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Cenjeni pacienti in partnerji,
letošnje leto smo pričeli s smelim načrtovanjem
dela, organizacije, izboljšav in investicij. Ugodni
poslovni rezultat preteklega leta nas je navdajal
in krepil z vnemo za soočanje z novimi izzivi. Po
medijih smo spremljali novice o širitvi novega
virusa. Kitajska. Tako daleč. Italija. Ravno tako
predaleč od Metlike. Previdno smo preventivno
pričeli kopičiti zaloge zaščitne opreme.
6. marec, deset minut do treh popoldan, telefonski klic, ki je spremenil vse naše načrte in nas
v trenutku prisilil spremeniti prioritete. Bili smo
prva zdravstvena ustanova, ki se je soočila s koronavirusom v vsej njegovi razsežnosti. Nič več
ni bilo nujneje in pomembneje od zdravja sodelavcev, njihovih družin in pacientov ter od tega
na kakšen način zagotoviti čimprejšnjo vzpostavitev delovanja vsaj nujne medicinske pomoči.
Na pomoč sta nam nemudoma priskočila ZD Črnomelj in ZD Novo mesto. Toliko neznank, navodil, priporočil, strahu in na trenutke tudi panike.
Učna ura za nas in celotno slovensko zdravstvo
se je pričela v trenutku in še vedno traja. Razglasitev epidemije, približno teden dni kasneje, je
dodobra spremenila življenjske navade nas vseh,
spremenila pa je tudi hišni red zdravstvenih
ustanov, delovanje zdravstvenega sistema in posegla v »samoumevno« dostopnost zdravstvenih
storitev. Sliko iz naslovnice bi brez večjih težav
lahko postavili v neko preteklo obdobje, a žal je
del današnjega časa.
Zahvaljujemo se vsem zdravstvenim zavodom,
institucijam, društvom, pacientom in posameznikom, ki ste nam v teh težkih in negotovih časih nudili kakršnokoli podporo, pomoč ter nam
stali ob strani s toplo in spodbudno besedo.
Spomladanski del boja prosti virusu smo vsaj
navidezno dobili, a zavedanje, da boja še zdaleč
ni konec, nas je gnalo k sprejemanju novih ukrepov in k nadaljevanju preventivnega delovanja.
Trdno verjamemo, da bomo bitko zmagali. Kdaj,
kako in s kakšnimi posledicami, pa je odvisno

od obnašanja nas vseh in vsakega posameznika
posebej. Naučili smo se, da virus ni šala, zato je
nujno upoštevati sprejete preventivne ukrepe. S
tem bomo zaščitili tako sebe kot druge. Verjemite nam, da je veliko težjih stvari, kot uporaba
obrazne maske in da so posledice zaradi ignoriranja ukrepov socialne distance in omejitve
druženja, bistveno večje in kompleksnejše, kot si
lahko sprva predstavljamo.
Radi rečemo, da skupaj zmoremo in mi verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo.
Ob tej priložnosti se želim javno zahvaliti še
svojim sodelavcem. Vaša predanost, vestnost,
strokovnost, požrtvovalnost, solidarnost in kolektivni duh so presegli strah pred neznanim.
Zdravstveni dom brez vas je le stavba. Vi ste
Zdravstveni dom Metlika.
				

Duška Vukšinič
direktorica

Zelo pomemben je nov način razmišljanja, če
hoče človeštvo preživeti in doseči višje ravni.
Pri takšnih dvomih je edini pravični sodnik
lastna izkušnja.
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sem si predstavljala kakšno zlo nas je prizadelo.
Strah, negotovost, nemoč, kaj in kako bo z vsemi
nami.
Dnevno so sledili klici, navodila, ukrepi, brisi.
Vse se je spreminjalo iz dneva v dan, čemur smo
komaj sledili.

Priprava na delo z okuženim pacientom

6. marca 2020 si nihče od nas ni predstavljal, da
se nam bo ta dan življenje popolnoma spremenilo, za trenutek ustavilo in da bomo na geografski
karti Slovenije prepoznani kot kraj z okužbo z
novim koronavirusom.
Že od novega leta dalje se je govorilo o koronavirusu, dan za dnem smo po vsem svetu poslušali
novice povezane z njim. Sprva na Kitajskem, potem še v Italiji, vendar vse se je zdelo še vedno
daleč od nas…
Ta dan se je vse spremenilo, bili smo med prvimi.
Končno v nečem prvi, vendar v ničemer dobrem.
S koronavirusom je prvi zbolel naš zdravnik. Ni-

Tistega popoldneva sem imela končno trenutek
časa za moja otroka. Bila sta doma sama. Pozvonila sem. Želela sem jima povedati, naj se ne
bojita in da me žal ne bo doma do pozno zvečer.
Otroka pa mi nista hotela odpreti vrat. Z balkona
sta prestrašeno govorila: »Slišala sva, da imate v
zdravstvenem domu korono. Si tudi ti bolna? Bo
vse v redu s tabo? Ne rabiš več hodit k nam. Ne
hodi v hišo«. Zelo me je prizadelo, tiščalo me je
v prsih, komaj sem zadržala solze. Šla sem nazaj,
seveda v zdravstveni dom.
Agonija se je šele začela. Na stotine ur telefonskih klicev, pogovori, brisi. Vsak dan je bilo vse
več okuženih. Mislila sem, da se nikoli ne bo
končalo. Trajalo je tri mesece, da smo ponovno
zadihali in mislili, da smo zmagali. Vendar žal
ne za dolgo… Še vedno se borimo in srčno upamo, da bomo zmagali vsi skupaj, mi in vi z nami.
Tanja Mišmaš
strokovna vodja

Korona virus na
»lastnem igrišču«
Za nami so težki časi, pa vendar danes stojimo
tukaj z dvignjeno glavo in pokončno držo. Bližnje
srečanje s Covidom -19 nam je vlilo veliko zaupanja v nas same in v vas.
S skupnimi močmi smo premagali situacijo, ki
je od začetka izgledala brezupno in brez izhoda,
pa vendar je na koncu dolgega in temnega tunela
posvetila luč. Blago rečeno, s trdim delom smo
uspešno prestali srečanje s prvim valom koronavirusa, ki se je odvijal tik pred našimi očmi, tako
rekoč, na lastnem igrišču.
Sedaj vsi stiskamo pesti in grizemo nohte, da se
ne ponovi situacija iz meseca marca. Zato je potrebno potrpeti in včasih nekoliko počakati. Na
tako imenovani triažni točki pred zdravstvenim
domom nam izmerijo temperaturo, izpolnimo
vprašalnik in počakamo, da nas na vhod pride
iskat zdravstveni delavec.
Protokoli, protokoli, tarnajo nekateri. Vendar se
moramo zavedati, da so to protokoli, ki nas in vas
varujejo pred okužbo z virusom in hkrati puščajo

odprta vrata našega zdravstvenega doma. Roko
na srce, nihče od nas, tako od zaposlenih kot pacientov, si ne želi, da se zgodi, kar se je zgodilo
meseca marca, ko so se čez noč zaklenila vrata
zdravstvenega doma. Skupaj zmoremo vse in še
več, to smo enkrat že dokazali.
Skupni cilj vseh nas je, da v teh izrednih razmerah ostanemo zdravi. Zato upoštevajmo priporočila in s skupnimi močmi zajezimo širjenje virusa na našem območju.
Imamo skupni cilj in kot pravijo, najprej je potrebno imeti cilj, ker le temu lahko sledi zmaga, ki
jo bomo dosegli z odgovornim ravnanjem vseh.
Anton Štubler
pomočnik direktorice za zdravstveno nego

Cepljenje
Cepljenje je varen in učinkovit način zaščite proti
neželenimi boleznimi. Je najpomembnejši ukrep
za preprečevanje okužb. Spodbudi specifično
imunost na bolezni. Govorimo o individualni
imunosti oziroma odpornosti pri cepljeni osebi
in kolektivni imunosti. Pri kolektivni imunosti
govorimo v primeru, ko je v ciljni populaciji cepljenih vsaj 90 do 95 % ljudi, kar predstavlja oviro za širjenje povzročiteljev in tako varuje pred
okužbo tudi necepljene ter tiste, ki s cepljenjem
niso pridobili imunosti. Pogosto pozabljamo, da
je cepljenje daleč najboljše od vsega, kar je doprinesla medicinska znanost h kakovostnemu življenju sedanjih in prihodnjih rodov.

Pri nas je obveznih 9 cepljenj, in sicer: davica,
tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza, hemofilus influence tipa B, hepatitis B, ošpice, mumps
in rdečke. To so cepiva, ki so obvezna in precepljenost otrok je zadovoljiva. V programu, ki ga financira država, imamo še dodatno, neobvezno,
ampak priporočeno in plačano cepljenje s strani države, in sicer cepljenje HPV, pnevmokokno
cepljenje ter po novem še cepljenje proti klopnem
meningoencefalitisu ter sezonski gripi. Precepljenost s cepivi proti omenjenim boleznim, ki
niso obvezna je bistveno nižja. Zato obstaja realni strah, da bi v primeru prehoda na neobvezno
cepljenje za vse bolezni prišlo do pomembnega
Vendar je cepljenje v bistvu žrtev lastnega us- upada precepljenosti in ponovne nevarnosti za
peha. S tem, ko smo začeli cepiti in bili pri tem že pozabljene bolezni.
uspešni, so določene bolezni izginile iz naše per- Infekcijske bolezni bodo vedno z nami, še posebej
cepcije. Laična javnost bolezni, zaradi katerih so zaradi naraščajočega števila migracij in globalipred nekaj desetletji ljudje umirali, ne dojema več zacije. Menim, da je koronavirus jasen opomnik,
kot resno grožnjo. Včasih je bilo drugače, saj je da so in bodo okužbe človeka vedno spremljale in
praktično vsak poznal nekoga, ki je bil pohabljen da se bo treba znati z njimi spopadati. Cepljenje
na račun otroške paralize, ali pa je skoraj vsaka je zagotovo najmočnejše orožje za ta spopad.
družina imela žalostno izkušnjo izgube otroka.
Več informacij o cepljenju in cepivih na spletnih
Sodobni nasprotniki cepljenja poudarjajo stran- straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje
ske učinke. Nezaželeni učinki se sicer pojavljajo www.nijz.si in Svetovne zdravstvene organizaciizjemno redko, najpogosteje potekajo blago in je www.who.int/immunization/en/.
kratko. Nezaželene reakcije, pridružene cepljeRadojka Ivošević
nju, so lahko lokalne (bolečina, rdečina, zatrdli- 			
na) in sistemske (povišana telesna temperatura
ali blaga oblika bolezni proti kateri cepimo). Če
bi videli, kako poteka bolezen tetanus, davica
in druge, ali če bi omenjene bolezni izkusili na
lastni koži, bi zagotovo spremenili mnenje.

Z zelenim jabolkom
na potep

Le kje živi zeleno jabolko? V mogočni, veliki hiši,
v katero pridejo pogledat ljudje takrat, ko jih kaj
zaboli. Takrat, ko potrebujejo pomoč in so v stiski.
Nekoč me je zeleno jabolko povabilo na obisk. Bila
sem prestrašena, nejevoljna, mogoče tudi malo
strahopetna. S prijaznim nasmehom in iskrenim
»dober dan« me je zvabilo v svoje domovanje. »Le
kaj bo danes počelo z menoj? Kam me bo odpeljalo, ali ne ve, kako se bojim zdravnika, pa igel in
vseh tistih velikih instrumentov, ki se kar lepijo
name?«
Za vogalom hodnika je mala hišica in v njej prijazna, nasmejana Marina. Pomaham ji v pozdrav,
ampak ona ves čas samo govori v slušalko. »Daj
počakaj, prišla sem z zelenim jabolkom na obisk,
poglej me!« Nič. Samo nadaljuje z dvigovanjem telefonov. Zdaj ima v roki slušalko bele barve, potem
črne. Kako ve, katero mora dvigniti prej? Melodije
telefonov pa kar igrajo vsaka svojo vižo.
Poglej to, na WC-ju je neka gospa Safa, le kaj počne, in to na fantovskem. Pri sebi ima velik voziček, na katerem so krpe, voda in še mnogo drugih stvari. Ko malo bolje pogledam, opazim, da ni
sama. Zraven so še Vukica, Kata in Fiktreta. Zelo
smrdi, čim hitreje želijo očistiti nesnago nekoga,
ki ne ve, da se lula v školjko in ne po tleh in steni.
Za belimi vrati je slišati tiho žuborenje stroja. Le
kaj počno tu notri. Zeleno jabolko narahlo odpre vrata, pred nama pa stojijo nasmejane gospe

Irena, Natalija in Darja. »Pridita, vstopita,« naju
vabijo. Ko stopim na prag prostora, opazim, da je
to laboratorij. Groza, ne, ne, sem pa ne, tukaj vedno jokam, ker mi počno stvari, ki mi niso ravno
prijetne. »Ne boj se, pridi, ni tako, kot je videti.«
Kaj res? Mogoče pa le, poglej. K meni je pristopila
drobna, nasmejana, prijazna gospa v beli obleki.
Pokazala mi je medvedka na steni in povedala
zgodbico o tem, da pride medvedek k njim po pomoč, ko zboli. Ampak on je močan in velik, zato
ga ni bilo strah, jaz pa sem majhna in prestrašena.
V hipu je bilo vsega konec. Ta ženska mi je med
pripovedovanjem zgodbice vzela kri, mene pa ni
nič bolelo. Pa res ni tako hudo.
Nato se odprejo vrata na katerih piše »URGENCA«. Joj, kaj imajo tukaj? Nekaj povsem drugačnega kot v ambulanti, v katero zahajam. Prisrčno
naju pozdravita Marko in Primož, ker sta danes
v službi. Kako smešno sta oblečena, v oranžnih
hlačah in črni majčki, na kateri piše reševalec.
»Kdo je reševalec?« Še preden dobim odgovor, se
že pripeljeta Tine in Marjan. Resna gospoda sta
pripeljala velik avto, obarvan in z lučkami. Na pomoč priskočita še Nikola in Žan in že je pacient v
urgenci. Kaj se dogaja? Vsi hitijo, nastavljajo steklenice na stojalo, lepijo nekakšne čepke po telesu
pacienta. Vse se odvija tako hitro, da sva z zelenim
jabolkom kar v napoto.
Se nadaljuje …
Mateja Švajger

Zalitje fisur - preventivni postopek v
otroškemu zobozdravstvu
Preventivno zalivanje fisur je najbolj priljubljen in najbolj učinkovit postopek v otroškem
zobozdravstvu, s katerim preprečimo pojav kariesa v zobnih fisurah in jamicah ličnikov in kočnikov. Postopek svetujemo v mlečni in skoraj obvezno v stalni denticiji ter velja za najbolj uspešen
preventivni postopek v zobozdravstvu.
Na površini ličnikov in kočnikov je mnogo zarez
in jamic (fisur), ki jih je zelo težko dobro očistiti, zato so idealno okolje za bakterije in ostanke
hrane, ki skupaj s slabo ustno higieno povzročajo karies. Da bi se nastanku kariesa izognili,
zobozdravnik že preventivno zalije fisure s prozornim ali belim materialom. Zalitje fisur je priporočljivo narediti čim prej po izrastu zob. Tesno zalitje zdrave zobne fisure prepreči nastanek
kariesa, zalitje zobne fisure z začetno demineralizacijo sklenine pa upočasni napredovanje karioznega procesa ali celo upočasni njegov razvoj.
Tesno zalit celoten fisurni sistem preprečuje prehajanje snovi v globino fisure, kar okrni razrast
mikroorganizmov, njihovo presnavljanje in izločanje kislin.
Učinkovitost zalivanja zobnih fisur so dokazale
številne raziskave. Le-te kažejo, da je v primerno
zalitih fisurah in jamicah zob verjetnost za razvoj
kariesa manjša kot v nezalitih fisurah. Materiali
za zalivanje fisur sproščajo fluoride in dodatno
pripomorejo k procesu remineralizacije (vrnitev
sklenine v prvotno stanje popolne neokrnjenosti)
z začetnimi znaki karioznega procesa (Amaral in
sod., 2006; Zhou in sod., 2012 ).

Starše pogosto zanima, ali je potrebno tudi za
mlečne zobke poskrbeti enako kot za stalne, glede na to, da mlečni zobki potem izpadejo. Res je,
da mlečni zobje izpadejo, vendar pa kariozni in
nezdravi zobje do takrat povzročijo veliko škode.
Otrok ima lahko hude zobobole, ki zahtevajo bolečo zobozdravniško intervencijo, poleg tega lahko uničeni in vneti mlečni zobje škodljivo vplivajo na spodaj razvijajoče se stalne zobe, ki lahko
izrastejo poškodovani.

Slabo stanje zobovja lahko povzroči tudi zelo
resne ortodontske težave. Prisoten je tudi psihični stres, ki lahko vodi v neracionalni strah pred
zobozdravnikom in v kasnejšem življenju preraste v pravo dentalno fobijo.
Pri temeljiti skrbi za mlečne zobe gre tudi za
oblikovanje zdravih navad, ki so zelo dobrodošle, ko izrastejo stalni zobje. Metoda zalivanja fisur, mlečnih in stalnih zob ter redno prihajanje
na preventivne in sistematske zobozdravstvene
preglede, je zelo dober način, da svojemu otroku priskrbite dobro ustno in splošno zdravje ter
zdrave navade za celo življenje .
Svetlana Vlahović

Kotiček za starše
Čas izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa je v naš vsakdan prinesel vrsto izzivov in negotovosti. Naš vsakdanjik se je spremenil, prekrižali so se nam načrti in več ali manj se
najbolj varne počutimo v naših domovih.
Pa vendar, tako kot vsi, smo se morali čez noč prilagoditi novi realnosti in s tem novim oz. drugačnim načinom dela. Najverjetneje prvič v zgodovini potekajo govorno-jezikovne obravnave tudi
na daljavo, za vse tiste, ki te možnosti nimajo pa
so vrata zdravstvenega doma še vedno odprta.
Pri tem ne smem pozabiti omeniti, da v času epidemije izgledamo malo drugače. Če povzamem
besede moje nadobudnice: »Mami, izgledaš smešno«, a verjamem, da za nekatere otroke lahko
izgledam tudi nekoliko strašljivo. Pa vendar, vsi
želimo ostati zdravi, zato se moramo temu primerno zaščititi. Tako nadenemo maske, zaščitna
očala in zaščitno obleko.
Če pogledamo na razmere z bolj pozitivnega zornega kota, lahko sedaj več časa preživimo doma,
čas preživet z otroci pa lahko izkoristimo za prijetne in koristne stvari. In ker lahko ravno starši največ pripomoremo k razvoju govora, vam
tokrat v nadaljevanju opisujem tako imenovane
»pihalne vaje«, s katerimi lahko popestrimo popoldneve naših otrok.
Vaje za usmerjanje zračnega toka so dobra
predpriprava za izgovorjavo sičnikov S, Z in C
ter šumnikov Š, Ž in Č. Pri vajah otrok najprej
vdihne skozi nos, z usti naredi šobo in v izdihu
piha, lička se pri tem ne smeta napihovati. Če
ima otrok pri tem težave, lahko lička na začetku
stisnemo s prsti.
Izvajanje vaj lahko počnemo na različne načine:
• napihovanje balona, napihljivih igrač (kratek
nosni vdih, izdih skozi usta);pihanje v ogledalo, kosmiče vate, dlan, peresa, vetrnico, regratove lučke...;

• pihomet (na mizi postavimo gol z barvicami,
otrok piha v košček vate ter ga s sapo usmerja
v gol);
• izpihovanje milnih mehurčkov (pihamo počasi in enakomerno);
• pihanje skozi cevke (slamice) različnih dolžin, debelin (otrok piha v vodo, vato, žogice...);
• ugašanje sveče;
• pihanje v viseče raznobarvne trakove;
• igranje na prave ali namišljene inštrumente,
kjer je treba pihati, da dobimo zvok (žvižganje, orglice, piščal, trobenta);
• vaje vsrkovanja skozi cevko in prenašanje
predmetov (na slamico prisesamo in prenašamo koščke papirja, blaga …).
Kako lahko otroke dodatno motiviramo?
Otroci radi ustvarjajo in jesensko-zimski dnevi so kot nalašč zato, saj se tema že zelo zgodaj
prikrade v naše domove. Na spletu lahko najdemo veliko zanimivih idej. Eno izmed njih vam
predstavljam v nadaljevanju. Posebno čarobni so
zmajčki, ki jih lahko izdelamo skupaj z otrokom.
Za izdelavo potrebujemo tulec WC papirja, barven papir, škarje, lepilo, trakove različnih barv,
mehke žogice in plastične oči.
1. Tulec oblepimo z barvnim (kolaž) papirjem.
2. Na tulec nalepimo mehke žogice, nanje pa
plastične oči.
3. Na notranjo stran tulca nalepimo narezane
trakove različnih barv.
4. In pihamo…
V ustvarjalnem in igrivem duhu vas lepo pozdravljam do naslednjega izida biltena.
Jasmina Vojsk Jakofčič

Izvajanje preventive v času epidemije
Drage občanke in občani, naši pacienti!
Še nikoli doslej nismo toliko govorili o preventivi kot v letošnjem letu. V mesecu marcu smo se prvič
srečali s koronavirusno boleznijo tudi pri nas in informacije, ki smo jih spremljali preko medijev, so
postale resničnost tudi v naši občini.
Naše delo v Centru za krepitev zdravja se je čez noč spremenilo. Telefonsko smo vzdrževali stik z
vami, slišali marsikatero težko zgodbo, izvajali individualna svetovanja ter poskušali ohraniti optimizem za naprej.
Vsi se zavedamo, da trenutno, ko še nimamo cepiva in preizkušenih zdravil za Covid 19, so preventivni ukrepi edino, kar nam daje upanje, da se zaščitimo pred to še dokaj neznano boleznijo. Zato smo
v Centru za krepitev zdravja za vas pripravili PRIPOROČILO 5-ih Z-jev.

Telovadba z najmljašimi

1. ZDRAVA URAVNOTEŽENA PESTRA
PREHRANA
Še vedno velja pregovor: zajtrkuj kot kralj, kosi
kot meščan in večerjaj kot berač. Izbirajte polnovredna živila iz vseh skupin: sadje in zelenjava, žita in žitni izdelki ter škrobna živila, živila
be-ljakovinskega izvora (meso in nadomestki,
mleko in mlečni izdelki) ter maščobe. Omejite
uživanje sladkorja in sladkih pijač. Za žejo priporočamo vodo oz. nesladkan čaj. Obroki naj bodo
količinsko majhni, uživajte jih večkrat dnevno
(3-5 obrokov). Za dopoldansko ali popoldansko
malico si privoščite kos sadja. Za obrok hrane si
vzemite čas, hrano dobro prežvečite in v jedi uživajte.
2. ZDRAVA TELESNA AKTIVNOST GIBANJE
Z rednim, vsakodnevnim gibanjem bomo izboljšali svojo telesno pripravljenost, uravnavali te-

lesno težo in ohranjali dobro voljo. Za izboljšanje
in okrepitev imunskega sistema se svetuje 150
minut zmerne telesne dejavnosti na teden. Hoja
je osnovna oblika gibanja. Postopno stopnjujte
frekvenco in intenzivnost. Izberite tisto obliko
telesne dejavnosti, ki vas veseli (nordijska hoja,
tek, plavanje, kolesarjenje, …). Priporočamo, da
izberete aktivnost, ki jo boste izvajali na svežem
zraku, vsaj 30 minut na dan.
3. ZDRAVA OSEBNA HIGIENA
Osebna higiena je del naše kulture in skrbi za naše
zdravje. V letošnjem letu in tudi naprej bomo posebno pozornost namenili temeljitemu umivanju
rok, razkuževanju rok, higieni kašlja, vzdrževanju
socialne distance ter nošenju zaščitne maske. S
temi preprostimi ukrepi lahko resnično zmanjšamo prenos virusa na drugo osebo. V jesensko zimskem obdobju, ko je obolevnost za respiratornimi
obolenji na vrhuncu, lahko z upoštevanjem priporočil zmanjšamo možnost širjenja bolezni.

4. ZDRAVO SPANJE
Spanju zagotovo posvečamo premalo pozornosti
in z leti se lahko pojavijo težave tudi na tem področju. Slaba kakovost in premalo spanja resno
ogrožata fizično, duševno, čustveno in socialno
zdravje. S spanjem je povezano tudi energijsko
ravnotežje; ponoči energijo kopičimo, da jo lahko čez dan porabljamo. Pri posameznikih s pomanjkanjem ali motnjami spanja se pojavijo presnovne nepravilnosti, največkrat sta to debelost
in sladkorna bolezen tipa 2. Pomanjkanje spanja
povezujemo tudi z duševnimi boleznimi, kot so
npr. depresija, tesnoba in psihoza.
5. ZDRAVO RAZPOLOŽENJE
Že večkrat smo slišali pregovor Zdrav duh v zdravem telesu. Če kdaj, je zdaj zelo pomembno, da
ohranimo moč pozitivnega mišljenja in razpoloženja, kar seveda ni vedno lahko. Priporočamo
sprehode v naravi, izvajanje trebušnega dihanja
in tehnik sproščanja. Na splošno je v tem času
pomembno, da počnemo stvari, ki so nam blizu
in nas navdušujejo (npr. branje knjig, pogovori s
prijatelji, ogled dobrega filma ali oddaje, poslušanje glasbe, ustvarjalne dejavnosti…).

V letošnjem letu smo se marsikaj naučili, se
poglobili vase in mogoče tudi na novo vzpostavili
sistem vrednot. Trenutna situacija v zdravstvu
govori sama zase: da, preventiva je absolutno
potrebna in preventivno področje bomo razvijali
tudi v bodoče.
Kot občani in naši pacienti se lahko obrnete na
nas z različnimi vprašanji glede zdrave prehrane, gibanja, zdravega hujšanja, zvišanega krvnega tlaka, zvišanega krvnega sladkorja, zvišanih
maščob v krvi. Dobili boste priporočila o tem
kako živeti s sladkorno boleznijo, kako postati in
ostati nekadilec. Pri nas lahko spoznate različne
tehnike sproščanja in se naučite orodij, s katerimi boste obvladali stres, tesnobna stanja ter dobite podporo pri spoprijemanju z depresijo.
V Centru za krepitev zdravja izvajamo individualna svetovanja in pogovorne ure za vse, ki čutite
potrebo po spremembi življenjskega sloga. Veseli
bova vaših vprašanj in pobud.
Naj bo zdravje še naprej naša največja vrednota.
		

Mirna Nemanič in Saša Pezdirc

PRESEJALNI PROGRAMI
Državni program zgodnjega odkrivanja
predrakavih sprememb
materničnega vratu
Program Zora je državni program za “Zgodnje
Odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu.” Namen programa ZORA je zmanjšati
zbolevnost in umrljivost za rakom materničnega
vratu v Sloveniji. Cilj programa ZORA je doseči
najmanj 70-odstotno pregledanost vseh žensk

v starosti 20−64 let. Metoda programa ZORA
je aktivno presejanje vseh navidezno zdravih
žensk, starih med 20 in 64 leti, s pregledom celic v brisu materničnega vratu enkrat na tri leta
(potem, ko sta izvida dveh testov, opravljenih v
obdobju enega leta, negativna).

Je državni program za zgodnje odkrivanje raka
in predrakavih sprememb na dojkah. Iz centralnega registra DORA vse ženske v starosti med 50

in 69 let prejmejo vsaki dve leti vabilo na preventivno mamografijo.

Program Svit je nacionalni program presejanja
in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb
in raka na debelem črevesu in danki, ki je namenjen in dostopen vsem prebivalcem Slovenije,
moškim in ženskam, starim od 50 do 74 let, ki
imajo urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje.
Poteka pod okriljem Nacionalnega inštituta za
javno zdravje.

Klicni center SVIT osebo na nadaljnjo preiskavo –
kolonoskopijo, ki pojasni vzrok prikrite krvavitve.
Če je izvid negativen, pomeni, da v vzorcih blata z laboratorijsko preiskavo niso zasledili krvi
in bolezen najverjetneje ni prisotna. Taki posamezniki so v Program znova povabljeni čez dve
leti (in nato vsake dve leti do dopolnjenega 74.
leta starosti).

Osebe iz ciljne populacije dobijo po pošti na dom
vabilo k sodelovanju v Program. Če se na povabilo odzovejo in v Center Svit pošljejo izpolnjeno
izjavo o sodelovanju, dobijo na dom komplet testerjev za odvzem dveh vzorčkov blata, ki ju je
potrebno poslati v Centralni laboratorij SVIT v
analizo, kjer s pomočjo zelo natančnega testa v
okviru Programa SVIT odkrivajo prikrito krvavitev v blatu, ki lahko pomeni prisotnost predrakavih sprememb na črevesni sluznici (polipov).

Vsekakor pa se oglasite pri svojem osebnem
zdravniku, če ste pred povabilom v Program Svit
zaznali katero od naslednjih težav:

Predrakave spremembe (polipi) lahko neopazno
in občasno krvavijo. Z imunokemičnim testom
lahko tako prikrito krvavitev odkrijemo. Pozitiven izvid še ne pomeni raka na debelem črevesu
ali danki, v primeru pozitivnega izvida povabi

limfni vozel

krvne žile

•
•
•
•
•

vidna krvavitev v blatu,
sprememba v načinu odvajanja blata,
zelo tanko blato,
zaprtja, ki jim sledijo driske,
huda, ponavljajoča se ali dlje trajajoča bolečina v trebuhu,
• nenamerna izguba telesne teže. (Vir: NIJZ)
Svit kontaktna točka deluje v ZD Metlika ob
torkih, med 12. in 14. uro, v prostorih Centra za
krepitev zdravja. Pokličite na telefonsko številko
07 369 14 23 in svetovali vam bomo.
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Vsak sosed sosedu
lahko reši življenje
Avtomatski zunanji defibrilator ali AED je prenosna elektronska naprava, ki zazna zastoj srca pri
človeku. S pomočjo električnega sunka lahko znova zažene srce nekoga, ki je doživel srčni zastoj in s
tem reši življenje.
Večina srčnih zastojev se zgodi na javnih mestih
in tako so prvi reševalci na mestu tako imenovani
očividci. Avtomatski zunanji defibrilator je namenjen uporabi ljudi brez medicinske izobrazbe, zato
je njegova uporaba preprosta. AED lahko varno
uporablja vsak, ki je bil o uporabi poučen. Ker aparat AED pomaga skozi celoten proces oživljanja z
glasovnimi, vizualnimi in besedilnimi sporoči, ni
bojazni, da bi škodovali osebi, ki je doživela srčni
zastoj.
In zakaj je tako pomembno, da uporabimo AED?

Preprosto rečeno zato, ker lahko z uporabo AED
nekomu rešimo življenje.

Avtomatski eksterni defibrilatorji so ponavadi nameščeni na mestih, kjer se zadržuje več ljudi. V
Metliki sta to trgovski središči Gala in Spar, prav
tako pa lahko defibrilatorje najdemo na večini gasilskih domov. V občini Metlika je v pripravi projekt Prvih posredovalcev. Cilj projekta je, da bi se
čim večji del populacije seznanil z uporabo AED,
s temeljnimi postopki oživljanja in da bi se znebili
predsodkov, da lahko s to napravo škodujemo ponesrečencu. V prvi vrsti se moramo torej izobraziti
na področjih oživljanja in uporabe AED, saj bomo s
tem premagali strah in tako samozavestnejše pristopili k osebam, ki potrebujejo našo pomoč.
Če bi se pred nami zgrudil naš bližnji, bi mu zagotovo želeli pomagati. To imejmo v mislih, ko smo
priča situaciji, ko vidimo ležati nezavestno osebo
brez znakov življenja. Najslabše, kar lahko storimo
je, da ne storimo ničesar.
Anton Štubler

Tudi sestra je lahko kdaj
v nelagodni situaciji
Sestre velikokrat dajemo občutek, da nas nič ne
prizadene in da se v vsaki dani situaciji dobro
znajdemo. Vendar temu večkrat ni tako. Sama
vam lahko iskreno povem, da se na svojem delovnem mestu večkrat znajdem v nelagodnem
položaju. Predvsem med razkuževanjem, torej
po opravljenem pregledu pacienta.
Smernice dela v ambulanti narekujejo, da se po
opravljenih pregledih vedno razkužijo predmeti,
katerih se pacienti dotikajo, torej predmeti, na
katerih pacienti sedijo, na katere se naslanjajo ali
pa tisti, na katerih odložijo svoje osebne stvari.
V času korona virusa so ti postopki pogostejši.
Nelagodno se počutim, ko predmete razkužujem

12. maj je mednarodni dan medicinskih sester
pred pacientom, ki čaka naslednji na vrsto. Včasih imam celo občutek, da sem mogoče s svojim
osnovnim delom pacienta prizadela. Če se za trenutek postavim v vlogo pacienta, moram priznati, da bi si mislila, da sem umazana ali celo okužena in da sestra zaradi tega razkužuje površine.
Naj vas na tem mestu pomirim. Vse te postopke izvajamo zaradi vas in zaradi vaše varnosti,
saj si želimo, da bi iz naše hiše odšli zdravi. Vsi
preventivni ukrepi so še kako dobrodošli. Zaradi tega vas vse skozi opozarjamo. Zaradi vaše in
naše varnosti.
Mateja Švajger

Fizioterapija Mužar; Andreja in Kristina z vami tudi skozi korona čas
V dobrem sodelovanju z Zdravstvenim domom
Metlika našim pacientom, krajanom omogočamo maksimalno odpravo bolečin tudi v času epidemije.
Skozi 20-letno kariero svojega dela in nenehnega
poglabljanja našega znanja smo se v korona času
tudi v naši fizioterapiji spopadali z različnimi
težavami. Razmišljanje o načinu razgibavanja
v času, ko smo izolirani od naše lokalne ambulante, nas je pripeljalo do tega, da smo na naši
spletni strani objavili kar nekaj prispevkov na
temo razgibavanja v svojem domačem okolju. Iz
lastnih izkušenj vam lahko povem, da pridobitev
mišične aktivnosti zelo hitro upade, v kolikor se
ta aktivnost preneha. Mišice upadejo, nastajajo
bolečine, ki so bile prej zakrite v dobro razgibanem telesu. Vse spodbujamo, da se tudi v času, ko
smo izolirani in oddaljeni, nenehno razgibavamo
in skrbimo za svoje zdravje, tako psihično, kakor
tudi fizično, saj samo dobro razgibano telo skrbi,
da bolečina ne pride k nam.

S sodelavko se nenehno dogovarjava o načinu
izvedbe fizioterapije v naši ambulanti, kar je zelo
zahtevno glede na zahteve in priporočila NIJZ,
zato imamo v danem trenutku omejeno število
pacientov, s katerimi delamo najnujnejše obravnave. V tem času nam NIJZ svetuje, da obravnavamo samo paciente pod stopnjo nujnosti, zelo
hitro in hitro. Vse paciente, ki so pod stopnjo nujnosti, redno obveščamo, da bodo morali še malo
počakati. Žal naše čakalne dobe niso vezane na
naše delo, ampak so omejene zaradi trenutne situacije, ki je prisotna v naši državi. Po navodilu
ZZZS-ja se držimo elektronske knjige naročanja
in tako je čakalna doba delegirana s strani Zavo-

da za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prehod
čakalnih dob med pacienti ni možen prav zaradi
doslednosti izvajanja čakalne dobe.
V samoplačniški dejavnosti se trudimo Metličanom nuditi maksimalno podporo s pridobivanjem najnovejših aparatur. V letošnjem letu
smo pridobili dve novi aparaturi, ki sta za nas
predstavljali velik finančni zalogaj. Ker sredstev
iz strani sponzoriranja in države ni možno pridobiti, so terapije s pridobljenimi aparaturami samoplačniške. Tudi pri nas se trudimo, da imamo
nivo aparatur na nivoju vseh najboljših fizioterapij v državi. Redno usposabljanje, tudi z novimi
metodami obravnave fizioterapevtskih postopkov, nam v zadnjem času dokazuje, da na področju fizioterapije napredujemo, in sicer predvsem
na področju rehabilitacije bolečine v križu, trna
v peti, kalcinacije v rami, itd. Glede na zadovoljstvo pacientov, ki prihajajo skozi našo fizioterapijo, zagotavljam, da predstavljamo višji nivo
znanja in uspešnosti na tem področju. V bodoče
vas vse, ki imate zdravstvene težave na področju
gibalnih omejitev, vabim v našo Fizioterapijo, v
kateri se bomo maksimalno potrudili, da vam
pomagamo odpraviti ali olajšati bolečino.
Andreja Mužar

Kakovost in varnost v
času izrednih razmer
Iz različnih virov je zaznati, da se je standard v
zdravstvu v času epidemije oziroma v času na
splošno zaostrenih globalnih razmer zaradi prisotnosti virusa COVID-19, bistveno znižal. S to
izjavo se v ZD Metlika strinjamo le delno. Neizprosen čas je v zdravstvu pokazal vse pomanjkljivosti, na katere se opozarja že leta, kljub temu
pa se nekako leto vedno zaključi brez bistvenih
sprememb, dolgoletni ciklus pa se znova začne.
Težave so prostorske, težave so kadrovske, težave so s staro oz. nezadostno opremo. Nič novega. Opremo se kratkoročno lahko zagotovi, tudi
prostorska stiska se lahko nadomesti ob vprašljivem standardu vsaj kratkoročno, kader pa
nikakor. Pridobiti primerno usposobljen kader, s
primernim znanjem in delovnimi izkušnjami, je
dolgoročen proces. Da je nujno na tem področju
pristopiti k sistemskemu reševanju in ne le začasnemu in delnemu gašenju, mora postati prioriteta. Žal opažamo, da so zdravstveni zavodi
na tem področju prepuščeni sami sebi, lastnim
izkušnjam in iznajdljivosti.
V času epidemije so zdravstveni delavci pokazal izredno veliko neprecenljive pripadnosti,
vzdržljivosti in solidarnosti, kljub težkim pogojem dela in mnogim naporom, ki presegajo meje.
Ravno zaradi slednjega obstaja tveganje pri
zdravljenju, ki je tesno povezano z izčrpanostjo
in preobremenjenostjo. Zavedati se je potrebno,
da živimo v času, ko delo poteka drugače, ko je
le to prilagojeno, ko so prioritete postavljene iz
drugega zornega kota. Ves čas smo pri kakovostni obravnavi poudarjali, da je varnost pacienta
na prvem mestu, kar še vedno velja, vendar pa
mora danes zdravstveni delavec najprej poskrbeti za svojo varnost, da bo lahko varno pomagal
pacientom.

Način dela se je spremenil, kar pa nikakor ne pomeni - na slabše. S praznimi čakalnicami in spoštovanjem termina za pregled, so zavodi dosegli
ključni napredek k zajezitvi širjenja okužb. Ne le
virusa COVID-19, obstajajo namreč tudi drugi.
Zdravnik lahko pacienta obravnava z bistveno
manj motečimi situacijami. Prostori se za pacienti ustrezno razkužijo in prezračijo, kar dviguje
varnost za vse deležnike. Pacienti so ob vstopu
v zavode triažirani, držijo se pravil razkuževanja in uporabe mask, kar ravno tako povečuje
varnost. Dodatno varnost zagotavljajo tudi vsaj
delno ločeni prostori za pregled pacientov, ki so
potencialno okuženi. Ključnega pomena je bilo
odprtje vseh možnih informacijsko telekomunikacijskih kanalov za dostop do zdravnika, saj se
lahko zadeve pogosto rešijo brez fizičnega stika.
Ponovno govorimo o varnosti, poleg tega pa še o
povečani dostopnosti in varčevanju s časom.
Izredne razmere zahtevajo od vseh nas prilagoditve in spremembe, ki posegajo v naše osebno razkošje. Vsakršno razmero lahko gledamo iz dveh
zornih kotov. Lahko nam je odveč in se nanjo iz
različnih razlogov ne želimo prilagoditi, lahko pa
jo pogledamo z vidika pozitivnega vpliva na naše
bivanje in sobivanje ter si tako določimo nove
standarde, merila, neko novo realnost z nešteto
možnostmi za izboljšanje in osebnostno rast.
				

Duška Vukšinič

Kronični bolnik v korona času
Spomladi nas je korona čas ujel zelo optimistično naravnane. Mislili smo, da bo to krajše, gripi
podobno obdobje. Pripravljeni smo se bili spopasti s to težavo, misleč, da ne bo trajalo dolgo
in verjetno tudi ne pri nas, mogoče kje drugje.
Pa se je zgodilo prav pri nas. Z nastalo situacijo smo se spopadli kar uspešno, saj smo zajezili
širjenje okužbe. Bila je pomlad, dela na vrtovih
in vinogradih veliko, tako da smo obdobje karantene preživeli delavno in v glavnem optimistično.
Napovedan drugi val nas je zajel v večjem obsegu in bo verjetno tudi trajal dlje kot spomladi.
Priporočila glede omejevanja širjenja okužb ostajajo enaka in jih teoretično znamo na pamet:
umivanje rok, razkuževanje, razdalja.
Pa vendar, spoprijeti se moramo z izzivom, ki je
podoben, pa vendar glede na letni čas nekoliko
drugačen. Dnevi so krajši, vreme bolj neugodno,
včasih prav turobno, delo zunaj je končano.
Mogoče je sedaj čas, da nekaj več skrbi posvetimo sebi ter ohranjanju in mogoče celo izboljšanju našega zdravja:
1. Načrtujmo, kaj bomo nasledje dni naredili zase (ne vedno samo za druge), npr.: pripravili si bomo zdrav, nekoliko drugačen obrok
kot običajno, poskusili si bomo pripraviti pet
manjših obrokov, kot so nam priporočali že

davno, prebrali kaj več o svoji bolezni, živeli
bolj zdravo,… Če nas preveč vleče k hladilniku
ali smo nagnjeni k povečani telesni masi, si
naredimo urnik prehranjevanja in se ga poskušajmo držati.
2. Načrtujmo svoje jedilnike vsaj za en teden
vnaprej in naredimo seznam potrebnih sestavin.Tako bomo zmanjšali potrebo po obisku
trgovine in tudi prihranili nekaj denarja.
3. V svoj dan vključimo dovolj gibanja, ki naj bo
primerno zdravstvenim težavam in seveda
vremenu, da se ob tem dodatno ne poškodujemo.
4. Poleg telesne kondicije je pomembna tudi
duševna dobra kondicija: zmanjšajmo količino negativnih novic, preberimo kakšno vzpodbudno zgodbo, knjigo, preglejmo družinske fotografije, zapišimo kakšen spomin iz
našega življenja, ki bo dragocen za naše otroke
ali vnuke, pokličimo prijatelje, s katerimi se že
dolgo nimo srečali.
5. Pripravimo se na možnost bolezni: pripravimo kontakte, koga bomo poklicali v primeru,
če bi potrebovali pomoč, seznam zdravil in
drugih pripomočkov, ki jih uporabljamo ter
preverimo količino zaloge.
		

Bernarda Štrucelj

Pripravite se na primer, da zbolite:
• Poskrbite, da boste imeli vse relevantne kontaktne podatke, če jih boste slučajno potrebovali.

• Pomislite kaj in kolikšne količine bi potrebovali, če bi morali za nekaj tednov v karanteno.

• Še posebej bodite pozorni na kontrolo glukoze
v krvi.

• Prepričajte se, da imate dostop do dovolj
hrane.

• Če opazite gripi podobne simptome (zvišana
telesna temperatura, kašelj, težko dihanje), je
pomembno, da se posvetujete z zdravnikom.

• Prepričajte se, da boste lahko uravnavali
glukozo v krvi tako v primeru visokih kot tudi
nizkih sladkorjev.

• Če izkašljate sluz, to lahko kaže na okužbo,
zato poiščite zdravniško pomoč in zdravljenje.

• Če živite sami, se prepričajte, da nekdo, na
katerega se lahko zanesete, ve, da imate sladkorno bolezen, saj boste morda potrebovali
pomoč v primeru okužbe.

• Vsaka okužba bo zvišala raven glukoze v
krvi in povečala potrebo po tekočini, zato
poskrbite, da boste imelu dopstop do zadostne zaloge vode.
• Prepričajte se, da imate dovolj pripomočkov
in zdravil, ki jih potrebujete za vsakodnevno
življenje in zdravljenje sladkorne bolezni.

Kaj smo delali
v letu 2020
Leto 2020 je zaznamovala epidemija, ki je globoko posegla v naš udobni vsakdan in naše navade.
Postavili smo nove prioritete in se naučili živiti
z njo.
Odpovedati smo morali večino preventivnih
dejavnosti, ki smo jih načrtovali v lokalni skupnosti, proste kapacitete pa preusmeriti na nova
delovišča, kot so: triažna vstopna točka, jemanje
brisov, COVID prevozi, svetovanje in sledenje
okuženih pacientov.
V dejavnosti zobozdravstva za odrasle je bila
urejena četrta zobozdravstvena ambulanta in zaposlen zobozdravnik.
V dejavnosti otroškega in mladinskega zobozdravstva je bila prenovljena ambulanta.
Prenovili smo stopnišče in sanitarije v prvem
nadstropju.
Ob polletju smo prevzeli program pediatrije, zaposlili zdravnico in odkupili osnovna sredstva.
Za potrebe preprečevanja širjenja okužbe smo
nabavili dezinfekcijski aparat, sistem za merjenje telesne temperature, ogromno razkužil in zaščitne opreme.
Nabavili smo aparat za pomoč ekipi v nujni medicinski pomoči, ki se imenuje Lucas. Aparat
pomaga izboljšati rezultate žrtev nenadnega srčnega zastoja in izboljša postopke medicinskega
odziva. Ravno tako smo za to dejavnost nabavili
nov respirator.

Začetek epidemije

Nabavili smo laboratorijski stol za odvzeme, ginekološki stol ter CTG aparat, s katerim lahko v
času nosečnosti in poroda zdravniki natančno
spremljajo delovanje plodovega srca in aktivnosti maternice.
Skladno z načrtom je bila posodobljena tudi informacijska tehnologija.
ZD Metlika je tako v letu 2020 iz lastnih sredstev
nabavil za slabih 98 tisoč EUR osnovnih sredstev.
Še pred zaključkom leta načrtujemo pričetek del
na objektu garaže, kjer bo večnamenski prostor
za potrebe Centra za krepitev zdravja (CKZ) s pisarniškima prostoroma za potrebe CKZ in patronažne službe. Dostop bo omogočen tudi gibalno
oviranim osebam, saj bo vgrajeno dvigalo.
Načrtujemo tudi pridobitev gradbenega dovoljenja za prizidek k zdravstvenemu domu, ki predvideva izgradnjo dvonadstropnega objekta pred
zavodom, ki bo povezan z obstoječo stavbo. Zavod bi s to investicijo pridobil prepotrebne ustrezne prostore za izvajanje vseh dejavnosti.
Izzivi za leto 2021:
• zmagati v boju proti COVID-19,
• ureditev prostorov nad garažami,
• začetek investicije v prizidek k
zdravstvenemu domu.

Za potrebe izvajanja pregledov v dispanzerju za
medicino dela, prometa in športa smo nabavili
nov VTG aparat. Vestibulogram je diagnostična
preiskava, s katero se ugotavljajo vzroki motenj
ravnotežja.

Kolektivno testiranje
Usposabljanje s SIM centrom

Apel zdravstvenih delavcev
1. Umivajte in razkužujte roke
2. Uporabljajte zaščitne maske
3. Upoštevajte razdaljo med vami in drugo osebo

4. Držite se pravil omejitev gibanja
5. Če je le možno, ostanite doma
Da bi vam lahko pomagali,
moramo ostati zdravi!

Pomembne informacije

Zaradi velikega obsega telefonskih klicev, ki hromijo delo ambulant, smo v letu 2020 posodobili
elektronski način naročanja v ambulantah družinske medicine, ki je dosegljiv na naši spletni
strani. Povezava do aplikacije: https://www.
gospodar-zdravja.si/zd-metlika
Za vse ostale ambulante je način elektronskega
naročanja nespremenjen.
V primeru elektronskega naročila, boste prejeli
odgovor zdravstvenega delavca najpozneje v roku
treh delovnih dni. V času dopustov in odsotnosti zdravnikov boste informacijo o nadomeščanju
prejeli na telefonski številki 07-369-1-400.
Za nujno medicinsko pomoč pokličite številko
112.

Vse informacije o delu ambulant in organizaciji dela boste prejeli na telefonskih številkah
07-369-1-400 ali 041-431-244.
Svetovanje in navodila v primeru suma ali
okužbe s COVID-19 boste prejeli na telefonskih številkah:
1. 07-369-1-423: vsak delovnik med 8.00
in 14.30 uro,
2. 07-369-1-429: ponedeljek in torek od
12.30.do 19.30 ure in od srede do petka
med 08.00 in 14.30 uro,
3. 07-369-1-430: ponedeljek, torek in petek
med 08.00 in 14.30 uro ter v sredo in četrtek med 12.30 in 19.30 uro.
Poudarjamo, da so telefonske linije zelo obremenjene, zato vas prosimo za potrpežljivost.

Navodila za delodajalce in delavce
Vsi tisti, ki jim je bilo sporočeno, da so bili v tesnem stiku z okuženo osebo neposredno ali preko
aplikacije, naj ostanejo doma in ravnajo, kot da so
v karanteni na domu.
Zaposleni o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. V fazi epidemije, ki močno obremenjuje zdravstvo in zahteva ukrepe, ki ne vplivajo
samo na posameznika, ampak tudi na gospodarstvo, se vzpostavlja ureditev, ki bo vseeno zagotovila, da bo obveščenih čim več tistih, ki so bili v
tesnem stiku z okuženo osebo in bodo, če ne gre
drugače, ostali doma v karanteni na domu in bodo
za ta čas prejeli nadomestilo dohodka.
V kolikor oseba potrebuje potrdilo o prestajanju
karantene na domu, na portalu eUprava na naslednji povezavi https://e-uprava.gov.si/podrocja/
sociala-zdravje-smrt/zdravje/potrdilo-o-karanteni.html izpolnijo obrazec.
Potrdilo o karanteni na domu zaradi visoko tveganega stika z osebo, okuženo z virusom SARS-CoV-2, bodo prejeli na elektronski naslov, ki ga
bodo v vlogi navedli. Potrdilo osebe predložijo

delodajalcu oziroma vložijo v potrebnih postopkih za povračilo nadomestila prihodka, skladno z
interventno zakonodajo.
Za otroke, ki ostanejo v karanteni na domu,
skrbniki na portalu eUprava na naslednji povezavi https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/potrdilo-o-karanteni.
html izpolnijo obrazec.
Potrdilo o karanteni na domu bodo prejeli na elektronski naslov, ki ga bodo v vlogi navedli. Potrdilo osebe predložijo delodajalcu oziroma vložijo
v potrebnih postopkih za povračilo nadomestila
prihodka, skladno z interventno zakonodajo.
Prosimo vas, da ravnate skladno z zgornjimi navodili in osebe napotite na navedene povezave.
Povezava do navodil:
https://www.nijz.si/sl/nova-ureditev-karanten-na-domu
Cenjene bralke in bralci,
pristojne institucije lahko navodila tudi posodobijo ali spremenijo. Ta navodila so bila aktualna
na dan izdaje tega glasila.

Navodilo za karanteno na domu

Karantena na domu je ukrep, s katerim zdrava oseba po visoko rizičnem stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, ali po prihodu iz tujine omeji svoje stike z drugimi ljudmi (se samoosami
na stalnem, začasnem ali drugem naslovu). Karantena traja 10 dni od zadnjega visoko rizičnega tesnega stika
oziroma od prihoda v Slovenijo (v kolikor ste bili v karanteno napoteni ob vstopu v Slovenijo). Namen karantene na domu je preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 oziroma bolezni covid-19.
V času bivanja v karanteni upoštevajte naslednja navodila:
1. OSTANITE DOMA
• Ne odhajajte od doma (ne zapuščajte svojega
doma, ne hodite v službo, trgovino ali druge
ustanove, ne uporabljajte javnega prevoza ali taksijev).
• Izogibajte se stikom z drugimi in ne sprejemajte
obiskov v svojem domu.
• V času karantene se zamotite s prijetnimi aktivnostmi. Kljub osamitvi ostanite povezani z drugimi ljudmi, še posebej če živite sami. Priskrbite
si podporo prijateljev, družine in drugih. Poskusite ostati v stiku z njimi (prek telefona, pošte,
spleta itd.).
2. SPREMLJAJTE SVOJE ZDRAVSTVENO STANJE
• V obdobju 14 dni od zadnjega visoko rizičnega
tesnega stika z osebo s covid-19 oziroma 14 dni
od prihoda v Slovenijo spremljajte svoje zdravstveno stanje.
• Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki Covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj,
vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu …),
ostanite doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravniku povejte, da ste oziroma ste bili
v karanteni na domu. Zdravnik bo ocenil, ali je
potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.
• V primeru, ko morate sami na pot do vstopne točke zdravstvenega doma, ne uporabljajte javnega
prevoza, sistema souporabe avtomobilov ali taksijev.
3. ZAGOTAVLJANJE OSNOVNIH
ŽIVLJENSKIH POTREBŠČIN
• Za zagotavljanje osnovnih živil in higienskih
potrebščin se s svojci, sosedi ali prijatelji dogovorite, da vam jih priskrbijo in dostavijo na dom.
Pri dostavi naj v vaš dom ne vstopajo, ampak naj
potrebščine pustijo pred vhodnimi vrati in vas o
tem obvestijo po domofonu ali telefonu. Za zagotavljanje osnovnih življenjskih potrebščin se lahko obrnete na lokalno skupnost (na primer lokalna izpostava Rdečega križa, prostovoljci itd.).
• Priporočamo uporabo alternativnih metod nakupovanja, kot so spletna prodaja in dostava na
varen način, pri čemer dostavljavec ne vstopa v
vaš dom in vam dostavi paket pred vhodna vrata.

4. UPOŠTEVAJTE HIGIENO ROK
• Pogosto si umivajte roke z milom in vodo. V primeru, da voda in milo nista dostopna, za raz-kuževanje rok uporabite namensko razkužilo za
roke.
• Ne dotikajte se obraza z nečistimi/neumitimi rokami.
5. NE DELITE SVOJIH OSEBNIH IN HIGIENSKIH PREDMETOV Z DRUGIMI
• Uporabljajte svoj jedilni pribor, higienske pripomočke, perilo in brisače ter jih ne delite z drugimi.
• Po uporabi osebnih in higienskih predmetov, le-te očistite in jih shranjujte ločeno od osta-lih.
KDAJ JE KONEC KARANTENE NA
DOMU?
• Karantena traja 10 dni od zadnjega visoko rizičnega tesnega stika z osebo s Covid-19 oziroma 10
dni od prihoda v Slovenijo (za osebe, ki so bile v
karanteno napotene ob vstopu v Slovenijo).
• Še naprej spremljajte svoje zdravstveno stanje,
dokler ne mine 14 dni od zadnjega visoko rizičnega tesnega stika z osebo s covid-19 oziroma 14 dni
od prihoda v Slovenijo. V tem obdobju se izogibajte vsem nenujnim tesnim stikom z ostalimi ljudmi. To še posebej velja za stike s starejšimi, tistimi
s kroničnimi boleznimi in tistimi, ki imajo oslabljen imunski sistem (bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, sladkorna bolezen, oslabljeno delovanje
ledvic, zdravljenje raka itd.). Pri njih je tveganje za
težji potek bolezni višje.
• Po prenehanju karantene še naprej upoštevajte pravilno higieno kašlja in si še naprej pogosto
umivajte roke.
• Testiranje po koncu karantene ni potrebno.
• Spremljajte situacijo v Sloveniji in upoštevajte ukrepe
in navodila strokovnjakov (pristojnih inštitucij).

mobilna aplikacija #OstaniZdrav

Pravilna higiena kašlja
Novi koronavirus SARS-CoV-2

1

2
ali

Preden zakašljate/kihnete si
pokrijte usta in nos s
papirnatim robčkom.

3
Papirnat robček po vsaki
uporabi odvrzite v koš.

Zakašljajte/kihnite v
zgornji del rokava.

4
Po kašljanju/kihanju si umijte
roke z milom ter vodo.

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.

Nasveti za umivanje rok
Novi koronavirus SARS-CoV-2

1

Roke najprej dobro splaknemo
pod tekočo vodo.

2

Z milom, ki ga nanesemo po celotni površini rok,
si drgnemo roke 1 minuto, po vseh predelih
(dlani, hrbtišča, med prsti, palca in tudi
pod nohti obeh rok).
SARS-CoV-2

3

Milo dobro speremo z rok z vodo.

4

S papirnato brisačo za enkratno uporabo si
roke obrišemo do suhega.
Pipo zapremo s papirnato brisačo in pazimo,
da se je z umitimi rokami ne dotaknemo več.

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.

Naj bo leto 2021 drugačno,
predvsem sproščeno, mirno in veselo.
Naj bo zdravo!
Vse dobro vam želi kolektiv
ZD Metlika

“Ko začnemo ceniti sedanji trenutek, začnemo
spoznavati, kako iz jemna stvar je življenje, pa
naj bodo okoliščine kakršne koli že.”
Greg Anderson

