NAŠE
ZDRAVJE

glasilo Zdravstvenega doma Metlika

december 2018, št. II.

Spoštovani uporabniki zdravstvenih storitev,

Kljub temu ne morem mimo vprašanja, ali sami naredimo dovolj.

za vas smo pripravili drugo
izdajo letnega biltena našega zavoda, s katero vas želimo seznaniti s koristnimi
informacijami, novimi pridobitvami ter delom zavoda in načrti za prihodnost.

Slovensko zdravstvo je na veliki preizkušnji. Finančna podhranjenost sistema, prostorska stiska
in dotrajana oprema, zagotavljanje ustreznega strokovnega kadra, uveljavljanje vedno novih predpisov, demografske spremembe, vse večje in spremenjene potrebe vseh nas, uporabnikov zdravstvenih
storitev, in še bi lahko naštevala, so izzivi, s katerimi se dnevno soočamo in jih bolj ali manj uspešno rešujemo. In ponovno si postavim vprašanje, ali
vsak od nas res poskrbi za svoje zdravje.
Z vprašanji vas želim poklicati k razmišljanju o vaših šibkih točkah in šibkih točkah družbe oziroma
sistema. Tudi sami lahko že z minimalnim vložkom
prispevamo k svojemu boljšemu počutju in boljšemu počutju družbe. V ZD Metlika smo odprti za vse
pobude in predloge, zato vas vabim, da jih skozi leto
naslovite na elektronski naslov info@zd-metlika.
si. Osebno se zavezujem, da bomo vse pretehtali in
ocenili ter za naslednjo številko biltena pripravili
prispevek na to temo. Kot pacient in uporabnik ter
kot družbeno odgovorna oseba ste naš osrednji deležnik in partner, zato se vam v naprej zahvaljujemo
za sleherni prispevek.

V Zdravstvenemu domu Metlika se lahko pohvalimo, da smo kljub težkim razmeram v zdravstvu uspeli uresničiti zadane cilje za leto 2018 in jih celo
preseči. Pot ni bila lahka, saj smo se morali soočiti z
dejstvom, da lahko cilj dosežemo le z varčevanjem,
reorganizacijo, racionalnim vedenjem in vlaganjem
v dobre medsebojne odnose. S skrbnim gospodarjenjem, ki ni v nobenemu trenutku posegalo v pravice
pacientov, nam je to tudi uspelo.
Kaj nas čaka v prihodnjem letu, je težko z gotovostjo
napovedovati. Naše želje in načrti so ambiciozni,
zdravstvena politika na nacionalnem nivoju pa bo
tlakovala pot, po kateri bomo hodili in se ji po najboljših močeh trudili slediti. Naš ključni cilj je v občini zadržati vse pridobljene zdravstvene programe
in širiti preventivno dejavnost ter pozitivno misel
o zdravem načinu življenja, ki na dolgi rok pomeni
bolj zdrav jutri in višjo kakovost bivanja.

Zdravje. Pravijo, da si vrstni red vrednot postavlja
vsak sam, pa vendar zdravje postane najpomembnejša vrednota takrat, ko zbolimo. Kaj sploh je
zdravje? Svetovna zdravstvena organizacija (SZO)
je postavila definicijo, da je zdravje stanje telesnega,
duševnega in socialnega blagostanja, in ne le odsotnost bolezni ali napake. Iz tega pogleda sledi, da
skrb za naše zdravje pokriva multidisciplinarno področje posameznikov in institucij. Novejša spoznanja in stališča SZO pa pravijo, da je zdravje celovit in
dinamičen sistem, ki je sposoben prilagajanja vsem
vplivom okolja ter omogoča posamezniku in skupnosti opravljati vse biološke, socialne in poklicne
funkcije ter preprečevati bolezen, onemoglost in
prezgodnjo smrt. Zdravje tako ni več le interes in
vrednota posameznika, medicinskega osebja in institucij zdravstvenega varstva, ampak odgovornost
celotne družbene skupnosti.
Tako odgovornost posameznika kot družbena odgovornost se je v zadnjem času močno dvignila in rezultati osveščanja, promocije in preventivnega delovanja počasi prodirajo v vse pore našega življenja.
Dviguje se tudi nivo sodelovanja na vseh ravneh.

Ob tej priložnosti bi se želela ponovno zahvaliti
vsem, ki ste v preteklem letu prispevali k nakupu
EKG aparata, vsem, ki ste pomagali uresničiti dogodek »Stopimo skupaj«, Rdečemu križu Metlika in
Občini Metlika ter za dobro sodelovanje na preventivnem nivoju ravnateljema osnovnih šol Metlika in
Podzemelj, ravnateljici Otroškega vrtca Metlika in
direktorju Komunale Metlika.
S spoštovanjem,
Duška Vukšinič
direktorica ZD Metlika 				
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Novembra 2017 sem kljub temu, da sem vedela koliko dela me čaka, sprejela funkcijo
strokovnega vodje zavoda. Zavedala sem se, da sem si zadala težko nalogo, in sicer
izboljšati medsebojne odnose, izboljšati dostop pacientom do zdravstvenih storitev,
izboljšati kakovost naših storitev in strokovnost našega osebja. Pri tem so se seveda
porajala tudi vprašanja, kako bom vse načrtovano izpeljala in kaj bo z mojo ambulanto,
predvsem pacienti.
Sledile so spremembe, reorganizacija, zaposlitev in izobraževanja. Vedela sem, da
imam poleg sebe ljudi, ki mi zaupajo, me podpirajo in mi bodo pomagali. Začeli smo vlagati v naš zdravstveni dom, vase in v paciente, začeli smo rasti in še vedno rastemo.
Ko se po enem letu ozrem nazaj, sem ponosna na to, kar smo naredili in z optimizmom gledam v prihodnost.
Tanja Mišmaš
strokovna vodja ZD Metlika
Lepa beseda lepo mesto najde
Kot pravi stari slovenski pregovor, »čas teče, nič ne reče«; čas hitro in neopazno mineva, a dejanja, ki jih naredimo ali ne naredimo v tem času, so tista, ki so vidna in odločajo o uspešnosti ali neuspešnosti preteklega leta. Prvo leto mojega delovanja se izteka. Uvedli smo veliko sprememb in novosti na področju organizacije dela. Ustrezno,
strokovno in organizirano delo zaposlenih so namreč pomembni dejavniki predvsem
zato, ker želimo, da so naši uporabniki oziroma pacienti z našim delom in storitvami
zadovoljni. Kot ključni pomen dobrega sodelovanja želim na tem mestu izpostaviti ustrezno komunikacijo med zaposlenimi in uporabniki. Vsi imamo občasno slab dan, smo nestrpni, nevljudni, mogoče celo
povzdignemo glas; takrat je najslabše, če se prepustimo tem občutkom, namesto da bi se spomnili pregovora, ki pravi, da lepa beseda lepo mesto najde. Star slovenski pregovor govori o tem, da s prijaznostjo in
z nasmehom dosežemo več kot z mrkim pogledom in kričanjem. Nasmeh nič ne stane, a veliko da. Poskušajmo biti potrpežljivi en z drugim in tako ustvariti medsebojno zadovoljstvo. Uspešna komunikacija,
zaupanje in spoštovanje so ključne vrline, s katerimi se lahko izognemo nepotrebnim konfliktom in se
skupaj podamo na pot, ki vodi do zadovoljstva vas in nas.
Anton Štubler
pomočnik direktorice za zdravstveno nego
Zadovoljni delavci
V interesu vsake delovne organizacije je, da njeni zaposleni oziroma delavci dobro
opravljajo svoje delo, so zanj motivirani in so hkrati zadovoljni. Toda ob tem se pojavlja
vprašanje, kako to doseči. Menimo, da se ključ do rešitve tega vprašanja skriva v tako
imenovani »pozitivni klimi«, zato smo se v zdravstvenem domu odločili, da se bomo
le-tej posebej posvetili. V preteklem letu smo ustanovili Komisijo za zdravo klimo ZD
Metlika, pripravili program in organizirali različna neformalna druženja.
Torej, ko govorim o pozitivni klimi, govorim o skupinskem delu, pripadnosti, povezanosti, solidarnosti,
pripravljenosti pomagati, ki vodi k zadovoljnim delavcem. Ti so zaradi tega učinkovitejši pri opravljanju
svojega dela in tako posledično pripomorejo k višjemu zadovoljstvu uporabnikov (pacientov). Zadovoljni
uporabniki so »okno« v svet in pripomorejo tudi k ustvarjanju dobrega imena zdravstvenega doma.
Seveda pa pri vsem tem »zadovoljstvu« ne smemo zanemariti dejstva, da usklajevanje najrazličnejših interesov, želja in potreb v našem zdravstvenem domu, kjer se srečuje toliko raznolikih ljudi, mnogokrat
ni lahko. In ravno zato je toliko bolj pomembno izpostaviti, da so vodstveni delavci Zdravstvenega doma
Metlika v prvi vrsti usmerjeni v ljudi. Vsak dan se posvečajo zaposlenim in pacientom, njihovim vprašanjem, težavam, dosežkom, in ne le organizacijskim in finančnim vprašanjem. Z »iskanjem skupnega
jezika« in novih poti bomo gradili dobre medsebojne odnose, solidarnost in tako prispevali k nastajanju
pozitivne klime med zaposlenimi. Če povem drugače: edino skupaj smo enotni in lahko delamo za skupne
cilje zdravstvenega doma. Za konec bi rada podelila z vami misel Braneta Grubarja, ki pravi: »Če hoče biti
organizacija danes uspešna, mora biti drugačna, neposnemljiva. Drugačnost pa zagotavljajo samo ljudje.
Vse drugo je mogoče kopirati«.
Jasmina Vojsk Jakofčič
predstavnica delavcev

Izbira osebnega zdravnika,
zobozdravnika, ginekologa
Izbira osebnega zdravnika, zobozdravnika, ginekologa ali osebnega pediatra je vaša pravica in hkrati obveza. Predvsem je pomembna
zaradi uveljavljanja vaših pravic iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja tako danes kot v
prihodnosti.
Ob pregledu internih evidenc smo ugotovili, da
imajo nekateri zavarovanci še vedno izbranega
izvajalca, ki ni več aktiven oziroma ni več zaposlen v ZD Metlika.
Vljudno vas vabimo, da se v delovnem času
ambulante naših izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki je objavljen na spletni strani ZD

Metlika na zavihku »Aktualni delovni čas za
tekoči teden«, zglasite pri medicinski sestri v
ambulanti, ki vas bo usmerila in uredila vašo
izbiro osebnega zdravnika/zobozdravnika/ginekologa.
Občina Metlika šteje približno 8.400 prebivalcev in prav vsi lahko koristijo pravico do primarnega zdravstvenega varstva.
Osebnega oziroma družinskega zdravnika ima
izbranega 6.200 oseb, osebnega zobozdravnika
5.210 oseb, osebnega ginekologa 1.260 oseb in
osebnega pediatra 1.750 otrok.

»Človekov prvi korak mora biti ta, da se nauči, kako misliti o popolnem
zdravju, njegov drugi pa, da se nauči jesti, piti, dihati in spati na popolnoma zdrav način.«
							Wallace Delois Wattles

Naročanje
Delovni čas izvajalcev zdravstvene dejavnosti je objavljen na spletni strani ZD Metlika
https://www.zd-metlika.si/ v zavihku »Ambulante«, dejanski delovni čas za zdravnike družinske medicine in specialistične ambulante
posodabljamo tedensko, do informacij o njih
pa pridete s klikom na ikono »Aktualni delovni
čas za tekoči teden«. Poleg delovnega časa so
objavljene tudi telefonske številke za naročanje, ki smo jih v drugi polovici letošnjega leta
posodobili in zagotovili, da ima vsak izvajalec
svojo številko.

Telefonske številke za naročanje:

Kako se lahko naročite na pregled?

1. Štrucelj Nataša, dr.med., spec.druž.med.
07/369-1-412

V vseh ambulantah Zdravstvenega doma Metlika se je potrebno naročiti.
Na pregled se lahko naročite v ordinacijskem
času vašega osebnega zdravnika:
1. osebno ali;
2. telefonsko (dopoldne med 07.30 in 08.30 in
popoldne med 14.30 in 15.00) ter;
3. preko obrazca na spletni strani ZD Metlika
(https://www.zd-metlika.si/).
Zdravstveno osebje na vaša naročila odgovarja
dnevno, v kolikor je le možno.
Vse odsotnosti, nadomeščanja in spremembe so objavljene na info točki ZD Metlika in
na spletni strani ZD Metlika (aktualni delovni
čas).

Ambulante družinske medicine
1. Martinović Nenad, dr.med., spec.druž.med.
07/369-1-416
1. Mišmaš Tanja, dr.med., spec.druž.med.
07/369-1-405
1. Nemanić Đorđe, dr.med., spec.druž.med.
07/369-1-403
1. Rožman Matjaž, dr.med., spec.druž.med.
07/369-1-414

Zobozdravstvene ambulante
1. Martinović Mirko, dr.dent.med.
07/369-1-409
1. Neloski Vlatko, dr.dent.med.
07/369-1-428
1. Vlahović Svetlana, dr.dent.med.
07/369-1-420
Dispanzer za ženske, psihiatrična ambulanta,
dispanzer za medicino dela, prometa in športa
O7/369-1-421
e-naslov: majda.jaklic@zd-metlika.si
Kardiološka ambulanta
07/369-1-412

Prosimo vas, da nas o morebitnem nedelovanju sistema e-naročanje preko spletne strani
nemudoma obvestite na e-naslov:
info@zd-metlika.si.

5

Nekaj podatkov o delovanju
iz preteklega leta
• Posnetih je bilo 2.011 EKG;

• Helikopterski prevoz smo poklicali 11krat;

• V ambulanti družinske medicine je
bilo oskrbljenih 4.290 različnih pa• Prepeljali smo 283 nujnih reševalnih
cientov in opravljenih več kot 16.500
prevozov, 350 reševalnih prevozov s
prvih in ponovnih pregledov in več
spremljevalcem in 2.300 ostalih pacikot 17.000 kratkih obiskov, kar pomeni entov;
v povprečju 46 pacientov na dan na
• Naši vozniki reševalci so v preteklem
ambulanto. V preglede niso všteti nujletu prevozili 165.620 km, kar pomeni
ni obiski, pisanje receptov brez pregle- 13.800 km na mesec ali v povprečju
da;
4.600 km na vozilo na mesec;
• V laboratoriju je bilo opravljenih
• V dispanzerju za medicino dela, pro34.250 storitev;
meta in športa je bilo pregledanih 631
• V dejavnosti zobozdravstva so
zobozdravniki naredili 4.358 zalivk;

• Zdravniki družinske medicine so bili
na 576 hišnih obiskih;
• Izvedenih je bilo 236 intervencij. Povprečni reakcijski čas je bil 5 min in 8 s,
povprečni izvozni čas pa 1 min in 50 s;
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delavcev in 104 voznikov.

Zdravstveno vzgojni center (ZVC)
ZVC izvaja aktivnosti promocije zdravja v lokalnem okolju ter standardizirano in strukturirano nemedikamentozno obravnavo v okviru
Programa svetovanja za zdravje. Gre za izvajanje zdravstveno-vzgojnih in psihoedukativnih
delavnic ter individualnih svetovanj. Njihov
namen je spodbuditi osebe k ohranjanju in
krepitvi zdravja ter k aktivni skrbi za lastno
zdravje.
Program svetovanja za zdravje je namenjen
odraslim osebam od 19. leta dalje
• s prisotnimi vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki za razvoj kroničnih
nenalezljivih bolezni (KNB) – nezadostna telesna dejavnost, nezdrava prehrana, kajenje,
tvegano in škodljivo pitje alkohola, stres, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi,;
• osebam s prisotno ogroženostjo za razvoj
KNB in;
• osebam s prisotnimi KNB.

• 1 delavnico Podpora pri spoprijemanju z depresijo;
• 7 delavnic Tehnike sproščanja.
Sodelovali smo z Osnovno šolo Metlika in s podružnico v Suhorju ter z Osnovno šolo Podzemelj in izvedli zdravstveno vzgojne delavnice
za šolarje:
• Zdrave navade – 1. razred;
• Osebna higiena – 2. razred;
• Zdrav način življenja – 3. razred;
• Preprečevanje poškodb – 4. razred;
• Zasvojenost – 5. razred;
• Odraščanje – 6. razred;
• Pozitivna samopodoba in stres – 7. razred;
• Medosebni odnosi – 8. razred;
• Vzgoja za zdravo spolnost, Temeljni postopki
oživljanja – 9. razred.

V nekatere zdravstveno-vzgojne delavnice/individualna svetovanja se lahko vključijo vse
osebe iz ciljne populacije programa, v druge pa
le osebe po opravljenem preventivnem pregledu v ambulanti družinske medicine, skladno z
ugotovljenimi dejavniki tveganja za KNB, ogroženostjo in/ali obolelostjo za KNB. Do udeležbe
v Programu svetovanja za zdravje so upravičene osebe z urejenim osnovnim zdravstvenim
zavarovanjem.

Prijetno je tudi sodelovati z Otroškim vrtcem
Metlika, kjer mesečno obiskujemo otroke, stare od 4 do 6 let, s poudarkom na higieni rok in
higieni zob.

V Zdravstveno vzgojnem centru smo v letu
2018 izvedli:

V primeru slabše ustne higiene oziroma želje
po dodatnih informacijah glede uporabe pripomočkov ter tehnik za izboljšanje higiene ust
in ustne votline, povabimo paciente v kabinet
ustne higiene, kjer so deležni individualnih
svetovanj.

• 5 delavnic Življenjski slog;
• 5 delavnic Dejavniki tveganja;
• 1 delavnico Zdravo jem;
• 1 delavnico Gibam se;
• 1 delavnico Zdravo hujšanje;
• 7 delavnic Ali sem fit;
• 1 individualno svetovanje za opuščanje kajenja;
• 2 delavnici Spoprijemanje s stresom;
• 2 delavnici Podpora pri spoprijemanju s tesnobo;

Pri učencih od 2. do 5. razreda osnovnih šol
poteka od septembra do maja Tekmovanje za
zdrave in čiste zobe. Vsako leto povabimo zmagovalne razrede vseh belokranjskih osnovnih
šol na zaključno prireditev. Letos je bila zaključna prireditev v občini Semič.

V mesecu marcu smo obeležili Svetovni dan
ledvic, Svetovni dan boja proti raku ter Svetovni dan spanja, v septembru pa smo sodelovali z meritvami krvnega tlaka in sladkorja ob
Evropskem tednu mobilnosti ter predstavili
delovanje ZVC na posvetu v Kulturnem domu.
Mirna Nemanič
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PACIENTOVE DOLŽNOSTI,
KI JIH DOLOČA ZAKON
1.

Dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in
povrnitvi lastnega zdravja.

2. V času bolezni ravnati v skladu s prejetimi
strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v
katere je ustno oziroma pisno privolil.
3. Dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične
informacije v zvezi s svojim zdravstvenim
stanjem, ki so mu znane in so pomembne za
nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke
o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter
boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v
rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih
uživa.

4. Obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene
sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem.
5. Biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih
delavcev in zdravstvenih sodelavcev.
6. Spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev
zdravstvenih storitev.
7. Pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih
storitev o morebitnem izostanku na pregled ali
zdravljenje.

PACIENTOVE PRAVICE,
KI JIH DOLOČA ZAKON
PRAVICA DO DOSTOPA DO

zdravstvene oskrbe in zagotavljanja
preventivnih storitev.
PRAVICA DO

proste izbire zdravnika in izvajalca
zdravstvenih storitev.
PRAVICA DO

PRAVICA DO

seznanitve z zdravstveno
dokumentacijo.
PRAVICA DO

varstva zasebnosti in varstva
osebnih podatkov.
PRAVICA DO

primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe.

skrbne oskrbe in spoštovanja.

PRAVICA DO

ohranjanja svoje kulturne identitete.

PRAVICA DO

spoštovanja pacientovega časa.

PRAVICA DO

obveščenosti in sodelovanja.

rasne strpnosti in do izražanja
lastnih prepričanj.

PRAVICA DO

PRAVICA DO

PRAVICA DO

samostojnega odločanja o zdravljenju.
PRAVICA DO

preprečevanja in lajšanja trpljenja.
PRAVICA DO

drugega mnenja
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oskrbe z najmanjšim možnim
tveganjem.
PRAVICA DO

zagotavljanja storitev brez
zlorab, izkoriščanja in
diskriminacije.

Program SVIT
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje,
s tem prispevkom se obračamo na vas, ker vam želimo dobro.
Državni presejalni program SVIT je program, ki
je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka debelega črevesa in danke. Slovenija ga je sistemsko
uvedla leta 2009. Vabljeni so moški in ženske
od dopolnjenega 50. pa do 74. leta starosti. Podatki registra raka kažejo, da se rak debelega
črevesa in danke začne izraziteje pojavljati ravno v starosti od 50. leta dalje in je po umrljivosti
zaradi raka na tretjem mestu. Program SVIT je
zastavljen kot učinkovito sredstvo za zmanjšanje umrljivosti zaradi raka na debelem črevesu
in danki, seveda ob pogoju, da se vanj vključi

vsaj 70% vabljene populacije. Odzivnost se v
Sloveniji od njegove uvedbe izboljšuje. Zelo pomembno je, da se vedno odzovemo v program,
ne glede na to ali je bil izvid v preteklosti negativen. Razvoj raka debelega črevesa in danke je
počasen proces, ki lahko traja več let, celo desetletje. Torej, če je bil test na prikrito krvavitev
negativen, potem bo oseba v program vabljena
ponovno čez dve leti. Le z rednimi pregledi lahko zmanjšamo breme tega raka.
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Na podlagi podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo v ZD Metlika
ugotovili, da je naša občina po odzivnosti v državnem presejalnem programu SVIT na samem repu v regiji. Od 17
zdravstvenih domov smo na nezavidljivem 14 mestu. Odzivnost naših občanov
je slabih 64%. Pri ženskah je odzivnost
73%, pri moških pa le slabih 55%.
Odzivnost pri moških je praviloma še
vedno nižja kot pri ženskah, kar izhaja iz
zbranih statističnih podatkov v regiji. Naj
vas spomnimo, da SVIT rešuje življenja
in je edini program, s katerim lahko zgodaj odkrijemo raka na debelem črevesu
in danki ali celo predrakave spremembe. Zato pozivamo vse, ki dobijo vabilo v
program, da se nanj odzovejo. V kolikor
obstajajo kakršnikoli dvomi, se lahko za
nasvet in obrazložitev postopka z vsemi
prednostmi obrnete na svojega osebnega zdravnika oziroma na medicinsko sestro v referenčni ambulanti.
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Zdravje na delovnem mestu
Na podlagi Zakona o varnosti in zdravja pri
delu (ZVZD-1, Ur.l. RS, 43/11) smo vsi delodajalci dolžni zagotoviti varnost in zdravje pri delu
ter načrtovati promocijo zdravja na delovnem
mestu za ohranjanje in krepitev zdravja. Ker se
zavedamo stiske ob izpadu delavca zaradi bolezni ali celo poklicne bolezni, ki še toliko bolj
izpostavlja našo odgovornost, smo se odločili,
da vam skušamo na tem področju stopiti naproti in s skupno voljo pristopiti k izboljševanju
stanja.
Ministrstvo za zdravje je pripravilo smernice
za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki
podajajo temeljna načela za načrtovanje, vendar je končna odločitev na delodajalcu. Delodajalec se samostojno odloča, kako bo poskrbel za to področje in velikokrat ta dejavnost ni
povezana z visokimi stroški, odvisno od delodajalčeve vizije. Dobro zdravje je predpogoj za
dobro in uspešno delo, tako za posameznika
kot za delovno organizacijo. Skrb za ohranjanje
in izboljševanje zdravja zaposlenih je ekonomsko upravičena, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem okolju
produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški stalež, prav
tako pa ostajajo zvesti organizaciji. Pozitivna
usmeritev v promocijo in izboljšanje zdravja
na delovnem mestu je družbeno odgovorna odločitev, saj tovrstna prizadevanja pripomorejo
k bolj zdravi delovno aktivni populaciji, ki s
svojim delom prinaša pozitivne učinke tako v
proračun gospodinjstev kot v proračun države.
Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematično ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so
namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za
vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom
ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Gre za kombinacijo
sprememb fizičnega in socialnega okolja ter
z zdravjem povezanega življenjskega sloga.
To lahko delodajalci dosežemo z izboljšanjem
organizacije dela in delovnega okolja, s spod-
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bujanjem zaposlenih in omogočanjem izbire
zdravega načina življenja ter s spodbujanjem
osebnega razvoja. Promocija zdravja na delovnem mestu je lahko uspešna le, če je plod
sodelovanja vseh in je sestavni del strategije
upravljanja.
V zavodu smo se odločili pristopiti k promociji zdravja na delovnem mestu širše in vam,
delodajalcem, pomagati na tem področju s samoplačniškimi delavnicami in svetovanjem.
Zavedamo se, da je to dolgotrajen proces in
da rezultati ne bodo vidni naslednji dan. Pomembno je, da se vsak delodajalec zaveda, da
je kadrovski kapital za uspešno in učinkovito
poslovanje ključen ter da vlaganje v zdravje zaposlenih in njihov osebni razvoj pomeni zadovoljne in uspešne delavce, kar vodi k osnovnemu cilju vsakega delodajalca.
Kje oziroma kako začeti? Delodajalec mora v
prvi vrsti videti dodano vrednost takšnega
projekta in se odločiti na podlagi lastnih potreb, ne glede na zakonske obveznosti. Delodajalčeva zaveza mora imeti podporo v kolektivu,
kar verjetno ne bo lahko, saj vsaka sprememba in dodatna aktivnost najprej naleti na odpor in negativen sprejem. Delavce je potrebno
prepričati, da je zdravje na delovnem mestu v
njihovo korist. Začetek je najtežji. Ocenite potrebe, pripravite načrt in program, ki ga potem
spremljajte in prilagajajte izkazanim potrebam
in specifičnim lastnostim vašega podjetja.
Verjamemo, da lahko že s pozitivnim pristopom naredite veliko.
Kaj pa vi, zaposleni? Ste pripravljeni pristopiti
naproti delodajalcu, ki želi, da se boste vi počutili bolje in bolj zdravo?
Duška Vukšinič

»Zdravje je največje bogastvo.«
		
nemški pregovor

Kotiček za starše
Ko iz porodnišnice prinesemo domov majhno
kepico, se začne preprosto povedano »TEK NA
DOLGE PROGE«. Najprej čakamo na prvi nasmešek
našega dojenčka, da sam sedi, se začne plaziti,
nestrpno pričakujemo prvo otrokovo besedo in tako
dalje. Leta bežijo in naša kepica zraste v triletnega
otroka, ki prejme vabilo na preventivni psihološki
pregled, nato kot bi trenil, pretečeta še dve leti in
naš mali nadobudnež prejme vabilo na preventivni
govorni pregled.
Ker ravno starši lahko največ pripomoremo k
razvoju govora našega malčka, sem se odločila,
da vam v nadaljevanju opišem, kako s pomočjo
vaj razgibamo jeziček. Bolj kot bo le-ta razgiban
in pripravljen, lažje bo otrok izrekal posamezne
glasove.
Opisanih je nekaj osnovnih vaj:
• Muca se oblizuje: usta so odprta in s konico
jezika oblizujemo najprej spodnjo ustnico, nato
še zgornjo in potem krožimo z jezikom najprej v
desno, nato še v levo;
• Muca pije mleko: jezik iztegnemo iz ust in
konico obračamo navzgor proti nosu, giblje se
samo jezik, čeljust miruje;
• Praskanje notranje strani zgornjih in spodnjih
zob: usta razpotegnemo v rahel nasmeh, jezik
je skrit za zgornjimi zobmi. Konico jezika
premikamo levo in desno. Jezik skrijemo za
spodnje zobe, s konico jezika jih praskamo levo
in desno;
• Jezik dvignemo visoko proti nosu: jezik zožimo,
naredimo konico (»špičko«) in ga dvignemo proti
nosu;
• Otroci pojejo LA-LA-LA: jezik potuje gor in dol po
ustih, pri glasu L se dvigne za zgornje zobe, pri
glasu A je za spodnjimi zobmi;
• Konjiček: tleskamo z jezikom.

prav tako pa se otroci preko lutke lahko spopadajo
z različnimi težavami vsakdanjega življenja in se
naučijo vztrajnosti.
KAKO IZDELATI LUTKO NA PALICI:
1. Na spletu poiščite obraz princeske, kraljeviča,
glavo živali, oziroma lik ki ga vaš otrok obožuje
ter bodite pozorni, da boste lahko izrezali usta.
2. Sliko prilepite v Wordov dokument in jo natisnite.
3. List z natisnjeno sliko plastificirajte s
plastifikatorjem, če ga nimate doma, natisnite
sliko in jo nalepite na trši karton.
4.Obrežite obraz in izrežite usta, le-ta naj bodo
nekoliko večja (namesto jezika uporabite vaš
prst, kos rdečega blaga ali kaj drugega).
5. Izrezan obraz nalepite na palčko od lučke ali
katero drugo palico in lutka je končana.
Lahko pa sešijete tudi ročno lutko v obliki jezika,
s pomočjo katere delate vaje. Da boste vaše
nadobudneže lažje vzpodbudili k vaji, si glede na
izdelano lutko izmislite pravljico. Pri nas doma je
vse obarvano s princeskami, zato običajno začnem
zgodbico nekako takole: V kraljestvu onkraj morja
je živela princeska Larisa (ime izberite sami), ki je
vsako jutro za zajtrk jedla med in pila mleko. Ker je
bila od medu vsa umazana se je z jezičkom obliznila
najprej po zgornji ustnici (otrok se oblizne, hkrati
pa vaje kažete na lutki), nato še po spodnji ustnici,
in tako naprej ... Nadaljevanje zgodbe prepuščam
vaši domišljiji.
V ustvarjalnem, igrivem, a učenjaškem duhu, vas
pozdravljam do naslednjega izida našega glasila, v
katerem si boste lahko več prebrali o vajah pihanja,
ki so dobra predpriprava za izgovorjavo sičnikov in
šumnikov, do takrat pa en lep zimski pozdrav.
Jasmina Vojsk Jakofčič

Za dodatne vaje lahko »pogooglate« na spletu.
Jeseni in pozimi so dnevi kratki in noč se hitro
spusti. Če priznam mi je ta čas pri srcu, ker
takrat najdem več časa za ustvarjanje z mojo
nadobudnico. Ker sama zagovarjam miselnost, da
se otrok preko igre največ nauči, vam v nadaljevanju
opisujem idejo za popestritev zgoraj opisanih vaj.
Posebno čarobne so lutke, ki jih lahko izdelamo
skupaj z otrokom. Skozi lutko vzpostavljajo otroci
komunikacijo in pri tem pozabijo na sramežljivost.
Lutka lahko počne vse tisto, kar bi želeli početi sami,
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Cepljenje
Zdravstvena stroka, ki se vsakodnevno ukvarja s
področjem cepljenja, je enotna, da je cepljenje najučinkovitejša zaščita pred nalezljivimi boleznimi,
saj je bilo v zadnjih desetletjih s cepljenjem preprečenih več smrti kot s katerimkoli drugim zdravstvenim ukrepom. Seveda pa je pomembno, da se
pred cepljenjem informiramo in se odločamo na
osnovi dejstev. Nacionalni inštitut za javno zdravje
zato nudi zanesljive in znanstveno podprte nasvete
glede cepljenja, pripravljene na osnovi dela naših
in tujih strokovnjakov javnega zdravja.
Kako deluje cepljenje?
Cepljenje je postopek, s katerim izzovemo odpornost proti različnim nalezljivim boleznim. V telo
vnesemo oslabljene ali uničene povzročitelje nalezljivih bolezni ali njihove sestavine, ki spodbudijo
imunski sistem, da izdela protitelesa proti povzročiteljem teh bolezni. Prvi in najpomembnejši cilj
cepljenja je učinkovita zaščita posameznika pred
boleznijo. Za bolezni, ki se širijo s stiki med ljudmi,
npr. ošpice, rdečke, mumps, otroška paraliza, davica, pa je cilj tudi omejitev širjenja bolezni, kar lahko
dosežemo z visoko precepljenostjo.
Zakaj je cepljenje najučinkovitejši ukrep?
Cepljenje dokazano zaščiti pred nalezljivimi boleznimi, saj se s higieno ne moremo popolnoma zaščititi pred okužbo, niti s hrano pridobiti imunosti.
Zaradi visokega deleža cepljenih otrok se v Sloveniji nekatere nalezljive bolezni ne pojavljajo več ali
pa se je njihovo število bistveno znižalo. Tako se
ne srečujemo več z obolelimi otroki, priključenimi
na dihalno napravo zaradi paralize dihalnih mišic,
ki bi jo povzročil virus otroške paralize, ne vidimo
več otrok, ki bi se dušili zaradi davice, ali otrok z
možgansko okvaro zaradi ošpic. Čeprav so trenutno
nekatere nalezljive bolezni v Sloveniji zelo redke
ali se sploh ne pojavljajo, bi lahko manjše število
necepljenih ljudi povzročilo njihovo vrnitev, kot se
v zadnjih letih dogaja v nekaterih evropskih državah, kjer se srečujejo v velikim številom zbolelih za
ošpicami in njihovimi hudimi posledicami. Na nevarnosti, ki jih prinaša nižja raven precepljenosti,
opozarja tudi Svetovna zdravstvena organizacija.
S cepljenjem zaščitimo sebe in preprečimo širjenje
nalezljivih bolezni
S cepljenjem zaščitimo predvsem sebe. Naše možnosti, da bi zboleli za katero od teh bolezni so sicer
majhne, a ker se še vedno pojavljajo, se lahko okuži
vsak, ki ni zaščiten. Poleg tega ljudje čedalje več potujemo, zato jih lahko nezaščiteni potniki vnesejo
k nam iz dežel, kjer se nekatere nalezljive bolezni
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še vedno pojavljajo. Takšen primer so ošpice, ki se
zaradi prenizkega deleža cepljenih širijo v državah
v naši okolici. V zadnjih letih so se ošpice s potniki
prenesle tudi k nam, kjer so zboleli otroci in tudi
odrasli. Nedavno smo po mnogih letih spet zdravili bolnika s tetanusom, ki je zbolel zato, ker ni bil
cepljen. Eno in drugo lahko sprejmemo kot svarilo;
bolezni so tu in ne spijo.
Varnost cepljenja
V javnosti se pojavljajo različne trditve, da cepiva
niso varna in da lahko škodujejo zdravju. Čeprav
je dokazano, da cepljenje proti ošpicam, mumpsu
in rdečkam ni povezano z avtizmom, da cepljenje
proti hepatitisu B ni povezano z multiplo sklerozo,
da živo srebro (tiomersal) v cepivih (danes so vsa
cepiva v Sloveniji brez tiomersala) ne povzroča avtizma, prav tako to velja za aluminij, se »krivda«
cepivom za te in še mnoge druge bolezni pripisuje
vedno znova in znova.
Odločitve za uporabo cepiv temeljijo na rezultatih raziskav in izkušenj o koristih, ki jih cepljenje
prinaša za posameznika in populacijo. Pred dovoljenjem za množično uporabo morajo cepiva skozi
številna testiranja, varnost in učinkovitost cepiva
pa se spremljata ves čas uporabe. V vseh fazah preizkušanj je varnost cepiva dosledno nadzorovana.
Dokaze za varnost in učinkovitost vseh cepiv z dovoljenjem za uporabo v Sloveniji preverita Javna
agencija za zdravila in medicinske pripomočke RS
(JAZMP) in Evropska agencija za zdravila (EMA).
Postopki za pridobivanje dovoljenja za množično
cepljenje z določenim cepivom lahko trajajo več let.
Tako kot vsak medicinski poseg pa cepljenje poleg velikih koristi spremlja tudi določeno tveganje.
Možni so neželeni učinki, ki jih v Sloveniji spremljamo in so dostopni na spletnem naslovu http://
www.nijz.si/sl/spremljanje-nezelenih-ucinkov.
Več informacij o cepljenju je na voljo na spletni
strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje
http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/nalezljive-bolezni/cepljenje.
Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Novo mesto

Kaj smo delali v letu 2018
Z racionalnim delovanjem in varčevanjem na vseh področjih bomo poslovno leto 2018 zaključili pozitivno.
Iz zbranih dobrodelnih sredstev smo nabavili EKG aparat, merilnike krvnega tlaka, oksimetre in termometre.
Kupili smo analizatorsko tehtnico za potrebe preventivnega delovanja in
promocije zdravja, zamenjali kompresor za potrebe zobozdravstva in nekoliko posodobili informacijsko tehnologijo ter nabavili nov avdiometer.
Občina Metlika se je prijavila na razpis Ministrstva za zdravje – Sofinanciranje investicij na primarnem nivoju. Bili smo uspešni in pridobili
sredstva za nakup urgentnega vozila za zdravnika.
Počasi saniramo in prenavljamo staro vodovodno in kanalizacijsko napeljavo.
Kot konzorcijski partner sodelujemo z ZD Črnomelj v projektu nadgradnje
in razvoja preventivnih programov. Če povemo drugače, smo od letos del
Centra za krepitev zdravja Bela Krajina.
Zaposlili smo tri zdravstvene tehnike, diplomirano medicinsko sestro in
računovodjo.
Pridobili smo razširjen program otroškega zobozdravstva in dodaten obseg preventivnih delavnic iz naslova projekta nadgradnje preventivnih
programov.
Uspešni smo bili na presoji uveljavljenega standarda ISO 9001:2015.
Za vas smo drugič odprli vrata našega zavoda in ambulant, telovadili s
Šolo zdravja in dan pričeli z zdravim zajtrkom. Tudi letos so bila z nami
lokalna društva.
Žal nekaj zastavljenih ciljev nismo uspeli realizirati, ker je bilo nujno zagotoviti dodatno financiranje, vendar to ni vplivalo na uspešno delo in zagotavljanje storitev.

»Telesna, umska in duhovna raven delujejo v medsebojni povezavi. Spodbujajte telo, kolikor hočete. Dokler
ne boste prenovili tudi stanje uma in duha, ne boste
spoznali zdravega življenja in vitalnosti.«
						

Greg Anderson
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Izzivi za leto 2019
1. Finančno vzdržno poslovanje in zagotavljanje optimalne zdravstvene oskrbe v skladu s potrebami in veljavnimi predpisi;
2. pridobitev ustreznega kadra, da bomo lahko nemoteno skrbeli
za vaše zdravje;
3. zagotovitev notranjih in zunanjih strokovnih usposabljanj, da
bi bila vaša medicinska oskrba čim boljša;
4. ureditev prostorov nad garažami v večnamenski prostor za izvajanje preventivne dejavnosti;
5. sanacija prostorov;
6. pridobitev dodatnega prostora za novo zobozdravstveno ambulanto in zaposlitev zobozdravnika;
7. pridobitev dodatnega programa psihiatrije;
8. pridobitev razširjenega programa iz dejavnosti nujnih reševalnih prevozov;
9. vključitev v delovanje centra za duševno zdravje;
10. sodelovanje s širšo lokalno skupnostjo v projektu nadgradnje
preventivnih programov;
11. potrebno bo nabaviti novo reševalno vozilo oziroma poiskati vir
za financiranje le-tega;
12. nujno je zagotoviti dodatne ambulantne prostore;
13. usposobiti prve posredovalce v občini Metlika;
14. organizacija 3. dneva odprtih vrat;
15. izdaja 3. številke biltena.

»Kdor se redno smeji in giblje si zdravje zagotovi.« 		
						
Božidar Eržen
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Hišni red
Spoštovani pacienti in drugi obiskovalci,
zavedati se morate, da v zdravstvenemu domu niste sami. Poleg vas so po
pomoč ali nasvet prišli tudi drugi. Če zdravstveni delavec v trenutku, ko ste
vstopili v zavod, ni na mestu, kjer ste ga pričakovali, ima najverjetneje drugo
delo in vas bo sprejel takoj, ko bo z delom končal.
Obsojamo vsakršno verbalno ali katerokoli drugo nasilje. Tako kot imate pacienti pravico prijaviti vaše nestrinjanje s komunikacijo, jo imajo tudi vsi zaposleni v ZD Metlika.
Vljudno vas prosimo, da se do čakajočih pacientov in vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev obnašate tako, kot bi vi želeli, da se drugi obnašajo do
vas.
Tehnološki napredek nam je omogočil tudi nenehno povezanost in dosegljivost preko mobilnih telefonov in drugih pametnih naprav. Glasno zvonjenje
telefonov v čakalnicah ali celo med obravnavo v ambulanti zna biti moteče za
paciente in zdravstvene delavce, ki morajo svoje delo opravljati profesionalno.
Bodite uvidevni. Hvaležni vam bodo bolniki in medicinsko osebje.

»Ne umreš od česar si bolehal;
umreš od tistega, od česar si živel.«
Michel Eyquem de Montaigne

Dan odprtih vrat s šolo zdravja.

Strokovna ekskurzija v ZD Ptuj.

Strokovna ekskurzija v ZD Ptuj.

Sodelavci iz ZD Ptuj so nam vrnili obisk - ta dan
smo imeli najvišjo zdravstveno preskrbljenost v
naši občini, saj je avtobus sodelavcev - obiskovalcev štel trikrat več zdravstvenih delavcev, kot jih je
bilo tisti dan v službi našega zavoda.
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Utrinek iz Dneva odrtih vrat.

AED - naučimo se pomagati.

Pomladanska delavnica - Ali sem fit?

Jesenska delavnica - Ali sem fit?

Urgentna ambulanta.

Sodelovali smo s predstavitvijo delovanja ob svetovnem dnevu oživljanja.

Predaja donacije ob zaključku
dobrodelne akcije Stopimo
skupaj za nakup EKG aparata.

Nov EKG aparat.

Prikaz reševanja v
sodelovanju z gasilci.

Kakovost in varnost
V letu 2018 je stopila v veljavo evropska uredba
o varovanju osebnih podatkov, s katero je postalo upravljanje osebnih podatkov strožje
opredeljeno, bolj zaščiteno in predvsem strožje
nadzorovano. Zbiranje in obdelovanje osebnih
podatkov je zelo občutljivo področje, zato mara
zavod kot obdelovalec vzpostaviti ustrezne
mehanizme, ki preprečujejo morebitne zlorabe.
Pri izvajanju zdravstvene dejavnosti se srečujemo s posebej občutljivimi osebnimi podatki,
ki jih izvajalci nujno potrebujejo za opravljanje
svojega dela. Dolžnost in obveza vseh izvajalcev je, da poskrbimo za ustrezno varnost, ki
je ne glede na novo uredbo, v Sloveniji že tako
strogo zakonsko regulirana. Torej smo zavodi že pred uvedbo uredbe zagotavljali visoko
zaščito vaših podatkov.
Kako je za informacijsko varnost poskrbljeno
v ZD Metlika?
V zavodu je na podlagi zakonskih in drugih
predpisanih zahtev prilagojena interna dokumentacija in zagotovljena sledljivost, tako
v digitalni kot fizični obliki. Na podlagi nove
uredbe smo ocenili in analizirali obstoječe
stanje ter ugotovili, da bistvene spremembe
niso potrebne. Zdravstveni dom je namreč kot
upravljalec in lastnik vaše medicinske dokumentacije odgovoren za njeno ustrezno vzdrževanje, varovanje in upravljanje. Kot pacient
lahko na podlagi dogovora in ob prisotnosti
pooblaščene osebe dobite vpogled v izključno
vašo medicinsko dokumentacijo ali zahtevate
kopijo le-te oziroma prenos k drugemu izvajalcu zdravstvenih storitev, ki se opravi s priporočeno pošto. Vaš zahtevek mora biti v pisni
obliki. Vašo medicinsko dokumentacijo lahko
na podlagi veljavne zakonodaje zahtevajo tudi
nekatere institucije. Vpogled v vaše podatke
lahko omogočimo tudi drugim, vendar ne brez
vašega konkretnega in nedvoumnega pooblastila.
Medicinsko dokumentacijo moramo zakonsko
hraniti vsaj sto let od rojstva ali deset let po
smrti, če ni predpisano drugače.
Projekt eZdravje se še vedno razvija in vse več
podatkov o vašem zdravstvenem stanju bo vid-
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no na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja,
do katerih lahko dostopa le vaš osebni zdravnik ali drug pooblaščeni zdravnik. Do dokončne vzpostavitve je še daleč, zato je zdravstveni
karton še vedno osnovni dokument. Tukaj bi
vas želeli poklicati, da izvide, katere prejmete
na dom in niso bili posredovani vašemu osebnemu zdravniku, čimprej dostavite v ZD Metlika, da bodo del vašega kartona. S tem si boste
zagotovili varnejšo in kakovostnejšo zdravstveno obravnavo. Osebni zdravnik, ki vas je
napotil na določeno preiskavo, namreč nujno
potrebuje povratno informacijo, sicer vam ne
bo mogel predpisati ustrezne terapije oz. vas
ustrezno zdraviti.
Za kakovostno in varno zdravstveno oskrbo
je tako nedvomno potrebno partnersko sodelovanje med pacientom/bolnikom in zdravnikom ter drugim medicinskim osebjem. Zdravje
naših deležnikov postavljamo na prvo mesto,
hkrati pa se zavedamo, da brez zadovoljnih,
motiviranih, empatičnih in pripadnih delavcev tega ne moremo doseči. Zato prvo mesto
pomembnosti v zavodu namenjamo dvema
skupinama, to ste vi kot pacient in to so zdravstveni delavci in sodelavci. Brez vašega sodelovanja in zaupanja ne more biti uspešne medicinske obravnave in obratno ravno tako ne.
Želimo vam veliko zdravja!

»S svojim telesom bomo usklajeni le, če ga bomo imeli resnično
radi in ga spoštovali. S sovražnikom se namreč ne moremo dobro sporazumevati.«
Horriet Lerner

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca.
Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.
A če ne prideš ne prvič, ne drugič
do krova in pravega kova,
poskusi: vnovič in zopet in znova.
(Tone Pavček)
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V letu, ki je pred nami,
vam želimo zdravja, sreče, veselja, osebnih
uspehov, poslovnih priložnosti, zadovoljstva,
radosti, smeha, otroške igrivosti, uresničenih
sanj, novih idej, …

