
V zadnjem času vedno pogosteje opažamo, da se v javnosti pojavljajo ne povsem korektne izjave in tudi podtikanja,

ki poskušajo prikazati nas, zdravnike družinske medicine, kot brezsrčne pohlepneže, ki jim ni mar za težave, s katerimi 

se srečujejo naši bolniki v času krize, pač pa predvsem za zadovoljevanje lastnih koristi. V imenu družinske medicine se 

oglaša več organizacij in posameznikov, ki pogosto nastopajo neusklajeno, in se uspejo odzivati predvsem na posamične 

aktualne obtožbe, kar skupaj z dogodki in s političnimi izjavami v zvezi z osnovnim zdravstvom v zadnjem času mečejo 

precej slabo luč na družinsko medicino. Država prispeva k nestrpnosti tako, da ne opredeli terciarne inštitucije na tem 

področju, ker ji razdrobljenost očitno politično najbolje ustreza in si očitno ne želi enotnega sogovornika in znanstvenih 

argumentov v razpravah o sedanjih problemih in prihodnjih perspektivah družinske medicine v okviru javnega 

zdravstva. Deklarativno usmerjenost k osnovnemu zdravstvu izniči z nekaj členi predloga zakona.

Zaradi vsega naštetega je Izvršilni odbor Združenja zdravnikov družinske medicine SZD imenoval in pooblastil Strokovni 

sosvet družinske medicine, sestavljen iz strokovnjakov ključnih organizacij, ki delujejo na področju družinske medicine, 

da se na argumentiran način ustrezno odzove na aktualna dogajanja. 

Tokrat je Strokovni sosvet družinske medicine Združenja zdravnikov družinske medicine SZD kot odgovor na aktualno 

dogajanje v družbi dal naslednjo izjavo za javnost, s katero po tej poti seznanja tudi članstvo Združenja zdravnikov 

družinske medicine.

Zdravniki družinske medicine smo tisti zdravstveni delavci, s katerimi se z bolniki najpogosteje srečujemo,

saj zagotavljamo primarno zdravstveno varstvo. Svoje poslanstvo in poklic izvajamo v osebni, neposredni

skrbi za njihovo zdravje in zdravje njihovih družin.

V času krize je zdravje dodatno ogroženo. Tega se zdravniki družinske medicine posebej zavedamo, saj se vsak 

med nami dan za dnem osebno sreča z desetinami bolnikov in poskuša njihove zdravstvene težave rešiti na čim 

bolj kakovosten in racionalen način. To je velika odgovornost in terja posebna znanja in ustrezne pogoje za 

delo. Poznamo stiske ljudi in smo pogosto prve zaupne osebe ob najrazličnejših težavah, s katerimi se naši 

bolniki spoprijemajo. Mnoge od teh težav so povezane s kriznimi časi in pritiski ter se kažejo tudi v poslabšanju 

zdravja. Čutimo se poklicane, da o tem javno spregovorimo v imenu zdravnikov družinske medicine, pa tudi 

v imenu naših bolnikov, saj nam ni vseeno za zdravstveno stanje prebivalstva.

Zdravniki družinske medicine bomo podprli vsa prizadevanja, ki bodo vodila k oblikovanju sistema zdrav stve-

nega varstva, ki bo temeljil na pravičnosti, socialni varnosti in kakovosti zdravstvene oskrbe, ob stabilnem 

financiranju zdravstvene dejavnosti.

Bolnikom zagotavljamo, da bomo zdravniki družinske medicine še naprej skrbeli zanje. Pričakujemo, da bo 

v korist bolnikov model plačevanja zdravstvenih storitev zagotavljal nemoteno kakovostno delovanje timov 

v splošnih ambulantah. Svojim bolnikom bomo tako kot doslej vedno stali ob strani, ker je to naše poslanstvo

in poklic, za katerega smo se šolali, pa tudi naša življenjska odločitev in usmeritev.

Ob tem pozivamo slovensko zdravstveno politiko in vse, ki imajo moč odločanja o financiranju zdrav-

stvenih storitev, da prenehajo z merjenjem moči in namesto tega usmerijo svoje sile v iskanje rešitev.

Konstruktivne in uresničljive rešitve po prepričanju zdravnikov družinske medicine pomenijo takšen 

sistem zdravstvenega varstva, ki bo tako na ravni države kot v vsaki posamezni ambulanti zagotavljal 

ustrezno obravnavo vseh naših bolnikov in še posebej ranljivih skupin prebivalstva, ki nosijo največje 

breme socialnih pretresov družbi.

Prva stran
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»Ni dobro, kaj?« me je vprašal.

»Ne, ni dobro,« sem odvrnil.

Razumela sva se brez več dodatnih besed. Ko sem ga poslal na dodatne preiskave in na specialistične preglede, je hotel,

da mu vse razložim, na kratko in razumljivo, ker pogosto ni razumel izvidov. Ničesar mu nisem prikrival in sčasoma sva se 

navadila drug na drugega. Veliko sva se pogovarjala, ne samo o bolezni, tudi o tem, kaj je v življenju dosegel in kaj bi si še 

želel.

Po letu dni je umrl, doma v krogu družine. Še mesec dni pred tem sta z ženo praznovala obletnico poroke. Zabava je bila 

malo manj skromna kot običajno, saj sta oba vedela, da bo zadnja. Še vedno imam pri sebi sliko s te svečanosti. Pogosto jo 

pogledam: zakonca, ki se po več kot štiridesetih letih gledata tako zaljubljeno kot takrat, ko sta se spoznala, sta redkost.

Vsi bomo nekoč umrli, nekateri prej, nekateri kasneje. Smrt je končna postaja našega življenja, ki naj bi jo doživeli 

čim bolj dostojanstveno in vredno človeka.

Pri vsakdanjem delu imamo neskončno možnosti, da ljudem omogočimo dostojanstveno umiranje. Ob vsem tem 

nas ne sme biti strah, ko zremo smrti v oči. To je zelo težko in vsak tega ne zmore. Nekateri zbežimo v sprene vedanje, 

nekateri v birokracijo, nekateri se zatečejo v medicinsko tehnologijo. Umiranje in smrt nas vedno prizadane. Če nas 

ne, je z nami nekaj narobe.

KAJ LAHKO STORIMO?

•  Pogovarjajmo se z bolniki, da bomo ugotovili, kaj potrebujejo.

•  Vzemimo si čas. Oni ga namreč pogosto nimajo več veliko.

•  Bodimo pošteni in ne sprenevedajmo se.

•  Pomagajmo njihovim svojcem, ko trpijo.

•  Poskrbimo za lastno zdravje.
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Vse se je začelo skoraj neopazno, s težavami, ki bi jih lahko 

povzročila katerakoli bolezen. Počutil se je slabo, prej se je

utrujal kot običajno. In kot tolikokrat prej v življenju rekel,

da to ni nič, da bo minilo samo od sebe. Saj ga je v življenju

že tolikokrat kaj dajalo, pa je bilo potem vse v redu.

Potem je, po dveh mesecih, ko se stvari le niso izboljšale,

na ženino pregovarjanje odločil, da gre v ambulanto. Ni maral

ne zdravstva ne zdravnikov ne vzdušja v čakalnici.

Poslal sem ga na preglede in že osnovni laboratorijski izvidi

so dali vedeti, da ne bo nič dobrega. Očitno se je to videlo tudi

na mojem obrazu, ko sem pregledal izvid.

  Bobu
          bob

Igor Švab
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Predsednica: Asist. dr. Tonka Poplas-Susič, dr. med.

Zdravstveni dom Ljubljana, enota Šentvid

Ob zdravstvenem domu 1, 1210 Ljubljana – Šentvid

Člani: prof. dr. Igor Švab, dr. med., višji svetnik, 

prim. mag. Anton Gradišek, dr. med., 

prim. asist. dr. Danica Rotar-Pavlič, dr. med.,

Majda Masten, dr. med., prim. asist. Gordana 

Živčec-Kalan, dr. med., prim. asist. Dean Klančič, dr. med., 

prim. prof. dr. Janko Kersnik, dr. med.,

asist. Irena Vatovec-Progar, dr. med.

ZAPISNIK

sestanka 29. seje RSK za družinsko medicino dne, 15. 6. 2009.

Dnevni red 29. seje:

1.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

  Seja je sklepčna, prisotnih je šest od devetih članov. 

Opravičeno odsotni so bili prim. asist. Gordana 

Živčec-Kalan, dr. med., Majda Masten, dr. med. in 

prim. prof. Janko Kersnik, dr. med. Dnevni red je bil 

potrjen.

Razširjeni strokovni 
kolegij za splošno/

družinsko medicino

Tonka Poplas-Susič
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2.  Strokovni nadzori – dopis prof. R. Hojsa

  Seznanjamo se z dopisom prof. Radovana Hojsa, 

predsednika Odbora za strokovno medicinska

vprašanja pri ZZS, ki nam ga je posredovalo MZ:

RSK je o tem razpravljal in sprejel naslednji sklep:

Tudi v dežurni službi je potrebno voditi zapise o pregledih 

v skladu z dobro prakso, kar pomeni, da je povzeta anamneza, 

status, ukrepi in odločitve. Kopijo izvida obravnave v dežurni 

službi prejme tudi bolnik.

3.  Predpisovanje Rp in MTP-ja za dobo enega leta, 

organizacija predpisovanja MTP

  Diabetologi so sprožili razpravo, da bi zdravila za 

kronične bolnike pisali za dobo enega leta, prav tako

bi bil smiseln predpis MTP-ja za dobo enega leta. Na to 

temo je že bil organiziran sestanek, ki izpostavlja nekaj 

problemov (varnost, sledljivost, ažurnost sprememb 

predpisa, nadzor nad izdajanjem …). Z ustrezno 

računalniško podporo, on-line sistemom oz. e-zdravje 

izvedbo programa bi tak način predpisovanja postal 

sprejemljiv in izvedljiv. Stroka načelno podpira tak 

način predpisovanja. Naslednji sestanek bo septembra. 

Smiselno je, da sodeluje tudi naša stroka, kot večinski 

predpisovalci zdravil.

  V tem kontekstu je potrebno predlog predpisovanja 

MTP, ki so ga na skupno pobudo po lanskem sestanku 

pripravile v Zbornici zdravstvene in babiške nege, 

prilagoditi.

Sklep: RSK za družinsko medicino podpira predpisovanje 

zdravil urejenim kroničnim bolnikom za dobo enega leta, prav 

tako predpisovanje MTP-jev. Protokol predpisovanja s strani 

patronažnih sester je smiselno prilagoditi tozadevnim 
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rešitvam, saj je nadzor izdajanja tako prenesen na stran 

izdajatelja (lekarne, ustrezne trgovine). V predlogu je treba 

definirati, kdo in kje vodi evidenco, saj je s tem povezana 

odgovornost.

4.  Zdravstveni dom – nova oblika organizacije in delovanja

  V Zdravstvenem varstvu bo objavljen članek o vsebini 

novega zdravstvenega doma, ki so ga pripravili vidni 

kolegi naše stroke. To je hkrati rezultat prizadevanja 

RSK, da podamo nove vsebine sedanji organizacijski 

enoti ZD-ja, ki se mora izpopolniti in sprejeti nove 

naloge.

  Naslednji problem, ki ga je potrebno rešiti, je ter-

ciarnost naše stroke: smo edina specialnost, ki nima 

terciarne inštitucije. Po ustanovitvi le-te slednja prev-

zame določene razvojne, raziskovalne in kakovo stne 

mehanizme, ki lahko izboljšajo delo zdravnikov. Ob tem 

je seveda pomembno, da bi za razvojnost (terciarnost) 

stroke kandidirali tako kon ce sionarji kot zdravstveni 

domovi, slednji na dva načina:

 •  ZD kandidira za terciarnost za točno določeno 

ambulanto, z znanim nosilcem dejavnosti (zdravnik 

z imenom in priimkom). Slednji s programom pridobi 

vsebino, ki jo bo v določenem časovnem obdobju 

razvijal (projekt). Rezultati so namenjeni izboljšavi 

stroke v korist bolnikom.

 •  ZD kandidira kot izvajalec zdravstvene dejavnosti, 

kot celota z namenom pridobiti razvojnost za 

določeno populacijsko skupino ljudi, za katero

bo s projektom razvijal novosti/izboljšave.

Sklep: RSK za družinsko medicino je mnenja, da mora Katedra 

za družinsko medicino dobiti naziv terciarne inštitucije, ki ji jo 

podeli ministrstvo za zdravje. Hkrati prof. Švab do 15. julija 

pripravi vsebinski predlog, ki opredeli razvojnost. Pripombe na 

Zakon o zdravstveni dejavnosti se zbirajo do 25. 7. 2009 tako, 

da bomo stališče poslali kot predlog na MZ, da se vklopi v zakon.

5.  Dopis OZG glede intravezikalne aplikacije heparina

  RSK se je seznanil z obsežno dokumentacijo, ko so 

urologi indicirali intravezikalno aplikacijo heparina 

nekemu bolniku in nalogo predali osebnemu zdravniku. 

V kolikor naloge ne bi sprejel, so zahtevali pisno 

obrazložitev, da bodo s slednjo seznanili ZZZS,

ki bo sprejel določene ukrepe.

Sklep: RSK ne sprejema enostranske odločitve specialistov

na sekundarni ravni o prenosu izvajanja določene terapije

na primarni nivo, brez ustreznega dvostranskega dogovora. 

O vsakem prenosu specialističnih intervencij oz. posegov, ki 

niso zajeti v ureditvi – mali, srednji, veliki poseg ali v LZM, 

sklepa RSK in se izvajajo le na podlagi pozitivnega sklepa RSK 

ter ustreznega dogovora preko Zdravstvenega sveta o finan ci-

ranju s strani ZZZS.

6.  Vodenje bolniškega staleža s strani MDPŠ

  V mesecu aprilu sta potekali dve srečanji na temo 

zdravstvenega absentizma. Eno je bilo na ZZZS 

v Ljubljani, drugo pa je bil Prvi kongres izvedencev 

medicinske stroke v Mariboru. Na obeh srečanjih

je bilo izpostavljeno, kako pomembno vlogo igra 

specialist medicine dela, prometa in športa pri 

ocenjevanju dela(ne)zmožnosti.

Sklep: RSK meni, da je v okviru javnega zdravstva specialist 

medicine dela prometa in športa tisti zdravnik, ki odloča 

o bolniškem staležu nad 30 dni in prav tako tudi pripravlja 

bolnika za predstavitev na IK.

7.  Prva/ponovna napotitev; prvi/ponovni pregled

  Pri nadzorih, ki jih bo opravljal ZZZS, bo pomembno, 

kako bodo določene entitete definirane. To je 

pomembno zlasti za prvi/ponovni pregled, prvo/

ponovno napotitev. Ker je RSK že sprejel definicijo 

omenjenih postopkov, predlagamo sklep:

Danica Rotar-Pavlič poišče v zapisnikih RSK-jev, kako je bilo 

v njenem mandatu to definirano. Jeseni povabimo na sestanek 

mag. Olivero Masten-Cuznar kot vodjo skupine zdravnikov za 

kakovost pri ZZZS-ju, da uskladimo definicije, ki bodo stvar 

nadzora in mandatnih kazni.

8.  Drugo mnenje

  RSK se je seznanil z dopisom ZDL o pravici do drugega 

mnenja in z mnenjem asist prim. Gordane Živčec-Kalan 

o isti problematiki. Dejstvo je, da Zakon o bolnikovih 

pravicah bolniku omogoča pridobitev drugega mnenja. 

To seveda ne pomeni, če bolnik z nečim ni zadovoljen, 

da bo upravičen do pregleda pri drugem specialistu. 

Zakon sicer izrecno ne navaja, kdo izda napotnico

za drugo mnenje, zato je RSK sprejel sledeči sklep:

Bolnik je upravičen do drugega mnenja na podlagi že zbrane 

medicinske dokumentacije. O svojem zahtevku mora seznaniti 

lečečega specialista, s katerim najprej poskuša razjasniti svoje 

nezadovoljstvo. Če se z mnenji ne uskladita, ga lečeči specialist 

napoti k drugemu specialistu iste stroke za dodatno mnenje. 
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Enako lahko tudi specialist ugotovi, da bi potreboval mnenje 

kolega, da bi uspešno vodil zdravljenje – v tem primeru spet 

specialist sam napoti bolnika h kolegu, s prošnjo za drugo 

mnenje. Izbrani zdravniki ne izdajamo teh napotnic.

V kolikor izbrani zdravniki nismo zadovoljni z izvidi specia-

listov in se nam zdijo pomanjkljivi, lahko zahtevamo dopolnitev 

mnenja ali dodatno mnenje, da bomo pridobili odgovor na 

želeno vprašanje. V tem pogledu ne gre za drugo mnenje,

pač pa za prvo obravnavo bolnika.

Če bolnik ni zadovoljen z izvidom obravnave pri specialistu,

ne more zahtevati napotnice za drugo mnenje pri drugem 

specialistu od osebnega zdravnika, saj v tem primeru ne gre

za pravico do drugega mnenja.

Koordinator zdravljenja je izbrani zdravnik.

9. Dopis MZ-ja, prim. Remškarja

  RSK za družinsko medicino pozna problematiko,

ko nadomestni ali dežurni zdravniki napotijo bolnika 

v nadaljnjo obravnavo, izvida/odpustnice pa ne dobijo 

in tako izgubijo pomembno povratno informacijo, kaj

se je z bolnikom dogajalo. Izvid/odpustnico dobi le 

izbrani zdravnik, ki je naveden na bolnikovi kartici 

zdravstvenega zavarovanja. Na podlagi razprave je RSK 

sprejel naslednji sklep:

Izvid/odpustnico naj dobita nadomestni/dežurni in izbrani 

zdravnik, v kolikor seveda bolnika ni napotil osebni zdravnik. 

S tem se zagotovi pomembna povratna informacija o tem,

kaj se je z bolnikom dogajalo.

10. Pripombe na zakon o zdravstveni dejavnosti

  Pripombe na zakon smo podali že na naši marčevski 

seji, upoštevana je bila pripomba, da organizacijo 

mreže v primarnem zdravstvu prevzame država, ne pa 

občine. Veliko ostalih pripomb ni bilo upoštevanih. 

Pripombe na sedaj predstavljeni zakon se zbirajo do 

25. 7. 2009 na MZ.

Ponovno RSK zavzema isti sklepe:

•  Zakon preveč podrobno definira vsebine, ki ne spadajo 

v zakon (evidentiranje delovnega časa, kazni) in našteva 

malenkosti, ki bi jih moral opredeliti le na načelni ravni.

•  Družinska medicina mora dobiti terciarno inštitucijo, to 

naj bo Katedra za družinsko medicino v Ljubljani, naziv 

ji podeli Ministrstvo.

•  Vsebina ukrepov krepitve primarnega zdravstva naj bo 

definirana, leporečenje o pomembni vlogi primarnega 

zdravstva ne bo dalo konkretnih rešitev.

•  Koncesionarji in ZD-ji so postavljeni v neenake

vloge, kar se tiče podeljevanja koncesij: omejevanje 

podeljevanja koncesij za koncesionarje za največ 10 let

in trajna koncesija za zdravstvene domove je diskri mi-

natorno.

•  Zakon želi centralizirati dejavnost in vpeljati različne 

nadzore, medtem ko ne definira osnovnih postulatov,

ki jih bo nadziral (npr. definicija oglaševalskega plakata/

table).

•  Paliativa je delo tudi in predvsem primarnega zdravstva.

•  Bolniški stalež nad 30 dni in pripravo bolnikov za IK 

vodijo specialisti MDPŠ.
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•  Menimo, da zdravniki potrebujemo eno in ne več 

zbornic, ki bo po enotnih merilih in predvsem za vse 

enako izvajala nadzore, bedela nad kakovostjo in 

opravljala druge naloge, ki ji po funkciji in na podlagi 

javnih pooblastil pritičejo.

•  Zakon govori o obveznem evidentiranju delovnega časa: 

RSK pripominja, da prisotnost na delu ne zagotavlja,

da je delo tudi opravljeno, prav tako pa nič ne pove ne 

o kakovosti ne o količini opravljenega dela. Zakon mora 

vzpodbujati motivacijo za odlično delo in se odlepiti

od mehanizmov, ki so bili poznani v preteklosti kot 

regulator delovnega procesa (evidentiranje, kazni, 

represivni ukrepi). Predlagamo zgled v državah, 

s katerimi se primerjamo tudi sicer po strokovnih 

dosežkih.

11. Razno

   V kolikor bo RSK še v obstoječi sestavi, bo naslednja 

seja septembra, v ponedeljek, ko so tudi specialistični 

izpiti, to je 21. 9. 2009.

ZAPISNIK

sestanka 30. seje RSK za družinsko medicino dne, 21. 9. 2009.

Dnevni red:

1. Potrditev sklepčnosti

  Seja je bila sklepčna. Prisotni: asist. dr. Tonka 

Poplas-Susič, dr. med., prof. dr. Igor Švab, dr. med.,

višji svetnik, prim. mag. Anton Gradišek, dr. med., 

prim. asist. dr. Danica Rotar-Pavlič, dr. med., 

prim. asist. Gordana Živčec-Kalan, dr. med., 

prim. asist. Dean Klančič, dr. med., asist. Irena 

Vatovec-Progar, dr. med., prim. prof. dr. Janko Kersnik, 

dr. med. Opravičeno odsotna: Majda Masten, dr. med.

2. Pregled in potrditev zapisnika

 Zapisnik je bil soglasno potrjen.

3.  Dopis prof. Hojsa glede preiskav pred radiološkimi 

posegi

  Razprava je pokazala, da je v Sloveniji v različnih regijah 

različna praksa glede zahtevkov radiologov za določene 

laboratorijske preiskave pred CT pregledi. Zahtevki se 

razlikujejo tudi znotraj iste inštitucije, med zdravniki.

Sklep: RSK za splošno/družinsko medicino bo zaprosil RSK

za radiologijo, da posreduje svoja strokovna priporočila za 

laboratorijske preiskave pred radiološkimi diagnostičnimi 

postopki. Po pregledu poslanih priporočil bomo organizirali 

skupni sestanek, da bomo svoja stališča uskladili, v kolikor

bi se razlikovala.

7

dm_14.indd   7dm_14.indd   7 4.12.2009   7:35:354.12.2009   7:35:35



4.  Napotitve kot predmet nadzora s strani ZZZS

  RSK za družinsko medicino je že leta 2001 definiral 

kriterije napotitev, ki so stvar nadzora ZZZS (v prilogi). 

V sklepih je predlagal tudi povratno obveščanje, omo-

gočanje analize lastnega stanja, ustrezno obveščanje 

javnosti in določitev ciljne vrednosti napotitev. ZZZS je 

nadzor izvajal, vendar ni upošteval predlogov, naštetih 

v prejšnjem stavku.

Sklep: RSK za družinsko medicino je mnenja, da napotitve niso 

kazalec kakovostnega dela zdravnika in ni dokaza, da bi take 

vrste evidentiranja zmanjšalo napotovanje. Mnenja smo, da 

evidentiranje napotnic ne sme biti več predmet nadzora 

s strani ZZZS.

5.  Predlog razvoja in testiranja programa presejanja in 

celostne obravnave depresivnih motenj na primarni 

ravni zdravstvene dejavnosti: predlog CINDI

  CINDI posreduje obsežen predlog za presejanje 

depresije na primarnem nivoju. Predlog je pripravljen 

obsežno in celovito. Člani RSK so gradivo prebrali in 

o njem obsežno razpravljali ter zavzeli sledeči sklep:

RSK podpira tak pristop do bolnika, kjer bo preventiva 

predstavljala del celovite obravnave posameznika. Preventive 

ne moremo deliti na preventivo različnih organskih sistemov, 

ampak je lahko učinkovita le, če jo izvaja izbrani zdravnik 

v skladu s holističnim pogledom in celovitim pristopom

do bolnika. Na tak način se delo ne podvaja in pomembni 

zdravstveni podatki ne pretakajo z zakasnitvijo ali se celo 

izgubljajo. Tudi presejanje za depresijo mora postati del 

celovite preventive, ki mora biti dodatno kadrovsko časovno

in finančno ovrednotena v sklopu našega vsakodnevnega dela.

 ●

Naslednje leto bo v maju potekalo že 36. Srečanje skupin 

v družinski medicini ali po starem srečanje timov. Gre

za najstarejše strokovno srečanje družinske medicine in 

čeprav je v tem času nastalo še precej drugih, se je Srečanje 

skupin obdržalo na urniku zdravnikov in vse bolj tudi 

medicinskih sester. Eden prvih namenov je bil prav ta –

da predstavlja hkrati izobraževanje za vse člane tima, poleg 

zdravnikov in medicinskih sester tudi za patronažne sestre 

in fizioterapevte. In seveda – spletanje vezi, druženje, 

»team building«, kot danes imenujejo oblikovanje in 

medsebojno povezovanje članov delovne skupine. Zato

je v organizacijskem odboru tudi predstavnica Zbornice 

zdravstvene nege. Udeležbo sestre in zdravnikov zelo 

podpiramo, zato ima tim – zdravnik in medicinska sestra 

iste ambulante pri kotizaciji popust. Srečanje ima nekaj 

značilnosti, ki bi jih veljalo omeniti.

Na začetku – začetek. Po pravilu ostane nastopajoči 

skrivnost – tudi v organizacijskem odboru – do samega 

nastopa. Izkazalo se je, da so zelo dobrodošli humoristični 

vložki, zato smo imeli že čast videti klovneso gospo Maurer, 

pa Zmaga Batino, dr. Boruta Veselka, Slon in sadež, 

svetovno prvakinjo v dresuri (to je bila psička Luna, 

družinska prijateljica), Lucijo Čirović …

Nato je na vrsti »resni« del.

Vsak dan začnemo z uvodnim predavanjem, ki pred-

stavi doktorsko ali magistrsko raziskavo, dokončano 

v prejšnjem letu na področju družinske medicine. Menimo, 

da so te raziskave vredne širše pozornosti naših kolegov, 

saj gre za podatke iz domačega okolja in za obravnavo 

problemov, ki so nam vsem skupni in znani. Nato potekajo 

sklopi predavanj, v katerih obravnavamo klinične teme 

z vidika kakovostne obravnave bolnika, kar je tudi pod-

naslov srečanja.

Prvi dan zaključi sprejem novih specialistov, magistrov 

in doktorjev znanosti družinske medicine. Ker smo 

družinski zdravniki (menda nam zdaj pravijo »družinci«), 
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so na sprejem najtopleje vabljeni tudi družinski člani 

slavljencev. V letošnjem letu je bil ta sprejem še posebej 

svečan, ker smo mu pridružili tudi sprejem za mentorje, ki 

ga je organizirala Medicinska fakulteta in se ga je udeležil 

tudi dekan MF prof. dr. Dušan Šuput. Sprejem za mentorje 

je bila skromna pozornost in zahvala za veliko delo, ki ga 

mentorji opravijo v izobraževanju študentov. Brez men-

torjev pouk družinske medicine ne bi mogel potekati na 

sodoben način tam, kamor sodi, v ambulantah. Nekaj 

kvalitetne glasbe, pa prijazna pogostitev … Dobrodošli

vsi, tudi v prihodnje.

V drugem dnevu so poleg sklopov predavanj na vrsti 

tudi delavnice. Delavnice potekajo vzporedno in so orga-

nizirane za manjše skupine za zdravnike in medicinske 

sestre. Seveda se lahko vsak udeleženec odloči za delavnico 

po lastni izbiri. V delavnicah obravnavamo različne veščine, 

npr. oskrbo rane, prehrano pri nekaterih boleznih, več let 

je potekala delavnica odčitavanja EKG, pa odčitavanja 

rentgenskih slik pljuč itd. Več delavnic je bilo namenjenih 

različnim področjem sporazumevanja: v zvezi z nasiljem, 

motivacijskim sporazumevanjem itd.

Ker se trudimo uvajati novosti in pritegniti k sodelo-

vanju širši krog kolegov, bomo letos uvedli predstavitev 

posterjev. Želimo si, da bi na ta način dobile priložnost 

predstavitve številne zelo zanimive specialistične naloge. 

Avtorji posterjev bodo imeli za predstavitev na voljo 

določen termin, v katerem bodo na kratko predstavili

svojo raziskavo in nato odgovarjali na vprašanja publike.

Vsako srečanje je seveda namenjeno tudi dogodkom 

izven urnika: srečanju s kolegi, klepetu o zadevah, ki nas 

žulijo: kako shajamo z zahtevami zavarovalnic, z delovnimi 

obremenitvami, s strokovnimi izzivi, pa kako smo sicer, kaj 

je novega. Tudi to mora biti, saj s strokovnim delom tvori 

celoto, ki prepriča, da pridemo na izobraževanje, ostanemo 

v petek popoldne in v soboto do konca delavnic.

Srečanje delovnih skupin (v medsebojnem žargonu mu 

rečemo kar »SMELT«) vse bolj dobiva podobo stanovskega 

srečanja. Ker ga »družinci« in naše delovne skupine orga ni-

ziram zase, so dobrodošli vsi predlogi glede tem v bodoče! 

Lahko jih pošljete kar na Katedro ali pa sporočite ne po sredno 

Davorini, Rajku, Nadi, Sašotu ali meni. Naj namignemo 

nekaj tem za 2010, saj je program že odobren in sprejet: 

Rehabilitacija kroničnih psihičnih bolnikov, Predstavitev 

zakona o duševnem zdravju, Sindrom fibromialgije, 

(Samo)zdravljenje bolečine, Moja zgodba – predstavitev 

bolnika z limfomom, Spolno zdravje Slovenk – predstavitev 

specialistične naloge, Funkcijske motnje prebave – izziv za 

zdravnika družinske medicine, Ko zboli zdravnik – pogled 

z druge strani, Nefarmakološko zdravljenje bolezni – vloga 

fizioterapije, Delavnica o komunikaciji s kroničnim bol ni-

kom itd.

Z veseljem vas vabimo in pričakujemo 21. in 22. 5. 2010
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A Research Agenda 
(raziskovalni načrt)

Davorina Petek, Igor Švab

V okviru EGPRN, mreže za raziskave v družinski medi-

cini v okrilju WONCA, združenja zdravnikov družinske 

medicine v Evropi, smo pred več leti dobili nalogo, da 

izdelamo Raziskovalno agendo, dokument, ki bo pomagal 

k promociji raziskovanja v družinski medicini.

Gre za tretjega v vrsti dokumentov o značilnostih

in temeljih družinske medicine: po definiciji družinske 

medicine in izobraževalni agendi torej še raziskovalna. 

Evropa je ena najbogatejših celin sveta, a tudi področje 

velikih razlik. Nekatere države imajo bogato raziskovalno 

tradicijo in stabilno financiranje raziskav v družinski 

medicini, druge so na začetku razvoja in se ubadajo 

s številnimi težavami. Z dokumentom, ki je izšel letos in je 

bil v dokončni verziji predstavljen na evropskem srečanju 

WONCA 2009 v Baslu, smo želeli narediti pregled nad 

doseženim in pokazati pot naprej.

36. srečanje delovnih skupin 21. in 22. 11. 2010

Novost: predstavitev POSTERJEV!

Vabljeni avtorji specialističnih nalog, mednarodnih 

raziskav in projektov!

Predstavitev posterjev bo v preddverju pred kongresno 

dvorano.

Za podrobnejša navodila se prosim obrnite

na Asist. Aleksandra Stepanoviča, dr. med.

aleksander.stepanovic1@guest.arnes.si
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Dokument je nastajal znotraj raziskovalnega odbora 

EGPRN z nekaj zunanjimi pridruženimi člani. Izhaja iz 

6 krovnih kompetenc družinske medicine: vodenja pri-

marne zdravstvene oskrbe, v osebo usmerjene zdravstvene 

oskrbe, zmožnosti reševanja specifičnih problemov, 

celostnega pristopa, usmerjenosti v skupnost in celovitega 

oblikovanja modelov. Drugo ogrodje so predstavljala 

temeljna področja raziskovanja v družinski medicini: 

klinične raziskave, raziskave o izvajanju zdravstvenega 

varstva in raziskave o poučevanju/učenju v družinski 

medicini. Kot dodatna je uvrščena še raziskovalna 

metodologija. Iz krovnih kompetenc in raziskovalnih 

področij je nastala mreža, ki nam je pomagala pri najbolj 

mukotrpnem delu – pregledu že narejenega oziroma 

raziskanega. Za ugotovitev, katera področja so bolj

in katera manj raziskana, smo pregledali literaturo

po bazah člankov, predvsem po PubMed. Potrebno

je bilo indi vi dualno delo vsakega avtorja in več skupnih 

sestankov, da smo lahko iz najdene literature izluščili 

zaključke, poglavitne raziskave, raziskana področja in 

uporabljeno metodologijo. Temu je sledilo ugotavljanje, 

katera področja so neraziskana, kje obstajajo razi sko-

valne potrebe in kakšne naj bi bile usmeritve v pri hod-

nosti.

Tako smo glede prve kompetence družinske medicine 

ugotovili, da obstajajo številne klinične raziskave o obrav-

navi specifičnih bolezni na primarnem nivoju (diabetes, 

depresija …) ali specifične populacije (npr. starostniki), pa 

tudi druga področja so dobro pokrita, npr. dostopnost do 

oskrbe, sodelovanje s sekundarnim nivojem. Veliko slabše 

raziskane kompetence so celostni in holistični pristop ter 

v skupnost usmerjena oskrba, kjer smo našli večinoma 

prispevke, ki poskušajo definirati kompetenco, opisna 

poročila o projektih v skupnosti ipd.

Za potrebne so se izkazale raziskave o epidemiologiji

na osnovnem nivoju, longitudinalne raziskave, ki ugotav-

ljajo rezultate in vrednotijo dolgotrajno oskrbo bolnikov in 

randomizirane kontrolirane študije, ki jih je na primarnem 

nivoju malo. Potrebna je usmeritev na sočasne bolezni, ki 

so pomembno področje našega ambulantnega dela in ne le 

na posamezne bolezni, raziskave diagnostičnega postopka 

od simptomov in pritožb, kjer se soočamo s kompleks no-

stjo problemov in z negotovostjo, kjer ni dovolj raziskana 

stopenjska diagnostika, čakanje z opazovanjem (watchful 

waiting), simptomatsko zdravljenje. Najbrž bodo vedno 

potrebne raziskave o kakovostni oskrbi, posebej ob upo-

števanju k bolniku usmerjene oskrbe. Postavljanje bolnika 

v središče oskrbe je koncept, ki bi ga želeli bolje razumeti, 

jasneje definirati in dokazati učinkovitost tega pristopa na 

izid zdravljenja, tako na klinične izide kot na zadovoljstvo 

bolnika in njegovo kakovost življenja.

Marsikatero področje potrebuje kvalitativno meto do-

logijo, ki lahko pojasni stališča, koncepte, pričakovanja 

zdravnikov in bolnikov. Predlagali smo tudi več raziskav 

s kombinirano metodologijo, z izdelavo instrumentov za 

oceno kakovosti in druge meritve raziskovalnih problemov 

ter poudarili potrebnost longitudinalnih prospektivnih 

raziskav in interventnih raziskav.

Agenda ima dodano tudi poglavje z nasveti, kako začeti 

raziskovanje v državah brez raziskovalne tradicije. Poskušali 

smo biti čimbolj praktični in sistematični v slogu: kako DA, 

kako NE. Pri načrtu raziskave npr. opozarjamo na napake 

zaradi merjenja neustreznih izidov (npr. samo zadovoljstvo 

pri raziskovanju kakovosti), neustrezna primerjava skupin 

(npr. samo spol, starost), splošno preambiciozen načrt, 

napačna metodologija ipd. Sledijo nasveti, kako vzpostaviti 

raziskovalno skupino, kakšne so možnosti pridobivanja 

raziskovalnega znanja.

Upamo, da bo agenda koristila kot temeljni dokument 

za vzpodbujanje in načrtovanje raziskav, za oblikovanje 

raziskovalnega področja družinske medicine v manj 

razvitih državah, ne nazadnje pa za politike in organizacije, 

ki imajo v rokah financiranje raziskovanja, da se jih bo laže 

prepričalo o potrebnosti pridobivanja novih vpogledov 

v naše delo. Zdravniki (in drugi), ki jih tekst zanima,

ga lahko najdejo na spletni strani www.egprn.org.
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Obvestilo

Erika Zelko

Septembra 2010 bodo 3. Zadravčevi dnevi. Tema je: 

Zdravnik družinske medicine, zavodi, inštitucije

in društva s katerimi sodelujemo pri delu pacienti.

Abstrakte za posterje zbiramo do 30. 03. 2010,

vsi zainteresirani jih pošljite na naslov:

zadravcevi.dnevi@gmail.com

Najboljši poster bo nagrajen s privlačno nagrado, vsi 

izbrani abstrakti objavljeni v zborniku, na srečanju

bo omogočena predstavitev posterjev. 

Vljudno vabljeni!
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Vselej, kadar ljudje zbolijo, ali jih pesti zgolj manjša 

zdravstvena težava ali pa se to primeri komu, ki ga imajo 

radi, želi večina od njih do najmanjše podrobnosti spoznati 

zdravstveno težavo, prav tako pa tudi najboljše možnosti 

zdravljenja. Moderni čas 21. stoletja prinaša številne dia-

gnostične in terapevtske možnosti. Dejstvo je tudi, da se 

v sodobni medicini povečuje pomen bolnika v procesu 

zdravljenja ter da je sodobna medicina postavila partnerski 

odnos in soodgovornost bolnika za lastno zdravje za temelj 

svoje doktrine. Vsako vodenje bolezni in zdravljenje

se razume tudi kot samozdravljenje, torej kot proces, 

v katerem mora aktivno in zavestno sodelovati tudi bolnik, 

seveda ob podpori zdravnika, ki mu nudi izdatno spodbudo 

in pomoč. Le v sozvočju s prav odmerjeno in usmerjeno 

zdravnikovo avtoriteto in z bolnikovim avtonomnim 

ravnanjem ter z razumevanjem njegovega zdravstvenega 

stanja in s tem povezanih težav bo morebiti pridobivanje 

izkušenj o tem, kaj pomeni biti zdrav in kaj pomeni biti 

bolan, če ne lažje, pa vsaj enostavnejše.

Tako je v nizu naših prizadevanj poleg številnih del,

kot so »Nujna stanja«, »Diagnostične preiskave« ipd. 

nastala še zbirka priročnikov za zdravnike »Navodila za 

bolnike«, ki bo ugledal luč sveta konec oktobra tega leta. 

Izdalo ga bo Združenje zdravnikov družinske medicine 

skupaj z Zdravniško zbornico Slovenije, založnik pa bo 

Zavod za razvoj družinske medicine. Urednici sta 

asist. Zalika Klemenc-Ketiš in prim. asist. Ksenija 

Tušek-Bunc, recenzenta pa prim. prof. dr. Janko Kersnik

in doc. dr. Marija Petek-Šter.

Zbirka ponuja jasno in jedrnato informacijo o vrsti 

zdravstvenih težav, od razmeroma nenevarnih stanj do 

najhujših bolezni. Bolnik si lahko ob pojavu določenega 

simptoma ali bolezni poišče ustrezno informacijo in 

v določenih primerih tudi brez posveta pri zdravniku sam 

reši zdravstveno težavo. Vendar pa opisi zdravstvenih stanj 

in načinov zdravljenja služijo le kot informacija, ki dobi 

vrednost in dodatno težo skozi zdravnikove roke. Velja 

poudariti, da priročnik nikakor ne more nadomestiti 

neposrednega stika z zdravnikom. Glede diagnoze, 

zdravljenja, spremljanja in vodenja se bo tako treba vselej 

posvetovati s svojim zdravnikom.

Zbirka bo slehernemu zdravniku, ne nujno samo 

zdravniku družinske medicine omogočila, da bodo svojim 

bolnikom na licu mesta posredovali preverjene informacije 

za okoli 200 bolezni, simptomov, poškodb ter posebnih 

stanj. Sleherni zdravnik bo tako v zbirki našel na enem 

mestu opomnik potrebnih diagnostičnih postopkov, 

načinov zdravljenja in informacij, ki jih mora ob določeni 

zdravstveni težavi posredovati bolniku.

Celotna tematika zbirke »Navodila za bolnike« je raz-

deljena na tri knjige: Simptomi, Bolezni in poškodbe ter 

Posebna stanja. Teme posameznih knjig so urejene glede 

na posamezne organe in organske sisteme. Vsa poglavja

so enotno urejena v naslednja podpoglavja:

•  uvod,

•  informacije za bolnike in

•  dodatek za zdravnike,

na koncu vsakega poglavja pa so v okvirčku povzeta 

najpomembnejša dejstva o posamezni temi. V uvodu

so predstavljena osnovna dejstva o temi. Informacije za 

bolnike so v vsaki posamezni knjigi strukturirane po shemi 

enotnih vprašanj, odgovori nanje pa nudijo bralcu jedrnato 

in vsestransko informacijo o posamezni temi. Dodatek za 

zdravnike je namenjen predvsem zdravnikom družinske 

medicine za hitro pridobivanje podatkov, ki jim bodo 

v pomoč pri diagnostičnem razmišljanju in terapevtskem 

ukrepanju pri posameznem bolniku.

Zbirki je priložena zgoščenka, ki poleg teksta, ki je 

objavljen v knjigah, ponuja tudi najrazličnejše vprašalnike, 

ki jih zdravnik uporablja kot pomoč pri obravnavi bolnika. 

Z zgoščenke bo zdravnik lahko želena navodila tudi 

natisnil in jih dal bolniku v roke neposredno ob posvetu 

v ambulanti. Tako zbirka sama kot tudi zgoščenka pred-

stavljata podaljšano sporazumevanje med bolnikom

in zdravnikom in v veliki meri doprineseta k ustvarjanju 

vzpodbudnega partnerskega odnosa med njima.

Urednici verjameta, da bo zbirka bolnikom služila kot 

koristen pripomoček v skrbi za lastno zdravje, jim ponudila 

odgovore na številna vprašanja, nudila oporo v času bolezni 

in slabega počutja ter jim prihranila marsikatero skrb, 

razblinila marsikateri dvom ter tako morebiti tudi pre-

prečila nepotreben obisk pri zdravniku. Želita tudi, da bi 

zbirka našla mesto v osebni knjižnici slehernega zdravnika 

in ambulant, kamor prihajajo bolniki z obravnavanimi 

zdravstvenimi težavami in da bi postala koristen, nepo-

grešljiv ter dragocen pripomoček pri zdravnikovem 

vsakdanjem delu, s pomočjo katerega bo pri obravnavi 

bolnika prihranil čas, sama obravnava pa bo še kakovost-

nejša in učinkovitejša.

 ●

»Navodila za bolnike«
Nov priročnik v nizu naših 

prizadevanj

Zalika Klemenc-Ketiš, Ksenija Tušek-Bunc
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Iz{la je zanimiva zbirka priro~nikov Navodila za
bolnike, ki je namenjena zdravnikom, da bodo
iz njih ~rpali nasvete za svoje bolnike. Dodana
bo zgo{~enka, na kateri bodo navodila, ki jih bodo
lahko natisnili in izro~ili bolnikom neposredno v roke.

v treh knjigah:

Obsega 188 poglavij na 800 straneh,
s prilo`eno zgo{~enko.

Urednici:
Zalika Klemenc-Keti{ in Ksenija Tu{ek-Bunc.

Cena: 60€+ po{tnina.

Zbirko lahko naro~ite na naslovu:

Ana Artnak
Katedra za dru`insko medicino
Medicinska fakulteta Ljubljana
Poljanski nasip 58, p. p. 2218
1104 Ljubljana

Telefon:01 / 438 69 15
E-po{ta: kdrmed@mf.uni-lj.si

Zavodi in podjetja najdete dodatne informacije in na~in
naro~anja na spletni strani:
http://www.drmed.org/index.php?k=4&n=551

Projekt Navodila za bolnike je na podlagi javnega razpisa (Uradni list RS, {t. 9/2009
z dne 06. 02. 2009) finan~no podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

SIMPTOMI,
BOLEZNI IN PO[KODBE,
POSEBNA STANJA.
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NAVODILA
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V Kranjski gori so 23. in 24. oktobra potekali enajsti 

Fajdigovi dnevi. Srečanje je postalo tradicionalno jesensko 

druženje zdravnikov, medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov.

Številni udeleženci se med seboj poznamo že s prejšnjih 

srečanj, tako da je to priložnost za ponovno snidenje, vsako 

leto pa je tudi nekaj novih, ki so seveda zelo dobrodošli. 

V vseh teh letih je srečanje dobilo sloves prijetnega 

druženja, domačnosti, sproščenosti in vedno zanimivih 

predavanj. Vreme je bilo organizatorjem letos naklonjeno, 

saj je bilo zunaj večinoma prav neprijetno hladno in de žev-

no, tako da se je bilo prijetneje zadrževati v predavalnici. 

Ta je bila skoraj ves čas nabito polna, našteli smo več kot 

200 udeležencev, upamo pa, da so bila tudi predavanja

(in ne samo vreme) tista, ki so botrovala dobri udeležbi. 

Tudi letos je bil osnovni namen srečanja je obravnava

tistih bolezni in stanj, ki so v družinski medicini pogosta

in zahtevajo poglobljeno znanje, hkrati pa smo predstavili 

tudi kašno novost.

Uvod je bil za nekatere prav zastrašujoč, saj je družin-

sko gledališče Kolenc postreglo z »naravno naravnimi 

zdravili« v obliki krastač, ježka, želve in celo prave kače,

ki se je na koncu prav prijazno ovila okrog vratu dolgo-

letnemu organizatorju srečanja, prof. dr. Janku Kersniku. 

Če smo koga vseeno malce preveč prestrašili, se mu na tem 

mestu opravičujem in obljubljam manj stresno predstavo 

prihodnje leto.

Nadaljevali smo v podobnem slogu, z naravnimi zdravili 

in prehranskimi dopolnili, vendar lično zapakiranimi 

v škatlice. Profesor dr. Samo Kreft je predstavil zakono-

dajne vidike in pogled akademskega farmacevta, kar na 

naših srečanjih ni prav pogosto in je zato toliko bolj 

dobrodošlo. Temo sta izvrstno zaokrožili še »naši« pre da-

vateljici, prim. asist. Ksenija Tušek Bunc in asist. mag. 

Nena Kopčavar Guček.

Ateroskleroza je lahko včasih že dolgočasna in izpeta 

tema, vendar pa so odlični predavatelji, prim. mag. Viktor 

Švigelj, Marko Gričar in znova prim. asist. Ksenija Tušek 

Bunc, dokazali, da je lahko tudi drugače. Nasmejali smo

se domislicam in zbadljivkam med predavatelji, ob tem

pa izvedeli, da je tudi na tem področju veliko novega.

Kolikokrat ste pri vsakdanjem delu v zadregi, kako 

obravnavati bolnika s pruritusom, urtikarijo in atopijskim 

dermatitisom? Po predavanjih doc. dr. Nade Kecelj-Leskovec, 

prim. Vesne Glavnik, in asist. mag. Nene Kopčavar Guček 

bo teh zadreg bistveno manj, saj so osvetlile različne 

obraze kožnih bolezni in podale koristna navodila za 

njihovo zdravljenje.

Po kosilu je v toplejših krajih čas za »siesto«, v mrzli 

Kranjski Gori pa za depresijo. No, ne ravno dobesedno,

le prvi popoldanski sklop je bil namenjen depresiji in 

spremljajočim boleznim. Prim. Andrej Žmitek je depresiji 

pridružil demenco, Rafael Kapš bolezni srca, prim. Maja 

Pavlin-Klemenc pa vpliv spola. Moški o čustvenih težavah 

ne govorijo, saj to ni »možato« in je depresija pri njih 

mnogokrat spregledana. Po drugi strani pa je dokazana 

povezava ter prepletenost med »ovarijskimi hormoni in 

serotonergičnim oziroma noradrenergičnim sistemom«, 

zato moški pri ženskah pogosto ne vemo, ali gre za začetek 

depresije ali le določenega dela ciklusa…

Kronična bolečina in depresija sta bolezni, ki ju pogosto 

srečujemo skupaj. Kaj je bilo prej, kura ali jajce? Ima bolnik 

kronične bolečine in to vpliva na njegovo razpoloženje, ali 

je depresiven in ga zato »vse boli«? Odgovore na to je podal 

Urban Groleger, doc. dr. Marjan Zaletel je osvetlil nevro-

patske mehanizme bolečine v križu, moja malenkost pa je 

podala retoričen odgovor na vprašanje, ali NSAR pred pi-

sujemo varno.

Na Fajdigovih dnevih je tradicionalna tudi svečana 

večerja. Letos smo tradiciji poskušali dodati še glasbeno 

skupino, zahvaljujoč kateri se je razvilo izredno prijetno 

vzdušje in natakarji so morali »dežurati« do zgodnjih 

jutranjih ur.

Poročilo s strokovnega 
srečanja: XI. Fajdigovi 

dnevi

Aleksander Stepanovič

Dvorana je bila nabito polna.
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Kaj je najboljše za jutranjega mačka? Nekateri prisegajo 

na acetilsalicilno kislino, zato smo nov dan začeli z njo. 

Ponočnjaki dobesedno, ostali pa z odmerkom, ki pre pre-

čuje srčno žilne bolezni. Zakaj ima zdravilo ob zavidljivi 

tradiciji tudi obetavno prihodnost, sta nam povedala 

prof. dr. Mišo Šabovič in asist. dr. Nina Vene. Da določanje 

ogroženosti zaradi srčnožilnih bolezni v praksi ni tako 

enostavno, kot zgleda na prvi pogled, pa je nazorno 

predstavila asist. mag. Davorina Petek.

Sladkorna bolezen dobiva že endemične razsežnosti. 

Dejstvo je, da diabetologi sami ne zmorejo uspešno 

obvladovati celotne populacije bolnikov. Nika Šatej nas je 

poskušala navdušiti, da bi skrbeli za njih sami in nam dala 

koristna navodila, kako naj to naredimo. Žal pa nam ni 

mogla odvzeti tistih 500 do 1000 (glede na ambulanto) 

preveč opredeljenih bolnikov. Dejstvo je, da bi za mnoge 

kronične bolnike znali in mogli poskrbeti sami, če bi se

na nek način omejil naval na splošne ambulante in če bi

se kadrovsko okrepili, če… Zakaj je pomembno zgodnje 

ukrepanje nam je razložil Andrej Zavratnik, kako je 

z zaščito ledvic pa prof. dr. Rado Kveder.

V zadnjih letih na mnogih področjih govorimo ne samo 

o zdravljenju bolezni, pač pa tudi o izboljšanju kakovosti 

življenja bolnikov. To velja tudi za bolnike s KOPB, zato je 

Sabina Škrgat Kristen predstavila še čisto svež vprašalnik 

CAT, ki bo gotovo koristen pripomoček pri vsakdanjem 

delu, če bomo našli čas za njegovo uporabo. Zakaj bi ga bilo 

dobro najti pa sta nam razložila asist. mag. Suzana Kert in 

prim. mag. Stanislav Kajba.

Prihodnje leto obljubljamo ponovno dobro vzdušje, 

zanimiva predavanja in zadovoljne udeležence. Upam,

da se nam pridružite v čim večjem številu!

 ●

Otroci pogosto živijo v tveganem okolju. Nasilje v družini 

in problem alkoholizma pri starših sta močno povezana. 

Posledice pri otrocih, soočenih z enim ali drugim pro ble-

mom (nasilje ali alkoholizem), so si strašljivo podobne. 

Tveganje za otroke je še večje, če v družini obstajata oba 

problema.

Dosedanje raziskave kažejo, da naj bi bil vsak 7. otrok 

oziroma mladostnik v evropskem okolju izpostavljen 

alkoholizmu staršev. Posledice, ki jih utrpijo, so zdrav-

stvene (splošno pomanjkanje energije, utrudljivost, 

bolehnost), psihične (občutek krivde, sramu, strahu, 

manjvrednosti, nizka samopodoba), socialne (izoliranost, 

slabše prilagajanje novim situacijam, manjša uspešnost

in priljubljenost med vrstniki).

Namen mreže ENCARE je pomagati profesionalcem

pri ukrepanju, delovanju in dobri praksi v zvezi s temi 

problemi.

Raziskavo je v slovenskem prostoru odobrila Etična 

komisija Republike Slovenije.

CHAPAPS (Reducing Harm and Building Ccapacity for 

Children Affected by Parental Alcohol Problems in Europe) 

je projekt za zmanjševanje škode in vzpostavljanje mož-

nosti za otroke staršev alkoholikov v Evropi. Gre za 4-letni 

projekt, ki združuje 21 ekspertnih partnerjev iz 17 evrop-

skih dežel. Projekt je z delom začel 1. 8. 2007, zaključil pa 

se bo 31. 7. 2010. Slovenski partner je Katedra za družin-

sko medicino, Univerza v Ljubljani.

Raziskovalni cilj projekta je ugotoviti, kako pogoste

in kakšne posledice utrpijo otroci v družinah, kjer je eden 

ali sta oba starša alkoholika. Končni cilj pa je – preprečiti 

oškodovanost otrok v družinah staršev alkoholikov in jih 

podpreti ter opremiti, da bi bile posledice čim manjše.

Projekt poteka po fazah: v prvi je vsaka od držav članic 

morala prispevati obsežno dokumentacijo o alkoholizmu, 
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Otroci, izpostavljeni 
alkoholizmu staršev: 

predstavitev 
mednarodnega 

projekta CHAPAPS

Nena Kopčavar-Guček
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njegovih posledicah in alkoholni politiki v svoji deželi. 

Raziskovalni instrument sam je obsegal skoraj 20 strani, 

potrebno je bilo navesti številčne podatke o alkoholnem 

fetalnem sindromu, o številu načinu zdravljenja alko ho-

lizma, o številu hospitaliziranih, o zakonih, ki zadevajo 

promet z alkoholom in rabo alkohola, o številu z alko-

holom povezanih kaznivih dejanj, o organizacijah in 

službah, ki se posebej ukvarjajo z otroci družin, kjer so 

starši alkoholiki itd. Za Slovenijo smo na ta način pridobili 

in zbrali veliko sicer razpršenih in zelo zanimivih podat-

kov, ki jih nameravamo v prihodnosti objaviti. Obstajajo 

številne aktivnosti in organizacije, ki so medsebojno slabo 

povezane in morda v javnosti, predvsem pa porabnikom, 

premalo znane in zato manj dostopne.

V drugi fazi zbiramo podatke o takih otrocih in mla-

dostnikih. Na spletni strani je v slovenščino preveden 

vprašalnik o počutju, funkcioniranju, opažanjih, ki je 

namenjen takim otrokom. Precej je obsežen in izpol-

njevanje traja kar dobre pol ure, je povsem anonimno

in teče na medmrežju (»on-line«). S posebnimi letaki

in plakati bodo otroci in mladostniki povabljeni, da 

vprašalnik izpolnijo. V slovenskem prostoru bo ta del 

raziskave potekal novembra in decembra 2009. Ker na ta 

način zbrani podatki o (potencialnem)alkoholizmu staršev 

niso povsem zanesljivi, potekata dva kraka raziskave še 

v obliki intervjujev tistih otrok in mladostnikov, čigar 

starši so že v postopku zdravljenja. Za tovrstno sode lo-

vanje starše, ki so na zdravljenju ali vključeni v katero od 

drugih organizacij, osebno poprosimo, da dovolijo pogovor 

z lastnimi otroki. Intervjuji potekajo osebno, izvaja jih 

posebej poučen anketar. Drugi način so telefonski inter-

vjuji že odraslih posameznikov iz družin, kjer je bil eden

od staršev ali sta bila oba starša alkoholika. Za oba načina 

raziskovanje je, razumljivo, novačenje zelo zahtevno in 

težavno. Doslej smo uspeli opraviti 6 takih intervjujev.

Tretja faza tega triletnega projekta je namenjena analizi 

rezultatov in oblikovanju strategij, mreženju in izdelavi 

priporočil-priročnikov, ki bi spodbudili in olajšali delo 

posameznikov v praksi, ekspertov in zakonodajalcev. 

V okviru projekta smo izvedli tudi nekaj delavnic 

v posameznih državah – v Turčiji, Estoniji in Latviji. 

Januarja 2009 smo imeli sestanek partnerjev v projektu 

v Ljubljani, v tem okviru pa 22. 1. 2009 v prostorih 

Zdravniške zbornice tudi problematsko novinarsko 

konferenco z odličnim odzivom vabljenih organizacij

in medijev. Med udeleženci smo z veseljem pozdravili 

predstavnike Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, 

Instituta za varovanje zdravja, organizacij AA in AlAnon.

Naloga slovenskega partnerja je, da sestavimo priročnik 

najboljših praks, torej različnih aktivnosti v posameznih 

državah, ki so se pokazale kot uspešne. V Sloveniji ino-

vativnega in specifičnega programa, ki bi bil usmerjen 

samo v otroke in mladostnike družin staršev alkoholikov, 

nimamo (AlAnonTeen je mednarodni program). Gre za 

različna svetovanja, druženja, delavnice, spletne strani.

Te so nekako najbolje obiskane, saj ohranjajo anonimnost 

iskalcev pomoči. Doslej se je pokazalo, da na spletnih 

portalih pogosteje iščejo pomoč deklice kot dečki iz 

prizadetih družin, in da se taki otroci in mladostniki po 

pomoč raje obračajo na (spletno anonimne) sotrpine kot 

na strokovne svetovalce, ki so tudi na voljo. Strah in sram, 

pa tudi stigmatizacija hromijo njihove zmožnosti za odpi-

ranje navzven in za iskanje pomoči.

Še veliko dela nas čaka, projekt se nezadržno bliža 

koncu. Vse, ki vas zanima kaj več, vabim na spletno stran 

www.encare.info, kjer so v »izložbenem oknu« tudi na 

ogled nekateri podatki, na koncu projekta pa bo po tej

poti diseminiran ves projekt.

Zahvala velja tudi vsem, ki so bili in/ali so še udeleženi 

v tem projektu: Marku Kolšku kot vodji, Poloni Selič, 

Barbari Toplek, Maši Serec, Gordani Živčec-Kalan, Mateji 

Bulc, Katji Pesjak, kolegu Ladu Golouhu in vsem, ki so

nam in nam še bodo!) kakorkoli pomagali.

In, ne nazadnje, tri pomembna sporočila za take 

posameznike:

Ni tvoja krivda.

Nisi sam.

Pomoč obstaja.

 ●
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Letošnji tečaj za učitelje družinske medicine na Bledu je 

uspel v vseh pogledih. Že sama tema je obetala zanimivo 

delo. Kot vsako leto so se kratka predavanja izmenjevala 

z daljšimi bloki dela v skupinah, zvečer pa smo uživali 

v dobro pripravljenem družabnem programu. V štirih 

skupinah smo izdelali šest zelo različnih modulov za 

poučevanje različnih ciljnih skupin, od študentov, 

specializantov, do mentorjev in zdravnikov.

Medikalizacijo smo obravnavali iz različnih perspektiv 

pri čemer ni manjkalo tudi humornih vložkov. Z zani ma-

njem smo prisluhnili predstavitvi četrte skupine, ki je 

izpostavila najnovejši hit farmacevtske in frizerske indu-

strije tablete Greygone, ki učinkovito in hitro odpravijo 

sivenje las ter povrnejo naravno barvo las. Tablete so še 

v fazi predkliničnih testiranj, vendar vodilni iz družbe 

Meine Kleine Industrie Chemie, Ltd zagotavljajo, da bodo 

že kmalu na tržišču. Na podlagi zanesljivih virov naj bi 

tablete že uporabljala slavni igralec George Clooney in 

znani temnolasi slovenski zdravnik. Četrta skupina je 

modul zasnovala tako, da bodo morali udeleženci modula 

med terenskim delom intervjuvati farmacevta, frizerja in 

sivolasega bolnika oziroma bolnico glede uporabe novega 

preparata Greygone. Predvsem z vključitvijo frizerske 

stroke je slovenska družinska medicina še enkrat pokazala, 

da postavlja nove mejnike na področju medicinskega 

izobraževanja.

V četrtek smo se po napornem terenskem delu zbrali 

pred Zdravstvenim domom Bled, kjer nas je po kulturnem 

programu pogostilo Društvo za priznanje praženega 

krompirja kot samostojne jedi. Manjkale niso tudi blejske 

»kremšnite« in dolenjski cviček. Veliko udeležencev je 

z žalostjo opazilo, da se recesija kaže tudi v velikosti 

kremnih rezin, tako da je bilo treba za potešitev osnovne 

sladkosnednosti pojesti vsaj dve rezini.

Nekateri udeleženci in predvsem udeleženke tečaja iz 

tujine so bile nad praženim krompirjem s kranjsko klobaso 

tako navdušeni, da so se nemudoma vpisali v društvo. 

Društvo praženega krompirja ima že preko 1000 članov

in na vsakoletnih srečanjih se zbere več tisoč članov in 

simpatizerjev društva. Ravno zaradi te množičnosti društva 

se je porodila ideja, da bi Evropsko združenje družinskih 

zdravnikov WONCA postalo medicinska sekcija Društva 

praženega krompirja in bi se tako kongresa WONCA 2011, 

ki bi ga organizirali v Šenčurju pri Kranju, prestolnici 

krompirjeve dežele, udeležilo vsaj 10000 ljudi.

18. mednarodni 
EURACT tečaj na 

Bledu: Medikalizacija

Janez Rifel

17

Najbolj pridna in delovna druga skupina. Sproščeni in resni pogovori med odmorom na terasi.

Prva skupina se je poimenovala Formula 1 Team.
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Proti koncu tečaja pa smo na podlagi odličnih izkušenj 

Društva praženega krompirja ustanovili Društvo za pro-

mocijo zdravnika družinske medicine kot samostojnega 

poklica s kratico DZPZDMKSP. DZPZDMKSP je nemu-

doma postalo častni pokrovitelj blejskega tečaja in vseh 

strokovnih srečanj, ki jih bo v prihodnosti organiziral 

Zavod za razvoj družinske medicine.

Odigrali smo tudi tradicionalno vaterpolsko tekmo

med Slovenijo in ostalim svetom, ki jo je Slovenija gladko 

dobila. Rezultata se avtor prispevka ne spomni več zaradi 

posledic proslavljanja zmage in podelitve medalj (rdeča nit 

podelitve medalj je bila kombinacija džakuzija in srebrne 

radgonske penine). Slovenci smo tako še enkrat dokazali 

celemu svetu, da smo pomorska (ali pa vsaj bazenska) 

država in upamo, da se bodo dosežki naše vaterpolske 

reprezentance upoštevali tudi pri določanju pravične 

morske meje med Slovenijo in Hrvaško.

V soboto na koncu tečaja so v plenarni razpravi pohvale 

glede izvedbe tečaja deževale z vseh strani in vsi, tudi tisti, 

ki so bili z nami prvič, smo obljubili, da se čez eno leto spet 

srečamo. Naslednje leto bo tema tečaja »Informacijska 

tehnologija v medicinskem izobraževanju«.

 ●

3. Majhnov dan – strokovno srečanje zdravnikov 

družinske medicine in njihovih sodelavcev je potekal 

19. novembra 2009 v Celju. Na srečanju, ki ga je organi-

ziralo Združenje zdravnikov družinske medicine, so 

strokovnjaki razpravljali o aktualnih vsebinah in odprtih 

vprašanjih v družinski medicini. Osvetlili so pomen 

obravnave bolnika z bolečino ter bolnikov z različnimi 

oblikami rakavih obolenj, spregovorili o zdravljenju 

zvišanega krvnega tlaka in sodobnih načinih merjenja 

krvnega tlaka, delu v dežurni ambulanti, laboratorijskih 

stroških ter izkušnjah mladih zdravnikov pri delu v am-

bulanti družinske medicine, spregovorili so o pomenu 

nadzorov za kakovostno in varno delo ter zdravstvenih 

napakah. V Celju se je zbralo več kot 100 zdravnikov in 

njihovih sodelavcev, poklicno zavezanih družinski medicini.

Majhnovi dnevi so posvečeni pokojnemu prim. mag. 

Jošku Majhnu, specialistu splošne medicine, ki je deloval 

v Šmarju pri Jelšah. Njegovo delo je bilo posvečeno 

izboljšanju dela v splošnih ambulantah, uvajanju novih 

preiskovalnih in diagnostičnih metod v laboratorijski 

dejavnosti, izobraževanju mladih zdravnikov in njihovemu 

3. Majhnov dan – 
strokovni posvet 
timov v družinski 
medicini v Celju

O aktualnih vprašanjih in temah 
v družinski medicini

Jana Govc-Eržen
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Vodstvo DZPZDMKSP: blagajničar, predsednica, predsednica častnega 

razsodišča in odgovorna za stike z javnostmi (od leve proti desni).

Prim. prof. dr. Janko Kersnik, dr. med., Vesna Arcet-Rodič, dr. med., Tanja Vranešević, 
dipl med. sestra, prim. Andrej Žmavc, dr. med., prim. asist. Jana Govc-Eržen, 
asist. mag. Andrej Kravos, dr. med., Cecilija Hlačer, dipl. med. sestra in Klemen 
Marovt, dr. med.
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vključevanju v znanstveno raziskovalno delo. Že leta 1971 

je izjavil: »Vloga zdravnika splošne medicine se mi ne zdi 

samo teoretsko doktrinarno vprašanje, temveč precej 

nujno in praktično vprašanje. Če želimo zagotoviti zgodnje 

odkrivanje bolezni, pravočasno zdravljenje obolelih, raz-

širjeno skrb za celotno prebivalstvo in podobno, potem 

bomo to storili najhitreje, če bomo povečali število zdrav-

nikov splošne medicine v že obstoječi mreži ambulant. 

Kakovost dela bomo izboljšali le z večjim številom zdrav-

nikov in seveda tudi z dopolnitvijo opreme.« Ali je prav,

da se po štiridesetih letih v družinski medicini še vedno 

pogovarjamo o istih stvareh? Na 3. Majhnovem dnevu je 

potekala okrogla miza z naslovom: »Družinska medicina – 

kako naprej?«, ki jo je vodila organizatorka srečanja 

prim. asist. Jana Govc-Eržen. Na okrogli mizi so sodelovali 

predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine SZD 

in predstojnik Katedre za družinsko medicino v Mariboru 

prim. prof. dr. Janko Kersnik, član IO Zdravniške zbornice 

Slovenije prim. asist. Dean Klančič, predsednica Odbora

za osnovno zdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije 

asist. dr. Tonka Poplas-Susič, predsednica Zbornice 

zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih 

društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Slovenije Darinka Klemenc, predsednica Sekcije medicin-

skih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini 

Božena Istenič ter svetovalka generalnega direktorja ZZZS 

Tanja Mate.

Okroglo mizo je Jana Govc-Eržen pričela z uvodnimi 

besedami: »Družinska medicina je v Sloveniji zagotovo 

dosegla izjemno visok nivo kakovosti in strokovnosti, ki ga 

želi ohraniti v dobro svojih bolnikov. Zaposleni v družinski 

medicini že vrsto let opozarjamo na številne ovire, ki 

utegnejo negativno vplivati na kakovostno obravnavo 

bolnikov. Kako vidimo družinsko medicino čez 15 let? 

Kako bo organizirana? Kako zmanjšati obremenitve 

v ambulantah družinske medicine? Kako pritegniti mlade 

zdravnike? Prepričani smo, da so trenutne razmere v dru-

žinski medicini takšne, da kličejo po hitrih odločitvah in 

hitrih spremembah. »V okviru Zdravniške zbornice Slo ve-

nije potekajo številni projekti usmerjeni v razbremenitev 

zdravnikov družinske medicine. »V pripravi je izdelava 

protokolov za obravnavo najpogostejših kroničnih bolezni 

Projekt sodelovanja z Zbornico zdravstvene in babiške 

nege o prenosu določenih kompetenc na medicinske

sestre v zaključni fazi«, je na okrogli mizi poudarila Tonka 

Poplas-Susič. Darinka Klemenc je posebej poudarila pomen 

sodelovanja obeh Zbornic ter pripravljenost Zbornice 

zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih 

društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehni-

kov Slovenije za prevzem določenih kompetenc kot tudi 

odgovornosti. Tanja Mate je ugotovila, da je skrajni čas za 

spremembe razmišljanja v družinski medicini in da bi se le 

povezovanje politike, plačnika, stroke in uporabnika lahko 

izkazalo v večjem zadovoljstvu ljudi. Prim. prof. dr. Janko 

Kersnik je poudaril, da velik del obremenitev v družinski 

medicini lahko pripišemo vodenju bolniškega staleža, ki po 

svetu ne spada v delokrog zdravnika družinske medicine; 

od plačnika pričakuje razbremenitev v tem smislu, da 

postane informacijska tehnologija bolj prijazna do upo-

rabnika, da se številni papirni obrazci izključijo iz dela 

v ambulanti in da se začne uporabljati računalniške izpise 

le-teh. Dean Klančič je menil, da bi moral Zakon o zdrav-

stvenem varstvu postaviti družinsko medicino na prvo 

mesto, ji nameniti več pozornosti in več sredstev. Tudi 

udeleženci so dodali svoje pomisleke, saj ugotavljajo, da

se zaposlenim v družinski medicini delo iz leta v leto le 

nalaga, večina sredstev pa se usmerja na sekundarni in 

terciarni nivo. Udeleženci okrogle mize so se v zaključnih 

mislih strinjali, da je prihodnost družinske medicine 

svetla, da moramo biti optimistični, saj smo v tem 

trenutku zastavili vse svoje znanje, voljo in da smo

na dobri poti k uresničitvi naših zahtev.

19
Udeleženci strokovnega srečanja. Okrogla miza z naslovom: Družinska medicina – kako naprej?
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Na zanimivem srečanju, ki je bilo namenjeno pregledu 

opravljenega dela v okviru izmenjave Erasmus, je sode-

lovalo 17 predstavnikov univerz iz Gőteborga, Nijmegna, 

Genta, Nice, Edinbourgha, Kocellija, Tartuja, Dunaja in 

Ljubljane. V uvodnem pozdravu je prof. Chres van Weel 

z univerze v Nijmegnu poudaril, da je v meduniverzitetnih 

izmenjavah, ki potekajo za področje družinske medicine, 

opazen pomemben napredek.

Dr. Vibhore Prasad z univerze v Nottinghamu je 

predstavil nov študijski modul, ki so ga vpeljali nedavno. 

V njem študentje 18 mesecev spremljajo bolnika (en 

študent je zadolžen za enega bolnika) predvsem v smislu 

reševanja zdravstvenih problemov in vsega, kar je pove-

zano z njihovimi težavami (socialni problemi, težave 

delovnega okolja). Vsak študent na začetku modula

prejme dnevnik, v katerega sistematično vpisuje potek 

zdrav stvenih obravnav. Kritično ocenjuje oskrbo bolnika 

(skladnost obravnave s priporočili in nepravilnosti 

zdravstvenega sistema), na koncu pa obravnava tudi 

probleme, ki bi se zaradi suma na zdravniško napako

ali številnih etičnih dilem lahko domnevno pojavili na 

sodišču, ter razmišlja, kako bi jih z ustreznejšim ukre pa-

njem lahko preprečili. Modul se začne v drugem letniku,

ko se posvečajo predvsem pogledu bolnika, osredotočajo

se na konkretno bolezen in bolnikovo doživljanje zdrav-

stvenih težav. Sledi učenje jemanja anamneze ter tudi 

pogovor o delovnem mestu bolnika, njegovi izobrazbi, 

socialnih težavah in vplivu bolezni na družinsko življenje. 

Z bolnikom obiskujejo zdravnika družinske medicine, 

spremljajo ga v bolnišnico in na druge zdravstvene enote 

(obisk fizioterapije, sodelovanje s patronažno službo, 

delavnim terapevtom itd.). Bolnike, ki so vključeni 

v modul, določijo voditelji modula. Gre predvsem za osebe 

z dolgotrajnimi bolezenskimi težavami, tj. z rakom ali 

s kroničnimi boleznimi, z načrtovanim obsežnim kirur-

škim posegom in tiste, ki imajo kompleksne socialne 

težave. Študenti se udeležijo tudi operativnega posega, 

kadar ga bolnik, ki ga spremljajo, potrebuje. Tako se 

v okviru opisanega modula že v obdobju študija lahko 

srečajo s težavami sistema primarnega in sekundarnega 

zdravstvenega varstva, kot so čakalni seznami, težave pri 

naročanju ipd. Študentje imajo na voljo vse smernice za 

zdravljenje bolnikov, ki jih potrebujejo. Eden od ciljev 

modula je tudi naučiti študente, kje postaviti mejo med 

zdravnikom in bolnikom ter njegovo družino, oz. da se 

zavedajo možnosti prevelike čustvene navezanosti ob 

dolgotrajnem spremljanju bolnika.

Na vprašanje udeležencev srečanja v Nottinghamu, 

s kakšnimi ovirami so se srečali ob uvedbi novega modula, 

so snovalci odgovorili, da se je nekajkrat zgodilo, da 

bolnišnični zdravnik ni dovolil prisotnosti študenta na 

obravnavi ali pri operativnem posegu. V takšnem primeru 

študent opravi pregled literature o organizaciji bolnišnic 

ter njihovi vlogi v zdravstvenem sektorju, o zakonodaji

in predpisih, ki veljajo za bolnišnice, ter pregleda objave 

o tem, kaj dela zdravnike nezadovoljne. Po navedbah 

snovalcev modula se študentje soočijo tudi z vprašanjem, 

ali so res osebnostno zreli za delo z ljudmi, ali pa bi bilo 

morda bolje, da izberejo takšno smer, pri kateri ni nepo-

srednega stika z bolnikom.

Predstavitvi novega modula je sledila živahna razprava, 

ki se je sklenila s splošnim odobravanjem tega inova tiv-

nega modela izobraževanja. Ob izteku modula vsak štu-

dent pripravi 2000 besed dolgo poročilo in predstavitev, 

v kateri pojasni ključne zdravstvene težave pri oskrbi 

bolnika. Predstaviti morajo tudi načine reševanja teh 

zapletenih problemov, ki morajo temeljiti na pregledu 

literature. Udeležba na seminarju ni obvezna, vendar

so študentje nad sodelovanjem v modulu zadovoljni.

Skupina učiteljev je razpravljala tudi o mednarodnem 

intenzivnem programu poučevanja družinske medicine,

ki ga bo v letu 2009 obiskovalo 16 študentov iz različnih 

evropskih držav.

Medfakultetno 
srečanje učiteljev 

Erasmus za predmet 
»Družinska medicina« – 
Nottingham, april 2009

Danica Rotar-Pavlič

Živahna razprava med predavatelji in Erasmus študenti.
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Spoštovane specializantke in specializanti, mlade zdrav-

nice in mladi zdravniki DM, sekundariji in študenti!

Tudi tokrat se bomo organizatorji aprilskih Kokaljevih 

dnevov trudili, da bi srečanje postalo vseslovensko srečanje 

specializantov in mladih specialistov DM. Pridružili so se 

nam mladi kolegi, polni energije, svežine in novih idej.

Glede na vaše pobude in želje iz prejšnjih let bomo en 

sklop namenili predstavitvam opravljenih diplomskih 

specialističnih nalog, ki jih kandidati z veliko zavzetostjo 

pripravijo pred specialističnim izpitom in je škoda, ker 

le-te ne doživijo večje predstavitve. Pozvali smo kandidate, 

da jih predstavijo kolegom – tako bomo hkrati popula ri zi-

rali znanstveno-raziskovalno delo ter kolegom predstavili 

zanimiva področja raziskovanja.

Predstavili bomo poročila iz izmenjav naših 

specializantov v tujini (Basel, Švica; Glasgow, VB).

Novost bo tudi možnost varstva za naše najmlajše 

in prostočasne aktivnosti za partnerje med samim 

srečanjem, naše najdražje pa bomo vključili tudi v petkov 

bolj zgodnji večerni zabavni program. Tako bomo part-

nerjem približali del našega strokovnega dela, ob tem pa 

otrok ne bomo prikrajšali za redke trenutke s starši. Ob 

tem bomo krepili prijateljske vezi med nami kolegi in 

našimi najmlajšimi in najdražjimi.

V soboto, po zaključku srečanja, načrtujemo še izlet 

v naravo vseh družin udeležencev.

Želimo si vaše čim številčnejše udeležbe. Posredovali 

vam bomo tudi informacijo o sponzorjih, na katere se 

boste lahko obrnili za pomoč pri plačilu kotizacije, ne 

pozabite pa tudi na sredstva za izobraževanje speciali-

zantov, ki so namenjena predvsem za takšne dogodke.

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!

 ●

V sklopu predmeta »Družinska medicina« se je že drugo 

leto zapored porodila, in po uspešnem delu tudi udejanila, 

ideja o zbirki seminarskih nalog študentov 2. generacije 

Medicinske fakultete v Mariboru, ki je svoje mesto našla 

v zborniku z naslovom »Izzivi družinske medicine«.

Študenti 4. letnika smo napisali in pripravili semi nar-

ske naloge, v katerih smo se na različne načine dotaknili 

področja delovanja zdravnika družinske medicine. 

Vsebinski izbor je zajemal pestro področje vsakdanjika 

v ambulanti družinske medicine, življenje bolnikov in 

njihovih družin. Skozi poglobljene obravnave poljubno 

izbranih medicinskih tematik je tako moč spoznati

osnove družinske medicine, pomen in vlogo družine 

v družinski medicini, v zdravju in bolezni, vlogo komu-

nikacije, zdravnikove sodelavce, prav tako pa tudi pristop,

ki ga uberemo v družinski medicini pri razreševanju 

zdravstvenih težav. Predvsem smo se želeli približati 

bolniku in postaviti v osprednje njega samega in ne le 

njegovo bolezen. Razmišljali smo, kaj vse mu lahko 

ponudimo poleg ustreznega recepta z zdravili, kako ga 

motiviramo in aktivno vključimo v proces zdravljenja

ter kako si pridobimo njegovo neomajno zaupanje. Tako

lahko zbornik služi kot študijski in učni pripomoček za 

sedanje in prihodnje generacije študentov ter je namenjen 

vsem, ki jim je privlačno področje medicine.

Nastajanje pričujočega zbornika sega v začetek 

študijskega leta 2009, ko se je na pobudo mentorjev 

prof. dr. Janka Kersnika in prim. Ksenije Tušek-Bunc 

zbrala skupina študentk in študentov, ki so bili pripravljeni 

pripraviti seminarje za objavo. Oblikoval se je uredniški 

odbor v sestavi: Alenka Bizjak, glavna urednica, Viktorija 

Jančar, Maša Krajnc, Jasmina Rehar in Mateja Smogavec. 

Utečeno ekipo so predstavljali še lektorji: Barbara Bonča, 

Sašo Duh, Marko Einfalt, Mitja Ferenc, Jasmina Golc, 

Andreja Golub, Nina Hebar, Barbara Ifko, Bojan Iljevec, 

Nataša Korade, Maja Kovač, Mojca Obran, Maja Prašnički, 

Mateja Prevolšek, Danijel Ščap in Darja Verbovšek. Za 

oblikovanje sta poskrbela Bojan Iljevec in Danijel Ščap. 

Vabilo na
X. Kokaljeve dneve,

9. in 10. 4. 2010!

Marko Drešček

Izzivi
študentov
medicine

Jasmina Golc, Mojca Obran
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Naše delo je podprlo podjetje Lek, ki je prispevalo finančna 

sredstva za tisk in nam tako pomagalo pri uresničitvi naše 

ideje.

Želeli smo ustvariti izdelek, ki bi vedno s ponosom 

vzeli v roke. Ta zbornik je plod truda, vedoželjnosti, 

znanjih, ki naj bi jih na koncu študija osvojil. Poudarjeno 

besedilo na koncu vsakega poglavja vsebino le-tega na 

kratko povzema in je študentu lahko v oporo pri obnav-

ljanju prebranega. Študent, ki želi določeno temo poglob-

ljeno preučiti, najde primerno literaturo zbrano na koncu 

učbenika.

Upam, da bo učbenik našel svoje mesto tako pri učenju, 

kot tudi pri poučevanju družinske medicine.

23

Praktikum družinske 
medicine

Nov učbenik za študente
6. letnika medicinske fakultete 

univerze v Mariboru

Zalika Klemenc-Ketiš

Junija letos je izšel učbenik za študente 6. letnika MF UM 

z naslovom »Praktikum družinske medicine«. Glavna 

urednica učbenika je bila asist. Zalika Klemenc-Ketiš, 

strokovna recenzenta pa prim. prof. dr. Janko Kersnik

in doc. dr. Marija Petek-Šter. Učbenik je izdala Medicinska 

fakulteta Univerze v Mariboru.

V učbeniku »Praktikum družinske medicine« smo 

poskušali čim bolj celostno pristopiti k podajanju znanja 

o družinski medicini. V ta namen smo ga razdelili na

dva dela. V prvem je predstavljeno teoretično znanje, 

v ospredju katerega ni klinično znanje, ampak ostala, 

družinski medicini svojstvena znanja. Drugi del je na me-

njen praktičnemu opisu veščin. Le-tega smo namenoma 

poskušali napisati čim bolj kratko in jedrnato ter se 

izogibali podajanju informacij, ki za praktično izvedbo 

posamezne veščine niso nujno potrebne. Opis veščin 

smiselno dopolnijo še priloge, ki jih najdemo na koncu 

učbenika.

Poglavja v učbeniku so zasnovana tako, da študentu na 

začetku branja nudijo informacijo o njihovem namenu in 

UNIVERZA V MARIBORU
   MEDICINSKA FAKULTETA

PRAKTIKUM DRUŽINSKE 
MEDICINE

Učbenik za študente 6. letnika
Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Maribor, 2009

zanimanj in želja po razširjanju pridobljenega znanja. Je 

naš prvi korak v uresničevanju svojih idej na medicinskem 

področju. Z njim smo pokazali, da hočemo graditi mostove 

zaupanja med nami samimi in v korelaciji z bolniki, saj 

lahko le s pravim sodelovanjem dosežemo več.
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V začetku meseca oktobra je v Ljubljani, v Cankarjevem 

domu, potekal že tradicionalni, tokrat 9. festival za tretje 

življenjsko obdobje. Šlo je za največji dogodek za starejše 

v Evropi, ki preko pestrega programa kliče predvsem po 

močnejšem medgeneracijskem sodelovanju. Letos smo 

s projektom »Zdrava veselica« na festivalu sodelovali 

tudi študentje Medicinske fakultete v Mariboru,

ki smo preko osnovnega namena projekta, to je 

osveščanja o dejavnikih tveganja za srčno-žilne 

bolezni, hkrati pa s prijetnim druženjem poskušali 

vzpostaviti in okrepiti vez med mlajšimi in sta rej-

šimi generacijami.

Z nahrbtniki, polnimi bolj ali manj zapletene diagno-

stične opreme, poučnega in promocijskega gradiva smo se 

tistega petkovega jutra, tj. skupina dvanajstih študentov, 

odpravili v Ljubljano. Mnogi izmed nas so si s podaljšanim 

‘železniškim’ spancem nabirali moči za novo nastajajoči 

dan, drugi pa smo začeli bistveno bolj živahno, s karta-

njem, saj zaradi razburjenja nismo mogli spati. Sledila je 

logistična, druga polovica našega potovanja, kjer smo si 

razdelili vloge in naloge za izvedbo projekta, zaključila pa 

se je bolj kot ne neljubo, z okvaro motorja vlaka. Pa nam to 

ni vzelo poguma! Po uspešni intervenciji železnic smo bili 

nekaj po deveti uri v Ljubljani. Pred nami, ‘Neljubljančani’, 

je bil zdaj naslednji izziv – najti pravi mestni avtobus do 

Cankarjevega doma. Po principu ‘v tretje gre rado’ nam je 

končno uspelo; zdaj je treba najti le še naše stojnice in se 

pripraviti na začetek.

Projekt »Zdrava veselica« je nastal z namenom osveš ča-

nja laične javnosti o dejavnikih tveganja za srčno-žilne 

bolezni, te so namreč postale prevladujoč problem v skup-

nosti. Naziv je nastal iz osnovne ideje, da se osredotočimo 

na podeželje, kjer ljudi združujejo predvsem vaške veselice, 

čeprav organizacijsko ne prirejamo klasične veselice, 

temveč bolj poučne in zabavne delavnice. Zakaj ‘zdrava’

pa mislim, da ni vprašanje – smo namreč medicinci.

V Cankarjevem domu smo svoj prostor dobili v pasaži, 

za kar smo bili sprva razočarani, saj je pasaža zunaj 

‘epicentra’ dogajanja, pa se je v končni fazi izkazalo, da je 

to idealna lega – zraven odra, kjer je bilo vseskozi živahno; 

dopoldne so nam s svojimi nastopi polepšali otroci, 

popoldne pa so zapeli in zaigrali še upokojenci; veselica 

v pravem pomenu besede!

Projekt smo izvajali v obliki predstavitev šestih 

dejavnikov tveganja: kajenje, debelost, premalo telesne 

aktivnosti, (ne)zdrava prehrana, alkohol in povišan krvni 

tlak. Plakate smo študentje izdelali sami, mimoidočim pa 

smo z medicinskega stališča poskušali prikazati bistvene 

značilnosti posamezne teme. Vsaka predstavitev ob pla-

katu je trajala nekaj minut, na koncu pa so gostje dobili 

bon. Če so zbrali 3 bone, kar pomeni, da so poslušali 

3 predstavitve, so se lahko udeležili brezplačne diagno-

stike, v kolikor so jih zbrali 6, pa so lahko šli preizkusit 

svojo srečo in znanje h »Kolesu znanja«; seveda za 

privlačno nagrado.

Delavnice so ‘drugi stopnja’ našega projekta – največje 

zanimanje je bilo, kot pričakovano, pri delavnici za dia gno-

S projektom na 
festival v ljubljano

Mitja Ferenc

Merjenje dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni.

Študenti Medicinske fakultete Univerze v Mariboru – izvajalci projekta »Zdrava 

veselica«.

dm_14.indd   24dm_14.indd   24 4.12.2009   7:35:504.12.2009   7:35:50



stiko, ki smo jo večinoma učinkovito uporabljali (zlorabljali) 

za napotitev gostov najprej k predstavitvam dejavnikov 

tveganja. To je bil namreč pogoj za pristop k diagnostiki. 

Naša ekipa je merila vse od telesne teže, telesne višine (ter 

s tem dobila izračun indeksa telesne teže) ter obsega pasu, 

pa vse do meritev krvnega tlaka in krvnega sladkorja. Pri 

delavnici za osveščanje si je bilo moč priboriti privlačno 

nagrado. Gost je namreč zavrtel »Kolo znanja« (ki smo ga 

razstavljenega v Ljubljano tovorili štirje študentje); če je 

znal odgovoriti na vprašanje iz tematike predstavitev, je 

sledila nagrada iz širokega spektra pisal, blokov, zvezkov, 

grelnih blazinic ali celo plišastih medvedkov; odvisno od 

težavnosti vprašanja. Ostale delavnice, kot npr. za zdravo 

prehrano in šport in rekreacijo, niso bile tako zelo pod 

udarom.

Ob polčasu je sledila okrepitev z nekoliko manj zdra-

vimi picami (čeprav je bila ena izmed njih vegetarijanska); 

drugega si na licu mesta pač nismo mogli privoščiti, pa

še te so začele privlačiti mimoidoče, da smo jih morali 

skorajda skriti pod stojnico. Po malici se nam je pridružila 

asistentka Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med., ki je tako rekoč 

iz prve roke gostom nudila tudi kakšen strokovni nasvet.

Študentje medicine imamo, kot bodoči zdravniki, že 

sedaj močno zavest za pomoč skupnosti, toda naš projekt 

je bil mnogo več kot to. Šlo je za zabavno in sproščeno 

druženje mladih, mlajših in starejših. V naši družbi se je 

namreč poučevalo, osveščalo, svetovalo, igralo in zabavalo. 

Le kako bi lahko na elegantnejši način združili prijetno 

s koristnim; premagovanje medgeneracijske vrzeli in 

pomoč skupnosti?

Na koncu lahko rečem le še to: bilo je zanimivo, pestro, 

razgibano in zabavno. Po končanem projektu smo se 

predvsem utrujeni vrnili na vlak in si na poti domov 

smeje izmenjali številne vtise in izkušnje. Nismo si še 

dodobra oddahnili, že se je iz druge vrste pred menoj 

zaslišalo vprašanje: »Kdaj bo naslednja veselica?«

 ●

Člani UO Združenja zdravnikov družinske medicine SZD 

za obdobje 2009–2013 so Janko Kersnik, Igor Švab, Mateja 

Bulc, Davorina Petek, Tonka Poplas-Susič, Danica Rotar-

Pavlič, Nena Kopčavar-Guček, Jana Govc-Eržen,Vlasta 

Vodopivec-Jamšek, Erika Zelko, Branko Košir, Marija 

Petek-Šter, Ksenija Tušek-Bunc, Zalika Klemenc-Ketiš, 

Rajko Vajd in Ljubica Kolander-Bizjak.

Člani IO Združenja zdravnikov družinske medicine SZD 

za obdobje 2009–2013 so Janko Kersnik, predsednik, 

Tonka Poplas-Susič, podpredsednica, Branko Košir, tajnik, 

Marija Petek-Šter, blagajničarka, Igor Švab, referent za 

izobraževanje.

Člani Strokovnega sosveta družinske medicine za 

obdobje 2009–2011 so prof. dr. Igor Švab, višji svetnik, 

predstojnik Katedre za DM MF UL, prim. prof. dr. Janko 

Kersnik, predsednik Združenja zdravnikov družinske 

medicine in predstojnik Katedre za DM MF UM, asist. dr. 

Tonka Poplas-Susič, podpredsednica Združenja zdravnikov 

družinske medicine in članica Glavnega strokovnega sveta 

SZD, in prim. asist. Dean Klančič, predsednik Razširjenega 

strokovnega kolegija za družinsko medicino in direktor 

Zavoda za razvoj družinske medicine.

 ●
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Volitve novega UO 
Združenja zdravnikov 

družinske medicine

Branko Košir
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O pomenu dobrega znanja rehabilitacijske medicine za 
zdravnika dru`inske medicine ni vredno izgubljati besed. 

Bolezni lokomotornega aparata predstavljajo velik odstotek 
problemov, s katerimi se ukvarjamo in pri teh boleznih je 

uporaba metod fizikalne medicine velikega pomena. Zaradi 
tega je pomembno, da je ta veja medicine posebej vklju~ena 

v specializacijo iz dru`inske medicine. Rezultat ve~letnega 
kakovostnega dela v okviru specializacije je tudi pri~ujo~ 

priro~nik, ki bodo~im specialistom ponuja tisto znanje na 
tem podro~ju, ki ga bodo potrebovali pri svojem bodo~em 

poklicnem delu.

Na 117 straneh so predstavljene indikacije in kontraindikacije 
za postopke fizioterapije za posamezna podro~ja, pri ~emer 
je poudarek na racionalnem predpisovanju fizikalne terapije 

in rehabilitacije. Posebna poglavja pa so namenjena {e 
komunikaciji zdravnika dru`inske medicine s fizioterapevtom, 

klini~nemu pregledu bolnika z okvarami lokomotornega 
aparata, obra~unavanju delovnega naloga, patologiji

in anatomiji kri`nega dela hrbtenice, infiltraciji mehkih tkiv
v ambulanti zdravnika dru`inske medicine, predpisovanju 

pripomo~kov za osebe z gibalno oviranostjo, ki so v domeni 
zdravnika dru`inske medicine, rehabilitaciji bolnika

po mo`ganski kapi, prito`nemu sistemu in vlogi bolnika
v sistemu kakovostne fizioterapevtske obravnave ter oceni 

telesne okvare.

Gradivo pa ni namenjeno samo specializantom, pa~ pa tudi 
{tudentom dodiplomskega {tudija Medicinske fakultete

v Mariboru in Ljubljani ter sekundarijem. V rokah zdravnika 
dru`inske medicine pa bo priro~nik dragocen in vselej 

dobrodo{li pripomo~ek pri njegovem vsakdanjem delu.

PRIRO^NIK FIZIKALNE 
MEDICINE IN REHABILITACIJE

Cena priro~nika je 25 €.

Knjigo lahko naro~ite na naslovu:
Ana Artnak

Katedra za dru`insko medicino
Medicinska fakulteta

Poljanski nasip 58, p. p. 2218
1104 Ljubljana

Telefon:01 / 438 69 15
E-po{ta: kdrmedamf.uni-lj.si

U~no gradivo – monografija

UREDNICA
Ksenija Tu{ek-Bunc

IZDAJATELJ 
Zdru`enje zdravnikov

dru`inske medicine

ZALO@NIK
Zavod za razvoj

dru`inske medicine

16 prispevkov

117 strani besedila
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Katedra za dru`insko medicino
Zdru`enje zdravnikov dru`inske medicine

Zavod za razvoj dru`inske medicine

organizirajo

19. in 20. marec 2010
Cankarjev dom – Linhartova dvorana

tehni~ni soorganizator Cankarjev dom

Sladkorni bolnik v prepletenosti bolezni in ukrepanj

• nevrobiologija depresije • atrijska fibrilacija napovednik

mo`ganske kapi • preventiva sr~nih in `ilnih bolezni z zdravili

• akutna mo`ganska kap • parkinsonova bolezen • KOPB

• bolnik z AMI • zdravljenje kroni~nih bolnikov • rak prostate

• bolezni kosti pri starej{ih • zdravljenje ishemi~ne bolezni srca

pri starej{ih • alergija na antibiotike • motnje dihanja v spanju

• nevropatska bole~ina • kroni~na bole~ina v kri`u • komunikacija

z mediji • mediacijski procesi v zdravstvu • novi zdravstveni dom
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V soboto, 9. maja 2009, se je v okviru dneva šole na OŠ 

dr. Antona Trstenjaka izvajal projekt »Zdrava veselica«. 

Organizatorji, študentje medicine Medicinske fakultete 

v Mariboru, smo v sodelovanju z zdravnico družinske 

medicine, Eriko Zelko, pripravili delavnice, ki so bile 

usmerjene v promocijo zdravega življenja.

Znotraj petih delavnic, štiri izmed teh smo vodili 

študentje, delavnico za svetovanje pa zdravnica, smo se 

osredotočili na dejavnike tveganja srčno-žilnih bolezni. 

Le-ti namreč z leti privedejo do različnih zdravstvenih 

zapletov, ki se jih da v veliki meri z ustreznim načinom 

življenja vsaj zmanjšati, če že ne preprečiti.

V delavnici za zdravo prehrano smo za goste 

pripravili več vrst jedi, s katerimi so se lahko pogostili, 

imeli pa so prav tako možnost, da si sami iztisnejo svež 

sadni sok. Gostje so zelo radi posegali po jedeh, ki sicer 

niso del naše tradicionalne kulinarike, so pa bile jedi prav 

zanimive za popestritev vsakodnevnega jedilnika, za povrh 

pa so si recepte lahko odnesli tudi s seboj.

V delavnici za diagnostiko, ki je bila tudi sicer naj-

bolje obiskana, se je izvajala široka diagnostična shema,

od najosnovnejših meritev, kot so merjenje telesne teže, 

višine, obsega pasu in krvnega tlaka, pa vse do zahtev-

nejših meritev, ki jih sicer opravljajo laboratoriji; meritve 

telesnega sladkorja in holesterola. Gostje so dobili lističe, 

na katere so si vpisovali izmerjene vrednosti, po želji so

se lahko posvetovali tudi z zdravnico.

Pri delavnici za šport se je izvajala igra metanja 

obročev, naše študentke pa so prikazovale tudi način 

pravilnega gibanja in dvigovanja predmetov za minimalno 

obreme nitev hrbtenice. Za starejše, z morebitnimi bole-

činami v hrbtenici, so se izvajale še vaje za vratno in 

ledveno hrbtenico, letake z Lekovimi vajami ‘Vaje za bolnike 

z bolečinami v vratu’ in ‘Vaje za bolnike z bolečinami v križu’ so 

gostje lahko vzeli s seboj.

Delavnica za osveščanje je bila veliki finale za znanje, 

osvojeno po predhodnih delavnicah, le-te so imele namreč 

ob stojnicah še predstavitve dejavnikov tveganja; kajenje, 

nezdrava prehrana, debelost, premalo gibanja, idr. Gost je 

tukaj zavrtel ‘Kolo znanja’ ali žrebal listek iz ‘Škatle znanja’ 

in dobil vprašanje iz omenjenih tematik. Če je pravilno 

Projekt
»Zdrava veselica«

Mitja Ferenc, Nina Hebar

Delavnica za zdravo prehrano. Metanje obročev.

Najbolje obiskana delavnica.
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odgovoril, je dobil eno izmed privlačnih nagrad, ki so obse-

gale vse od zvezkov, beležk, map pa do čajev, DVD-jev in 

šolskih torb.

Delavnico za svetovanje je, kot že omenjeno, vodila 

zdravnica Erika Zelko. Učencem sta bili predstavljeni 

najpogostejši prehranski motnji, tj. anoreksija in bulimija.

Nad udeležbo našega prvega projekta, veselice ‘zdrave’ 

vrste, smo več kot zadovoljni. Prvih nekaj uric smo se 

ukvarjali pretežno s šolarji, kasneje pa so prišli na vrsto 

odrasli. Praktično od osmih zjutraj pa tja do dvanajste

ure smo imeli polne roke dela, vzdušje je bilo odlično. 

Ocenjujemo, da se je projekta skupno udeležilo približno 

150 ljudi. Še posebej smo bili veseli obiska radgonskega 

župana g. Antona Kampuša.

V pripravo projekta je bilo vloženo ogromno dela in 

energije. Rezultati evalvacije (ankete, ki so jo izpolnili 

gostje) so več kot spodbudni. Deležni smo bili medijske 

pozornosti, obiskala sta nas namreč novinar Ludvig 

Kramberger, ki piše za lokalni časopis Prepih in novinarka 

Petra Kranjec za pomurski častnik Vestnik. Članek 

‘Zdrava veselica na zdravi šoli’, je objavljen na Vestnikovi 

strani (vabljeni, da si ga ogledate, povezava je spodaj), na 

časopisni izvod pa še čakamo. Med izvedbo projekta smo 

imeli še poročanje v živo na radiu Murski val.

Radi bi se zahvalili vsem sponzorjem, ki so »Zdravo 

veselico« omogočili, predvsem pa Leku, kot našemu 

glavnemu sponzorju, agenciji PORA iz Gornje Radgone

in Roche. Posebna zahvala gre Nini Hebar, kot soorga ni-

zatorki, in vsem Ferenčevim, ki so me skozi organizacijo 

projekta podpirali in mi pomagali. Hvala.

Naslednji projekt pripravljamo v jesenskem času, 

v Gornji Radgoni. Če se torej niste imeli priložnosti 

udeležiti veselice v Negovi, se vidimo tam – VABLJENI!!!

 ●
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Kolo znanja.

Zdravnica in šolarji.Zdravnica in šolarji.

Osveščanje gostov.
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Pogosti benigni kožni
tumorji v splošni

ambulanti

Vesna Tlaker-Žunter
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Dermatološke težave so pogost vzrok 

obiska pri družinskem zdravniku, mnogi 

bolniki pa kožne spremembe pokažejo 

tudi mimogrede, »ko sem že ravno tukaj«. 

Številne javne kampanje v zadnjih letih za 

ozaveščanje javnosti o škodljivih vplivih 

UV-žarkov ter boljše preprečevanje in 

zgodnje odkrivanje malignega melanoma 

so poleg pozitivnih sprememb s sabo 

neizbežno prinesle tudi trume pretirano 

zaskrbljenih, celo paničnih bolnikov. 

Gotovo je tudi to eden od vzrokov, da 

dermatologi v zadnjih letih opažamo 

veliko povečanje nujnih napotitev zaradi 

benignih kožnih sprememb. Prepoznava 

benignih kožnih tumorjev, ki je v večini 

primerov razmeroma jasna in enostavna, 

je pomembna veščina družinskega 

zdravnika.

Melanocitni nevus – »znamenje«

Melanocitni nevusi so najpogostejši 

tumorji pri ljudeh nasploh in jih imajo

vsi ljudje. Prirojeni so razmeroma redki, 

lahko pa so zelo veliki in poraščeni. Pri 

prirojenih znamenjih s premerom več

kot 8 cm ob rojstvu oz. več od 20 cm pri 

odraslem je večja možnost vznika malig-

nega melanoma, pri manjših znamenjih 

pa ne. Melanocitni nevusi so večinoma 

pridobljeni. Nastajati začnejo v prvem

ali drugem letu življenja ter postopoma, 

enakomerno in razmeroma počasi rastejo 

do končnega premera večinoma 3–6 mm, 

lahko tudi 10 mm ali več. Večina jih nasta-

ne do 30. leta starosti, nastajajo pa lahko 

tudi še pozneje. Med pubertero in v noseč-

nosti nastajajo novi nevusi hitreje in v več-

jem številu, predhodno prisotni nevusi pa 

lahko potemnijo in/ali se povečajo. Po 

30. letu nevusi postopoma bledijo in 

izginjajo, starostniki jih imajo zelo malo 

ali nič. Pri temnih lisah na koži starost-

nikov, zlasti na fotoeksponiranih mestih, 

gre v večini primerov za solarni lentigo – 

s svetlobo povzročeno hiperpigmentacijo 

brez pomnoženega števila melanocitov, 

z zelo nizkim malignim potencialom.

Melanocitni nevusi so klinično videti

kot svetlo do temno rjave, lahko tudi

črne makule, makulopapule ali papule.

Pri junkcijskih nevusih, ki so večinoma 

v ravni kože ali le rahlo dvignjeni nad 

okolico, se skupki melanocitov nahajajo 

na dermo-epidermalni meji. Pri dermalnih 

nevusih, ki se na koži kažejo kot gladke

ali papilomatozne papule, so pomnoženi 

melanociti v dermisu. Marsikdaj so nevu-

si kombinirani (ti. compound nevusi), 

s kombinacijo pomnoženih melanocitov 

v dermisu in na dermo-epidermalni meji; 

klinično so ti nevusi večinoma v osred-

njem delu papulozni, privzdignjeni nad 

okolico in temnješi, periferno pa je pig-

men tacija v ravni kože in svetlejše, lahko 

pa tudi temnejše barve. Pri modrih nevu-

sih (nevus ceruleus), ki so prav tako benigna 

sprememba, se skupki melanocitov naha-

jajo zelo globoko v dermisu in njihova 

homogena črno-modrikasta barva spo-

minja na melanom. Diagnostično dilemo 

razreši anamneza, ko bolnik pove, da ima 

znamenje že dolgo in se ne spreminja.

Razmeroma pogost benigen pojav, pred-

vsem pri otrocih in mladostnikih, je pojav 

nekaj milimetrov širokega depigmen ti ra-

nega obroča okrog nevusa (halo nevus, 

nevus Sutton). Večkrat se hkrati pojavi 

veliko število halo nevusov. Nevus znotraj 

obroča v nekaj mesecih pobledi ali izgine, 

ponovna pigmentacija področja je lahko 

počasna. Gre za imunološki pojav, ko lim-

fociti uničijo nevus in okolišnje melanocite. 

V literaturi opisani redki primeri, ko gre 

pri halo nevusu za imunološko reakcijo

na maligni melanom, zato pri halo nevusu 

ocenimo prizadeto znamenje (po običajnih 

kriterijih za melanom) in zlasti pri bol-

nikih, starejših od 40 let, pri katerih

so halo nevusi sicer razmeroma redki, 

pregledamo preostalo kožo. Dodatni 

ukrepi, razen pomiritve vznemirjenih 

staršev, večinoma niso potrebni.

Dermalne nevuse, ki so klinično videti

kot širokobazne ali pecljate papule, zlasti 

potem, ko s starostno involucijo pobledijo 

v papule kožne barve, tudi zdravniki 

marsikdaj zamenjajo za »bradavice«, 

»fibrome« ali »papilome«. Teh kožnih 

sprememb ni potrebno odstranjevati,

če pa so funkcionalno moteče, svetujemo 

ekscizijo in nikakor ne krioterapije ali 

drugih destruktivnih metod.

Z izrazom displastični, atipični ali Clarkov 

nevus označujemo melanocitne spre membe, 

pri katerih ugotavljamo znake, sumljive za 

melanom, ne izpolnjujejo pa vseh kliničnih 

meril za melanom. Gre za melanocitne 

spremembe, ki so bodisi asimetrične, 

nepravilnih robov, neenakomerno in 

različno pigmentirane, pogosto relativno 

velike in/ali rastoče. Displastični nevusi

so razmeroma pogosti, prisotni so pri 

okrog 5 % oseb bele rase. Večinoma so 

benigne spremembe, lahko pa gre za 

razvijajoči se melanom. Pri osebi z dis-

plastičnim nevusom je pomembno upo-

števati anamnezo – če bolnik pove, da je 

nevus, ki je sicer neznačilnega videza, 

zanesljivo že dlje časa nespre menjen

in se ne povečuje, svetujemo le redno 

(samo)opazovanje. Odnos med dis pla-

stičnimi nevusi in melanomom je 

kompleksen in ni povsem dorečeno, 

v kolikšni meri, če sploh, so osebe s po-

sameznimi displastičnimi nevusi bolj 

ogrožene za mela nom kot ostala popu-

lacija. Na splošno bolniki z dis plastičnimi 

nevusi sodijo pod nadzor dermatologa.
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Dermalni (zg.) in junkcijski (sp.) melanocitni nevus.

Dermatofibrom – Fitzpatrickov znak.

Halo nevus.

Mehki fibromi na veki.

Modri nevus.

Papilomatozni dermalni melanocitni nevus.

Sebacealna hiperplazija na čelu.

Seboroične keratoze.

Senilni (cherry) angiom.

Sestavljeni (compound) melanocitni nevus.

Dermatofibrom.
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Problematika kožnih znamenj v ambulanti 

družinskega zdravnika, skupaj z vpraša-

njem, kdaj bolnika nujno napotiti k der-

matologu, bo obširneje obravnavana na 

prihodnjih Kogojevih dneh, ki jih orga-

nizirata Dermatovenerološka klinika in 

Združenje slovenskih dermatove nero-

logov. Širša tematika srečanja, ki bo 

potekalo 7. maja 2010 v Ljubljani in je 

namenjeno družinskim zdravnikom, bodo 

akutna, »nujna« stanja v dermatologiji.

Seboroična keratoza

Pri bolnikih po 30. letu, zlasti pa pri 

starejših, na koži trupa, obraza in drugod 

pogosto najdemo ovalne ali okrogle, 

ploščate, papilomatozne, hrapave rjave 

spremembe, ki so pri nekaterih izjemno 

številne. Na površini večkrat vidimo 

komedonom podobne odprtine ali drobne 

bele rožene psevdociste. Seboroične 

keratoze rastejo razmeroma počasi in 

večinoma dosežejo končni premer 1–2 cm, 

lahko pa so tudi precej večje. Vzniknejo 

lahko iz solarnega lentiga ali na pred-

hodno nespremenjeni koži. Nekateri 

bolniki navajajo srbež, večinoma pa so 

brezsimptomne. Spremembe se lahko 

občasno odluščijo, zakrvavijo ali vnamejo 

zaradi lokalnega draženja (npr. obleke). 

Včasih jih klinično težko ločimo od 

melanoma, večinoma pa je diagnoza 

lahka. Terapija ni potrebna, razen če

je sprememba funkcionalno moteča. 

Bolnikom s številnimi seboroičnimi 

keratozami lahko koristi redna uporaba 

mila z grobimi delci (ti. pilinga) za telo, 

npr. enkrat tedensko.

Dermatofibrom (histiocitom)

Na mestu predhodnega folikulitisa ali

pika žuželke, lahko pa tudi brez očitnega 

povoda, nastane čvrst, okroglast podkožni 

tumor premera 5–10 mm z vrhom v ravni 

kože. Površina je lahko rjavkaste ali rdeč-

kaste barve. Razpoznavo dermatofibroma 

olajša Fitzpatrickov znak: če dermato fib-

rom od strani stisnemo z dvema prstoma, 

se pojavi vdolbinica na površju (dimple 

sign), za razliko od melanocitne spre-

membe, ki bi se ob takem poskusu pri-

vzdignila nad raven okolice. Najpogosteje 

se dermatofibromi pojavljajo na spodnjih 

okončinah, lahko pa tudi na trupu, glu teal-

no ali na zgornjih okončinah. Večinoma

ne delajo težav in odstranitev ni potrebna, 

redko srbijo ali se vnamejo.

Senilni (cherry) angiom

V srednjih letih, pri nekaterih ljudeh s po-

sebno nagnjenostjo pa že prej, se zlasti po 

trupu pojavljajo rdeče, gladke makule in 

papule premera do 5 mm, izjemoma večje. 

Večinoma so asimptomatske, redko pa 

trombozirajo in jih je klinično težko ločiti 

od melanocitnih sprememb. Terapija ni 

potrebna, če jo pacient želi iz estetskih 

razlogov, svetujemo laser.

Mehki fibrom

Te benigne kožne spremembe se naj po-

gosteje pojavljajo na vratu, v pazduhah

in na vekah, zlasti pri debelih ljudeh. 

Večinoma gre za drobne, viseče, pecljate 

papule kožne barve, ki bolnikov, razen 

estetsko, ne motijo in jih ni treba od-

stranjevati. Zaradi zatikanja obleke se 

lahko vnamejo ali zakrvavijo, velikokrat 

po torziji odpadejo sami. Če se odločimo 

za odstranitev (ki je za bolnike samo-

plačniška, razen če gre za funkcionalno 

motnjo), lahko uporabimo katero koli 

lokalno destruktivno metodo – krio-

terapijo, elektrokavterizacijo ali laser, 

manjše lahko preprosto odstrižemo z ostri-

mi škarjami brez lokalne anestezije. Večje 

je treba razlikovati od dermalnih nevusov, 

ki so melanocitna sprememba in so lahko 

po involuciji kožne barve, in za katere sve-

tujemo ekscizijo ter histološko preiskavo.

Sebacealna hiperplazija

Pri številnih bolnikih, zlasti tistih s sebo-

roično kožo, se z leti okrog osrednjega 

folikla namnožijo povečane, sicer normalne 

lojnice. Spremembe najpogosteje vidimo 

na obrazu, običajno jih je več, večinoma 

merijo do 5 mm. Klinično lahko posnemajo 

začetni bazaliom, upoštevati moramo 

anamnezo počasne rasti in nato stagnacije. 

Gre zgolj za estetsko motnjo brez malig-

nega potenciala, terapija ni potrebna.

Zaključek

V prispevku so omenjeni le najpogostejši 

benigni tumorji kože, s katerimi se v ambu-

lanti vsakodnevno srečuje družinski 

zdravnik, in ki jih je klinično večinoma 

enostavno prepoznati. Odstranjevanje 

v večini primerov ni potrebno, razen če 

sprememba povzroča funkcionalne težave. 

Če bolnika spremembe zgolj estetsko 

motijo, ga je treba napotiti na samo plač-

niški poseg. Nemelanocitne spremembe

se lahko odstranjujejo z lokalnimi destruk-

tivnimi metodami, medtem ko za vse 

melanocitne spremembe dermatologi 

svetujemo ekscizijo in histološko preiskavo.
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AQUA MARIS

AQUA  MARIS STRONG 
− pr{ilo za nos − NOVO!!

Aqua Maris strong vsebuje
pre~i{~eno hipertoni~no
morsko vodo iz Jadranskega
morja z naravnimi minerali in
oligoelementi. Ker vsebuje soli,
pre~i{~ena morska voda Aqua
Maris odstranjuje odve~no
teko~ino iz nosne sluznice in
tako zmanj{uje njeno oteklost
ter olaj{uje dihanje.
Aqua Maris strong pr{ilo za
nos je priporo~ljivo za uporabo
pri otrocih starej{ih od 8 let in
odraslih pri prehladih, alergijah,
gripi in po kirur{kih posegih v
nosni votlini, v dogovoru z
zdravnikom.

AQUA MARIS PLUS 
− pr{ilo za nos − NOVO!!

Aqua Maris plus je izotonizirana morska voda iz
Jadranskega morja, obogatena z dekspante-
nolom, ki naravno vla`i in pomirja nosno sluznico.
Morska voda pomaga pri odstranjevanju ne~isto~
iz nosu ter v kombinaciji z dekspantenolom vla`i
nosno sluznico, prepre~uje njeno izsu{evanje in
pomaga pri njeni obnovi. Aqua Maris plus je 
priporo~ljiv za uporabo pri prehladih, senenem
nahodu in alergijah, po{kodovani in izsu{eni nosni
sluznici ({e posebej pri starostnikih), osebah, ki
`ivijo in delajo v klimatiziranih prostorih in v 
prostorih s centralnim ogrevanjem ter pri tistih,
ki veliko potujejo, osebah, ki so izpostavljene
~ezmernemu izsu{evanju sluznice zgornjih dihal
(kadilcih, pevcih, poklicnih voznikih ipd.).

AQUA MARIS 
− mazilo 

Aqua Maris mazilo je
namenjeno negi in za{~iti
ob~utljive ko`e okrog nosu
pri prehladih in nahodih.
Primeren je za uporabo v
vseh starostnih obdobjih.
Aqua Maris mazilo je obo-
gateno z dekspantenolom
ter vitaminoma A in E.
Pri prehladih in nahodih je
izvrstno dopolnilo k Aqua
Maris pr{ilu za nos.

AQUA MARIS 
− pr{ilo za `relo − NOVO!!!

Aqua Maris pr{ilo za `relo je hiper-
toni~na sterilna morska voda, ki jo
uporabljamo kot pomo~ pri vnetem
`relu. Namenjen je tudi higieni ustne
votline ter pomaga pri suhih ustih in
`relu v primeru zama{enega nosu.
Uporaba  Aqua Maris pr{ila za `relo
je priporo~ljiva tudi kot pomo~ pri
drugih na~inih zdravljenja ustne 
votline in `rela ter za higieno po
kirur{kih posegih v ustni votlini in
`relu ter po odstranitvi nebnic
(tonzilektomiji). Priporo~ljiva je za
vsakodnevno higieno v primeru
zadaha iz ust zaradi suhih ust in tudi
pri kadilcih in ljudeh, ki zaradi 
svojega poklica precej obremenjujejo
glasilke (pevci, u~itelji ipd.).

AQUA MARIS 
− pr{ilo za nos

Aqua Maris pr{ilo za
nos je naravna 
izotonizirana, sterilna
morska voda. Morje je
dragocena mineralna
raztopina, ki blago vla`i
nosno sluznico, red~i
sluz in olaj{a njeno
izlo~anje. ^e imate
te`ave z zama{enim
nosom, prehladi ali
suho, vzdra`eno nosno
sluznico zaradi bivanja
v klimatiziranih ali 
centralno ogrevanih
prostorih in kajenja, 
vam ga {e posebej 
priporo~amo.

Izdelki AQUA MARIS ne vsebujejo konzervansov in potisnega plina. Na voljo so v vseh lekarnah in specializiranih trgovinah.

Izdeluje: 
JADRAN 

GALENSKI 
LABORATORIJ d.d. 

Rijeka
Hrva{ka

Zastopa: 
JADRAN 

GALENSKI 
LABORATORIJ d.o.o.

Ljubljana
Ma{era Spasi}eva 10
tel./faks 01 53 72 730
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Predstavitev 
primarnega 

zdravstvenega 
varstva 

kraljevine 
švedske

Andraž Zupan

Švedski zdravstveni sistem je po mednarodnih standardih eden naj-

boljših na svetu. Blaginja države se odraža v kvalitetnih zdravstvenih 

storitvah za vsakega državljana. Pričakovana življenjska doba je med 

najvišjimi na svetu (v letu 2003 82,4 let za ženske in 77,9 za moške), 

mortaliteta dojenčkov pa ena najnižjih (3 na 1000 v letu 2002). Posle-

dica tega je, da je švedsko prebivalstvo eno najstarejših na svetu. Kot 

v večini razvitih industrijskih držav so tudi na Švedskem najpogostejše 

zdravstvene težave zaradi bolezni, ki nastanejo pod vplivom nezdravega 

okolja in stresnega življenja, ne pa infekcijske bolezni. Najpogostejši 

vzroki za umiranje švedskega prebivalstva so bolezni kardiovaskularnega 

sistema in maligna obolenja.

Sedanja organizacija švedskega zdravstvenega sistema odraža njegovo 

dolgoletno zgodovino. Mesta so že v 17. stoletju zaposlovala zdravnike 

za zagotavljanje javne zdravstvene službe. V letu 1862 so ustanovili 

deželne zbore, ki so skrbeli za zdravstveno varstvo prebivalstva. To je 

predstavljalo začetke razvoja osnovnega zdravstvenega varstva. Osnovna 

ambulantna oskrba je bila na voljo pri zasebnih zdravnikih ali v bol-

nišnicah. Zakon o zdravstvenih storitvah iz leta 1982 je dal deželnim 

zborom polno odgovornost in pooblastila za zagotavljanje zdravstvenega 

varstva ter promoviranje zdravja in preventivne dejavnosti. Po kratkem 

obdobju, ko so zdravniki lahko ustanavljali ambulante po svojih željah, 

so nadzor nad ustanovitvami prevzeli deželni zbori.

Cilj primarnega sektorja je izboljšati splošno zdravje prebivalstva

in zdraviti bolezni ter poškodbe, ki ne zahtevajo hospitalizacije. Zdrav-

stvene storitve vključujejo preventivne in kurativne dejavnosti, ki so 

prebivalstvu dostopne v osnovnih zdravstvenih centrih. Glavne smernice 

osnovnega zdravstva so vsestranskost, bližina in dostopnost, stalnost in 

zanesljivost. Skladno z zakonom mora švedsko osnovno zdravstvo brez 

omejitev glede na bolezen ali starost bolnikov reševati potrebe prebival-

stva po osnovni zdravstveni negi, preventivnih storitvah in rehabilitaciji 

tako, da se ob tem ne trošijo bolnišnična zdravstvena sredstva. Primarna 

dejavnost je odgovorna za usmerjanje bolnika na pravilno raven v zdrav-

stvenem sistemu. Od leta 1995 morajo biti vsi zdravniki družinske medi-

cine opraviti ustrezno specializacijo. Specializacija traja minimalno

pet let. Bolniki običajno zdravnika obiščejo po predhodnem dogovoru, 

zdravniki pa nudijo zdravljenje, nasvete in preventivo. Poleg zdravnikov 

družinske medicine1 na primarni ravni delajo še medicinske sestre, 

babice, fizioterapevti in ginekologi.

Med osnovne zdravstvene storitve sodijo tudi cepljenja otrok, pre gle di 

nosečnic, sistematični pregledi, posveti in določeni postopki zdrav ljenja, 

ki jih pri nas zdravnik družinske medicine ne opravlja. Običajno poskrbijo 

tudi za osebe z lažjimi fizičnimi ali psihičnimi težavami. Tiste s hujšimi 

psihičnimi težavami pa napotijo v psihiatrične ustanove. V večini pri -

merov zdravnik družinske medicine oskrbuje tudi otroke. Pri tem mu 

pomagajo pediatri, kadar tako sam odredi. Za nosečnice skrbijo porod-

ničarji, ginekologi in babice. Pomembno vlogo v osnovnem zdravstvu 

1  V prispevku uporabljamo izraz zdravnik družinske medicine kot slovenski izraz za to poklicno 
skupino, ki se na Švedskem imenujejo allmänläkare, in imajo opravljeno specializacijo
iz družinske medicine
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imajo patronažne sestre, ki so velikokrat prve v stiku z bolnikom

in ga lahko napotijo na zdravljenje k zdravniku družinske medicine 

v zdravstveni center ali k specialistu v bolnišnico. Zagotavljajo oskrbo 

bolnikov na domu in imajo omejeno pravico predpisovanja zdravil.

Ne prevzemajo pa lastne odgovornosti, zato delajo pod nadzorom 

zdravnikov in jim poročajo o zdravstvenem stanju bolnikov.

Zdravnik družinske medicine na Švedskem nima uradne vloge 

»vratarja« za napotitve k specialistom. Bolniki gredo lahko k njim brez 

napotnic zdravnika družinske medicine. Zdravnika družinske medicine 

bolniki izbirajo sami. Država si zaradi preobremenjenosti in pomanjkanja 

zdravnikov družinske medicine prizadeva povečati njihovo število tudi 

z uvozom iz drugih držav EU.

Na Švedskem poleg lokalnih primarnih zdravstvenih centrov in 

ordinacij družinskih zdravnikov osnovno zdravstveno varstvo izvajajo

še zasebni zdravniki in fizioterapevti, zasebne klinike patronažnih sester, 

otroške klinike in klinike za ženske bolezni. Zasebni zdravstveni centri

in zasebni zdravniki so pogostejši v mestih in gosto naseljenih področjih. 

Delež zasebnih zdravnikov na Švedskem je v letu 2004 predstavljal 12 % 

vseh zdravnikov. Zasebni zdravniki imajo večinoma pogodbe z deželnimi 

zbori tako, da so plačani iz javnih sredstev. Zelo malo je takih, ki preje majo 

plačilo neposredno od bolnikov.

Po kratkem teoretičnem pregledu organizacije primarnega zdravstva 

in dela zdravnikov družinske medicine na Švedskem bom predstavil še 

lastna opažanja in informacije, ki sem jih dobil med opravljanjem tri-

mesečne prakse iz predmeta Družinska medicina v mestu Göteborg.

Sistem primarnega zdravstva na Švedskem je zastavljen drugače kot 

v Sloveniji. Zdravstveni domovi ali Vårdcentral v švedščini so centri 

primarnega zdravstva. Pokrivajo manjšo okoliško populacijo s 4000–

25000 prebivalci. V večini centrov so zaposleni vsaj 4 zdravniki, spe cia-

listi družinske medicine (Allmänläkare), medicinske sestre, fizioterapevt, 

socialni delavec in psiholog. Vsak center ima tudi svoj laboratorij, ki ga 

ponavadi vodijo za to posebej usposobljene medicinske sestre, v večjih 

centrih pa so na voljo tudi bolj specializirani kadri. Manjši Vårdcentral 

opravljajo tudi preglede nosečnic in predšolskih otrok; večji pa imajo 

ločene centre za preglede otrok in nosečnic (Barnavårdscentralen). Siste-

matski pregledi predšolskih otrok so domena družinskega zdravnika.

Bolniki na Švedskem nimajo osebnega zdravnika, temveč so vezani

na osebni primarni center – Vårdcentral. Ob obisku centra mu je lahko 

dodeljen katerikoli zdravnik, ki dela tisti dan. Večinoma se zdravniki

med seboj dogovorijo, kdo bo oskrboval določenega bolnika zaradi 

lažjega spremljanja bolezenskega stanja.

V enem dnevu pregleda zdravnik družinske medicine od 5 do 10 bol-

nikov. Vsakemu se posveti približno pol ure. V tem času vzame dobro 

anamnezo in ga natančno pregleda. Za zahtevnejše bolnike si lahko vzame 

še več časa. Bolniku je dolžan na razumljiv način razložiti, kaj je vzrok 

njegovim težavam, kako bo vodeno njegovo zdravljenje in katera zdravila 

bo dobil. Občutek, da si zdravnik vzame čas za pogovor in pre gled, je zelo 

pomemben za pozitivno predstavo o zdravstvu in zdravnikih. Večina ljudi 

s ponosom kaže na zdravstvo kot osnovo njihove družbene blaginje.
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Švedska država nameni za zdravstvo okoli 2500$ letno na prebivalca, 

kar jo postavlja skoraj na prvo mesto v Evropi. Kljub temu uporabnik

za vsak pregled pri specialistu družinske medicine plača simbolični 

prispevek (100 SEK v letu 2009). S tem želi država zmanjšati število 

obiskov na tiste, ki resnično potrebujejo zdravniško pomoč, in ne le 

psihološko podporo. Zaradi vse višje cene zdravil se je švedska vlada

pred desetletjem odločila, da bodo uporabniki plačevali tudi za zdravila. 

Prispevek je spet simboličen, saj po določeni vsoti plačevanje povsem 

prevzame država. Edino zdravilo, ki je popolnoma brezplačno, je inzulin.

Delovna obveza zdravnika družinske medicine na Švedskem je 40 ur 

tedensko. Zdravstveni centri imajo delovnik od ponedeljka do petka od 

8:00 do 17:00. En dan v tednu opravljajo tudi popoldansko službo do 

20:00. ure. Dežurstev ni. Bolniki prihajajo k zdravniku na redne preglede 

naročeni ali kot akutni primeri. Nenadno oboleli pred prihodom v center 

pokličejo medicinsko sestro, ki jim določi uro pregleda. Medicinska sestra 

je zelo pomemben člen primarnega zdravstva na Švedskem. Zelo dobro

je urejena patronažna služba. Večina zdravnikov družinske medicine ne 

opravlja hišnih obiskov, še posebej ne v večjih mestih. Nega na domu, 

dostava zdravil, jemanje krvi, previjanje ran in podobno je domena patro-

nažne sestre. V primeru, da patronažna sestra zazna resno spre membo 

v poteku bolezni, to takoj sporoči okrajnemu zdravniku, ki prevzame 

bolnika pod svoje okrilje. V redko poseljenih predelih na severu države 

zdravniki družinske medicine opravijo mnogo več hišnih obiskov. V teh 

krajih je pomanjkanje zdravnikov največje.

Družinski zdravnik skrbi za vse člane družine ne glede na starost. 

Opravlja sistematske preglede otrok. Zdravi dojenčke, otroke in mla-

dostnike, saj ni pediatričnih dispanzerjev. V zahtevnejših primerih se 

sam odloči in pošlje otroka k pediatru. Nosečnice v večini primerov 

pregledujejo babice in ginekologi porodničarji. Ginekološke težave

žensk so tudi ponavadi domena ginekologov in ne zdravnikov družinske 

medicine. V težje dostopnih predelih pa ženske pregledujejo tudi zdrav-

niki družinske medicine, če bolnice to želijo. Bolniki z duševnimi mot-

njami se prav tako zdravijo na primarni ravni. V kolikor pa obseg znanja 

zdravnika družinske medicine ne zadošča, predvsem pri težjih oblikah 

psihoz, je potrebno bolnika napotiti k specialistu psihiatru. V primeru 

hude psihoze, ko bolnik lahko poškoduje sebe ali druge, je naloga 

zdravnika družinske medicine, da ga pomiri in prepriča za sprejem 

v psihiatrično ustanovo. Če mu to ne uspe, je on tisti, ki pokliče

psihiatra in se dogovori za prisilno hospitalizacijo.

Zelo pomembno vlogo ima družinski zdravnik na Švedskem tudi

pri opravljanju manjših operativnih posegov. Vsak center ima svojo 

operacijsko sobo. Odstranjujejo tumorozne kožne spremembe, ki jih 

pošiljajo v nadaljnjo histološko potrditev. Izvajajo drenaže manjših in 

lažje dostopnih abscesov. Odstranjujejo nohte in šivajo manjše rane. 

Večina zdravnikov redno opravlja pregled prostate. Pomembna je tudi 

rektoskopija za odkrivanje raka na danki.

Kako uspešni so zdravniki družinske medicine pri odkrivanju bolezni, 

se lahko prepričamo na primeru malignomov. Večino malignih bolezni 

(okoli 90–95 %) odkrijejo na primarni ravni. Glavno breme medicine je 
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tako na zdravnikih družinske medicine. Zdravnik na primarni ravni se

po pregledu bolnika na osnovi lastnih izkušenj odloči, kateri testi bi

mu lahko pomagali pri razjasnitvi diagnoze. Dobro sodeluje z ostalimi 

sodelavci v centru. Po odločitvi za določeno preiskavo ali slikanje pošlje 

bolnika v bolnico na teste, ki se mu zdijo primerni. Bolnik ne ostane 

v bolnišnici. Z rezultati testov ali z odčitanimi slikami – kar inter pre ti-

rajo v izvidih ustrezni specialisti – ga pošljejo nazaj na primarno raven 

k zdravniku družinske medicine. Po povzetku vseh dobljenih podatkov 

oblikuje končno diagnozo. Njegova naslednja naloga je, da napoti bolnika 

na zdravljenje k ustreznemu specialistu v bolnišnico, če je to potrebno. 

Primer: kirurška odstranitev raka maternice, ki ga odkrije zdravnik 

družinske medicine, se izvrši na ginekološkem oddelku izbrane bol niš-

nice ali klinike. Po operaciji, radiološkem zdravljenju in/ali kemoterapiji 

ostaja bolnica vsaj 1 leto pod nadzorom ustreznih specialistov. Prenos 

nadzora bolnikov z malignimi boleznimi na primarno raven je počasen 

oziroma postopen. Kmalu po operaciji bolnik obišče svojega zdravnika,

ki opravlja vse ostale redne kontrole v tem času. Večino spremljanja 

malignih bolezni tako ni v pristojnosti zdravnikov družinske medicine, 

temveč ustreznih specialistov, povečini onkologov. Odkrivanje rakavih 

bolezni je dokaj učinkovito in skoraj vedno še v primernem času. Pro-

blemi pa nastanejo v komunikaciji in sodelovanju primarnega tima 

z onkologi. Velikokrat bolniki, ki že imajo diagnozo maligne bolezni, 

predolgo čakajo na potrebno zdravljenje. Vsak primarni zdravstveni 

center ima vsaj dva psihologa in enega socialnega delavca, ki lahko 

pomagajo bolniku z rakavo boleznijo v psihološkem in socialnem smislu. 

Ta kader ni posebej usposobljen za obravnavo takšnih bolnikov, zato

se le-ti raje obračajo za pojasnila in pomoč k psihologom na onkološki 

kliniki. Zanimiv je podatek, da v Göteborgu deluje na primarni ravni 

okoli 150 zdravnikov, v bolnišnicah in inštitutih pa 2000. Kljub temu je 

glavno sito v diagnozi raka na primarni ravni, kjer postavijo skoraj 95 % 

diagnoz.

Švedska je poznana kot zgleden primer urejenega zdravstvenega 

sistema. Vsak državljan ima pravico do učinkovite zdravstvene oskrbe. 

Država namenja 9,2 % BDP-ja zdravstvu. V preteklosti je bil večji delež 

namenjen bolnišnicam in specialističnim strokam. Izpeljana reforma je 

povečala učinkovitost zdravstvenega sistema ob manjši porabi denarja. 

Veliko večji pomen je dobila primarna raven z zdravnikom družinske 

medicine na čelu. Skoraj 90 % diagnoz se postavi v primarnih centrih. 

S tem je zmanjšan pritisk na bolnišnice, ki se lahko resnično posvetijo 

specialističnim dejavnostim tako v terapevtskem kot tudi raziskovalnem 

smislu. S svojo ostro ločitvijo med primarno ravnijo, ki služi kot veliko 

sito z malo prepustnostjo za odkrivanje bolezni, in sekundarno ter 

terciarno zdravstveno dejavnostjo, ki je namenjena samo zapletenim 

medicinskim primerom, predstavlja švedska zdravstvena ureditev pri-

mer uspešne reorganizacije. Kot taka je lahko zgled mnogim državam 

v Evropi in drugod po svetu.

 ●
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Dokument e-Zdravje 2010 kot strateški 

načrt informatizacije zdravstvenega 

sistema v Sloveniji je bil sprejet že leta 

2005 in je podlaga za vse dejavnosti na 

področju e-zdravja do danes. E-zdravje,

ki je osrednji predmet te strategije, zaje-

ma informacijske sisteme in storitve, ki 

skupaj z organizacijskimi spremembami 

in razvojem novih veščin prispevajo 

k napredku zdravstva, k njegovim izbolj-

šavam glede dostopnosti do zdravstvene 

oskrbe, h kakovosti storitev ter k njegovi 

učinkovitosti. Rešitve e-zdravja z razi ska-

vami podpirajo napredek v zdravstveni 

dejavnosti ter pomagajo k zdravljenju, 

temelječem na dokazih. Namenjene so 

vsem udeležencem v zdravstvu: posa-

meznikom in bolnikom za zagotovitev 

pravih informacij v njim prilagojeni 

obliki (zdravstveni portali s splošnimi

in posebnimi informacijami, možnost 

elektronskega naročanja, izmenjava 

mnenj z zdravstvenimi strokovnjaki 

preko varne e-pošte, kasneje pa tudi 

z uporabo metod zdravja na daljavo

in oskrbe na domu na daljavo), zdrav-

stvenim delavcem za dostop do elek-

tronskega zdravstvenega kartona 

bolnika, oblikovanega skozi čas in na

več ravneh zdravstvenega sistema ter 

upravljavcem za zagotovitev organi za-

cijskih in poslovnih informacij.

Sodobni zdravstveni sistemi so postav lje-

ni pred velikanske izzive, npr.: povečana 

potreba po zdravstvenih storitvah zaradi 

demografskih sprememb, večja pričako va-

nja bolnikov, obvladovanje velike količine 

zdravstvenih informacij, potreba po zago-

tavljanju najboljših zdravstvenih storitev 

glede na omejena javna sredstva ipd.

E-zdravje v Sloveniji –
pogled naprej

Rade Iljaž

40

E-zdravje je ena ključnih razvojnih priori-

tet znotraj EU, zato so za projekte s tega 

področja do leta 2015 zagotovljena precej-

šnja sredstva iz evropskih skladov. Ob 

koncu leta 2008 je bila predvsem z na-

menom uspešnega črpanja sredstev 

najprej pripravljena študija izvedljivosti 

projekta e-Zdravje. Do konca maja 2009, 

ko je bila študija zaključena, je nastala 

obsežna projektna dokumentacija, ki je 

temelj za izvedbo ključnih zdravstveno-

-informacijskih projektov pri vzpostavitvi 

nacionalnega zdravstveno-informacij ske-

ga sistema (eZIS) z njegovimi ključ nimi 

komponentami:

•  Zdravstveno omrežje (zNET),

•  Zdravstveni portal (zVEM),

•  Elektronski zdravstveni zapis (EZZ).

V treh končnih izdelkih študije: 

v Akcijskem načrtu, Investicijskem pro-

gramu in Definiciji podprojektov, so zelo 

natančno predvideni postopki izvedbe, 

cilji, stroški ipd. številnih podprojektov 

namenjenih vzpostavitvi, nadgradnji in 

razvoju komponent eZIS. Zapisani so 

tudi postopki za vzpostavitev in delo va-

nje Centra za informatiko v zdravstvu 

(sklop 2) in tudi protokoli za izboljšanje 

zdravstvenih procesov in dostopnosti 

zdravstvenih storitev z izobraževanjem 

in usposabljanjem različnih ciljnih skupin 

(sklop 3).

Med nekaj najbolj pomembnih pod-

projektov znotraj krovnega projekta 

e-Zdravje sodijo:

•  vzpostavitev omrežja zNET,

•  nacionalni zdravstveni informacijski 

model,

•  standardiziranje elementov Elektron-

skega zdravstvenega zapisa (EZZ),

•  ogrodje zVEM,

•  vzpostavitev osrednjega EZZ in storitev 

polnjenja, ažuriranja in vpogledovanja,

•  izmenjava e-listin in standardnih 

sporočil,

•  nacionalni čakalni seznam in spletno 

naročanje na zdravstvene storitve,

•  standardna sporočila za nekatere 

posebne sisteme, zdravstveno sta-

tistični podatki in podatki o kakovosti,

•  spremljanje kakovosti zdravstvenih 

storitev,

•  celovita oskrba na daljavo,

•  osebni zdravstveni zapis (PHR – 

personal healthcare record),

•  iskanje informacij o postopkih 

zdravljenja, boleznih (baza znanja),

•  vpogled v dostope do zdravstvenih 

podatkov za državljane,

•  vzpostavitev Centra za informatiko 

v zdravstvu,

•  promocija in izobraževanje za e-Zdravje.

Za učinkovito vodenje in izvajanje 

projekta je bila vzpostavljena naslednja 

organizacijska struktura. Projektni svet 

projekta e-Zdravje vodi državni sekretar 

dr. Ivan Eržen, dr. med, sestavljajo pa ga 

direktorji in predsedniki ključnih insti-

tucij v zdravstvu (ZZZS, IVZ, ZZS, Zdru-

ženje zdravstvenih zavodov, Lekarniška 

zbornica ter državna sekretarja Ministr-

stva za javno upravo in Ministrstva za 

visoko šolstvo, znanost in tehnologijo). 

Vodstvo in tehnično podporo projektnim 

skupinam zagotavljata služba za infor-

matiko in projektna enota za strukturne 

sklade na Ministrstvu za zdravje. Pro-

jektne skupine sestavljajo predstavniki 

zgoraj omenjenih ključnih institucij in 

organizacij. Tehnično podporo pri izvedbi 

za
n

im
iv

o
st
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projektov bo zagotavljalo podjetje IPMIT, 

ki je bilo izbrano na javnem razpisu, vse-

binsko pa zunanji eksperti s posameznih 

področij. V teku so trije izbrani vzorčni 

projekti:

•  varna izmenjava digitalne dokumen ta-

cije med bolnišnicami in mikro bio loški-

mi laboratorji (v fazi razvoja rešitve);

•  nacionalni čakalni seznami (v fazi 

načrtovanja),

•  teleradiologija (v fazi načrtovanja).

V začetnih fazah so še aktivnosti za vpe-

ljavo sistema e-naročanja (za vpeljavo 

elektronske napotnice), elektronskega 

recepta ter povzetka bolnikovih podatkov 

za nujne primere, kjer se izvajalci projek-

ta mednarodno povezujejo in usklajujejo 

z aktivnostmi, ki potekajo na nivoju 

Evropske Unije (projekt »Calliope« in 

delovna skupina CALLepSO).

Pri projektu se upoštevajo znanje, pozi-

tivne in negativne izkušnje in primeri 

dobrih praks tako iz Slovenije kot iz 

drugih držav, ki že imajo konkretne 

izkušnje na področju sodobnih rešitev 

e-Zdravja (na primer Velika Britanija, 

Danska, Švedska, če omenimo samo 

nekatere).

Ob nedavnem študijskem obisku na Šved-

skem smo se gostje iz Slovenije seznanili 

s številnimi pozitivnimi in z negativnimi 

izkušnjami domačinov, trenutno pred se-

dujočih EU, pri implementaciji ključnih 

komponent e-zdravja na Švedskem.

Hkrati smo se na zelo obiskani med narod-

ni konferenci prepričali, da za številne 

izkušene klinike in zdravnike iz osnov-

nega zdravstva različnih držav EU ni več 

dileme glede nujnosti in koristnosti 

uporabe informacijskih tehnologij pri 

vsakdanjem delu. Ugledni svetovni 

informatiki, vodje nacionalnih in EU 

odborov ter koordinatorji pomembnih 

projektov s področja medicinske infor-

matike so tudi vztrajno poudarjali, da je 

predpogoj za uspeh slehernega informa-

cijskega sistema in projekta to, da mora 

biti slednji uporabniku (zdravstvenemu 

delavcu) prijazen, koristen in ne nazadnje 

tudi všečen.

To je pomembno sporočilo, ki smo se

ga sodelujoči na slovenskem projektu 

e-Zdravje tudi že prej dobro zavedali in ga 

pri implementaciji projektov na domačem 

»vrtičku« nikakor ne gre spregledati.

 ●
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Najnovejše programe in sporočila v zvezi 

s strokovnimi srečanji, ki jih organizira ali 

priporoča Združenje zdravnikov družinske 

medicine, najdete na spletni strani

http://www.drmed.org/index.php?k=5

v rubriki Koledar srečanj.

Januar 2010

KAJ 26. Učne delavnice za mentorje 

družinske medicine – Medikalizacija

KDAJ 8.–9. 1. 2010

KJE Katedra za družinsko medicino Ljubljana
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Katedra za družinsko medicine Univerze 
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v Mariboru

Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD

Zavod za razvoj družinske medicine

Doc. dr. Marija Petek-Šter, dr. med.

Prim. asist. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med.

Tamara Fras-Stefan, dr. med.

Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med.

Asist. Dean Klančič, dr. med.

KONTAKTI Ana Artnak

Katedra za družinsko medicino, Medicinska 

fakulteta, Poljanski nasip 58, p. p. 2218,

1104 Ljubljana, tel.: 01 438 69 15,

faks: 01 438 69 10, kdrmed@mf.uni-lj.si,

http://www.drmed.org/index.php?k=5&n=681

KANDIDATI 60

KOTIZACIJA Ni

Februar 2010

KAJ 26. Učne delavnice za mentorje 

družinske medicine – Medikalizacija

KDAJ 5.–6. 2. 2010

KJE Izola, Hotel Belvedere

KOMU Strokovno izobraževanje za zdravnike dru-

žinske medicine, specializante družinske medicine

Program strokovnih srečanj Združenja zdravnikov 
družinske medicine v letu 2010

KDO ORGANIZIRA

Katedra za družinsko medicine Univerze 

v Ljubljani

Katedra za družinsko medicine Univerze 

v Mariboru

Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD

Zavod za razvoj družinske medicine

Asist. mag. Davorina Petek, dr. med.

Asist. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med.

Asist. Darinka Klančar, dr. med.

Ljubica Kolander-Bizjak, dr. med.

KONTAKTI Ana Artnak

Katedra za družinsko medicino, Medicinska 

fakulteta, Poljanski nasip 58, p. p. 2218,

1104 Ljubljana, tel.: 01 438 69 15,

faks: 01 438 69 10, kdrmed@mf.uni-lj.si,

http://www.drmed.org/index.php?k=5&n=681

KANDIDATI 60

KOTIZACIJA Ni

Marec 2010

KAJ 13. Schrottovi dnevi –

Novosti v zdravljenju

KDAJ 19.–20. 3. 2010

KJE Ljubljana, Cankarjev dom

KOMU Strokovno izobraževanje za zdravnike

in farmacevte

KDO ORGANIZIRA

Katedra za družinsko medicine Univerze 

v Ljubljani

Katedra za družinsko medicine Univerze 

v Mariboru

Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD

Zavod za razvoj družinske medicine

Asist. dr. Tonka Poplas-Susič, dr. med.

Asist. mag. Rajko Vajd, dr. med.

KONTAKTI Ana Artnak

Katedra za družinsko medicino, Medicinska 

fakulteta, Poljanski nasip 58, p. p. 2218,

1104 Ljubljana, tel.: 01 438 69 15,

faks: 01 438 69 10, kdrmed@mf.uni-lj.si,

http://www.drmed.org/index.php?k=5

KANDIDATI 250

KOTIZACIJA 200 € (DDV ni vključen)

April 2010

KAJ 10. Kokaljevi dnevi

KDAJ 9.–10. 4. 2010

KJE Kranjska Gora, Hotel Kompas

KOMU Strokovno izobraževanje za zdravnike, 

medicinske sestre, zdravstvene tehnike, patronažne 

sestre in reševalce

KDO ORGANIZIRA

Katedra za družinsko medicine Univerze 

v Ljubljani

Katedra za družinsko medicine Univerze 

v Mariboru

Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD

Zavod za razvoj družinske medicine

Osnovno zdravstvo Gorenjske

Asist. Marko Drešček, dr. med.

Asist. Vojislav Ivetić, dr. med.

Ljubica Kolander-Bizjak, dr. med.

Lea Gril-Jevšek, dr. med.

Maja Pelcl, dr. med.

Jože Prestor, dipl. zdrav.

Asist. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med.

Prof. dr. Janko Kersnik, dr. med.

KONTAKTI Jožica Krevh

Uprava Osnovnega zdravstva Gorenjske, 

Gosposvetska 9, 4000 Kranj, tel. 04 208 25 23, 

faks: 04 202 67 18, jozica.krevh@ozg-kranj.si

http://www.drmed.org/index.php?k=5

KANDIDATI 150

KOTIZACIJA 150 € (DDV ni vključen)

Maj 2010

KAJ 36. Srečanje delovnih skupin 

v osnovnem zdravstvu

KDAJ 21.–22. 05. 2010

KJE Ljubljana, Poslovna stavba GIO – bivši Smelt

KOMU Strokovno izobraževanje za zdravnike, 

medicinske sestre, patronažne sestre in fizioterapevte

KDO ORGANIZIRA

Katedra za družinsko medicine Univerze 

v Ljubljani

Katedra za družinsko medicine Univerze 

v Mariboru
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Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD

Zavod za razvoj družinske medicine

Asist. mag. Nena Kopčavar-Guček, dr. med.

Asist. mag. Davorina Petek, dr. med.

Asist. Aleksander Stepanovič, dr. med.

KONTAKTI Ana Artnak

Katedra za družinsko medicino, Medicinska 

fakulteta, Poljanski nasip 58, p. p. 2218,

1104 Ljubljana, tel.: 01 438 69 15,

faks: 01 438 69 10, kdrmed@mf.uni-lj.si,

http://www.drmed.org/index.php?k=5&n=687

KANDIDATI 200

KOTIZACIJA 160 € – zdravniki

 110 € –  za medicinske sestre

in zdravstvene tehnike

 210 € –  tim (zdravnik

in medi cinska sestra, 

(DDV ni vključen)

KAJ Svečan sprejem za vse nove specialiste 

družinske medicine, magistre, doktorje 

znanosti in primarije družinske medicine, 

ki so opravili specialistični izpit iz DM 

ali pridobili znanstveni naziv v letu 2009

KDAJ 21. 5. 2010

KJE Ljubljana, Poslovna stavba GIO – bivši Smelt

KOMU Stanovsko srečanje zdravnikov družinske 

medicine

KDO ORGANIZIRA

Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD

Asist. mag. Nena Kopčavar-Guček, dr. med.

Asist. mag. Davorina Petek, dr. med.

KONTAKTI Ana Artnak

Katedra za družinsko medicino, Medicinska 

fakulteta, Poljanski nasip 58, p. p. 2218,

1104 Ljubljana, tel.: 01 438 69 15,

faks: 01 438 69 10, kdrmed@mf.uni-lj.si,

http://www.drmed.org/index.php?k=5&n=687

KANDIDATI slavljenci in drugi kolegi

KOTIZACIJA Ni

September 2010

KAJ 19. Mednarodni tečaj na Bledu 

Learning and teaching on appropriate 

use of e-learning in FM/GP

KDAJ 7.–11. 9. 2010

KJE Bled, Hotel Jelovica

KOMU Strokovno izobraževanje za zdravnike

KDO ORGANIZIRA

Katedra za družinsko medicine Univerze 

v Ljubljani

Katedra za družinsko medicine Univerze 

v Mariboru

Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD

Prof. dr. Janko Kersnik, dr. med.

Doc. dr. Marija Petek-Šter, dr. med.

Doc. dr. Mateja Bulc, dr. med.

Asist. mag. Nena Kopčavar-Guček, dr. med.

Mag. Leopold Zonik, dr. med.

Marko Kocijan, dr. med.

KONTAKTI Ana Artnak

Katedra za družinsko medicino, Medicinska 

fakulteta, Poljanski nasip 58, p. p. 2218,

1104 Ljubljana, tel.: 01 438 69 15,

faks: 01 438 69 10, kdrmed@mf.uni-lj.si,

http://www.drmed.org/index.php?k=5&n=702

KANDIDATI 60

KOTIZACIJA Ni

KAJ 3. Zadravčevi dnevi – Sodelovanje 

zdravnika družinske medicine 

z različnimi inštitucijami

KDAJ 17.–18. 9. 2010

KJE Moravske Toplice, Hotel Vivat

KOMU Strokovno izobraževanje za zdravnike

KDO ORGANIZIRA

Katedra za družinsko medicine Univerze 

v Ljubljani

Katedra za družinsko medicine Univerze 

v Mariboru

Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD

Zavod za razvoj družinske medicine

Zdravstveni dom Murska Sobota

Asist. mag. Erika Zelko, dr. med.

Dean Koveš, dr. med.

Srboljub Ćurćić, dr. med.

Sabina Kuhar-Fujs, dr. med.

Asist. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med.

Asist. dr. Danica Rotar-Pavlič, dr. med.

Prof. dr. Janko Kersnik, dr. med.

KONTAKTI Ana Artnak

Katedra za družinsko medicino, Medicinska 

fakulteta, Poljanski nasip 58, p. p. 2218,

1104 Ljubljana, tel.: 01 438 69 15,

faks: 01 438 69 10, kdrmed@mf.uni-lj.si,

http://www.drmed.org/index.php?k=5

KANDIDATI 100

KOTIZACIJA 120 € (DDV ni vključen)

Oktober 2010

KAJ 12. Fajdigovi dnevi

KDAJ 22.–23. 10. 2010

KJE Kranjska Gora, Hotel Kompas

KOMU Strokovno izobraževanje za zdravnike, medi-

cinske sestre, zdravstvene tehnike

in patronažne sestre

KDO ORGANIZIRA

Katedra za družinsko medicine Univerze 

v Ljubljani

Katedra za družinsko medicine Univerze 

v Mariboru

Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD

Zavod za razvoj družinske medicine

Osnovno zdravstvo Gorenjske

Asist. Aleksander Stepanović, dr. med.

Asist. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med.

Prim. asist. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med.

Nataša Kern, dr. med.

Mag. Renata Rajapakse, dr. med.

Katja Žerjav, dr. med.

Mihaela Strgar-Hladnik, dr. med.

Mag. Primož Kušar, dr. med.

Prof. dr. Janko Kersnik, dr. med.

KONTAKTI Jožica Krevh

Uprava Osnovnega zdravstva Gorenjske, 

Gosposvetska 9, 4000 Kranj, tel. 04 208 25 23, 

faks: 04 202 67 18, jozica.krevh@ozg-kranj.si

http://www.drmed.org/index.php?k=5

KANDIDATI 200

KOTIZACIJA 180 € (DDV ni vključen)

November 2010

KAJ 6. Mariborski kongres družinske 

medicine

KDAJ 26.–27. 11. 2010

KJE Maribor, Kongresni center Habakuk

KOMU Strokovno izobraževanje za zdravnike

in medicinske sestre

KDO ORGANIZIRA

Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD, 

Katedra za družinsko medicino MF Ljubljana

in Maribor,

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Asist. prim. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med.

KONTAKTI Ana Artnak

Katedra za družinsko medicino, Medicinska 

fakulteta, Poljanski nasip 58, p. p. 2218,

1104 Ljubljana, tel.: 01 438 69 15,

faks: 01 438 69 10, kdrmed@mf.uni-lj.si,

KANDIDATI 250

KOTIZACIJA 200 € (DDV ni vključen)

 ●
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Pacientka je rodila otroka v dvigalu porodnišnice. 

Zaradi sramu je ves čas jokala, doktor pa jo je 

tolažil:« To pa ja ni nič takega, zaradi česar bi se 

morali sramovati! Lani je ena pacientka rodila

pred glavnim vhodom!«

»To sem bila jaz!« je še bolj zajokala pacientka.

Moški s prijateljem igra golf na lokalnem golf igrišču. Ko je na vrsti, da dari žogico 

na zelenico, vidi na cesti ob igrišču dolgo pogrebno procesijo z veliko ljudmi. Sredi 

zamaha se ustavi, vzame svojo kapico z glave, zapre oči in tiho pomoli.

Njegov prijatelj reče: »Vau, to pa je nekaj najbolj ganljivega, kar sem kdajkoli videl. 

Ti si pa res velik človek.«

Moški mu odgovori: »No ja, nenazadnje sva bila poročena 35 let.«

»Končno je moj mož prenehal gristi nohte!«

»Kako mu je pa to uspelo?«

»Skrila sem mu zobe.«

»Kako se pišete?« je psihiater vprašal pacienta.

»Kovač brez X!« je ta dejal.

»Vprašal sem vas, kako se pišete!«

»Saj sem vam povedal! Kovač brez X!«

»Saj v besedi Kovač tako in tako ni nobene črke X!«

»Saj to vam ves čas govorim!« se je razburil pacient.

Janez in Micka jesta škampe.

Micka se popacka po obleki in reče: »Joj, zdaj sem pa 

taka kot svinja!«

Janez jo pogleda in reče: »Pa še popackala si se!«

»Gospod doktor, dajte mi nasvet in mi povejte ali bo 

moja žena morala obiskati psihiatra. Trpi namreč 

zaradi kompleksa, da ji nekdo nenehno krade obleko.«

»Kako pa ste to ugotovili?«

»No, najela je nekega moškega, ki ji čuva obleke.

Pred dnevi sem ga prvič videl v omari, ko sem se

vrnil s službenega potovanja.«
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