
POSEBNA IZDAJA O ŽIVLJENJU

IN DELU V CASU PANDEMIJE 

KORONA VIRUSA 

Tisti, ki smo v casu koronavirusa 

hodili v službo, smo kot oni muzikanti 

na Titaniku -  “špilal” bomo do konca.
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tevilka NavDiha našega Zdravstve-
nega doma, ki je pred vami, od-
raža življenje v času epidemije vi-
rusa SARS-CoV-2, ki se je grozeče 

najavljala že januarja in februarja 2020, in 
se uradno pričela 13. 3. 2020.  Epidemija 
je korenito spremenila in obrnila stvari na 
glavo; nekatere prioritete v strokovni in or-
ganizacijski obliki bodo zagotovo imele 
vpliv na spremembe organizacije delova-
nja zdravstvenega doma tudi v prihodno-
sti. 

Med zaposlene v ZD Šmarje pri Jelšah je 
epidemija prinesla številne izzive, in sicer 
predvsem organizacijske, strokovne in člo-
veške. Poudariti moram, da so se stvari iz 
dneva v dan spreminjale, bile neznanka. 
Na dnevnih sestankih, ki so potekali ne-
malokrat dolgo v noč, smo sproti prila-
gajali organizacijo dela.  Ko smo odhajali 
domov, smo z občutki, polni zadovoljstva, 
da znamo in zmoremo delati spremembe 
in se prilagajati situaciji, po drugi strani pa 
polni skrbi in vprašanj - ali bomo zbolevali, 
kdo bo še delal, koga jutri ne bo, bo za-

NAS JE KRIZA NAUČILA, 
BREZ ČESA LAHKO 
ŽIVIMO?
Izkušnja s koronavirusom je res odprla 
marsikateri nov pogled. Pomagala nam je, 
da smo se ustavili in razmislili, kaj je zares 
pomembno. Kot da bi ta gumb za pavzo 
kot družba tudi potrebovali. Marsikdo se je 
zavedel nekaterih aspektov svojega življe-
nja, prej v naglici zabrisanih ali potisnjenih 
v ozadje - na primer pomena zdravja, od-
nosov z drugimi, svobode gibanja in od-
ločanja, možnosti dostopa do zdravstvene 
oskrbe …

Kriza je lahko vedno tudi priložnost za rast, 
čeprav se zdi, da se nam zaradi nje do-
gaja krivica. Ampak verjetno je bilo v tem 
obdobju dovolj žalosti in strahu. Čas je, da 
pogledamo z bolj optimističnimi očmi. Iz-
kušnje iz časa korone so veliko vredne in 
nas dejansko lahko obogatijo, poglobijo, 
nadgradijo – če o njih poglobljeno razmiš-
ljamo, o njih govorimo, jih obračamo v po-
zitivno smer in jih nosimo v sebi.

Skozi celoten čas zaustavitve gospodar-
stva smo lahko spoznali, brez česa lahko ži-
vimo. Nekatere materialne dobrine v času 
krize niso bile dosegljive, čeprav so bile 
pred tem samoumevne. Velikokrat sem si 
na primer zaželela redkejše, točno določe-
no vrste kave ali priljubljenega čaja, pa sta 
skozi celoten kontekst samoizolacije izgu-
bila na vrednosti. Nista bila več tako po-
membna. Prepoznala in sprejela sem, da 
bo tudi manj kakovostna kava ali čaj čisto 
v redu …
 
Druga zelo pomembna stvar je globaliza-
cija. Mislim, da smo sedaj prvič v 21. sto-
letju tako močno in na lastni koži občutili, 

BESEDA DIREKTORICE KOLUMNA

ščitna oprema, bomo zdržali na dolgi rok 
vse obremenitve dela, psihičnega pritiska. 
Danes lahko zapišemo - zaposleni v ZD 
Šmarje pri Jelšah znamo in zmoremo delo-
vati tudi v kriznih situacijah in smo pri tem 
odlični! Gradniki zdravstva in organizaci-
je v ZD Šmarje so zdravniki, zobozdravniki, 
medicinske sestre, reševalci, fizioterapija, 
patronaža, laboratorij, zdravstvena vzgo-
ja, logopedija, psihologija, čistilna služba, 
administracija - vsi zaposleni. Znali smo de-
lovati kot eden. 

Iskrene čestitke, dragi sodelavci - za stro-
kovnost, organiziranost, povezovanje in da 
smo iz epidemije izšli še bolj povezani in po-
nosni, da smo zaposleni skupaj v ZD Šmarje 
pri Jelšah.  Neizpodbitno sedaj vsi vedo, kje 
je Šmarje, da znamo in zmoremo Skupaj. 

Korona naj sedaj malo počaka. Zaslužili 
smo si mirnih dopustniških dni. Preživite jih 
lepo in po svoji meri. 

Jasna Žerak, direktorica

Na sliki vodja družinske 
medicine Andrej Jaz-
bec, dr. med. , strokov-
na vodja Aurora Nassib, 
dr. med. , vodja reševal-
ne službe Dorijan Zabu-
kovšek, mag. zdr. nege, 
Fric Matjaž, reševalec, in 
pripravnica Maja Vizjak.

kako zelo soodvisni smo z drugimi državami 
po vsem svetu. Naenkrat nam ni bilo več 
samoumevno, da bo novi pametni telefon 
izdan ob roku, ne glede na to, ali je v Ko-
reji in na Kitajskem kakšen virus ali ne. Kar 
naenkrat so podjetniki, ki nabavljajo robo s 
Kitajske in jo potem preko spleta prodajajo 
za desetkratnik nabavne cene, ostali brez 
posla. Ob takšnih trenutkih se šele zavemo, 
kako majhni in nepomembni smo in kako 
je kapitalizem lahko v kakšnem pogledu 
zgrešen.

A ne le materialne dobrine. Tudi notranje, 
duhovne, osebnostne. Kaj novega smo se 
v tem času naučili o sebi, o partnerju, otro-
cih? Nekateri, tisti, ki niso delali v polnem 
obsegu ur, so se sebi lahko bolj posvetili in 
našli pomemben stik s seboj, ki so ga mor-
da kdaj prej malo izgubili.

Nismo se prvič znašli v krizi in ne v situaciji, 
da moramo zajeziti in obvladati virus. Če 
nam je uspelo prebroditi krizo iz leta 2008 in 
prednikom špansko gripo sto let nazaj ter 
druge višje sile, bomo zmogli tudi tokrat, saj 
smo bogatejši za nekatere izkušnje, ki smo 
jih med tem časom pridobili. Tako za zaklju-
ček ena mojih ljubših misli Epikteta, ki je že 
dolgo nazaj rekel, da ni bogat tisti, ki ima 
veliko, temveč tisti, ki malo potrebuje. 
                                                                                                             

Simona Dijak, mag. psih.



Čeprav so se novice o novem virusu, ki 
razsaja in ubija ljudi na Kitajskem, začele ši-
riti kmalu po novem letu, se je takrat zdelo, 
da se kaj podobnega nam ne more zgodi-
ti. Pred njim so bili že SARS, MERS, ptičja in 
prašičja gripa in še kaj bi se našlo. Nobena 
od teh bolezni ni imela pomembnejšega 
vpliva na naše življenje. Tako je bil tudi novi 
koronavirus ali SARS-CoV-2, kot so ga kas-
neje poimenovali, takrat še en virus nekje 
daleč, ki ga k nam ne bo …

Potem pa se je virus februarja 2020 poja-
vil v Italiji v obliki epidemije ravno v času 
zimskih počitnic, ko je marsikdo iz Slovenije 
odšel tja na dopust. Takrat je novi korona-
virus naenkrat postal bližje in bolj realen. 
Posledično smo konec februarja sedeli v 
sejni sobi v zdravstveni postaji Rogaška 
Slatina in začeli razmišljati, kako bomo kot 
zdravstveni dom delovali, če pride tudi k 
nam. Sestanek na to temo na Ministrstvu za 
zdravje je bil takrat planiran šele v nasled-
njih dneh, državnih navodil zato še ni bilo in 
bili smo prepuščeni sami sebi. 

Zdelo se nam je precej neverjetno, da bi 
tudi mi hodili okrog oblečeni v skafandre, 
tako kot Kitajci na televiziji, in tudi na sploš-
no so se v tistem trenutku vsi potencialni 
ukrepi v zvezi s koronavirusom zdeli precej 
pretirani. Večina nas še nikoli ni videla izre-

Kot zdravstveni dom smo se hitro reorganizi-
rali. Sredi marca 2020 smo prešli na centra-
lizirani način dela - vsa zdravniška pomoč, 
vključno z nujno medicinsko pomočjo, se je 
pričela izvajati samo iz ZD Šmarje pri Jelšah. 
Centralizacija je bila nujna, ker je osebne 
zaščitne opreme primanjkovalo. Delovišča 
so se ločila na infektivna in neinfektivna; 
med infektivna je poleg infektivne ambu-
lante za vročinska stanja, terenske ekipe 
za hišne obiske in kasneje še ambulante v 
domu starejših občanov v Šmarju spadala 
tudi nujna medicinska pomoč. V okviru ne-
infektivnih delovišč pa so delovale tri ad-
ministrativne ambulante in ambulante za 
neinfektivne paciente. 

Zelo hitro smo ugotovili tudi, da je dobra 
triaža na vhodu bistvena, da zaposleni 
ne pridemo v nezaščiten kontakt z novim 
koronavirusom. Čez dan je bila na vratih 
zdravstvenega doma ves čas prisotna tri-
ažna sestra, oblečena v osebno varovalno 
opremo, ponoči pa smo vrata zaklenili in 
se javljali na zvonec. Preden smo uvedli tri-
ažo, so nam pacienti z vročino »ušli« v zdra-
vstveni dom, osebje pa je po stiku s kužnimi 
pacienti moralo v karanteno. Poti za po-
tencialno kužne bolnike smo strogo ločili 
od nekužnih, sprva znotraj zdravstvenega 
doma, nato pa smo dobili kontejnerje, ki so 
bili postavljeni pred zdravstvenim domom, 
in v katerih smo postavili ambulanto za 
pregled bolnikov z vročino.

dnih razmer, kaj šele, da bi v njih delovali. 
Epidemije gripe so sicer vsakoletna stalni-
ca, ampak tega smo navajeni, vemo, kaj 
pričakovati in kako ukrepati. Pravzaprav 
smo se na gripo tako navadili, da se kljub 
dostopnemu cepivu večinoma ne cepi-
jo niti ranljive skupine starejših, pa čeprav 
je vsako leto med njimi kar precej smrtnih 
žrtev. To smo sprejeli kot normalno in del 
življenja. In tako smo tudi glede koronaviru-
sa ostali optimisti – sicer smo začeli priprav-
ljati načrte, a bolj “za vsak primer” . Nihče 
si takrat niti v sanjah ni predstavljal, da bo 
postalo ravno Šmarje eno od glavnih slo-
venskih središč bolezni.

4. 3. smo dobili obvestilo, da imamo od 
večera prej prvi potrjen primer okužbe z 
novim koronavirusom v Sloveniji. 11. 3. smo 
izvedeli še, da je zbolel prvi bolnik v Šmarju. 
Potem pa se je kmalu začelo … 

ORGANIZACIJA NMP-JA V ZD ŠMARJE PRI JELŠAH ORGANIZACIJA NMP-JA V ZD ŠMARJE PRI JELŠAH 
MED EPIDEMIJO COVIDA-19MED EPIDEMIJO COVIDA-19

Prvi teden epidemije v Šmarju so telefoni 
na informacijah zdravstvenega doma sko-
raj pregoreli. Večina klicev je bila podob-
nih: “Otrok je bil v šoli in sedaj smrka, kašlja 
ali ima vročino … ” Ali pa je bil otrok pač 
samo v šoli, v stiku ali v potencialnem stiku 
z okuženim in jih je bilo strah, da se ni česa 
nalezel … 

Skoraj noben pacient ni prišel v zdravstve-
ni dom, še od tistih, ki bi potrebovali pre-
gled, so nekateri po telefonu povedali, da 
v Šmarje živi ne pridejo. Ta strah se je vlekel 
praktično vso epidemijo.

Takoj na začetku epidemije smo se s Sploš-
no bolnišnico Celje dogovorili, da se bomo 
vključevali v delo na vstopni točki v Celju, 
ampak smo kmalu ugotovili, da to ne bo 
šlo, saj smo imeli izpade zaradi karanten ob 
nezaščitenih kontaktih s kužnimi pacienti in 
zaradi kontakta z okuženimi svojci doma. 

Osebje iz t. i. ranljivih skupin, predvsem sta-
rejši, se ni več moglo vključevati v delo na 
infekcijskih deloviščih. Zunanji dežurajoči 
zdravniki, ki so se vključevali v dežurstva 
pri nas, pa so dobili prepoved dežuranja. 
Tekom epidemije pa je za COVIDOM-19 
zbolelo tudi nekaj naših zaposlenih. Dobra 
stran pa je bila, da so bili vsi specializanti 
na voljo za delo v matični ustanovi. 

ORGANIZACIJA NMP-JA EPIDEMIJO COVIDA-19



Velik problem, s katerim smo se soočali 
posebej na začetku epidemije, je bilo po-
manjkanje zaščitne opreme. Te ni manjka-
lo samo pri nas, ampak po vsej Sloveniji in 
pravzaprav tudi drugod po svetu, in se je ni 
dalo dobiti. Trudili smo se najti načine, kako 
bi lahko opremo uporabili večkrat. Nekaj li-
terature na temo razkuževanja opreme je 
sicer bilo, ampak nobena od opisanih me-
tod ni bila preverjena. Uporabili smo veči-
no metod, ki naj bi bile učinkovite za uniče-
vanje virusa, ampak večinoma z neznanim 
učinkom na materiale: od avtoklaviranja, 
uničevanja virusa z vodikovim peroksidom 
in ozonom, obsevanja z UV lučko, do sterili-
ziranja s suho toploto in kombinacij metod.

Za razkuževanje s suho toploto smo našli 
rešitev v avtomehanični delavnici, kjer je 
bilo to izvedljivo, manjše predmete, kot so 
maske, pa smo pekli kar v pečici. K sreči 
in s trudom vodstva zavoda nam opreme 
ni zmanjkalo in nam tako z nepreverjenimi 
metodami sterilizirane opreme ni bilo pot-
rebno uporabiti v nobeni fazi epidemije.

V vsakem reševalnem vozilu in v ambulanti 
NMP-ja smo za primer urgence imeli prip-
ravljene pakete opreme za vse člane eki-
pe: kombinezone, FFP2 in FFP3 maske, po-
daljšane zaščitne rokavice iz nitrila, kape, 
očala in zaščito za čevlje. 

Za hitro in učinkovito oblačenje in slačenje 
smo v reševalna vozila nalepili opomnike, 
kako se opremo obleče in sleče. Se je pa 
zaščitna oprema, ki je bila sicer po vseh kri-
terijih ustrezna, v praksi pokazala za precej 
nerodno: po 4. urah v kombinezonu smo 
včasih prilezli ven prepoteni in mokri kot iz-
pod tuša, nekateri kombinezoni so šume-
li, tako da je bilo poslušanje pljuč v njem 
praktično nemogoče, očala so se rosila, za 
oblačenje pa se je, kljub temu da smo ga 
tekom epidemije dobro natrenirali, v pri-
meru urgence zdelo, kot da traja celo več-
nost. Če je trajalo slačenje nekoliko dlje, 
se nismo pretirano obremenjevali, dokler 
se ni zgodilo, da smo oblečeni v zaščitno 
opremo tekom obravnave pacientke, pri 
kateri se je kasneje dokazala okužba s CO-
VIDOM-19, prejeli sočasni klic, da drug pa-
cient ne diha …

Sredi marca smo ukinili nočnega zdravni-
ka v pripravljenosti in namesto njega po-
noči uvedli stalno prisotnega dodatnega 
reševalca, ki je skupaj z nočno sestro tvoril 
rezervno nočno NRV ekipo. Prvi večer v tej 
novi zasedbi se je zgodila zgoraj omenjena 
reanimacija, rezervna NRV ekipa je izvozila 
takoj in je do prihoda prve ekipe naredila 
že večino stvari. Reanimacija je bila zato 
kljub zamudi prve ekipe pri slačenju opre-
me uspešna, dodatno stalno prisoten reše-
valec ponoči pa se je izkazal za eno boljših 
organizacijskih sprememb s področja ur-
gence, ki jih je prinesla epidemija.

V drugi polovici marca 2020 je epidemija 
prišla še v Dom starejših občanov Šmarje 
pri Jelšah. Morda se na prvi pogled to sicer 
urgence ne tiče veliko, po drugi strani pa 
zelo, saj smo v DSO pomagali tudi nekateri, 
ki se sicer delno ali pretežno vključujemo v 
urgenco, in sicer 4 zdravniki in 2 reševalca. 
Od šestih smo zboleli trije, povprečni čas 
do povratka iz bolniškega staleža pa je bil 
kar dolg, v naših primerih od 2 do 4 tedne.

Tekom epidemije se je zgodila še vrsta do-
godkov, ki so vplivali na naše delo, am-
pak smo jih bolj ali manj uspešno reševali. 
Najprej je kazalo, da bomo tudi v Šmarju vs-
topna točka za COVID-19 paciente in smo 
nekaj dni celo bili! S tem bi morali zagoto-
vili tudi reševalno vozilo in ekipo za prevoz 
pacientov, okuženih s COVIDOM-19, orga-
nizacija katerega bi bila za nas kar izziv. 

K sreči so nam funkcijo vstopne točke kma-
lu vzeli, transport COVIDA-19 pozitivnih pa-
cientov pa je prevzel Zdravstveni dom Ce-
lje, kar nam je precej olajšalo delo. 

Kljub temu smo imeli opremljeno vozilo za 
nepotrjene, ampak sumljive paciente, ki 
jih je bilo potrebno obravnavati z enako 
pazljivostjo kot potrjeno okužene bolnike. 
Ekipa, ki je te paciente vozila, je bila med 
transportom oblečena v osebno varoval-
no opremo. Vsakič, ko je peljala bolnika, ki 
bi lahko bil okužen z novim koronavirusom, 
je bilo potrebno za njim razkužiti avto, za 
kar smo uporabljali zaplinjanje z vodikovim 
peroksidom. Vozilo se je po razkuževanju 
moralo zračiti 2 uri in je bilo ta čas neupo-
rabno.Priprava UV sterilizatorske komore v enem 

izmed kontejnerjev.

Obrazne maske in parni sterilizator ali av-
toklav.

Priprava reševalnega vozila za prevoz s 
COVIDOM 19 okuženih pacientov.

NUJNA MEDICINSKA POMOČ

ORGANIZACIJA NMP-JA EPIDEMIJO COVIDA-19 ORGANIZACIJA NMP-JA EPIDEMIJO COVIDA-19



Odpadla so nam vsa izobraževanja, pa 
tudi druženje, celo malicali smo v različ-
nih prostorih in po urniku. V zdravstvenem 
domu smo vsi nosili maske in si striktno raz-
kuževali roke. Preko e-pošte je prišlo ogrom-
no raznih navodil: internih, od Ministrstva za 
zdravje, od ZZZS-ja, od vsake zdravstvene 
ustanove v naši okolici posebej, poleg na-
vodil pa kup novih telefonskih številk za na-
jave pacientov. 
Psihiatrične bolnike za urgentno hospitali-
zacijo smo morali voziti najprej v Celje na 
bris nosu in šele od tam v PB Vojnik, ker jih 
brez brisa niso hoteli sprejeti. Posebej ne, 
ko so slišali, da smo iz Šmarja … 

Na začetku ni bilo dogovorjeno niti, kje bo 
bolnik počakal na izvid brisa, in pojavile so 
se ideje, da bi bil ta čas kar v reševalnem 
vozilu. Na izvide pa so pacienti čakali prib-
ližno pol dneva … Kot vse ostalo se je pos-
topoma uredilo tudi to, ampak ko v drugih 
ustanovah omenimo Šmarje, pa marsikdo 
še danes, ko je epidemija končana in ko v 
naši regiji že tedne ni bilo nobenega nove-
ga potrjenega primera, stopi kakšen meter 
nazaj. 

Tudi sicer smo šmarski zdravstveni delavci 
včasih občutili strah ljudi na lastni koži. Že 
takoj na začetku epidemije smo dobili ob-
vestilo, da v uniformah ne smemo hoditi v 
trgovino po hrano, ker se nekateri občani 
počutijo ogrožene in so se pritožili. Nekateri 
so bili deležni izogibanja sosedov v največ-
jem možnem krogu, marsikdo pa je v izo-
gib prenosu bolezni na svojce vsaj del epi-
demije preživel stran od njih. Še tedne po 
končani epidemiji smo »Šmarčani« včasih 
imeli težave pri predaji pacientov izključno 
in samo zato, ker smo jih pripeljali iz Šmarja.

Vse pa ni bilo slabo. V celjski bolnišnici so 
v začetku aprila organizirali 24-urno prip-
ravljenost za koronarografije, tako da nam 
pacientov s srčnimi infarkti ni bilo potrebno 
voziti v Maribor. Nenujnih prevozov skoraj 

ni bilo, saj bolnišnice niso izvajale kontrol-
nih pregledov, kar nam je nekoliko olajša-
lo delo. Konec aprila smo dobili tudi ERC 
smernice glede oživljanja bolnikov s CO-
VID-19 okužbo, nekaj strokovnih navodil pa 
je bilo na voljo že dosti prej.

Predvsem pa smo se hitro in dobro orga-
nizirali, pod vodstvom strokovne vodje 
smo za vsa delovišča zelo hitro imeli pro-
tokole dela, ki so, kljub temu da smo bili v 
epidemiji med prvimi in popolnoma brez 
izkušenj, odlično funkcionirali.  Marsikatero 
navodilo Ministrstva za zdravje je prišlo po 
tem, ko smo se mi že zorganizirali. Pokazali 
so se tudi kolegialnost med osebjem, dob-
ro sodelovanje med zasebnim in javnim 
sektorjem, med Splošno bolnišnico Celje in 
zdravstvenim domom, med zdravstvenim 
domom in domovi starejših občanov in 
znotraj zdravstvenega doma samega. 

Epidemija je sedaj uradno končana, vra-
čamo se v stare tirnice, ampak ne pov-
sem. Še vedno moramo vsakega pacienta 
z vročino obravnavati kot potencialno kuž-
nega in kljub temu da so primeri le še po-
samezni, še vedno precej vplivajo na naš 
način dela. Ne vemo, kako se bodo stvari 
odvijale naprej, ali se bo epidemija pono-
vila in kako bomo živeli in delali v svetu, kjer 
bo verjetno novi koronavirus ostal za ved-
no prisoten. Nabrali pa smo si neprecen-
ljive izkušnje, za katere upamo, da jih ne 
bomo nikoli več potrebovali.

Nina Lotrič, dr. med. , spec. urg. med.

KO
RO

NAVIRUS

2. 3. 2020 se je vodstvo zdra-
vstvenega doma udeležilo 
sestanka na Občini Šmarje pri 
Jelšah, kjer je bil predstavljen 
načrt zaščite in reševanja v 
primeru pojava epidemije oz. 
pandemije v naši občini. Di-
rektorica je predstavila pred-
videne aktivnosti našega za-
voda.

11. 3. 2020 smo bili obvešče-
ni o prvi potrjeni okužbi na 
Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah. 
Nemudoma so stekle vse ak-
tivnosti za zajezitev širjenja okužbe. Vodstvo zdravstvenega doma se je 
še istega dne udeležilo kriznega sestanka na Občini Šmarje pri Jelšah. 

Skupaj z epidemiologi NIJ-
Z-ja Celje smo iskali nepo-
sredne kontakte in pacien-
te napotovali na testiranja. 
Za vsa vprašanja smo bili 
dosegljivi 24 ur na dan. Iz-
delali smo interne obrazce 
in popisali vse telefonske 
klice ter potencialno po-

zitivne paciente. Zdravstveni dom je začel delovati v omejenem 
obsegu. Iz Občine Podčetrtek nam je Civilna zaščita – CZ, dostavi-
la ograje za večjo varnost pacientov in nemoteno delo zavoda.

14. 3. 2020 smo s pomočjo Civilne zaščite organizirali dostavo toplih 
obrokov za vse zaposlene iz Restavracije Zadružnik. V marcu so nam 
pripravili 647 obrokov, v aprilu 675 in v maju 401.

12. decembra 2019 se je v kitajski provinci 
Hubei pojavila “skrivnostna pljučnica”, nova infekcijska bole-
zen COVID- 19, ki je bila povezana z veliko ribjo tržnico v mestu 
Wuhan. Ker je na začetku bila bolezen omejena izključno na 
eno kitajsko provinco, pri nas še ni vzbujala posebnega zani-
manja. Kar naenkrat pa je postala na udaru naša sosednja dr-
žava Italija. Takrat smo vedeli, da je samo vprašanje časa, kdaj 
se bo COVID-19 pojavil v naši domovini. Predvidevali smo, da 
bodo najbolj problematična območja ravno ob slovensko-ita-
lijanski meji. A smo se motili. V Šmarju pri Jelšah smo z danes na 
jutri postali »epicenter« oz. »slovenski Wuhan« , kot so nas po-
gosto označevali v medijih.

ORGANIZACIJA NMP-JA EPIDEMIJO COVIDA-19



15. 3. 2020 smo zaradi razglašene epidemi-
je prešli na spremenjen način dela. Zdra-
vstvena oskrba prebivalcev vseh šestih 
občin se je organizirala na enotni točki v 
Zdravstveni postaji Šmarje pri Jelšah. Na 
vhodu se je izvajalo triažo. Paciente smo 
usmerjali v naslednje ambulante: infektiv-
no, administrativno, splošno in ambulanto 
NMP-ja. Želeli smo čim bolj omejti osebne 
stike in če je le diagnoza dopuščala, pa-
ciente preusmerili na telefonsko komunici-
ranje ter komuniciranje preko elektronske 
pošte. Vzpostavili smo tudi administrativni 
ambulanti v Rogaški Slatini in na Kozjan-
skem. Paciente smo pozvali, da v primeru 
nenujnih zadev počakajo do umiritve situ-
acije. Zaprli smo zobne ambulante, splošne 
ambulante po ostalih zdravstvenih posta-
jah, preventivne dejavnosti in fizioterapijo. 
Normalno je delovala antikoagulantna 
ambulanta in pregledi nosečnic. 

20. 3. 2020 so nam pred ZD Šmarje dosta-
vili dostavili dva kontejnerja in dva preno-
sna WC-ja za potrebe delovanja infektivne 
ambulante. Stekli so tudi pogovori o vsto-
pni točki, ki pa zaradi pomanjkanja zašči-
tne opreme ni zaživela.

14. 5. 2020 je vlada Republike Slovenije iz-
dala odlok o preklicu epidemije nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

20. 5. 2020 smo izrazili prošnjo za odvoz 
enega kontajnerja izpred zdravstvenega 
doma. 

Za vse občane smo v času epidemije imeli 
organizirali psihološko pomoč. Od začetka 
razglasitve epidemije so naši zaposleni de-
lovali tudi v Domu upokojencev Šmarje pri 
Jelšah. Vodstvo zdravstvenega doma nam 
je s pomočjo Civilne zaščite zagotavljajo 
zaščitno opremo za nemoteno delovanje. 

2. 4. 2020 so nam pripadniki Slovenske vojske priskočili na pomoč pri razkuževanju 
zdravstvenega doma.

Tanja Šeligo Drame, dr. med.

V ČASU EPIDEMIJE SMO PREJELI TUDI ŠTEVILNE DONACIJE, ZA KATERE 
SE ZAHVALJUJEMO:

Vulkanizerstvo Mulej nam je doniralo napravo ozon za razkuževanje nujnih reševalnih vozil

Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah nam je donirala maske, 

zaščitna očala in obleke

HRIB DOBJE prigrizke in suho sadje

Kozmetika Afrodita različne izdelke za nego rok

Delakorda Matjaž nam je brezplačno očistil avtomobile ZD Šmarje pri Jelšah

podjetje ECE, d. o. o. , Celje nam je doniralo 4.000 kirurških mask

Alenka Pisanec iz podjetja Alenkine slaščice nam je pripravila sladice in sladoled

družba Mollier, d. o. o. , iz Celja nam je donirala sveže sadje

malice so nam donirali tudi: dr. Vinko Gorenak, župan Matija Čakš, MOJ MESAR 

JOŽE, Toni Golež iz Gostilne Krpan, Kozjanski dvor, Mercator, Ali Kebab Podčetrtek, 

Zdenka Vrbek rogljičke in Tadeja Pevec pecivo)

Postopoma smo sproščali delovanje ambulant v sosednjih zdravstvenih postajah, s 1. 

6. 2020 pa prešli na način dela, ki smo ga bili vajeni pred epidemijo, seveda z ohra-

njeno triažno točko in poostrenim nadzorom glede zagotavljanja varnosti pacientov 

in zaposlenih.

KORONAVIRUS KORONAVIRUS



Začetni sestanki in organizacija so bili izjemnega pomena, saj 
smo se resnično prav organizirali in vsak po svoje prispevali pre-
dloge in ideje. Organizacija pri nas je bila zelo dobra, s čimer 
smo lahko marsikomu vzgled. Zaposleni smo lahko ponosni nase, 
saj smo se dosledno držali navodil in ostali zdravi - ločene kuhi-
nje, ločeno pitje kave, ločene malice, večkrat dnevno brisanje 
vseh kljuk, razkuževanje ob vstopu v ZD … in še marsikaj bi lah-
ko naštevali – vendar se je izplačalo! Morda se je komu včasih 
zdelo kaj odveč, a če dobro premislimo, je bilo vredno truda. 

Zadolžena sem bila tudi za zaščitno osebno varovalno opremo (OVO) in organizacijo dela medicinski 
sester oz. zdravstvenih tehnikov. V februarju 2020 sem si naredila zalogo OVO-ja, saj je bila napove-
dana kriza z zaščitnimi sredstvi. Nešteto raznih klicev, prošenj in pregovarjanja je bilo potrebnih, da 
smo si to »izborili« . Seveda so po svojih močeh pri tem pomagali tudi nekateri drugi zaposleni. Vesela 
sem bila, da smo imeli ves čas vso opremo, da se nikoli ni zgodilo, da bi nam česa zmanjkalo. Imeli 
smo in še vedno imamo popoln nadzor nad količino in zalogo materiala. Med vikendi sem občasno 
prišla in dodala material, če je bila poraba velika.
 
V času, ko se je pojavil velik porast okuženih v DSO Šmarje, sem morala določiti zaposlene za delo 
tam. To ni lahka odločitev, saj moraš dobro premisliti, koga boš tja poslal, da boš imel kader v zdra-
vstvenem domu na vseh področjih pokrit, da bodo sodelavci delo drugje zmogli, da se bodo znašli 
v drugem okolju. Zelo sem hvaležna in ponosna na vse naše zaposlene, ki so tam delali, pa naj bo to 
tri tedne ali pa ves čas. Občasno smo se slišali po telefonu in čeprav sem med vrsticami razbrala, da 
jim ni bilo vedno lahko pri srcu, so ostali pozitivni, nasmejani in optimistični. Med različnimi pogovori z 
medicinskimi sestrami smo vse ugotovile, da so bile s plačilom zadovoljne, zato res pohvala direktorici, 
ker se je že za mesec marec odločila, da nam plačajo za delo v izjemnih razmerah.
 
V tem času so se marsikje pokazale naše dobre in slabe strani. Vse »svoje« medicinske sestre in zdra-
vstvene tehnike moram izjemno pohvaliti, saj so se resnično držali vsega dogovorjenega in pridno 
delali v takšnih in drugačnih situacijah. Prav tako ne smemo pozabiti na naše izredno pridne srednje 
medicinske sestre - pripravnice, ki so bile kot čebelice – pridno so nam sledile in delale, kot smo se 
dogovorili. Mislim, da smo se vsi skupaj kar precej naučili, zato vsem želim, da naj še naprej stanejo 
dobri, kot so, pomagajmo si in verjamem, da bomo skupaj premagali še marsikatero neljubo situacijo!

 mag. Natalija Klun, pom. dir. za področje zdrav. Nege

Pogled na delo medicinskih 
sester v casu koronavirusa

NAsE DELO V 
cASU KORONAVIRUSA
Ob soočanju z epidemijo COVIDA 19 so se večini od nas 
delovne obveze spremenile. Nekateri so paciente v živo 
zamenjali za telefonsko slušalko in računalnik, zakopani 
so bili v kupe receptov, bolniških odsotnosti in napotnic.
 
Eni so svoje delovno mesto začasno zapustili in se poda-
li v tvegano delo z najranljivejšimi skupinami. Priskočili na 
pomoč izčrpanim kolegom in kolegicam Doma upoko-
jencev Šmarje pri Jelšah. Drugi so v popolni zaščitni op-
remi delo nadaljevali v našem ZD. Kljub vsemu se je bilo 
še vedno treba odzvali na urgentna stanja na terenu in 
z zaščitnimi ukrepi v mislih odhiteti na pomoč. Pod ma-
sko, vsemi plastmi zaščitne opreme, so še vedno poskušali 
biti človek človeku. Nekateri so delo vsaj delno prestavili 
v domačo jedilnico ali če so imeli srečo, domačo pisarno, 
in hkrati pomagali svojim otrokom pri matematičnih, slov-
ničnih in vseh drugih šolskih zapletih.

Bilo je drugačno obdobje. Obdobje, ki nam je (vsaj zača-
sno) spremenilo našo dnevno rutino. Stopili smo skupaj in 
na tak način poskusili po najboljših močeh zaščititi naše 
najšibkejše. Ugotovili smo, da smo kot družba in kot po-
samezniki zelo prilagodljivi in odporni. Da nas težke izku-
šnje lahko okrepijo. Morda smo nekoliko bolj ozavestili, kaj 
nam je zares pomembno, kaj daje življenju smisel. In če to 
ohranimo tudi vnaprej, smo zmagali.

Mojca Ferlič Golob, univ. dipl. psih. , spec. klin. psih.

V svoji precej precej dolgi poklicni karieri se mi še ni zgodilo, da bi delali v takšnih raz-
merah kot minula dva in pol meseca. Mislim, da je bilo za vse zaposlene v Zdravstvenem 
domu v začetku precej stresno, saj je bilo potrebno vse na novo in drugače organizirati, 
prvič in brez predhodnih izkušenj.



Epidemija COVIDA-19 je nepričakova-
no pomembno posegla v moje življenje, 
saj je prekinila moj študijski dopust in mi 
onemogočila opravljanje specialistične-
ga izpita iz pediatrije. Na dan, ko bi v ide-
alnih razmerah morala pristopiti k najpo-
membnejšemu izpitu v karieri zdravnika, 
sem bila vpoklicana na delo v admini-
strativno ambulanto ZD Šmarje pri Jelšah. 

Delo v tamkajšnjem zavodu sem sprejela z 
vso odgovornostjo in zavedanjem, da sem 
se z diplomo na medicinski fakulteti zaveza-
la k poklicu v vseh razmerah, tudi izrednih. 
V zavodu sta me je presenetila optimistično 
vzdušje in močan timski duh, pa čeprav so 
počasi začeli zbolevati tudi moji sodelavci. 

Skupaj smo izmenjevali mnenja, kako bi izboljšali svoje delo ter zmanjšali možnost prenosa 
okužb ob osebni varovalni opremi, ki je je, tako kot drugod po Sloveniji v tistem času, kro-
nično primanjkovalo. S ponosom sem opazovala svoje sodelavce, tudi tiste, ki so delali na 
najbolj izpostavljenih deloviščih, saj so dihali kot eno. Na tem mestu bi še posebej izposta-
vila našo koordinatorico in strokovno vodjo, Auroro Nassib, dr. med. Izgledalo je, da nas je 
epidemija še bolj povezala. 

Glavnina mojega dela je bilo opravljanje preventivnih pregledov dojenčkov in predšolskih 
otrok v ZP Rogaška Slatina, vključno s cepljenji po nacionalnem programu, ki so se jih starši 
z otroki redno udeleževali. Delo je potekalo v prilagojeni obliki, s poudarkom na zagota-
vljanju visokih zaščitnih in higienskih standardov za vse udeležene. Veseli me, da so se starši 
zavedali pomembnosti preventivnih pregledov otrok kljub trenutni epidemiološki situaciji. To 
mi daje še večji zanos za delo v pediatriji. 

Janja Slomšek, dr. med. 

Ko sem se konec leta 2019 odločala, da zamenjam službo, 
si niti v sanjah nisem predstavljala, da bom doživela to, kar 
sem doživela in še doživljam. Vedela sem, da spremembe 
bodo, saj sem se preselila iz »zaprte in otožne« Notranjske 
na »veselo« Štajersko. Zamenjala sem tudi pretežno šolsko-
-vrtčevsko službeno okolje za delo v zdravstvenem sistemu. 

Pa so se zgodile spremembe, in to kakšne! Sredi karantene so nastopili velikonočni prazniki. 
Želela sem jih preživeti z domačimi, a se je zasukalo drugače. Bila sem tu, bolj ali manj pre-
puščena sama sebi, da se znajdem - si spečem potico, pobarvam pirhe in skuham šunko, 
na vrtu skopljem hren in ga naribam ... Da pogrnem mizo in okrasim stanovanje. Da si orga-
niziram čas tako, da domačih ne bom preveč pogrešala. Velikonočnih praznikov namreč 
še nikoli nisem preživljala sama. Ko sem se pred nekaj leti ravno dobro odselila na svoje, sem 
tudi hotela – takrat božično-novoletne praznike – preživeti z domačimi, a me je huda viroza 
položila v posteljo in sem ležala štirinajst dni skupaj ... Zgodovina samostojnega praznovanja 
se torej ponavlja.

Spremembe pa so bile tudi v službi. Način dela logopedinje v šoli in vrtcu se namreč malce 
razlikuje od dela logopedinje v zdravstvenem domu. Predvsem tu mislim na organizacijo 
dela, na naročanje … Vendar sem se na novi način dela – ob pomoči izkušenih – kar hitro 
navadila in pri tem nisem imela večjih težav. Dela je bilo veliko, tako da sem spoznavala le 
svoje bližnje sodelavce, te, s katerimi sodelujem (psihologinjo, zdravnika in sestri s pediatri-
je). Za druge sodelavce preprosto ni bilo časa. 
Potem pa je »prišel« virus COVID-19 in z njim kup sprememb, med drugim tudi sprememba 
mojih nalog v službi. Dodeljeno mi je bilo delo v administrativni ambulanti. Prvič v življenju 
tako spoznavam ustroj delovanja zdravstvenega doma, delovanje ambulante, pisanje re-
ceptov, napotnic, delovnih nalogov, urejanje bolniških staležev. Spoznavam tudi imena tu-
kajšnjih krajev, imena in priimke (ki so precej drugačni kot tisti na Notranjskem), tisoč-in-eno 
različico tukajšnjega narečja. Spoznavam sodelavca za sodelavcem, kar bi brez epidemije 
verjetno trajalo bistveno dlje. Hvala vsem sodelavkam in sodelavcem iz ZD Šmarje pri Jel-
šah, še posebej pa hvala vam, sodelavci ZP Rogaška Slatina!

Domači so daleč in jih malo pogrešam, a ob možnosti stikov po telefonu tudi to ni tako 
hudo. Moja izkušnja z virusom COVID-19 tako do sedaj, ker na srečo nisem zbolela, ni slaba. 
Še več, mislim, da je prišla ob ravno pravem času, da tako lažje poženem korenine in z vsa-
kim dnem postajam bolj „Slat'nčanka“.

Marjeta Godeša, logop.
 

 v času izrednih razmerv času izrednih razmerMOJA IZKUŠNJA MOJA IZKUŠNJA S   COVIDOM-19



IZKUŠNJA DELA V DOMU UPOKOJENCEV

Zadnji petek v aprilu me je ob koncu delovnika poklicala glavna sestra in sporočila, da v 
domu upokojencev v Šmarju pri Jelšah potrebujejo diplomirano medicinsko sestro. Opom-
nila me je, da zdravstvene vzgoje še dolgo ne bo mogoče izvajati, zato sem jaz primerna 
kandidatka. Poziv na drugo delovno mesto mi je porodil vrsto vprašanj in niz mešanih ob-
čutkov. Nekoliko me je prežel strah pred delom, ki ga dovolj ne poznam. Še močnejša pa 
je bila želja po novih izkušnjah. 

Tako sem na praznični ponedeljek zjutraj že bila pred kontejnerjem šmarskega doma upo-
kojencev. Sprejela me je pomočnica glavne sestre. Po prijaznem pozdravu mi je kolegica 
povedala, da bom delala na oddelku izolacije, torej oddelku, kjer so oskrbovanci, ki imajo 
potrjeno okužbo na COVID19. Poudarila je, da bom ta dan edina sestra na oddelku, os-
tali člani tima so bolničarji in pripravniki. Predstavila me je bolničarju in mu naročila, naj mi 
predstavi delo na oddelku. 

Na oddelku je bilo petindvajset oskrbovancev, med njimi le štirje pokretni. Delo smo začeli z 
izvajanjem jutranje nege. Sledila sta zajtrk in pomoč pri hranjenju, ki ju je potrebovala večina 
oskrbovancev oddelka, velik del njih tudi hranjenje po sondah. Cikel izvajanja negovalnih 
aktivnosti smo v delovniku med sedmo uro zjutraj in  osmo zvečer nekajkrat ponovili. Poleg 
sodelovanja pri izvajanju nege je bilo potrebno izvesti vrsto nalog, »rezerviranih« predvsem 
zame: meritve krvnega tlaka, sladkorja, temperature, kisika v krvi, aplikacije inzulina, pre-
vezovanje ran, aspiracije sekretov iz dihalnih poti … Večina nalog, razen njihovega števila, 
mi ni predstavljala večjega izziva. Pri tem so mi s svojo zavzetostjo in izkušnjami z delom na 
oddelku pomagali bolničarji in pripravniki zdravstvene šole. 

ZAŠČITNA OPREMA - VARNOST IN NELAGODJE

S pomočjo znanja o oblačenju zaščitne opreme, 
pridobljenega s spleta med vikendom, in budnim 
očesom bolničarja, sem si oblekla zaščitno opre-
mo. Pojavila se je prva zadrega. Imam razmero-
ma visoko »starostno« dioptrijo, brez očal ničesar 
ne uspem prebrati, za daleč pa očal ne potrebu-
jem. Pogosto snemanje in nameščanje očal ter vse 
zaščitne opreme za obraz bi predstavljajo dodat-
no tveganje za okužbo. Odločila sem se za stal-
no nošenje očal, kar mi je sprva povzročilo rahlo 
omotico. Seveda sem na omotico, kot tudi na sr-
benje obraza pod masko in vizirjem, in predvsem 
na spraševanje, zakaj me tako srbi nos, morala po-
zabiti. Nato smo tim ustrezno zaščitenih negoval-
cev - bolničar, bolničarka, dva pripravnika srednje 
zdravstvene šole in jaz, vstopili na oddelek izolacije.Bolničarji in pripravniki, odlični (so)delavci.

Ne le nujen za oskrbovance, tudi zame 
zelo dobrodošel je bil vsakodnevni prihod 
zdravnice Aurore Nassib ali Nine Lotrič 
na oddelek izolacije. Njun skrben nadzor 
zdravstvenega stanja vseh oskrbovancev 
oddelka in možnost posveta o izvedbi 
potrebnih storitev pri posameznem oskr-
bovancu mi je dajal pomemben občutek 
varnosti pri delu. Zelo dobrodošli za pozna-
vanje posameznega oskrbovanca so bili 
tudi zapisi v knjigi predaje, ki sta jih redno 
pripravljali kolegici Mija in Irena iz predho-
dne izmene. 

Vse storitve je bilo potrebno tudi zabele-
žiti na temperaturne liste oskrbovancev in 
v računalniški program in tega pred tem 
bližje spoznati. Pri uspešnem »zbližanju« z 
računalniškim programom mi je pomagal 
pripravnik zdravstvene šole, ki je v dveh 
mesecih dela na oddelku program bele-
ženja storitev že zelo dobro poznal. Pomoč 
prijaznih in delovnih članov tima sem razu-
mela kot niz zelo ugodnih naključij v neko-
liko manj ugodnih razmerah.

PRIDRUŽI SE KOLEGICA
Utrujenost ob koncu delovnika sem sprva 
pripisovala svojim letom in meni nekoliko 
manj znanemu področju dela. Ko so mi so-
delavci tima povedali, da so v drugi izmeni 
tri medicinske sestre iz našega zdravstve-
nega doma, sem bila do sebe manj kritič-
na. Nesorazmerno kadrovsko zasedenost 
izmen so kmalu uredili. V drugem tednu 
dela na oddelku se našemu timu pridruži 
mlajša kolegica Olja. S kolegico sva sode-
lovali pri izvajanju nege in hranjenju, ostala 
sestrska dela pa sva si brez večjih dogo-
varjanj »sestrsko« razdelili. Še več, kolegica 
je izvedla vse preveze in večino ostalih po-
segov. Meni je prepustila meritve vitalnih 
funkcij, beleženje storitev v računalniški 
program, naročanje materiala … - dela, 
ko si lahko malo oddahneš, četudi le tako, 
da sedež za pisalno mizo. 

Tretji teden, ko je bilo na oddelku le še 
osem oskrbovancev, sva s kolegico ostali 
sami na oddelku. Manjšemu številu oskr-
bovancev sva, kljub izvajanju dela bolni-
čarjev in svojega dela, lahko namenili več 
pozornosti. Odzivali sva se na klice oskrbo-
vanke, ki je pogosto tožila o bolečinah na 
različnih mestih. Po vsakem pogovoru je 
njena bolečina izzvenela. Vedeli sva, da 
je njena največja bolečina osamljenost. 
Ob zadnjem pogovoru nama je dejala: » 
Kaj bo z mano, ko vaju ne bo? « Seveda 
ni bila edina, ki je potrebovala le manjšo 
pozornost. Na hodniku sva dohiteli edine-
ga pokretnega oskrbovanca oddelka. Ob 
opori bergle se je iz stranišča vračal do 
postelje. Kazalo je, da mu pot predstavlja 
razmeroma velik izziv. S kolegico sva mu 
ponudili oporo pod roki. Njegova hoja je 
postala živahnejša in izraz na obrazu bolj 
veder. »Kako sta dobri, » nama je dejal in 
meni namenil poljub na roko, ki je preko 
roke, zaščitene z dvema rokavicama, us-
pel do srca. Izraz hvaležnosti, ki ga ni mo-
goče pozabiti.

Magda Sep, dipl. m. s. , spec. klin. diet.



Niti virus Corone ni mogel ustaviti zobobola. To 
zelo dobro vedo naši pacienti, katere je v tem 
času začel boleti zob. 

Na začetku pandemije se je nabralo veliko 
vprašanj, kako bo zobozdravstvo sploh pote-
kalo, kako bomo pomagali našim pacientom, 
kdo bo delal in kakšne bodo posledice.Ta prva 
vprašanja so zelo hitro dobila odgovore in se 
je zobozdravstvo organizirano tako, da je de-
lovalo le omejeno število zobozdravstvenih 
ambulant. To so bile tako imenovane vstopne 
točke, kamor so bili napoteni pacienti s posre-
dovanjem izbranega zobozdravnika. 

Na vstopni točki so se obravnavala le nujna stanja, in sicer: huda stalna bolečina (ko anal-
getik več ne pomaga), vnetja (ki se kažejo kot oteklina, težje požiranje in odpiranje ust), 
krvavitve (ki se same ne zaustavijo v določenem časovnem obdobju) in poškodbe v po-
dročju zob. Na vstopnih točkah so delali v popolni zaščitni opremi zobozdravstveni timi iz 
celotne celjske regije. Vsi ostali zobozdravniki so bili dosegljivi za svoje paciente po telefonu 
in e-pošti. Tako so delali triažo svojih pacientov za vstopne točke.

V tej situaciji sta bila  strah in panika pacientov še en dodaten problem. Zato je bila velika 
vloga izbranega zobozdravnika, kateri je skozi pogovor odločil,  ali gre za nujno stanje in je 
potrebna takojšna obravnava, ali je dovolj predpisati antibiotik. Včasih sta samo možnost 
pogovora pacienta z zobozdravnikom in par pomirjajočih besed rešila določene bolečine 
in pomirila zobobol. 

 Sanja Ratković, dr. dent. med.

ZOBOZDRAVSTVO IZREDNIH RAZMER ZOBOZDRAVSTVO 
V ČASU COVIDA 19 

V tem kriznem času se je vse spremenilo, 
tudi čas obravnave, način in sam dostop 
do osebnega zobozdravnika. Po navodilih 
Ministrstva za zdravje se bodo v zobozdra-
vstvene ambulante sprejemali samo na-
ročeni zdravi pacienti. Če spadate med 
nujne paciente, morate prej poklicati ali 
poslati elektronsko sporočilo. V tem pri-
meru in pod pogojem, da ste zdravi, in ne 
kažete znakov prehlada, dobite termin v 
roku 24 ur.

Vsi nujni pacienti, ki imate znake prehlada 
ali kakih drugih nalezljivih obolenj, boste 
poslani s strani osebnega zobozdravnika/
zdravnika na najbližjo vstopno točko (Splo-
šna bolnišnica Celje ...).

Vse naročene paciente bo en dan prej 
poklicala asistentka in preverila zdravstve-
no stanje po vprašalniku   COVID–19. Prav 
tako boste z njo dogovorili točen termin 
obiska, da se zagotovi dovolj časa, da je v 
čakalnici vedno prisoten le en pacient in 
za razkuževanje ter zračenje ambulante.

Ob prihodu v zdravstveno postajo vas bo 
vstavil triažer, kateri vsak dan dobi seznam 
naročenih pacientov, vam izmeril telesno 
temperaturo in poskrbel, da imate obrazno 
masko, ter izvedel ostale zaščitne ukrepe.

Pri sami obravnavi v zobozdravstveni ordi-
naciji boste morali usta splahniti z 1 % H2O2 
(vodikov peroksid). Ker bosta imeli asistent-
ka in zobozdravnica oblečeni  predpisana 
zaščitna oblačila, rokavice, obrazne ma-
ske, vas prosimo za potrpljenje, saj sta delo 
in tudi komunikacija otežkočeni.

Vaša obravnava, če bo mogoče, bo ob-
segala več storitev hkrati, saj bomo posku-
šali zmanjšati vaše število obiskov. Seveda 
pa imamo zaradi navedenega omejeno 
število pacientov, ki jih lahko obravnava-
mo v enem delovnem dnevu (do 10). Vsi 
tisti pacienti, ki ste bili naročeni že pred 
COVID-19 obdobjem, in že imate termin, 
vam ta termin, žal, ne velja več. Izvaja se 
triaža nujnih in neodložljivih stanj. Vsi boste 
naročeni oz. obveščeni o novem terminu 
po telefonu ali po pošti. Zato prosimo, da 
ne prihajate k zobozdravniku, če niste bili 
dan prej poklicani oz. se niste telefonsko 
dogovorili o obisku.

Po vaši obravnavi se mora prostor in inštru-
mente temeljito očistiti in razkužiti. Prostor 
se mora prav tako pred obravnavo nas-
lednjega pacienta 10 minut zračiti.

Upamo, da se naše življenje kmalu 
vrne v ustaljene tire.

Sanja Aksič, Peter Černezel 



PRENOVLJENA ZOBNA AMBULANTA V ZP ROGATEC

Zdravstvena postaja Rogatec je ob 90-le-
tnici delovanja dobila prenovljeno zobno 
ambulanto. Svojemu namenu sta jo v sre-
do, 17. 6. 2020, predala Občina Rogatec in 
JZ ZD Šmarje pri Jelšah, ki sta združila moči 
in koronavirusu navkljub celovito preno-
vila ne le zobozdravstveno ambulanto, 
temveč tudi prostore zobozdravstvene 
vzgoje, zobne tehnike, patronažne službe, 
čakalnico, kuhinjo in sanitarije za pacien-
te ter zaposlene. Prenovljena ambulanta 
se tako ponaša z novim zobozdravstvenim 
strojem in pohištvom, ki ji dajeta sodoben 
izgled in omogočata kvalitetnejšo oskrbo 
pacientov, v novi podobi pa so zasijali tudi 
ostali prostori. To bo zagotovo pozitivno 
vplivalo tako na zaposlene kot tudi obča-
ne Rogatca in okolice, da bodo s pridom 
koristili naše storitve. Čeprav si želimo, da 
nas obiščejo čim redkeje, pa upamo, da 
bodo obiski v novih prostorih prijetni in čim 
manj stresni.

Investicija v stavbo je Občino Rogatec 
stala 55.000 EUR, prav toliko je ZD Šmar-
je pri Jelšah investiral v opremo. Izvajalci 
del so bili podjetje GES, d. o. o. ,  oprema 
s pohištvom Franc Orač, s. p. , zobni stroj 
pa smo preko razpisa nabavili  pri Tubit 
dental, d. o. o. S pogostitvijo pa se odlič-
no odzvalo Društvo žena Rogatec z bivšo 
sodelavko, go. Majdo Kramberger.

MALO TU, MALO TAM
Koronavirus. Grozljivka, katero smo spremljali na novicah, širjenje bolezni, smrti, neznanka 
v svetu medicine. Nekaj, kar me je spominjalo na dober film o koncu sveta, nekaj, kar mi 
je povzročilo kurjo polt.  In nenadoma je pri nas, med nami! 

Prvih nekaj dni, ko je bila bolezen še v Italiji, sem z mešanico strahu in pozitivnega kome-
dijantstva spremljal zmedene usmeritve ustreznih inštitucij (saj poznate tisto, da maske ja, 
maske ne ...) in se spraševal, ali kdo ve, kaj naj počnemo, ko bo bolezen tu.   In nenadoma 
ograja okoli Zdravstvenega doma Šmarje, vik in krik, bolezen je tu, prenehanje mojega 
osnovnega dela (zobozdravstvena preventiva in vzgoja) ter preusmeritev dela.

Covi d ambulanta
Kot da je prvi dan nove službe, malce s stra-
hom, a vseeno s ponosom, da sem del te 
krizne službe. Priznam, strah me je bilo. Čisto 
drugače je, ko doma gledaš apokaliptične 
filme o koncu sveta. Spoznavanje z zaščitno 
opremo, maska kombinezon, razkuževanje 
in drugačen pristop k delu. Delo v infekcijski 
ambulanti oz. kontejnerju. Sprva delo v ambu-
lanti, tam je še nekako šlo, vendar pa je bilo v 
kontenjerju, ojej, utesnjeno, vroče in hrupno.

I n prvi paci enti
Nelagodje, kaj, če je okužen, kaj, če se oku-
žim, česa se je dotaknil, razkužuj, razkužuj!  Mi 
smo se bali pacientov, oni pa nas. Sčasoma 
sem spoznal, da je strah odveč. Prava mera 
strokovnosti, malce razuma in empatije, pa 
gre skorajda kot po maslu. Le ta presneta 
zaščitna oprema, ne moreš se je navaditi. 

Triaza
Dela veliko. Navodila pa včasih malce netočna. Pacient tja, pacient sem. Začude-
nje pacientov, da morajo čakati zunaj, začudenje, da morajo v »kontajner« na pre-
gled. Tu in tam me je že tudi imel kdo za norega s tem merjenjem temperature, ščaso-
ma pa so se navadili in kar sami ponujali ušesa (v ušesih smo merili temperaturo). Smo 
se pa tudi pohecali s pacienti,  predvsem v smislu debat in zmajanja z glavo češ: » Kam 
smo prišli? Kdaj bo tega konec? A ste čisto nori? Kaj je še tega treba? Kdo se je tega 
spomnil? «    Očitno smo preživeli čas strahu in izrednih razmer. Čeprav strah bo ostal.  

Aja, pa da ne pozabim omeniti občutka med kontrolnim brisom, katerega sem bil deležen 
dvakrat: občutek, kot da ti vesoljec z leseno špilo za klobase praska po malih možganih in 
išče izhod na zadnjem delu glave, je nepozaben. 
                                                                                                                           Peter Černezel, dipl. zn.



PATRONAŽNA SESTRA OB DRŽAVNI

MEJI V ČASU EPIDEMIJE COVID 19

Novi koronavirus je nemalo težav povzročil tudi nam, patronažnim medicinskim sestram.
Na svojem delovnem mestu v Rogatcu sem se nenehno srečevala z ukrepi, ki sem jih bila 
dolžna upoštevati. Stiska vseh osamelih s svojci na sosednjem Hrvaškem je bila zelo veli-
ka. V stikih smo ostajali preko mobilnih telefonov. Prinašanje hrane sem uredila preko ci-
vilne zaščite, zdravila  pa sem pod budnim očesom policistov na meji predala bolnikom.

Na domovih sem obiskovala bolnike. Strah in negotova prihodnost sta pošteno zamajala 
varnost njihovega sveta. Virus nikogar ni pustil ravnodušnega. Ob vsakem obisku na domu 
sem se ustrezno zaščitila in prav tako kot jaz so navodila v izogib okužbi vestno upoštevali 
tudi obiskovani.

Situacija, v kateri smo se znašli, je bila za vsakogar izmed nas zahtevna preizkušnja. V 
takšnih trenutkih je potrebno le, da je človek človeku človek.

                                                                                                                             Zlatka Polajžer

Spremenjene razmere pa so lahko tudi vir kreativnega navdiha …

Zala Zdolšek Zala Zdolšek

Foto utrinki
IZ ODOBJA COVIDA 19,
ker lahko slike povedo več kot besede

COVID ambulanta v kontejnerju. 

… in samo delo v kontejnerju. 



Foto utrinki Foto utrinki

Preizkus UV sterilizacije zaščitnih oblek. 

Pri vsakem vhodu maske in razkužilo. 

Čakajoč na paciente.

Medsebojna pomoč različnih profilov zapo-
slenih v ZD. Na triaži Miran Ferlič, zobotehnik. 

Soba z zaščitno opremo.

Ena izmed zaščitnih mask. Redno testiranje zaposlenih. 



Osredotočimo se na stvari, ki jih lahko nadziramo. Higiena, dnevne rutine, itd. , in na pozitiv-
ne vidike našega  življenja.
Čas za zaskrbljenost: določimo si del dneva, ko bomo (do največ 20 minut) razmišljali o 
bolezni in njenih potencialnih posledicah, preostali del dneva pa misli o bolezni odženemo 
stran oziroma jih prestavimo na vnaprej določen čas. To se morda sliši nenavadno, a če 
bomo pri tem dosledni, se bo čas neprijetnega razmišljanja sčasoma avtomatično skrajšal. 
Vzemimo si čas za sprostitev, skrb zase, meditacijo, tehnike sproščanja, vaje čuječnosti, 
branje, poslušanje glasbe. Preizkusimo kakšno tehniko sproščanja, ki smo jo v preteklosti že 
uporabljali, ali se naučimo katere nove. Veliko takšnih posnetkov je na voljo na spletu in 
na videoplatformi Youtube, na pametni telefon pa si lahko naložimo katero od aplikacij z 
dihalnimi in drugimi sprostitvenimi tehnikami. Pomislimo na načine, ki so nam v preteklosti 
pomagali ob težkih življenjskih situacijah in jih ponovno uporabimo.
Planirajmo čas po koncu osamitve.

INTERNET KOT PODPORNI MEDIJSKI STEBER OB DUŠEVNI STISKI:
 
#tosemjaz – spletni portal, namenjen otrokom in mladostnikom www.tosemjaz.net
Med.Over.Net – spletni portal na temo zdravja, duševnega zdravja in drugih področjih www.
med.over.net 
NeBojSe – spletni portal Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami DAM 
www.nebojse.si 
Spletna postaja za razumevanje samomora in pomoči, ki je na voljo, www.zivziv.si 
Društvo za psihološko svetovanje Kameleon vam brezplačno nudi psihološko spletno sve-
tovanje in podporo (http://svetovalnicakameleon.si/e-svetovanje/), za daljše ali bolj 
poglobljene pogovore pa lahko kontaktirate strokovnjaka, ki nudi psihoterapijo prek Skypa 
ali drugih načinov na daljavo.

 Simona Dijak, mag. psih. in 
Mojca Ferlič Golob, univ. dipl. psih. , spec. klin. psih. 

Za čas, v katerem smo se trenutno znašli, je povsem razumlji-
vo, da vzbuja veliko negotovosti. V naravi človeka je, da nas 
je strah neznanih stvari ali tistih, ki jih ne moremo nadzorovati. 

Običajne reakcije so:
pospešeno bitje srca, občutki tesnobe, zaskrbljenosti, panike;
občutki nemoči, potrtosti, žalosti;
spremenjen tok misli, težave s pozornostjo in spanjem;
občutki jeze;
dolgčas; 
zmanjšana želja po komunikaciji z ljudmi;
pretirana pozornost na telo in zdravje. 

Obdobje izolacije in poplava informacij o epidemiji lahko na nas vplivata neugodno, pred-
vsem če takšno stanje vlada dlje časa. Kljub temu pa ne smemo dovoliti, da zaskrbljenost 
v zvezi s tem povsem prevzame kontrolo nad našim življenjem. Na različne in preproste 
načine lahko obvladamo svoje strahove in tesnobo. Veliko teh načinov predstavlja osnovo 
zdravega načina življenja nasploh in če jih osvojimo, lahko izboljšamo svoje splošno telesno 
in psihično počutje.

STRATEGIJE OBVLADOVANJA ZASKRBLJENOSTI 
Imejmo v mislih, da je trenutno obdobje težko, vendar bo minilo; za boljše počutje pa lahko 
veliko naredimo že sedaj:

Zorganizirajmo si dan. Ustvarimo dnevno rutino in ji sledimo. Ena najbolj pomirjujočih stvari 
sta tako za otroke kot za odrasle rutina in predvidljivost. V rutino vključimo dnevne aktivno-
sti, kot so delo, učenje, telesna vadba, skrb za zdravo prehrano.
Vzdržujmo zdrav življenjski slog. Poskrbimo za zadostno količino spanja, uravnoteženo pre-
hrano in telesno dejavnost. Vsak dan se lahko denimo gibamo na prostem, seveda skladno 
s priporočilom medicinske stroke – ohranjajmo priporočeno razdaljo. Izogibajmo se alkoho-
lu in drugim psihoaktivnim snovem.
Ostanimo povezani z drugimi ljudmi, pri tem lahko izkoristimo vse lepote tehnologije – od (vi-
deo)klicev do pisanja različnih vrst sporočil. Pogovarjajmo se o tem, kako preživljamo čas. 
Če nas kaj skrbi, nas lahko pogovor z nekom, ki nam je blizu, razbremeni. Bodimo pozorni, 
da pogovor ne teče samo o temah, povezanih z epidemijo. 
Novice preverjajmo največ tri- do petkrat dnevno. Pomembno je, da čas, preživet na spletu 
in ob novicah, uravnotežimo z drugimi dejavnostmi, ki niso povezane z virusom – posvetimo 
se lahko stvarem, za katere nam je v preteklosti po navadi zmanjkalo časa (branje, posprav-
ljanje, čiščenje, umetnost, konjički, filmi, serije, ogled koncerta v živo preko TV sprejemnika …).

TELEFON ZA POMOČ V STISKI

• Klic v duševni stiski: 01/520 99 00 (vsak dan 
med 19. in 7. uro zjutraj). 

• Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 
(24 ur/na dan, vsak dan). Klic je brezplačen. 

• TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 
(vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen. 



Kaj se z nami dogaja v času

Ne glede na to, kaj je povzročilo stres, ali je to izguba službe, smrt bližnjega, naravna nesre-
ča ali trenutna epidemija, odreagira naše telo vedno na zelo podoben način. Ob soočanju 
s trenutno situacijo bomo verjetno šli preko naslednjih 5 faz. Slednje si ne sledijo vedno v tem 
zaporedju, pogosto se zgodi, da se vrnemo na katero predhodno fazo. Pomembno je, da 
vemo, da je to normalen odziv na trenutno situacijo.

1. FAZA ŠOKA – začetni odziv na stres. 
Glavno kontrolno mesto za uravnavanje 
življenjskih funkcij v možganih dobi sporo-
čilo, da smo v nevarnosti. To informacijo 
preko živčnega sistema pošlje naprej miši-
cam in notranjim organom kot opozorilo, 
naj se pripravijo na “boj ali beg” . V na-
šem telesu pride do čustvenih, kemičnih 
in fizioloških sprememb, ki se kažejo v po-
spešenem bitju srca, hitrem, plitvem in ne-
pravilnem dihanju, napetih mišicah, mrzlih 
dlaneh in stopalih, vznemirjenem želodcu 
in občutku strahu ali ogroženosti. V glavi 
imamo naslednje stavke: ‘’To ni mogoče/
to ni res/tega ne zdržim/to je preveč … ‘’ 
Ta faza je običajno kratka, vendar pa se 
lahko ob novih informacijah in dogodkih 
ponovi. Oseba potrebuje čas, da sprej-
me, kaj se je zgodilo. Pomembno je, da 
imamo koga, s komer se lahko pogovo-
rimo o tem in da ne tlačimo občutkov.

2. FAZA POGAJANJA ALI FAZA ''ČE''  
To obdobje prepoznamo po značilnih 
stavkih, ki jih posameznik nenehno prem-
leva sam pri sebi in z drugimi. Vsi stavki se 
začno s: ‘‘Če bi … ‘‘ Posameznik se spra-
šuje, kaj vse bi bilo drugače, če bi se ne-
kaj zgodilo ali ne zgodilo … V tej fazi ose-
ba išče informacije iz različnih virov, se 
pogovarja in zbira različne poglede na 
dogodek. Veliko premleva in razpravlja.

3. FAZA JEZE 
je precej neprijetna tudi za okolico. 
Posameznik je jezen na ves svet in nase, na 
bolezen, na tiste, ki se niso zaščitili, na vse, ki 
so bili v Italiji, ipd. Ta faza je lahko zelo razdiral-
na za medosebne odnose doma in v službi. 
Oseba je zadirčna, cinična, odrezava, zaje-
dljiva. Lahko se veliko prepira. Pomembno 
je, da gremo preko te faze, ker le tako lah-
ko zares sprejmemo, kaj se dogaja in gremo 
naprej. Vendar pa moramo biti pozorni, da 
jezo izražamo na sprejemljiv način. Lahko 
se z nekom, ki mu zaupamo, pogovorimo, o 
tem pišemo, rišemo, smo fizično aktivni, ipd.

4. FAZA ŽALOSTI
je, ko posameznik z žalostjo, potrtostjo 
in bolečino premleva dogodek. V času 
spoprijemanja s trenutno situacijo se 
lahko pojavi večkrat. Pustimo si čas za 
žalost in vse občutke, ki se v nas po-
rajajo. Sprejmimo jih. Pomaga lahko poslu-
šanje glasbe, risanje, pisanje, pogovor ipd. 

5. FAZA SPREJETJA DOGODKA IN 
POVRNITVE RAVNOVESJA. 
Zmoremo se soočiti z realnostjo, da se 
to je zgodilo, in poskušamo povrniti rav-
novesje v naše življenje. Vsakodnevna 
rutina se prilagodi spremenjeni situaciji. 
V slednji poskušamo najti kaj pozitivne-
ga in lahko najdemo, kaj smo se naučili. 

Pri spoprijemanju je pogosto, da se vra-
čamo na predhodne faze. V določenem 
trenutku bomo verjetno člani istega tima 
v različnih fazah spoprijemanja, zato sta 
zelo pomembni strpnost in razumeva-
nje do tega, da predelujemo dogodke 
različno in da je povsem normalno, da s 
sodelavcem nisva na istem. Če vem, ka-
tere faze to so, bom tudi sodelavca, ki 
npr. vzkipi, lažje razumel oz. pri sebi pre-
poznal, zakaj sem vzkipel, in se spopri-
jemanja s čustvi lotil bolj konstruktivno. 

Mojca Ferlič Golob, 
univ. dipl. psih, spec. klin. psih.



STRAH NAS 
LAHKO      REŠI

Strahovi niso nujno negativni, strah je lahko 
zdravilo in še povsem naraven je, stranski 
učinki pa so odvisni od nas samih. Ko nam 
strah zareže v kosti, je to alarm, da se bo z 
njim treba soočiti. Tako ali drugače. Nekaj 
rešiti. Tako, kot smo se kot družba lotili ko-
ronavirusa - vzeli smo ga resno. Z njim smo 
se na nek način soočili, našli rešitve. Če v 
tem obdobju ne bi čutili strahu pred viru-
som, bi najverjetneje izgubili še več življenj.
 

Če pa ga ignoriramo, potisnemo v globino, 
ga, prvič, zanikamo, drugič pa se prepriča-
mo, da ne obstaja, je izid lahko čisto dru-
gačen. A strah kljub temu ostaja. Bolj ko ga 
odrivamo, večjo moč mu damo. Prej ko se 
soočimo z njim in pogledamo njegovo ozad-
je, manjšo moč ima, in še rok trajanja mu 
zmanjšamo. Seveda ni vse tako enostavno 
kot se sliši, a če razumemo, kako strah deluje 
in kakšne prijeme izbira, da bi nas ugonobil, 
je človek lahko še bolj zvit, da ga zmanipulira.

Če pogledamo na splošno, ima lahko strah 
varovalno ali zavorno funkcijo. Varoval-
na varuje posameznika pred soočanjem 
s situacijami, ki jih ne obvlada, in bi se v 
njih lahko poškodoval ali doživel prevelik 
stres (strah pred globoko vodo, nevarni-
mi živalmi). Zavorna funkcija pa po nepo-
trebnem sili posameznika, da se izogiba 
določenim situacijam, in mu prepreču-
je, da bi si pridobil nove izkušnje in spret-
nosti (strah pred sovrstniki, živalmi, temo).
 
Strahovi prve ravni so tisti, ki se zgodi-
jo - strah pred staranjem, invalidnostjo, 
upokojitvijo, samoto, odhodom otrok od 
doma, naravnimi nesrečami, smrtjo, voj-
no, ljubeznijo, nesrečami in posilstvom. So 
tisti, ki zahtevajo dejanja, kot so na primer 
strah pred vrnitvijo v šolo, odločanjem, 
spreminjanjem kariere, spoznavanjem lju-
di, koncem ali začetkom partnerske zve-
ze, telefoniranjem, uveljavljanjem, vo-
žnjo, javnim nastopanjem in intimnostjo. 

Strahovi druge stopnje niso toliko odvisni 
od okoliščin, ampak so povezani z našim 
jazom. Strah pred zavrnitvijo, neuspehom, 
ranljivostjo, neodločnostjo, izgubo ugleda 
in neodobravanjem. Ti strahovi imajo bolj 
kot z zunanjimi okoliščinami opraviti z notra-
njim duševnim stanjem. So odraz doživljanja 
samega sebe in sposobnost obvladovanja 
sveta. To pojasnjuje, zakaj obstaja neka-
kšen splošni strah. Ob strahu, da bi nas ljud-
je zavračali, to vpliva na številna področ-
ja našega življenja, in sicer na prijateljstva, 

intimne zveze, iskanje službe in tako naprej. 
Pri strahovih tretje ravni pa gre za to, da po-
segajo v samo jedro težave, saj vsebujejo naj-
hujšega izmed strahov, tistega, ki nas resnično 
najbolj hromi, in sicer bati se življenja. Podla-
ga za to je preprosto bojazen, da ne bomo 
kos vsemu, kar nam prinaša življenje. Obvla-
damo lahko vse svoje strahove, ne da bi nam 
bilo treba obvladati karkoli v zunanjem svetu. 
Vse, kar moramo storiti za zmanjšanje svojega 
strahu je, da bolj zaupamo svojim sposobnos-
tim za ravnanje v vseh možnih okoliščinah.

V času izrednih razmer zaradi koronavirusa se 
srečujemo s povečanimi občutki kolektivne-
ga akutnega strahu, ki je povsem normalen in 
pričakovan. Namesto, da potiskamo občut-
ke stran, je to čas, da jih sprejmemo. Pri stra-
hu se namreč srečamo s paradoksom: več 
kot ga zmoremo ubesediti, prej se zmanjša.

Psihologi se v splošnem strinjamo, da strah 
povzročajo stvari, ki jih doživljamo. Vendar 
to pri nastanku strahu ni vse. Pomemben je 
tudi način, kako razmišljamo o teh dogod-
kih in kako se nanje odzovemo. Zanimivo 
in presenetljivo je, da čustvene motnje izvi-
rajo iz načina, kako razmišljamo o svojih te-
žavah in ne iz težav samih. Nikoli nas v strah 
ne spravi tisto, kar se nam pripeti, ampak 
način, kako odreagiramo. Strahu se nauči-
mo. Tehnik za obvladovanje strahu pa tudi.

Simona Dijak, mag. psih.
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OTROCI IN MLADOSTNIKI 
V NEGOTOVEM cASU

čanje sodelovanja, odmikanje od social-
nih stikov, odklanjanje šole. Nekateri otroci 
se na stisko odzovejo s telesnimi težavami, 
kot so pomanjkanje/povečanje apetita, 
težave z odvajanjem, težave s spanjem, 
bolečine v trebuhu ali glavoboli, utrujenost.

KAKO LAHKO STARŠI 
POMAGAJO OTROKOM V DOMAČEM OKOLJU?
Ko pri otroku in mladostniku prepoznamo, 
da je v stiski in ga skrbi, je najbolj pomembno, 
da ga poslušamo, si vzamemo dovolj časa 
za pogovor z njim in ga spodbudimo, da 
govori o svojih mislih, občutkih in izkušnjah. 
Tudi če se nam zdijo njegove skrbi pretira-
ne, je pomembno, da mu damo prostor, 
da jih lahko ubesedi. Zanj je stiska resnična, 
zato najprej zgolj poslušajmo in poskušaj-
mo razumeti, o čem razmišlja in kaj doživlja. 
Ne hitimo z nasveti ali razbremenjevanjem.
Otroci in mladostniki se največ naučijo z zgle-
dom. Starši, učitelji, vzgojitelji in pomembne 
druge osebe so mu glavni vir informacij o tre-
nutni situaciji. Skrbi, ki jih bodo slišali od odra-
slih, bodo občutili tudi sami. Zato je za otro-
ke v sedanji situaciji varovalno, da so odrasli 
ob izvajanju ukrepov za zaščito pred okuž-
bo sicer vestni in dosledni, da pa niso pre-
več preplavljeni s skrbjo pred boleznijo. Tako 
bodo otroci lažje razvijali občutek varnosti.
Pomembno je, da si vzamemo dovolj časa 
za pogovor z otroki, jih spodbudimo, da 
govorijo o svojih mislih, občutkih in izkuš-
njah. Otroku je smiselno povedati, da so 
vsa čustva normalna in da je razumljivo, 
da se v izjemni situaciji tako počuti. Vča-
sih otrok ob doživljanju stiske ni priprav-
ljen na pogovor in potrebuje od staršev 
le občutek čustvene bližine, da se pomiri.

V Zbornici kliničnih psihologov Slovenije 
opozarjajo, da so otroci in mladostniki za-
radi svojih razvojnih značilnosti ena najran-
ljivejših skupin, pri kateri se bodo posledice 
epidemije in spremljajočih se ukrepov lah-
ko kazale na njihovem duševnem zdrav-
ju še dolgo časa. Omejevalni ukrepi so 
namreč bistveno posegli v najpomemb-
nejše dele njihovega življenja – vključe-
vanje v vrstniške skupine, učenje in igro.
Pomembno je, da težave pri otroku prepo-
znamo, si vzamemo dovolj časa za pogo-
vor z njim, in mu pomagamo pri soočanju.
 
KAKO PREPOZNATI STISKE
IN TEŽAVE PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH?
Otroci in mladostniki se na stres, tako kot 
odrasli, odzivajo različno, odvisno od njiho-
ve starosti, osebnostnih značilnosti, stila soo-
čanja s težavami. Pojavijo se lahko težave s 
koncentracijo, hitre spremembe v razpolo-
ženju, jokavost, agresivni izbruhi in vedenj-
ske težave, pretirana odvisnost od drugih, 
izguba zanimanja za dejavnosti in zavra-

Ob vrnitvi v šolo in vrtec se bo ponovno 
nekoliko spremenila dnevna rutina. Ko-
likor se da, naj dnevi potekajo čim bolj 
utečeno. Še posebej za mlajše otroke je 
pomembno, da vedo, kako bo organizi-
ran njihov dan. Priporočljivo je ohraniti tudi 
katere od domačih rutin, ki so jih družine 
vzpostavile med počitnicami, še posebej 
tiste, ki so otrokom všeč. Rutine so pomem-
ben mehanizem, s katerim otroci in mlado-
stniki lažje obvladujejo svoje življenje in jim 
nudijo občutek predvidljivosti in varnosti.

Starši najučinkoviteje nudijo otrokom pod-
poro tako, da najprej poskrbijo zase in za 
svojo stabilnost ter za funkcioniranje druži-
ne. Le tako lahko opravljajo svojo staršev-
sko funkcijo na način, da otroke pomirijo in 
jim zagotavljajo občutek varnosti in nadzo-
ra nad spremenjenimi okoliščinami.

Ker so realne okoliščine v času po epide-
miji lahko za nekatere starše še posebej 
zahtevne, saj lahko vplivajo na zaposli-

Otroci se bodo po počitnicah najverje-
tneje vrnili v vrtce in šole. Nekateri so se 
v kratkem obdobju v maju in juniju, ko so 
bili spet v šoli, uspešno prilagodili in se šole 
veselijo. Drugi otroci pa imajo več težav pri 
prilagajanju na spremembe vsakdanjih ži-
vljenjskih rutin in jim je vrnitev v šolo v maju 
predstavljala izvor frustracij in anksioznosti. 
Podobna občutja se lahko ponovijo ob po-
novnem vstopu v šolo, saj je bil šolski pro-
ces ob koncu šolskega leta nekoliko spre-
menjen in ne vedo, kaj pričakovati jeseni.   Včasih otrok potrebuje od staršev le obču-

tek čustvene bližine, da se pomiri

tev in ekonomski vidik življenja, je razumlji-
vo, da bodo težje vzpostavili nadzor nad 
svojim doživljanjem in čustvovanjem. Če 
starši tudi pri sebi zaznavajo težave, je po-
membno, da najprej poiščejo pomoč zase.

KJE NAJDEMO POMOČ?
Če otrokom sami ne zmorete pomagati 
do te mere, da težave ne bi ovirale nje-
govega vsakodnevnega funkcioniranja, 
se lahko za pomoč obrnete na svetovalne 
delavce vrtcev in šol, otrokovega pediatra 
ali psihologa na dispanzerju za mentalno 
zdravje otrok in mladine v našem zdravstve-
nem domu ali centrih za duševno zdravje.
Če pri sebi opažate, da težko vzpostavite 
nadzor nad svojim doživljanjem in čustvo-
vanjem in to pomembno vpliva na vaše 
funkcioniranje, se lahko obrnete na svo-
jega osebnega zdravnika, psihologinjo 
v zdravstveno-vzgojnem centru našega 
zdravstvenega doma ali na kliničnega 
psihologa v centrih za duševno zdravje.

Mojca Ferlič Golob, 
univ. dipl. psih. , spec. klin. psih.



KAKO OHRANJATI 

DOBRE MEDOSEBNE

ODNOSE MED

SODELAVCI
• Da med delom ne bi prišlo do nepotreb-
nih šumov v komunikaciji, je pomembno, 
da se med komuniciranjem s sodelavci 
vedno prepričamo, če smo navodila prav 
razumeli.
 
• Prav tako je pomembno, da razumemo 
drug drugega. Vsi smo v enaki situaciji, 
zato ni nič nenavadnega, če kdaj odre-
agiramo impulzivno ali preveč čustveno. 
Vzemimo moč timskega dela kot pred-
nost, da si v takšnih situacijah dajemo 
oporo in se aktivno poslušamo in morebi-
tne opazke od sodelavca ne jemljimo pre-
več osebno, in kakšne stavke, ki se nam 
zdijo neprimerni, preslišimo.

• Uporaba jaz stavkov: izhajamo iz sebe 
in svojega počutja ter konkretnih posledic 
zame. Npr. »Zelo vesel sem, ko me poslušaš 
in upoštevaš moje mnenje. « Dajejo smer-
nice k bolj učinkoviti stresni situaciji. Na 
podlagi jaz stavkov poslušalec bolje razu-
me naše namere, s tem pa se tudi zmanjša 
verjetnost za izbruh prepira.

• Tekom službe najdem čas za hitro spro-
stitev, npr.

1. USMERIMO POZORNOST na dihanje in 
poskušamo čim bolj podaljšati vdih in izdih;

2. HITRA SPROSTITVENA TEHNIKA: 
Naredimo globok vdih skozi nos in napnimo 
mišice dela telesa, ki je najbolj napet. 

Zadržimo dih za 10-20 sek. in nato izdihni-
mo skozi usta ter sprostimo napetost.

Ponovimo vajo še 3x: naredimo vdih, na-
pnimo mišice dela telesa, kjer je napetost 
največja; zadržimo dih za nekaj sekund; 
naredimo izdih in sprostimo mišice. 

3. RITMIČNO DIHANJE: vdihujemo skozi 
nos in štejmo do 3. Izdihujemo skozi nos 
in štejemo do 3. Ne zadržujemo diha. V 
tem ritmu dihajmo nekaj minut.

Uporabimo tehnike za preusmerjanje 
pozornosti. Npr. pozorni smo na 5 stvari, 
ki jih lahko vidimo,  na 4, ki jih lahko ti-
pamo, 3, ki jih lahko slišimo, 2, ki ju lahko 
vonjamo in 1, ki jo lahko okusimo; odšte-
vamo po 7 od 100; vadimo poštevanko, 
ponavljamo besedilo priljubljene pesmi, 
ipd.

Pomembno je, da doma službeni stres 
zavestno izklopimo. To pomeni, da se 
zamotimo z družinskimi aktivnostmi, koli-
kor je to mogoče, in si misli preusmerimo 
na prijetne stvari. To lahko zmanjša ob-
čutke napetosti. Eden izmed načinov so 
tudi tehnike sproščanja.

Simona Dijak, mag. psih.

IN MEMORIAM DR. VLATKO PAVLOVIĆ
(11. 5. 1937–3. 1. 2020)

Dr. Vlatko Pavlović se je rodil v Osijeku na Hrva-
škem. Tam je tudi končal osnovno šolo in gimna-
zijo. Bil je pravi “eseker”, kot kličejo v tem mestu 
rojene prebivalce slavonske prestolnice. 

Leta 1956 se je vpisal na Medicinsko fakulteto Uni-
verze v Zagrebu. Diplomiral je leta 1964 in prido-
bil naziv dr. medicine. Pozneje so komunistične 
oblasti ta naziv ukinile in smo dobili enotni naziv 
– “zdravnik”, kar je seveda bilo hudo podcenjeva-
nje poklica, do katerega ni bilo lahko priti. Medici-
na je zahtevala 6 let izjemno napornega študija in 
dr. medicine je zares bil edini pravi naziv za neko-
ga ki je šel skozi “scile in haribde” tega študija, da 
bi lahko vse svoje življenje posvetil poklicu, ki to ni 
bil – bil je poslanstvo. In to je velika razlika med štu-
dijem medicine in vsemi ostalimi študiji. Vlatko Pa-
vlović se je tega dobro zavedal, kar je znal med 
pogovori večkrat poudariti.

Po končanem študiju je obvezen pripravniški staž začel v Bjelovarju in je že med stažiranjem 
moral na služenje obveznega vojaškega roka. Leta 1966 je prišel v Slovenijo na nagovor svo-
jega dobrega kolega iz časa študija, še enega “barda” splošne medicine na Kozjanskem, 
dr. Ivana Ratkajca. Strokovni izpit je zagovarjal leta 1971 v Zagrebu in istega leta je zaradi 
pomanjkanja zdravnikov prišel v Rogaško Slatino, kjer je ostal do svoje upokojitve leta 2007. 

Vlatko Pavlović je bil zanimiv in pokončen človek, ki je v vsakem trenutku vedel, kaj mora 
početi. Bil je zelo racionalen, zavedajoč se svojega poslanstva podeželskega zdravnika, 
za katerega se je odločil. Takrat, ko so splošni zdravniki morali na specializacijo iz splošne 
(danes družinske medicine), je tudi dr. Pavlović začel specializacijo, vendar se je nekje 
na polovici premislil, in se vrnil na delo v Rogaško Slatino. Meni kot mlajšemu kolegu to ni 
nikoli bilo povsem jasno. Dr. Pavlović je bil namreč zdravnik, ki je imel široko medicinsko 
znanje, neverjetno spretno in logično je razmišljal. Znanje fiziologije in patofiziologije je spre-
tno koristil v vsakdanjem praktičnem delu. Razmišljal je že takrat “holistično” in vsakega 
pacienta obravnaval celostno. Na moje vprašanje: “Kolega Pavlović, zakaj niste dokon-
čali specializacije splošne medicine, saj bi po znanju in izkušnjah to z lahkoto opravili? ” 
mi je odgovoril: “ Res je, vendar sem se odločil, da bom vse življenje podeželski zdravnik. 
Na specializaciji smo ponavljali, kar sem že znal, in se mi je zdelo škoda zapravljati čas, 
ki bi ga sicer posvetil svojim pacientom. “ Zavedal se je, da mora spremljati stroko,  am-
pak on je bil tisti, ki je odločal, do katere mere, kaj mu pri njegovem delu preventivca in 
“triažerja” največ pomeni, in za katero materijo ne bo zapravljal ne časa in ne energije. 



Bil je široka slavonska duša, zaljubljen v zemljo kot vsi Slavonci. Hudo je trpel v času voj-
ne na Hrvaškem, zlasti pri bombardiranju njegovega rojstnega mesta Osijeka. Spom-
nim se ga, da je bil v tistem času redkobeseden, zamišljen in žalosten. Asociiral me 
je na sliko velikega hrvaškega igralca Fabijana Šovagovića, tudi Slavonca, ki v vi-
deospotu pesmi “Ne dirajte mi ravnico” joka, kar ni bilo odigrano, bilo je resnično. 
Z Vlatkom Pavlovićem sva ob ponedeljkih zvečer po najinih končanih ambulan-
tah imela “majhne nočne pogovore” ob kozarčku in ob cigareti. Pogovarjala sva 
se o našem poslanstvu, o izzivih, ki jih pred nas postavlja delo na podeželju, o sočutju 
do krajanov, od katerih nekateri težko živijo, pravzaprav trpijo. Tako mi je enkrat zau-
pal, kako je obiskal družino, ki je zelo skromno živela na hribčku v majhni iztrošeni hiški 
s črno kuhinjo, ki je grela edino sobo, v kateri je vsa družina živela. Kot da to vse sku-
paj ne bi bilo dovolj, jim je crknila edina krava, pa še oče in glava družine se je po-
nesrečil. Ostala je mati, sama s štirimi otroki. “Pomagal sem jim, kot sem znal in mogel 
… enkrat sem se po enem od obiskov usedel v svojega fička in glasno zajokal. Bil sem 
pretresen, kako življenje včasih do nekaterih ni niti najmanj prizanesljivo, ” je zaupal.
Dr. Pavlović je spoštoval svoje kolege,  medicinske sestre in reševalce, čistilke in nikoli o 
nikomer ni spregovoril žal besede. Bil je gospod, vedno urejen, sveže obrit in šarmanten! 
Hodil je počasi, pokončno, brez ihte in nervoze. Vzel si je čas za pacienta, zavedajoč se, da 
je včasih dovolj samo lepa spodbudna beseda iz ust zdravnika, ki pacienta pomirja in mu 
vrača zaupanje in hkrati tudi zdravi. 

Po upokojitvi leta 2007 je še 7 let pogodbeno delal, pravzaprav pomagal, ker je “spet bil 
primanjkljaj zdravnikov “ v Rogaški Slatini.  Tudi takrat je bil realen. Srečala sva se na hodni-
ku v pritličju zdravstvene postaje. Ustavil sem se in mu povedal, da sem vesel, da ga vidim 
v beli halji v “njegovi hiši” . “Ah, kolega, ” mi je odgovoril, “ samo gasim ogenj, pravzaprav 
pomagam, da iz ognja ne nastane požar. Triažiram, pišem recepte in napotnice, tukaj 
sem, da hiša ni brez zdravnika. ”

Odšel je v začetku tega leta, mirno in tiho, kot da bi želel povedati: “Pomagati ne morem 
več, potrebujete me ne več, na srečo je dovolj zdravnikov, moje poslanstvo na tem svetu 
je končano. “

Počasi odhajajo kolegi, ki so gradili zdravstveno varstvo v Rogaški Slatini, in veliko delali, 
kajti navajeni so bili, da “delo mora biti opravljeno” . In dr. Vlatko Pavlović , “ata” , kot 
smo ga vsi ljubkovalno klicali, je zagotovo eden tistih, katerega se bomo za vedno spomi-
njali, ga pogrešali in ga nosili v naših srcih. 

“Eseker” po duši, slovenski podeželski zdravnik po poslanstvu, za vse nas, njegove kolege, 
pa za vedno  naš “ata” . Močno ga bomo pogrešali. 

                                                                                                                                             Damir Franić

Aleksander, Aco Stanković je bil dolga leta 
zobozdravnik - dentist, v Obratni ambulanti Ste-
klarne Rogaška Slatina.

Rodil se je 20. septembra 1928. Iz rodnega Piro-
ta v Srbiji je prišel v Maribor, kjer je končal študij 
za višjega dentista, kar je takrat veljalo enako kot 
zobozdravnik. V našem zdravstvenem domu je 
najprej delal v Kozjem, potem je pokojnino doča-
kal v OA Steklarna.

Kot zobozdravniku mu ni kaj očitati, saj je svoje 
delo opravil kvalitetno. Ni bilo zoba, ki ga on ne bi 
mogel izpuliti. Res je deloval malce robustno, ven-
dar pa dela nikoli ni pustil nedokončanega.

 Poročen je bil z Angelco, ki je prav tako delala v 
ZD kot laborantka. Poleg svojega dela je kar nekaj 
časa deloval tudi v lokalni politiki. Sodelavci si ga 

bomo zapomnili kot velikega veseljaka in  gurmana. Bil je tudi strasten kadilec, kar pa mu ni 
preveč škodilo, saj je dočakal 92 let. Utrujen od starosti je nedavno legel k zadnjemu počit-
ku. Njegovi najožji sorodniki in sodelavci smo ga pospremili na zadnji poti v Rogaški Slatini.  

Majda Kramberger 

IN MEMORIAM IN MEMORIAMDR. VLATKO PAVLOVIĆ
(11. 5. 1937–3. 1. 2020)

ALEKSANDER, ACO STANKOVIĆ, 
ZOBOZDRAVNIK



Greh ni smeh v 
Casu karantene

TUDI MI LAHKO K O R O N A P I K N I K 
Sestra pride iz ordinacije v čakalni-
co: » Zaradi tajnosti podatkov vas 
ne smem klicati po imenih. Kdor 
ima koronavirus, naj gre naprej. »

Če ne poslušate nasvetov zdrav-
nikov,  poslušajte vsaj nasvet ele-
ktričarja:
“Bolje dobra izolacija, kot ozemlji-
tev! “

Komaj čakam 29. marec, ko se bo 
zamenjala ura, da bom lahko še 
eno uro več doma.

Prepovedani so koncerti z več kot 
100 obiskovalci. Damjan Murko 
začenja turnejo.

Ločena, z zalogo moke, olja, slad-
korja, iščem moža z zalogo kvasa. 
Šifra: Naj se dvigne.

Imam sosedo, ki se pogovarja s 
svojim mačkom, kot da bi jo ta ra-
zumel. Ko sem to povedal svojemu 
psu, sva skoraj umrla od smeha.

Vsem, ki zbirate toaletni papir - 
meni manjkajo še lističi 6, 34, 212 in 
302. Menjam za listič 98 (4-slojni).

Policija opozarja, da v avtu ne 
hranite dragocenih predmetov 
kot so kvas, makaroni in WC papir.

Pred vami je uvod v novo rubriko “Tudi mi lahko”, 
v kateri se lahko, spoštovani sodelavci,  predsta-
vite s tistim skritim talentom,  ki ga negujete v 
prostem času in je največkrat skrit ali pozabljen 
v zvezkih, beležkah ali računalniških mapah … 

SPREHOD DO ZVEZD
Stopicam. 

Po poti, kamor me je nekdaj vedno znova nekaj 
peljalo.
Sledim.

Stopinjam žive in nežive narave, ki se vedno
 znova rodi in nikoli ne umre.

Opažam. 
Tihe sledove, ki jih puščajo tisti – tisti nevidni.

Poslušam.
Ker narava kliče, le prisluhniti ji je treba.

Se nasmehnem.
Jutranji rosi, dežnim kapljam, ki vedno znova 

podaljšajo življenje.
Vonjam.

Sadove narave, katere vonj je sestavljen iz 
svobode.
Zavijem. 

Na pot, polno trnja,
po kateri prideš do zvezd.

7
7 je magično število števila 3.

7 je zlato pravilo življenja, 
celo pravljično.

7 je številka tvojih vrat in moje hišne številke.
7 je ritem tedna in število smrtnih grehov.

7 je osnovnih glasbenih tonov
in število kontinentov na Zemlji.

7 kreposti in 7 čudes starega sveta.
Obstaja 7 svobodnih umetnosti,
celo 7 let izobilja in 7 let lakote.

Še do 7. objektov kratkoročnega spomina.
Zakaj potem ne bi moglo biti 7 vzporednih vesolij in

7 najboljših različic samega sebe?

Si mona Dijak

In na koncu, kot je bilo na začetku ob-
ljubljeno in dogovorjeno, smo po času 
karantene, izolacije in izrednega dela bili 
povabljeni na piknik.

S soncem obsijani, ob polnih mizah ra-
znovrstnih dobrot in glasbo DJ-ja Dad-
dya, smo s športom premagovali spanec 
do zgodnjih jutranjih ur. 

In ni piknika brez sladic Društva kmetic 
Ajda - hvala ge. Francki Javeršek in vsem 
članicam društva.  Velik prispevek sladic 
pa je tudi s strani naših sodelavk … res ste 
se izkazale … in vse smo pojedli. 

Simona Dijak

Organizirala sta ga ZD Šmarje in direk-
torica, gospa Žerak Jasna, ki nas je v ta 
namen povabila kar na svojo domačijo.

Ni ga piknika brez športa.



PRIHODI
NOVEMBER 2019

DECEMBER 2019

JANUAR 2020

KADROVSKO
POROČILO  
NOVEMBER 2019–APRIL 2020

Majda Gorenjak, dr. dent. med. , 
zobozdravnica v ZP Šmarje pri Jelšah

(OŠ Šmarje pri Jelšah)

Katja Plemenitaš, dr. dent. med. , 
zobozdravnica v ZP Podčetrtek

Blaženka Pavić Cesar, 
pomožna delavka v ZP Rogaška Slatina

Laura Lisec,
srednja medicinska sestra – pripravnica

Gregor Anderlič, dipl. ekon. , računo-
vodja v FRS

Jožica Trupej, 
pomožna delavka v ZP Kozje 

in ZP Bistrica ob Sotli

Irena Rihter, dipl. m. s. 
v pediatrični ambulanti 

ZP Podčetrtek 

Mateja Žogan, 
srednja medicinska sestra 

– pripravnica 

Simona Dijak, 
mag. psih. , psihologinja

Marjeta Godeša, prof. spec. in
 reh. ped.,  logopedinja

Maja Nunčič, dr. dent. med. , 
zobozdravnica v ZP Rogatec



FEBRUAR 2020

APRIL 2020

MAREC 2020

Laura Pirš, 
srednja medicinska sestra 

– pripravnica

/ Ni bilo prihodov 

Patricija Kajba,
 pisarniška referentka 

na Upravi ZD 

Špela Leskovšek, 
srednja medicinska

 sestra – pripravnica 

Klavdija Pušnar – 
javna dela 

Maja Vizjak, 
srednja medicinska sestra

 – pripravnica 

Marija Šindar, dipl. m. s. 
v patronaži, 

ZP Rogaška Slatina

ODHODI

Cvetka Šalamon, pomožna delavka v ZP Podčetrtek, upokojitev
Enis Chekovikj, dr. dent. med. , zobozdravnik v ZP Rogaška Slatina in ZP Šmarje pri 
Jelšah (OŠ Šmarje pri Jelšah)
Simona Lipnik, dr. dent. med. , zobozdravnica v ZP Podčetrtek

Ivanka Skoko, pomožna delavka v ZP Rogaška Slatina, upokojitev

DECEMBER 2019

Danica Škaljac, dr. dent. med. , zobozdravnica v ZP Kozje, upokojitev

Barbara Fidler, mag. psih. , psihologinja

Marko Lapornik – javna dela

JANUAR 2020

/ ni bilo odhodov

FEBRUAR 2020

Sonja Drovenik, dipl. ekon. , pisarniška referentka na Upravi ZD

MAREC 2020

Sara Jagodič – srednja medicinska sestra – pripravnica

Ivana Nunčič Čuvar – srednja medicinska sestra – pripravnica 

Bernarda Halužan Podhraški, dr. med. , zdravnica specialistka družinske medicine v 

ZP Rogaška Slatina in ZP Šmarje pri Jelšah (ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA)

APRIL 2020

Katja Plemenitaš, dr. dent. med. , zobozdravnica v ZP Podčetrtek

Majda Gorenjak, dr. dent. med. , zobozdravnica v ZP Šmarje pri Jelšah 

(OŠ Šmarje pri Jelšah)

Marjetica Pesko, dipl. m. s. v patronaži, ZP Šmarje pri Jelšah, upokojitev

NOVEMBER 2019
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