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Dermatološka ambulanta se predstavi

V dermatološki ambulanti vam 
strokovno svetujemo in pomagamo 
pri vseh kožnih bolezni.  Najpogo-
stejše med njimi:

• bakterijske, virusne in glivične 
okužbe,

• alergijske in reaktivne bolezni 
(npr. atopijski dermatitis, kontak-
tni dermatitis),

• akne, rozacea in seboroični der-
matitis,

• luskavica,
• izpadanje las,
• pigmentna (melanocitna) zname-

nja,
• benigni tumorji kože (seboroične 

keratoze, mehki fibromi, heman-
giomi),

• kožni rak (aktinične keratoze, ba-
zalnocelični karcinom, ploščato-
celični karcinom kože, melanom),

• bolezni ven (krčne žile).

Pigmentna znamenja, benigne in 
maligne kožne tumorje pregledu-
jemo klinično in dermatoskopsko. 
Naučimo vas pravilnega samopre-
gledovanja pigmentnih znamenj in 
ustrezne zaščite kože pred soncem.
Opravljamo tudi terapevtske in ko-
rektivne posege s tekočim dušikom 
(npr. zdravljenje bradavic).
Takoj po opravljenem pregledu 
boste dobili pisno mnenje in navo-
dila glede nadaljnjega zdravljenja in 
nege.

Pa še nekaj navodil, ki jih velja upo-
števati pred dermatološkim pregle-
dom:

• Vsaj nekaj dni pred pregledom 
ne uporabljate zdravilnih krem, 
mazil ali drugih pripravkov na pri-
zadetem delu kože; diagnozo na-
mreč veliko lažje postavimo, ka-
dar vidimo polno razvito klinično 
sliko.

• Na pregled pridite nenaličeni.

Dermatoskopija
Dermatoskopija ali površinska mi-
kroskopija kože je metoda, ki der-
matologom pomaga pri zgodnjem 
odkrivanju melanoma in drugih vrst 
kožnega raka.
Z njo je mogoče veliko zanesljive-
je ločiti nenevarne pigmentirane 
spremembe na koži od nevarnega 
melanoma.
Dermatoskop s posebnim siste-
mom osvetlitve leče omogoči, da 
spremembo na koži vidimo moč-
no povečano. Poleg tega natančno 
razločimo tudi strukture v vrhnjih 
plasteh kože. Preiskava kože z der-
matoskopom je enostavna, popol-
noma neboleča in hitra.

VIRI:
http://www.nadlani.si/zdravje/lisaji/
https://www.eucerin.si/o-kozi/indi-
kacije/rosacea-and-couperose-prone
-skin
https://oopsi.si/atopijski-dermatitis/
http://aloeveraslovenija.blogspot.
com/2017/10/luskavica-kozna-bole-
zen-ki-ni-nalezljiva.html
https://vegilandija.si/zdravljenje-lu-
skavice-na-naraven-nacin/
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Glivična okužba kože

Rozacea

Atopijski dermatitis

Luskavica na nohtih

Luskavica
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»Preživite vsakodnevno življenje tako,
kot bi plezali na goro. S pogledom na vrh se v mislih 
osredotočite na cilj, vendar ne spreglejte čudovitih 

razgledov, ki se vam odpirajo med potjo.
Kajti pot je pomembnejša od cilja.«

H. Melchart
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Evropski dan logopedije 

Evropska organizacija logopedov 
CPLOL je 6. marca 2019 obeležila 
Evropski dan logopedije. CPLOL  - 
Comité Permanent de Liaison des 
Orthophonistes / Logopèdes de 
l’Union Européen je evropska krov-
na organizacija logopedov, ki zdru-
žuje 35 strokovnih združenj v 32 
državah. CPLOL je bil ustanovljen 
leta 1988 z namenom sodelovanja 
logopedov na mednarodni ravni.

Namen vsakoletnega dogodka je 
ozaveščati o motnjah komunikacije 
in vlogi logopeda. Tema letošnjega 
evropskega dneva logopedije so 
motnje avtističnega spektra (MAS). 
Na ta dan smo se logopedi po vsej 
Evropi zbrali in organizirali delav-
nice ter konference z namenom 
informiranja o vlogi logopeda pri 
motnjah avtističnega spektra. 

Motnja avtističnega spektra je vse-
življenjsko stanje, ki lahko vpliva 
na različne vidike življenja otroka 
ali odraslega. Znana je kot motnja 
‘spektra’, saj imajo posamezniki ve-

liko različnih vrst znakov, ki so bolj 
ali manj izraženi. Osebe z MAS se 
med seboj razlikujejo, a večina za-
znava svet drugače kot drugi ljudje. 
Težave imajo pri socialni interak-
ciji, komunikaciji ter razumevanju 
lastnih čustev in čustev drugih. Prav 
tako lahko imajo težave na podro-
čju govora, branja in pisanja. 

Na srečanju  logopedov, ki je pote-
kalo pod okriljem Društva logope-

dov Slovenije, smo izvedeli, kako 
lahko logopedi, kot člani strokovne-
ga tima sodelujemo pri postavljanju 
diagnoze MAS. Predvsem pa, kako 
lahko osebam z avtizmom pomaga-
mo pri razvijanju komunikacijskih in 
socialnih veščin za izboljšanje kvali-
tete življenja. 

Barbara Šumak, prof. spec. in reh. 
pedag. – logoped
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Delavnice v Centru za krepitev zdravja

PREDSTAVITEV DVEH NOVIH KRAT-
KIH DELAVNIC V CENTRU ZA KREPI-
TEV ZDRAVJA – Presejanje za funk-
cijsko manjzmožnost, Testi telesne 
pripravljenosti za odrasle in starej-
še

OPOMBA: Vsebina je bila predsta-
vljena v oddaji »Za zdravje«, na Mu-
rskem valu dne 25. 3. 2019 in Radiu 
Romic.

Namen našega prispevka je predsta-
vitev dveh novih kratkih delavnic v 
Centru za krepitev zdravja. Prva de-
lavnica je presejanje za funkcijsko 
manjzmožnost, druga pa testiranje 
za odrasle in starejše osebe.

Presejanje za funkcijsko 
manjzmožnost
je delavnica, ki poteka kot enkratno 
srečanje, v katerem se izvaja testi-
ranje za oceno funkcijske manjz-
možnosti, za osebe nad 65.letom 
starosti. Testiranje je sestavljeno iz 
kratkega vprašalnika in testa za oce-
no mišične zmogljivosti. Vprašalnik 
sprašuje o težavah, ki jih povzročajo 
različna zdravstvena stanja. Zdra-
vstvena stanja vključujejo bolezni 
ali druge kratkotrajne ali dolgotraj-
ne zdravstvene težave, poškodbe, 
duševne ali čustvene bolezni.

Kako izgleda test za mišično zmo-
gljivost?
Udeleženec izvaja vstajanje s stola v 
30 sekundah. Test se oceni glede na 
spol in starost ter število ponovitev 
vstajanja.

Kakšen je namen presejanja?
Namen delavnice je zgodnje od-
krivanje funkcijsko manjzmožnih 
starejših oseb od 65.let starosti 
naprej in vključevanje le teh s cilja-

no obravnavo za preprečevanje ali 
odpravo posledic staranja.

Kaj nam povedo pridobljeni rezul-
tati?
Če funkcijska manjzmožnost ni 
prisotna, udeležencu svetujemo 
ohranjanje telesne dejavnosti in ga 
ponovno povabimo na test čez eno 
leto. V primeru, da je funkcijska 
manjzmožnost prisotna in mišič-
na moč ni zadostna, se po obrav-
navi udeleženca napoti naprej na 
poglobljeno testiranje telesne prip-
ravljenosti za starejše, ki ga izvaja-
mo v Centru za krepitev zdravja.

Kje poteka in kdaj?
Presejanje za funkcijsko manjzmo-
žnost poteka vsak petek v Zdra-
vstvenem domu Murska Sobota v 
prostorih Dispanzerja za pljučne 
bolezni in tuberkulozo, od 13. do 
15.ure. Izvajata ga fizioterapevt in 
kineziolog. 

Testi telesne pripravljenosti za 
odrasle in starejše
Testi telesne pripravljenosti za od-
rasle in starejše so nova oblika krat-
ke delavnice, nastale v okviru pro-
jekta Skupaj za zdravje, s pomočjo 

članov delovne skupine za samo-
oskrbo funkcijske manjzmožnosti, 
glede na željo in opažanja izvajalcev 
iz prakse ter zaradi potreb starajoče 
se populacije v Sloveniji.

Kako je sestavljena delavnica?
Delavnica vsebuje dve skupini te-
stov za testiranje telesne pripravlje-
nosti: 
1. skupina testov za testiranje te-

lesne pripravljenosti odraslih 
oseb,

2. skupina testov za testiranje te-
lesne pripravljenosti starejših 
oseb.

Komu je katera skupina testov na-
menjena in katere teste vključuje?
Skupina testov za testiranje telesne 
pripravljenosti odraslih oseb je na-
menjena testiranju telesne priprav-
ljenosti odraslih oseb, starih od 18 
do 65 let. Skupina testov poudar-
ja povezanost med redno telesno 
dejavnostjo, telesno pripravljeno-
stjo in zdravjem. Testiranje telesne 
pripravljenosti odraslih oseb vklju-
čuje osnovne meritve arterijskega 
krvnega tlaka, sestave telesa, teste 
motoričnih sposobnosti (statično in 
dinamično ravnotežje, agilnost), te-
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ste mišično-skeletne pripravljenosti 
(gibčnost, mišična jakost, moč in 
vzdržljivost) ter teste kardiorespi-
ratorne pripravljenosti (vzdržljivost 
srca, ožilja in dihal). 
Skupina testov za testiranje telesne 
pripravljenosti starejših oseb pa je 
namenjena osebam, starim 65 let 
in več. Testi so bili izbrani na osnovi 
funkcijske telesne pripravljenosti, ki 
zagotavlja zmogljivost opravljanja 
funkcijskega gibanja, kot so hoja 
po ravnem in stopnicah, vstajanje 
in usedanje s predpostavko, da je 
potrebno imeti za ohranjanje funk-
cijske zmogljivosti zadostne fizio-
loške rezerve (mišično zmogljivost, 
vzdržljivost, gibčnost, ravnotežje). 
Posebnost testov je, da merijo fizio-
loške parametre z uporabo funkcij-
skih gibalnih nalog, kot so stoja, pri-
pogibanje, dvigovanje, doseganje 
in hoja. Tudi ta skupina testov vklju-
čuje osnovne meritve arterijskega 
krvnega tlaka, sestave telesa, teste 
motoričnih sposobnosti (statično in 
dinamično ravnotežje, agilnost), te-

ste mišično-skeletne pripravljenosti 
(gibčnost, mišična jakost, moč in 
vzdržljivost) ter teste kardiorespi-
ratorne pripravljenosti (vzdržljivost 
srca, ožilja in dihal).
Glavni namen delavnice je izved-
ba poglobljenega testiranja po-
sameznikov z visokim tveganjem 
za pojav telesne nedejavnosti in 
funkcijske manjzmožnosti oziroma 
testiranje nezadostno ali mejno te-
lesno dejavnih posameznikov ter 
tistih z ocenjeno funkcijsko manjz-
možnostjo. 

Kakšni so cilji?
Posameznikom posredovati infor-
macijo o njihovi telesni pripravlje-
nosti glede na izid poglobljenega 
testiranja in jim (po)nuditi individu-
alen nasvet, kako izboljšati oziroma 
ohranjati svojo telesno pripravlje-
nost s pomočjo ustrezne telesne 
dejavnosti za krepitev zdravja.

Kdo izvaja delavnico?
Delavnico izvajata dva diplomirana 

fizioterapevta in kineziolog. 

Kako dolgo poteka delavnica?
Delavnica poteka v obliki enkratne-
ga srečanja in je brezplačna. Testi-
ranje za odrasle osebe vsebuje 11 
specifičnih testov, za starejše pa 8 
specifičnih testov. 

Kontaktni podatki: 
Za udeležbo na testiranje telesne 
pripravljenosti se lahko predhodno 
prijavite na našo telefonsko števil-
ko: 041 396 194. Na tej številki se 
boste dogovorili z dipl. fiziot. JANJO 
LEBARIČ ali  dipl. fiziot. MARKOM 
SMODIŠEM ali mag. kin. MITJEM 
DIŠIČEM. 
Lahko nam pa tudi pišete na: 
janja.lebaric@zd-ms.si, 
marko.smodis@zd-ms.si, 
mitja.disic@zd-ms.si 
Center za krepitev zdravja Murska 
Sobota vas pričakuje, zato vljudno 
vabljeni!

Marko Smodiš, dipl. fiziot.

CTG ŠOLA

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
Z INTERAKTIVNIMI UČNIMI 
DELAVNICAMI
Dne 22.03.2019 je v  GK UKC Lju-
bljana potekalo izobraževanje na 
temo kardiotokografija.
Predavanje je potekalo v dneh sklo-
pih in sicer teoretičen ter praktičen 
del.
V teoretičnem delu so bili predsta-
vljeni osnovni pojmi kardiotokogra-
fa (CTG), namen, analiza, priprava 
nosečnice/porodnice na snemanje 
CTG-ja in dejavniki, ki vplivajo na 
snemanje kardiotokografije. V prak-
tičnem delu so bile 3 delavnice, ki 
so tehnično potekale po enakem 
principu. Prikazami so bili različni 

CTG zapisi iz  interaktivnih prime-
rov. Nato so se udeleženci preko 
aplikacije QR Code Reader prijavili 
v program in preko anketne izpol-
njevali odgovore na vprašanja, ki so 
se navezovala na interpretacijo CTG 
zapisov.
Kardiotokografija (CTG) je metoda 
za zanesljivo kontinuirano spremlja-
nje plodovih srčnih utripov preko 
elektrod in tonizacije materenice. 
Novejši CTG aparati merijo tudi srč-
ni utrip matere. CTG se posname v 
primeru bolečin v križu nosečnice, 
otrdevanju trebuha, krvavitvah, po 
presoji babice ali medicinske sestre 
in po naročilu zdravnika.
Namen CTG-ja je pravočasna pre-

poznava plodov, ki bi lahko bili v 
stanju hipoksije/acidoze in  pre-
prečitev hipoksične encefalopatije, 
mrtvorojenosti ter zgodnje neona-
talne smrti z minimalnim številom 
intervencij.

Analiza CTG zapisa:
CTG zapis vedno interpretiramo v 
sledečem vrstem redu:
1) osnovna srčna frekvenca ploda

- normalna (110-160 udarcev/
minuto)

- tahikardna ( >160 udarcev/mi-
nuto)

- bradikardna (<110 udarcev/
minuto)

2) variabilnost (nihanje srčne fre-
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kvence okoli osnovne srčne fre-
kvence brez akceleracij in dece-
leracij):
- normalna (5-25 udarcev/min)
- zmanjšana (<5 udarcev/min 

več kot 50 minut ali več kot 3 
minute med deceleracijo)

- povečana/saltatorna (>25 
udarcev/min več kot 30 minut)

3) periodične spremembe
- akceleracije (nenadno poviša-

nje PSU nad osnovno frekven-
co vsaj 15 sekund)

- deceleracije (nenadno zniža-
nje PSU pod osnovno frekven-
co vsaj 15 sekund)

4) aktivnost maternice/tonizacije
- tahisistolija (>5 popadkov/10 

minut)
- hipertonus (>2 minuti poveča-

na frekvenca)
5) končna analiza in stanje otroka:

- CTG je normalen – odsotnost 
hipoksije/acidoze. Normalen 
CTG je tisti kjer se otrokova 
srčna frekvenca giblje med 
110 in 160 udarcev/minuto, je 
variabilen, so prisotne akcele-
racije, odsotne deceleracije.

- CTG je suspekten – nizka verje-
tnost hipoksije/acidoze

- CTG je patološki – visoka verje-
tnost hipoksije/acidoze

Predpriprava nosečnice/
porodnice na snemanje CTG-ja
Nosečnico seznanimo o pomenu 
prehranjevanja in pitja pred pose-
gom, ji zagotovimo zasebnost, jo 
seznanimo s samim potekom po-
stopka, jo prosimo, da se obrne na 
bok (običajno na levi bok). Prepri-
čamo se, da aparat meri plodove 
srčne utripe in ne materine. Na CTG 

zapis zapišemo ime in priimek no-
sečnice, datum in uro nastavitve v 
kolikor aparat tega ne beleži sam. 
Preverimo tipala in počutje noseč-
nice. V primeru snemanja dvojčkov 
je potrebno nastaviti zamik +/- 20.

Dejavniki, ki vplivajo na CTG 
zapis
Obstaja več različnih dejavnikov, ki 
vplivajo na CTG zapis kot so fizična 
aktivnost matere, položaj matere, 
aktivnost maternice, telesna tem-
peratura matere, nihanje arterij-
skega tlaka pri materi, prisotnost 
kakršnega koli vnetja, stanje bud-
nosti otroka, zunanja stimulacija 
otroka, hrup,...

Rebeka Martinec, dipl.bab.

Varno na sonce

Poleg pozitivnih učinkov na človeka 
(predvsem tvorba vitamina D) ima 
sonce tako pri kratkotrajni intenziv-
ni, kot tudi dolgotrajni izpostavlje-
nosti številne negativne posledice 
za zdravje. Delo na prostem, še po-
sebno v poletnih mesecih, navadno 
vključuje daljšo izpostavljenost ra-
kotvornemu ultravijoličnemu seva-
nju (UV-sevanju) in visokim tempe-
raturam, zato pomeni tveganje za 
zdravje delavcev.

Delo pri visokih temperaturah
Dolgotrajna izpostavljenost viso-
kim temperaturam lahko zaradi 
prekomernega znojenja in neza-
dostnega vnosa tekočine povzroči 
nezmožnost vzdrževanja normalne 
telesne temperature, dehidracijo in 
pregrevanje telesa, kar vodi v sla-
bost, glavobol, omotičnost, vročin-
ske krče, v najtežjih primerih tudi v 

vročinsko kap, ki zahteva nujno me-
dicinsko pomoč. 
Po priporočilih naj bi delavci pri fi-
zičnem delu na prostem spili koza-
rec tekočine (nesladkane osvežilne 
pijače ali vode) na vsakih 15 do 20 
minut, oziroma od 6 decilitrov do 
enega litra na uro, oziroma po pot-
rebi.
Delavci, ki delajo v toplotno neugo-

dnih razmerah, se težje koncentri-
rajo na delo, se hitreje utrudijo in 
počutijo izčrpane ter začnejo delati 
napake, kar lahko vodi v nastanek 
večjega števila nezgod pri delu. 
Delu pri visokih temperaturah bi se 
morali delavci postopno privajati in 
omogočiti telesu, da se v obdobju 5 
do 14 dni ustrezno prilagodi.



8

Kako naj se zaščiti m?
Poiščem
si senco, kadar je le 
mogoče. 

Delajte v senci. Če to ni mogoče, si 
poiščite naravno ali umetno senco 
na delovišču ali njegovi bližini vsaj 
med odmori, ki naj bodo pogostej-
ši, če je sončno UV-sevanje visoko 
in so temperature na delovišču vi-
soke. 

Prekrijem
vse dele telesa.
Nosite gosto tkano, a 

hkrati  ohlapno in lahko zaščitno 
obleko, ki naj vključuje majico ali 
srajco z dolgimi rokavi in dolge hla-
če. Takšna obleka omogoča izhla-
pevanje znoja in zračenje telesa, 
hkrati  pa ne prepušča UV-sevanja.

Pokrijem
glavo in vrat.
Nadenite si pokrivalo s 

širokimi krajci (od 7,5 do 12 centi -
metrov) ali kapo z dolgim ščitnikom 
in legionarskim stranskim dodat-
kom. Tudi zaščitne čelade naj imajo 
ščitnik in dodatek za zaščito uhljev, 
stranskih delov vratu in zati lja.

Zakrijem
oči.
Oči zaščiti te s sončnimi 

očali z označeno zaščito UVA in 
UVB, ki se tesno prilegajo obrazu 
in tako preprečijo sevanje v oči tudi 
od strani.

Popijem
čim več vode. 
Med delom pogosto pij-

te osvežilne brezalkoholne pijače, 
najbolje vodo. Pri fi zičnem delu na 
prostem je priporočeno spiti  koza-
rec tekočine na vsakih 15 do 20 mi-
nut oziroma od 6 decilitrov do ene-
ga litra na uro oziroma po potrebi.

Namažem
se po izpostavljenih
delih telesa.

Pred začetkom dela na soncu in po-
zneje večkrat med delom se po iz-
postavljenih delih telesa na debelo 
namažite s kremo z zaščitnim fak-
torjem 30 ali več.

Mojca Bauman, dipl. m. s.

Vir: htt p://www.cilizadelo.si/varno-
delo-na-soncu.html

Babištvo v teoriji in praksi

V petek, 5.4.2019 smo se sodelavke 
iz Dispanzerja za ženske udeležile 
strokovnega srečanja Babištvo v te-
oriji in praksi v Hajdošah. Srečanje 
je bilo razdeljeno v tri sklope.
Za začetek so nam predstavniki Po-
rodnišnice Ptuj predstavili organi-
zacijo in delo na svojem oddelku. 
Še posebej so se pohvalili z odlično 
organizacijo porodov v vodi. 
Poslušali smo predavanja o endo-
metriozi in cistah v pred in pome-
nopavzalnem obdobju.
Zelo zanimivo je bilo predavanje o 
cepljenju nosečnic- katera cepljenja 
nosečnicam svetovati  in katera se v 
nosečnosti  ne izvajajo.
Drugi sklop predavanj je bil name-
njen medkulturnim oviram v zago-
tavljanju obporodne skrbi in sicer 
s stališča nosečnic in zdravstvenih 
delavcev.
Seznanili so nas z razširjenim pre-

sejanjem novorojencev v Sloveniji, 
iz kliničnega in laboratorijskega vi-
dika.
V predavanju o dojenju pa smo 
spregovorili o tem, kako dojenje 
spodbujati  in kaj ter kako svetova-
ti  doječim materam, da se dojenje 
čim dlje ohrani.
V popoldanske delu pa smo se sez-
nanili z Ritgenovim manevrom za 
ohranitev perineja ob koncu druge 
porodne dobe.
Še posebej je bilo, v poplavi vseh 
farmacevtskih sredstev, zanimivo 
predavanje Z zelišči do lažjega po-
roda. Že upokojena babica iz ptu-
jske porodnišnice, ki se trenutno v 
Švici izobražuje na to temo, nas je 
seznanila z zelišči, ki lajšajo noseč-
nost in porod.
Poslušali smo tudi predavanje o 
tem, kako lahko empati čna izčrpa-
nost in izgorelost zdravstvenih de-

lavcev vpliva na neprimerno skrb 
za ženske med nosečnostjo in po-
rodom.
Zadnje predavanje pa je bilo name-
njeno najpogostejšim odklonom pri 
ravnanju z zdravili.
Polni novega znanja, uporabnih in-
formacij in prijetnih trenutkov, smo 
si ob odhodu iz Hajdoš obljubili, da 
se jeseni ponovno srečamo na stro-
kovnem srečanju Sekcije medicin-
skih sester in babic.

Urška Sinic, vms


