pooblastila za izvedbo določenih ak-
tivnosti na podlagi pridobljenih znanj in 
praktičnih izkušenj na delovnem mestu. 

Strokovna pooblastila lahko zaposleni 
pridobijo za sledeče delovne naloge: 
prevezo kronične rane, snemanje elekto-
kardiograma, menjavo infuziske stekle-
nice z dodanimi zdravili in učinkovinami, 
odstranjevanje šivov in sponk, aspiracijo 
dihalnih poti skozi traheostomo ali kanilo  
(pri kroničnih bolnikih); triažo na primar-
ni ravni v ambulanti družinske medicine 
z možnostjo konzultacije zdravnika.

V mesecu septembru in oktobru 2022 
smo izvedli interno izobraževanje za pri-
dobitev strokovnih pooblastil, ki so se ga 

udeležile naše medicinske sestre in zdra-
vstveni tehniki. 

Izpeljali smo dve izobraževanji in sicer 
izobraževanje Preveza kronične rane ter 
odstranjevanje šivov in sponk ter izobra-
ževanje Snemanje elektrokardiograma. 

Strokovna pooblastila za aktivnosti, za 
katere smo že izvedli izobraževanja, me-
dicinske sestre in tehniki zdravstvene 
nege pridobijo tedaj, ko imajo opravlje-
no določeno predpisano število aktivno-
sti pod nadzorom mentorja. 

Za vse aktivnosti so določeni kriteriji za 
podelitev strokovnih pooblastil ter krite-
riji za vzdrževanje ter usposabljanje.

Pridobivanje strokovnih 
pooblastil na delovnem mestu
Tekst: Renata Gorjan, dipl.m.s., Glavna sestra

Interno izobraževanje 
srednjih medicinskih 
sester in zdravstvenih 
tehnikov za pridobitev 
strokovnih pooblastil.
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AKTUALNO

Kaj smo v Centru za krepitev 
zdravja v jesenskih mesecih 
naredili za zdravje?
Tekst: Tim Centra za krepitev zdravja

Naše aktivnosti so 
potekale v luči promocije 
zdravega načina 
življenja in aktivne 
participacije vseh 
udeležencev v skrbi za 
svoje zdravje.

KILOMETRI ZA ŽIVLJENJE

Od 10. septembra do 10. oktobra je že 
tradicionalno potekala dobrodelna kole-
sarska akcija »Kilometri za življenje«. Or-
ganizatorji so akcijo v sklopu mednaro-
dne akcije »Prekolesarimo svet«. izvedli 
že četrto leto zapored. Namen akcije je 
ozaveščanje o duševnem zdravju s ciljem 
preprečevanja samomorov v Pomurju, 
hkrati pa spodbujanje k aktivnejši skrbi 
za zdravje, telesni dejavnosti in povezo-
vanju, ki pozitivno vplivajo na duševno in 
splošno zdravje. 

Tako smo se, kot predstavniki soorgani-
zatorja dogodka (Zdravstveni dom Mur-
ska Sobota) tudi letos aktivno vključili v 

akcijo in skupno prekolesarili okrog 150 
km. 

Akcija je odlična priložnost za promocijo 
tako duševnega kot telesnega zdravja in 
dosega vse večjo prepoznavnost v naši 
regiji. Upamo in verjamemo, da bomo 
dogodek v podobnem (ali še večjem) 
številu ponovili tudi naslednje leto.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 
IN DAN BREZ AVTOMOBILA

V petek, 16. septembra 2022, smo bili s 
strani Zavoda za kulturo, šport in turizem 
Šalovci povabljeni na dogodek, ki je po-
tekal v sklopu Evropskega tedna mobil-
nosti.
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AKTUALNO

Slogan letošnjega tedna mobilnosti je 
bil »Trajnostno povezani«. Poudarek je 
bil na prizadevanju za zmanjševanje av-
tomobilskega prometa na fosilna goriva 
in na spodbujanju prebivalcev k uporabi 
trajnostne mobilnosti. Pod trajnostne 
vrste mobilnosti štejemo hojo, kolesarje-
nje in/ali uporabo javnega prevoza. 

O trajnostni mobilnosti so na dogodku 
predavali predstavniki Policije, Kolesar-
skega društva Gornji Petrovci in naš so-
delavec, kineziolog Mitja Dišič. Mitja je 
udeležencem predstavil prednosti hoje 
in njene koristi za zdravje. Sledila je de-
monstracija nordijske hoje.

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA

Slovenci smo športni narod. To ne potr-
jujejo le številni uspehi naših vrhunskih 
športnikov, temveč tudi polna športna 
igrišča, zapolnjene gorske in hribovske 
koče ter zasedeni fitnesi. 

Poleg tega pa 23. septembra v Sloveniji 
obeležujemo »Dan slovenskega športa«. 
To je dan, ob katerem s telesno dejav-
nost izrazimo svoj odnos do športnega 
udejstvovanja. Ni dvoma, da ima giba-
nje številne pozitivne učinke na zdravje 
posameznika in družbe kot celote: krepi 
zdravje, vzgaja, spodbuja pozitivne vred-
note in povezuje Slovenijo.

Na ta dan smo v Paviljonu Expano orga-
nizirali demonstracijo nordijske hoje, na 
kateri se nam je pridružilo 15 oseb. 

Za nordijsko hojo uporabljamo nordijske 
palice, s katerimi aktivno vključimo miši-
ce zgornjega dela in hkrati razbremeni-
mo sklepe spodnjega dela telesa ter hrb-
tenice. Je ena najbolj varnih, učinkovitih 
in dostopnih telesnih dejavnostih. 

Izvedli smo tudi 6 – minutni test hoje. 
Test je namenjen vsem, ki želijo izvede-
ti, kakšna je njihova telesna zmogljivost 
in kakšna je raven telesne dejavnosti, ki 
koristi njihovemu zdravju. Prav vsi udele-
ženci so bili vidno zadovoljni in zaintere-
sirani za nadaljnjo sodelovanje.

Ob prazniku športa smo izvajali športne 
aktivnosti tudi v lokalni skupnosti Mora-
vske Toplice. Izvedli smo 6-minutni test 

hoje. Tudi tukaj so udeleženci izrazili veli-
ko zanimanje za sodelovanje z nami tudi 
v prihodnje.

140 LET ZDRAVILIŠČA RADENCI

Vključili smo se tudi v obeleženje »140 
let obstoja Zdravilišča Radenci«. Vsak če-
trtek v mesecu septembru smo za goste 
hotela izvajali delavnico Ali sem fit? (6 
minutni test hoje). 

Udeleženci so bili s ponujeno aktivnostjo 
zadovoljni, kar so pokazali s številno ude-
ležbo. Poleg gostov in zaposlenih v ho-
telu so se delavnice udeležili tudi člani 
različnih društev iz cele Slovenije, ki so 
v tem času bivali v hotelu. V prihodnje si 
želimo ponovnega sodelovanja z Zdravi-
liščem Radenci.

DAN ODPRTIH VRAT PUŠČA

Tudi romska skupnost se vedno bolj za-
veda pomena zdravega življenjskega 
sloga. Zato so nas v svojo sredino pova-
bili 30. septembra. Zanje smo pripravili 
»Dan odprtih vrat«. Predstavili smo šte-
vilne vsebine s področja prehrane, skrbi 
za duševno zdravje, telesne aktivnosti in 
presejalnih programov DORA, ZORA in 
SVIT.

S področja duševnega zdravja smo 
predstavili različne načine obvladova-
nja stresa, v okviru tega smo kot način 
učinkovitejšega obvladovanja stresnih 
situacij predstavili tudi eno izmed tehnik 
sproščanja. 

Dotaknili smo se tudi pomena spanja in 
predstavili priporočila za ustrezno higie-
no spanja. 

Udeležencem smo želeli prikazati, da 
lahko vsak posameznik za dobro počutje 
veliko naredi sam, smo pa udeležence 
informirali tudi o tem, kam se obrniti 
po pomoč, kadar je stiska prehuda in 

predstavili način podpore, ki jo nudimo 
v okviru naših dejavnosti.

Na Dnevu odprtih vrat smo izvedli tudi 
test »Zmogljivost prijema«, ki meri 
izometrično silo prijema rok. Le ta je nuj-
na za opravljanje mnogih vsakodnevnih 
opravil in funkcijsko neodvisnost. Odraža 
splošno mišično zmogljivost in napove 
težave premičnosti. 

S predstavitvijo državnih presejalnih 
programov DORA, ZORA in SVIT, smo 
vse prisotne seznanili s pomenom vklju-
čevanja vanje. Določene vrste rakastih 
sprememb lahko namreč s povsem prep-
rostimi preiskavami, odkrijemo že pri 
navidezno zdravih ljudeh, kar bistveno 
vpliva na potek kasnejšega zdravljenja 
kot tudi na sam izid ozdravitve.

Udeležba na dogodku je bila zadovolji-
va, saj se romska populacija vedno bolj 
zaveda pomena zdravega življenjskega 
sloga.

Zaradi gradbenih del, ki potekajo na sedežu v Murski Soboti, se je 
Center za krepitev zdravja začasno preselil na novo (začasno) lokacijo: 
Center za krepitev zdravja, Tešanovci 20, Čista narava, d.o.o., 2. nad-
stropje.



9ZDRAVE NOVINE OKTOBER 2022

AKTUALNO

Urea dihalni test odslej na voljo 
tudi v našem zdravstvenem domu
Tekst: Renata Gorjan, dipl.m.s., Glavna sestra

Urea dihalni test 
(UDT) se uporablja za 
ugotavljanje prisotnosti 
bakterije Helicobacter 
pylori. Ta lahko povzroča 
kronično vnetje želodčne 
sluznice, posledično 
tudi rane na želodcu ali 
dvanajstniku ter razvoj 
raka na želodcu.

BOLNIK, KI JE OKUŽEN 
Z BAKTERIJO H.PYLORI, 
POTREBUJE ZDRAVLJENJE

Okužba z bakterijo Helicobacter pylori 
je najpogostejša okužba pri ljudeh. Pri 
večini bolnikov poteka brez simptomov. 
Približno 20% bolnikov pa zaradi okuž-
be z H.pylori zboli  za peptično razjedo 
želodca ali dvanajstnika, rakom želodca 
ali limfomom MALT. Okužba predstavlja 
tudi tveganje za nastanek neulkusne 
dispepsije.

Slovensko združenje za gastroenterologi-
jo in hepatologijo je že leta 2010 spre-
jelo priporočilo, da je potrebno zdraviti 
vsakega bolnika, ki je okužen z bakterijo 
H.pylori. 

Okužbo lahko dokažemo z direktnimi, ali 
indirektnimi testi. Med indirektnimi te-
sti, ki ne zahtevajo izvedbe endoskopije, 
je najboljši (UDT). Je enostaven za izved-
bo, primeren je tudi za diagnosticiranje 
okužbe pri otrocih in nosečnicah.

Če je odkrita prosotnost bakterije 
H.pylori, bolnik prejme ustrezno antibio-
tično terapijo. Za sam potek in uspešnost 
zdravljena pa je zelo pomembno, da bol-
nik razume pomen le tega in se zaveda, 
da z ozdravitvijo pomembno zmanjša 
možnost resnih zapletov v prihodnosti.

Za začetno zdravljenje se priporoča 
esomeprazol 2 × 40 mg, klaritromicin 2 
× 500 mg in amoksicilin 2 × 1000 mg v 
trajanju 14 dni.

Po vsakem zdravljenju je potrebna kon-
trola uspešnosti le tega.

Če bolnik ni ozdravljen s prvo shemo 
zdravljenja, je potrebno bolnika napotiti 
k gastroenterologu.

Bolezenska stanja, pri katerih je pot-
rebno aktivno iskati okužbo z bakterijo 
H.pylori so:

- dispesija,
- pred uvedbo dolgotrajnega zdravljenja 

z antiagregacijskimi zdravili in nestero-
idnimi protivnetnimi zdravili,

- pred začetkom dolgotrajnega zdravlje-
nja z zaviralci protonske črpalke,

- družinska obremenjenost z rakom že-
lodca,

- druga bolezenska stanja (anemija, 
ITP, bolniki s pomanjkanjem vitamina 
B12).

UDT test je zanesljiv,

natančen in varen.

Je neboleč in enostaven

za izvajanje.

Pri približno 1 - 3 % okuženih z H.pylori 
se skozi leta razvije rak želodca. 
Najboljša preventiva pred boleznijo 
je zgodnje odkrivanje in zdravljenje 
okužbe.
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AKTUALNO

Zdravila brez škode

UDT OD NOVEMBRA 2022 NA 
VOLJO TUDI  PRI NAS

UDT teste bomo pričeli izvajati novembra 
2022 v prostorih Ambulante družinske 
medicine.

O datumu UDT bodo pacienti obveščeni 
po telefonu, po pošti pa bodo prejeli na-
vodila o izvedbi testa.

Za izvedbo UDT pacient potrebuje eNa-
potnico, ki jo prejme tudi v papirnati obli-
ki in jo prinese na preiskavo. 

KAKO POTEKA UDT?

UDT je za pacienta neboleč in nenaporen 
ter enostaven za izvajanje. 

Za pridobivanje osnovnega vzorca zraka 
preiskovanec, ki mora biti tešč, rahlo vpi-
huje preko plastične cevke v epruveto. 
Nato preiskovanec popije 200 ml poma-
rančnega soka, da upočasni praznjenje 
želodca, kasneje pa še 30 ml vode v kateri 
je raztopljena urea. Čez pol ure zbira zrak 
na isti način, kot na začetku testa. 

Po opravljenem testu se izmeri količina 
CO2 v izdihanem zraku.  Večja kot je raz-
lika med vzorcema, bolj je verjetno, da je 
bakterija v želodcu (še)  prisotna.

Test traja približno 40 minut, po izvedbi 
testa lahko pacient odide domov. Labo-
ratorijski izvid opravljenega testa prejme 
izbrani zdravnik in o rezultatih obvesti pa-
cienta.

PRIPRAVE NA UDT TEST

Preiskovanec mora biti  pred UDT tešč.

Po opravljeni eradikaciji bakterije H.pylori 
ali jemanju katerega drugega antibiotika 
mora miniti vsaj 6 tednov.

Vsaj 14 dni pred UDT ni priporočljivo je-
mati zdravil, ki zavirajo izločanje želodčne 
kisline.

HELICOBACTER PYLORI IN RAK 
ŽELODCA

H.pylori je Mednarodna organizacija za 
raziskavo raka Svetovne zdravstvene or-

ganizacije že leta 1994 spoznala za karci-
nogen prvega reda, ki je odgovoren za 89 
% vseh primerov raka želodca, razen raka 
kardije. 

Vsi bolniki, ki so okuženi s H. pylori, imajo 
aktivni kronični gastritis, ki navadno pote-
ka brez simptomov. Pri približno 1 % do 
največ 3 % vseh okuženih pa lahko skozi 
desetletja preko atrofije, intestinalne 
metaplazije (predrakavih sprememb) in 
displazije nastane intestinalna oblika raka 
želodca.

Večina bolnikov (90 %) z rakom želodca 
ima žlezni rak (adenokarcinom),  preosta-
lih 10 % bolnikov pa  limfom ali gastroin-
testinalni stromalni tumor (GIST). Bolezen 
se še vedno pogosto ugotovi (pre)pozno, 
saj na izboljšanje preživetja bistveno vpli-
va zgodnja diagnoza. 

 

Delno povzeto po članku Strokovna stališča 
Slovenskega združenja za gastroenterologi-
jo in hepatologijo o obravnavi bolnikov, 
okuženih z bakterijo Helicobacter pylori, 
Zdravniški vestnik, letnik 87.

Letošnji Svetovni dan varnosti 
pacienta, ki ga obeležujemo 
17. septembra, je v ospredje 
postavil tematiko ozaveščanja 
prebivalcev in stroke o 
pravilni uporabi zdravil, 
v skladu s predpisanimi 
navodili. Odgovore na 
ključna vprašanja glede 
varne uporabe zdravil je 
pripravila naša zdravnica 
Petra Činč Brest, dr. med., 
spec. druž. med.

OZAVEŠČANJE O 
POMEMBNOSTI VARNE 
UPORABE ZDRAVIL

V letu 2021 je bilo v Sloveniji pred-
pisanih 18,2 milijonov receptov za 
ambulantno predpisana zdravila. 

Glede na navedene številke je oza-
veščanje o pomenu varne uporabe 
zdravil in zdravljenju brez škode po-
membno na vseh nivojih, od držav-
nih institucij, strokovne javnosti pa 
do splošne populacije, ki zdravila 
uporablja. In prav to temo je nas-
lavljal letošnji Svetovni dan varnosti 
pacientov.

Poiskali smo odgovore na pogosta 
vprašanja glede varne uporabe zdra-
vil.

KATERA SO KLJUČNA PRAVILA ZA 
VARNO UPORABO ZDRAVIL?

P. Činč Brest: Na varno uporabo zdra-
vil vpliva več faktorjev. V prvi vrsti je 
pomembno, da zdravniki predpisuje-
mo zdravila ob ustreznih indikacijah, 
podprtih s strani strokovnih smernic. 

Kakovost in varnost samih zdravil je 
zagotovljena s kliničnimi preskušanji 
zdravil. Obenem je pomembno nji-
hovo pravilno poimenovanje, ozna-
čevanje, pakiranje ter shranjevanje.

Nenazadnje je bistvenega pomena, 
da bolnik ve, čemu prejema določe-
no zdravilo. Pomembno je, da je po-
učen o odmerkih, načinu aplikacije 
in osnovnih lastnostih zdravila. 
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AKTUALNO

KATERE NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE 
DELAJO PACIENTI PRI UPORABI 
ZDRAVIL?

P. Činč Brest: Najpogostejše napake pri 
jemanju zdravil so nepravilen odmerek 
in čas jemanja zdravila. Te se najpogoste-
je dogajajo pri starejših, polimorbidnih 
bolnikih. 

Pogosta in za bolnika nevarna je tudi 
kombinacija jemanja zdravil, predpisanih 
v redni terapiji in zdravil, ki se dobijo brez 
recepta in so namenjena samozdravlje-
nju, ki naj bi bila uporabljana čim krajši 
možni čas. 

Vsekakor je v tem primeru potrebna oce-
na zdravnika in/ali farmacevta o primer-
nosti kombiniranja zdravil. 

NA KATERA ZDRAVILA SE LAHKO 
NAVADIMO OZIROMA POSTANEMO 
OD NJIH ODVISNI?

P. Činč Brest: O odvisnosti od zdravila 
govorimo takrat, ko se pojavi toleranca 
na učinkovino, to je kadar telo potrebuje 
za isti učinek zdravila vedno višji odme-
rek. Kot posledica prenehanja jemanja 
zdravila, ki povzroča fizično in psihično 
odvisnost, se pojavi odtegnitveni sin-
drom. 

Med tovrstnimi zdravili, ki lahko povzro-
čajo odvisnost, so tudi nekatera zdravila 
na recept. Med najpogostejšimi so opio-
idi, ki spadajo v skupino močnejših anal-
getikov. 

Druga skupina zdravil so benzodiazepini, 
ki spadajo med anksiolitike oziroma po-
mirjevala. 

Da se izognemo odvisnosti, je potrebno 
postopno in nadzorovano odmerjanje 
glede na indikacijo. 

LEKARNIŠKA ZBORNICA 
OPOZARJA: NAKUPOVANJE 
ZDRAVIL PREKO SPLETA JE 
LAHKO NEVARNO

Ob Svetovnem dnevu pacienta je farma-
cevtska stroka opozorila tudi na nevar-
nosti nakupovanja zdravil na spletu, kjer 
se pojavlja veliko ponaredkov in potenci-
alno nevarnih izdelkov. 

Pacientom se zato priporoča, da v kolikor 
se odločajo za nakup zdravil preko sple-
ta, le tega opravijo v preverjenih spletnih 
lekarnah, ki imajo sedež v Evropski uniji. 

V Evropski uniji so pogoji za prodajo 
zdravil preko spleta regulirani z zakono-
dajo. V izogib tveganju za nakup pona-
rejenih zdravil ali zdravil slabše kakovosti 
je prodaja zdravil preko spleta v Evropski 
uniji dovoljena le v spletnih lekarnah ali 
specializiranih prodajalnah za zdravila, ki 
so pridobile dovoljenje za izdajanje zdra-
vil preko spleta. 

Vsaka spletna stran na območju EU, ki 
prodaja zdravila zakonito, mora biti oz-
načena z EU logotipom, kar omogoča 
lažje razlikovanje med zakonitimi in ne-
zakonitimi spletnimi lekarnami oziroma 
prodajalnami.

BEFORE 
YOU GIVE IT…

your patient 
if they understand

ASK

your medication
KNOW

you have the right   
 patient
 medicine
 route
 dose
 time

CHECK

V letu 2021

 je vsak prebivalec

Slovenije v povprečju

prejel 8,6 receptov

s predpisanimi zdravili.
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DUŠEVNO ZDRAVJE IN 
DUŠEVNE TEŽAVE

Duševno zdravje je sestavni del zdravja 
posameznika in vključuje čustveno, psi-
hološko in socialno blagostanje. Gre za 
tako imenovano ˝stanje dobrega poču-
tja, v katerem posameznik razvija svoje 
zmožnosti, se spoprijema s stresom v 
vsakdanjem življenju, produktivno dela, 
prispeva k skupnosti ter ustvarja in vzdr-
žuje zadovoljujoče medosebne odnose 
(WHO, 2022b).˝ Je mnogo več, kot le od-
sotnost duševne bolezni. Kadar se posa-
meznik sooča s težavami, ki pomembno 
ovirajo njegovo vsakodnevno delovanje, 
lahko govorimo o težavah v duševnem 
zdravju. 

ZDRAVSTVENI DELAVCI KOT 
VRATARJI SISTEMA

Skrb za dobro duševno zdravje mora biti 
vrednota in prednostna naloga vsakega 
posameznika in tudi družbe kot celote. 

Zaposleni na področju zdravstvene de-
javnosti se pogosto znajdemo v vlogi 
vratarjev sistema (angl. gatekeepers), 
saj smo tisti, ki vsakodnevno prihajamo 
v stik z ranljivimi posamezniki. Ključni 
nalogi bi tako morali biti sodelovanje 
in povezovanje v prizadevanjih za čim 
prejšnjo prepoznavo čustvenih stisk in 
duševnih težav ter usmeritev na ustre-
zno strokovno pomoč. 

VSAK POSAMEZNIK JE LAHKO 
POMEMBEN VIR POMOČI IN 
PODPORE OSEBI V STISKI

Duševne težave in bolezni so kljub pogo-
stosti še vedno stigmatizirane, kar lahko 
vpliva na odlašanje pri iskanju pomoči 

in tudi podpore. Pomanjkanje znanja o 
duševnem zdravju pa hkrati vpliva tudi 
na to, da se ljudje ne čutijo kompetentni 
pri nudenju pomoči posamezniku, ki se 
znajde v duševni stiski (NIJZ, 2017). 

PPP: PREPOZNAJ, PRISTOPI, 
POMAGAJ 

Pri nudenju pomoči posamezniku v du-
ševni stiski nam je lahko v pomoč akro-
nim PPP, ki zaobjame tri temeljne korake 
(MIRA, 2020; NIJZ, 2022): prepoznava, 
pristop in pomoč. Ob tem velja opozori-
ti, da so smernice lahko primerno izhodi-
šče za osnovno ukrepanje, nikakor pa ne 
morejo nadomestiti strokovne pomoči. 

PREPOZNAVA

Gre za (pre)poznavanje znakov in simp-
tomov duševnih stisk, ki zahtevajo takoj-
šnje ukrepanje

Prvi korak pomeni, da smo pozorni na 
osebo pred nami. Osredotočimo se na 
informacije (tako verbalne kot neverbal-
ne), ki nam jim sporoča, ter na njene ču-
stvene odzive. 

Na podlagi našega znanja o znakih in 
simptomih duševnih stisk presodimo, ali 
oseba morda izkazuje stisko in ali potre-
buje pomoč.

AKTUALNO

Kam po pomoč pri težavah z 
duševnim zdravjem?
Tekst: Mateja Černjavič, mag. psih., Klinično-psihološka ambulanta

Pogovor pomaga: Bolj kot iskanje 
˝pravilnih besed˝ in dajanje nasvetov je 
pomembno, da osebi prisluhnemo in jo 
poskusimo pomiriti.

Vsak posameznik je 
lahko pomemben vir 
pomoči in podpore osebi 
v stiski. Na voljo pa so 
tudi številne službe, 
ki nudijo ustrezno 
strokovno pomoč.

OB DNEVU DUŠEVNEGA 
ZDRAVJA

10. oktobra obeležujemo svetovni dan 
duševnega zdravja, ki je letos potekal 
pod geslom ˝Naj bo duševno zdravje in 
dobro počutje za vse globalna predno-
stna naloga˝. 

Svetovna zdravstvena organizacija je 
tokrat pozornost posvetila naraščajočim 
družbenim in ekonomskim neenakostim, 
dolgotrajnim konfliktom, nasilju ter iz-
rednim razmeram na področju javnega 
zdravja. Že pred izbruhom pandemije co-
vid-19 se je eden od osmih ljudi soočil z 
duševno motnjo. Obdobje epidemije pa 
je vrzeli na področju javnega duševnega 
zdravja le še poglobilo (WHO, 2022a). 
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AKTUALNO

PRISTOP

Ko prepoznamo, da je oseba v stiski, sle-
di naslednji korak – pristop. 

Pomembno je pristopiti k osebi, ki je v 
stiski in z njo vzpostaviti komunikacijo.

Pri tem poskusimo izbrati primeren čas 
in prostor, kjer se bomo lahko nemoteno 
pogovorili. Pokažimo osebi, da smo na 
voljo za pogovor, ko bo pripravljena. Na 
ta način bomo vzpostavili razumevajoč in 
zaupanja vreden odnos. 

Osebo vzpodbujajmo k pogovoru o tem, 
kaj se z njo dogaja in o simptomih, ki jih 
doživlja, a hkrati ne pritiskajmo. Postav-
ljajmo odprta vprašanja, saj bomo le 
tako izvedeli več o prisotnih težavah ose-
be. V pomoč so nam lahko vprašanja, ki 
se začnejo na K (kaj, kako …). 

POMOČ

Tretji korak predstavlja usmerjanje in 
spodbujanje osebe k iskanju ustrezne 
strokovne pomoči. Gre za poznavanje 
oblik pomoči, ki jih lahko nudi okolica in 
strokovne službe; spodbujanje osebe k 
uporabi strokovnih virov pomoči.

Pri tem je pomembno, da poznamo vire 
pomoči in strokovne službe, ki delujejo v 
naši okolici. Opogumljajmo osebo, da bo 
z zdravljenjem in časom prišlo do okre-
vanja, čeprav je trenutno težko. 

Ključnega pomena je, da zaposleni v 
zdravstvu težimo k pridobivanju znanj 
o znakih in simptomih duševne stiske in 
bolezni. S tem se hkrati poveča tudi naš 
občutek kompetentnosti, da pristopimo 
k posamezniku, ki je v duševni stiski, mu 
nudimo oporo in ga vzpodbujamo k is-
kanju čimprejšnje ustrezne strokovne 
pomoči. 

KAM PO STROKOVNO 
POMOČ? 

Na voljo je več služb, ki nudijo strokovno 
pomoč osebam v stiski in njihovim bliž-
njim. Prvi vir strokovne pomoči osebam 
v stiski je izbrani osebni zdravnik. 

Kadar je stiska zelo huda in osebni zdrav-
nik ni dosegljiv, se lahko obrnemo nepos-
redno na dežurnega zdravnika, dežurno 
ambulanto najbližje psihiatrične bolni-
šnice, urgentno psihiatrično ambulanto 
v Centru za izven bolnišnično psihiatrijo 
v Ljubljani (01/4750 670) ali reševalno 
službo (112);

Strokovno pomoč nudijo tudi Centri za 
duševno zdravje odraslih in Centri za 
duševno zdravje otrok in mladostnikov 
po vsej Sloveniji ter Kliničnopsihološke 
ambulante

Vzpostavljeno je tudi telefonsko in sple-
tno svetovanje za pomoč v stiski.

TELEFONI ZA POMOČ V STISKI

Klic v duševni stiski: 
01 520 99 00

Zaupna telefona Samarijan 
in Sopotnik: 116 123

SOS telefon za ženske in otroke 
žrtve nasilja: 080 11 55

TOM telefon za otroke 
in mladostnike: 116 111

POMOČ NA SPLETU

Program MIRA: 
www.zadusevnozdravje.si

Program je usmerjen v promocijo dušev-
nega blagostanja, preprečevanje dušev-
nih motenj, varovanje človekovih pravic 
in celostno skrb za ljudi s težavami v du-
ševnem zdravju.

Nisi okej? Povej naprej: www.nisiokejpo-
vejnaprej.si

Kampanja proti stigmatizaciji duševnega 
zdravja v Sloveniji Nisi okej? Povej nap-
rej si prizadeva zmanjšati stopnjo stigme 
duševnega zdravja in spodbuditi ljudi k 
iskanju pomoči.

Program OMRA: 
www.omra.si

Spletna stran ponuja odgovore na iz-
zive na področju razpoloženjskih mo-
tenj: kako prepoznati težave in poiskati 
primerno zdravljenje, kako obvladati 
dejavnike tveganja in krepiti varovalne 
dejavnike, kako hitreje strokovne po-
močji in kako si pomagate sami ter kako 
doseči realna pričakovanja glede učinkov 
zdravljenja duševnih motenj.

Projekt Živ? Živ!: 
www.zivziv.si

Spletna stran za zmanjševanje stigmati-
zacije duševnih težav, nudenje nasvetov 
za blaženje duševnih stisk in spodbujanje 
k iskanju pomoči. Obravnava področje 
preprečevanja samomora in ozavešča o 
samomorilnem vedenju.

Spletna svetovalnica za mlade: 
www.tosemjaz.net

Stran je usmerjena v krepitev duševnega 
zdravja in psihične odpornosti mladih, v 
razvijanje veščin ter kompetenc, ki mla-
dostnike podpirajo med odraščanjem in 
delujejo kot zaščita v kriznih situacijah.

Pogovor o samomoru: 
https://www.hippocampus.si/
ISBN/978-961-7055-91-7/mobile/
index.html#p=1

Praktični spletni priročnik za pogovor o 
najtežjih življenjskih vprašanjih (Poštu-
van, Vita 2020)
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Po ocenah Svetovne zdra-
vstvene organizacije se bo 
z duševnimi težavami vsaj 
enkrat v življenju soočal vsak 
četrti med nami.
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Delo psihologa na področju 
medicine dela, prometa in športa

Naša sodelavka 
Nataša Gjura Planko, 
mag. psihologije, 
specializantka klin. psih., 
je gostovala v oddaji Za 
zdravje na Murskem 
valu.

STROKOVNO

ZAPOSLITEV POMEMBNO 
VPLIVA NA KAKOVOST 
ŽIVLJENJA VSAKEGA 
POSAMEZNIKA

Po novejših spoznanjih in stališčih Svetov-
ne zdravstvene organizacije je zdravje ce-
lovit in dinamičen sistem, ki je sposoben 
prilagajanja vsem vplivom okolja ter omo-
goča posamezniku in skupnosti opravljati 
biološke, socialne in poklicne funkcije ter 
preprečevati bolezen, onemoglost in pre-
zgodnjo smrt. 

Sodobna definicija zato opredeljuje 
zdravje kot splošno vrednoto in bistveni 
vir za produktivno in kakovostno življenje 
slehernega posameznika in skupnosti kot 
celote. Del le-tega pa je vsekakor tudi za-
poslitev posameznika, s čimer se kot po-
sebna veja v medicini ukvarja Medicina 
dela, prometa in športa. 

Dispanzer za medicino dela, prometa in 
športa se nahaja na Grajski ulici 28.

Naloge znotraj področja medicine dela, 
prometa in športa (krajše MDPŠ) so še:

varovanje življenja in zdravja ter ohranja-
nje delovne zmožnosti; 

preprečevanje in zgodnje odkrivanje po-
klicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom, 
poškodb pri delu in posledične invalidno-
sti, bolezni in poškodb v zvezi s prometom 
in športom;

rehabilitacija obolelih in poškodovanih 
v sodelovanju z aktivnimi zdravstvenimi 
službami, zavodi ter delodajalcem. 

Podrobneje pa DMDPŠ opravlja:

- vse storitve, ki izhajajo iz Zakona o var-
nosti in zdravju pri delu (pregledi pred 
zaposlitvijo, obdobni pregledi, pregledi 
pred odhodom in delom v tujini in dru-
gi pregledi); 

- zdravstvene preglede za voznike ama-
terje in poklicne voznike vseh kategorij;

- opravljanje kontrolnih pregledov za 
voznike motornih vozil (odvzem vozni-
škega dovoljenja, odložitev prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja) in 
pregledov za podaljšanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja; 

- zdravniške preglede za ugotavljanje 
zdravstvene zmožnosti za posest in no-

šenje orožja; 
- analize tveganj in zdravstvene ocene 

delovnih mest ter naloge pooblašče-
nega zdravnika v skladu z Zakonom o 
varnosti in zdravja pri delu;

- psihološko testiranje za potrebe dejav-
nosti DMDPŠ;

- razširjene specialistične preglede v so-
delovanju s kardiologom, ambulanto za 
UZ in okulistom.

KAKŠNA JE VLOGA PSIHOLOGA 
V DMDPŠ?

Na področju MDPŠ se psiholog vključuje 
kot posvetovalni strokovnjak in član tima, 
katerega nosilec je zdravnik. 

Psiholog opravi ozko usmerjen pregled 
(pri katerem uporablja večinoma časovno 
ekonomičen instrumentarij) in ugotavlja 
skladnosti z zahtevami trenutnega delov-
nega mesta. Klinično-psihološko diagno-
stiko običajno spremljata tudi nevrološka 
in psihiatrična. Klinične slike so namreč 
zelo raznolike in lahko zajemajo senzomo-
torične deficite, upad splošnih in specifič-
nih sposobnosti ter spremembe v oseb-
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nosti in čustvovanju. Ob sumu na težjo 
psihopatologijo psiholog predlaga nadalj-
nji poglobljeni klinično psihološki pregled 
pri specialistu klinične psihologije, v koli-
kor le-to sam ni, in/ali pri psihiatru. 

Psihološki izvid zdravnik upošteva ob izda-
ji zdravniškega spričevala. Zato je še toli-
ko bolj pomembno, da so vsebina izvida 
relevantne premišljene informacije, da je 
le-ta jedrnat, jasen in razumljiv. S svojim 
mnenjem lahko namreč neposredno vpli-
va na posameznikovo blagostanje in funk-
cioniranje v prihodnje (na psihosocialni, 
seveda tudi gmotni položaj). 

Uporabnik lahko zahteva tudi drugo mne-
nje, ki se ga pridobiva na drugostopenjski 
inštituciji KIMDPŠ v Ljubljani (kot pritožba 
na zdravniško spričevalo).

Psiholog se torej vključuje pri:

- predhodnih zdravniških pregledih 
(pred pričetkom same zaposlitve, po 
šest mesečni prekinitvi dela, pred raz-
poreditvijo na drugo delovno mesto, 
pred daljšim strokovnim usposablja-
njem oziroma prekvalifikacijo, oziroma 
za vsa področja dela, kjer le-to zahteva 
delodajalec (kot so na primer poklici, 
kjer je potrebno delo na višini: čistilci, 
v gradbeništvu, pleskarji, pri poklicih, 
kjer gre za rokovanje z orožjem: poli-
cisti, varnostniki, pazniki, pri poklicnih 
šoferjih: avtobusov, tovornjakov, avta 
v poklicne namene kot so npr. policisti, 
pismonoše, vozniki viličarja, gasilci in 
strokovni delavci v zavodih vrtca, šole);

- obdobnih zdravniških pregledih (pre-
ventivni, z namenom odkrivanja pove-
čane obremenjenosti ter zgodnjih učin-
kov škodljivosti, pri čemer je obdobje 
opravljanja zdravniškega pregleda po-

novno določeno s strani delodajalca in 
zakonodaje, z ozirom specifike samega 
delovnega mesta in obremenitev);

- zdravstvenih pregledih za voznike ama-
terje in poklicne voznike vseh kategorij;

- pri opravljanju kontrolnih pregledov za 
voznike motornih vozil (odvzem vozni-
škega dovoljenja, odložitev prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja) in 
pregledih za podaljšanje veljavnosti vo-
zniškega dovoljenja, tudi pri starostnih 
kontrolah šoferjev; 

- zdravniških pregledih za ugotavljanje 
zdravstvene zmožnosti za posest in no-
šenje orožja.

OCENA DELOVNE ZMOŽNOSTI 

Pri delovni zmožnosti gre za niz telesnih 
in duševnih sposobnosti in zmožnosti 
posameznika, ki so potrebne za izvedbo 
posameznih delovnih nalog z uporabo 
določenih delovnih sredstev. Pomemben 
del le-teh je vzdržljivost za dejavnike de-
lovnega okolja. 

Ocenjevanje delovne zmožnosti je tehta-
nje skladnosti med zahtevami delovnega 
mesta in delavčevo odzivnostjo. Delavče-
va odzivnost in delovno mesto oz. okolje 
sta zelo dinamični kategoriji, zato tudi 
ocena ne more biti statična in trajna ugo-
tovitev, temveč je to dinamičen proces. 
Ocena ima svoj razpon, od popolne de-
lovne zmožnosti preko različnih stopenj 
zmanjšane delovne zmožnosti do popol-
ne nezmožnosti za delo.

Psiholog na področju MDPŠ mora biti 
dobro seznanjen z zahtevami specifične-
ga delovnega mesta iz ocene tveganja. To 
je pisni dokument v katerem so ocenjena 
vsa tveganja na specifičnem delovnem 
mestu, ki so jim delavci izpostavljeni ali bi 
jim lahko bili izpostavljeni pri delu. Če je 
ta dokument dobro in pravilno pripravljen 
ter upoštevan, je to ključ za manj nesreč, 
poškodb, smrti in poklicnih bolezni. 

Za izdelavo tega dokumenta poskrbi delo-
dajalec v sodelovanju z izvajalcem MDPŠ 
in strokovnim delavcem za varnost in 
zdravje pri delu (običajno so to varnostni 
inženirji). Izvajalec medicine dela v timu s 

psihologom naredi strokovne podlage za 
izjavo o varnosti in oceni zdravstvenega 
tveganja za opravljanje dela na določe-
nem delovnem mestu. Zapiše katere bo-
lezni lahko pričakujemo, in kakšna je nji-
hova verjetnost in resnost. Iz tega potem 
izhajajo ukrepi s katerimi lahko ta tvega-
nja zmanjšamo ali odpravimo in posebne 
zdravstvene zahteve dela, tako duševne 
kot telesne. Primer: pri delu na višini de-
lavec ne sme imeti motenj ravnotežja, 
kar medicinec preveri z ustreznim testira-
njem, s t.i. vestibulografijo, psiholog pa z 
meritvijo koordinacije, orientacije v polju 
in odzivnosti.

VOZNIŠKA DOVOLJENJA

Psiholog na področju MDPŠ se prav tako 
aktivno vključuje tudi pri opravljanju kon-
trolnih pregledov in pregledov za podalj-
šanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. 
To so pregledi po prvem, drugem ali že 
večkratnem odvzemu vozniškega dovolje-
nja zaradi alkohola ali drugih prepoveda-
nih substanc. 

V primerih odvzema vozniškega dovolje-
nja psiholog opravi psihološki pregled, 
kjer najpogosteje ocenjuje posamezni-
kov psihomotorni tempo funkcioniranja, 
morebitne deficite na področju pozor-
nostnega sistema, spomina in izvršilnih 
funkcij ter seveda spremembe v osebno-
sti in čustvovanju. Po opravljenem psiho-
loškem pregledu, seveda z ozirom na spe-
cifiko vsakega voznika posebej, se skupaj 
z zdravnikom medicine dela odloči za eno 
od oblik rehabilitacije:

- edukacijske in psihosocialne delavnice, 
ki obsegajo vsebine o varnosti cestne-
ga prometa, ter tveganjih zaradi vožnje 
pod vplivom alkohola in drog; izvaja jih 
javna agencija Republike Slovenije za 
varnost prometa;

- psihiatrični pregled in eventualno ude-
ležbo v standardiziranem postopku 
zdravljenja;

- morebitno kontrolo, spremljanje vozni-
ka v nadaljnje.

Delovna zmožnost

je usklajen odnos med

zmogljivostjo delavca in

zahtevami dela ter

delovnega okolja.
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Učinkovita 
komunikacija v timu

Poslovno komunikacijo 
v organizaciji ali timu 
bi lahko primerjali 
s krvnim obtokom. 
Povezuje člane, omogoča 
načrtovanje, pomembno 
vpliva na potek 
zastavljenih dejavnosti 
in na kakovost doseženih 
ciljev.

UČINKOVITE KOMUNIKCIJE SE 
LAHKO PRIUČIMO

V zdravstvu ne obstaja delovno mesto, ki 
je povsem samozadostno in ga je mogo-
če uspešno opravljati brez povezovanja 
in sodelovanja s sodelavci. Za uspešno 
sodelovanje pa je potrebna učinkovita 
komunikacija. Zdravstvo seveda ni nobe-
na izjema, saj enako velja tudi v drugih 
panogah. 

Sposobnost uspešnega komuniciranja 
je izjemno pomembna, saj neposredno 
vpliva na naše delovne rezultate ter na 
rezultate celotnega tima. In čeprav se zdi 
komunikacija za marsikoga samoumevna 
in je do neke mere zapisana že v naših 
genih, se mnogo komunikacijskih veščin 
za učinkovito komuniciranje lahko priuči-
mo.

POGOVARJAJMO SE 

Komunikacija je izmenjava misli in in-
formacij, s katerimi se sporazumevamo, 
bodisi v živo ali prek komunikacijskih 
kanalov in orodij (telefon, elektronska 
pošta, dopis, video konference,..). Gre 
za proces oziroma interakcijo med (vsaj) 
dvema osebama, med oddajnikom spo-
ročila in prejemnikom. Ko komunici-
ramo, informacije posredujemo in jih 
praviloma tudi sprejemamo (poslušamo, 
preberemo).

Kadar govori le eden, slušatelji pa nimajo 
možnosti podati povratnega mnenja, go-
vorimo o enosmerni komunikaciji. Ta ni 
primerna, ko želimo druge člane (tima) 
pridobiti k sodelovanju, saj uspešno so-
delovanje zahteva izmenjavo mnenj, to-
rej dvosmerno komunikacijo.
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Poleg verbalne komunikacije le ta poteka 
tudi na neverbalni ravni, na primer preko 
govorice telesa, pogledov, drže rok, mi-
mike in gibov telesa. Če govorimo eno in 
mislimo drugo, se to lahko izrazi na naši 
telesni govorici, ki ni prepričljiva.

Če želimo biti pri komuniciranju prepri-
čljivi, je usklajenost besedne in nebese-
dne komunikacije ključna.

UČINKOVITO, SPOŠTLJIVO 
IN STRPNO POSLOVNO 
KOMUNICIRANJE 

Poslovno komuniciranje je vrsta komuni-
ciranja, ki je ciljno naravnana in stremi k 
doseganju zastavljenih poslovnih rezul-
tatov. Obsega tako osebno komunikacijo 
(npr iz oči v oči med člani tima, med za-
poslenimi in strankami,..) kot tudi posre-
dno komunikacijo (telefon, elektronska 
pošta,..). Pri slednji je, kadar gre za pisno 
komunikacijo, poleg same vsebine, ki jo 
sporočamo, pomemben tudi slog pisanja 
ter upoštevanje pravopisa. 

Ta naj veljajo tudi pri vsakodnevni po-
slovni komunikaciji med člani tima:

- vsebino vedno zapišimo tako, da 
nam ob morebitnem posredovanju 
našega sporočila tretjim osebam ne 
bo nerodno in da ne delamo škode 
sebi ali organizaciji, v kateri smo za-
posleni;

- upoštevanje osnovnih slovničnih pra-
vil (začetnice, ločila) je obvezno;

- pisno komunikacijo vedno začnemo in 
zaključimo s pozdravom oziroma na-
govorom, zaključimo pa s pozdravom;

- na koncu sporočila se podpišemo;

- izogibamo se pretirani uporabi všeč-
kov in drugim emotikonom. Ti so do 
neke mere znotraj tima sprejemljivi, 
v poslovnimi komunikaciji z zunanjimi 
deležniki pa niso zaželeni.

KAKO IZBOLJŠATI 
KOMUNIKACIJO V TIMU?

Zavedati se moramo, da lahko naše be-
sede vzbudijo v drugih drugačne / na-
pačne predstave, čustvene povezave in 
pomene od naših.

Kako uspešno sporočati?

Ovire v komunikaciji, ki lahko vodijo k 
temu, da smo v timu napačno razumlje-
ni:

- strah pred odkrito komunikacijo ali 
želja, da bi bili všečni vsem / se ne bi 
zamerili;

- slabe komunikacijske spretnosti, za-
radi katerih naša sporočila niso dovolj 
jasna ali ne delujemo prepričljivo;

- kulturne razlike, tudi nepoznavanje je-
zika v katerem poteka komunikacija;

- nerazumevanje ali različno razumeva-
nje določenega pomena (če uporab-
ljate kratice ali strokovne izraze, jih 
definirajte);

- neugodna psihična ali fizična stanja;
- razkorak med informacijami, ki jih po-

dajamo in našo samopodobo;
- zaviralna komunikacija, ko ne dopuš-

čamo drugega mnenja.

Ali znate poslušati?

Obstajajo pa tudi ovire na strani preje-
mnika sporočil, zaradi katerih lahko pride 
do napačne interpretacije sporočil, ki so 
jim namenjene. Med te sodijo:

- pomanjkanje zanimanja za vsebino, 
nemotiviranost;

- osredotočenost na iskanje napak pri 
govorcu in ne na vsebino samo, pretira-
na kritičnost / predsodki do govornika;

- motnje koncentracije, utrujenost, ne-
prespanost, lakota;

- monotonost govorca.

Kako preverimo, ali smo pravilno 
razumljeni?

Zastavimo dodatna vprašanja o temi 
pogovora. Na primer: Ali se vam zdi 
predlog smiseln?, Kaj bi lahko še naredili 
za skupni cilj?, Kakšne so vaše izkušnje?, 
Kaj bi lahko šlo narobe? 

Komentiramo: Člane tima spodbujamo/
pozovemo, da podajo svoje mnenje (in 
pozorno poslušamo). 

Parafraziramo: Med pogovorom (z dru-
gimi besedami) povzamemo, kar je bilo 
že povedano. Na koncu pogovora pova-
bimo sogovornika, da s svojimi besedami 
povzame dogovorjeno.

Neverbalna komunikacija: S sogovorniki 
vzpostavimo stik z očmi; ključne vsebin-
ske poudarke zapišemo, z zanimanjem / 
pozorno poslušamo sogovornika (med 
poslušanjem ne preverjajmo elektronske 
pošte ali mobilnega telefona).

NAPOVEDUJEMO! 
STROKOVNO IZOBRAŽEVANE V 
DECEMBRU

14. decembra 2022 organiziramo stro-
kovno izobraževanje Splošna načela 
komunikacije in deeskalacijske tehnike. 
Udeleženci se bodo seznanili s splošnimi 
načeli komuniciranja (na delovne mes-
tu), različnimi pristopi pri sporočanju sla-
bih novic in z deeskalacijskimi tehnikami. 
Poleg teoretičnih znanj in primerov iz 
prakse bomo izvedli tudi skupinske de-
lavnice

Delo v skupinah in timih do-
kazano prinaša boljše rezul-
tate v krajšem času, kot če bi 
delovne naloge opravljali po-
samezniki. Za uspešno timsko 
delo je ključna učinkovita ko-
munikacija.
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PROSTI ČAS

NIČ VEČ V STALNI 
PRIPRAVLJENOSTI! 

Naprave v stanju pripravljenosti, na primer 
računalniki, porabljajo električno energijo 
tudi »v spanju«. Nekatere porabijo celo 
tretjino energije, ki jo porabijo v delovanju. 
Zato ob nakupu vedno preverimo, koliko 
energije naprava porablja v spanju. Če želite 
torej prihraniti električno energijo, jih začnite 
ugašati. Med tovrstne porabnike spadajo 
tudi različni polnilci (za mobilne telefone, 
računalnike,..). Ti porabljajo energijo ves čas, 
ko so vključeni v elektriko.

SE Z UGAŠANJEM LUČI 
RES NE DA PRIVARČEVATI?

To seveda ne drži. Tudi razsvetljava pripeva 
pomemben del k skupni porabi elektrike. 
Uporabljajmo varčne sijalke, a po pameti. 
Največ bomo prihranili, če je varčna 
sijalka ugasnjena in po nepotrebnem 
ne razsvetljujemo prostorov, ki jih ne 
potrebujemo. Veliko lahko prihranimo tudi 
s pravilno razporeditvijo svetil: za osvetlitev 
delovnih površin in drugih prostorov, 
kjer potrebujemo dodatno svetlobo, 
uporabljajmo usmerjena svetila.

Varčevanje z energijo 

Z minimalnimi posegi v dnevno rutino, ki ne poslabšajo kakovosti 
našega življenja, lahko privarčujemo kar nekaj energije. Na dolgi rok 
pa se najbolj obrestuje energetska sanacija stavbe, v kateri bivamo.

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

VARČNO 
PREZRAČEVANJE 

Ne glede na to, na kaj se grejete, lahko kar 
nekaj energije privarčujete s premišljenim 
prezračevanjem. Le to je koristno in nujno 
za kakovost bivanja, vendar pa naj bo 
premišljeno. Za kratek čas na stežaj odprite 
okno, na primer zjutraj, ko še ne grejete 
ali v najtoplejšem delu dneva. Nato okna 
zaprite in ogrejte prostor. Izgubili boste manj 
energije kot če imate ves čas priprto okno. 
Skozi okna in vrata, ki ne tesnijo optimalno, 
odteka kar nekaj toplote tudi ko so zaprta.

ENERGETSKO 
UČINKOVITE STAVBE

Največje dolgoročne prihranke pri stroških 
za ogrevanje in električno energijo 
zagotavljajo energetsko učinkovite stavbe, 
bodisi da gre za novogradnje ali energetsko 
sanirane starejše objekte. Vendar pa gre za 
praviloma drage in zahtevne posege. Če se 
odločite za energetsko sanacijo stanovanja 
ali hiše, lahko izkoristite nepovratna 
sredstva za različne ukrepe učinkovite rabe 
energije, ki jih razpisuje Eko sklad, Slovenski 
okoljski javni sklad.

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

»Ne obžalujem, 
da so drugi ukradli moje ideje. 

Žal mi je, da nimajo svojih.« 
Nikola Tesla




