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Pred letom dni sem vas nagovorila v globokem upanju, da se bodo težke razmere umirile, in z iskreno hvaležnostjo za vso podporo,
ki ste nam jo nesebično izkazali.
Kratko obdobje je že kazalo, da bo mora, s
katero se je moral spoprijeti ves svet, postala zgodovina. Ostala bo neprijetna, a poučna
in dragocena izkušnja, iz katere se lahko učimo, življenje pa bo bolj ali manj teklo svojo
pot naprej. Žal ni bilo tako. Mora se je vrnila
v veliko hujši obliki, udarila še siloviteje in
nas kaznovala za neprevidno obnašanje, nepremišljeno ocenjevanje in podcenjevanje ter
samovoljo.
Zdravstveno varstvo, ki smo ga poznali, ga bili
navajeni in ga jemali za nekaj samoumevnega,
nam naenkrat ne zadostuje več. Srečujemo se z
bistveno drugačnimi potrebami, vse večjo nedostopnostjo, težavami pri uveljavljanju tako
dobro poznanih pravic, testiranje ob jutrih je
postalo naša stalnica, preventivno cepljenje je
še vedno tabu, razdvojenost tako družbe kot
prijateljev in znancev pa nas vleče v vse globlji propad vrednot, s katerimi smo se še pred
kratkim ponašali.
Naivno si zastavljam vprašanje, kaj si v prihodnjem letu s sodelavci želimo… Želimo si
delati v normalnih pogojih, želimo vam pomagati in vam prisluhniti na način, ki smo
ga poznali pred epidemijo, želimo se spočiti,
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želimo se brezskrbno nasmejati, želimo si pogledati v obraz, drug drugemu in vam, cenjeni
uporabniki.
Nam bo uspelo? Verjamem, da je odgovor
vseh nas pozitiven, a za to potrebujemo voljo, trud in disciplino vseh. Einstein je rekel,
da nobenega problema ni mogoče rešiti na isti
ravni zavesti, na kateri je nastal, zato poglejmo
izven okvirjev in pomagajmo ter premagajmo
to moro.
S spoštovanjem
Duška Vukšinič,
direktorica ZD Metlika

ZBOLEL SEM za COVID-19 – moja izkušnja
Bilo je konec septembra 2021, ko me je doletela okužba s koronavirusom. Zbolela sva oba z
ženo. Nenadoma se je pojavila visoka telesna
temperatura s slabim počutjem, začel sem pokašljevati, postajal sem omotičen in popolnoma oslabel. Telo je nenadoma postalo izčrpano, nisem imel nobene moči, izgubil sem vonj
in okus. Doma smo opravili hitro testiranje in
izvid je bil pozitiven. Moje stanje se je proti
večeru 29. 9. 2021 tako poslabšalo, da so me
prepeljali v ZD Metlika, kjer me je sprejela osebna zdravnica dr. Tanja Mišmaš. Po opravljenem testu PCR, ki je bil ravno tako pozitiven,
in na podlagi zdravničine ugotovitve o popolni izčrpanosti in izjemno slabi fizični kondiciji, sem bil z reševalnim vozilom prepeljan v SB
Novo mesto, oddelek za covid, znotraj oddelka za pljučne bolezni.
Ob tej priložnosti želim omeniti, da sem bil že
isti večer 29. 9. 2021 v poznih urah v novomeški bolnišnici, odd. za covid, deležen vseh potrebnih preiskav in ustrezne terapije. Ugotovljeno je bilo, da poleg okužbe s koronavirusom
SARS-CoV prebolevam tudi pljučnico.
Med zdravljenjem na oddelku sem spoznal in
se prepričal, s kakšno skrbnostjo in odgovornostjo se dnevno spopadajo vsi zaposleni na
tem oddelku. Tako zdravniki kot vse drugo
medicinsko osebje, ki mi je dnevno vlivalo
optimizem in si prizadevalo za uspešen potek
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zdravljenja. Vsem njim gre največja zahvala
in izkazujem jim vse spoštovanje! Bolnišnično zdravljenje je potekalo od 29. 9. 2021 do
4. 10. 2021, zatem sem bil s terapijo z zdravili
odpuščen v domačo nego.
Ob tem želim poudariti najpomembnejše
dejstvo v tej zgodbi. In sicer, da sem bil pred
okužbo dvakrat cepljen proti COVID-19. Prvi
odmerek sem prejel v februarju 2021 in drugi odmerek v marcu 2021. Prepričan sem, da
me je cepljenje rešilo in da mi je le s cepivom
uspelo to bolezen in okužbo pri svojih 89 letih tudi premagati. Želim deliti svojo izkušnjo,
ki bo morda komu pomagala, ga pomirila in
spodbudila, da poskrbi zase in za druge.
V dnevih prebolevanja sem se še toliko bolj
prepričal o dejstvu; poslušajmo stroko oziroma natančneje – zdravnike, ki so v prvi bojni
vrsti za obvladovanje te bolezni, ki je doletela
cel svet.
Svoj zapis želim zaključiti tudi s pohvalo in
hvaležnostjo do osebne zdravnice dr. Tanje Mišmaš. Njena prizadevnost in skrbna
obravnava ter napotitev na zdravljenje v novomeško bolnišnico me je ohranila pri življenju.
Vsem zdravstvenim delavcem velja moj veliki
poklon. Hvala vam!
Jože Lilič

TELEFONSKO SPREMLJANJE OBOLELIH PACIENTOV S
COVIDOM-19
Cel svet se spoprijema z nenadzorovanim širjenjem okužbe s covidom-19. V teh izredno
težkih časih smo se v Zdravstvenem domu
Metlika odločili, da bomo vse naše paciente,
pri katerih je potrjena okužba, telefonsko
spremljali sedem dni od prejema pozitivnega
rezultata testiranja. Glavna namena sta zaščita zdravja in spremljanje poteka bolezni pri
naših pacientih, ki prebolevajo okužbo.
Bistveno je, da pravočasno prepoznamo začetke zapletov prebolevanja in pacienta pravočasno napotimo na pregled pri osebnem zdravniku in morebitno pravočasno bolnišnično
zdravljenje. Pacientu podamo vsa potrebna
navodila, ki so pomembna v času prebolevanja. Vnaprej imamo pripravljen obrazec z najpomembnejšimi vprašanji, ki jih pacientu
vsakodnevno tudi postavljamo in beležimo
stanje za vsak dan posebej.
Izbranega osebnega zdravnika se vsakodnevno seznani s pacientovim zdravstvenim stanjem in potekom prebolevanja. S telefonskim
spremljanjem želimo zagotoviti dostopno
podporo pacientom, ki se v času prebolevanja
soočajo tudi z različnimi stiskami.

Povratne informacije so pokazale, da se je ta
način spremljanja bolnikov, okuženih s covidom-19, izkazal za zelo pozitiven. Spremljanje bolnikov se je pokazalo kot primer dobre
prakse in ga bomo v ZD Metlika izvajali naprej.
Mira Brodarič

PA ŠE MALO ZGODOVINE

Epidemije skozi čas

Epidemija je nenaden izbruh in hitro širjen- tih, krajih in mestih. Sprva so jih jemali kot
je kake nalezljive bolezni v človeški populaci- naravni pojav, kasneje pa so jih pripisovali
ji. Posebno hude in geografsko zelo razširjene nadnaravnim silam.
epidemije označujemo z izrazom pandemija.
Že v starodavni Grčiji je bil izbruh kuge
Epidemije so se začele pojavljati, ko so in tifusa, v rimskih časih so izbruh črnih koz
ljudje organizirano zaživeli v večjih skupnos- poimenovali antoninska kuga, v letu 514 je bil
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izbruh justinijanove kuge. To naj bi bil prvi
izbruh bubonske kuge. Na telesu obolelih so
nastajale črne lise zaradi notranjih krvavitev
po telesu. Kugo so poimenovali črna smrt.
Bila je strah in trepet tudi srednjeveške Evrope. Najhuje je udarila v 14. stoletju. V štirih
letih je tako umrlo 25 milijonov ljudi. Za to
obdobje so značilne slike, ko so se ljudje
zaščitili z maskami v obliki kljuna, v kateroso dali aromatične snovi. Epidemije kuge so se
vrstile tudi v naslednjih stoletjih in še danes
za to boleznijo, ki je s sodobnimi zdravili sicer
ozdravljiva, vsako leto umre okoli 2000 ljudi.
Črne koze so grozile človeštvu še dlje kot kuga.
Prvi izbruhi naj bi se pojavili že deset let pred
našim štetjem. Bolezen je pustošila po Evropi
in Ameriki. Izginila so celotna ljudstva, kar je
omogočilo prevlado v novem svetu. Po iznajdbi cepiva konec 18. stoletja se je začela obolevnost hitro manjšati. Leta 1980 je Svetovna
zdravstvena organizacija črne koze razglasila
za izkoreninjeno bolezen.
V zadnjih dvesto letih je bilo zabeleženih tudi
sedem epidemij kolere, ki pa je še danes prisotna v svetu, predvsem v nerazvitih delih sveta. Bolezen povzroča v stoječih vodah živeča
bakterija. Danes zboli za kolero od 3 do 5 milijonov ljudi na leto, umre pa jih 60 do 130 tisoč.
Izkoreninjena ni tudi bolezen gobavost.
Omenjena je že v Svetem pismu. Povzroča jo
bakterija. Že iz zgodovine so znane kolonije gobavcev, kjer ti ljudje živijo izolirano od
družbe. Največ obolelih je v Indiji, Braziliji,
Madagaskarju, Mozambiku, Burmi in Tanzaniji. Bolezen je ozdravljiva, zdravijo jo z antibiotiki.
Gripa je stara toliko kot človeštvo. Po navadi
dobi epidemija gripe ime po deželi, kjer so jo
najprej zaznali. Najhujša epidemija gripe je izbruhnila leta 1918, poimenovali so jo španska
gripa. Umrlo je 50–100 milijonov ljudi. V 50.
letih 20. stoletja je izbruhnila azijska gripa, de5

setletje kasneje pa hongkonška. Leta 2006 se
je svet tresel zaradi ptičje gripe, leta 2010 pa
zaradi prašičje.
Novejše epidemije pa so: aids, ebola in seveda
epidemija koronavirusne bolezni.
V zgodovini so se proti boleznim borili na različne načine: prepoved druženja, zapiranje
mestnih vrat, poostrena higiena, pokopavanje
trupel zunaj naselij in sežiganje kužnih predmetov.
Pomemben korak naprej je pomenila uvedba
karantene v 14. stoletju. Še pomembnejši napredek pa sta odkritje povzročiteljev večine
nalezljivih bolezni in priprava uspešnih cepiv
proti njim, s katerimi so v 19. in 20. stoletju
vsaj v razvitem svetu bistveno omejili epidemije. Žal pa jih povsem preprečiti ne bomo
mogli nikoli.
Po zgodovini
pobrskala in zapisala Matejka Simonič

KOTIČEK ZA STARŠE ….

Tokratna tema kotička za starše je namenjena
SENZORNI INTEGRACIJI…

Senzorna integracija je otrokova zmožnost
čutenja in razumevanja čutnih informacij iz
njegovega telesa in iz okolja v smiselno celoto. Nanaša se na otrokov razvoj, učenje in
občutenja samega sebe. S senzorno integracijo se srečujemo vsak dan, saj skozi taktilni,
vestibularni, proprioceptivni, vizualni, slušni,
okušalni in vohalni sistem neprestano sprejemamo različne informacije.
Da lahko delujemo in sodelujemo v svetu, ki

nas obkroža, moramo uporabljati svoje čute.
Čuti nam omogočajo edinstvene izkušnje ter
interakcijo z družbo in vključitev vanjo. Pomagajo nam razumeti okolje okoli nas in imajo pomembno vlogo pri odločanju za dejanja
v določeni situaciji. Pomislite, kaj se zgodi, ko
se eden izmed čutov ali vsi čuti izostrijo (hipersenzibilnost) ali pa sploh ne delujejo (hiposenzibilnost) …

ALI ME POZNAŠ?
• ne maram umivanja, brisanja,
in striženja las
• oči se mi solzijo, zato si jih zakrivam na soncu in svetlobi
• težko poslušam
• sem izbirčen/na in ne maram
poizkušati novih jedi, ki so trde in čudnih
oblik
• pritožujem se nad listki na ovratniku
• slabše zaznam dotik in bolečino (pogosto
sem do drugih premočno ali preveč nežen/na)
• ne maram žgečkanja
• imam slabšo grobo in fino motoriko
• težko tečem in vozim kolo
• hodim po prstih
• težave imam s koncentracijo in pozornostjo
• sem preobčutljiv/a na zvok sesalca ali fena
• vedno vonjam ljudi, predmete in hrano
• imam slabo fino motoriko, zato imam težave
s pisanjem in rezanjem
• težave imam pri oblačenju
• vedno moram nositi nogavice, ker ne 		
morem biti bos/a.

Hiposenzibilnost in hipersenzibilnost se pri
otrocih kažeta na različne načine …

Kadar pride do težav na področju senzorne integracije, se te kažejo kot gibalne (drža, ravnotežje, mišični tonus …), učne (težave pri branju, pisanju, matematiki, reševanju problemov …),
socialno-čustvene (čustvena zrelost …), govorno-jezikovne motnje ali motnje pozornosti
(koncentracija, odvrnljiva pozornost) …
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KAJ LAHKO NAREDIMO STARŠI?

Kako pomagati pri konkretnih težavah: možni senzorni razlogi: kaj
narediti?
• Izbirčnost pri hranjenju: lahko občutljiv na
okus ali strukturo, morda ne čuti hrane okoli ust: počasi uvajajte različne strukture okoli
posameznikovih ust, na primer flanelo, zobno
ščetko, različne vrste hrane, uvedite majhne
porcije, spremenite strukturo hrane, na primer pretlačite jo, spodbujajte ga k dejavnostim,
ki vključujejo usta, na primer žvižganje, pihanje milnih mehurčkov, risanje s slamico …

temnitvene zavese, dovolite otroku, da posluša
glasbo, da izloči zunanje zvoke, uporabite obtežene odeje.
• Težko se zbere v razredu: morda ima preveč senzornih distrakcij: preveč hrupa (pogovarjanje, zvonci, stoli praskajo po tleh), veliko
vizualnih dražljajev (ljudje, slike na zidovih),
morda mu je neudobno držati pisalo v roki
(trdo/mrzlo), postavite ga daleč od vrat in
oken, s pohištvom ustvarite območje, kjer je
distrakcij manj, če je možno, ustvarite poseben
delovni kotiček, preizkusite različne strukture,
da bo pisalo bolj udobno …

• Žvečenje, tudi oblek in predmetov: morda
ga to sprošča, uživa v dotiku stvari: žvečenje
gumijastih cevi, ki ne vsebujejo lateksa, slamice, trdi žvečilni gumiji (ohladite v hladilniku).
• Umazanje: morda mu je všeč imeti strukturo v rokah ali je hipoobčutljiv na vonje: uvedite podobne materiale, kot so želatina, koruzna moka in voda, in naj se otrok z njimi igra.

Če na kratko povzamem, je senzorna integracija zelo pomembna, kajti je skupek senzornih sistemov, ki so temelj za razvoj veščin,
ki jih naš otrok potrebuje za življenje. Zato
je pomembno, da so ti temelji razviti, ker je
drugače lahko celoten razvoj otroka slabši oz.
nestabilen.
Do naslednjega izida Biltena, v katerem si

boste lahko več prebrali o veščinah, ki so
potrebne za razvoj dobrega bralca, vas lepo
pozdravljam …

• Zavrača nošenje določenih oblek: ne mara
strukture ali pritiska na svoji koži, obrača
obleke, da ni videti šivov: odstranite etikete ali
nalepke, dovolite mu, da nosi obleke, v katerih
mu je udobno.
• Težko zaspi: morda ima težave z izključitvijo čutov, zlasti vida in sluha: namestite za-

Jasmina Vojsk Jakofčič, prof. def.
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Priloga: DODATNI NASVETI ZA STARŠE …
HIPOSENZIBILNOST

HIPERSENZIBILNOST

• Spodbujajte jih k dejavnostim:
gugajoči se konj, vrtiljak, gugalnica,
prevesna gugalnica.

• Razdelite dejavnosti na majhne korake.
• uporabite vizualne znake, kot so ciljna
črta ali opozorila.
• Povežite dejavnosti,
• table s trakovi.

PROPRIOCEPCIJA

• Postavite pohištvo ob robove sobe,
da je gibanje lažje,
• prilepite barvast trak na tla,
da določite meje,
• uporabite pravilo dolžine rok.

VOH

• Uporabljajte izdelke z močnim vonjem
kot nagrade in odvračanje od možnih
neprimernih dražljajev (fekalije).

• Uporabljajte blage detergente ali
šampone,
• vzdržite se nošnje parfumov, poskrbite,
da je v okolju čim manj vonjev.

• Omilite fluorescentno svetlobo z
žarnico temne barve,
• sončna očala,
• namestite zatemnitvene zavese.

• Povečajte uporabo vizualnih znakov.

• Zapirajte vrata in okna, da zmanjšate
zunanje zvoke, s katerimi se morajo
spoprijeti,
• Preden gredo v hrupen ali natrpan
prostor jih pripravite,
• čepki za ušesa,
• MP3 predvajalnik,
• uredite delovno okolje.

• Uporabljajte vizualne znake,
da podprete verbalne informacije.

• Obtežene odeje,
• spalne vreče.

• Opozorite, da se jih boste dotaknili;
vedno se jim približajte od spredaj.
• postopoma uvedite različne tkanine –
imejte škatlo z materiali …

RAVNOTEŽJE

VID

SLUH

TIP

Prostovoljci – steber organizacije
Vsaka, tudi najbogatejša družba potrebuje
prostovoljce in humanitarne organizacije, ki
jih povezujejo, saj smo prav mi, sodržavljani,
sosedje in naključni mimoidoči, nepogrešljivi,
ko je treba pomagati nekomu med nami. Krize,
nesreče, izgube … so odlična priložnost, da
vsi skupaj poglobljeno razmislimo, kaj pomenijo načela našega gibanja: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost.
Delo na Rdečem križu ni samo delo, ampak
je način življenja. Letos je bilo naše poslan8

stvo vezano na novo nastalo situacijo, ki nas
je postavila pred nove izzive. Glede pojava
pandemije koronavirusa smo tudi na Rdečem
križu Metlika sprejeli nove oblike dela, standardni programi pa so bili začasno ustavljeni. Če pa pogledamo globalno, je bilo dosti
več pomoči in aktivnosti ob izvajanju nalog
v času aktivacije RK Metlika od 9. 3. 2020 do
8. 5. 2020. Sama organizacija v taki situaciji
ne more narediti vsega, zato je pomembno in
potrebno tesno sodelovanje z občino in lokalno skupnostjo, ki je bilo pri nas v Metliki zelo

dobro. Ob vsem tem pa gre zahvala medijem,
da so javnost obveščali o vseh spremenjenih
oblikah dela in kontaktih.
Na terenu smo opažali veliko stisk, predvsem
pri starejših in bolnih. Odzivali smo se na
vse klice po pomoči, tudi če je šlo le za potrebo po pogovoru. Težave so tudi v družinah,
kjer imajo otroci v normalnem času subvencionirano prehrano. Otroci so bili doma in
mnoge družine ne zmorejo stroškov za nakup prehranskih izdelkov. Potrebujejo našo
pomoč. Tako smo se s prošnjami za pripravo
tedenskih paketov za te družine obrnili na trgovska podjetja.
Ljudje so se počutili kot v tihi vojni, kjer jih
bombardirajo različne informacije. Kako reagirati, kaj je prav zame? Ali bo tudi sosed
ravnal, kot je prav? Veliko vprašanj, malo
možnosti za pogovor, malo možnosti, da bi z
gibanjem sprostili nakopičeno tesnobo.
Opazili smo, koliko pomeni že prijazna beseda, kaj šele paket tako potrebne hrane oz.
kratek sprehod na svežem zraku oskrbovancev
Doma starejših občanov Metlika, ko so bili tri
tedne samo v svoji sobi. Številni prostovoljci
smo se trudili, da smo v najkrajšem možnem
času odgovorili na potrebe in stiske, ki so se
pojavile.
Vsaka kriza je priložnost za zbliževanje in da
se iz nje nekaj naučimo, spremenimo in prevetrimo način življenja in naših medsebojnih
odnosov. Kak odnos vzpostavi, pa je odvisno
od vsakega posameznika.
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Skratka zmagala je solidarnost, medsebojno
povezovanje, ustvarjalnost in složnost. Stopili
smo skupaj in naredili veliko dobrega. Enotno smo združili veliko pozitivne energije, da
smo premagali strah med ljudmi. So pa tudi
trenutki, ko je ob izvajanju nalog tudi prostovoljcu najtežje, kajti vse ni odvisno le od ene
osebe. Ob rahljanju ukrepov smo začutili veliko olajšanje med občani. Osebni stiki veliko
pomenijo, a so bili v tej situaciji močno okrnjeni.
Pomagamo, kjer moremo. Kakor med epidemijo, tako zmeraj. Mi smo tu in bomo tu.
Tako ali drugače: zmogli bomo!
Pomagate tudi vi, če lahko! Dobrodošle so
vse donacije, bodisi denarne bodisi materialne. Vaš prispevek lahko nakažete na TRR:
SI56 02994-0019199751 (Rdeči križ Metlika).
Sklic: 00 03, odprt pri NLB.
V imenu Rdečega križa Metlika, predsednice
Mojce Stopar Zevnik in sekretarke Zalke Klemenčič velika HVALA in poklon vsem našim
prostovoljcem več kot 13 krajevnih organizacij Rdečega križa, občini Metlika, donatorjem, medijem in občanom za njihov odziv in
pomoč. Hvala tudi vsem inštitucijam, javnim
zavodom in društvom za lepo sodelovanje.
Če se združimo, zmoremo več. Naj tako ostane tudi v prihodnje. Slogan Rdečega križa
Metlika »Stopimo skupaj« in bodimo humani
danes, jutri in vse dni.

Prijetno in velikodušno
presenečenje
V vsakodnevni poplavi elektronske pošte je
19. aprila letos prišlo eno prav posebno sporočilo. Poslal ga je gospod Martin Pečarič iz
Čuril 7 pri Metliki, ki je letos praznoval 90. rojstni dan. Kmalu po praznovanju častitljivega
jubileja nam je zapisal tako:
»Ob svoji 90-letnici sem se odločil, da nagovorim svojo družino, da mi namesto običajnih
daril pomaga zbrati nekaj dobrodelnih sredstev za patronažno službo ZD Metlika.
Skoraj bo že desetletje, kar v našo hišo prihajajo vaše patronažne sestre … Vse sestre so zelo
prijazne, strokovne, prilagodljive in spoštljive,
zato se jim želiva z ženo Ivanko zahvaliti in
podpreti njihovo delo. Rad pa bi pohvalil tudi
drugo osebje vašega ZD, saj sva bila v urgent- Kaj smo delali v letu 2021?
nih ali rednih pregledih vedno obravnavana
Nadgradili in opremili smo prostore nad
spoštljivo in strokovno.
garažami in tako pridobili prostore za izvajanje dejavnosti Centra za krepitev zdravja in
patronažne službe, ki se trenutno uporabljajo
kot cepilni center.

Donacija v znesku 1000 € je namenjena za potrebe patronažne službe ZD Metlika, in sicer
za nakup patronažnih torb …
Upam in želim, da bo darovani znesek pripomogel k še bolj strokovni oskrbi bolnikov v
naši okolici. Uspešno delo vam želim še naprej.«
Tako so patronažne sestre dobile nove torbe.
Za velikodušno in plemenito dejanje se kolektiv ZD Metlika gospodu Pečariču in njegovi
družini iskreno zahvaljuje in mu želi veliko
veselja, sreče in zadovoljstva v zavetju svoje
družine.
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Kupili smo novo vozilo za izvajanje sanitetnih
reševalnih prevozov.
Ambulantne prostore smo posodobili z
ginekološkim stolom, sterilizatorjem, analizatorjem krvi, hladilnikom za shranjevanje

11

cepiv, aparatom za strojno širjenje kanalov v
zobozdravstvu in EKG-aparatom.
Julija smo gostili ministra za zdravje g. Janeza
Poklukarja in direktorje zdravstvenih domov
jugovzhodne Slovenije.

Dokončali smo načrte in pridobili vsa dovoljenja za gradnjo prizidka k ZD Metlika, ki bo v
prihodnosti omogočil zdravstvenim delavcem
ustrezne delovne prostore, vsem pacientom pa
varno obravnavo.
Od januarja do konca oktobra smo izvedli dobrih 20.000 testov za odkrivanje okužbe
na COVID-19 in opravili 7631 cepljenj proti
COVID-19.
Pogodbeno priznane programe s strani
zdravstvene zavarovalnice smo krepko presegli v dejavnosti družinske medicine, patronažne službe, reševalnih prevozov in psihiatrične dejavnosti.
Na žalost smo bili prisiljeni ustavljati preventivne programe zaradi zagotavljanja kadrovske
razpoložljivosti v osnovni zdravstveni dejavnosti.
Toplo nas je pobožala marsikatera topla beseda
pacienta, hkrati pa so se graje posameznikov
globoko vrezale v našo podzavest.
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V ambulantah družinske medicine smo od
januarja do konca oktobra letos opravili
40.358 obravnav, v ambulanti otroško-šolskega dispanzerja pa 7905. Izvedenih je bilo 467
urgentnih posredovanj na terenu in v urgentni
center Splošne bolnišnice Novo mesto prepeljani 202 osebi. Helikopterska ekipa je posredovala 7-krat. V dežurni službi smo obravnavali
1455 urgentnih stanj. V laboratoriju so bile
preiskave opravljene 6876 osebam, patronaža
pa je opravila 6233 obiskov. V zobozdravstvenih ambulantah smo obravnavali 4994 oseb.
V delovne procese za zagotavljanje dostopnosti in varnosti pacientov so bili poleg delavcev
vključeni tudi študentka Medicinske fakultete,
študenti Fakultete za zdravstveno nego in pripravniki – tehniki zdravstvene nege. Skupaj s
sodelavci ZD Metlika so opravili in še vedno
opravljajo izjemno delo.

USPEŠNA PRIJAVA PROJEKTA »INICIATIVA ZA BOLJ
ZDRAV JUTRI V BELI KRAJINI«
Vir sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj
Celotna vrednost operacije (z DDV): 44.674,73
EUR
Višina upravičenih stroškov (brez DDV in
drugih neupravičenih stroškov): 37.458,96
EUR
Sofinanciranje: 29.967,17 EUR

večjo implementacijo projekta v okolju. S tem
namenom je v neposredni bližini ZD Metlika
že urejen prostor v izmeri 173 m2, dostopen za
mobilno in senzorično ovirane osebe, v katerem bodo potekale psihoedukativne delavnice
za ozaveščanje o pomenu duševnega zdravja.
Dejavnosti bodo pripomogle k preprečevanju
psihičnih motenj in različnih odvisnosti, kar
bo privedlo do izboljšanja duševnega zdravja

Pilotni projekt za Belo krajino z regionalnim
povezovanjem je trajnostne narave, kar pomeni, da se bo izvajal kontinuirano tudi po zaključku projekta. Namen projekta je z zaznavo
demografskih in geografskih značilnosti povezati potrebe prebivalcev vseh starostnih skupin in delovati v smislu izboljšanja življenja
in zdravja. Projekt je izjemnega pomena tudi
zavoljo zaznanih izzivov zaradi epidemije.

in dobrega počutja. Odgovornost nad lastništvom rezultatov in posrednih učinkov po zaključku operacije bo prevzel ZD Metlika.
Ocenjena vrednost projekta je 44.674,73 EUR,
od tega predstavlja vrednost vodilnega partnerja Zdravstveni dom Metlika 36.354,73
EUR, preostalo je delež drugih partnerjev:
Šent Ljubljana (Dnevni center Metlika), Beti
d.o.o. Metlika in Razvojni center Novo mesto.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Načrti za leto, ki je pred nami, so veliki.
Zdravstveni delavci in sodelavci si močno
želimo, da epidemija izzveni in bomo lahko
opravljali svoje delo v okoliščinah, ki smo jih
nekoč poznali.

Namen projekta je oblikovanje dveh socialnih
mrež in tako ustvarjanje pogojev za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi.
Projekt bo zadovoljil dodatne potrebe po psiholoških in socialnih vsebinah v regiji. Socialni
mreži bosta vključevali aktivnosti za krepitev
duševnega zdravja mladostnikov in aktivnosti učenja samopomoči pri duševnih težavah
ranljivih ciljnih skupin. V sklopu projekta bo
izdelan pilotni načrt zdravja v podjetju, ki bo V ZD Metlika načrtujemo tudi začetek postizhodišče za izdelavo načrtov zdravja na ob- opkov za gradnjo prizidka in nakup novega
močju LAS DBK. Izvedene bodo aktivnosti za reševalnega vozila.
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KAKO ZAGOTOVITI KAKOVOST IN VARNOST V ČASU
IZREDNIH RAZMER?
Kakovostna obravnava in varnost vseh
deležnikov v procesu zdravljenja je bila in
bo prioriteta in osnovni pogoj za delovanje.
Epidemične razmere so prinesle kar precej
sprememb tako za paciente kot zdravstvene
delavce.
V zdravstvenih zavodih veljajo stroga pravila za izvajanje obravnav, kar pomeni, da se v
čakalnicah ne zadržuje, v zavod lahko vstopijo le osebe, pri katerih je izvzeta možnost
okuženosti, zdravstveni delavci in pacienti
morajo biti ustrezno zaščiteni, potencialno
okužene paciente se obravnava ločeno od drugih, kar v veliko zavodih pomeni obravnavo v
mobilni enoti – kontejnerju. Organizirane so
vstopne točke ter testirna in cepilna mesta.

Zaradi strogih varnostnih ukrepov, s katerimi
se želi zagotoviti kontinuirana oskrba pacientom, so zdravstveni delavci in zavodi nasploh
tarča neprijetnih obtoževanj in nepotrebnega
verbalnega nasilja. Vsi uporabniki se moramo
zavedati, da so ukrepi uvedeni zaradi varnosti
vseh. Vdor okužbe med zdravstvene delavce
namreč s seboj nosi izjemno visoko tveganje za odpoved terminov in začasno zapiranje
ambulant, zato je nujno, da se tega zavedamo
in spoštujemo hišni red ustanove.
Obojestransko sodelovanje je ključno za zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva.
				
				
Duška Vukšinič

ZELENO JABOLKO
Tudi letos sem se odločila, da obiščem svojo
prijateljico zeleno jabolko. Ampak pred njenim domom ni tako kot lani. Tu je veliko ljudi,
stopim bliže in pred vhodom stoji šotor. »Au,
je kaj narobe, se je kaj zgodilo?« se sprašujem
sama pri sebi.
Že me iz premišljevanja pokliče moja prijateljica z masko na obrazu, ker je ne prepoznam, pride bliže in me ogovori: »Pridi, greva.« Opazi mojo zagato in s prijaznim glasom
doda: »Nisem bolna, veš, samo pri nas je tako,
da moramo vsi, ki vstopimo v moj dom, nositi
masko. Tudi ti jo boš dobila.«
Ko pogledam svojo masko in masko na svoji prijateljici, postanem žalostna. Zato, ker ne
vidim njenega nasmeha, njene radosti. Vidim
samo njene oči, te pa mi govorijo, da je vse v
redu. Je srečna, zaskrbljena, prestrašena? Tega
žal ne vidim na njenem, z masko zakritem
obrazu.
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Že sva v njenem domu in res, prav vsi nosijo
maske, tako zaposleni kot tisti, ki pridejo k
njim na obisk.
Zadržano vprašam zeleno jabolko: »Kdo so te
deklice?«
»To so sestre na TRIAŽI. Ivana, Ines, Ana, Sandra. So naša velika pomoč. Vsakega vprašajo
po izpolnjevanju pogoja PCT, ki je nekakšna
vstopnica za obisk naše hiše.« »Ampak jaz nimam nič od tega,« ji žalostno odgovorim. »Ne
skrbi, za to bo poskrbela naša Lara.«
Že nasmejano priskaklja dekle in nežno pomoli paličico v mojo nosnico: »Gotovo, je bilo
hudo?«
Res ni bilo hudo, prijetno pa tudi ne, vendar to
raje zadržim zase. »Negativna.« Kako to misli, jaz sem vedno nasmejana in vesela, nikoli
nisem negativna, jaz sem vendar pozitivna oseba!

»To ni tvoje razpoloženje, to je rezultat tvojega
testa.«
In že sva pri ambulanti. O, to pa vem, kaj je.
Tukaj so mi nekoč pomagali zaviti koleno, ko
sem padla s kolesom. Z maskami na obrazu so
me veselo sprejele sestre in brati v ambulanti.
Marija, Valentina, Primož, Mio, Mojca. Poglej,
tukaj so tudi zdravnice in zdravniki. Nataša,
Tanja, Nenad, Đorđe in Matjaž.

In se že prismejijo zobozdravniki. Svetlana,
Mirko, Vladko in Marjan. »Mogoče kdaj drugič, danes nisem ravno razpoložena za takšen
obisk. Pridem, ko me bo bolel zob.«
»Pridi, pridi!« Grozno, kako to jabolko hiti po
hodniku: »Greva pogledat otroke!« Vstopiva v
čakalnico otroške ambulante. Kako čudovito
je tukaj. Mali stolčki, na mizici igrače. Kako je
tukaj lepo. Odprejo se vrata. Nekdo v belem, to
je vendar zdravnica za otroke Radojka, za njo
pa se prismejita še sestri Tina in Karmen. Kar
ostala bi, ampak zeleno jabolko je že smuknilo
za naslednja vrata.
»Poglej, to je raj za otroke. Logopedija. Kdo pa
je tukaj doma?«
»Jasmina. Ona ti bo pomagala, da boš lepše
izgovorila tiste težke črke, kot so č, ž, š, r.«
Ojoj, saj moje prijateljice ni več. Poglej no,
poglej, že stoji pri dvigalu in čaka, da vstopi.
Kaj pa jaz? Vstopi v dvigalo, kar poteči moram
za njo.
»Pridi, greva v klet!« Moje oči so postale zelo
velike. V klet?
Ko se vrata dvigala odpro, naju pozdravita sestri Majda in Matejka. Na njunih vratih pa piše
medicina dela in športa, ginekološka ambulanta, psihiatrična ambulanta. Kaj je to? Tako
mali prostori, pa tako veliko ambulant je tukaj,
pa kakšne stroje imajo. Oj, kaj je to, kakšen je
to zvok, kot da slišim utrip srca.

»Pridi hitro,« mi reče zeleno jabolko, komaj
mi uspe pomahati ekipi v ambulanti v slovo,
že mi prijateljica odpre naslednja vrata. Referenčna ambulanta. Tukaj sta sestri Mira in
Žal sva že pozni. Od tekanja po zdravstvenJasna.
em domu sem že kar precej utrujena. Zaželela
»Kaj počneta?« vprašam. »Do sedaj sta sestri sem si malice in počitka. Ko to v mojih očeh
skrbeli, da sta povabili paciente na preven- opazi moja prijateljica zeleno jabolko, mi
tivne preglede, danes pa pokličeta vse tiste, ki prijazno pove:
so zboleli za covidom-19.« Ne motiva ju, po- »Nisem ti še vsega pokazala. Zraven imamo še
eno stavbo, tam je patronaža. Bernarda, Anmahava in greva naprej.
Tako močno sem si želela peljati z dvigalom, ica, Marija in Irena. Pa še CKZ, z Mirno in
stopiva vanj, pritisneva gumb in že sva v dru- Sašo. Kaj vse šele one počnejo. Najboljše, da
nas obiščeš, ko bo dan odprtih vrat, in ti vse
gem nadstropju na poti v čakalnico.
razkažem.«
»Dober dan, sta naročeni k nam?« me ogov- »Ostani zdrava in nasvidenje,« mi zaželi moja
orijo prijazne sestre Alma, Špela, Sofija in Bi- prijateljica zeleno jabolko.
serka. »Nisi prišla k zobozdravniku?«
Mateja Švajger
»Danes ne. Tokrat sem samo na obisku.«
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INFORMACIJE ZA PACIENTE
Info točka (centrala): 07 369 1 400, e-pošta: info.tocka@zd-metlika.si
Cepilni center: 07 369 1 401, e-pošta: info.tocka@zd-metlika.si
Ambulanta družinske medicine, Nenad Martinović, dr. med., spec. druž. med.: 07 369 1 416
Ambulanta družinske medicine, Tanja Mišmaš, dr. med., spec. druž. med.: 07 369 1 405
Ambulanta družinske medicine, Đorđe Nemanić, dr. med., spec. druž. med.: 07 369 1 403
Ambulanta družinske medicine, Matjaž Rožman, dr. med., spec. druž. med.: 07 369 1 414
Ambulanta družinske medicine, Nataša Štrucelj, dr. med., spec. druž. med.: 07 369 1 412
E-naročanje na ambulante družinske medicine: https://www.gospodar-zdravja.si/zd-metlika
Referenčne ambulante:
Nenad Martinović, dr. med., spec. druž. med., in Matjaž Rožman, dr. med., spec. druž. med.:
07 369 1 429
Tanja Mišmaš, dr. med., spec. druž. med., Đorđe Nemanić, dr. med., spec. druž. med., in Nataša Štrucelj, dr. med., spec. druž. med.: 07 369 1 430
Dispanzer za otroke in šolarje, Radojka Ivošević, dr. med., spec. ped.: 07 30 59 630, e-pošta:
martina.ambrozic@zd-metlika.si
Laboratorij: 07 369 1 422
Patronažna služba: 07 369 1 411; e-pošta: bernardka.strucelj@zd-metlika.si, marija.pezdirec@
zd-metlika.si, anica.vranicar@zd-metlika.si, irena.zlogar@zd-metlika.si
Dispanzer za mentalno zdravje: 07 369 1 417, e-pošta: jasmina.vojsk@zd-metlika.si
Center za krepitev zdravja, Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja: 07 369 1 423, e-pošta:
mirna.nemanic@zd-metlika.si, sasa.pezdirc@zd-metlika.si
Dispanzer za ženske, Medicina dela prometa in športa, Psihiatrična ambulanta: 07 369 1 421,
e-pošta: majda.jaklic@zd-metlika.si, matejka.simonic@zd-metlika.si
E-naročanje na specialistične ambulante:
https://www.zd-metlika.si/index.php/enarocanje/view/form
Zobozdravstvena ambulanta, Mirko Martinović, dr. dent. med.; 07 369 1 409
Zobozdravstvena ambulanta, Vlatko Neloski, dr. dent. med.; 07 369 1 428
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Zobozdravstvena ambulanta, Marjan Tomec, dr. dent. med.; 07 292 7 140
Zobozdravstvena ambulanta, Svetlana Vlahović, dr. dent. med.; 07 369 1 420
E-naročanje v zobozdravstvene ambulante:
https://www.zd-metlika.si/index.php/enarocanje/view/form
Fizioterapija: 07 369 1 425
Zobotehnika: 07 369 1 410 in 07 369 1 424
V zadnjih mesecih beležimo izjemno visoko število naročil in telefonskih klicev na ambulante zdravstvenega doma. Prosimo vas za strpnost, saj zdravstveno osebje skrbi za vsaj
8.400 prebivalcev naše občine.
Vse pomembne informacije in novosti so redno objavljene tudi na naši spletni strani https://
www.zd-metlika.si/index.php/aktualno.
V primeru nujnega stanja, ki ogroža ali bi lahko resneje ogrozilo zdravje ali življenje,
pokličite na telefonsko številko za klic v sili – 112!

POMEMBNO:

Zavedamo se, da se klica v sili (112) poslužujemo takrat, ko smo priča nekemu nenadnemu
dogodku, kjer je ogroženo zdravje in življenje, ter se zavedamo, da moramo ukrepati hitro.
Vsako prejeto intervencijo jemljemo resno in z vso potrebno skrbnostjo, da v skladu s standardi zagotovimo pomoč v najkrajšem možnem času!
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V letu, ki je pred nami, vam želimo ZDRAVJA,
spoštovanja, razumevanja in obilo radosti.
Kolektiv ZD Metlika
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