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Hvala za zaupanje. 
Desetkrat.

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 
Coupet® 5 mg, 10 mg, 20 mg in 40 mg filmsko obložene tablete

SESTAVA: Coupet 5 mg filmsko obložene tablete: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 5 mg rosuvastatina (v obliki 
kalcijevega rosuvastatinata). Pomožna snov z znanim učinkom: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 57,9 mg laktoze. Coupet 10 
mg filmsko obložene tablete: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg rosuvastatina (v obliki kalcijevega rosuvastatinata). 
Pomožna snov z  znanim učinkom: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 52,9 mg laktoze. Coupet 20 mg filmsko obložene 
tablete: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 20 mg rosuvastatina (v obliki kalcijevega rosuvastatinata). Pomožna snov z znanim 
učinkom: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 105,8 mg laktoze. Coupet 40 mg filmsko obložene tablete: Ena filmsko 
obložena tableta vsebuje 40 mg rosuvastatina (v obliki kalcijevega rosuvastatinata). Pomožna snov z znanim učinkom: Ena filmsko 
obložena tableta vsebuje 211,7 mg laktoze. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1 SmPC. TERAPEVTSKE 
INDIKACIJE: Zdravljenje hiperholesterolemije: Odrasli, mladostniki in otroci, stari 6 let ali več, s primarno hiperholesterolemijo 
(tip IIa, vključno s heterozigotno družinsko hiperholesterolemijo) ali mešano dislipidemijo (tip IIb), kot dodatek dieti, kadar odziv 
nanjo ali na druge nefarmakološke ukrepe (npr. telesna vadba, zmanjšanje telesne mase) ni bil zadovoljiv. Homozigotna družinska 
hiperholesterolemija, kot dodatek dieti in drugim ukrepom za zniževanje ravni lipidov (npr. afereza LDL) ali kadar ti ukrepi niso 
primerni. Preprečevanje srčno-žilnih dogodkov: Preprečevanje večjih srčno-žilnih dogodkov pri bolnikih, za katere je bilo 
ocenjeno, da imajo veliko tveganje za prvi srčno-žilni dogodek (glejte poglavje 5.1 SmPC), kot dodatek ukrepom za popravo drugih 
dejavnikov tveganja. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE: Pred začetkom zdravljenja je potrebno bolniku predpisati standardno 
dieto za zniževanje ravni holesterola, ki jo mora nadaljevati tudi med zdravljenjem. Odmerjanje je individualno, v skladu s ciljem 
zdravljenja in bolnikovim odzivom na zdravilo ter veljavnimi smernicami. Bolnik lahko zdravilo Coupet zaužije kadarkoli, bodisi s 
hrano bodisi brez nje. Zdravljenje hiperholesterolemije: Priporočeni začetni odmerek je 5 ali 10 mg peroralno enkrat na dan, 
tako pri bolnikih, ki se še niso zdravili s statini, kot tudi pri tistih bolnikih, ki so se pred tem zdravili z drugim zaviralcem reduktaze 
HMG-CoA. Pri izbiri začetnega odmerka je potrebno upoštevati vrednosti holesterola posameznega bolnika in njegovo bodoče 
srčno- žilno tveganje kot tudi možno tveganje zaradi neželenih učinkov. Odmerek se lahko po štirih tednih zdravljenja po potrebi 
poveča na naslednjo stopnjo (glejte poglavje 5.1 SmPC). Glede na povečano število poročil o neželenih učinkih pri uporabi 40 mg 
odmerkov v primerjavi z manjšimi odmerki pride končna titracija na največji odmerek 40 mg v poštev le pri bolnikih s hudo 
hiperholesterolemijo in velikim srčno-žilnim tveganjem (še posebej pri tistih z družinsko hiperholesterolemijo), pri katerih z 
uporabo 20 mg odmerka cilj zdravljenja ni bil dosežen; te bolnike je treba rutinsko spremljati (glejte poglavje 4.4 SmPC). Pri uvedbi 
zdravljenja s 40 mg odmerkom je priporočljiv nadzor zdravnika specialista. Preprečevanje srčno-žilnih dogodkov: V študiji, v 
kateri so preučevali zmanjšanje tveganja srčno-žilnih dogodkov, je bil uporabljen dnevni odmerek 20 mg. Pediatrična 
populacija: Uporabo pri pediatričnih bolnikih mora izvajati zdravnik specialist. Otroci in mladostniki, stari od 6 do 17 let (s stopnjo 
po Tannerju < II-V): Pri otrocih in mladostnikih s heterozigotno družinsko hiperholesterolemijo je običajni začetni odmerek 5 mg na 
dan. Pri otrocih starih od 6 do 9 let s heterozigotno družinsko hiperholesterolemijo je običajni razpon odmerka od 5 do 10 mg 
peroralno enkrat na dan. Varnost in učinkovitost odmerkov večjih od 10 mg pri tej populaciji nista bili proučevani. Pri otrocih starih 
od 10 do 17 let s heterozigotno družinsko hiperholesterolemijo je običajen razpon odmerka od 5 do 20 mg peroralno enkrat na 
dan. Varnost in učinkovitost odmerkov večjih od 20 mg pri tej populaciji nista bili proučevani. Titracijo odmerka je treba izvesti v 
skladu z odzivom posameznega bolnika na zdravljenje in glede na to, kako pediatrični bolnik zdravilo prenaša, v skladu s priporočili 
za pediatrično uporabo (glejte poglavje 4.4 SmPC). Otrokom in mladostnikom je treba pred uvedbo zdravljenja z rosuvastatinom 
predpisati običajno dieto za zniževanje holesterola in z njo nadaljevati tudi med zdravljenjem z rosuvastatinom. Izkušnje pri otrocih 
s homozigotno družinsko hiperholesterolemijo so omejene na majhno število otrok, starih od 8 do 17 let. 40- miligramske tablete 
niso primerne za uporabo pri pediatričnih bolnikih. Otroci, mlajši od 6 let: Varnosti in učinkovitosti uporabe pri otrocih, mlajših od 
6 let, niso proučevali. Zato uporaba zdravila Coupet pri otrocih mlajših od 6 let ni priporočljiva. Starejši: Pri bolnikih starih več kot 
70 let je priporočeni začetni odmerek 5 mg. Drugo prilagajanje odmerka v zvezi s starostjo ni potrebno. Ledvična okvara: 
Bolnikom z blago do zmerno okvaro ledvic odmerka ni treba prilagajati. Pri bolnikih z zmerno okvaro ledvic (očistek kreatinina < 
60 ml/min) je priporočeni začetni odmerek 5 mg. Odmerek 40 mg je pri bolnikih z zmerno okvaro ledvic kontraindiciran. Uporaba 
zdravila Coupet pri bolnikih s hudo okvaro ledvic je kontraindicirana pri vseh odmerkih (glejte poglavji 4.3 in 5.2 SmPC). Jetrna 
okvara: Sistemska izpostavljenost rosuvastatinu se pri bolnikih, ocenjenih s 7 ali manj točkami po Child- Pughovi lestvici, ni 
povečala. Povečala se je pri bolnikih, ki so bili po Child-Pughovi lestvici ocenjeni z 8 in 9 točkami. Pri teh bolnikih je smiselno oceniti 
delovanje ledvic. Glede uporabe zdravila pri bolnikih z vrednostjo nad 9 točkami po Child-Pughovi lestvici ni izkušenj. Uporaba 
zdravila Coupet je kontraindicirana pri bolnikih z aktivno jetrno boleznijo. Rasa: Sistemska izpostavljenost je bila pri osebah 
azijskega porekla povečana. Priporočeni začetni odmerek za bolnike azijskega porekla je 5 mg. Uporaba 40 mg odmerkov je pri 
teh bolnikih kontraindicirana. Genetski polimorfizmi: Znano je, da lahko specifične vrste genetskih polimorfizmov povečajo 
izpostavljenost rosuvastatinu (glejte poglavje 5.2 SmPC). Za bolnike, za katere je znano, da imajo takšne specifične vrste 
polimorfizmov, je priporočljiv nižji dnevni odmerek zdravila Coupet. Bolniki s predispozicijskimi dejavniki za miopatijo: 
Priporočeni začetni odmerek za bolnike s predispozicijskimi dejavniki za miopatijo je 5 mg. Odmerek 40 mg je pri nekaterih od teh 
bolnikov kontraindiciran (glejte poglavje 4.3 SmPC). Sočasno zdravljenje: Rosuvastatin je substrat različnih prenašalnih 
beljakovin (npr. OATP1B1 in BCRP). Tveganje za miopatijo (vključno z rabdomiolizo) je povečano, če se rosuvastatin uporablja 
sočasno z določenimi zdravili, ki lahko povečajo plazemsko koncentracijo rosuvastatina zaradi interakcij s temi prenašalnimi 
beljakovinami (npr. ciklosporin in določeni zaviralci proteaz, vključno s kombinacijami ritonavirja z atazanavirjem, lopinavirjem in/
ali tipranavirjem, glejte poglavji 4.4 in 4.5 SmPC). Kadar je le mogoče, je treba razmisliti o drugih zdravilih in, če je potrebno, 
razmisliti o začasni prekinitvi zdravljenja z zdravilom Coupet. V primerih, ko se sočasni uporabi teh zdravil z zdravilom Coupet ni 
mogoče izogniti, je treba skrbno pretehtati koristi in tveganja sočasnega zdravljenja ter prilagoditev odmerka zdravila Coupet. 
KONTRAINDIKACIJE: Zdravilo Coupet je kontraindicirano: pri bolnikih, ki so preobčutljivi za zdravilno učinkovino ali katero koli 

pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1 SmPC; pri bolnikih z aktivno jetrno boleznijo, vključno z nepojasnjenim trajnejšim 
povečanjem vrednosti serumskih transaminaz in kakršnim koli povečanjem vrednosti serumskih transaminaz, ki presega trikratno 
zgornjo mejo normalne vrednosti; pri bolnikih s hudo okvaro ledvic; pri bolnikih z miopatijo; pri bolnikih, ki sočasno prejemajo 
ciklosporin; med nosečnostjo in obdobjem dojenja ter pri ženskah v rodnem obdobju, ki ne uporabljajo zanesljive kontracepcijske 
metode. Uporaba 40 mg odmerkov je kontraindicirana pri bolnikih, pri katerih je prisoten kateri od predispozicijskih dejavnikov za 
miopatijo/rabdomiolizo. Ti dejavniki so: zmerna okvara ledvic, hipotiroidizem, osebna ali družinska anamneza dednih mišičnih 
bolezni, predhoden pojav toksičnih učinkov na mišice pri uporabi drugih zaviralcev reduktaze HMG-CoA ali fibratov, zloraba 
alkohola, stanja, kjer se lahko pojavijo povečane plazemske koncentracije zdravila, bolniki azijskega porekla, sočasna uporaba 
fibratov. POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Vpliv na ledvice: Proteinurija, ki so jo odkrili s testiranjem s 
testnimi lističi, se je pojavila pri bolnikih, ki so dobivali velike odmerke rosuvastatina; pri večini bolnikov je bila prehodna ali 
intermitentna. Vpliv na skeletno mišičje: Pri jemanju rosuvastatina so pri bolnikih opazili učinke na skeletne mišice, npr. mialgijo, 
miopatijo in v redkih primerih tudi rabdomiolizo. Pri uporabi ezetimiba v kombinaciji z zaviralci reduktaze HMG-CoA so poročali o 
zelo redkih primerih rabdomiolize. Kreatin-kinaze (CK) se ne sme meriti po naporni telesni vadbi ali kadar obstaja drug možen 
vzrok povečanja vrednosti CK, ki lahko vpliva na izvid. Če so izhodiščne vrednosti CK bistveno povečane (> 5x ULN), se zdravljenja 
ne sme začeti. Tako kot druge zaviralce reduktaze HMG-CoA je treba tudi zdravilo Coupet predpisati zelo previdno bolnikom, pri 
katerih obstajajo dejavniki, ki lahko vplivajo na pojav miopatije/rabdomiolize. Bolnikom je treba naročiti, naj v primeru pojava 
nepojasnjenih bolečin, oslabelosti ali krčev v mišicah, še posebej če je to povezano tudi s splošnim slabim počutjem ali povišano 
telesno temperaturo, nemudoma obvestijo zdravnika. V kliničnih preskušanjih, v katerih je majhno število bolnikov sočasno z 
rosuvastatinom prejemalo še druga zdravila, niso dokazali povečanega vpliva na skeletne mišice. Povečala pa se je incidenca 
miozitisa in miopatije pri bolnikih, ki so sočasno jemali druge zaviralce reduktaze HMG-CoA in derivate fibrične kisline, vključno z 
gemfibrozilom, ciklosporinom, nikotinsko kislino, azolnimi antimikotiki, zaviralci proteaze in makrolidnimi antibiotiki. Kombinirano 
zdravljenje z zdravilom Coupet in gemfibrozilom ni priporočeno. Rosuvastatina se ne sme uporabljati sočasno s sistemskimi 
formulacijami fusidne kisline ali v sedmih dneh po prenehanju zdravljenja s fusidno kislino. Vpliv na jetra: Zdravilo Coupet je treba 
uporabljati zelo previdno pri bolnikih, ki uživajo večje količine alkohola in/ali imajo jetrno bolezen v anamnezi. Zaviralci proteaze: 
Pri osebah, ki so rosuvastatin prejemale sočasno z različnimi zaviralci proteaz v kombinaciji z ritonavirjem, so opažali večjo 
sistemsko izpostavljenost rosuvastatinu. Intersticijska pljučna bolezen: Pri zdravljenju z nekaterimi statini so izjemoma poročali o 
primerih intersticijske pljučne bolezni, zlasti pri dolgotrajnem zdravljenju. Sladkorna bolezen: Nekateri dokazi kažejo na to, da 
statini kot skupina zdravil povečajo koncentracijo glukoze v krvi in pri nekaterih bolnikih, z visokim tveganjem za razvoj sladkorne 
bolezni v prihodnosti, lahko povzročijo tako stopnjo hiperglikemije, da je pri njih potrebna ustrezna obravnava sladkorne bolezni. 
Pediatrična populacija (pediatrični bolniki, stari od 6 do 17 let): V raziskavi zdravljenja z rosuvastatinom niso opazili učinkov na rast, 
telesno maso, ITM ali spolno dozorevanje. Posebno opozorilo v zvezi s pomožnimi snovmi : Zdravilo Coupet vsebuje laktozo. Bolniki 
z redko dedno intoleranco za galaktozo, odsotnostjo encima laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega 
zdravila. To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na tableto, kar v bistvu pomeni ‘brez natrija’. MEDSEBOJNO 
DELOVANJE Z DRUGIMI ZDRAVILI IN DRUGE OBLIKE INTERAKCIJ: Zaviralci prenašalnih beljakovin: Sočasna uporaba z 
zdravili, ki zavirajo določene prenašalne beljakovine, med drugim jetrnega privzemnega prenašalca OATP1B1 in iztočnega 
prenašalca BCRP, lahko poveča plazemsko koncentracijo rosuvastatina. Zaviralci proteaze: Sočasna uporaba zaviralca proteaze 
lahko močno poveča izpostavljenost rosuvastatinu. Gemfibrozil in druga zdravila, ki znižujejo koncentracijo lipidov: Pri sočasni 
uporabi z gemfibrozilom, fenofibratom, drugimi fibrati in niacinom (nikotinsko kislino) se poveča tveganje za pojav miopatije. 
Ezetimib: Sočasna uporaba je povzročila povečanje AUC rosuvastatina. Antacid: Med sočasno uporabo z antacidom, ki vsebuje 
aluminijev ter magnezijev hidroksid, se plazemska koncentracija rosuvastatina zmanjša. Eritromicin: Ob sočasni uporabi se AUC 
in Cmax rosuvastatina zmanjšata. Encimi citokroma P450: Ni pričakovati interakcij z zdravili, katerih presnova poteka preko 
citokroma P450. Interakcije, zaradi katerih je treba odmerek rosuvastatina prilagoditi (glejte tudi Preglednico 1 v SmPC): Ko je 
treba zdravilo Coupet uporabljati skupaj z drugimi zdravili, za katera je znano, da povečajo izpostavljenost rosuvastatinu, je treba 
odmerek zdravila Coupet prilagoditi. Zdravljenje z zdravilom Coupet je treba uvesti v odmerku 5 mg enkrat na dan, če je 
pričakovano povečanje izpostavljenosti (AUC) približno 2-kratno ali večje. Največji dnevni odmerek zdravila Coupet je treba 
prilagoditi tako, da pričakovana izpostavljenost rosuvastatinu ne bo presegla izpostavljenosti pri uporabi zdravila Coupet v 
dnevnem odmerku 40 mg brez sočasne uporabe drugih zdravil, ki medsebojno delujejo z rosuvastatinom. Antagonisti vitamina K: 
Lahko se poveča INR. Peroralni kontraceptivi/nadomestno hormonsko zdravljenje: Povečanje plazemskih vrednosti 
etinilestradiola in norgestrela je treba upoštevati pri določanju odmerkov peroralnih kontraceptivov. Fusidna kislina: Pri sočasni 
uporabi je tveganje za miopatijo vključno z rabdomiolizo lahko povečano. NEŽELENI UČINKI: Pogosti: sladkorna bolezen, 
glavobol, omotičnost, zaprtje, navzea, bolečine v trebuhu, mialgija, astenija; Občasni: srbenje, izpuščaj, urtikarija; Redki: 
trombocitopenija, preobčutljivostne reakcije vključno z angioedemom, pankreatitis, zvišane 
jetrne transaminaze, miopatija (vključno z miozitisom), rabdomioliza. Drugi manj pogosti neželeni 
učinki so navedeni v SmPC. NAČIN IN REŽIM IZDAJE ZDRAVILA: Rp: Predpisovanje in izdaja 
zdravila je le na recept. OPREMA: Pretisni omoti: 28 filmsko obloženih tablet za jakosti 5 mg, 10 
mg, 20 mg, 40 mg in 84 filmsko obloženih tablet za jakosti 10 mg in 20 mg. IMETNIK 
DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM: Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 
Ljubljana, Slovenija. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA: 6. 05. 2019. Pred predpisovanjem 
ali izdajanjem zdravila, prosimo, preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila 
(SmPC), ki je na voljo na www.lek.si/vademekum.
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Svetovni dan zdravnikov družinske medicine

Zdravniki družinske medicine po vsem svetu jutri praznujemo svoj dan – World Familiy Doctor Day 
(www.globalfamilydoctor.com), svetovni dan zdravnikov družinske medicine.

Letošnji bo precej drugačen od prejšnjih, saj je izziv pandemije dodobra spremenil tudi naše delo.

Ob pojavu virusa SARSCoV2 smo se znašli pred posebnim izzivom, kako organizirati zdravstveno službo. Zdravniki 
družinske medicine smo se nemudoma odzvali in začeli spremljati dogajanje v zvezi z epidemijo tako v Sloveniji kot
po svetu. Veliko truda smo vložili v ozaveščanje bolnikov, ob naročanju po telefonu smo vpeljali dodatna vprašanja in 
ustrezno smo prilagodili režim v čakalnici. Specialisti družinske medicine smo bili in smo še izpostavljeni popolnoma 
drugačnim obremenitvam: jemljemo brise, delamo v COVIDambulantah, organiziramo delo v akutnih neinfektivnih 
ambulantah, ločujemo čiste in nečiste dele v zdravstvenih domovih, preprečujemo vstope okuženih bolnikov v čiste dele, 
gremo v izolacijo ob nepredvidenih vstopih, vsakodnevno usklajujemo dejavnosti z župani, civilno zaščito in drugimi 
organizacijami na lokalni ravni …

Naše delo je terjalo pridobivanje novih znanj o doslej neznani bolezni COVID19, osvežitev spretnosti (jemanje brisa 
žrela, pravilna uporaba osebne varovalne opreme) ter vzdrževanje stikov z opredeljenimi bolniki v času karantene
in drugih omejitev. Najdragocenejše prvine našega dela, tj. osebni stik, partnerstvo in kontinuiteto pri zdravstveni 
obravnavi, so morali nadomestiti telefonski stiki, uporaba aplikacij za videopovezave in komuniciranje po elektronski 
pošti. Strah, anksioznost, novonastale socialne stiske, povečevanje primerov nasilja v družini, težave pri udejanjanju 
izolacije, stiske zaradi bolnišničnega zdravljenja družinskih članov, razdrobljenost družine zaradi omejitev pri prehodu 
državnih mejá so pri marsikom povzročile samoto, osebne stiske in poslabšanje kroničnih bolezni. Zato so svetovanje, 
pogovor, nudenje in razlaga informacij o bolezni ter usmerjanje k virom pomoči postali pomemben del našega 
vsakdanjega stika z bolniki. Včasih je bilo blagodejno že samo poslušanje, razumevanje, empatija. Bili smo tisti, na 
katere so se oboleli vsakodnevno obračali s svojimi vprašanji. »Pokličite svojega osebnega zdravnika« je bilo navodilo, 
ponovljeno skoraj tolikokrat kot navodilo za higieno rok.

Izkazalo se je, da so države s čvrstim ter kakovostnim primarnim zdravstvenim varstvom lažje in hitreje prebrodile
prvi val epidemije v primerjavi z državami, kjer je poudarek na sekundarni in primarni ravni.

Letošnja tema svetovnega dneva zdravnika družinske medicine je »Family doctors on the front line: first in, last out.« 
Poslovenili smo ga kot »Zdravniki družinske medicine na prvi liniji: prvi pridemo in zadnji odidemo.«

Ponosni smo, da smo znali in zmogli pomembno prispevati k svetovnemu spopadanju s pandemijo novega koronavirusa. 
Tudi v prihodnje si bomo prizadevali delovati v dobro bolnikov. Njihovo izkazano zaupanje je naša največja zaveza za 
naprej.
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Zbolela je prejšnji dan. Stanje se ji je hitro slabšalo, zato so me poklicali že takoj zjutraj. Težko je dihala, v prsih ji je hroplo. 
Vedel sem, da bo potreben sprejem v bolnišnico.

»Je bil v družini še kdo bolan?« sem jo vprašal.

»Oh, nič posebnega, gospod doktor. Vnuček je nekaj pokašljeval. So ga peljali k zdravnici, ki je rekla, da naj ostane doma, ker 
razsaja gripa, in naj gre hčerka na bolniško. Saj veste, kako je zdaj: hčerka in zet sta si težko privoščila bolniško, pa sta mene 
prosila, da ga kak dan varujem. 

Tak srček je, veste. Edini vnuk, ki ga imam. Rad se stisne k meni, vedno mi kar plane okoli vratu, ko pridem na obisk. On je res 
sreča mojega življenja.«

»Pa ste se letos kaj cepili proti gripi?«

»Joj, letos sem pa pozabila, gospod doktor. Ampak naslednje leto se bom že spet, obljubim …« 

Takrat sem jo zadnjič videl.

*Po motivu s predavanja prof. Janeza Tomažiča
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Babica je ležala v postelji z visoko temperaturo. Dolgo sem jo že 
poznal in takoj mi je bilo jasno, da je stanje resno in da je ne bom 
mogel pozdraviti doma. Imela je celo vrsto pridruženih bolezni.  
Že takrat, ko je bila relativno zdrava, je komaj zmogla običajne 
opravke po stanovanju. Ob vsakem najmanjšem naporu se je 
zadihala. Ob pomoči hčerke in njene družine, ki jo je pogosto 
obiskovala, je še zmogla živeti sama v svojem stanovanju. Vsi 
smo se bali, kaj bo, če bo dobi kakšno okužbo.
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Sredi letošnjega maja sem v imenu slovenskega Združenja 
zdravnikov družinske medicine obiskala pokopališče 
v idilični vasici Dovje pod Karavankami. Tam je namreč 
pokopan priznani specialist družinske medicine, prof. 
dr. Janko Kersnik, ki je po kratki in hudi bolezni umrl 
17. maja 2015. Kot zdravnik je delal v zdravstvenem domu 
v Kranjski Gori, bil pa je tudi ustanovitelj in predstojnik 
Katedre za družinsko medicino Medicinske fakultete 
Univerze v Mariboru, redni profesor predmeta Družinska 
medicina, častni tajnik Evropskega združenja zdravnikov 
družinske medicine WONCA Europe in do leta 2013 
predsednik Evropskega združenja učiteljev družinske 

Peta obletnica smrti 
prof. dr. Janka 

Kersnika 

Danica Rotar Pavlič
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medicine. Kot plodovit pisec ima v podatkovni bazi COBISS 
zabeleženih kar 909 del. Ves čas svojega poklicnega živ‑
ljenja si je poleg rednega dela, poučevanja študentov in 
specializantov ter vodenja prej omenjenega stanovskega 
združenja prizadeval za izboljšanje reševalne in urgentne 
dejavnosti. Bil je velik garač. Neposredno, a vendar obzirno, 
je znal svoje kolege opozarjati na nedoslednosti. Vedno jih 
je spodbujal k napredku ter izboljšanju znanja in veščin. 
O Jankovem dojemanju življenja, dela, poklica in soljudi 
največ povedo njemu tako ljubi verzi Aškerčeve pesmi Čaša 
nesmrtnosti:

»Sam imaš jo čašo čarodejno, 
 sam naredi pitje si nesmrtno! 
 Čaša tvoja je – življenje tvoje! 

 Sam napolni z večnosti jo lekom! 
 Čaša tvoja je življenje tvoje. 

 Vlivaj vanje vsak dan dela dobra, 
 dela slavna za rojake svoje, 
 za rojake in za domovino!«

Danes ostajamo z najlepšimi spomini na veliko prezgodaj 
umrlega kolega, prijatelja in prijetnega družinskega člo‑
veka, ki bi na zdaj že tri vnuke z navdušenjem prenašal 
svoje znanje in življenjske modrosti. Hvaležni smo mu 
za vse, kar je naredil. Bil je Človek z veliko začetnico. Naj 
počiva v miru.

� l

5

Razširjeni strokovni kolegij za družinsko medicino je na 
svoji 31. seji obravnaval blatenje zdravniškega poklica in 
zaposlenih v domovih starejših občanov, ki so ga nekateri 
mediji začeli v maju in se še kar nadaljuje. V času, ko si je 
marsikateri zdravnik komaj lahko nekoliko oddahnil od 
obravnav in zaščitnih ukrepov po prvem valu epidemije, 
v uglednih revijah pa že objavljajo članke o izgorelosti 
zdravstvenega osebja in posttravmatskem stresnem 
sindromu, nas je neprijetno vznemirilo žaljenje zdrav‑
stvenega in negovalnega osebja o domnevnih seznamih 
smrti.

Zdravniki smo skupaj z našimi sodelavci ponosni na 
dobro opravljeno delo v času epidemije. Javnosti želimo 
jasno in odločno povedati, da smo na primarni ravni 
dosledno upoštevali najvišje etične standarde in da je 
marsikatera zdravstvena ekipa pri zagotavljanju potrebne 
zdravstvene oskrbe bolnikov dosegla rob svoje varnosti. 
Skupaj z laično javnostjo smo dosegli, da se okužba ni 
čezmerno razširila. Še več, kolegi iz marsikatere tuje 
države nas sprašujejo, v čem je skrivnost našega uspeha. 

Razširjeni strokovni kolegij za družinsko medicino 
je ves čas epidemije opozarjal, da je treba poskrbeti za 
ustrezno kadrovsko strukturo in preskrbo z osebno varo‑
valno opremo, saj bo SARS‑CoV‑2 kljub zmanjševanju 
števila okuženih in umirjanju razmer še vedno krožil med 
državljani. Skrb je namenil tudi starejši populaciji, saj pri teh 
bolnikih bolezen v primerjavi z mlajšimi osebami običajno 
poteka v težji obliki. Nevarnost zapletov je večja tudi pri 
kronično bolnih. Zato je zelo pomembno, da z ustrezno 
organizacijo ambulant družinske medicine in z drugimi 
javnozdravstvenimi ukrepi zaščitimo ranljivejše skupine. 
Prav tako je treba poskrbeti za varnost zdrav stvenih delav‑
cev, da ne bo prihajalo do širjenja okužbe med njimi in 

s tem do slabljenja kadrovske strukture. Razširjeni stro‑
kovni kolegij za družinsko medicino je poudaril dej stvo,  
da je kadrovsko podhranjeno primarno zdrav stveno var‑
stvo zdaj izpostavljeno še dodatnim bremenom epidemije 
SARS‑CoV‑2, s čimer so se varnostna tveganja na primarni 
ravni dodatno povečala. 

Člani razširjenega strokovnega kolegija so menili, da je 
posebno skrb treba nameniti zdravstvenim obravnavam 
v domovih starejših občanov. Menjavanje zdravnikov dru‑
žinske medicine lahko poveča varnostno tveganje. Kljub 
kadrovskim težavam si moramo prizadevati za navzočnost 
stalnega zdravnika v domu starejših občanov. Posebni 
ukrepi so potrebni ob t. i. ničtem oziroma prvem odkritem 
pozitivnem bolniku, ki mora biti z namenom preprečitve 
nastajanja žarišča obravnavan v skladu s strokovnimi 
usmeritvami. 

Specialisti družinske medicine se zavedamo teže etičnih 
vprašanj, zato smo tudi v času epidemije opravljali obiske 
na domu pri oslabelih starejših bolnikih. Ne gre le za 
stanovalce v domovih, temveč za vse starostnike in hudo 
bolne osebe z neozdravljivo boleznijo, ki živijo v domačem 
okolju. Tudi zanje moramo oblikovati načrt zdravljenja, 
ki vključuje tudi voljo bolnika. Prav slednji neredko izrazi 
željo, da ostane doma, saj je v domačem ali domskem 
okolju – poleg zdravstvene – deležen tudi ustrezne psi‑
hološke podpore. 

Razširjeni strokovni kolegij meni, da taki in podobni 
medijski pogromi, kot smo jim priča v zadnjem času, 
dodatno siromašijo že zdaj kadrovsko podhranjeno 
primarno zdravstveno varstvo ter obenem zmanjšujejo 
zanimanje oziroma odločitev mladih za opravljanje 
zahtevnega in odgovornega zdravniškega poklica.

Razširjeni strokovni kolegij za družinsko medicino

� l

Nedopustno blatenje 
zdravstvenega osebja 
v domovih za starejše 

občane

Davorina Petek, Antonija Poplas Susič, 
Aleksander Stepanovič, Dean Klančič, 

Danica Rotar Pavlič, Igor Švab, Mihael Demšar, 
Igor Muževič, Zalika Klemenc Ketiš
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Načrtovana spomladanska strokovna srečanja smo 
morali zaradi epidemije prestaviti na jesen. Nadejamo se, 
da bodo epidemiološke razmere ugodne in da bomo zelo 
obsežni program lahko v celoti izpeljali; verjetno pa v ne‑
koliko spremenjeni obliki in pod pogoji, ki bodo v tistem 
času veljali. Poleg klasičnih izobraževanj pa bomo pripravili 
tudi krajša izobraževanje na daljavo, o teh vas bomo sproti 
obveščali.

V tabeli 1 so navedeni novi termini prestavljenih sre‑
čanj in srečanja, ki sicer redno potekajo jeseni. Prestavljeni 
termini so odebeljeni.

Zelo se bomo potrdili, da bomo naša že tradicionalna 
srečanja izpeljali varno in na strokovno visoki ravni. Pri 
tem si bomo pomagali z uporabo sodobnih tehnoloških 
rešitev. Veseli bomo, če se boste tudi v teh spremenjenih 
okoliščinah udeležili naših skupnih dogodkov!
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Eno izmed temeljnih poslanstev združenja zdravnikov 
družinske medicine je, da skrbi za profesionalni razvoj 
svojih članov. Svojo vlogo že več kot 50 let z uspehom 
izpolnjuje tako, da pripravlja številna redna in priložno‑
stna srečanja, namenjena pretežno zdravnikom družinske 
medicine.

Izobraževanja 
zdravnikov družinske 
medicine po COVID-u

Marija Petek Šter

TERMIN SREČANJE LOKACIJA

4. in 5. 9. 2020  Schrottovi dnevi Ljubljana

8.–12. 9. 2020 EURACT Bled tečaj Bled

12. in 13. 9. 2020 Zadravčevi dnevi Moravske Toplice

16. in 17. 10. 2020 Fajdigovi dnevi Kranjska Gora

13. in 14. 11. 2020 Kokaljevi dnevi Laško

13. 11. 2020 Seminar za glavne mentorje Ljubljana

4. in 5. 12. 2020  Timi v osnovnem zdravstvu Ljubljana

11. in 12. 12. 2020 Delavnica za mentorje  Zreče

8. in 9. 1. 2021 Delavnica za mentorje  Ljubljana

Januar in februar 2021 Delavnica za nove mentorje Ljubljana

4.–6. 3. 2021 Delavnica za mentorje  Moravske Toplice

9. in 10. 4. 2021 Delavnica za mentorje  Strunjan
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Komunikacija v zdravstvu je odločilnega pomena. Že pri 
prvem stiku s pacientom z načininom, kako pristopimo do 
njega, ali ga pozdravimo z rokovanjem ali ne in z očesnim 
stikom pokažemo, kdo smo in kako ravnamo. S tem in 
seveda z našo sposobnostjo in izobrazbo moramo pacientu 
pokazati, da je v varnem okolju in da smo tam samo zaradi 
tega, da mu pomagamo. Najbolje je ustvariti pacientu pri‑
jazno okolje, kjer se počuti varno brez dodatnih pritiskov. 
Po mojem skromnem mnenju in mojih izkušnjah never‑
balna komunikacija pacientom veliko pomeni. Še posebej 
prinaših pacientih v zobozdravstvu, kjer je med terapijo 
komunika cija močno okrnjena in moramo tudi brez 
pogovora znati vzpostavi stik s pacientom. Strah in 
tesnoba sta čustvi, ki ju največkrat zaznam pri pacientih. 
Tukaj se pojavi empatija. Slednja je pomembna življenska 
spretnost, zagotovo naj bolj prav pri zdravstvenih delavcih. 
Ne govorim le o zdrav nikih, ampak o celotnem osebju 
v ordinaciji, ko nastopamo kot uigrana ekipa, in kjer je 
empatija razvita kot neka skupna nit, ki nas vodi do našega 
cilja, ki je končno pacientovo zdravje.

V medicini se poslužujemo skrbne anamneze in natanč‑
nega kliničnega pregleda, v pomoč so nam različni protokoli 
in uveljavljene smernice, s katerimi iščemo pacientove 
težave, jih analiziramo in na koncu diagnosticiramo. Cilj je 
seveda ustrezna terapija, za katero se odločimo na podlagi 
zbranih podatkov. Za vzpostavitev dialoga moramo v tem 
primeru najti skupen jezik, saj samo neverbalna komuni‑
kacija tukaj ne zadostuje. V primeru, da je pacient tujec, ki 
ne govori našega jezika oziroma ga ne govori dovolj dobro, 
da bi natančno opisal svoje težave, zna biti ustrezna komu‑
nikacija velika težava.

Na Stomatološki kliniki sem na Oddelku za zobne bo‑
lezni tudi sam obravnaval pacienta iz Črne Gore, ki ni znal 
razložiti svojih težav, celo tega ne, kdo ga je napotil in zakaj 
(odgovor v smislu »zdraviti zob« ni ustrezen) ter kakšen 
načrt mu je predstavil zobozdravnik, ki ga je napotil.

Gospod se je trudil razložiti po svoje in na srečo je bila 
terminologija, ki jo je uporabljal, v srbsko‑hrvaškem jeziku, 
ki ga razumem, kljub temu, da to ni moj materni jezik. Kako 
je potekala komunikacija? Postavljal sem mu ciljana vpra‑
šanja in če pacient ni dojel bistva, sem vprašanje skušal 
oblikovati drugače. Kadar to ni uspelo, sem uporabljal 

besede v srbsko‑hrvaškem jeziku. Pomagal sem si z napot‑
nicami in različno dokumentacijo v njegovi kartoteki. 
V trenutku, ko je pacient ugotovil, da razumem njegov 
jezik in uporabljam terminologijo v njegovem jeziku, se 
je sprostil. Lepo, brez kakršnega koli strahu pred nespo‑
razumom, je začel razlagati o svojih težavah v ustni votlini 
in tudi drugih zdravstvenih težavah. Komunikacija v nje‑
govem maternem jeziku in uporaba dokumentacije sta mi 
zelo pomagali. V dveh sejah sem opravil celotno zdravlje‑
nje. Pacient je bil neskončno zadovoljen in hvaležen ter 
me je peljal na pijačo v lokal nasproti Stomatološke klinike. 
Povabil me je tudi na domače kosilo, restavracija ne bi 
prišla v poštev, saj je gospod hotel ponuditi tradicionalno 
jed, ki jo pripravlja njegova soproga. Do kakšnega izraza 
pride kultura in kako pomembno je deliti svoje tradicije 
in običaje! Kultura ne pozna meja.

Jezikovne ovire, migracije, prilagajanje v različnih oko‑
liščinah in družbah je pot, ki sem jo osebno prekoračil na 
dolgo in na široko. Ta tema mi je domača in mi leži pri srcu, 
ta tema je moja. V življenju je Slovenija tretja država, kjer 
prebivam. Po rodu sem Makedonec, od trinajstega leta 
z družino živim v Italiji, trenutno pa študiram dentalno 
medicino v Ljubljani. Glede tega se ne pritožujem niti ne 
izpostavljam samega sebe kot boljšega. Lahko pa rečem, 
da kot človek, ki je imel v življenju podobne izkušnje in 
težave z jezikovnimi ovirami, lažje razumem stisko svojih 
pacientov. Spomnim se, kako sem se cepil v Italiji, kjer sem 
takoj po prihodu potreboval spremstvo zaradi jezikovne 
prepreke. Prihod v Slovenijo in študij dentalne medicine 
v novem in neznanem jeziku pa je v celoti zgodba zase.

Dolgo nazaj sem v časopisu zasledil razmišljanje bal‑
kanske pisateljice, ki je obravnavala tematiko teže besed 
in kako ima lahko ista beseda v različnih jezikih drugačno 
in specifično težo. Beseda, ki so analizirali, je bila bolečina. 
Pain (ang.), bolečina (slo.), dolore (ita.), Schmerzen (nem.), 
болка (mk.), dolor (spa.) pomeni isto, pa vendar po nje‑
nem razmišljanju v lastnem jeziku njen pomen bolj boli.

� l

Teža besed

Zlatko Iliev



8

PO
R

O
Č

IL
A

mentor vložiti vlogo za podaljšanje specializacije za mini‑
malno en, največ pa tri mesece (v odvisnosti od priznava‑
nja opravljenih obveznosti na kliničnih oddelkih). Vlogo 
za podaljšanje specializacije naj glavni mentor vloži tudi 
v primeru, če vsebina dela v času dela v ambulanti med 
epidemijo ni do te mere ustrezala vsebini dela zdravnika 
družinske medicine, da bi bilo to mogoče priznati kot 
kroženje s področja družinske medicine.

Zaradi podaljšanj kroženja pri specializantih, ki bi 
morali letos na specialistične izpite, in da bi se izognili 
dodatnemu podaljševanju specializacij, smo dodali dva 
roka za specialistične izpite, in sicer 13. 7. ter 26. 10. 2020.

Ob tej priložnosti gre zahvala vsem glavnim in nepo‑
srednim mentorjem družinske medicine, ki so specializan‑
tom pomagali, tako strokovno kot po človeški plati, da so 
to težko obdobje zmogli in profesionalno napredovali. 

� l

Omejitveni ukrepi vlade zaradi epidemije novega ko‑
ronavirusa so bistveno posegli v skoraj vse dele našega 
življenja in dela. Na marsikaterem področju se je to 
izkazalo za precejšen izziv.

V naše delo s študenti medicine smo morali vnesti celo 
vrsto novosti, da je študij lahko potekal naprej, saj bi bilo 
škoda, da bi študenti zaradi epidemije izgubili pol letnika 
ali cel letnik. Del študijskega procesa je preverjanje znanja, 
kamor spada tudi izpit, ki ga mora študent opraviti na 
koncu dela za posamezen predmet. 

V šestem letniku študija medicine je eden od obveznih 
predmetov Primarno zdravstveno varstvo, ki ga izvaja naša 
Katedra za družinsko medicino. Predmet poteka v šest‑
tedenskih blokih za posamezno skupino, v kateri je 40–60 
študentov. Na koncu bloka je izpit, ki med drugim obsega 
pisni del z 80 vprašanji izbirnega tipa (ang. multiple choice 
questions, MCQ). Zaradi omejitvenih ukrepov pisnega 
izpita nismo mogli izpeljati »v živo«, ampak je bila edina 
možnost po videokonferenci. 

Zaenkrat je naš pisni izpit oblikovan tako, da je čas za 
odgovore na vprašanja omejen in pomoč z iskanjem odgo‑
vorov v literaturi (knjigi, zapiskih, internetu, …) med 
izpitom ni dovoljena. Eden izmed problemov, ki se pri tem 
pojavi in je pri izvedbi izpita na daljavo po internetu še 
težje rešljiv, je onemogočiti prepisovanje, posvetovanje 
ali iskanje pomoči pri odgovorih na kak drug nedovoljen 
način.

Za razrešitev tega problema smo za študentski izpit 
v aprilu letos izbrali izpitni program, ki je še v letošnjem 
letu dostopen brezplačno www.exam.net. Ta program 
onemogoča hkratno aktivno prehajanje na druge aplikacije 
ali programe na istem računalniku, ki pa v ozadju kljub 
temu lahko delujejo. Ko z geslom, ki ga študent dobi od 
organizatorja izpita, vstopi v program, se mu program 
odpre na celem ekranu, ki ga ne more zapustiti. Če študent 
zapusti ekran, se mu izpit avtomatsko prekine. Izpit se 
za posameznika prekine tudi, če se študentu prekine 
internetna povezava, kar pa organizator izpita lahko vidi 

Zanimiva 
izkušnja – izpit po 
videokonferenci

Marko Kolšek
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Po razglasitvi epidemije COVID‑19 je s 16. 3. 2020 stopila 
v veljavo odredba, ki je narekovala začasno prenehanje 
vseh specializacij. Za naše specializante je to pomenilo, da 
se vrnejo v matične ustanove in tam nadaljujejo z delom. 
Večina naših specializantov je bila vključena v prve bojne 
vrste. Delali so na vstopnih točkah za bolnike s sumom na 
COVID, v tako imenovanih COVID‑ambulantah, vključevali 
so se v dežurno službo in pomagali pri delu v ambulantah. 
Za to jim gre velika zahvala, saj bi brez njihove pomoči in 
predanega dela težko zmogli povečane obremenitve.

Vsebina dela v času epidemije je bila nekoliko drugačna, 
kot smo je vajeni. Reševali smo pretežno akutne zdravstvene 
težave. Opravili smo številne posvete na daljavo in pri tem 
spoznavali možnosti, ki jih ponuja sodobna tehnologija. 
V začetku maja pa smo ob sprostitvi nekaterih ukrepov 
in vzpostavitvi delovanja specialističnih ambulant in pro‑
grama operativnih posegov začeli obravnavati tudi ostale 
bolnike. 

Vlada je 7. 5. 2020 v Uradnem listu objavila Odlok 
o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, 
pripravništva in specializacije v času epidemije COVID‑19, 
po katerem je bilo mogoče z 11. 5. nadaljevati tudi spe‑
cializacije. To je za specializante pomenilo, da z 11. 5. oz. 
čim prej, vendar pa ne kasneje kot 1. 6. 2020, nadaljujejo 
s kroženjem po razporedu. 

V odloku je tudi zapisano, da se samo specializantom, 
ki od razglasitve epidemije COVID‑19 ne opravljajo dela, 
ki bi bilo po vsebini ustrezno programom usposabljanja, 
usposabljanje ustrezno podaljša. Za vse ostale speciali‑
zante pa velja, da se jim delo v času epidemije prizna v čas 
trajanja specializacije. V praksi to pomeni, da se speciali‑
zantom, ki so krožili v matični ustanovi, prizna kroženje 
iz družinske medicine, ob tem pa morajo vsebino dopolniti 
še z modulom (ki ima status obveznega »tečaja«). 

Za specializante, ki so vse module že opravili in so 
v zaključnem kliničnem delu specializacije, pa mora glavni 

Združenje zdravnikov družinske medicine, ki deluje 
v sklopu Slovenskega zdravniškega društva, ima že več  
kot petdesetletno tradicijo. Med ključna poslanstva zdru‑
ženja sodi tudi skrb za stalno strokovno usposabljanje 
članov.

V združenju se trudimo, da so strokovna srečanja, ki 
jih pripravljamo v skladu s potrebami zdravnikov družin ske 
medicine, kakovostna, aktualna in uporabna za vsako‑
dnevno delo. Zavedamo se, da je pomemben vidik pri 
udeležbi na izobraževalnem dogodku tudi finančna do‑
stopnost, kar velja predvsem za študente in specializante 
družinske medicine ter mlade zdravnike. 

Zato smo se odločili, da omejenemu številu študentov 
omogočimo brezplačno udeležbo na vseh naših rednih 
strokovnih srečanjih (Schrottovi dnevi, Kokaljevi dnevi, 
Srečanje timov v osnovnem zdravstvu, Fajdigovi dnevi); 
specializantom družinske medicine pa na teh srečanjih 
ponudimo polovično kotizacijo. Vsak specialist družinske 
medicine, ko opravi specialistični izpit, pa prejme povabilo 
za brezplačno udeležbo na enem od naštetih strokovnih 
srečanj.

Seveda pa vse zdravnike družinske medicine vabimo 
tudi na delavnice za mentorje in priložnostna srečanja in 
delavnice, za katere se prav tako trudimo, da so za udele‑
žence brezplačna oziroma je kotizacija minimalna. 

Z udeležbo na srčenjih, ki jih organizira stanovska 
organizacija, prispevate k razvoju družinske medicine 
v Sloveniji!

� l

Strokovna srečanja 
Združenja zdravnikov 

DM smo naredili 
dostopnejša študentom 

in specializantom

Marija Petek Šter

Specializacija iz 
družinske medicine 

po epidemiji 
COVID-19

Marija Petek Šter
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Pred nadaljnjim odločanjem je potrebno presoditi sklepe 
ostalih RSK‑jev, ki se nanašajo na trajne napotnice.

2.  Inkotinenca in inkontinenčni pripomočki, določitev 
števila urinskih vrečk, zbiralnikov za seč in drugih 
pripomočkov (predlagateljica Ana Vodičar)

Razširjeni strokovni kolegij za družinsko medicino je 
o tematiki »Določitev števila urinskih vrečk, zbi-
ralnikov za seč in nočnih zbiralnikov za seč ter 
določitev stopnje inkontinence pri predpisovanju 
pripomočkov na naročilnico« razpravljal na 30. seji 
dne 15. maja 2020. 

Protestiramo proti navedbi v Okrožnici MP 
št2/2020 v zvezi s predpisom pripomočkov, da RSK 
za družinsko medicino soglaša z okrožnico, ki smo jo 
zdravniki prejeli 6. maja 2020, še posebej v zvezi z dikcijo: 
»Da gre za pridružena *težka stanja v okviru navedenih 
diagnoz, ugotavlja pooblaščeni zdravnik glede na veljavno 
Mednarodno klasifikacijo funkcioniranja, zmanjšane zmož
nosti in zdravja (MKF) – splošni opisovalec z negativno 
lestvico, ki označuje obseg in težo okvare. Pričakuje se, da 
so z navedeno klasifikacijo seznanjeni vsi zdravniki, ki so 
pooblaščeni za predpisovanje MP pri inkontinenci in mobilnih 
neprepustnih hlačk, saj jo je potrdilo več razširjenih strokovnih 
kolegijev pri ministrstvu za zdravje, med njimi tudi RSK za 
družinsko medicino in RSK za pediatrijo.« Izdaja naročilnic 
za inkontinenco ima za seboj že dolgo obdobje razprav. 
Odbor za osnovno zdravstvo ZZS je 27. 7. 2019 sprejel 
sklep 3/6K/2019, v katerem podpira ureditev financiranja 
pripomočkov za trajno inkontinenco kot socialno in ne 
kot medicinsko boniteto.

S ciljem uresničevanja zahtev po zmanjševanju admi‑
nistrativnih obremenitev, ki ga pričakujemo tako RSK 
za družinsko medicino, kot tudi koordinativno telo za 
družinsko medicino zahtevamo, da ZZZS uredi svoje zaledne 
sisteme tako, da bo možno, da bo pacient prejel MTP ne 
da bi se moral oglasiti v ambulanti družinske medicine. 

Glede režima predpisovanja predlagamo naslednje: 
specialist družinske medicine (ali ustrezen drug specialist) 
naj zgolj določi, ali ima pacient zdravstveno potrebo po 
medicinsko tehničnem pripomočku. Realizacijo te potre‑
be (predpis, obnovljiv predpis, trajno izdajanje) pa naj 
prevzame nekdo izven zdravstva (ni potrebna medicinska 
izobrazba). V vmesnem obdobju naj poteka izdaja na 
strani dobaviteljev na podlagi že predpisane naročilnice 
MTP v preteklosti, brez nepotrebnih dodatnih obiskov 
v ambulanti. 

Ne strinjamo se z opredeljevanjem teže inkontinence 
s pomočjo Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanj‑
šane zmožnosti in zdravja (MKF). 

V primeru npr. urinske inkontinence lahko Sandvikov 
vprašalnik za določitev stopnje inkontinence, ki ga je 
izdalo Združenje zdravnikov družinske medicine v sode‑
lovanju z Zavodom za razvoj družinske medicine, izpolni 
pacient sam oziroma ob pomoči svojcev ter ga podpiše, 
tako kot to poteka pri izpolnjevanju obrazca za pridobitev 
dodatka za pomoč in postrežbo. Izbrani zdravnik ga pre‑
gleda le ob nastopu inkontinence in potrdi težo. Postopek 
se ponovi le ob spremembi teže inkontinence in se ne 
izvaja ob vsakem obisku bolnika. Dobavitelj in izdajatelj 
pripomočkov lahko skupaj s pacientom sam spreminja 
kombinacije hlačk, predlog in plenic. 

V povzetku navajamo, da specialist družinske me‑
dicine ob nastopu ali spremembi na slabše potrdi težo 
inkonti nence, vse nadaljnje kombinacije pa izpeljejo 
na ZZZS.

RSK za družinsko medicino je sprejel stališče, da tak 
način predpisovanja in izdajanja MTP začne potekati od 
1. 9. 2020 dalje in od takrat naprej zdravniki družinske 
medicine ne bomo več podaljševali oz ponovno predpi‑
sovali MTP, ki jih bolnik že dalj časa prejema. ZZZS naj  
v tem obdobju uredi vse potrebno, da bo to izvedljivo 
na predlagani način.

Sklepi:
I.  ZZZS naj takoj prekliče navedbo, da se je RSK za DM 

strinjal z Mednarodno klasifikacijo funkcioniranja, 
zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF) – splošni 
opisovalec z negativno lestvico, ki označuje obseg 
in težo okvare, ki jo morajo zdravniki predpisovalci 
poznati. RSK tega mnenja ni podal, nasprotno, meni, 
da omenjene klasifikacije ne bomo uporabljali.

II.  Indikacijo za MTP postavi zdravnik, predpis in 
izdajanje ni več stvar zdravnika, pač pa gre za 
administriranje izraženih potreb za posameznega 
pacienta.

III.  Od 1. 9. 2020 naprej ZDM ne bomo več podaljševali oz 
pisali ponovnih naročilnic za že uporabljane MTP, ki 
naj postanejo predmet izdaje na ustreznih inštitucijah. 
Do spremembe zdravstvenega stanja, ki zahteva dru‑
gačno število ali vrsto MTP, se pacient v ambulanti 
zaradi tega ne oglaša več. Potrebne postopke in za‑
ledni sistem, da bo tak proces po 1. 9. 2020 možen, 
naj ustrezno prilagodi ZZZS.

30. seja Razširjenega 
strokovnega kolegija 

za družinsko medicino

Danica Rotar Pavlič

sproti med izpitom. V tem primeru lahko študentu ponovno 
odpre izpit na točki, na kateri je bil prekinjen. Za zmanjša‑
nje možnosti manipulacij so morali študenti pred vstopom 
v izpitni program vstopiti v videokonferenco v programu 
ZOOM z vključenim mikrofonom (da bi se slišalo morebitno 
posvetovanje za odgovore) in vključeno kamero (da bi se 
videlo morebitno branje ob odgovarjanju na vprašanja). 
Študenti, ki niso imeli računalnika s kamero, so vključili 
kamere na pametnih telefonih. Spremljanje poteka odgo‑
varjanja na vprašanja so izvajali naši učitelji in asistenti – 
vsak je spremljal 7 študentov v programu ZOOM.

Pred izpitom so študenti po e‑pošti dobili natančna 
navodila, kako bo potekal izpit. z njimi smo imeli video‑
konferenco, na kateri smo jih še ustno seznanili s potekom 
izpita. Izvedli smo tudi poskusni izpit z nekaj vprašanji, da 
so lahko videli, kako bo potekalo, ko bo šlo zares. Po tem 
smo se z njimi še enkrat po videokonferenci pogovorili 
o morebitnih težavah in dilemah. 

Izpit je minil uspešno brez posebnih težav, uspešno  
so ga opravili vsi prijavljeni študenti. Rezultati so bili zelo 
podobni – število doseženih točk je bilo podobno razpr‑
šeno – kot pri izpitih, ki so potekali v živo prejšnja leta. 

Za študente je bila to zanimiva izkušnja, za nas na 
katedri pa precejšen izziv. Potrebnih je bilo kar precej 
priprav, da smo spoznali in obvladali nov izpitni program, 
zanj ustrezno pripravili izpitna vprašanja in ga logistično 
uspešno izvedli. Za to gre zahvala vsem na katedri.

� l

Zapisnik seje z dne 15. 5. 2020 

1.  Opredelitev, katere napotnice bi lahko bile trajne 
(predlagateljica Ana Vodičar).

Člani RSK so izpostavili temeljno vlogo specialista družin‑
ske medicine kot vratarja, ki jo ima le‑ta v zdravstvenem 
sistemu. Tej temeljni usmeritvi moramo slediti še naprej. 
Kljub temu ugotavljamo, da je nekaj področij in stanj, kjer 
bi veljalo vpeljati trajne napotnice. Pred uvedbo trajnih 
napotnic je potrebno doreči, kako bo potekala menjava 
kliničnega specialista, bodisi zaradi spremembe delovišča, 
bodisi zaradi nezadovoljstva pacienta. Zagotovljen mora 
biti mehanizem prekinitve trajne napotnice, predaje oprav‑
ljenih preiskav in izvidov. Shranjevanje izvidov v tako ime‑
novano e‑hrbtenico oz. redno pošiljanje izvidov pregledov 
osebnemu zdravniku je nujen predpogoj za sistem trajnih 
napotnic, saj gre večinoma za obravnavo multimorbidnih 
bolnikov, zato mora biti izbrani zdravnik vedno seznanjen 
s tretmajem bolnika na kliničnem oddelku ali zunajbol niš‑
nični ambulantni obravnavi. Trenutno namreč ne vemo, 
kdaj je izvid v CRPP – ta obveščanja tekoče ne delujejo, zato 
predlagamo tudi pošiljanje pisnih izvidov (ali obveščanje 
na drug način, npr e‑mail izbranemu zdravniku, da je izvid 
v CRPP …).

Menimo, da bi bilo mogoče trajne napotnice izdati za 
naslednja področja:
•  Antikoagulantna ambulanta
•  Onkologija
•   Diabetologija za bolnike s sladkorno boleznijo na 

inzulinu ali bolnike s trajnimi hudimi zapleti 
•   Nevrologija (epilepsija, progresivne demielinizirajoče 

bolezni)
•   Psihiatrija (shizofrenija, bipolarna motnja, anoreksija)
•   Oftalmologija (glavkom, bolezni mrežnice)
•   Nefrologija (kronična ledvična bolezen)
•   Revmatologija (RA, SLE)
•   Hematologija (policitemija, trombocitoza, plazmocitom)
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za duševno zdravje v posameznih zdravstvenih domovih po 
Sloveniji. Zato želi projektni odbor v prihodnosti vključiti 
v obravnavo referenčnih ambulant tudi bolnike z rakom, ki 
je ena najpogostejših kroničnih nenalezljivih bolezni. To 
seveda zahteva dodatno izobraževanje kadra in povečanje 
obsega zaposlenih. Vlagateljica meni, da so družinski zdrav‑
niki (in ostalo zdravstveno osebje primarnega nivoja) zelo 
pomemben člen v mreži izvajalcev celostne rehabilitacije, 
zato bi želeli vzpostaviti čim bolj pristno vez z njimi in jim 
razložiti, kako so si rehabilitacijo zamislili in kako lahko 
tvorno sodelujejo v dobro bolnikov. Vlagateljica si želi, da 
se dogovorimo za strategijo ozaveščanja in izobraževanja 
kolegov na primernem nivoju v zvezi s celostno rehabili‑
tacijo. 

Člani RSK so se strinjali, da bolnice z rakom dojke 
potrebujejo celostno rehabilitacijo. Bolnice se namreč 
znajdejo v hudih stiskah. Specialisti družinske medicine 
si prizadevamo, da jim nudimo pomoč. Naše ordinacije so 
za njih zelo dostopne. Poudariti pa moramo celovit pristop, 
saj imajo neredko pridružene bolezni. Že sedaj nudimo 
pomoč prek Centrov za krepitev zdravja in Centrov za 
duševno zdravje. Program delovanja diplomiranih medi‑
cinskih sester v ambulanti družinske medicine pa je 
opredeljen v dokumentu Storitve DMS v referenčnih 
ambulantah in potrjen tudi na ZZZS.

Člani RSK so izpostavili, da se od kadrovsko osiro‑
mašenega primarnega zdravstvenega varstva pričakuje 
izvedba številnih rehabilitacijskih programov, med drugim 
tudi pomoč bolnikom z demenco in njihovim svojcem, 
rehabilitacija bolnikov s kronično ledvično boleznijo itd. 

Edina rešitev težav je kadrovska okrepitev primarnega 
nivoja s privlačnimi izboljšavami in spodbudami, s katerimi 
bi v družinsko medicino privabili mlade diplomante medi‑
cinske fakultete.

6.  Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejav‑
nosti zdravstvene nege (predlagateljica Monika Ažman, 
predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege, 
želijo soglasje za pridobivanje kompetenc srednjih 
medicinskih sester).

Ministrstvo za zdravje je Zbornico zdravstvene in babiške 
nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadalj‑
njem besedilu: Zbornica – Zveza) na sestanku, ki je potekal 
v četrtek, 7. 11. 2019, v prostorih ministrstva, na katerem 
sta sodelovali prim. Simona Repar Bornšek, državna 
sekretarka Ministrstva za zdravje, in Monika Ažman, 

predsednica Zbornice – Zveze, seznanilo z anketo in 
njenimi rezultati, ki je bila izvedena v okviru Ministrstva 
za zdravje. Ministrstvo za zdravje je želelo pri izvajalcih 
zdravstvene dejavnosti preveriti udejanjanje dokumenta 
Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti 
zdravstvene nege v zdravstvenih zavodih na primarni, 
sekundarni in terciarni ravni ter socialnih zavodih v javni 
mreži.

Zbornica – Zveza je RSK za družinsko medicino opo‑
zorila na izvajalce zdravstvene nege, ki ne izpolnjujejo 
pogojev poklicnih kompetenc in aktivnosti diplomiranih 
medinskih sester. Tehnikom zdravstvene nege, ki so 
izpolnjevali pogoje iz 38. člena prehodnih in končnih 
določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17), 
predlaga priznavanje delovno specifičnih kompetenc 
za določene aktivnosti na podlagi pridobljenih znanj in 
izkušenj na delovnem mestu na ravni zavoda, in sicer za 
naslednje aktivnosti:
•   preveza kronične rane,
•   snemanje elektrokardiograma,
•   menjava infuzijske steklenice z dodanimi zdravili in 

učinkovinami,
•   odstranjevanje šivov in sponk,
•   aspiracija dihalnih poti skozi traheostomo ali kanilo – 

pri kroničnih bolnikih,
•   triaža na primarni ravni v ambulanti družinske medicine 

z možnostjo konzultacije zdravnika.

Ministrstvo za zdravje je predlagalo, da bi izvajalec zdrav‑
stvene dejavnosti pripravil za navedene aktivnosti program 
usposabljanja in preverjanje znanja pred strokovno komi‑
sijo izvajalca zdravstvene dejavnosti.

RSK za družinsko medicino meni, da bi s tendenco 
pridobitev specialnih znanj za srednje medicinske sestre 
vplival na organizacijo in delo timov na primarni ravni, 
zato predlaga, da je ocena kompetenc, pridobljenih z delom, 
v pristojnosti delodajalca. Podobno, kot so zdravniki pred 
leti dobili priznanje dodatnih kompetenc iz dela, naj tudi 
delodajalec sam presodi, ali je srednja medicinska sestra 
kompetentna za prevezo kronične rane, snemanje elektro‑
kardiograma, menjavo infuzijske steklenice z dodanimi 
zdravili in učinkovinami, odstranjevanje šivov in sponk, 
aspiracijo dihalnih poti skozi traheostomo ali kanilo – pri 
kroničnih bolnikih, triažo na primarni ravni v ambulanti 
družinske medicine z možnostjo konzultacije zdravnika. 
v kolikor delodajalec oceni, da srednja medicinska sestra 
z dotedanjimi delovnimi izkušnjami ni pridobila ustreznih 
kompetenc, jo pošlje na ustrezno interno ali eksterno 

3.  Vprašanje o nepokretnosti in povezava z reševalnimi 
prevozi (predlagateljica Ana Vodičar)

Gre za pravico, ki je urejena z Zakonom o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter s Pravili obvez‑
nega zdravstvenega zavarovanja. 

Trenutno se za nepokretnega šteje zavarovanec, pri ka te‑
rem je zmožnost premikanja zmanjšana za 70 %. Ta odstotek 
in izračun le‑tega je v vsakodnevni praksi neživ ljenjski.

Člani RSK ugotavljajo, da se nepokretnost lahko spre‑
minja. Ta koncept velja enako za posplošeno gibljivost 
(progresivni funkcionalni upad pri starejših kot posledica 
kumulativnih učinkov bolečine, strahu pred padcem in 
mišične šibkosti), prisilno nepokretnost (posteljni poči‑
tek med hospitalizacijo) in imobilizacijo delov telesa ter 
omejitev gibanja zaradi poškodb in zlomov.

Nepokretnost se nanaša na stanje, v katerem ima po‑
sameznik omejitev pri neodvisnem, namenskem fizičnem 
gibanju telesa ali ene ali več spodnjih okončin. Nepokret‑
nost lahko pri starejših posameznikih sproži vrsto nada‑
ljnjih bolezni in težav, ki povzročajo nadaljnjo bolečino, 
invalidnost in slabšo kakovost življenja.

Nepokretnost lahko povzročijo najrazličnejši dejavniki. 
Vzroke zanjo lahko razdelimo na intrapersonalne dejav‑
nike, vključno s psihološkimi (npr. depresija, strah pred 
padcem ali poškodbo, motivacija), fizične spremembe 
(srčno‑žilne, nevrološke in mišično‑skeletne motnje ter 
z njimi povezane bolečine) in okoljske vzroke. Primeri teh 
fizičnih, psiholoških in okolijskih dejavnikov vključujejo 
neprimerno nego, ohromelost, pomanjkanje dostopa do 
ustreznih pripomočkov za pomoč in okoljske ovire, kot je 
pomanjkanje ograj na stopnicah.

Incidenca degenerativne bolezni sklepov je še posebej 
velika pri starejših odraslih, čeprav se simptomi bolezni 
morda ne kažejo pri vseh posameznikih, ki imajo radio‑
grafske spremembe. Bolečine in mišično‑skeletne spre‑
membe lahko povzročijo kontrakture in progresivno 
nepokretnost. 

Nepokretnost je torej skupek vseh zgoraj naštetih 
dejav nikov, ki niso statični, temveč dinamičen proces. Zato 
je nemogoče napisati enostavno definicijo nepokretnosti, 
po kateri bi se ravnali zdravniki pri izpolnjevanju listine 
reševalnega prevoza. Zato tudi morebitni nadzor nad 
opredelitvijo nepokretnosti, ki se izvaja »ex post« ne more 
prek obrazca oziroma na birokratski način sankcionirati 
izdajatelja listine, ki se nanaša na nepokretnost. 

Izpostavljeno je bilo, da RSK še ni prejel odgovora na 
vprašanje o možnosti refundacije prevozov s taksijem za 
stanja, kjer bi javni prevoz lahko škodoval.

4.  Vprašanje o rabi starega priročnika o dolžini dela‑
nezmožnosti ter predlog pisanja novega priročnika 
(predlagateljica Ana Vodičar)

Člani RSK so poročali, da imajo informacijo, da starega 
priročnika v povezavi z delazmožnostjo zdravniki 
družinske medicine ne uporabljajo, ker nima dodane 
vrednosti. 

V prejšnjih sklepih RSK je bil sprejet predlog, da dela‑
zmožnost dolgotrajnih staležev nad 30 dni sodi v pristoj‑
nost medicine dela, prometa in športa. Ta dejavnost naj 
pripravi novi priročnik o delazmožnosti in odločanje 
o delazmožnosti tudi prevzame.

5.  Celostna rehabilitacija onkoloških bolnikov (predla‑
gateljica Lorna Zadravec Zaletel, Onkološki inštitut)

Specialistka radioterapije in onkologinja na Onkološkem 
inštitutu v Ljubljani ter koordinatorica celostne rehabi‑
litacije onkoloških bolnikov v sklopu DPOR dr. Lorna 
Zadravec Zaletel je na RSK za družinsko medicine naslovila 
prošnjo za potrditev programa celostne rehabilitacije. 
V letošnjem letu so začeli izvajati pilotno raziskavo 
celostne rehabilitacije bolnic z rakom dojke in zelo 
pomemben sodelavec v mreži izvajalcev bodo tudi zdrav‑
stveni domovi. V delovni skupini, ki je izdelala akcijski 
načrt celostne rehabilitacije, smernice in klinično pot, je 
sodelovala tudi kolegica s primarnega nivoja dr. Vesna 
Homar. Dr. Lorna Zadravec Zaletel je predstavila celostno 
rehabilitacijo tudi na izobraževanju za specialiste družinske 
medicine v letu 2019.

Vlagateljica je izpostavila, da v Sloveniji še ni vzpo‑
stavljene strategije celostne rehabilitacije vseh bolnikov 
s kroničnimi obolenji, v sklopu katere bi lahko razvili 
strategijo za onkološke bolnike. Za vzpostavitev celostne 
rehabilitacije vseh onkoloških bolnikov bi potrebovali zelo 
močno mrežo izvajalcev, kamor bi lahko napotovali bolnike 
na čimprejšnjo obravnavo. Tako bo po mnenju vlagateljice 
potrebno okrepiti nekatere poklicne skupine, kot so 
klinični psihologi, psihiatri, specialisti fizikalne in medi‑
cinske rehabilitacije, specialisti medicine dela, prometa 
in športa, družinske medicine, fizioterapevti, delovni 
terapevti, socialni delavci, medicinske sestre, specialisti 
določenih področij in drugi. Za vzgojo in zaposlitev teh 
kadrov je seveda potreben čas in denar. Bolniki želijo imeti 
obravnavo čim bližje svojim domovom, zato je smiselno 
v sklopu celostne rehabilitacije čim bolje izkoristiti tudi 
referenčne ambulante, Centre za krepitev zdravja in Centre 
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V začetku maja sem imel čast voditi vaje pri predmetu 
Stik z bolnikom. Glede na trenutno stanje v širnem svetu 
in posledično tudi naši mini državi ter mikrokozmosu naše 
fakultete ni presenetljivo, da so vaje potekale na daljavo.

Vodenja teh vaj sem se izredno veselil. Posebno mi je 
bila zanimiva moja dvojna, skoraj dihotomna vloga. Po‑
dobno kot dva meseca prej sem bil tudi v maju hkrati 
v vlogi mentorja in mentoriranca. V začetku marca sem 
imel ob sebi Davorino Petek, ki je poleg vseh ostalih, manj 
uradnih nazivov, tudi moja mentorica pri doktorskem 
študiju. Tokrat pa mi je bila pa v oporo Milena Blaž Kovač, 
katero se mi zdi skoraj nesramno predstaviti kot »le« 
mentorico za specializacijo. Tako sem se, zaščiten kot 
medved (če je ta fraza še vedno aktualna po težnjah za 
odstrel nekaj mesecev preden je medije prevzel COVID‑19), 
poleg študentov šestih in prvih letnikov, s katerimi sode‑
lujem že nekaj let, lotil tudi učenja študentov v drugem 
letniku, to je enoletnih veteranov študija medicine.

Jasno mi je bilo, da bodo vaje v trenutnih razmerah 
potekale drastično drugače, kot so v času p. k. (pred koro‑
no). Študentje so bili vnaprej obveščeni, kaj jih bo čakalo, 
kaj lahko pričakujejo in v kakšnih nalogah bodo nastopili. 
Tudi z naše strani so priprave potekale drugače kot sicer, 
saj smo se namesto preučevanja vsebine, časovnic in 
logistike prostorov ukvarjali z računalniškimi programi, 
licencami in zbirko naslovov elektronske pošte (t. i. mailing 
listo … smo že tako globoko v e‑stikih, da smem uporabiti 
ta izraz?).

Kakšno minuto pred dogovorjeno uro je v našo elek‑
tronsko sejno sobo virtualno vstopilo vseh devet povab‑
ljenih študentov. Na začetku so izgledali vse prej kot to. 
Bila so imena s simboli prekrižanih kamer in mikrofonov. 
Krivico bi jim delal, če bi jim očital popolno neaktivnost. 
Eno izmed njih nama je namreč odgovorilo, da nas lepo 
slišijo, drugo je pa kot razlog za zatemnitev (blackout, še 
en izraz, na katerega se bo treba navaditi), navedlo, da se 
ne marajo kazati.

Nato se je zgodilo nekaj, kar se je izkazalo kot prelomni 
trenutek. Z Mileno sva se postavila v njihovo kožo in izpo‑
stavila ironijo, da se predmet, ki se imenuje Stik z bolnikom, 

vodi brezstično. Ne le to, dejansko ne vsebuje niti ene 
izmed nosilnih besed. Vsak izmed njih je bil na svojem, 
poleg tega pa niso imeli dostopa do bolnikov. Kot kresničke 
v poletni noči so se namesto slik začeli pojavljati obrazi. 
V nekaj sekundah je bilo jasno, da smo dosegli kritično 
število in sta izstopali le imeni z ugasnjenima kamerama, 
tako da ni trajalo dolgo, da smo se e‑videli vsi. Enajst obra‑
zov, ki so bili, z najino skromno izjemo, vsak v svoji sobi.

Sledila je ura in pol intenzivnega, a zabavnega, odda‑
ljenega, občasno pa skoraj prijateljskega pouka na daljavo. 
Študentje so bili izredno dobro pripravljeni, neprimerno 
bolj kot njihovi sovrstniki, ki so dva meseca prej imeli čast 
ta predmet opravljati po bolj tradicionalni poti. Izredno 
malo je bilo tišine in gledanja drug drugega, češ, kdo bo 
kaj povedal in prevzel pobudo. Vloge, ki so bile razdeljene 
pred vajami, so bile sprejete bolj kot vodila in ne kot vko‑
pane tirnice. Dialog (glede na število sodelujočih undeci‑
molog ali hendekalog) je tekel spontano, študentje so bili 
angažirani in skozi ves program smo prišli v polovičnem 
času, ki je bil namenjen našemu druženju. Še več, vzeli 
smo si lahko trenutek za kakšno šalo na račun trenutne 
situacije, rigidnosti študija in zastarelosti določenih metod. 
Na koncu smo veselih obrazov posneli še sliko (glede na 
povprečno starost sodelujočih ni presenetljivo, da je bila 
»selfie« narave), in se drug drugemu zahvalili za sodelo‑
vanje.

Izkušnja je name pustila močan vtis. Še vedno sem 
trdno prepričan, da mi je neprimerno ljubša osebna oblika 
pouka v živo, ki je v trenutnih razmerah skoraj arhaična. 
Hkrati pa me je prijetno opomnilo, da si vzdušje okoli sebe, 
pa naj gre za domače, ambulantno ali akademsko okolje, 
ustvarjamo skupaj z ljudmi okoli nas.

Zaslug za zadnji odstavek si ne morem lastiti sam, saj 
ga je navdahnila misel ene izmed študentk: »Ob tej priliki 
bi še povedala, da so bile današnje vaje res prijetne in 
koristne ter da ste nam s pozitivno naravnanostjo prav 
polepšali dan«.

Hvala somentoricama in predvsem mladim kolegicam 
in kolegom, da so z nami ustvarili atmosfero, v kateri smo 
še nominalni vodje hrepeneli po pridobivanju novega znanja.

� l

izobraževanje. RSK za družinsko medicino ocenjuje, da 
obveznost rutinskih vzdrževalnih izobraževanj s štetjem 
števila izvedenih kompetenc ni potrebna. Veseli nas, da 
so novi kurikulumi že vključili zgoraj navedene vsebine 
in da bodo kmalu v time na primarni ravni prišle novinke 
z optimalno usposobljenostjo.

7.  Nova verzija šifranta VZS (predlagatelj Denis Perko, 
NIJZ)

Točka je bila zaradi sodelovanja predstavnika NIJZ 
Zdravka Mariča, spec. družinske medicine, prestav‑
ljena na prvo mesto sestanka. RSK se je seznanil, da 
obstajata šifrant ZZZS in šifrant vrst zdravstvenih 
storitev NIJZ (v nadaljevanju VZS). Šifranta nista 
usklajena, zato pri haja do različnih analiz storitev in 
bi si prav zato morali prizadevati za zmanjšanje ter 
uskladitve šifrantov. 

Primarno vprašanje, na katerega bi morali odgovoriti 
je, kakšno korist VZS predstavljajo za bolnike in družinsko 
medicino. Gre namreč za približno 1500 VZS‑jev, ki jih 
mora vnašati specialist družinske medicine, kar tako mla‑
dim kot tistim z dolgo kilometrino jemlje veselje do dela. 
Predvsem pa vpliva tudi na bolnike, ki se z domnevno 
napačno šifro VZS vračajo nazaj in zahtevajo popravke. 
Tako jim namreč še vedno naročajo na recepcijah sekun‑
darnih in terciarnih ambulant. Ne gre le za dodatne admi‑
nistrativne obremenitve, temveč tudi za motnjo v delu 
zdravnika in njegovega tima. Ta je namreč primoran pre‑
kiniti tok obravnave bolnikov, ko vstopi nekdo z izključno 
željo, da poišče drugo štirimestno šifro. Med omenjenimi 
VZSji se nahajajo tudi zelo eksotične preiskave s subspe‑
cialističnimi storitvami. 

Člani RSKja so izpostavili, da je šifrant 6.1, ki ga je 
RSK že obravnaval, vseboval naše pripombe, zato ne vemo, 
zakaj je bilo potrebno obravnavati nove verzije. Primarna 
raven po svoji definiciji ni zavezana slediti specialistiki 
na sekun darni in terciarni ravni in posledični preveč 
podrobni rabi šifer posameznih subspecialnosti.

Člani RSK so PONOVNO sklenili, da je potrebno 
šifrant VZSjev dodobra skrčiti. Prav tako je potrebno 
poenotiti izrazoslovje (okulist‑oftalmolog, tirolog‑
ambulanta za bolezni ščitnice, itd.), kar dodatno zapleta 
iskanje VZS. Izločiti je potrebno glavne kategorije spe‑
cialistov, kamor napotujemo in dati v drugo linijo ali celo 
zakriti večino subspecialističnih nivojev napotovanja. 
S sklepom bodo seznanjeni tudi načrtovalci NIJZ prek 
vzs@nijz.si.
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8.  Organizacija NMP in dežurne službe (predlagateljici 
Gubina in Ferjuc‑Peklaj ZZZS)

Člani RSK so ocenili, da gre za postopek, ki je vezan na 
lokalne okoliščine in lokalno organizacijo. Organizacija 
prek NRV in NRVr lahko seveda privede do komunikacij‑
skih šumov. 

Primarno odločevalsko moč mora imeti zdravnik.

9.  Razno

Specialisti družinske medicine opozarjajo na vse šte‑
vilčnejše zahteve po pisanju raznih potrdil, na primer, 
da zaradi kronično bolne starejše osebe v družini vnuku 
odsvetujemo obisk šole, da zaradi narave dela in zdrav‑
stvenega stanja bolnik ne more nositi zaščitne maske, da 
mora biti oseba zaradi kronične bolezni na čakanju … Člani 
RSK ugotavljajo, da pisanje potrdil ni zajeto v pogodbe 
izvajalcev z ZZZS in je zato plačljivo s strani pacienta. 

� l

Brezstično 
izobraževanje

Žan Trontelj



V februarju in marcu 2020 sem opravljala prakso na več 
različnih oddelkih v univerzitetnem kliničnem centru 
Hospital das Clinicas da FMUSP v brazilskem mestu Sao 
Paulo. Spodnji opis pogovora s pacientko se nanaša na 
popoldansko ambulanto infekcijskega oddelka. Moje delo 
je obsegalo pregled že opravljenih preiskav in laboratorij‑
skih izvidov, anamnezo in status pacienta ter končno poro‑
čanje nadzornemu specialistu, ki je nato določil nadaljnjo 
obravnavo. 

Čeprav je uradni jezik Brazilije portugalščina, z razume‑
vanjem večinoma nisem imela težav, saj tekoče govorim 
špansko. 

43‑letna pacientka je prišla na kontrolni pregled zaradi 
že znane Pottove bolezni in suma na urogenitalno tuber‑
kulozo. Že ob prvem stiku v čakalnici sem dobila vtis, da 
je gospa izrazito krhka. Za vstajanje s stola je potrebovala 
tako pomoč medicinske sestre kot mene, hodila je s težavo. 
Po prihodu v ambulanto sem se ji predstavila, ji razložila, 
da sem študentka medicine na izmenjavi in da moja portu‑
galščina ni najboljša. Nato sem pričela s splošnimi vpra ša‑
nji o počutju in jemanju redne terapije. Tu so se pokazale 
prve ovire v komunikaciji, saj je gospa govorila z izrazitim 
naglasom, ki ga na žalost nisem razumela, prav tako pa 
ona ni dobro razumela moje špansko obarvane portugalš‑
čine. Po začetnem neuspehu sva ubrali drugačno taktiko in 
se poskušali sporazumeti tako s kretnjami kot s pisanjem 
besed. Za splošna vprašanja sem pričela namesto celih 
stavkov uporabljati le preproste besede, če kljub temu 
nisva našli skupnega jezika, sem besedo zapisala na list 
papirja. Njeni odgovori so bili sicer gostobesedni, a meni 
slabo razumljivi, zato je pričela gospa kazati na dele telesa 
in predmete. Tako je na primer pokazala na škatlico zdravil, 
zraven pa nakazala slabost in bruhanje. Na podoben način 
je pokazala, da nima teka in da zaradi bolečin slabo spi. 
Po opravljenem pogovoru sem gospo še pregledala. Ta del 
je potekal lažje in hitreje, saj sva se lahko sporazumeli 
tudi brez govorjenja. Gospa je takšne preglede opravila 
že večkrat, zato je točno vedela, kaj storiti. Tako sem na 

Geriatrija na 
Medicinski fakulteti 

v Ljubljani

Janez Rifel

Z medfakultetnim 
srečanjem 

smo gostovali 
v Zdravstvenem 
domu Ljubljana

Danica Rotar Pavlič

Izkušnja pogovora 
s tujejezičnim 

pacientom

Tamara Strojan
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primer pokazala, naj se uleže na posteljo, naj globoko diha, 
zadrži dih itd. Nato sem ji razložila, da se bom pogovorila 
s svojim mentorjem. Z njim sva se kasneje skupaj vrnila 
k pacientki, postavil ji je še nekaj dodatnih vprašanj in pri‑
lagodil terapijo glede na neželene učinke, ki jih je občutila.

Med študijem na Medicinski fakulteti sem opravila več 
izmenjav v različnih državah. Opazila sem, da sem med 
pogovorom z osebo, ki govori tuji jezik – ni nujno, da je to 
pacient – veliko bolj pozorna na nebesedno komunikacijo. 
Večkrat sem ugotovila, da posnemam mimiko obraza 
sogovorca, čeprav pogovoru ne uspem povsem slediti. 
Prav tako sem zelo pozorna na kretnje sogovornika. Pri 
očitnem nerazumevanju začnem uporabljati le preproste 
besede, ki jih večkrat ponovim, hkrati pa uporabljam 
kretnje.

Nebesedna komunikacija po mojem mnenju močno 
pripomore k razumevanju povedanega. Problem se pojavi, 
ko postane tak način komunikacije edini vir pridobivanja 
informacij, saj se govorno v tistem trenutku ni možno 
sporazumeti. Pri tem lahko se lahko podatki izgubijo 
ali jih narobe interpretiramo, kar lahko vodi do napačne 
diagnoze in zdravljenja. Zaradi težjega sporazumevanja se 
pogosto osredotočimo le na najbolj obremenjujočo težavo 
pacienta, ostale pa tako lahko ostanejo zanemarjene. Eno 
izmed težav predstavlja tudi časovna komponenta, saj za 
manj informacij porabimo več časa. 

Nebesedna komunikacija je bistven del vsakega pogo‑
vora in nam lahko pomaga pri pridobivanju potrebnih 
podatkov. Kljub temu pa samo uporaba nebesedne komu‑
nikacje ne omogoča enako kakovostne zdravstvene oskrbe. 

� l

17V študijskem letu 2020/21 se bo na Medicinski fakulteti 
v Ljubljani v 6. letniku študija medicine začel izvajati nov 
predmet Geriatrija. Predmet bo del obveznega rednega 
študijskega programa za vse študente in bo veljal 3 kreditne 
točke. Pri predmetu sodelujeta Katedra za družinsko medi‑
cino in Katedra za interno medicino.

Del predmeta so tudi tridnevne praktične vaje v ambu‑
lantah. Študenti bodo imeli možnost priti na vaje v običajne 
ambulante družinske medicine, kot tudi v ambulante 
družinske medicine v domovih starejših. Ker so mentorji 
iz Ljubljane zelo obremenjeni pri predmetu Primarno 
zdravstveno varstvo, ki prav tako poteka v 6. letniku 
medicine, Geriatrije ne bo mogoče opravljati v Ljubljani, 
razen v domovih starejših.

V začetku maja 2020 sem dopis o začetku izvajanja 
novega predmeta Geriatrija po elektronski pošti poslal 
350 mentorjem družinske medicine. Velika večina jih je 
bila navdušena, da bo tudi geriatrija dobila mesto v urniku 
Medicinske fakultete v Ljubljani. Tako zdravniki družinske 
medicine kot tudi študenti medicine se vedno bolj zave‑
damo, da je v naši starajoči se družbi vedno pomembneje 
imeti posebna geriatrična znanja.

V vrste mentorjev za študente vabim vse kolege, ki do 
sedaj še niso bili mentorji, ki imajo dragocene izkušnje pri 
obravnavi starostnikov in ki jih veseli poučevanje mladih 
kolegov. Še posebej imam v mislih zdravnike družinske 
medicine, ki delajo v ambulantah v domovih starejših. 
Prosim, da me kontaktirate po elektronski pošti ali po 
telefonu. Kontaktne podatke dobite v tajništvu katedre 
za družinsko medicino v Ljubljani.

� l

Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete 
v Ljubljani je v sodelovanju z Zdravstvenim domom 
Ljubljana 20. januarja letos organizirala že tradicionalno 
srečanje študentov in učiteljev s področja družinske medi‑
cine. Cilj dogodka je izmenjava izkušenj na področju pou‑
čevanja ter prikaz izvrstnih seminarskih in raziskovalnih 
nalog, ki jih ob pomoči mentorjev pripravijo študentje 
na dodiplomski ravni. Organizatorji si želimo, da bi jih 
s takšno obliko sodelovanja čim bolj navdušili za delo na 
področju družinske medicine in morebitno akademsko 
kariero. 

Namene in cilje srečanja sva uvodoma predstavila 
prof. dr. Igor Švab, dekan Medicinske fakultete Univerze 
v Ljubljani in predstojnik Katedre za družinsko medicino, 
ter izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič. Direktor Zdravstve‑
nega doma Ljubljana, Rudi Dolšak, mag. poslovnih ved, 
MBA, je predstavil delovanje tega zavoda, ki je odprt, 
dinamičen in usmerjen v razvoj osnovnega zdravstva. 
V njem tako na področju preventive kot tudi zdravljenja in 
rehabilitacije promovirajo ter krepijo zdravje prebivalstva 
v Mestni občini Ljubljana in širše. Bolnikom zagotavljajo 
kakovosten in časovno optimalen dostop do zdravstvenih 
storitev v skladu s strokovnimi smernicami/priporočili, 
ob upoštevanju etičnih načel zaposlenih v zdravstvu. Pri 
svojem delu ostajajo zavezani temeljnim vrednotam, kot 
so kakovost in varnost, strokovnost, odgovornost, etičnost, 
nenehno izpopolnjevanje ter razvoj. S podeljenim certifi‑
katom za vodenje sistema kakovosti ISO 9001:2015 bol‑
nikom omogočajo kakovostno zdravstveno varstvo na 
primarni ravni. V želji po še večjem doprinosu k zado‑
voljstvu zaposlenih so pridobili certifikat Družini prijazna 
organizacija, ki vpeljuje ukrepe, katerih cilj je izboljšanje 
upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega 
okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega 
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potrebno, da jih naučimo implementacije pridobljenega 
znanja predvsem v klinični praksi. Z obravnavo posamez‑
nih primerov se pri pouku z metodo PBL v obliki razprav 
aktivira in izpopolni že pridobljeno znanje, ki omogoča 
boljše razumevanje ter sprejemanje novih informacij. 
Psihološko gledano je taka oblika učenja najučinkovitejša. 
PBL ima torej precej prednosti pred klasičnim načinom 
poučevanja. 

Poučevanje pri predmetu PBL poteka v manjših skupi‑
nah, v katerih je od sedem do devet študentov. Ti se učijo 
reševanja posameznih primerov iz prakse na sistematičen 
način. Obravnavani primer je zanje priložnost, da poiščejo 
in prepoznajo najpomembnejše točke in probleme ter for‑
mulirajo vprašanja in hipoteze v zvezi s svojimi ugotovit‑
vami. Dejavno vključevanje v razpravo je zelo dobrodošla 
vaja za nastope v javnosti. Klinični pomen primerov spod‑
buja študente, da se spoprimejo s temeljnimi psihološkimi 
principi in znanstvenimi vprašanji. Ob tem se naučijo upo‑
rabljati razpoložljivo tujo in domačo literaturo ter splet. In 
ne nazadnje, probleme rešujejo kot profesionalni tim, kar 
jim daje možnost vodenja zgledne razprave – ne oziraje se 
na simpatije ali morebitno antipatijo med posameznimi 
člani skupine. Sprijazniti se morajo z dejstvom, da vselej 
ne bodo mogli izbirati tima, s katerim bodo sodelovali. Vsi 
ti elementi, kot so timsko delo, sposobnost plodovitega 
medsebojnega komuniciranja ter tudi uporaba razpolož ljive 
tuje in domače literature, skupaj pomenijo najpomemb nejše 
elemente zdravnikovega prihodnjega poklicnega udej stvo‑
vanja.

Opisana metoda poučevanja pa ne ponuja novih mož‑
nosti samo študentom, ampak pomeni prednost tudi za 
učitelje, ki ne nastopajo v klasični vlogi, temveč v vlogi 
usmerjevalca razprave: pomagajo takrat, ko se razprava 
ne premakne z mrtve točke ali se razvija v napačno smer. 
Tako s študenti vzpostavijo pristnejši, profesionalnejši in 
predvsem trajnejši odnos, kot bi ga bilo mogoče doseči 
med predavanjih v predavalnicah. S tem se krepijo tudi 
medsebojni odnosi z drugimi mentorji. Priprave na vode‑
nje skupin in razprave s študenti širijo mentorjevo obzorje – 
še zlasti, če ta deluje zunaj njemu lastnega področja dela.

Študentki Sara Kokalj in Urška Kolmanenko sta v na‑
daljevanju predstavili primer reševanja primera iz klinične 
prakse, kot se odvija pri predmetu PBL. V delu Študentje 
MF MB in prva pomoč so študentje Ana Špehonja, Katja Čeh 
in Ludvik Drobne predstavili metodo učenja prve pomoči 
na mariborski Medicinski fakulteti s poudarkom na uspo‑
sabljanju študentov za poučevanje laične prve pomoči. 
S prispevkom o obravnavi bolnikov s pljučnicami na 
primarni ravni je študent Matjaž Brlek zaokrožil sklop 

predstavitev, rezerviranih za Medicinsko fakulteto Univerze 
v Mariboru. 

Izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič je predstavila delo‑
vanje Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva, 
ki je bil v Zdravstvenem domu Ljubljana formalno usta‑
novljen leta 2015 z namenom opravljanja znanstveno‑
raziskovalnega dela s področja medicinskih ved ter raz‑
vojne dejavnosti na področju osnovnega zdravstvenega 
varstva. Glavna in poglavitna naloga enote je razvijati in 
iskati nove ali dodatne možnosti oskrbe bolnikov. Kako‑
vost je namreč področje, ki ni nikoli dovršeno in ga je 
mogoče vedno izboljševati. Če si to res želimo, moramo 
poznati trenutno stanje, zato je treba najprej preveriti 
kulturo varnosti in kakovosti v ustanovi ter nato na 
podlagi analiz predlagati ukrepe za izboljšanje izhodnih 
parametrov. Razvoj področja kakovosti je tudi stalnica 
vsakdanjega dela specialista družinske medicine in nje‑
govega širšega tima.

Ob sklepu srečanja so se udeleženci seznanili še 
z delovanjem simulacijskega centra. Predstavitev v živo 
in s pomočjo videa jih je še posebno navdušila, saj gre za 
najsodobnejše metode poučevanja. Mag. Uroš Zafošnik, 
dipl. zdravstveni tehnik, je s pomočjo sodelavcev predstavil 
učni center, ki v Zdravstvenem domu Ljubljana deluje od 
leta 2014. z izvajanjem naprednih simulacij v zdravstvu 
in z najsodobnejšo opremo usposabljajo tako zdravstvene 
profesionalce kot laike. Cilj usposabljanj je izboljšati 
varnost bolnikov, povečati znanje in usposobljenost 
strokovnjakov in laikov ter njihovo kompetentnost in 
učinkovitost v določenih življenje ogrožajočih situacijah. 
Največ zanimanja med udeleženci medfakultetnega 
srečanja pa je požela predstavitev mobilne enote SIM 
mobil, ki je prvi primer tovrstnega programa pri nas in 
v tem delu Evrope. Izobraževalni sistem prinaša napredno 
obliko praktičnega usposabljanja z uporabo najsodobnej‑
ših simulatorjev, namenjenih bolnišničnim in 
predbolnišničnim timom.

Na koncu se je med udeleženci razvila živahna razprava 
o tem, kako pomembno je, da tudi v prihodnje izmenjujemo 
izkušnje s področja dodiplomskega izobraževanja iz dru‑
žin ske medicine. Srečanje nas je povezalo in nadaljnje 
strokovno sodelovanje med katedrama se bo gotovo še 
nadaljevalo.

� l

življenja zaposlenih. V prihodnje se želijo s primerno orga‑
nizacijo ter z uporabo novih investicij s pomočjo Mestne 
občine Ljubljana še bolj približati bolnikom in njihovim 
potrebam.

Prof. dr. Davorina Petek je predstavila vsebino in iz‑
vedbo izbirnega predmeta Sporazumevanje v kliničnem 
okolju, ki ga ljubljanska Katedra za družinsko medicino 
izvaja v prvem letniku dodiplomskega študija. Tako se 
študentje že zgodaj srečajo z bolnikom in družinsko me‑
dicino ter primeri, ki zahtevajo celovit pristop, s čimer 
postajajo še bolj motivirani za študij medicine. Spoznajo 
posamezne dele posveta ter veščine, potrebne za vzpo‑
stavitev ustreznega odnosa med bolnikom in zdravnikom. 
Naučijo se temeljnih pravil vedenja pri delu z bolniki 
(posteljne manire), načel skupinskega dela in sporazu me‑
vanja z različnimi skupinami bolnikov (otroci, starejši, 
pripadniki obrobnih skupin itd.).

Klara Pavleković in Aleksandra Panić, obe študentki 
šestega letnika Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, 
sta predstavili izsledke raziskave o izkušnjah neformalnih 
oskrbovalcev v zdravstveni oskrbi starejših. Ugotavljali 
sta, kako neformalni oskrbovalci podpirajo starejše ter 
s katerimi izzivi in težavami se srečujejo v slovenski družbi. 
Slovenija je namreč starajoča se država. Izdatki za socialno 
varnost za starejše nenehno naraščajo in večina Slovencev 
je trdno prepričana, da mora država zagotoviti oskrbo 
starejših. To pomeni, da se neformalni oskrbovalci v svo‑
jem altruističnem poslanstvu srečujejo s številnimi izzivi 
in težavami.

Prof. dr. Valerija Bralić Lang z zagrebške Katedre za 
družinsko medicino je na primeru sladkorne bolezni 
predstavila potek izobraževanja na različnih ravneh za 
zagotavljanje stalne oskrbe bolnikov v družinski medicini. 
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Tamkajšnji študentje najprej pridobijo pomembne infor‑
macije, nato opredelijo sladkorno bolezen, razložijo glavne 
hormone homeostaze glukoze in vzroke za nastanek 
sladkorne bolezni ter narišejo diagram, ki prikazuje vlogo 
hormonov, ki uravnavajo raven glukoze. Profesorica je 
prikazala, kako temeljno znanje o sladkorni bolezni pozneje 
nadgrajujejo in razširijo v specializaciji iz družinske medi‑
cine. Anamarija Novak in Kristina Tomašić, študentki 
Medicinske fakultete iz Zagreba, sta predstavili obravnavo 
srčno‑žilnih bolezni (predavanje Zaporedje srčno‑žilnih 
dogodkov pri bolniku družinske medicine) in nujnih stanj 
na primarni ravni.

Doc. dr. Ksenija Tušek Bunc z mariborske Katedre za 
družinsko medicino je predstavila novo inovativno metodo 
poučevanja, imenovano Na dokazih temelječe učenje (ang. 
Problem based learning, PBL), ki so jo zaradi posebnosti in 
zahtev zdravniškega poklica pred dobrima dvema deset‑
letjema razvili na nekaterih medicinskih fakultetah 
(McMaster, ZDA), zdaj pa poleg klasičnega načina pouka 
poteka tudi na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. 
Vsa nova spoznanja in izsledke v medicini je tudi z najbolj 
intenzivnimi oblikami učenja zelo težko v celoti posredo‑
vati študentom. Pri tradicionalnih oblikah učenja se lahko 
kaj hitro zgodi, da je del posredovane snovi zastarel ali celo 
napačen in da študentje dela snovi ne razumejo, zato je 
mogoče pričakovati, da si v prihodnje ne bodo zapomnili 
vse posredovane snovi. Iz tega sledi, da je veliko primer‑
neje naučiti študente dejavnega učenja in timskega 
pristopa pri reševanju kliničnih primerov iz prakse.

Večina študentov ima pogosto dobro teoretično znanje, 
ki pa ga ne zna prenesti v klinično prakso. Spodbujajo jih 
namreč k takšnemu načinu študija, da so svoje znanje 
sposobni dobro posredovati le na izpitih. Tako je nujno 

Gostovanje v Zdravstvenem domu Ljubljana. Profesor Braljič z medicinske fakultete v Zagrebu.
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na primarni in specialistični pulmološki ravni v Sloveniji. Gre 
za posodobitev dokumenta iz leta 2016, saj je od takrat prišlo 
do nekaj pomembnih sprememb, ki so zahtevale nov nacio
nalni dokument. Obravnavo astme po svetovnih smer nicah 
vsako leto predstavi posodobljen dokument GINA (Global 
Initiative for Asthma Awareness). Značilnost tako smer nic GINA 
kot tudi smernic za obravnavo KOPB v dokumentu GOLD 
(Global Initiative for Obstructive Lung Disease) je, da so oboje 
napisane jasno in pregledno ter z lahkoto prosto dostopne. 

Ne glede na obsežnost in celovitost mednarodnih smernic 
so slovenske smernice zelo pomembne, saj prestavljajo 
temelje obravnave v naš prostor in temeljijo na dogovoru 
različnih ravni zdravstva o obravnavi bolnikov z astmo. 
Nastajale so z zavedanjem, da je potrebno dogovarjanje in 
sodelovanje, zato smo bili predstavniki družinske medicine 
pri nastanku besedila prisotni od začetka. V tem prispevku 
bo predstavljenih nekaj novosti oziroma poudarkov v obrav
navi bolnikov z astmo, ki so pomembne za primarni nivo.

Diagnoza astme
Postavitev diagnoze astme mora biti prepričljiva, saj se 
pogosto pojavlja problem diferencialne diagnoze med 
obstruktivnimi boleznimi. Bolnika, pri katerem družinski 
zdravnik sumi na astmo, zato napotimo na sekundarni 
nivo za potrditev diagnoze. Kot vemo iz vsakdanjih delov‑
nih izkušenj, napotujemo paciente z različno predtestno 
verjetnostjo astme, bodisi veliko bodisi majhno. Glede 
na to prilagodimo stopnjo nujnosti napotitve kot tudi 
zdravila, ki jih pacient dobi, običajno z navodilom, naj jih 
do pregleda jemlje po potrebi. Presejalna metoda na pri‑
marnem nivoju ostaja spirometrija. Opravljena mora biti 
kakovostno in s pravilno tehniko, sicer se je ne upošteva.

Teža astme 
Težo astme ocenimo retrogradno glede na to, koliko 
zdravljenja je potreboval bolnik v zadnjih mesecih za 
urejenost bolezni. Zato se ocena teže astme spreminja 

glede na zdravljenje, ki ga bolnik potrebuje za njeno 
urejenost.

Cilj zdravljenja
Osnovni cilj zdravljenja je urejenost astme. Poleg ureditve 
simptomov bolezni je pomemben cilj zmanjšanje tveganja 
za poslabšanje bolezni ali celo smrt. Treba je upoštevati 
dejavnike tveganja za neugoden potek astme. To so neu‑
rejena astma, če bolnik nima/ne prejema preprečevalca, 
pridružene bolezni, nosečnost, kajenje, izpostavljenost 
onesnaženosti na delovnem mestu ali v zraku, nizek 
socialno‑ekonomski status, slaba pljučna funkcija (FEV1 
<60 % norme), izrazita eozinofilija v krvi, anamneza 
hudega poslabšanja astme z intubacijo, eno ali več hujših 
poslabšanj v zadnjih 12 mesecih. To pomeni, npr. da je 
tveganje za poslabšanje večje, če je bolnik v lanskem letu 
prejemal sistemski kortikosteroid, pa čeprav ima trenutno 
dobro urejene simptome.

Eden od ciljev zdravljenja je tudi izogibanje trajnim 
spremembam na dihalih – razvoju fiksne obstrukcije in 
majhnega FEV1. Poleg zdravljenja brez preprečevalca, kajenja 
in majhnega FEV1 pri 20 letih starosti je dejavnik tveganja 
še nedonošenost in majhna ali prevelika porodna teža.

Ocena urejenosti astme
Poleg testa ACT (iz ang. Asthma Control Test) je v slovenskih 
smernicah predstavljen kratek vprašalnik za urejenost astme, 
sestavljen iz štirih vprašanj:

Ali ste v zadnjih 4 tednih:
•   Imeli težave z astmo čez dan več kot dvakrat v enem tednu?
•   Se ponoči kadar koli zbudili zaradi astme?
•   Potrebovali olajševalni vdihovalnik več kot dvakrat 

v enem tednu?
•   Kadar koli morali omejevati svoje telesne aktivnosti 

zaradi astme?
Za dobro urejeno astmo mora biti odgovor na vsa štiri 

vprašanja ne.

Blaga astma
Pomembno se je zavedati, da imajo lahko tudi bolniki 
z blago astmo huda poslabšanja, ki celo ogrožajo življenje. 
Smernice predstavljajo zdravljenje astme v 5 korakih. Blaga 
astma je tista, ki je urejena v prvem in/ali drugem koraku. 
Ta koraka sta načeloma v domeni družinskega zdravnika, 
ki se glede na prisotne dejavnike tveganja za poslabšanje 
odloča za napotitev k pulmologu.

Korak 1: v preteklosti so nekateri bolniki prejemali le 
kratkodelujoče agoniste beta (SABA) po potrebi. Nove 

Epidemija COVID‑19 je nekoliko okrnila načrtovan 
program delavnic za mentorje, tako smo morali nekatere 
prestaviti oziroma odpovedati. Trudili se bomo, da bomo 
v nadaljevanju sledili začrtanemu urniku izobraževanj za 
mentorje, tudi tako, da bomo oblike naših izobraževanj 
prilagodili možnostim (npr. določene vsebine predstavili 
na spletu).

Mednarodni tečaj Janka Kersnika za učitelje 
v družinski medicini pod pokroviteljstvom 
EURACT
Tema letošnjega 29. mednarodnega tečaja, ki bo potekal 
med 8. in 12. septembrom na Bledu, je »Kako uspeti 
v družinski medicino« (Resilience in Family Medicine). 
Teme, ki jih bomo obravnavali, so npr. kako uspevati 
v delovnem okolju, kako se spopadati s stresom, prosti čas 
in osebnostna rast, uvajanje novih tehnologij v družinsko 
medicino, timsko delo in povezovanje med zdravniki, kako 
navdušiti mlade za družinsko medicino …Tečaj je name‑
njen tistim učiteljem v družinski medicini, ki želijo svoje 
znanje nadgraditi v mednarodnem okolju. 

Seminar za glavne mentorje
Seminar za glavne mentorje načrtujemo skupaj s slav‑
nostno akademijo ob 25. letnici Katedre za družinsko 
medicino MF Ljubljana, ki bo 13. novembra 2020. 
Delavnica bo posvečena pomenu mentorstva in mentor‑
jem, kot ključnim sodelavcem pri izvajanju dodiplomskega 
pouka in specializacije. V slavnostnem delu se nam bo kot 
predavateljica pridružila bodoča predsednica WONCA 
World Anna Stavdal, ki bo predstavila izzive družinske 
medicine.

37. Učne delavnice za mentorje 
Tudi v akademskem letu 2020/21 načrtujemo štiri učne 
delavnice za mentorje, ki bodo tematsko sledile temi 
mednarodnega tečaja. Termini delavnic in lokacije bodo:
•   Zreče, 11. in 12. december 2020,
•   Ljubljana, 8. in 9. januar 2021,
•   Moravske Toplice, 4.‑6. marec 2021,
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•   Strunjan, 9. in 10. april 2021.
V okviru delavnic bomo tudi vadili veščine, s katerimi 

se bomo seznanili na seminarju za mentorje.

Delavnica za nove mentorje 
Delavnico, načrtovano za leto 2020, smo prestavili. Novi 
termin bo predvidoma v januarju in februarju 2021. 
Delavnica je namenjena vsem novim mentorjem in vsem 
tistim, ki želijo svoje znanje iz osnovnih tehnik poučeva‑
nja in ocenjevanja v ambulanti ponoviti oz. nadgraditi. 
V okviru delavnice bomo pripravili tudi praktični prikaz 
letnega ocenjevanja specializanta.

Zaradi epidemije COVID-19 in odpovedi/prestavitve 
delavnic nekaterim mentorjem ni uspelo izpolniti 
kriterija za obnovitev mentorstva za študente. Izje-
moma se tudi mentorjem, ki se v zadnjih dveh letih 
niso uspeli udeležiti delavnice za mentorje (kar velja za 
enega od pogojev za obnovitev mentorstva za študente), 
podaljša status mentorja za eno leto. 

Za podrobnejše informacije o delavnicah in prijave se 
obrnite na g. Leo Vilman, Medicinska fakulteta, Katedra 
za družinsko medicino, Poljanski nasip 58, p. p. 2218, 
1104 Ljubljana, tel.: 01 43 86 915, elektronska pošta: 
kdrmed@mf.uni‑lj.si
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Delavnice za mentorje 
v letu 2020/21

Marija Petek Šter

Novosti v slovenskih 
smernicah za 

obravnavo astme 

Davorina Petek
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zdravnikov izpolnjevalo vprašalnik le na podlagi zapisov 
svojega predhodnika, kar ni nikoli enostavno delo. Pokazal 
se je tudi velik problem dostopa do kartotek umrlih bolni‑
kov. Zato še enkrat hvala vsem kolegom za ves trud pri 
pridobivanju podatkov in izpolnjevanju vprašalnika.

Vir:
Zadnik V, Kokalj Kokot M, Černelč K, Bric N. Ocena zami‑
kov pri napotitvi, izvedbi diagnostike in prvega zdravljenja 
pri bolnikih z raki sečnega mehurja in ledvic v Sloveniji. 
Onkologija. 2020; XXIV(1): 6–10.
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Letošnja učna delavnica je bila, kot vsako leto, krajši 
povzetek mednarodne učne delavnice septembra 2019. 
Njen namen je bil udeležencem ponuditi znanje in veščine, 
s katerimi bi lažje strokovno pravilno in v bolnika usmer‑
jeno obravnavali probleme, povezane s tiranijo zdravja, 
prepoznali različne tipe tiranije zdravega načina življenja, 
upoštevali vlogo kvartarne preventive, škodljive učinke 
pretiranega ukvarjanja z zdravim življenjskim slogom, 
strategije za spoprijemanje s pretiranim ukvarjanjem 
z lastnim zdravjem, in postali dobri učitelji študentov 
in specializantov.

Uvodno predavanje Spopad s tiranijo zdravja sem pri‑
pravila sama. Sledila so vprašanja in pripombe publike, ki 
jih ni bilo malo. Nadaljevali smo z delom v treh delovnih 
skupinah na temo »domače naloge«, v kateri smo udele‑
žence prosili, naj opišejo situacijo iz svoje ambulante, kjer 
je zdrav življenjski slog postal pacientova religija in nuja, 
prisila … Udeleženci so opisali veliko težko obvladljivih 
situacij iz svojih ambulant, tako z »bolniki«, ki bi želeli 
opraviti vse preiskave in obiskati vse specialiste, kot one, 
v katerih smo zdravniki pacientom »vsiljevali« zdrav način 
življenja ali zdravljenje, s katerim se niso strinjali. Slišali 
smo marsikatero žalostno zgodbo, še več pa komičnih, ki 
so nas povezale in sprostile.

Petkovo dopoldne smo začeli s predavanjem Danice 
Rotar Pavlič Vsega ni moč preprečiti, ki je spodbudilo 
burno razpravo in izmenjavo mnenj, kar smo pozneje 
pridoma izkoristili v delovnih skupinah. Pred kosilom 
je predavala tudi Ingrid Kus Sotošek, naslov njenega 
prispevka je bil Pogled pacienta – kako bi ostal zdrav? 
Osvetlila nam je pacientov pogled na preventivo v dru‑
žinski medicini, o čemer smo nato po dolgem in počez 
premišljali in razglabljali še v delovnih skupinah.

Naš dolgoletni dobrotnik in sponzor Krka nam je 
pripravil svoj simpozij, v katerem je kolega Igor Rigler, 

smernice to odsvetujejo. Nabor zdravil pri bolniku z astmo 
mora vedno vsebovati tudi inhalacijske glukokortikoide 
(IGK). Če ima bolnik simptome astme redko, manj kot 
dvakrat mesečno, predpišemo IGK/formoterol po potrebi 
v nizkem odmerku. Bolnik lahko prejema tudi dva vdiho‑
valnika, in sicer SABA in IGK ločeno, vendar mora ob 
simptomih vzeti oba. Ta režim zahteva dobro sodelovanje 
bolnika, saj je znano, da bolnik radi uporabijo le SABA, 
opustijo pa inhalacije z IGK. V tem smislu je seveda vdi‑
hovalnik IGK/formoterol mnogo enostavnejši in zago‑
tavlja, da bo bolnik z blago astmo po potrebi prejemal tudi 
IGK. Tako se za več kot polovico zmanjšajo huda poslab‑
šanja astme. S tem se je razširilo zdravljenje blage astme.

Korak 2: IGK v nizkem odmerku in SABA po potrebi ali 
nizek odmerek IGK/formoterol redno in po potebi. Bolniki 
s sezonsko astmo naj začnejo takoj ob začetku simptomov 
redno prejemati IGK v nizkem odmerku ali nizek odmerek 
IGK/formoterola po potrebi.

Zaključek
Novi poudarki pri zdravljenju astme so pomembni za 
vodenje bolnika z astmo v ambulanti družinske medicine. 
Zanimivo je videti, kako smiselno poskušajo smernice prav 
s spremembami v zdravljenju blage astme zmanjšati slabe 
učinke nerednega jemanja IGK, kjer je bila slaba adherenca 
bolnikov pogost dejavnik poslabšanja.

� l

Zaključek projekta 
Celostna analiza 

zgodnje obravnave 
bolnikov z urološkimi 

raki

Mateja Kokalj Kokot, Davorina Petek

36. učne delavnice za 
zdravnike družinske 

medicine
Učenje in poučevanje o tiraniji zdravja

Moravske Toplice 2020

Mateja Bulc

24

PO
R

O
Č

IL
A

Onkološki inštitut Ljubljana je v sodelovanju s Katedro 
za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani in 
Kliničnim oddelkom za urologijo UKC Ljubljana aprila 2018 
začel raziskovalni projekt z naslovom Celostna analiza 
zgodnje obravnave bolnikov z urološkimi raki z oceno 
zamikov pri napotitvi, izvedbi diagnostike in prvega 
zdravljenja. V začetku februarja 2019 smo vsem osebnim 
izbranim zdravnikom bolnikov, ki jim je bila v letu 2014 
postavljena diagnoza urološkega raka (rak prostate, seč‑
nega mehurja in ledvice), poslali vprašalnik o obravnavi 
na primarnem nivoju. Ponovno smo vprašalnike poslali 
oktobra 2019. V analizo je bilo vključenih 2266 bolnikov 
in uspeli smo zbrati podatke o obravnavi na primarni ravni 
za kar 57 % bolnikov. Glede na primerljive študije je to 
odličen rezultat, za katerega bi se celotna ekipa rada iz srca 
zahvalila vsem kolegom, ki so vrnili izpolnjene vprašalnike.

Analiza podatkov še poteka, a verjamemo, da smo storili 
velik korak k boljšemu razumevanju dejanske obravnave 
bolnikov z urološkimi raki pri nas. Prva analiza podatkov 
za raka sečnega mehurja in ledvic je bila že narejena, čla‑
nek je izšel v junijski številki Onkologije. Čas od prvega 
obiska pri osebnem zdravniku, ki je pričel z diagnostičnimi 
preiskavami, do začetka zdravljenja je znašal pri bolnikih 
z rakom 35 dni, pri bolnikih z ledvičnim rakom pa 22 dni. 
Pri obeh rakih je največ časa poteklo med začetimi diagno‑
stičnimi postopki (laboratorij, UZ trebuha, ipd) in prvim 
pregledom pri kliničnem specialistu, kar nakazuje na ozko 
grlo pri možnosti napotitve in izvedbi diagnostike (1). 
Veselimo se, da vam bomo lahko celoten projekt in njegove 
izsledke v prihodnosti predstavili na naših srečanjih.

Precejšnji del bolnikov je v času od postavitve diagnoze 
(2014) do izpolnjevanja vprašalnikov (2019) zamenjalo 
osebnega izbranega zdravnika (selitev, odhod v DSO, 
menjava delovnega mesta zdravnika). Posledično je precej 



specialist nevrolog, zelo jasno in nazorno predaval o nevro‑
patski bolečini ter potrpežljivo in prijazno odgovarjal na 
številna vprašanja poslušalcev.

Vso to znanost smo prevetrili na izletu do Rotunde, 
čudovite male cerkvice iz 13. stoletja z dokaj dobro ohra‑
njenimi freskami. Vodič nam je predvajal kratko preda‑
vanje o nastanku in zgodovini objekta, po predavanju pa 
smo udeleženci slovesno vzdušje v okronali še z izvedbo 
pesmi Vsi so venci vejli. Večerja v bližnji odlični gostilnici 
je bila izborna, a naporna. Žal nismo mogli niti poskusiti, 
kaj šele pojesti vsega, kar nam je dišalo z mize.

V soboto dopoldne nam je naša lokalna organizatorka, 
kolegica Tamara Elbl, predavala o »superzdravju« in pre‑
ventivi v digitalni dobi ter nas dobro nabodrila za pripravo 
zaključkov delovnih skupin. Zaključke skupin so kolegi 
predstavili sami, nas navdušili z odličnimi predlogi in tudi 
nasmejali s humorjem in ironijo.

Delavnico smo po dobri stari navadi zaključili z mnenji 
udeležencev in se veselili njihove zagnanosti ter zadovolj‑
stva. Obljubili smo si, da se ob letu spet srečamo.

Na kratko bom poskusila strniti glavne zaključke delav‑
nice: 
•   Metodo SOPA bi veljalo vključiti v preventivo in presejanje 

v naših ambulantah.
•   Naš cilj mora biti prikazati študentom 6. letnika dru žin‑

sko medicino v čim lepši in privlačni luči, brez stalnega 
pritoževanja in negodovanja, kar je postalo navada dru‑
žinskih zdravnikov.
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•   Specializant naj dela ob mentorju v mentorjevi ambulanti, 
ne pa da »maši kadrovske luknje«!

•   Med pripravništvom naj bo obvezno določeno obdobje 
dela v družinski medicini, in sicer najmanj en mesec.

•   Ločiti je treba urgentno medicino od družinske. Oboje 
v enem dnevu je prehud zalogaj.

•   Napotnice naj triažira specialist in ne administratorka! 
Treba jih je otrebiti birokratske navlake. Nujno je treba 
odpraviti vsa zgolj administrativna opravila iz nalog 
zdravnika, delno to prenesti na sestre (po novem ne 
smejo skoraj ničesar več same vnesti v računalnik!) ali 
pa na ZZZS (potne stroške, naloge za prevoz …).

•   Mentorji morajo imeti možnost hitrega stika, če naletijo 
na probleme pri specializantu.

•   Realizacija manjših glavarin je nujna! Predlagamo, da 
ne štejemo obremenitev več v glavarinskih količnikih, 
ampak v osebah, kot že vsaj 10 let določa evropska 
direktiva (CPME): 1500 opredeljenih oseb.

•   Bolniški stalež, daljši od enega meseca, naj sodi v domeno 
medicine dela ali ZZZS.

•   Predlog ocenjevanja specializanta je prezapleten in ni 
posebno smiseln. Ocenjevanje naj bo enostavno in eno‑
značno – določen vprašalnik, da bomo vsi ocenili vse 
specializante v enakem obsegu. 

•   E‑Posvet ni zaživel, kot smo upali, saj specialisti na 
sekundarnem in terciarnem nivoju bodisi ne vedo za 
to storitev bodisi je ne uporabljajo.
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(empagliflozin/
metformin HCI)

MOČ, KI DOSEŽE VEČ
Za vaše bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2

ŠTEVILNE KORISTI
• Učinkovito znižanje HbA1c, telesne 

teže in krvnega tlaka #

DOKAZANA ZAŠČITA
• 38 % manjše relativno tveganje za 

smrt zaradi srčno-žilnih vzrokov §

Zaviralec SGLT2, empagliflozin od 28.2.2020 brez omejitev predpisovanja s strani ZZZS4

SGLT2: natrijev glukozni prenašalec 2 
HbA1c: glikiran hemoglobin
#  Poleg znižanja ravni glukoze so ob uporabi zdravil Jardiance in Synjardy zabeležili tudi zmanjšanje telesne teže in znižanje krvnega tlaka. Uporaba zdravil 

Jardiance in Synjardy ni indicirana za izgubo telesne teže ali znižanje krvnega tlaka.1,3

§ V primerjavi s placebom. Pri odraslih bolnikih, ki so imeli neustrezno urejeno sladkorno bolezen tipa 2, koronarno bolezen, periferno arterijsko bolezen, 
preboleli miokardni infarkt ali prebolelo možgansko kap.1,2,3

SKRAJŠANA POVZETKA GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
Jardiance® 10 mg filmsko obložene tablete, Jardiance® 25 mg filmsko obložene tablete
Kakovostna in količinska sestava: ena tableta vsebuje 10 mg ali 25 mg empagliflozina. Vsebuje laktozo monohidrat. Ena tableta vsebuje 154,3 mg (Jardiance 10 mg) ali 107,4 mg (Jardiance 25 mg) brezvodne laktoze. Ena tableta vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija, kar v bistvu pomeni ‘brez natrija’. Terapevtske indikacije: Zdravilo Jardiance je 
indicirano za zdravljenje odraslih bolnikov z neustrezno urejeno sladkorno boleznijo tipa 2 kot dodatek k dieti in telesni aktivnosti za samostojno zdravljenje, kadar metformin ni primerno zdravilo, ker ga bolniki ne prenašajo, in v kombinaciji z drugimi zdravili za zdravljenje sladkorne bolezni. Odmerjanje in način uporabe: priporočeni začetni odmerek je 10 mg 
empagliflozina enkrat na dan kot samostojno zdravljenje in kot dodatno kombinirano zdravljenje z drugimi zdravili za zdravljenje sladkorne bolezni. Pri bolnikih, ki prenašajo empagliflozin 10 mg enkrat na dan, z eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 in pri katerih je potrebna boljša urejenost glikemije, lahko odmerek povečamo na 25 mg enkrat na dan. Največji dnevni 
odmerek je 25 mg. Če se empagliflozin uporablja v kombinaciji s sulfonilsečnino ali insulinom, bo morda potrebno zmanjšati odmerka sulfonilsečnine ali insulina, da bi zmanjšali tveganje hipoglikemije. Tablete se lahko jemljejo s hrano ali brez nje; pogoltnejo se cele z vodo. Če bolnik odmerek izpusti, ga mora vzeti takoj, ko se spomni. V istem dnevu ne sme vzeti 
dvojnega odmerka. Za natančnejša navodila glede odmerjanja glejte Povzetek glavnih značilnosti zdravila. Kontraindikacije: preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Pri bolnikih, ki so bili zdravljeni z zaviralci SGLT2, vključno z empagliflozinom so poročali o redkih primerih diabetične 
ketoacidoze, vključno z življenje ogrožujočimi in smrtnimi primeri. Pred uvedbo empagliflozina je treba oceniti dejavnike v bolnikovi anamnezi, ki bi lahko povečali nagnjenost h ketoacidozi. Pri bolnikih s sumom ali diagnozo DKA je treba nemudoma prekiniti zdravljenje z empagliflozinom. Zdravljenje je treba prekiniti pri bolnikih, sprejetih v bolnišnico zaradi večjega 
kirurškega posega ali akutne resne bolezni. Pri teh bolnikih se priporoča spremljanje ketonov. Za natančnejša navodila glede ketoacidoze glejte Povzetek glavnih značilnosti zdravila. Zdravila Jardiance se ne sme uvesti pri bolnikih z eGFR pod 60 ml/min/1,73 m2 ali CrCl < 60 ml/min. Pri bolnikih, ki empagliflozin prenašajo in pri katerih eGFR trajno pade pod 60 ml/
min/1,73 m2 ali CrCl pod 60 ml/min, je treba odmerek empagliflozina prilagoditi na 10 mg enkrat na dan ali ta odmerek ohraniti. Empagliflozin je treba ukiniti pri bolnikih, pri katerih eGFR trajno pade pod 45 ml/min/1,73 m2 ali pri katerih CrCl trajno pade pod 45 ml/min. Empagliflozina se ne sme uporabljati pri bolnikih z ledvično boleznijo v končni fazi ali pri bolnikih 
na dializi. Priporoča se spremljanje delovanja ledvic pred uvedbo empagliflozina in nato redno med zdravljenjem, tj. vsaj enkrat letno in pred uvedbo katerega koli sočasnega zdravila, ki lahko negativno vpliva na delovanje ledvic. Pri zdravljenju z empagliflozinom so opazili zvišanje hematokrita. Uvedbe zdravljenja pri bolnikih starih 85 let ali več se ne priporoča. Pri 
bolnikih, starih 75 let in več, obstaja povečano tveganje za zmanjšanje volumna, zato je treba pri teh bolnikih posebno pozornost nameniti vnosu tekočin v primeru sočasnega zdravljenja z zdravili, ki lahko povzročijo zmanjšanje volumna. V kliničnih preskušanjih z empagliflozinom so poročali o primerih poškodb jeter. Terapevtske izkušnje pri bolnikih s hudo jetrno 
okvaro so omejene, zato se uporabe pri tej populaciji ne priporoča. Zaradi načina delovanja, lahko povzroči manjše znižanje krvnega tlaka, zato je potrebna previdnost pri bolnikih z znano boleznijo srca in ožilja, bolnikih, ki se zdravijo z antihipertenzivi s hipotenzijo v anamnezi ali bolnikih, starih 75 let ali več. V primeru stanj, ki lahko povzročijo izgubo tekočine, je 
priporočljivo skrbno spremljanje stanja volumna in elektrolitov. Poročali so o primerih nekrotizirajočega fasciitisa presredka (znan tudi kot Fournierova gangrena) pri bolnikih in bolnicah, ki so jemali zaviralce SGLT2. To je redek, vendar resen zaplet, ki je lahko življenjsko nevaren ter zahteva nujen kirurški poseg in zdravljenje z antibiotiki. Bolnikom s simptomi, ki 
vključujejo bolečino, občutljivost, eritem ali otekanje v genitalnem predelu ali predelu presredka, skupaj s povišano telesno temperaturo in slabim počutjem, je treba svetovati, naj poiščejo zdravniško pomoč. Zavedajte se, da se pred nekrotizirajočim fasciitisom lahko pojavi urogenitalna infekcija ali perinealni absces. Če obstaja sum na Fournierovo gangreno, 
je treba zdravilo Jardiance ukiniti in uvesti takojšnje zdravljenje. Pri bolnikih, zdravljenih z empagliflozinom, so poročali o primerih zapletenih okužb sečil, vključno s pielonefritisom in urosepso. Pri bolnikih z zapleteno okužbo sečil je treba razmisliti o začasni prekinitvi empagliflozina. V dolgoročnih kliničnih študijah z drugim zaviralcem SGLT2 so opazili povečano 
število primerov amputacij na spodnjih okončinah (predvsem prstov na nogah). Ni znano, ali gre za učinek, ki je značilen za celo skupino zdravil. Kot pri vseh bolnikih s sladkorno boleznijo je pomembno, da jih podučimo o rutinski preventivni negi stopal. Izkušnje z razredom I-II po funkcijski razvrstitvi NYHA so omejene, izkušenj iz kliničnih študij z empagliflozinom z 
razredom III-IV po NYHA pa ni. Zaradi mehanizma delovanja bodo rezultati testov glukoze v urinu pri bolnikih, ki uporabljajo zdravilo Jardiance, pozitivni. Tablete vsebujejo laktozo. Med nosečnostjo se je bolje izogibati uporabi zdravila Jardiance, med dojenjem pa ga ne smemo uporabljati. Zdravilo Jardiance ima blag vpliv na sposobnost vožnje in upravljanje strojev. 
Varnost in učinkovitost pri otrocih in mladostnikih še nista bili dokazani. Interakcije: diuretiki (tiazid in diuretiki Henlejeve zanke), insulin in sekretagogi insulina, probenecid, induktorji encimov UGT, gemfibrozil, prenašalci OATP1B1/1B3, rifampicin, verapamil in digoksin. Neželeni učinki: zelo pogosti: hipoglikemija (pri uporabi s sulfonilsečnino ali insulinom). 
Pogosti: vaginalna kandidoza, vulvovaginitis, balanitis in druge okužbe spolovil, okužbe sečil (vključno s pielonefritisom in urosepso), žeja, pruritus (generaliziran), izpuščaj, pogostejše uriniranje, zvišana raven lipidov. Občasni: urtikarija, zmanjšanje volumna, disurija, zvišana raven kreatinina v krvi/zmanjšana hitrost glomerulne filtracije, zvišan hematokrit. Redki:
diabetična ketoacidoza. Neznana pogostnost: nekrotizirajoči fasciitis presredka (Fournierova gangrena), angioedem. Način in režim izdaje: Rp. Imetnik dovoljenja za promet: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Nemčija. Za podrobnejše informacije glejte Povzetek glavnih značilnosti zdravila 04/2020.

Synjardy 5 mg/850 mg filmsko obložene tablete, Synjardy 5 mg/1000 mg filmsko obložene tablete, Synjardy 12,5 mg/850 mg filmsko obložene tablete Synjardy 12,5 mg/1000 mg filmsko obložene tablete
Sestava: ena tableta vsebuje 5 mg (12,5 mg) empagliflozina in 850 mg (1000 mg) metforminijevega klorida. Terapevtske indikacije: zdravljenje odraslih bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 kot dopolnilo k dieti in telesni aktivnosti: a.) pri bolnikih z nezadostno urejeno boleznijo pri jemanju največjega odmerka metformina, ki ga še prenašajo v monoterapiji; 
b.) v kombinaciji z drugimi zdravili za zdravljenje sladkorne bolezni pri bolnikih, ki niso zadostno urejeni z metforminom in temi zdravili; c.) pri bolnikih, ki se že zdravijo s kombinacijo empagliflozina in metformina v ločenih tabletah. Odmerjanje in način uporabe: Odrasli z normalnim delovanjem ledvic (GFR ≥ 90 ml/min): priporočeni odmerek je 1 tableta 2x na 
dan. Odmerek je treba prilagoditi vsakemu bolniku na podlagi obstoječega režima zdravljenja, učinkovitosti in prenašanja. Uporabljati je potrebno priporočeni dnevni odmerek empagliflozina po 10 mg ali 25 mg, ne da bi pri tem presegli največji priporočeni dnevni odmerek metformina. Pri bolnikih z nezadostno urejeno boleznijo pri jemanju metformina: Priporo-
čeni začetni odmerek zdravila Synjardy je 5 mg empagliflozina 2 x dnevno s podobnim odmerkom metformina, kot so ga že jemali. Pri bolnikih, ki prenašajo skupni dnevni odmerek empagliflozina 10 mg in ki potrebujejo boljšo urejenost glikemije, se lahko skupni dnevni odmerek empagliflozina poveča na 25 mg. Če se zdravilo Synjardy uporablja v kombinaciji 
s sulfonilsečnino in/ali insulinom, bo morda treba zmanjšati odmerek sulfonilsečnine ali insulina, da bi zmanjšali tveganje za hipoglikemijo. Bolnike, ki so do zamenjave s Synjardy jemali empagliflozin in metformin v ločenih tabletah je treba zdraviti z enakima dnevnima odmerkoma empagliflozina in metformina, kot so ju jemali doslej, ali z najbližjim terapevtsko 
ustreznim odmerkom metformina. Ledvična okvara: Pri bolnikih z blago ledvično okvaro ni potrebno prilagajati odmerka. GFR je treba oceniti pred uvedbo zdravljenja z zdravili, ki vsebujejo metformin, nato pa vsaj enkrat letno. Pri bolnikih s povečanim tveganjem dodatnega napredovanja okvare ledvic in pri starejših je treba delovanje ledvic oceniti pogosteje, na 
primer vsake 3 do 6 mesecev (glejte preglednico v SPC-ju). Tega zdravila se ne sme uporabljati pri bolnikih z jetrno okvaro. Pri starejših bolnikih ga je treba uporabljati previdno. Pri bolnikih, starih 85 let in več, se uvedbe zdravljenja s tem zdravilom ne priporoča. Varnost in učinkovitost pri otrocih in mladostnikih od rojstva do 18. leta starosti še nista bili dokazani. 
Način uporabe: zdravilo je treba jemati dvakrat dnevno med jedjo, da bi zmanjšali z metforminom povezane neželene učinke na prebavila. Vsi bolniki morajo nadaljevati dieto z ustrezno porazdelitvijo vnosa ogljikovih hidratov preko dneva. Bolniki s preveliko telesno maso morajo nadaljevati dieto z zmanjšano energijsko vrednostjo. Če bolnik pozabi vzeti odmerek, 
ga mora vzeti takoj, ko se spomni. Vendar hkrati ne sme vzeti dvojnega odmerka. Kontraindikacije: preobčutljivost na zdravilni učinkovini ali katero koli pomožno snov, vse vrste akutne metabolične acidoze, diabetična predkoma, huda ledvična odpoved (GFR < 30 ml/min), akutna stanja, ki bi lahko spremenila delovanje ledvic (dehidracija, huda okužba, šok); 
bolezni, ki lahko povzročijo tkivno hipoksijo (predvsem akutne bolezni ali poslabšanje kroničnih bolezni) (npr. dekompenzirano srčno popuščanje, odpoved dihal, nedavni miokardni infarkt, šok), jetrna okvara, akutna zastrupitev z alkoholom in alkoholizem. Tega zdravila se med dojenjem ne sme uporabljati. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Na možnost 
diabetične ketoacidoze (DKA) je treba pomisliti, če se pojavijo nespecifični simptomi, kot so slabost, bruhanje, anoreksija, bolečine v trebuhu, prekomerna žeja, oteženo dihanje, zmedenost, neobičajna utrujenost ali zaspanost. Ob pojavu teh simptomov je potrebno nemudoma preveriti, ali gre za ketoacidozo, ne glede na raven glukoze v krvi. Pri bolnikih s sumom 
ali diagnozo DKA je treba nemudoma prekiniti zdravljenje z empagliflozinom. Zdravljenje je treba prekiniti pri bolnikih, sprejetih v bolnišnico zaradi večjega kirurškega posega ali akutne resne bolezni. Pri teh bolnikih se priporoča spremljanje ketonov (bolj priporočljivo je meriti v krvi kot urinu). Zdravljenje je mogoče znova uvesti, ko so vrednosti ketonov normalne 
in se bolnikovo stanje stabilizira. Pred uvedbo empagliflozina je treba oceniti dejavnike v bolnikovi anamnezi, ki bi lahko povečali nagnjenost h ketoacidozi. Laktacidoza, zelo redek a resen presnovni zaplet, se najpogosteje pojavi ob akutnem poslabšanju delovanja ledvic, ob kardiorespiratorni bolezni ali sepsi. Pri akutnem poslabšanju delovanja ledvic se začne 
metformin kopičiti, kar poveča tveganje za laktacidozo. V primeru dehidracije (huda driska ali bruhanje, zvišana telesna temperatura ali zmanjšan vnos tekočine) je treba jemanje metformina začasno prekiniti. Zdravila, ki lahko akutno okvarijo delovanje ledvic (kot so antihipertenzivi, diuretiki in nesteroidna protivnetna zdravila), je treba pri bolnikih, ki se zdravijo z 
metforminom, uvesti previdno. Drugi dejavniki tveganja za laktacidozo so pretirano uživanje alkohola, jetrna insuficienca, neustrezno nadzorovana sladkorna bolezen, ketoza, dolgotrajno postenje in vsa stanja, povezana s hipoksijo, ter sočasna uporaba zdravil, ki lahko povzročijo laktacidozo. Za laktacidozo so značilni acidozna dispneja, bolečina v trebuhu, mišični 
krči, astenija in hipotermija, ki ji sledi koma. Ob sumu na simptome mora bolnik prenehati z jemanjem metformina in takoj poiskati zdravniško pomoč. Uporaba jodiranih kontrastnih sredstev: metformin je treba pred slikanjem ali v času slikanja ukiniti in se ga sme ponovno uvesti najmanj 48 ur pozneje, če je bilo delovanje ledvic ponovno ovrednoteno in ocenjeno 
kot stabilno. Delovanje ledvic: GFR je treba oceniti pred uvedbo zdravljenja, nato pa v rednih presledkih. Synjardy je kontraindiciran pri bolnikih z GFR< 30 ml/min in ga je treba začasno ukiniti, če se pojavijo stanja, ki spremenijo delovanje ledvic. Delovanje srca: pri bolnikih s srčnim popuščanjem obstaja večje tveganje za hipoksijo in ledvično okvaro. Pri bolnikih 
s stabilnim kroničnim srčnim popuščanjem se Synjardy lahko uporablja ob rednem spremljanju delovanja srca in ledvic. Pri bolnikih z akutnim in nestabilnim srčnim popuščanjem je Synjardy kontraindiciran, ker vsebuje metformin. V kliničnih preskušanjih z empagliflozinom so poročali o primerih poškodb jeter. Vzročnega razmerja med empagliflozom in poškod-
bami jeter niso ugotovili. Uporabo metformina je treba v času kirurškega posega pod splošno, spinalno ali epiduralno anestezijo prekiniti. Zdravljenje se sme ponovno uvesti najmanj 48 ur po kirurškem posegu ali začetku peroralnega prehranjevanja, če je bilo delovanje ledvic ponovno ovrednoteno in ocenjeno kot stabilno. Tveganje za zmanjšanje volumna: po-
trebna je previdnost pri bolnikih, pri katerih lahko znižanje krvnega tlaka, ki ga povzroči empagliflozin, predstavlja tveganje (bolniki z znano boleznijo srca in ožilja, bolniki s hipotenzijo v anamnezi, ki se zdravijo z antihipertenzivi; ali bolniki, stari 75 let ali več). V primeru stanj, ki lahko povzročijo izgubo tekočine, se pri bolnikih, ki dobivajo Synjardy, priporoča skrbno 
spremljanje stanja volumna in elektrolitov. Presoditi je treba o začasni prekinitvi zdravljenja z Synjardy do ponovne vzpostavitve tekočinskega ravnovesja. V obdobju trženja so pri bolnikih, zdravljenih z empagliflozinom, poročali o primerih zapletenih okužb sečil, vključno s pielonefritisom in urosepso. Zato je pri bolnikih z zapleteno okužbo sečil treba razmisliti o 
začasni prekinitvi zdravljenja. Po začetku trženja so poročali o primerih nekrotizirajočega fasciitisa presredka (znan tudi kot Fournierova gangrena) pri bolnikih in bolnicah, ki so jemali zaviralce SGLT2. To je redek, vendar resen zaplet, ki je lahko življenjsko nevaren ter zahteva nujen kirurški poseg in zdravljenje z antibiotiki. Bolnikom s simptomi, ki vključujejo bole-
čino, občutljivost, eritem ali otekanje v genitalnem predelu ali predelu presredka, skupaj s povišano telesno temperaturo in slabim počutjem, je treba svetovati, naj poiščejo zdravniško pomoč. Pred nekrotizirajočim fasciitisom se lahko pojavi urogenitalna infekcija ali perinealni absces. Če obstaja sum na Fournierovo gangreno, je treba Synjardy ukiniti in uvesti ta-
kojšnje zdravljenje (vključno z antibiotiki in kirurško odstranitvijo prizadetega tkiva). Opazili so povečano število primerov amputacij na spodnjih okončinah (ni znano, ali gre za učinek, ki je značilen za celo skupino zdravil). Kot pri vseh bolnikih s sladkorno boleznijo je pomembno, da jih podučimo o rutinski preventivni negi stopal. Pri zdravljenju z empagliflozinom so 
opazili zvišanje hematokrita. Starejši: pri bolnikih, starih 75 let in več, obstaja povečano tveganje za zmanjšanje volumna. Uvedba zdravljenja pri bolnikih, starih 85 let in več, se ne priporoča. Srčno popuščanje: poročali so o znižanju srčno-žilne umrljivosti pri bolnikih s srčnim popuščanjem. Rezultati testov glukoze v urinu pri bolnikih, ki jemljejo Synjardy, bodo 
pozitivni (zaradi mehanizma delovanja). Interakcije: empagliflozin: diuretiki (tiazid in diuretiki Henlejeve zanke), insulin in sekretagogi insulina (sulfonilsečnine), znani induktorji encimov UGT. Empagliflozin je substrat humanih prenašalcev privzema OAT3, OATP1B1 in OATP1B3, substrat P-gp in BCRP. Empagliflozin ne zavira, deaktivira ali inducira izooblik CYP450. 
Empagliflozin ne zavira UGT1A1, UGT1A3, UGT1A8, UGT1A9 ali UGT2B7. Metformin: alkohol, organski kationski prenašalci (zaviralci OCT1 in OCT2, induktorji OCT1), jodirana kontrastna sredstva, nesteroidna protivnetna zdravila, vključno s COX II, zaviralci ACE, antagonisti receptorjev angiotenzina II in diuretiki, zlasti diuretiki Henlejeve zanke, glukokortikoidi (pri 
sistemski in lokalni uporabi), agonisti beta2 in diuretiki, insulin in sekretagogi insulina (sulfonilsečnine). Neželeni učinki: zelo pogosti: hipoglikemija (pri uporabi s sulfonilsečnino ali insulinom), prebavni simptomi. Pogosti: vaginalna kandidoza, vulvovaginitis, balanitis in druge okužbe spolovil, okužbe sečil, žeja, motnje okušanja, pruritus (generaliziran), izpuščaj, 
pogostejše uriniranje, zvišana raven lipidov v serumu. Občasni: zmanjšanje volumna, urtikarija, disurija, zvišana raven kreatinina v krvi/zmanjšana hitrost glomerulne filtracije, zvišan hematokrit. Redki: diabetična ketoacidoza. Zelo redki: laktacidoza,pomanjkanje vitamina B12, nenormalni izvidi testov jetrnih funkcij, hepatitis, eritem. Neznana pogostnost; nekrotizi-
rajoči fasciitis presredka (Fournierova gangrena), angioedem. Način in režim izdaje: Rp. Imetnik dovoljenja za promet: B oehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein, Nemčija. Za podrobnejše informacije glejte SPC z dne 04/2020.

Literatura: 1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Jardiance®, april 2020. 2. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al; EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and  mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015;373(22):2117-2128.. 3. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Synjardy®,  april 2020. 4. ZZZS: Spremembe 
liste zdravil, 12.02.2020
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Ali se tudi vaši bolniki z astmo
preveč zanašajo na kratkodelujoče

beta agoniste?

Danica Rotar Pavlič
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28 Raziskave urejenosti astme po vsem svetu 
kažejo, da kljub izjemnemu razvoju znanja 
na področju patofiziologije in zdravljenja 
astme v vsakdanjem življenju le malo bol‑
nikov doseže takšno urejenost bolezni, kot 
jo je mogoče v randomiziranih prospektiv‑
nih raziskavah.
V slovenski raziskavi Locatellija s sodelavci 
je pri zdravljenju astme dobro sodelovala 
približno polovica bolnikov, preostali pa 
so sodelovali zmerno dobro (23 % bolni‑
kov; skupni seštevek točk MMAS‑8 je bil 
večji od 6 in manjši od 8) oziroma slabo 
(24 % bolnikov; skupni seštevek točk 
MMAS‑8 je bil manjši ali enak 6). Le 
petina (21 %) bolnikov je imela popoln 
nadzor nad astmo, 42 % jih je imelo dober 
nadzor, več kot tretjina bolnikov (37 %) 
pa ni imela nadzora nad boleznijo. V zad‑
njem letu raziskave je 46 od 208 bolnikov 
(22 %) doživelo akutno poslabšanje astme, 
ki je zahtevalo obisk urgence, sprejem 
v bolnišnico ali zdravljenje s peroralnim 
glukokortikoidom. Dejavniki, ki so stati‑
stično značilno vplivali na nadzor astme, 
so bili izobrazba bolnikov (višja izobrazba 
je bila povezana z boljšim nadzorom), 
kajenje (kadilci so imeli slabši nadzor), 
poslabšanje bolezenskega stanja (slabši 
nadzor) in (ne)sodelovanje bolnikov pri 
zdravljenju z zdravili.
Kratkodelujoči agonisti beta2 (SABA) so 
zdravila, znana kot reševalci. Uporabljamo 

jih za hitro lajšanje simptomov astme, kot 
so piskanje, občutek pretesnega prsnega 
koša, kašljanje in težko dihanje. SABA 
začnejo učinkovati v nekaj minutah in 
začasno lajšajo te simptome. Ustavijo 
stopnjujoči se bronhospazem in so zelo 
učinkoviti pri odpiranju dihalnih poti, 
ne preprečujejo in ne zmanjšujejo pa 
otekanja in vnetja dihalne poti. Če so 
bolniki z astmo prisiljeni pogosto uporab‑
ljati SABA, to pomeni, da vnetje ni pod 
nadzorom. Če se bronhialna obstrukcija 
poslabša, ne smemo preprosto čez pri po‑
ročeno mejo povečati odmerkov zdravil, 
ki vsebujejo SABA, saj je to v daljšem 
obdobju neustrezno in lahko tudi tvegano. 
Če do tega pride, moramo zdravljenje – 
zlasti ustreznost protivnetnega zdrav‑
ljenja z inhalacijskimi kortikosteroidi – 
znova pretehtati, da bi preprečili more‑
bitno življenje ogrožajoče poslabšanje 
nadzora nad boleznijo.
Pogosta uporaba SABA je ključni indikator 
slabe urejenosti astme. Je dejavnik tvega‑
nja za poslabšanje astme in potencialno 
spremenljiv dejavnik tveganja za smrt 
zaradi astme. Za tiste, ki porabijo več kot 
en vdihovalnik SABA mesečno (200 akti‑
vacij), strokovnjaki priporočajo čim prej‑
šnji klinični pregled. 
Zavod za razvoj družinske medicine bo 
v sodelovanju z mednarodno skupino 
IPCRG (International Primary Care 

Respiratory Group) pripravil izobra že va‑
nja o ustrezni rabi SABA in o more bit nem 
prevelikem zanašanju uporabnikov na 
SABA. Kampanjo bomo izvajali na večjih 
in manjših zdravniških srečanjih, o katerih 
boste obveščeni tako v rednih kot tudi 
elektronskih medijih.
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ALI SE TUDI VAŠI BOLNIKI Z ASTMO PREVEČ 
ZANAŠAJO NA SABA?

Reference: 1 .  Global  In it iat ive for  Asthma (GINA) .  Pocket  guide for  asthma management and prevention ( for  adults  and chi ldren older  than 
5  years) .  2020.  Dostopno na:  http://www.ginasthma.org/,  maja 2020.

SABA:  kratko delujoč agonist  beta receptorjev
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Uporaba SABA 3 ali večkrat na teden 
je znak povečanega tveganja za 
napad astme.1

Ozaveščanje bolnikov o tveganjih, 
povezanih s prevelikim zanašanjem 
na SABA, je pomembno za uspešno 
zdravljenje bolnikov z astmo.1
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Kranj, ki jim bo postavljena diagnoza raka 
dojk na Onkološkem inštitutu Ljubljana. 
Tudi te bolnice bodo izpolnile triažne 
vprašalnike, ne bodo pa aktivno napo‑
tovane v mrežo izvajalcev. Diplomirana 
medicinska sestra – koordinatorica bo 
osrednja oseba, ki bo v stiku z bolnico, 
ji posredovala vprašalnik in ji pomagala 
pri izpolnjevanju, če bo to potrebno. 

Vprašalnik bo tudi ocenila. Bolnici bo 
svetovala, ji nudila informativni tiskani 
in material v e‑obliki za opolnomočenje 
glede najpogostejših težav. Sledila ji bo 
v mreži izvajalcev zdravstvenih storitev. 
Sodelovala bo z njenim lečečim onko‑
logom, z izvajalci zdravstvenih storitev 
v mreži in pridobivala izvide opravljenih 
preiskav. Imela bo zelo pomembno vlogo 

tudi pri poučevanju sodelavcev, predvsem 
na primarnem nivoju zdravstvenega 
varstva (referenčne ambulante, centri 
za krepitev zdravja itd.).
Med intervencijsko in kontrolno skupino 
bolnic bomo primerjali kakovost življenja 
in trajanje bolniškega staleža ter stopnjo 
invalidnosti. Menimo, da je izbrani zdrav‑
nik (in ostalo zdravstveno osebje primar‑
nega nivoja) zelo pomemben člen v mreži 
izvajalcev celostne rehabilitacije, zato bi 
želeli vzpostaviti čim bolj pristno vez z njimi 
in jim razložiti, kako smo si rehabilitacijo 
zamislili in kako lahko tvorno sodelujemo 
v dobro naših bolnikov. 
Od izbranih zdravnikov želimo, da bi:
•   svoje bolnice spodbujali k vključevanju 

v pilotni program, 
•   še naprej osveščali bolnice o zdravem 

načinu življenja, 
•   od postavitve diagnoze dalje bolnice 

usmerjali na pot čimprejšnje vključitve 
nazaj v delovno razmerje (glede na 
zdravstveno stanje), 

•   na poti zdravljenja in okrevanja bolnicam 
nudili psihološko oporo po svojih zmož‑
nostih,

•   v skladu s smernicami in napotki s strani 
DMS – koordinatorice oz. članov delovne 
skupine na OI bolnice napotovali 
v centre za duševno zdravje in v centre 
za krepitev zdravja,

•   v skladu s smernicami predpisovali pro‑
tibolečinsko terapijo v primeru, ko bol‑
nica navaja blažjo stopnjo bolečine (če je 
bolečina višje stopnje, bolnico napotimo 
v protibolečinsko ambulanto OI).

V dvomih se bodo izbrani zdravnik ali 
drugi zdravstveni delavci na primarnem 
nivoju lahko posvetovali z DMS koordi‑
natorico oz. z drugimi člani delovne 
skupine po telefonu ali e‑pošti. 
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Celostna rehabilitacija po raku dojke – 
kaj vse bo dostopno vašim pacientkam

Lorna Zadravec Zaletel, Vesna Homar

Uvod
V okviru Državnega programa za obvlado‑
vanje raka (DPOR) smo z aktivnostmi za 
vzpostavitev celostne rehabilitacije onko‑
loških bolnikov pričeli v letu 2017. Usta‑
novili smo multidisciplinarno delovno 
skupino za celostno rehabilitacijo, ki je 
vključevala strokovnjake z različnih 
področij in iz različnih ustanov. Najprej 
smo naredili analizo stanja o rehabilita‑
ciji onkoloških bolnikov v Sloveniji. z ano‑
nimno spletno anketo med onkološkimi 
bolniki smo ugotovili, da ti za številne 
težave, s katerimi so se soočali med zdrav‑
ljenjem in po njem, niso dobili ustrezne 
pomoči. Izrazili so željo, da bi se čim večji 
obseg rehabilitacije izvajal v bližini njiho‑
vega bivališča. 
Izoblikovali smo definicijo izraza celostne 
rehabilitacije za onkološke bolnike, ki se 
glasi: »Celostna rehabilitacija so aktivni 
postopki, s katerimi onkološkim bolnikom 
omogočimo najboljše telesno, duševno 
in socialno funkcioniranje (delovanje) 
od diagnoze dalje. Celostna rehabilitacija 
mora zajemati medicinsko, psihološko, 
socialno in poklicno rehabilitacijo.« Odlo čili 
smo se za sistem celostne rehabilita cije, 
ki bi omogočal posameznemu bolniku pri
krojeno rehabilitacijo. Postopki celostne 
rehabilitacije omogočajo zgodnejše pre‑
poznavanje posledic, tako somatskih kot 
psihičnih, ki jih povzroča bolezen sama 
ali njeno zdravljenje, in hitrejšo obravnava 
znotraj vzpostavljene mreže izvajalcev 
(slika 1). Dobrobit tega je boljša kakovost 
življenja bolnikov od postavitve diagnoze 
dalje, manj zapletov med onkološkim 
zdravljenjem in zato boljše »prenašanje« 
terapije. To se kasneje zrcali v krajši odsot‑

nosti z dela in manjši stopnji invalidnosti. 
Nepogrešljiv sestavni del celostne reha‑
bilitacije je tudi vključitev specialistov 
medicine dela, prometa in športa, pri 
katerih se bo bolnik zglasil že med samim 
zdravljenjem. Tako bo omogočena zgodnja 
prekvalifikacija, dokvalifikacija in/ali 
prilagoditev delovnega mesta, če bo to 
potrebno glede na zdravstveno stanje 
bolnika. Menimo, da je čim prejšnja 
vrnitev na delovno mesto za bolnika 
zelo pomembna, saj omogoča socialno 
vključenost in socialno varnost.
V sklopu delovne skupine smo izdelali 
akcijski načrt celostne rehabilitacije, načrt 
za pilotni projekt ter smernice in klinično 
pot celostne rehabilitacije za bolnice z ra‑
kom dojk, katerih osnova so tako evropske 
kot ameriške smernice s po dobno vsebino 
(https://www.onko‑i.si/fileadmin/onko/ 
datoteke/Publikacije/Klinicna_pot_ 
rehabilitacija_DOJKAdocx.pdf).
Bolnik bo v program celostne rehabilita‑
cije vključen od postavitve diagnoze do 
konca življenja. Pomembno je namreč čim 
prej ugotoviti in zmanjševati težave med 
zdravljenjem in neposredno po njem ter 
tudi pozne posledice zdravljenja (okvare 
organov, drugi primarni tumorji, psihične 
težave).

Pilotni projekt celostne 
rehabilitacije v skupini 
bolnic z rakom dojk
V pilotni projekt, katerega namen je razvoj 
in testiranje novega sistema celostne reha‑
bilitacije za onkološke bolnike v Sloveniji 
ter njihovo kasnejše posplošenje na druge 
skupine onkoloških bolnikov, bodo vklju‑
čene bolnice z rakom dojke. Financirata ga 

ARRS in Ministrstvo za zdravje. Predvi‑
doma bomo v intervencijsko skupino 
vključili 300 žensk med 25. in 65. letom 
starosti s stalnim bivališčem v območnih 
enotah ZZZS Ljubljana in Kranj, ki jim 
bo postavljena diagnoza raka dojk na 
Onkološkem inštitutu Ljubljana med 
septembrom 2020 in septembrom 2021. 
Bolnice intervencijske in kontrolne sku‑
pine bodo na Onkološkem inštitutu vsaj 
3‑krat srečale koordinatorico celostne 
rehabilitacije (diplomirano medicinsko 
sestro) za onkološke bolnike, in sicer ob 
postavitvi diagnoze ter po 6 in 12 mesecih. 
Ob obisku bodo izpolnile triažni vpra šal‑
nik, v katerem bolnico ciljano sprašujemo 
po težavah, vsebinsko razdeljenih v 14 
sklopov (slika 1). Bolnice intervencijske 
skupine bodo glede na izraženost težav 
nato napotene k različnim izvajalcem 
v skladu s smernicami in klinično potjo 
celostne rehabilitacije. Ob blagih težavah 
bo zadostovala obravnava bolnice na pri‑
marnem nivoju (izbrani zdravnik, refe‑
renčne ambulante, centri za krepitev 
zdravja, centri za duševno zdravje itd.) 
ali pri lečečem onkologu. Pri izrazitejših 
težavah pa bo potrebna obravnava na 
sekundarnem oz. terciarnem nivoju 
zdravstvenega varstva (Onkološki inštitut 
v Ljubljani, UKC Ljubljana, Univerzitetni 
rehabilitacijski inštitut Soča in nekateri 
drugi izvajalci ambulantne dejavnosti). 
Namen vprašalnikov je čim prej prepoz‑
nati bolničine težave in jih z napotitvijo 
k ustreznim strokovnjakom učinkovito 
odpraviti oz. omiliti. 
V kontrolno skupino bomo vključili 300 
žensk iste starostne skupine z bivališčem 
zunaj območnih enot ZZZS Ljubljana in 

(Ansioznost, depresivnost in stiska,
Kognitivne funkcije,

Utrudljivost, Motnje spanja)

Sklopi 1–4: PSIHOLOŠKE TEŽAVE

• OIL – Ambulanta za psihoonkologijo,
• Psihiatrična klinika UKC LJ
• ZD – Centri za krepitev zdravja,

centri za duševno zdravje

Sklopi 5–6: FUNKCIONALNOSTI
IN BRAZGOTINA

(Funkcionalnosti – Limfedem
in gibljivost roke, Brazgotina)

• UKC LJ – Inštitut za medicinsko
rehabilitacijo,

• URI SOČA  - ambulante
specialista FRM

• OIL – Ambulanta za psihoonkologijo

Sklop 7: OKVARA SRCA

• Diagnostika – ultrazvok (izbrane
3 ustanove, med njimi ZD LJ),

•UKC LJ – pregled in diagnoza
pri kardiologu

Sklop 9: SPOLNOST
(Boleča nožnica, Zmanjšan interes)

• OIL – Ginekološka ambulanta
za spolne težave

• Univerzitetna psihiatrična klinika
Ljubljana - Ambulanta za spolno zdravje

(Nevropatija, Akutna, kronična
in prebijajoča bolečina

• OIL – Protibolečinska ambulanta
• URI SOČA
• Družinski zdravnik, lečeči onkolog

Sklop 11: BOLEČINA

Sklop 13: PREHRANA
IN PREHRANSKO STANJE

• Enota za klinično prehrano OIL
• Delavnice o prehrani na OIL
• Družinski zdravnik

(Vročinski oblivi in nočno potenje,
Bolečine v sklepih in mišicah, Zdravje kosti

• Ginekološka ambulanta OILJ in ZD LJ
• OIL – Protibolečinska ambulanta OIL –
• Zdravje kosti:  UKC LJ – Poliklinika –

Endokrinološka ambulanta

Sklop 14: POKLICNA
REHABILITACIJA

URI SOČA

• Koordinator OIL - usmeritve
• OIL – Ambulanta za psihoonkologijo

Sklop 12: IZGUBA LAS

Sklop 10:  ZDRAV
NAČIN ŽIVLJENJA

• ZD – Referenčna ambulanta,
centri za krepitev zdravja

• Enota za klinično prehrano OIL
• Kineziterapija na Fakulteti za šport LJ

Prehranjevanje, Gibanje

Sklop 8: SIMPTOMI,
POVEZANI S POMANJKANJEM

ŽENSKIH HORMONOV
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Administrativne obremenitve  
zdravnikov družinske 

medicine 

Polona Lampič, Marija Petek‑Šter

Uvod
Družinska medicina v Sloveniji in v Evropi 
se sooča z izzivi in spremembami zaradi 
staranja prebivalstva, finančnih omejitev 
ter možnosti, ki jih prinašajo nove tehno‑
logije, hkrati pa se srečuje z visokimi 
pričakovanji stroke in uporabnikov (1). 
Pomanjkanje zdravnikov in večanje delov‑
nih obremenitev družinskih zdravnikov 
je težava v celotnem zahodnem svetu (2). 
V večini novejših študij ugotavljajo, da 
se daljša čas, ki ga zdravnik preživi pred 
računalnikom, in krajša čas neposrednega 
stika s pacienti (3, 4).

Rezultati
V raziskavi smo zbrali podatke o 3070 obi‑
skovalcih ambulant družinske medicine, 
od tega 58,3 % žensk in 41,7 % moških, ki 
so bili v povprečju stari 56,5 let. V pov‑
preč nem delovnem dnevu je družinski 
zdravnik zabeležil 52,5 obiskov, od tega 
je bilo 27,9 obiskov s pregledom (53,2 %) 
in 24,6 obiskov brez pregleda (46,8 %). 
Pri obračunanem obisku s pregledom je 
bilo obračunanih 27,7 % prvih in 23,2 % 
ponovnih pregledov, poleg tega še 2,3 % 
ostalih vrst pregledov. Obiski brez pre‑
gleda so bili pogosteje obračunani pri 
osebah, ki imajo več kroničnih bolezni in 
so starejše ter imajo pogosteje sladkorno 
bolezen, arterijsko hipertenzijo, ishemično 
bolezen srca ali osteoporozo. Povprečen 
čas trajanja vseh obiskov je znašal 7,5 mi‑
nute, obiskov s pregledom 10,9 minute, 
obiskov brez pregleda pa 3,7 minute. Za 
obiske brez pregleda so zdravniki porabili 
22,5 % izmerjenega časa.

Razprava
Po analizi 3070 obiskov smo ugotovili, da 
je ambulante obiskalo več oseb ženskega 
(58,3 %) kot moškega spola. Povečala se je 
povprečna starost obiskovalcev, z 51,7 let 
v letu 2005 na 56,5 let v letu 2018 (5). 
V letu 2018 je narasel delež obiskov brez 
pregleda, ti so leta 2005 predstavljali 
tretjino, v letu 2018 pa že skoraj polovico 
vseh obiskov (5). Obiski brez pregleda so 
bili pogosteje obračunani pri starejših in 
bolnikih, ki imajo sladkorno bolezen, arte‑
rijsko hipertenzijo, ishemično bolezen 
srca ali osteoporozo. Višja starost je eden 
od vzrokov za povečanje števila obiskov 
brez pregleda, saj starejši zaradi multi mor‑
bidnosti, težav z gibali ter zaradi zmanj‑
šane samostojnosti težje pridejo osebno 
v ambulanto (2, 6). Najpogostejši razlog 
za obisk brez pregleda je bil predpis 
recepta.
Povprečni čas trajanja vseh obiskov pri 
zdravniku je bil v letu 2005 7,1 minute. 
Obiski brez pregleda so povprečno trajali 
3,4 minute (5). V letu 2018 je bil povpre‑
čen čas obiska pri zdravniku 7,5 minute, 
obiski brez pregleda pa so povprečno 
trajali 3,7 minute, kar je več kot v letu 
2005, razlika pa ni statistično pomembna 
(p>0,05) (5). Kljub uvedbi elektronskih 
receptov se povprečni čas obiska brez 
pregleda v letu 2018 ni skrajšal, čeprav 
so leta 2005 predvidevali, da bi lahko 
elektronski recepti skrajšali čas obiskov 
brez pregleda (5). Po podatkih iz ameri ških 
raziskav uporaba elektronske karto te ke 
podaljša čas, ki ga zdravnik porabi za obrav‑
navo ter poveča stres pri zdravnikih (7).

Stiki s pregledom so v letu 2005 povprečno 
trajali 8,5 minute, v letu 2018 pa 10,9 
minute, razlika je statistično pomembna 
(p<0,05) (5). Čas obiska pri zdravniku se 
je torej podaljšal, in je daljši od 7 minut. 
Število vseh obiskov ter obiskov s pregle‑
dom dnevno je v Sloveniji visoko, več kot 
50 obiskov dnevno. V raziskavi o obreme‑
nitvah družinskih zdravnikov na Portugal‑
skem je bilo povprečno število vseh stikov 
s pacienti dnevno 25, od tega 19 obiskov 
v ambulanti in 6 obiskov brez pregleda, 
povprečen čas pregleda je znašal 15,9 mi‑
nute (4). V Eetonski študiji so zabeležili 
dnevno 79 % obiskov s pregledom in 21 % 
obiskov brez pregleda, povprečen čas obiska 
s pregledom je bil 9 minut (8), kar je zelo 
podobno kot v Sloveniji.
Glede na zbrane podatke zdravniki dru‑
žinske medicine za obiske brez pregleda 
porabijo 22,5 % izmerjenega časa. V ame‑
riških študijah so ugotovili, da zdravniki na 
primarni ravni porabijo od 20 do 50 % časa 
za opravila povezana s pacienti, ki tistega 
dne niso prisotni v ambulanti (7, 9).
Sodelujoči zdravniki so imeli opredeljenih 
povprečno 1738 oseb (povprečno število 
glavarinskih količnikov 2378,2). V državah 
EU je povprečno število oseb, opredeljenih 
pri družinskem zdravniku 1687, povprečje 
v Sloveniji po podatkih iz leta 2017 pa je 
1789 opredeljenih (1). Večje število opre‑
deljenih oseb poveča verjetnost, da obiski 
pri zdravniku trajajo krajši čas (6). Pacienti 
so bolj zadovoljni z obravnavo, če imajo 
občutek, da jim je zdravnik namenil dovolj 
časa (2). Po drugi strani pa v ZDA že opi‑
sujejo, da imajo nekateri pacienti raje 

komunikacijo z zdravnikom po telefonu 
ali z uporabo varnih elektronskih poti 
komunikacije (3). 

Zaključek
Skoraj polovica obiskov v ambulantah 
družinske medicine v Sloveniji je obiskov 
brez pregleda, ti trajajo povprečno manj 
kot 4 minute in zdravnikom vzamejo 

skoraj četrtino časa. Čas obiska s pre gle‑
dom se je podaljšal in znaša skoraj 11 
minut.
Zaradi različnih zdravstvenih sistemov 
in metod, uporabljenih pri raziskavah, je 
neposredna primerjava dela zdravnikov na 
primarni ravni med različnimi državami 
težka, vendar je jasen trend povečevanja 
dela povezanega s pacienti, kadar ti niso 

prisotni v ambulanti. z napredkom tehno‑
logije vedno več pacientov želi virtualno ali 
telefonsko komunikacijo z zdravnikom, 
vendar delo zdravnika brez osebnega stika 
s pacientom prinaša nove ovire in izzive.
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KONTAKTI V KRIZNI SITUACIJI:

•  Policija: telefonska številka 113 in anonimna brezplačna številka 080 12 00

•  Reševalci in gasilci: 112

•  Center za socialno delo (regionalno)

•  Nevladne organizacije:

	 •  Društvo za nenasilno komunikacijo (www.drustvo‑dnk.si),

  Ljubljana: telefon 01 434 48 22 / 031 770 120 (delovni čas: 
  od ponedeljka do petka 8.00‑20.00), info@drustvo‑dnk.si

  Koper: telefon 05 639 31 70 / 031 546 098 (delovni čas: 
  od ponedeljka do petka 8.00–20.00), dnk.koper@siol.net

  Varna hiša: telefon 031 736 726 (delovni čas: ponedeljek, sreda 
  in petek 8.00–19.00, torek in četrtek 8.00–16.00), vh.dnk@siol.net

	 •  Društvo ženska svetovalnica (http://www.drustvo‑zenska‑svetovalnica.si/)

	 •  Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja telefon: 031 233 211 
(delovni čas: 24 ur dnevno vse dni v tednu)

	 •  Program Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja: telefon 01 25 11 602, 
040 359 909 (delovni čas: 9.00–18.00), zenska@svetovalnica.org

	 •  Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja 
(https://drustvo‑sos.si/oblike‑pomoci/)

	 •  SOS telefon: 080 11 55 (delovni čas: vse dni v tednu 12.00–18.00), 
drustvo‑sos@drustvo‑sos.si

	 •  Zavod Emma, Center za pomoč žrtvam nasilja

  Ljubljana: telefon 080 21 33 (delovni čas: vse dni v tednu 8.00–15.00, 
  18.00–21.00), zavod.emma@siol.net

  Krško: telefon 069 625 710 (delovni čas: vse dni v tednu 8.00–15.00, 
  18.00–21.00)

	 •  Društvo ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi (www.drustvo‑kljuc.si)
  Telefon 080 17 22 (delovni čas: od ponedeljka do petka 9.00–13.00), 
  info@drustvo‑kljuc.si
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COVID-19 – 
Pomoč 

študentov 
družinskim 
zdravnikom

Vesna Homar
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V času karantene je potekala na Katedri za družinsko medicino Medi‑
cinske fakultete Univerze v Ljubljani tretja rotacija študentov šestega 
letnika. Vaje so potekale s pomočjo spletnih povezav, študentje pa niso 
mogli opravljati kroženja pri mentorjih.

Pod mentorstvom asistentov so tri študentke svoj prosti čas in ener‑
gijo namenile izdelavi opomnikov za vodenje pacientov na domu v času 
epidemije. Opomniki so namenjeni zdravnikom, ki vodijo pacienta s po‑
močjo sodobnih komunikacijskih poti (po telefonu, video klicu, e‑pošti).

To so prvi tovrstni opomniki v Sloveniji, ki upoštevajo pristop k pa‑
cientu s pomočjo telemedicine. Kot vsi drugi dokumenti, ki so nastali 
v času COVID‑19, so bili opomniki do sedaj preizkušeni le na posameznih 
primerih. Le upamo lahko, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. V primeru 
drugega vala pa nam bodo nedvomno v veliko pomoč. 

Opomnik za telefonsko vodnje pacienta s COVID-19 na domu
Sara Grdina, Katja Kitek, Vesna Homar

Opomnik za telefonsko vodnje pacienta s COVID‑19 na domu je namenjen 
usmerjanju pogovora s pacientom, ki ima dokazano okužbo s COVID‑19, 
vendar ne potrebuje bolnišničnega zdravljenja. Opomnik opozarja za 
posebno pozornost pri pacientih s pridruženimi boleznimi in na znake, 
ki kažejo na pomembno poslabšanje in zaplete bolezni. Zdravnika spomni 
tudi na nekatere druge okoliščine, zaradi katerih bi se pacient lahko zna‑
šel v stiski. Opomnik je nastal na podlagi slovenskih in tujih priporočil. 

Opomnik za vodenje pacienta, izpostavljenega družinskemu 
nasilju v času COVID-19

Ema Ajda Gomezelj, Sara Grdina, Vesna Homar, Nena Kopčavar Guček

Opomnik za vodenje pacienta, izpostavljenega družinskemu nasilju 
v času COVID‑19, je nastal ob zaznavanju naraščanja družinskega nasila 
v času epidemije. Družinski zdravnik ima pomembno vlogo pri zazna va‑
nju družinskega nasilja. Tudi v času karantene navadno lahko naveže stike 
z družinskimi člani po telefonu. Če stisko zazna, je izjemno pomembno, 
da se nanjo pravilno odzove. 

Opomnik ponuja vzorčna vprašanja za vodenje pogovora in opozarja 
na ključna sporočila, ki jih mora slišati žrtev: »Niste krivi. Niste sami. 
Obstaja pomoč«. Opozarja na oblike izsiljevanja, ki so specifične za 
obdobje epidemije, in predlaga možnosti pomoči, katere morda lahko 
ponudimo žrtvi. 

Tudi ta opomnik je nastal na podlagi slovenskih in tujih priporočil. 
Avtorici sta preverili vse telefonske številke in delovne čase nevladnih 
organizacij, ki ponujajo pomoč. V spodaj so navedenih urah so bile 
organizacije dosegljive tudi v času epidemije.
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diagno stična merila, algoritmi zdravljenja 
in primerjalne preglednice zdravilnih 
učinkovin. V razdelku Kardiologija so 
podana priporočila za obravnavo in 
zdravljenje bolnikov z najpogostejšimi 
boleznimi, kot so arterijska hipertenzija, 
hiperlipidemija, srčno popuščanje in 
koronarna srčna bolezen.

Aplikacija MedLex – znanje vedno 
pri roki
Aplikacija MedLex bo na voljo za mobilne 
naprave obeh najpogosteje naloženih 

operacijskih sistemov: Android in Appleov 
iOS, naložiti pa jo bo mogoče v spletnih 
trgovinah Google Play in AppStore. Dostop 
bo omejen na strokovno javnost, in sicer 
bo na voljo vsem že registriranim upo‑
rabnikom portala »Za strokovno javnost« 
na www.lek.si.

Verjamemo, da bo aplikacija med sloven‑
skimi zdravniki dobro sprejeta, saj izkuš‑
nje na drugih področjih (e‑izobraževanja, 
spletni seminarji) kažejo razširjeno upo‑
rabo sodobnih tehnologij pri vsakdanjem 

delu in izobraževanju zdravnikov. Upo rab‑
nikom bo omogočila, da bodo izbrane 
strokovne vsebine – algoritme, strokovna 
priporočila, odmerne sheme zdravil ter 
napotke za ambulantno in klinično prak‑
so – imeli združene na enem mestu in 
hitro dostopne kar prek mobilnega tele‑
fona.

� l
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V poletnih mesecih letošnjega leta bo 
za zdravnike in farmacevte na voljo nova 
mobilna aplikacija – MedLex. Razvija jo 
slovensko farmacevtsko podjetje Lek. 
Vsebina je povzeta iz serije uporabnih 
žepnih priročnikov, ki jih je Lek izdal 
pred leti in se potrudil, da so jih dobili 
zdravniki specialisti družinske medicine, 
specialisti pediatrije in drugih strok ter 
njihovi specializanti. Vsebine žepnih 
priročnikov z naslovi: Zdravljenje izbra‑
nih bolezni centralno‑živčnega sistema, 
Zdravljenje bolečine, Zdravljenje okužb 

MedLex – mobilna aplikacija
v pomoč zdravnikom

dihal in Zdravljenje srčno‑žilnih bolezni 
so zdaj posodobljene in dopolnjene ter 
prenesene v digitalno obliko oziroma 
mobilno aplikacijo MedLex. 

Priporočila, smernice in algoritmi 
za različna področja na enem 
mestu 
V osnovnem meniju so na volja področja 
Okužbe, Bolečina, Centralni živčni sistem 
in Kardiologija, od tam pa lahko dosto‑
pite do posameznih bolezni oz. indikacij. 
V poglavju o okužbah so za posamezno 

indikacijo navedene infor macije, ki bodo 
v pomoč pri obravnavi bolnikov, saj omo‑
gočajo hiter vpogled v možnosti zdravlje‑
nja ali pregled alter nativnih medikamen‑
toznih zdravljenj, ko zdravila prve izbire 
niso učinkovita ali pa so kontraindicirana. 
Dodane so tudi dozirne sheme za lažje 
odmerjanje pri otrocih, ki bodo v pomoč 
pri določitvi odmerka antibiotika glede
na bolnikovo telesno težo. V poglavju 
Bolečina izpo stavljamo algoritem za zdrav‑
ljenje nevro patske bolečine. V poglavju 
Centralni živčni sistem so na voljo različna 
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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.

September 2020

KAJ 23. Schrottovi dnevi –  
Novosti v zdravljenju
KDAJ 4.–5. 9. 2020
KJE Ljubljana, Cankarjev dom
KOmu Strokovno izobraževanje za zdravnike 
in farmacevte
KDO ORgAnIzIRA
Katedra za družinsko medicino Univerze v Ljubljani
Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD
Zavod za razvoj družinske medicine
Asist. Mateja Kokalj Kokot, dr. med.
Mag. Rajko Vajd, dr. med.
Doc. dr. Tonka Poplas‑Susič, dr. med.
Špela Tevžič, dr. med.
KOnTAKTI Barbara Toplek
Zavod za razvoj družinske medicine, Poljanski 
nasip 58, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 438 69 13, 
faks: 01 438 69 10, barbara.toplek@mf.uni-lj.si 
KAnDIDATI 250
KOTIzAcIJA 200 € (specialist, zdravniki 
z licenco, farmacevti), 100 € (specializanti, 
upokojeni zdravniki) (DDV ni vključen)

KAJ 29. mednarodni Janko Kernik 
EURACT tečaj na Bledu: KAKO 
USPEVATI V DRUŽINSKI MEDICINI
KDAJ 8.–12. 09. 2020
KJE Bled, Bledrose hotel (bivši hotel Jelovica)
KOmu Strokovno izobraževanje za učitelje 
in mentorje družinske medicine
KDO ORgAnIzIRA
Katedri za družinsko medicino Medicinskih 
fakultet Univerze v Ljubljani in v Mariboru
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD
Zavod za razvoj družinske medicine
OZG – Zdravstveni dom Bled
Asist. Vesna Homar, dr. med. (vodja tečaja)
Prim. doc. dr. Mateja Bulc, dr. med.
KOnTAKTI Katedra za družinsko medicino, 
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, 
Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 438 69 15, info@zrdm-idfm.si
http://www.bled-course.org/
KAnDIDATI 60
KOTIzAcIJA Ni

Program strokovnih srečanj Združenja zdravnikov 
družinske medicine v letu 2020

KAJ 13. Zadravčevi dnevi (nevrološki 
bolnik v ambulanti družinske medicine)
KDAJ 11.–12. 9. 2020
KJE Hotel LIVADA, Moravske Toplice
KOmu Strokovno izobraževanje za zdravnike 
družinske medicine in specializante družinske 
medicine
KDO ORgAnIzIRA
Združenje zdravnikov družinske medicine
Asist. Staša Kocjančič, dr. med., Doc. dr. Erika 
Zelko, dr. med., Jana Podojsteršek, dr. med.
Leon Köveš, dr. med., Sašo Duh, dr. med.
Stanislav Malačič, dr. med., Nina Cvek, dr. med.
Klementina Čiček, dr. med., Ines Gumilar, dr. med.
KOnTAKTI Katedra za družinsko medicino, 
Medicinska fakulteta, Poljanski nasip 58,  
p. p. 2218, 1104 Ljubljana, tel.: 01 438 69 15, 
faks: 01 438 69 10, info@zrdm-idfm.si 
KAnDIDATI 60
KOTIzAcIJA 100 € (DDV ni vključen)

Oktober 2020

KAJ 22. Fajdigovi dnevi
KDAJ 16.–17. 10. 2020
KJE Kranjska Gora, Hotel Kompas
KOmu Strokovni javnosti
KDO ORgAnIzIRA
Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD
Zavod za razvoj družinske medicine
Osnovno zdravstvo Gorenjske
asist. dr. Aleksander Stepanović, dr. med.
prim. doc. dr. Ksenija Tušek‑Bunc, dr. med.
asist. Marko Drešček, dr. med., Mihaela Strgar 
Hladnik, dr. med., Nataša Kern, dr. med., 
Vida Šet, dr. med., Maja Logar, dr. med., Luka 
Velej, dr. med., Veronika Vezjak, dr. med.
KOnTAKTI Zavod za razvoj družinske medicine, 
Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, Telefon: 
01 438 69 14, info@zrdm-idfm.si 
KAnDIDATI 250
KOTIzAcIJA 150 €, enodnevna kotizacija 
110 € petek in 55 € sobota (DDV ni vključen). 
Ob zgodnji prijavi do 18. 9. 2020 priznamo 
na navedene cene 10 % popust.

November 2020

KAJ 20. Kokaljevi dnevi
KDAJ 13.–14. 11. 2020
KJE Laško, Kongresni center Park
KOmu Strokovno izobraževanje za zdravnike, 
medicinske sestre, zdravstvene tehnike, 
patronažne sestre, reševalce in farmacevte
KDO ORgAnIzIRA
Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD

Zavod za razvoj družinske medicine
Zdravstveni dom Celje
Organizacijski odbor:
Andrej Pangerc, Luka Velej, Mateja Pišljar, Ana 
Planinc, Veronika Vezjak, Klemen Pašič, Matej 
Mažič, Maja Čretnik Dolinar, Marko Drešček
KOnTAKTI Zavod za razvoj družinske 
medicine, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 438 69 14, nina.stojs@gmail.com,  
www.facebook.com/kokaljevi.dnevi, 
http://www.drmed.org/kokaljevi-dnevi/, 
https://www.e-medicina.si/kokaljevi-dnevi/ 
KAnDIDATI 170
KOTIzAcIJA
Strokovna javnost 150 € (DDV ni vključen)
Enodnevna kotizacija (petek/sobota) 110 € 
(DDV ni vključen)

December 2020

KAJ 46. Strokovno srečanje timov 2020
KDAJ 4.–5. 12. 2020
KJE Domus medica, Dunajska 162, 1000 Ljubljana
KOmu Strokovno izobraževanje za zdravnike, 
medicinske sestre, patronažne sestre in 
fizioterapevte, s posebnim poudarkom na timskem 
delu in na vsebinah, pomembnih 
za delo v referenčni ambulanti.
KDO ORgAnIzIRA
Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD
Katedra za družinsko medicino Univerze v Ljubljani
Zavod za razvoj družinske medicine
Organizacijski odbor:
izr. prof. prim. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.
prim. doc. dr. Nena Kopčavar‑Guček, dr. med.
prim., asist. Žan Trontelj, dr. med.
asist. Veronika Vezjak, dr. med.
asist. dr. Eva Cedilnik Gorup, dr. med.
Ana Perdih, dr. med.
Kamala Klobučar Kragelj, dr. med,
Barbara Bukovnik, dipl. m.s.
KOnTAKTI Zavod za razvoj družinske medicine, 
Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, Telefon: 
01 438 69 14, info@zrdm-idfm.si 
KAnDIDATI 200
KOTIzAcIJA
160 € – zdravniki
110 € –  za medicinske sestre 

in zdravstvene tehnike
 pri ZGODNJI prijavi do 3. 5. 2020 je kotizacija
200 € –  tim (zdravnik in medi cinska sestra,
280 € –  za tim referenčne ambulante 

(zdravnik, medicinska sestra, 
diplo mirana medicinska sestra)

(DDV ni vključen)
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