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STROKOVNO SREČANJE OB EVROPSKEM DNEVU ANTIBIOTIKOV 

 Dne 17.11.2015 sem se na Ministrstvu za zdravje RS udeležila strokovnega srečanja ob Evropskem dnevu antibiotikov. Namen srečanja je bil opozoriti na preudarno rabo protimikrobnih zdravil, ki dolgoročno  varuje pred nastankom na antibiotike odpornih bakterij. Poudarjeno je bilo, da se je v Sloveniji zmanjšalo ambulantno predpisovanje antibiotikov, vendar smo še vedno previsoko glede na evropsko povprečje. Preveč se predpisuje predvsem antibiotik Amoksiklav. Izpostavljeno je bilo tudi pretirano predpisovanje  antibiotikov otrokom med 1. in 4. letom življenja. Nadzor s strani ZZZS poteka preko kontrole števila receptov, ki so izdani za predpisovanje antibiotikov. V regiji Krško to pomeni 250/1000 receptov, kar je zelo visok delež. Poraba v bolnišnicah se izraža v DDD/100 BOD. V Splošni bolnišnici Brežice beležimo upad porabe od 88,20 DDD/100 BOD v letu 2010 na 62,18 DDD/100 BOD, vendar je to še vedno visoko glede na podatke  ostalih slovenskih  bolnišnic. Predstavljena je bila tudi mreža EARS – Net Slovenije, ki vključuje 16 bolnišnic in 10 mikrobioloških laboratorijev, obenem pa je mreža vključena v evropsko mrežo od leta 2000. Namen mreže je spremljati odpornost na antibiotike  8 vrst bakterij, ki jih izolirajo iz invazivnih kužnin: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonije, E Coli, Enterococus faecalis, Enterococcus  faecium, Klebsiella pneumonije, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter. V Sloveniji narašča delež ESBL + E coli, ki je v letu 2014 znašal že 13 %. Večina izolatov Klebsielle pneumonije ima odpornost na cefalosporine 3. generacije, a tudi na kinolone in aminoglikozide. Še bolj pa nas skrbi odpornost na karbapeneme. Tudi glede MRSA se je situacija v Sloveniji poslabšala. Leta 2011 smo beležili 7,1 % MRSA, leta 2014 pa že 13,1 %. 

Zaradi vse večjega deleža ESBL + enterobakterij se je povečala poraba karbapenemov, kar je pripeljalo do razvoja karbapenemaz. Do sedaj so se v Sloveniji pojavljali sporadični primeri okužb in kolonizacij. Predstavljen je bil izbruh v eni od slovenskih bolnišnic, kamor je bila  sprejeta bolnica iz Srbije. Prišlo je  do izbruha kolonizacije pri  31 osebah  od 200 bolnikov, ki so bili v kontaktu s to bolnico in prenos se je zgodil na 5 oddelkih te bolnišnice. Sprejeto je navodilo, ki velja za vse bolnišnice, da se odvzamejo nadzorne kužnine vsem, ki so bili hospitalizirani v tujini. Odvzame se bris rektuma ali blata ter v primeru urinskega katetra urin. Nadzorne kužnine je treba vzeti ob sprejemu in nato čez 1 teden. Enako je potrebno odvzeti tudi vsem kontaktom.  Zaradi velikih razlik v rezistenci bakterij so bile narejene analize v posameznih državah glede števila enoposteljnih sob, ležalnih dob, števila zdravnikov, števila postelj na 100.000 prebivalcev, zasedenosti postelj. Rezultati analize so si včasih nasprotujoči in  vedno ne pojasnijo , zakaj je bistveno manj rezistence bakterij na antibiotike v zahodni in severni Evropi. Po slabih rezultatih glede rezistence izstopa Italija, po dobrih pa Avstrija kot zgled urejenega zdravstvenega sistema.   Mojca Savnik Iskra, dr. med., spec. internist, strokovna direktorica  
7. BANIČEVI DNEVI: OKUŽBE PREBAVIL 

Dne 20.11 in 21.11.2015 so v Dolenjskih Toplicah potekali 7. Baničevi dnevi, ki so bili posvečeni okužbam prebavil. Udeležila sem se le drugega dneva srečanja. Glede okužbe prebavil po vrnitvi iz tropov je bilo poudarjeno, da prizadenejo 30 – 70 % ljudi. Večinoma gre za bakterijske okužbe, ki so v večini primerov blage oblike in zahtevajo le simptomatsko obravnavo (hidracijo ter počitek). V primeru težje bolezni se uvede antibiotična terapija. Če težave trajajo več tednov, gre za perzistentno ali kronično drisko. Najpogosteje so vzrok težavam okužbe s paraziti, ki zahtevajo protimikrobno zdravljenje. Posebej hude driske prizadenejo bolnike z imunsko prizadetostjo. Vzroki so enaki kot pri osebah, ki so imunsko zdrave, vendar je večja pojavnost oportunističnih okužb. Večja je tudi verjetnosti kroničnih drisk, drisk povezanih z zdravili, nevtropeničnih enterokolitisov. V diagnostičnem postopku so pomembni: sodelovanje klinika in mikrobiologa, stopenjska mikrobiološka diagnostika ter včasih tudi invazivna diagnostika. V bolnišnicah so med najbolj pogostimi okužbami črevesne virusne okužbe z: norovirusi, rotavirusi, adenovirusi, astrovirusi. Širijo se na več načinov, zanje so značilne  majhne infektivne doze, zato lahko povzročijo, da v kratkem času zboli veliko ljudi. V bolnišnici te okužbe poslabšajo osnovno zdravstveno stanje bolnikov in povečujejo smrtnost. Za zajezitev virusov so bistveni izolacijski 
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ukrepi, higiena rok, uporaba osebne varovalne opreme in čiščenje ter razkuževanje površin, pri tem je treba misliti na virucidnost razkužil, ustrezne koncentracije in kontaktni čas delovanja razkužil. V Evropi predstavljajo okužbe, povzročene s Clostridium difficile kar 4 % okužb, ki so vezane  na zdravstveno oskrbo. Najpogostejša bolezen, ki jo povzroča C. difficile, je klostridijska driska, ki se običajno pojavi po zdravljenju z antibiotiki ali po okužbi s sporami. Spore so odporne na običajna razkužila in se izločajo z blatom bolnikov. Najpogostejši prenosi so fekalno – analni, preko rok zdravstvenih delavcev, preko kontaminiranih predmetov, instrumentov in površin. V primeru izbruha je potrebno upoštevati sveženj ukrepov: kontaktna izolacija v enoposteljni sobi s sanitarijami, higiena rok, uporaba zaščitnih rokavic, higiena okolja, uporaba sporocidnih sredstev, nadzor izvajanja predpisanih ukrepov in izobraževanje. Glede kampilobakterioz je bilo poudarjeno, da je postajajo  velik javnozdravstveni problem, ker se  širijo  odporni sevi  preko hrane, kar ima za posledico okužbe pri ljudeh. V letu 2014 je bila registrirana že 69 % odpornost proti kinolonom,  kot učinkovit antibiotik se uporablja eritromicin. V vzhodnih delih Slovenije se pojavlja tudi ehinokokoza, ki jo povzroča pasja trakulja. Okužba poteka dolgo prikrito, kaže pa se s cistami v različnih organih, najpogosteje v jetrih (70 %) in v pljučih (15 %), a tudi v ledvicah, vranici, možganih, srcu, vretencih in mišicah. Diagnostika zajema UZ trebuha in serološke preiskave na ehinokokna protitelesa. Pri zdravljenju se uporablja albendazol.  Mojca Savnik Iskra, dr. med., spec. internist, strokovna direktorica  
CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA – STAROSTNIK V ZDRAVSTVENEM IN SOCIALNEM VARSTVU 

Dne 12.11.2015 sem se udeležila 5. znanstvenega simpozija z naslovom »Celostna obravnava pacienta – starostnik v zdravstvenem in socialnem varstvu«. V uvodnem predavanju sta poslušalce nagovorili dr. Ljiljana Leskovic ter dr. Bojana Filej. Predstavljen je bil doktorski študijski program, ki je kot prvi v Sloveniji namenjen diplomiranim medicinskim sestram. Dr. Peter Černelč nam je predstavil smernice zdravljenja limfomov in levkemij pri starejših. Številni predavatelji so predavali o kakovostnem staranju. Statistični podatki so zaskrbljujoči: prebivalstvo se stara, vse več starejših pa je osamljenih, onemoglih in podvrženih zlorabam. Tudi jaz sem predstavila prispevek z naslovom »Vpliv bolezni na kakovostno staranje«, ki ga je mentorirala dr. Danica Železnik in ki ga predstavljam v nadaljevanju. 

Povzetek: Dandanes se prebivalstvo stara. Starost sama po sebi ni bolezen, vendar z leti narašča obolevnost za kroničnimi boleznimi, te pa zmanjšujejo kakovost življenja starostnika. Za kakovostno starost so pomembni dobri medčloveški odnosi, preprečevanje osamljenosti, premagovanje predsodkov pred starostjo, pripomore pa tudi materialna preskrbljenost in krepitev mentalnih sposobnosti. V starosti se telo spremeni, starejši so bolj dovzetni za razvoj številnih bolezni, spremeni se resorbcija zdravil, spremeni se tudi delovanje čutil. Uporaba pripomočkov (slušni aparat, hojica idr.) izboljša kakovost življenja. Z zdravim življenjskim slogom, pravilnim jemanjem zdravil ter v primernem socialno-ekonomskem okolju je številne bolezni možno zdraviti in nadzirati. Problem predstavljajo tudi duševne bolezni, demenca in depresija. Zaradi številnih bolezni je pogosto potrebna hospitalizacija, pogostejši so zapleti po operacijah in boleznih, pogostejši so tudi stranski učinki zdravil. Številni starostniki vsakodnevno trpijo bolečine, ki zmanjšujejo njihovo kakovost življenja in lahko vodijo v nastanek duševnih motenj.    1  Uvod Že nekaj let se soočamo z dejstvom, da se prebivalstvo stara. Do tega prihaja zaradi zniževanja rodnosti, zmanjševanja smrtnosti oz. podaljševanjem življenjske dobe (Vertot, 2010). Obdobje starosti je težko opredeliti. Lahko se jih opredeli med starejše ljudi takrat, ko se spremeni njihova družbena vloga (npr. ob upokojitvi), ali po starostni shemi, kjer so osebe nad 60 let starejši odrasli in osebe nad 65 let. Tudi starejše osebe lahko razvrstimo v več starostnih skupin: v prvi so osebe, stare 65-74 let, v drugi so osebe, stare 75-84 let, v tretji pa nad 85 (Vertot, 2010).   Napovedi kažejo, da bo leta 2020 v Sloveniji vsak peti prebivalec starejši od 65 let (Rupert in Vilič Klenovšek, 2010). Trend staranja bo neugodno vplival na finančno vzdržnost sistema zdravstvenega varstva (Medved in Tičar, 2008). Starost sama po sebi ni bolezen, je pa v tesni povezavi, saj z leti narašča obolevnost za kroničnimi boleznimi, te pa povečujejo potrebe po hospitalizaciji, zdravilih in medicinskih pripomočkih. Povečuje se število starejših, ki so osamljeni, onemogli in nesposobni sami poskrbeti zase in zadovoljiti življenjske potrebe (Toth, 2004).  2  Kakovost življenja starostnika Kakovost življenja niso le posameznikove finančne zmožnosti, temveč je povezana z občutkom zadovoljstva z lastnim življenjem. Visok življenjski standard še ne pomeni visoke ravni kakovosti življenja (Vrabič Kek, 2012). Vendar pa je znano, da se z upokojitvijo gmotni položaj ljudi poslabša. Redni prihodek se zniža in to vodi v slabši finančni položaj, ta pa je eden osnovnih dejavnikov za kakovostno življenje (Hlebec, Kavčič in Ogulin Počrvina, 2013). Danes ženske, stare nad 65 let, ki živijo same, spadajo med najrevnejše prebivalce 
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Slovenije, saj jih skoraj polovica živi pod pragom revščine. Mnogi starejši se počutijo odrinjeni, izolirani, ogroženi in zlorabljeni zaradi različnih dogodkov: zniževanja pokojnin, neupoštevanja predlogov, spodbujanja medgeneracijske nestrpnosti in nasilja na različnih ravneh (Kožuh Novak, 2011).  Za kakovostno starost so pomembni dobri medčloveški odnosi, preprečevanje osamljenosti, premagovanje predsodkov pred starostjo in odpravljanje marginaliziranosti starejših. K boljši kakovosti življenja pripomore materialna preskrbljenost, ukvarjanje s hobiji in krepitev mentalnih sposobnosti (Javornik, 2006). Vendar ne gre le za to. Pomembna je zavestna skrb za ohranjanje in krepitev človekove svobode in samostojnosti v odločanju; učenje in ustvarjalnost v skladu z zdravjem, razmerami in sposobnostmi; zavedanje o smislu preteklosti, sedanjosti in prihodnosti ter sprejetje staranja, osmisliti rojstvo in smrt (Ramovš, 2003). Psihično blagostanje, občutje sreče in zadovoljstva ter drugi vidiki doživljanja kakovosti življenja so v veliki meri odvisni od osebnostnih značilnosti (Musek, 2012). Veliko starostnikov ne doživlja kakovostne starosti, kar pa je odvisno od kriterijev, socialnega stanja in pričakovanj. Kakovostno starost namreč omogočajo mnogi zdravstveni, socialni, vedenjski in psihološki dejavniki. Primarni so zdravstveni, saj za bolnega človeka težko ocenimo, da doživlja kakovostno starost. Nasprotno pa dobro zdravje ne zagotavlja kakovostne starosti, nujni spremljevalci so dobro počutje, zadovoljstvo s seboj in topli socialni odnosi. Starejši so pogosto osamljeni, ker njihovih vrstnikov ni več, ne znajdejo se v spremenjenem svetu ali pa se ne razumejo v svoji družini (Kadiš in Šiplič, 2002). Osamljenost je velik problem pri starejših, ki izgubijo partnerja in jim njihovi otroci ne vlivajo zaupanja oz. odnosi z njimi niso dovolj pogosti. Starejši, ki so odvisni od pomoči drugih, so pogosteje žrtve zlorabe, tako fizične kot psihične zlorabe ali zanemarjanja (Kogoj, 2011).  Pomembno vlogo imajo razna društva in skupine, ki starejšim omogočajo reševanje raznih življenjskih tegob, jim lajšajo duševne bolečine, omogočajo skupna potovanja in praznovanja ter jim omogočajo dobre medsebojne odnose.  (Kadiš in Šiplič, 2002). Na dobro počutje in zdravje pomembno vplivata tudi zdrava prehrana in redna telesna dejavnost. Uravnotežena prehrana ob normalni prehranjenosti ohranja telesno moč, v kombinaciji z miselno aktivnostjo in redno telesno dejavnostjo pa ohranja in varuje duševno zdravje (Vertot, 2010). Preventivni pregledi so usmerjeni v odkrivanje okvar in kroničnih degenerativnih bolezni, v izboljšanje splošnega telesnega in duševnega zdravja prizadetih ter s tem samostojnost, posledično bi obnovili tudi njihovo družbeno funkcijo (Kocijan, 2002). 3  Spremembe v starosti 

Staranje organizma postopoma privede do oslabljenega imunskega sistema, razvijejo se anatomske in funkcionalne spremembe (Videčnik Zorman in Marasapin Čarman, 2010). Zmanjša se pretok krvi skozi možgane, zmanjša se tudi delovanje prebavil, organi težje delujejo uravnoteženo, saj se zmanjša celokupna voda v telesu. Maščobno tkivo se poveča, mišična masa se zmanjša (Kržan in Budihna, 2005). V želodcu se poveča pH, zmanjša se površina tankega črevesja in prekrvavitev, praznjenje želodca je upočasnjeno, zmanjša se tudi glomerulna filtracija in pretok krvi skozi ledvice. Vse to povzroči spremembe pri resorbciji zdravil in poveča možnost za nastanek neželenih učinkov (Lejko-Zupanc, 2012).    V starosti nastane atrofija okušalnih brbončic v ustih, zmanjša se salivacija. Ob tem je uživanje hrane oteženo, ustnice in sluznica sta razpokani, okušanje hrane je moteno, pogosta so glivična obolenja. Zmanjša se občutek za žejo, običajno pomanjkljivo zobovje pa ovira žvečenje hrane. Uživanje hrane in pijače je lahko oteženo zaradi tresenja ali sunkovitih premikov rok ali glave in bolečin v rokah, motene koordinacije gibov in oteženega požiranja (Kobentar in Marinič, 2000).  Zmanjšajo se organi, zmanjša se delovanje ledvic in jeter, okrnjena je moč dihalnih mišic in zmanjšan krvni obtok v možganih (Grobler, 2010). Staranje spremlja tudi spremenjeno delovanje čutil – motnje vida, sluha, okusa. Te spremembe lahko vodijo v socialno izolacijo starostnika, vodijo v osamljenost in depresijo. Nekatera zaznavanja lahko okrepimo s pripomočki (očala, slušni aparat) in s prilagoditvijo bivalne okolice starostnika. Na ta način se lahko kakovost starostnikovega življenja izboljša (Kos in Sedej, 2012). Nekateri starejši ljudje, ki slabo slišijo, to neradi priznajo, kar lahko vodi v zmotno mnenje o njihovi prištevnosti zaradi neprimernih odgovorov (Kocjančič, 2010). Nezdravljene motnje vida vodijo v omejitev telesnih dejavnosti, povečano pogostnost padcev, depresijo, socialno osamitev in odvisnost (Jaki Mekjavič, 2008). Starostniki so zaradi starostnih sprememb, tako fizičnih kot psihičnih, prometno ogrožena skupina, zato potrebujejo preventivne ukrepe, ki jim omogočajo vključevanje v cestni promet, seveda tistim, ki jim psihofizične zmogljivosti to dovoljujejo (Vertot, 2010). V prometu so ogroženi zaradi slabovidnosti, izgube ravnotežja, onemoglosti in ravnanj drugih udeležencev v prometu. Ogroženi pa so tudi v primeru naravnih ali drugih nesreč, saj imajo omejene možnosti pobega zaradi nemobilnosti, pozabljivosti ali arhitekturnih ovir. Izpostavljeni so strukturnim tveganjem zaradi čakalnih dob v zdravstvenem sistemu, premalo prostora v domovih za ostarele, neprilagojenega javnega prometa in urbanističnih sprememb (Hlebec, Kavčič in Ogulin Počrvina, 2013).  4  Obolenja starostnikov Staranja ne moremo preprečiti, lahko pa človek ostane vitalnejši z zdravim načinom življenja, velik 
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vpliv ima starostnikovo socialno in ekonomsko okolje, zunanje okolje ter osebne značilnosti in življenjski slog (Vertot, 2010). Starejše osebe pogosto obolevajo za več kroničnimi degenerativnimi boleznimi, in sicer: pojavljajo se simptomatske degenerativne spremembe na sklepih, okvare sluha in motnje vida, arterijska hipertenzija, aterosklerotične bolezni, sladkorna bolezen tipa II, maligne bolezni in kronična obstruktivna pljučna bolezen, pa tudi demenca in depresija (Šabovič, 2005). Osebe, ki imajo sočasno težave zaradi več bolezni, so bolj prizadete, potek zdravljenja pa je težji in daljši (Eržen in Govc-Eržen, 2005).  Mnoge bolezni starostnikov lahko zdravila zaustavijo, izboljšajo in so celo nujna za preživetje (Kržan in Budihna, 2005). Pogosto se zgodi, da imajo starostniki ob jemanju zdravil težave zaradi svojih napak, in sicer zaradi samoiniciativnega spreminjanja odmerkov, opuščanja določenih zdravil, neuporabe zdravil, podvajanje zdravil iz iste farmakološke skupine, izposojanja zdravil drugih oseb idr. (Potočnik Benčič, 2010). Starejši, ki živijo v domu starejših, so zaradi starosti, slabega zdravstvenega stanja in življenja v ustanovi za dolgotrajno nego še posebej izpostavljeni okužbam. Ob tem je cepljenje eden izmed najpomembnejših javnozdravstvenih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni (Petek Šter, 2008).  5  Zapleti zdravljenja Zaradi zmanjšanega delovanja organizma se starostnik težje prilagodi spremenjenim pogojem in večjim obremenitvam, kadar pride do njih. Kronične bolezni v starosti pogosto vodijo v hospitalizacije, kot zaplet le-te pa se pojavljajo bolnišnične okužbe. Pogosteje kot mlade osebe, jih spremljajo zapleti ob operativnih posegih (Poredoš, 2004). Premestitev starostnika v drugo okolje, npr. v bolnišnico, lahko sproži prilagoditveno motnjo, depresivno razpoloženje, poslabšanje sposobnosti osebe z demenco ali povzroči neorientiranost. Zato je pomembno, da se starostnik čimprej vrne v domače okolje ali, če je mogoče, da se postopek in zdravljenje izvedeta ambulantno (Kogoj, 2011).  Kadar se hospitalizaciji ni mogoče izogniti, je pomembno spodbujanje mobilnosti izven postelje zaradi preprečevanja kontraktur, izogibanj vstavitvi urinskega katetra, uporaba pripomočkov za hojo, bolnišnično okolje pa naj spodbuja neodvisnost starostnika, ter aktivnosti za povečevanje stopnje neodvisnosti. Bolniška soba naj bo primerno opremljena, zdravstveno osebje pa ustrezno izobraženo in usposobljeno. Cilj zdravstvene oskrbe je, da bi posameznik ostal čim dlje zdrav, saj so zdravi ljudje dlje časa aktivni v družbi, zmanjša se potreba po zdravstvenih storitvah. Doseženi cilji vodijo v kakovostno življenje posameznika in celotne družbe (Skela Savič, Hvalič Touzery, Zurc, 2010).  

Šabovič (2004) meni, da bi bila najboljša rešitev za starejše paciente, ki potrebujejo hospitalizacijo, bolnišnica na domu. Starostnik bi v tem primeru bival doma, zdravnik in medicinska sestra pa bi izvajala zdravljenje in zdravstveno nego podobno kot v bolnišnici. V tujini se mobilne bolnišnice že izvajajo in izboljšujejo kakovost zdravljenja starejših.  Izogibati se je potrebno hospitalizaciji starostnika le zaradi nege, kar se v praksi pogosto dogaja. Starostnik naj bo hospitaliziran le v primeru, ko obstaja medicinska indikacija ali takrat, ko od bolnišničnega zdravljenja pričakujemo izboljšanje zdravstvenega stanja. Zaželeno je, da svojci obiskujejo pacienta in sodelujejo pri postopkih, ki se izvajajo v bolnišnici (Šabovič, 2004). Kadar starostnik potrebuje operativni poseg, je pomembno, da v obravnavi sodelujejo strokovnjaki z različnih področij, in sicer: izbrani osebni zdravnik, kirurg, internist, anesteziolog, radiolog, fizioterapevt, negovalno osebje, socialni delavec, svojci in drugi (Zajec, 2004). Pred operativnim posegom starostnik potrebuje poglobljeno psihično pripravo, ki je prilagojena njegovemu razumevanju in dojemanju. K dobri pripravi lahko veliko pripomorejo svojci. Potrebna je tudi kondicijska priprava, v primeru izsušenosti in podhranjenosti parenteralna prehrana. Pred posegom smo pozorni, da pacient ne dobi terapije, ki bi mu zaradi anestezije lahko škodovala, odstranimo zobno protezo in druge pripomočke, poskrbimo za preventivo razjede zaradi pritiska in poostrimo skrb za intimno nego pacienta. Zaradi starosti večkrat pride do zapletov, kot so bolnišnična okužba, sladkorna bolezen postane neurejena, izguba teže za več kot 10%, ishemija tkiva, anemija, hemodinamska nestabilnost in drugih (Zrim, 2010). Po kirurškem posegu so pogosto potrebni veliki telesni, duševni in gmotni napori, da se operirani starostnik v izboljšanem stanju vrne v svoje bivalno okolje (Zajec, 2004).  Medicinska sestra v bolnišnični vlogi deluje zdravstveno vzgojno. Starostnika in svojce educira o potrebnem, npr. o dajanju injekcij ali ravnanju s stomo. Navodila naj bodo jasna in izvedena tudi praktično. Spretnost je potrebno s starostnikom ponavljati toliko časa, da bo to obvladal. Za domov lahko dobi tudi pisna navodila (Gašparovič, 1999).   6  Duševne motnje v starosti Številni starostniki vsakodnevno trpijo bolečine, nezdravljena bolečina pa lahko vodi v depresijo, čustveno neravnovesje, anksioznost, nespečnost, telesno nezmožnost in poslabšanje spremljajočih bolezenskih stanj. Starostniki menijo, da je njihova bolečina kazen za grehe iz preteklosti, da je bolečina normalen del staranja in da je bolečina znak hude bolezni. V nekaterih primerih nočejo obremenjevati svojcev, ali pa menijo, da bolečina napoveduje smrt (Godec in Omejc, 2004).  Mnoge telesne bolezni v starosti lahko sprožijo duševno motnjo, ali pa jo sprožijo številna zdravila, 
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ki jih jemljejo starostniki. Velja pa tudi, da duševne motnje in psihotropna zdravila vplivajo na potek telesnih bolezni (Kogoj, 2011).  Številni starostniki imajo težave zaradi sindroma z upadom spoznavnih sposobnosti - demenco. Ta otežuje ali onemogoča izvajanje dnevnih aktivnosti, onemogoča sposobnost za obvladovanje čustev, socialnega vedenja in motivacije. Značilen je upad spominskih sposobnosti, sposobnosti govornega izražanja, nezmožnost uporabe motoričnega aparata, težave z zaznavanjem in številne vedenjske in psihične spremembe (Kogoj, 2011). V starosti se lahko prvič pojavi depresija, tudi v sklopu bipolarne motnje, prilagoditvene motnje ali kot organska razpoloženjska motnja. Ker se nekateri vidiki bolezni lahko razlikujejo od depresije v mlajših življenjskih obdobjih, jo lahko hitreje spregledamo. Starejši ljudje z depresijo namreč redkeje navajajo žalost, pogosteje se pritožujejo zaradi telesnih težav, navajajo težave s spominom, pogosto se zmanjšata apetit in motivacija, pojavijo se tudi vedenjske spremembe in izrazitejša tesnoba. Za depresijo trpi najmanj 20% bolnikov v prvem letu po možganski kapi, ki zaradi tega težko sodelujejo v rehabilitacijskih programih. Pogostejša je tudi pri bolnikih s sladkorno boleznijo in kronično obstruktivno pljučno boleznijo, rakom, Parkinsonovo boleznijo ter po zlomu stegnenice (Kogoj, 2011). Med starejšimi je zelo pomembna prepoznava depresije, predvsem zato, ker so ta stanja pri njih težje opazna in spremembe čustvovanja manj izrazite. Težnja po smrti pri starostnikih je lahko posledica duševnih motenj ali telesne opešanosti, osamljenosti in potrebe po pomoči (Turk in Kersnik, 2008). Pomembno je, da prepoznavamo in ločimo depresijo od demence. Začetni znaki demence so lahko podobni drugim telesnim ali duševnim boleznim. Tako pri depresiji kot pri demenci se lahko pojavi razdražljivost, depresivno razpoloženje in izguba zanimanja za dogajanja v okolici. Za zdravljenje se uporabljajo psihotropna zdravila, vendar je potrebna pazljivost, saj so starejši večinoma bolj občutljivi na učinke in stranske učinke  (Ziherl in Tomori, 1999).  7  Zaključek Vsak človek si želi imeti ob sebi ljudi, s katerimi se pogovarja in mu zaupa svoje stiske. Starostniki se počutijo osamljene, ker mnogokrat ostanejo brez ljubljene osebe ali prijateljev, otroci in vnuki pa imajo svoje obveznosti, in tako se starejši počutijo v nadlego. Osamljenost in žalost lahko vodita v depresijo, ki pomembno zmanjša kakovost življenja. Mladi bi se morali zavedati, da nas izkušnje in nasveti, ki nam jih predajo starejši, bogatijo in nas lahko veliko naučijo. Stvari, ki so nam mladim samoumevne, so lahko za starejše velik problem. Tako malo je treba, da starejšim polepšamo dan, že nekaj minut druženja ali pomoč pri premagovanju stopnic in polepšali bomo dan starejši osebi, ki nam bo hvaležna za pomoč. 

Zavest, da smo storili nekaj dobrega, bo tudi nam polepšala dan. Pri našem delu v bolnišnicah in domovih za ostarele bodimo pozorni na starejše, zavedajmo se, da se v bolnišničnem okolju običajno ne znajdejo najbolje, spodbujajmo jih in jim pomagajmo, da čim dlje ostanejo samostojni pri izvajanju življenjskih aktivnosti.   Valerija Simončič, DMS  
POZIV ZDRAVNIKOM IN DIPLOMIRANIM MEDICINSKIM SESTRAM 

 Zdravstvena oskrba beguncev v Dobovi Waha International in Zavod Krog sta na podlagi sporazuma z Ministrstvom za zdravje Slovenije vzpostavila zdravstveno oskrbo za begunce na lokaciji železniške postaje v Dobovi. Vse zainteresirane zdravnike in diplomirane medicinske sestre vabita, da se pridružijo zdravstveni oskrbi beguncev. Zadrževanje beguncev traja 3-4 ure ali manj. Delo je plačano po dnevnih in nočnih urnih postavkah (23.00-6.00). Trenutno je načrtovana prisotnost bivalnega kontejnerja za zdravstveno oskrbo do 28.2.2016. Pričetek opravljanja zdravstvene oskrbe je v torek, 8.12.2016 v večernem času. Zainteresirani pošljite na Zavod Krog osnovne podatke (ime in priimek, prebivališče, emšo, davčna št, št. TRR), kopijo licence, življenjepis in podpisano izjavo o odgovornosti, ki vam jo bodo poslali. Info: direktorica Emina Hadžić, Zavod Krog, Beblerjeva ulica 11, 6000 Koper. GSM: 041-401-619 e-pošta: emina@zavod-krog.si  
POZIV DIPLOMIRANIM MEDICINSKIM SESTRAM 

 Pozivamo diplomirane medicinske sestre na različnih oddelkih, da izkažejo svoj interes za prerazporeditev na delovno mesto diplomirana medicinska sestra – operacijska medicinska sestra (E037010), izhodiščni plačni razred 32 ter nadaljnje usposabljanje na omenjenem delovnem mestu na kirurškem oddelku v operacijski enoti.  
PARKIRANJE V ŠPORTNI DVORANI  BREŽICE 

 
Zavod za šport Brežice vsem zainteresiranim 
ponuja možnost parkiranja v garaži Športne 
dvorane Brežice (garaža je pod video nadzorom) za 
samo 50 EUR na mesec.  
Info: rezervacije@zsport-brezice.si 
 

DODELITEV SREDSTEV ZA STROJNO IN PROGRAMSKO OPREMO ZA eZDRAVJE 
 Splošna bolnišnica Brežice se je v mesecu avgustu prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za 
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dodelitev sredstev za povezovanje s centralnimi storitvami eZdravja ter za uvajanje rešitve eNaročanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Namen javnega razpisa je bil omogočiti uvajanje storitve eNaročanje kot ene izmed storitev eZdravja v javne zdravstvene ustanove na nacionalni ravni. Javni razpis je bil razdeljen na dva sklopa, predmet sklopov so bila strežniška strojna in sistemska programska oprema za namene povezovanja s centralnimi storitvami eZdravja ter strokovna dela za konfiguracijo nadgradenj za rešitev eNaročanje (namestitev, prilagoditev urnikov, povezava na šifrant VZS). Bolnišnica se je prijavila na oba sklopa. Za sklop 1 je prijavila strežniško strojno opremo za namene povezovanja s centralnimi storitvami eZdravja v višini 12.200,00 EUR, ter za sklop 2 - strokovna dela za konfiguracijo nadgradenj za rešitev eNaročanje (namestitev, prilagoditev urnikov, povezava na šifrant VZS) v višini 5.111,00 EUR.  Prijava bolnišnice je bila popolna, zato je Ministrstvo za zdravje vlogi ugodilo v polnem znesku prijave (17.311,00 EUR), na podlagi česar je bila sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev. Dobavitelj opreme iz sklopa 1 je opremo dobavil in instaliral 13.10.2015, izvajalec del za sklop 2 pa je prilagoditve in namestitev programa izvedel 30.9.2015.  Bolnišnica je bila vključena v portal eZdravja Čakalne dobe dne 24.11.2015, s čimer je izpolnila upravičenost do izplačila pogodbenega zneska.  Rok Škvarč, vodja zdravstvene administracije  
KAKO OSTATI MLAD? 

1. Odvrzite nepomembne številke. To vključuje: leta, težo, višino. O tem naj razmišlja vaš zdravnik. Zato ga plačujete. 2. Zadržite samo vedre prijatelje. Slabo razpoloženi vas vlečejo na dno. 3. Nadaljujte z učenjem. Naučite se več o računalniku, energiji, rastlinah, o čemer koli, in ne dovolite, da možgani počivajo, ker to je potem hudičevo delo in hudič se imenuje Alzheimer. 4. Uživajte v malih stvareh. 5. Smejte se večkrat dolgo in glasno. Smejte se, dokler vam ne zmanjka diha. 6. Normalno, tudi solze bodo. Vzdržite, žalujte in pojdite naprej. Edina oseba, ki je z vami celo življenje, ste vi sami. Vedno izberite življenje! 7. Posvetite se temu, kar imate radi. Družini, hišnim ljubljenčkom, spominom, glasbi, cvetju, športu in hobijem ter vsemu, v čemer uživate. 8. Poskrbite za zdravje. Če je dobro, ga ohranite. Če je nestabilno, ga izboljšajte. Če pa je kaj bolj resnega, poiščite pomoč. 9. Izogibajte se neprijetnih potovanj. Potujte tja, kjer še niste bili, in ne tja, kjer se boste počutili neprijetno in depresivno. 

10. Izkoristite vsak trenutke, da poveste svojim prijateljem in svojim bližnjim, da jih imate radi. Zapomnite si: Kvaliteta življenja se ne meri s številom vdihov, ki jih delamo zato, da bi živeli, ampak štejejo trenutki, ko nam je zastal dih.  Vir: Spletna pošta  
ZAHVALE 

Hvala dr. Povhetu za uspešno operacijo. Enako hvala vsem na oddelku za vse spodbudne besede.  Metka Motoh 
 Kirurški oddelek Ko je človek zdrav, se niti ne zaveda in ne ceni svojega zdravja, kaj šele pomembnosti zdravstvenega osebja, ko pa zboli, pa se vse to spremeni. V tem trenutku bi se vam želel zahvaliti za vso pomoč in oskrbo, ki ste mi jo nudili, ko mi je bilo težko in boleče. Verjamem, da boste rekli, da ste zato tukaj, vendar resnično cenim in spoštujem vaše delo, saj ima toliko ljudi različne težave in bolečine, vi pa še vedno mirno, vestno in z vso svojo predanostjo opravljate svoje delo. Naj bo tole darilce zgolj majhna pozornost za vaš trud.  HVALA.  Alojz Godler 

Spoštovani, Spodaj podpisani Jožef Žnidarič redno obiskujem ambulantno zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v Splošni bolnišnici Brežice. Z zdravljenjem in osveščanjem, ki ga izvajajo zdravnica in uslužbenke v zdravstveni negi, sem zelo zadovoljen.  Pohvalil bi tudi odnos uslužbencev ambulante do uporabnikov storitev. S svojim delom nam pomagajo obvladovati bolezen in spreminjati način življenja. Vsem želim še naprej uspešno delo. S spoštovanjem.  Jožef Žnidarič 

Spoštovani, Zdravljena sem bila na ginekološko-porodnem oddelku, kakor tudi v ambulanti Splošne bolnišnice Brežice. Z obravnavo in odnosom uslužbencev na oddelku, kakor tudi v ambulanti v času mojega zdravljenja sem bila izjemno zadovoljna. Beseda hvala za vse je premalo, naj Vam veliko pomeni. Zahvaljujem se zdravnici ge. Pohar in vsem uslužbencem oddelka ter jim še naprej želim uspešno delo. Hvala in lep pozdrav.  Milena Žnidarič 



             

7  

Interna I For all the great!!! Thank you for taking care of my mother. You treat her with all your big heart. Thank you  Love.  Ester and Mira from Israel 

Dr. Dinko Rogulj, dr. med., spec. internist Zdravniki specializanti Bolniške sestre Celotno strežno osebje oddelka interna 1 Spoštovani, Dovolite mi, da se vsem Vam – zgoraj imenovanim iz srca in prisrčno zahvalim za vaš trud, strokovno znanje, prizadevanje, uspešnost in posledične napore, kar vse ste izjemno dokazali, predvsem dokazovali v času zdravljenja na oddelku INTERNA 1 – pacientke gospe Majde Kragelj (sicer moje mame). Ob vseh vaših prizadevanjih – poudarim: »vsakogar izmed vas«, še posebej izjemnega zdravnika dr. Rogulja in drugih lečečih zdravnikov – specializantov – na zadolženem področju (vaše službe) je pacientka v času zdravljenja doživela izjemen napredek glede na okoliščine, v katerih se je (zdravstveno) nahajala v času sprejema v bolnišnico Brežice. Kot zunanji opazovalec (obiskovalec, sin pacientke) sem bil prisoten pri oskrbi in negi, ki ste ji jo nudili, kar je resnično vredno največje pohvale in spoštovanja! V enaki vlogi sem bil prisoten tudi kot spremljevalec diagnostike, ki je bila dana pacientki in nadaljnjim strokovnim – zdravniškim ukrepom, ki so omenjeni diagnostiki sledili (poteku in načinu zdravljenja), kot opažam danes – izjemno uspešno. Velika vam HVALA! Še posebej s strani odgovornega zdravnika, dr. Rogulja, specialista internista – sem opazil tisto, kar sicer najbolj pogrešamo v današnjem času, to je – izjemno analitiko, skrb ter posledične strokovne ukrepe, ki so prinesli določene nove preiskave (tudi v UKC Ljubljana), predvsem rezultate, izjemno dobrodošle v diagnostiki zdravstvenega stanja pacientke. Cenjeni dr. Rogulj ( s sodelavci) – mirno lahko rečete: Acti labores lucundi… torej: »Opravljeno delo je prijetno«! Dovolite mi torej, cenjeni dr. Rogulj, vaši sodelavci – specializanti in drugi zdravniki, izjemne bolniške sestre, strežnično – bolniško osebje, da se Vam vsem zahvalim še enkrat in sicer v imenu pacientke, gospe Kragelj Majde, kot v svojem osebnem imenu. V čast mi je, da lahko zapišem to, kar berete. V zaključni besedi, ki je namenjena vsem vam, 

spoštovani, naj mi bo dovoljeno dodati samo še eno, čeprav pomembno misel, ki morda povezuje vsebino zgoraj zapisanega: »Nemo enim est tam senex qui se annum non putet posse vivere«… ali po slovensko: »Nihče ni tako star, da bi se mu nemogoče zdelo živeti še eno leto!« Pacientka Majda Kragelj (verjemite meni) danes približno tako razmišlja, čemur se lahko zahvali samo vam! Z velikim spoštovanjem,  Dušan Kragelj, dipl.inž.str. Poslano v vednost: - direktorju in ožjemu vodstvu bolnišnice Brežice; - ministrici za zdravje.  
KRAS 

  Kras, teran in pršut. Izlet, ki je povečal število udeležencev. Pomnožile so se »fit frajlice« vseh starosti, kavalir je dobil par, le mali pes je ostal brez pasje družbe. Vremenska napoved čudovita, družba dobro razpoložena v pričakovanju lepega izleta. Pot je minila, kot bi mignil in že smo bili na izhodišču našega potepanja. Dobro opremljeni z vsem mogočim smo se podali na pot. Nismo se še dobro ogreli, že smo prišli do prve table z opisom dogajanja na Krasu. Seveda smo si morali odpočiti, „probati“ malo domačih zdravil, da smo lahko nadaljevali do naslednje table. Pot je speljana po lepi naravi. Opisuje življenje na Krasu in njegove zanimivosti. Videli smo dobro ohranjeno pastirsko hišico, ki je zgrajena z kamenja, ruj ki je bil čudovite barve, od rjave do temno rdeče. Med potjo smo si vzeli čas tudi za pokušino domačih dobrot, vendar smo se malo „šparali“ še za pršut in teran, ki sta nas čakala na koncu poti. Da bi bil obisk Krasa popoln, smo nakupili še med in kaki. Dobro razpoloženi smo se odpravili domov. Naslednji mesec gremo na Cirnik , da okrasimo zavetišče in spečemo malo „jegra“. Se vidimo.  Mia Novak  Pliskina učna pot v objemu čarobnega krasa Pliskina pot je kraška učna pot, krožno speljana po 
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planotastem svetu v osrčju Krasa, med Pliskovico in Kosoveljami. Izhodišče je v Pliskovici. V dolžni 6 km je pot brez omembe vrednih vzponov in spustov speljana po nekdaj obdelanem svetu, ki se danes vse bolj zarašča. Ob poti spoznavamo, kako narava oblikuje podobo kraške krajine in kako jo pri tem oblikuje človek, kako so Kraševci živeli in še živijo od zemlje, koliko truda je bilo potrebno, da so kamniti svet spremenili v njive, travnike in pašnike. Videli smo, kaj vse so znali narediti iz kamenja, kako so se na brezvodnem površju znali oskrbeti z vodo in so znali izkoristiti darove narave. Pot pa ni namenjena le spoznavanju preteklosti in sedanjosti, ampak nam ponuja prijeten sprehod po kolovozih in stezah, ujetih med dolge kamnite zidove in v škrlat odet ruj, ki ustvarja pravljično pokrajino. Pliskovica je dobila ime po ptici beli pastirici, ki so ji v teh krajih pravili pliska – ker je z repom pliskala oziroma udarjala ob tla. Pastirji, ki so pasli na okoliških kraških travnikih, pa so za Pliske poimenovali tudi živahne mlade ovce. Zato Pliskino pot označuje simbol ovce. Če je obrnjena v desno, moramo zaviti desno in obratno. Če pa nas gleda, to pomeni, da postojimo, si odpočijemo in okrepčamo za nadaljnjo pot.  Peter Simonišek  

  
URNIK POHODOV 

V soboto, 12.12.2015 ob 8. uri zjutraj se bomo odpravili na Cirnik. Lepo vabljeni.  
KADROVSKE SPREMEMBE 

 Sklenitev delovnega razmerja:  GLINŠEK Petra (zdravnik – pripravnik),  GERMOVŠEK Ines,  DOMITROVIČ Larisa,  PRESKAR Simona. Prenehanje delovnega razmerja:  HORJAK Mateja,  FERENČAK Darja (zdravnik – pripravnik).  Število delavcev na dan 30.11.2015 je bilo 332, od tega 6 na javnih delih, 5 pripravnikov zdravnikov, 

1 pripravnik tehnik zdravstvene nege in 1 pripravnik inž. lab. biomed.. Število delavcev iz ur za mesec oktober 2015 je znašalo 314,74, od tega iz rednega dela 301,74, 7 iz pripravnikov in 6 iz javnih del.  
SMEH JE POL ZDRAVJA 

 

  
ZDRAVSTVENI KOLEDARČEK 

 1. december – Svetovni dan boja proti aidsu,  3. december – Mednarodni dan invalidov,  5. december – Svetovni dan prostovoljcev,  10. december – Mednarodni dan človekovih pravic. 
 

VABILO K SODELOVANJU 
Uslužbenci, ki bi želeli objaviti svoj prispevek v bolnišničnem glasilu, ga pošljite na elektronski naslov: rebeka.gasparin@sb-brezice.si. Glede na zmožnosti bo objavljen v naslednji številki. Še naprej vljudno vabljeni k sodelovanju!   

 V prihajajočem letu vam želim 
toliko optimizma, da ga boste lahko 

dajali drugim; 
toliko moči, da vas ne bo zlomila 

nepopolnost sveta; 
toliko miru, da boste ohranili jasne oči 
in smisel za lepoto tistih najbolj vaših 

trenutkov življenja.  


