NAŠE
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glasilo Zdravstvenega doma Metlika
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Cenjene uporabnice in uporabniki zdravstvenih storitev,
leto se zaključuje, v našem zdravstvenem domu pa smo se ponovno odločili, da potrkamo na
vaša vrata in vam predstavimo naše delo v preteklem letu.
Po precej negotovem in neobetavnem pričetku se ob koncu poslovnega leta lahko pohvalimo z
uspešnim in učinkovitim poslovanjem in delovanjem, saj smo uspeli zastavljene cilje realizirati
v celoti in jih na določenih področjih celo preseči. Z zdravstvenimi vsebinami smo se ves čas
vključevali v širšo lokalno skupnost in se poskušali približati in prilagoditi posameznim organiziranim skupinam. Aktivno sodelovanje je namreč ključ do realizacije dolgoročnega cilja –
zdravje za vse.
Vse naše delovanje je usmerjeno v zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene obravnave.
Pri tem nas ocenjujete vi. Resnično upamo in verjamemo, da smo uspeli zadovoljiti vaša pričakovanja v okviru danih zmožnosti in da ste iz našega zavoda odšli zadovoljni. Zavedamo se, da
vedno lahko svoje delo še izboljšamo in v tem duhu delujemo ves čas.
V naslednjem letu želimo osnovno zdravstveno varstvo v občini Metlika še okrepiti. Predvidevamo določene širitve programov na kurativnem in preventivnem področju. Vsekakor je naša
prioriteta zagotoviti primerne prostore za delo, kjer se boste bolje počutili vi, kot uporabnik
in zdravstveni delavci ter sodelavci, kot nosilci in izvajalci zdravstvenih dejavnosti in vsebin.
V pripravi so investicijski načrti prostorske ureditve, ki naj bi prinesli višji nivo zdravstvene
obravnave, primernejši delovni čas, izboljšali dostopnost in pripomogli k višjemu zadovoljstvu
vseh deležnikov.
Zahvaliti se moramo vsem, ki ste kakorkoli pripomogli in prispevali k našemu delu. Posebej se zahvaljujemo Občini Metlika za korektno sodelovanje, OŠ Metlika, OŠ Podzemelj in
Otroškemu vrtcu Metlika, ki vsebino našega preventivnega delovanja vključujejo v svoje učne
in vzgojne načrte, Komunali Metlika, ki nam priskoči na pomoč pri organizaciji dogodkov,
Gasilski zvezi Metlika in PGD-jem v metliški občini, ki so s svojim nesebičnim delovanjem
vedno pripravljeni posredovati in pomagati, Policiji Metlika za zagotavljanje varnosti, vsem
društvom in vladnim ter nevladnim organizacijam v občini Metlika, ki se ves čas vključujejo v
naše programe in projekte ter na ta način bistveno pripomorejo k prepoznavanju težav, izboljševanju le-teh in dvigujejo osveščenost. Zahvaljujemo se tudi vsem pacientom, ki spoštujejo
naše delo in organizacijo.
Sodelovanje in povezovalno delovanje je edina pot do uspeha in tega si želimo tudi v prihodnjem letu.
Želimo vam vse dobro in ostanite zdravi.
Duška Vukšinič
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USPEHI, NOVOSTI, IZZIVI ...
Leto se počasi izteka in če misli odmaknemo od decembrskega vrveža, nam le-te uidejo na večna vprašanja, ki se nam porajajo ob zaključkih, in sicer: Kaj smo naredili na področju zdravstvene nege? Smo uspeli izpolniti načrte in izpeljati zastavljene cilje?
V preteklem letu smo se srečevali s primeri, ki so zahtevali od nas veliko truda, osredotočenosti,
strokovnosti in tudi nelagodja. Dosegli in naredili smo veliko in trdo smo delali. Rečem lahko,
da je za nami pestro leto, polno izzivov, ki so nam dali krila za vstop v novo leto. In kaj je tisto,
kar je zaznamovalo leto, ki se počasi izteka? To je vsekakor nova zakonodaja, katera je stopila
v veljavo s septembrom 2019. Nova zakonodaja prinaša veliko vprašanj in dilem, predvsem pa
sprememb in novosti na področju organizacije dela. Pri tem bi želel na kratko izpostaviti, da je
v zdravstvenem domu ustrezno organizirano
in strokovno delo izrednega pomena, saj želimo, da so pacienti s storitvami in našim delom ustrezno oskrbljeni in iz zavoda odidejo
zadovoljni. S tega naslova smo si za prihodnje
zastavili cilje, do katerih bomo stopali z majhnimi koraki. Pot bo potrebno prehoditi in na
njej prebroditi marsikatero oviro. Pa vendar,
vsak korak šteje in verjamem, da bo na koncu
cilj dosežen.
Anton Štubler

Prostorsko prenovljen in kadrovsko okrepljen laboratorij
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ELEKTRONSKO POTRDILO O UPRAVIČENI
ZADRŽANOSTI OD DELA - EBOL
ZZZS v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih
storitev s 01.01.2020 uvaja elektronsko Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL
= elektronski bolniški list), ki bo nadomestilo obstoječo papirno listino, v javnosti bolj
poznan dokument pod imenom bolniški list.

eBOL pridobi osebni zdravnik podatke o
preteklih zadržanostih zavarovane osebe, tako
tiste, ki jih je predpisali sam, kot tudi tiste, ki
jih je predpisal zdravnik, ki ga je nadomeščal.
Obsežne pridobitve eBOL prinaša zavezancem
za prispevek - delodajalcem, saj bo odpravljen ročni vnos podatkov iz potrdil za potrebe
Podatke, ki se nanašajo na začasno zadržanost obračuna plač in vlaganja zahtevkov za nadood dela, pooblaščena oseba vnese v infor- mestila plač pri ZZZS.
macijski sistem zdravstvene
ustanove. eBOL digitalno podpiše zdravnik.
Pooblaščena
oseba izvajalca zdravstvenih
storitev ga nato z uporabo sistema on-line posreduje ZZZSju. Pooblaščena oseba lahko z
uporabo sistema on-line varno pridobi podatke o že zapisanih eBOL-ih posamezne zavarovane osebe.
eBOL bo dostopen zavarovani osebi na
ZZZS-jevem portalu za zavarovane osebe in
zavezancem za prispevek v sistemu SPOT
(e-VEM). Ob uveljavitvi bo ZD Metlika še
vedno izdajal papirni dokument, ki ga bo
delavec predložil delodajalcu, od 01.02.2020
pa velja za delodajalce obvezno prevzemanje
eBOL prek informacijskega sistema.
eBOL prinaša pridobitve zavarovanim osebam, olajša pa delo tudi zdravniku, saj ga,
če ni potreben pregled zavarovane osebe, lahko izda brez njene prisotnosti v ambulanti in zavarovani osebi zgolj zaradi pridobitve
»bolniškega lista« ni več potrebno obiskati
zdravnika. S pridobitvijo podatkov o izdanih
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NEKAJ UTRINKOV IZ CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA
(CKZ)….
V Centru za krepitev zdravja sodelujemo z
vzgojno izobraževalnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami, različnimi društvi in delovnimi organizacijami v naši občini. V zadnjem letu smo zaznali še večjo potrebo po
vključevanju preventivnim dejavnosti v lokalni skupnosti.

CKZ je vključen v pedagoški proces naše šole
tudi s predavanji na aktualne teme, primerne
starosti učencev, z nasveti, praktičnimi izvedbami in ponazoritvami. Predstavlja pomemben člen v sodelovanju šole z lokalnimi ustanovami, ki širi obzorja naših učencev in jim
nudi vpogled v svet, ki ga morajo še odkriti.

Zbrali smo nekaj prispevkov in mnenj naših Mesečne kontrole čistosti zob pri učencih do
uporabnikov storitev:
vključno petega razreda so postale rutina, ki
marsikaterega učenca spodbudi k bolj vestOtroški vrtec Metlika se aktivno vključuje v nemu umivanju zob z željo po zeleno obarvani
programe zobozdravstvene in zdravstvene nasmejani štampiljki v osebnem kartončku.
vzgoje, ki ga izvaja CKZ. Pri otrocih z ra- Tudi tehniko umivanja zob učenci z vodenjem
zličnimi dejavnostmi vzpodbujamo gibanje in demonstracijo dosledno razvijajo in osvajain uživanje zdrave prehrane, razvijamo zdrave jo že od prvega razreda.
medsebojne odnose, poskušamo preprečevati širjenje nalezljivih bolezni, uvajamo teme Upamo, da bomo z dobrim sodelovanjem navzgoje za zdravje. V oddelke drugega starost- daljevali in s skupnimi močmi naše učence usnega obdobja tedensko prihaja medicinska se- merili v uspešno usvajanje zdravih navad, ki
stra za zobozdravstveno vzgojno in preventiv- delajo življenje kvalitetnejše.
no dejavnost.
Učitelji OŠ Metlika
Vsako leto sodelujemo v Tekmovanju za čiste
zobe. Enkrat na mesec pride v šolo sestra Saša
iz Zdravstvenega doma Metlika. S tabletko
preveri našo čistočo zob, potem pa si skupaj
umijemo zobe. Pokaže nam pravilno tehniko
umivanja zob. Včasih ima za nas tudi predavanje in delavnice. Za svojo higieno zob skrbimo tudi doma z rednim umivanjem. Tekmovanje nam je zelo všeč. Že dvakrat smo bili
zmagovalni razred na šoli. Upamo, da bomo
tudi letos.

Zobozdravstvena vzgoja je namenjena vsem.

Po končanih delavnicah so odzivi otrok vedno
pozitivni, otroci so nasmejani in zadovoljni.
Kolektiv Otroškega vrtca Metlika
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Anja in Ida, 4. s
PŠ Suhor

Sodelovanje s Centrom za krepitev zdravja
je na zavidni ravni, še posebno z gospo Mirno Nemanič, ki nas obišče enkrat mesečno v
okviru akcije »Tekmovanje za zdrave in čiste
zobe«.
Učenci se obiska veselijo, redno si umivajo
zobe, tudi v šoli po malici in so dokaj tekmovalno naravnani, da za razred zberejo čim več
točk. Seveda gre v prvi vrsti za to, da otroke
navajamo na redno ustno higieno in da se zavedajo pomembnosti zdravih in čistih zob.
Učenci imajo tudi vsakoletni pregled zob v
metliškem zdravstvenem domu. Sprejme nas
prijazna zobna asistentka, pregled mine hitro
brez vsakršnih zastojev.
Še naprej si želimo dobrega medsebojnega
sodelovanja na obojestransko zadovoljstvo.
Božica Puškarić, OŠ Podzemelj
V četrtek, 7. novembra, smo ob praznovanju
Dneva diabetikov praznovali tudi dvanajstletno sodelovanje z ZD Metlika.

Nato sta predstavili delo in aktivnosti Centra
za krepitev zdravja ZD Metlika in odmevno predavali na temo Življenje s sladkorno
boleznijo.
Lepa hvala vsem dosedanjim in bodočim
strokovnim sodelavcem!
Predsednik Društva diabetikov Metlika:
Vekoslav Prevalšek
Na centru za socialno delo Dolenjska in Bela
krajina Enota Metlika smo se odločili za
sodelovanje s Centrom za krepitev zdravja, ker
se zavedamo, da zdrav način življenja in dobre
življenjske navade vplivajo na boljše počutje in zdravje prebivalstva v lokalnem okolju.
Na Odprtih vratih za zdravje smo pridobili
strokovne informacije in veščine, kako izboljšati življenjski slog. Izvedene so bile tudi meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja.

Za uvod praznovanja sta dipl. medicinski sestri Mirna Nemanič in Saša Pezdirc izmerili
krvni tlak in krvni sladkor preko 150 prisotV bodoče si želimo še več sodelovanja, saj smo
nim članom (društvo je belokranjsko in trebili s preventivno obravnavo, svetovanjem in
nutno šteje 312 aktivnih članov).
meritvami izredno zadovoljni in veseli, da smo
se povezali s Centrom za krepitev zdravja.
Kolektiv CSD DBK Enota Metlika
Rdeči križ Metlika si težko predstavlja izvajanje programov brez sodelovanja lokalne skupnosti. Eden pomembnih partnerjev ob izvajanju programov je že vsa leta tudi Zdravstveni
dom Metlika.
Naše sodelovanje se prepleta na domala vseh
6 področjih dejavnosti RK - pri reševanju socialne problematike, letovanju otrok, krvoda-

jalskih akcijah, preventivnih zdravstvenih
akcijah (Občanka, Tik-tak, Pomagaj prvi,…).
Uspešno sodelujemo na vseh področjih in
v dobro vseh občanov, uporabnikov naših
storitev in pomoči.
V bodoče si želimo še novih programov in
tesnega sodelovanja za potrebe naših občanov.

dolgoročno za svoje zdravje. Zaposleni v HSD
Zalka Klemenčič smo se skupaj z uporabniki udeležili promoSekretarka OZRK Metlika cij zdravja, ki jih je CKZ organiziral pred ZD
Metlika ali v atriju Gale. V ETM smo bili na
meritvah krvnega tlaka in sladkorja.
Sodelovanje s CKZ Bela krajina nam veliko
pomeni, tako glede obogatitve našega pro- V počitniškem času sta na otroških taborih
grama za uporabnike kot tudi v skrbi za skup- diplomirani medicinski sestri Mirna Nemanič
in Saška Pezdirc otrokom na poučen in zabavno dobro zdravje ljudi v lokalnem okolju.
en način predstavili vsebine za zdravo življenDipl. med. sestra Saška Pezdirc na preprost, je.
sproščen, a hkrati strokoven način posreduje znanja s področja zdravstva. Predvsem s Ob tej priložnosti se zahvaljujemo CKZ kot
praktičnimi primeri nas spodbuja in vabi, da partnerju, zaposlenim na projektih pa vesami in s pomočjo zdravstva skrbimo za naše lika hvala za znanje, ki ga delijo z nami in vse
nasvete, ki jih z veseljem in veliko motivacizdravje.
jo natrosijo med nas, saj se zavedamo, da je
Veseli smo, da je tudi v naši občini zaživela zdravje največje bogastvo nas vseh.«
preventivna dejavnost, ki se izvaja na terenu.
Hiša sadeži družbe Metlika
Kakšna je potreba po tovrstnih preventivnih zdravstvenih programih, kažejo dobro
obiskane delavnice, ki se izvajajo tudi v dnevDelo na preventivnem področju nas veseli in
nem centru Šent Metlika.
hkrati bogati – zato z majhnimi koraki do veMarjetka Vukšinič, univ.dipl.soc.del. likih sprememb.
Šent – slovensko združenje za duševno
zdravje (enota: Dnevni center Metlika) Mirna Nemanič in Saša Pezdirc
Center za krepitev zdravja kot zunanji izvajalec je imel v prostorih HSD Metlika pod
naslovom »Odprta vrata za zdravje« različne
kratke skupinske delavnice o pomenu življenjskega sloga za zdravje, delavnico na temo
presejalnih programov, ki se izvajajo v Sloveniji, skupaj smo spoznavali pomen zdravega
zajtrka, pogovarjali smo se kako preprečevati
slabe navade in poskrbeti za boljše počutje in
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SKRB ZA ZDRAVJE DELAVCEV
V eni izmed prioritet Ministrstva za zdravje Vzroki za večjo odsotnost z dela zaradi bolezni
je zapisano, da so zdravi in zadovoljni delav- so različni:
ci produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje
• podaljšanje delovne dobe in s tem staranzbolijo in redkeje odhajajo na bolniški dopust.
je zaposlenih,
Skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri
delu mora delodajalec načrtovati in izvaja• prihajanje na delo kljub bolezni,
ti promocijo zdravja na delovnem mestu ter
izvajati določene aktivnosti in ukrepe, da se
• omejevanje zaposlovanja in s tem preoohranjata in krepita telesno in duševno zdravbremenjevanje zaposlenih,
je delavcev.
Zdravje je najvišja vrednota vsakega posameznika in zdravje mora biti in je tudi delodajalčeva vrednota. Uspešni delodajalci vedo, da
so urejena delovna mesta in zdravi medsebojni odnosi eden od ključev do uspeha. Zdravje
zaposlenih vsekakor predstavlja velik kapital
podjetja ali delovne organizacije. Neurejeno področje varovanja zdravja na delovnem
mestu dviguje stopnjo tveganja za bolniški
stalež. Bolniški stalež delavca pa močno hromi organizacijo dela in ima neposreden negativen vpliv na finančno poslovanje podjetja.

• podaljševanje zdravljenja,
• nove zahteve na delovnih mestih in drugi.
Za večino ukrepov za boljše zdravje zaposlenih
niso nujno potrebna velika vlaganja, lahko pa
rešijo številne težave posameznika. Promocija
zdravja mora temeljiti na analizi zaposlenih.
Programi morajo nujno vključevati tudi izobraževalne vsebine in prilagoditve delovnega
okolja in organizacije dela. Ni dovolj le izvajanje usposabljanj in ozaveščanja vezanih na
zdrav življenjski slog in zdrave prehranjevalne
navade ter opuščanje nezdravih navad. Velik vpliv na boljše počutje ima
prilagoditev delovnega okolja z ozaveščanjem in vpeljevanjem aktivnih
odmorov ter ozaveščanje in vpeljevanje vsebin iz področja psihičnega
zdravja in boljšega počutja.
Kineziologi poudarjajo, da bi moral
delavec med delovnikom razmigati
in raztegniti telo od glave do pet, za
kar naj bi bilo namenjeno 5 minut po
vsaki uri sedenja.

Telovadili smo v DSO Metlika v sklopu projektnih aktivnosti
»Simbioza giba«.

V tem glasilu vam podajamo prikaz vaje ob
mizi.
Duška Vukšinič
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SKRB ZA NAŠ ZAVOD, PACIENTE IN DELAVCE V NJEM
V zadnjem letu smo zaznali v zavodu kar ne- to. Želimo, da je naš zavod urejen, in da vsi
kaj neljubih dogodkov, ki vplivajo na izvajan- skupaj skrbimo, da vgrajen inventar ostane na
je našega dela in počutja. Opažamo vse več svojemu mestu in služi svojemu namenu.
verbalnega nasilja, s čimer se ob vseh obremenitvah vse težje spopadamo. Nekajkrat je
posredovala tudi policija. Zaradi nekorektnega odnosa smo dobili tudi nekaj nepotrebnih
modric.
To nas neizmerno žalosti. Za vaše zdravje
skrbimo vsak dan v letu in naša želja je le, da
spoštujete hišni red, druge bolnike v prostorih zavoda in seveda tudi nas. Zaupajte naši
presoji. Pomagali bomo vsem, ki boste našo
pomoč potrebovali. Prosimo vas, da našega
dela ne motite z nestrpnim trkanjem in nasilnim vdiranjem v ambulante, saj s takšnim
ravnanjem motite delo in vdirate v zasebnost
obravnavane osebe. Če bi bili obravnavani vi,
si tega verjetno ne bi želeli.
Ugotavljamo tudi, da si kdo pravice iz zdravstvenega zavarovanja priredi v svojo korist. Tukaj bi želeli izpostaviti, da je nujno spoštovati
navodila zdravnika in drugega zdravstvenega
osebja. V veliko veselje nam bo, če se boste redno odzvali na vabila za preventivne preglede
in dejavnosti, saj s tem krepite svoje zdravje.
Naša druga skrb je namenjena uničevanju
javnih dobrin. Vsako leto znova ugotavljamo
kraje ventilov in drugega drobnega materiala
po skupnih sanitarijah, hodnikih in čakalnicah.
Zavedati se moramo, da je zdravstveni dom
javni zavod, financiran iz javnih sredstev in
predstavlja stavbo, ki jo potrebujemo vsi, saj
predstavlja varnost za našo največjo vredno10

Delavci ZD Metlika

CEPLJENJE PROTI GRIPI
Pred nami sta jesen in zima - obdobje, ko se
poveča obolevnost z gripo in ostalimi okužbami dihal. Zdrav način življenja z veliko gibanja v naravi in skrbno izbrana zdrava prehrana so pomembni gradniki naše obrambe
pred okužbami dihal. Najpomembnejše pa je
vsakoletno cepljenje proti gripi, ki bistveno
zmanjša možnost, da zbolimo.
Gripa je zelo nalezljiva bolezen, saj se virusi
gripe med ljudmi širijo zelo hitro. Z virusom
gripe se vsako leto okuži okoli 10 % prebivalcev, kljub temu pa je precepljenost v Sloveniji
še vedno veliko nižja kot v večini evropskih
držav.

poročljivo za vse, ki želijo sebe in svoje bližnje
zaščititi pred boleznijo, čeprav je pri nekaterih
skupinah (starejši, kronični bolniki, imunsko
oslabljeni...) uspešnost cepljenja lahko nižja.
Cepljenje proti gripi je še zlasti priporočljivo za kronične bolnike, starejše osebe, majhne otroke (od 6 mesecev do 2 let starosti),
nosečnice ter za izjemno debele (ITM ≥ 40).
Stroške cepljenja proti gripi za navedene
skupine v celoti krije obvezno zdravstveno
zavarovanje. Cepljenje je priporočljivo tudi
za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene
nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo
okužbo na druge osebe.

Cepljenje je priporočljivo tudi za vse ostale. Za
Gripa predstavlja veliko grožnjo za javno te osebe (samoplačnike) je cena cepljenja proti
zdravje in ima velik vpliv na obolevnost in gripi 14 EUR (vsak odmerek).
umrljivost. Bolezen pri mladih bolnikih brez
kroničnih bolezni večinoma poteka kot neka- Pri starejših osebah in kroničnih bolnikih, je
jdnevno vročinsko stanje z respiratorno simp- hkrati s cepljenjem proti gripi priporočljivo
tomatiko in bolečinami v mišicah in sklepih. opraviti tudi cepljenje proti pnevmokoknim
Pri bolnikih s kroničnimi boleznimi, starejših okužbam (okužba krvi, sepsa, meningitis,
bolnikih, dojenčkih in nosečnicah pa bolezen pljučnica). Namen tega cepljenja je zaščititi
lahko poteka s težjo klinično sliko s pogostimi starejše osebe in bolnike s kroničnimi obolenzapleti in višjo smrtnostjo.
ji in stanji, pri katerih obstaja večje tveganje
za invazivni potek pnevmokokne okužbe. Več
Najučinkoviteje se pred gripo zavarujemo z informacij lahko pridobite na spletnih straneh
vsakoletnim cepljenjem, zato je cepljenje pri- NIJZ.
CEPLJENJE PROTI KLOPNEMU MENINGOENCEFALITISU
Obveščamo vas, da bomo v skladu s Programom cepljenja in zaščite z zdravili za leto
2019 začeli s cepljenjem odraslih, starih 49
let (rojeni 1970), proti klopnemu meningoencefalitisu. Za to skupino stroške cepljenja s
tremi odmerki cepiva krije obvezno zdravstveno zavarovanje.
Če se želite zaščititi proti klopnemu meningoencefalitisu, pokličite ambulanto svojega izbranega zdravnika, kjer vam bodo podali vse
potrebne informacije v zvezi s cepljenjem.

11

SUM NA OŠPICE
Ošpice so akutna, zelo nalezljiva virusna
bolezen, za katero so značilni vročina, kašelj,
nahod, vnetje veznic in značilen izpuščaj. Ta se
pojavi od tretjega do sedmega dneva bolezni
najprej na obrazu, nato se razširi po telesu,
traja 4–7 dni. Zapleti bolezni se lahko kažejo
kot vnetje srednjega ušesa, pljučnica, driska in
vnetje možganskega tkiva. Smrtni izid bolezni
je relativno redek. Inkubacijska doba pri
ošpicah znaša okoli 10 dni. Bolniki postanejo
kužni štiri dni pred pojavom izpuščaja in ostanejo kužni do štiri dni po pojavu izpuščaja.
Človek je edini naravni gostitelj virusa ošpic.
Ošpice se prenašajo kapljično po zraku, z ne-

posrednim stikom z izločki dihal okužene
osebe, redkeje s posrednim prenosom preko
sveže onesnaženih predmetov. Ošpice so ena
najbolj kužnih nalezljivih bolezni.

Osebe, pri katerih se pojavijo bolezenski znaki, podobni ošpicam, morajo ostati doma in se
po telefonu posvetovati s svojim zdravnikom o nadaljnjih ukrepih!

KOTIČEK ZA STARŠE…
Za začetek bi vam rada predstavila zgodbico, ki sem jo nedolgo tega zasledila na spletu.
Govori o deklici, ki je vsa preznojena sedela v
šolski klopi.

Na razvoj govora – poleg ustrezno razvitega
živčevja, čutov in govornih organov, vplivajo
še psihološki (dovolj razvite umske sposobnosti) in socialni dejavniki (ustrezen vpliv okolja
v prvih letih življenja), prav tako pa lahko k
»Ura na steni je tiho tiktakala. Še sedem minut razvoju govora našega malčka resnično pripodo zvonjenja. Zagotovo jo bo učiteljica pokli- moremo tudi starši.
cala, da bo morala glasno brati, zagotovo. Spet
bo kot zadnjič, ko so se ji pri glasnem bran- Za začetek lahko spodbujamo zgodnji otrokov
ju, sošolci na skrivaj posmehovali, ker v dru- govorno jezikovni razvoj z različnimi prstnimi
gem razredu še vedno ne zna izgovoriti črke igrami. Se še spomnite tiste o Bibi: »Biba leze
»š«. Ura na steni je še vedno počasi tiktakala. biba gre…«.
Učiteljica je dvignila glavo, da bi določila novega bralca. Pogledala je po razredu in tedaj
je zadonel šolski zvonec. Zvonec dekličine
odrešitve.«
Zgodba se me je globoko dotaknila in tukaj
vam postavljam vprašanje: ali lahko starši kaj
naredimo in pripomoremo k temu, da naš
otrok ne doživi takšne stiske?
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Govorni razvoj spodbujamo tudi z različnimi
oblikami spontane in glasovne igre, s katero
spodbujamo motorični razvoj, tako da opisujemo aktivnosti (seganje po predmetih, prijemanje, spuščanje, prestavljanje, prenašanje,
zlaganje, čečkanje, barvanje itd., v kombinaciji
z verbalnimi spodbudami).

starši ne posnemamo otrokovega govora, kljub temu da so nam naši malčki strašno simpatični, ko rečejo, da gredo »jujat« namesto
»lulat« ali pa je sosedova Saška Šaška.
Pootročen govor, pretirana uporaba pomanjševalnic, uporaba preveč enostavnih povedi,
otroku otežuje učenje jezikovnih pravil.

Otroka lahko opozarjamo na zvoke, glasove v
naravi, z otrokom pojemo pesmice, uspavan- Izpostavila bi rada še, da otroku lahko pomagke, pripovedujemo zgodbice itd.
amo razgibati govorni aparat in z njim izvajamo vaje pihanja, ki so dobra predpriprava za
Poleg tega se moramo zavedati, da se govo- izgovorjavo sičnikov in šumnikov.
ra učimo s poslušanjem in govorjenjem, zato Za konec bi dodala, da je vsak otrok individmoramo biti otroku dober govorni vzor. Do- uum, vsak je drugačen in vsak ima svojo pot.
bro je, da govorimo v primernem tempu, ra- Ena izmed teh poti je pot k razvoju dobrega
zločno, pravilno. Stavki naj bodo primerni govora. Ker smo mi tisti, ki hodimo po poti
otrokovi starosti oz. sposobnostim.
skupaj z otroki, jim lahko pri tem pomagamo
in od nas je odvisno, koliko in kako jim bomo
Tukaj bi rada opozorila predvsem na to, da pomagali.
Zato spodbujajmo otrokov zgodnji govorni razvoj, bodimo dober govorni vzor, pomagajmo
jim razgibati govorila in kar je najpomembnejše, pri vsem tem se ne pozabimo igrati.
Ker sem mama simpatično navihane nadobudnice, ki pri svojih treh letih nikakor ni
želela razgibavati svojega lenega jezika in delati pihalnih vaj, in ker zagovarjam miselnost,
da se otrok z igro največ nauči, sem vaje vključila v kratko zgodbico in nastala je slikanica
Larino potovanje, ki je izšla pri Mladinski knjigi. Larino potovanje je zgodbica, prepletena z
igrivimi vajami za razgibavanje govoril. Govori o deklici Lari in njenem prijatelju Zajčku, ki
se odpravita v deželo Zabavci.

Jasmina Vojsk Jakofčič
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ZAJTRK, ZDRAVJE IN DELO
Redno zajtrkovanje je del zdrave prehrane in
je pomemben dejavnik zdravega življenjskega
sloga. Z zajtrkom že zjutraj zagotovimo telesu dovolj energije za dobro delo in učinkovito
razmišljanje. Zajtrk naj bi zaužili najkasneje
pol ure po vstajanju. S fiziološkega stališča je
pomembno, da organizmu zagotovimo dotok
energije za uspešno delo že pred začetkom
dela.
To je teorija, ki smo jo osvojili in jo tudi
priporočamo našim pacientom. Kako pa
zdravstveni delavci upoštevamo priporočila o
zdravem življenjskem slogu?
Kratka anketa med zaposlenimi je pokazala,
da redno zajtrkuje slaba polovica zaposlenih.
Z željo, da bi k rednemu zajtrkovanju vzpodbudili vse sodelavce, smo si na dan slovenske
hrane tudi mi pripravili tradicionalni slovenski zajtrk. Tako smo z dodano energijo opti			
mistično pričeli petkov delovni dan.

Bernarda Štrucelj

ZAKAJ NE ZAUPAMO ZDRAVNIKOM?
V času, ko si lahko vsak sam “postavi diagnozo” z informacijami s spleta, je skoraj bogokletno izreči besede, da bi morali zdravnikom
bolj zaupati. Seveda se tudi zdravniki motijo. To je človeško. Kdor trdi, da so zdravniki
nezmotljivi, je seveda zaveden. Tudi zdravniki in ostali zdravstveni delavci in sodelavci
imajo boljše in slabše dneve. Nikogar se ne

poskuša opravičevati, toda ali ni nerealno od
zdravnikov pričakovati popolnost?
Človeško telo je najkompleksnejši ‘stroj’ na
planetu in marsičesa o njegovem delovanju
sploh še ne vemo. Hkrati pa od zdravnikov
pričakujemo, da bodo znali ‘popraviti’ vsako
‘okvaro’, ki se zgodi.

“LJUDJE BREZPOGOJNO ZAUPAJO STVAREM, ZA KATERE NI ZNANSTVENIH DOKAZOV, DA DELUJEJO. HKRATI PA NE ZAUPAJO ZDRAVNIKOM OZIROMA MEDICINI, KI
TEMELJI IZKLJUČNO NA ZNANOSTI. NORO!”
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Nato pogledamo na drugo stran. Saj veste, razna magnetna polja, kristali, piramide, čudežne
tekočine in mazila, energijska polja, polaganje
rok in podobno. Ljudje brezpogojno zaupajo
stvarem, za katere ni znanstvenih dokazov,
da delujejo. Hkrati pa ne zaupajo zdravnikom oziroma medicini, ki temelji izključno na
znanosti. Noro!

Razumljivo je, da se bolan človek poskuša
okleniti vsake rešilne bilke. Kdor še ni sam
občutil nemoči, ko ima neozdravljivo bolezen
ali stanje, težko razume, kako ima takšen
človek samo eno željo – da bi ozdravel in bi
bilo njegovo življenje takšno kot prej. Žal pa
so med nami ljudje, ki stisko drugih izkoristijo
za svoj zaslužek.

Ko zdravnik naredi strokovno napako, ga Tisti, ki “zdravijo” z metodami, za katere ni
mediji in javnost pribijajo na križ. Nihče pa znanstvenih dokazov, izkoriščajo hudo stisko
ne pribija na križ in ne kliče na odgovornost ljudi.
oseb, ki s psevdoznanstvenim besednjakom
obljubljajo nemogoče, nato pa za neuspeh nikomur ne odgovarjajo.
“NE SMEMO SPREGLEDATI, DA ZDRAVNIKI VSAK DAN
POMAGAJO IN REŠUJEJO ŽIVLJENJA NA STOTINE LJUDEM.

SEVEDA SE O NJIH NE PIŠE.”

Trenutni javni zdravstveni sistem ima težave.
Toda zaradi pomanjkanja denarja v zdravstveni blagajni, dolgih čakalnih dob, osebnih sporov in zamer ter vtisa, ki ga ustvarjajo mediji,
da je v slovenskem zdravstvu vse narobe, vseeno ne smemo spregledati nečesa. Ne smemo
spregledati, da zdravniki vsak dan pomagajo

in rešujejo življenja stotinam ljudi. Seveda se
o njih ne piše. O njih ni udarnih naslovnic,
mastnega tiska in histeričnega vpitja v kamero. Vse to ustvarja idealne pogoje za delovanje
vseh tistih, ki ne dajejo ljudem nič drugega kot
prazno upanje.

Povzeto po -vir: https://www.zdravo.si/zakaj-ne-zaupamo-zdravnikom/

15

DELOVANJE V LETU 2019
Kmalu bo za nami izredno pestro leto, ki se ga bomo spominjali po številnih izzivih, s katerimi smo se morali spoprijeti. Pa vendar, ko pregledamo dogodke preteklega leta, z veseljem
ugotavljamo, da smo bili uspešni.
1. Kadrovske težave v zdravstvu so stal7. Obnovili smo laboratorij in ga hkranica. V ZD Metlika jih uspešno premaguje- ti tudi kadrovsko okrepili. Obnova je znašala
mo in tako zagotavljamo ustrezno kadrovsko dobrih 17 tisoč EUR.
pokritost vseh priznanih programov.
8. Uredili smo četrto zobozdravstveno
2. Že takoj na začetku leta smo nenačr- ambulanto, v kateri se bo izvajal novo pridotovano ostali brez enega najpomembnejših bljeni program zobozdravstvene dejavnosti.
osnovnih sredstev. Ostali smo brez prepo- Vrednost investicije je bila 36 tisoč EUR.
trebnega reševalnega vozila za izvajanje urgentnih prevozov. Z najetim vozilom smo
9. Ministrstvo za zdravje je zavodu
morali premostili čas od januarja do maja, ko priznalo naziv učni zavod, kar pomeni, da
smo nabavili novo reševalno vozilo s popolno lahko poleg obvezne prakse dijakom srednje
opremo za delo v nujni medicinski pomoči v zdravstvene šole, nudimo obvezno klinično
vrednosti 116.314 EUR. Občina Metlika je za- prakso tudi študentom na fakulteti za zdravstgotovila dobrih 56 tisoč EUR, Ministrstvo za vene vede.
zdravje dobrih 44 tisoč EUR, ZD Metlika pa
16 tisoč EUR.
10. Skozi vse leto smo sodelovali z širšo
lokalno skupnostjo, društvi, organizacijami,
3. Junija smo kupili dobro ohranjeno zavodi in podjetji. Nekaj utrinkov smo strnili
rabljeno vozilo z ležiščem za izvajanje sanitet- tudi v tem glasilu.
nih prevozov v vrednosti 17 tisoč EUR.

PODATKI IZ AMBULANT

4. S pomočjo dobaviteljev medicinske
opreme in donatorjev smo uspešno izpeljali
V desetih mesecih leta 2019 smo:
nabavo rabljenega aparata za oživljanje, Life
Pack 15, v vrednosti 12 tisoč EUR. ZD Metlika
• posneli 1.325 EKG-jev
trenutno razpolaga z dvema takšnima apara• opravili 39.674 pregledov v ambulantoma.
tah družinske medicine, kar pomeni približno
50 pacientov na dan na zdravnika
5. Posodobili smo medicinsko opre• opravili 1.172 preiskav ščitnice
mo v dispanzerju za medicino dela, prometa
• prevezali 3.333 kroničnih ran
in športa. Investicija je znašala slabih 16 tisoč
• izvedli 462 hišnih obiskov
EUR.
• izdrli 736 zob
• prepeljali 429 različnih pacientov,
6. Z ZD Črnomelj smo vzpostaviopravljeno je bilo 2.461 prevozov, od tega jih
li zgledno sodelovanje in širitev preventivne
je bilo 216 nujnih
dejavnosti pod nazivom Center za krepitev
zdravja Bela krajina oz. Zdravje za vse. Za delovanje smo v letu 2019 iz projektnih sredstev
pridobili dobrih 34 tisoč EUR.
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IZZIVI V LETU 2020
V prihodnjem letu smo si v ZD Metlika poleg ciljev, ki izhajajo iz poslanstva in vizije zavoda
zadali tudi cilje, s katerimi želimo okrepiti primarno zdravstveno varstvo v našem okolju.
1. pridobitev dodatnega programa zobozdravstva za odrasle in
zaposlitev četrtega zobozdravnika
2. ureditev prostorov nad garažami za potrebe izvajanja preventivne dejavnosti z dostopom za gibalno ovirane osebe
3. sanacija stopnišča in sanitarij
4. rešitev prostorske stiske dejavnosti družinske medicine z
izgradnjo prizidka k obstoječi stavbi in primerno posodobitvijo dostopa
5. širitev dejavnosti na področju duševnega zdravja, družinske
medicine in patronažne službe
6. informacijska posodobitev s posodobljenim načinom naročanja in prenovo spletne strani
7. organizirali bomo 4. dan odprtih vrat
8. s preventivno dejavnostjo se bomo vključevali v širšo lokalno
skupnost in sledili potrebam našega okolja
9. nadaljevali bomo s krepitvijo sodelovanja z vsemi deležniki
10. ves čas bomo bdeli nad dolgoročnim zagotavljanjem finančne
in kadrovske vzdržnosti
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DOGODKI

V sodelovanju z ZD Črnomelj smo tudi v letu 2019 organizirali prireditev ob zaključku tekmovanja za Zdrave zobke,
ki je potekalo v belokranjskih osnovnih šolah. Najboljšim
razredom so bile podeljene nagrade. Gostiteljica prireditve je
bila v letu 2019 Metlika.

Sodelovanje z RK Metlika pokriva široko področje
delovanja.

Izboljševanje govornih sposobnosti skozi igro

Na dnevu odprtih vrat smo dan začeli s Šolo zdravja in zajtrkom. Z nami so bili tudi Policijska postaja Metlika, Rdeči
križ Metlika, Društvo za zdravje srca in ožilja Novo mesto,
Šent Metlika, DPM Metlika in NIJZ s SVIT točko.
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V maju smo ponovno želeli spodbuditi k večji osveščenosti
s SVIT točko pred ZD Metlika

Predstavitev Društva onkoloških bol- Telovadba s Šolo zdravja v sklopu projektnih aktivnosti »Simbioza giba«.
nikov pred ZD Metlika.

Sodelovanje s Policijsko postajo Metlika na
dnevu odprtih vrat

Dan ščitnice z Društvom Spominčica
pred ZD Metlika

Obiskali smo ZD Ajdovščina in se seznanili z njihovim delovanjem in izzivi.

Z Rdečim križem Metlika smo izvedli
preventivno akcijo v romskem naselju

Za zdravje delavcev smo med drugim
poskrbeli tudi z organiziranim pohodom
na Krašnji vrh

Življenje je lepo, če ga živiš. Proslava Društva diabetikov Metlika pred Dnevom diabetikov.
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Naj bodo tvoje misli pozitivne,
saj se bodo spremenile v besede.
Naj bodo tvoje besede pozitivne,
saj se bodo spremenile v dejanja.
Naj bodo tvoja dejanja pozitiva,
saj bodo odražala tvoje vrednote.
Naj bodo tvoje vrednote pozitivne,
saj bodo postale tvoja usoda.
Gandhi
V letu 2020 vam želimo pozitivnih misli, besed,
dejanj in vrednot ter predvsem zdravja.
Kolektiv ZD Metlika
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