
 

 1 str.  O (raz-)cepljenosti

 5 str.  Zakaj se ne bi udeležili 
Scrottovih dni 2022?

22 str.  Uvajanje agonistov receptorjev 
GLP-1 v ambulanti družinske 
medicine

29 str.  Reševanje težav v timu

Družinska medicina

Zd
ru

že
nj

e 
zd

ra
vn

ik
ov

 d
ru

ži
ns

ke
 m

ed
ic

in
e 

• š
te

vi
lk

a 
38

 • 
le

to
 2

02
1 

• l
et

ni
k 

19

SESTAVA: En ml raztopine vsebuje 50 mg železa v obliki železove karboksimaltoze. Ena 2-mililitrska viala vse-
buje 100 mg železa v obliki železove karboksimaltoze. Ena 10-mililitrska viala vsebuje 500 mg železa v obliki 
železove karboksimaltoze. Pomožna snov z znanim učinkom: En ml raztopine vsebuje do 5,5 mg (0,24 mmol) 
natrija, glejte poglavje 4.4 SmPC. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. SmPC.
TERAPEVTSKE INDIKACIJE: Zdravilo Iroprem je indicirano za zdravljenje pomanjkanja železa, kadar so 
peroralni pripravki železa neučinkoviti, peroralnih pripravkov železa ni mogoče uporabiti, obstaja klinič-
na potreba po hitrem vnosu železa. Diagnoza pomanjkanja železa mora temeljiti na laboratorijskih testih.
ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE: Med injiciranjem zdravila Iroprem in po njem bolnike pazljivo spremljajte 
za znake in simptome preobčutljivostnih reakcij. Zdravilo Iroprem se lahko uporablja le, če je takoj na voljo 
osebje, ki je usposobljeno za prepoznavanje anafilaktičnih reakcij in zna ustrezno ukrepati v okolju, kjer je zago-
tovljena vsa oprema za oživljanje. Bolnika je treba opazovati vsaj 30 minut po vsakem dajanju zdravila Iroprem. 
Odmerjanje: Zdravilo Iroprem se odmerja postopno: [1] določanje individualne potrebe po železu, [2] izra-
čun in dajanje odmerka (odmerkov) železa, in [3] ocena zapolnitve železa. Ti koraki so opisani v nadaljevanju.  
1. korak: določanje potrebe po železu: Individualno potrebo po železu za zapolnitev z železom z uporabo 
zdravila Iroprem določimo na podlagi bolnikove telesne mase in ravni hemoglobina (Hb).
Tabela 1: Določanje potrebe po železu

Hb Bolnikova telesna masa 

 g/l pod 35 kg 35 kg do < 70 kg 70 kg in več

< 100 500 mg 1.500 mg 2.000 mg

100 do < 140 500 mg 1.000 mg 1.500 mg

≥ 140 500 mg 500 mg 500 mg

Pomanjkanje železa je treba potrditi z laboratorijskimi testi.
2. korak: izračun in dajanje največjega individualnega odmerka (odmerkov) železa: Ustrezni odme-
rek (odmerki) zdravila Iroprem se uporabi( jo) z upoštevanjem sledečega: Enkratni odmerek zdravila 
Iroprem ne sme preseči 15 mg železa/kg telesne teže (za intravensko injiciranje) ali 20 mg železa/
kg telesne teže (za intravensko infundiranje) ali 1.000 mg železa (20 ml zdravila Iroprem). Največji pri-
poročeni kumulativni odmerek je 1.000 mg železa (20 ml zdravila Iroprem) na teden. 3. korak: ocena 
zapolnitve z železom: Raven hemoglobina (Hb) se lahko ponovno oceni šele po 4 tednih od zadnje upo-
rabe zdravila Iroprem, da se zagotovi dovolj časa za eritropoezo in izrabo železa. Če ima bolnik še vedno 
potrebe po zapolnitvi z železom, je treba te potrebe znova izračunati s pomočjo zgornje tabele 1. Posebna 
populacija – bolniki s kronično ledvično boleznijo, ki jo zdravijo s hemodializo: Pri bolnikih s kronično 
ledvično boleznijo, ki so odvisni od hemodialize, enkratnega najvišjega dnevnega odmerka 200 mg že-
leza ni dovoljeno preseči. Pediatrična populacija: Pri otrocih, mlajših od 14 let, uporaba zdravila Iroprem ni  
priporočljiva. Način uporabe: Zdravilo Iroprem smemo dajati samo po intravenski poti: z injekcijo ali infu-
zijo ali med hemodializo, ko dajemo nerazredčeno zdravilo neposredno v venski krak dializatorja. Intra-
venska injekcija: Zdravilo Iroprem lahko apliciramo v obliki intravenske injekcije z nerazredčeno raztopino. 
Največji posamični odmerek je 15 mg železa/kg telesne teže, vendar ne sme preseči 1.000 mg železa.  
Čas aplikacije je prikazan v tabeli 2:

Tabela 2: Čas aplikacije za intravensko injiciranje zdravila Iroprem

Potrebna količina  
zdravila Iroprem

Enakovredni  
odmerek železa

Čas aplikacije/najkrajši čas  
dajanja zdravila

2 do 4 ml 100 do 200 mg Najkrajši čas ni določen

> 4 do 10 ml > 200 do 500 mg 100 mg železa/min

> 10 do 20 ml > 500 do 1.000 mg 15 minut

Intravenska infuzija: V tem primeru mora biti zdravilo razredčeno. Največji posamični odmerek je 20 mg že-
leza/kg telesne teže, vendar ne sme preseči 1.000 mg železa. Zdravilo Iroprem smemo razredčiti le s sterilno 
0,9-odstotno (m/v) raztopino NaCl, kot je prikazano v tabeli 3 do najnižje koncentracije 2 mg železa/ml.
Tabela 3: Shema razredčevanja zdravila Iroprem za intravensko infuzijo

Potrebna količina  
zdravila Iroprem

Enakovredni  
odmerek železa

Največja količina 
sterilne 0,9 % m/V 

raztopine NaCl

Najkrajši čas  
dajanja zdravila

2 do 4 ml 100 do 200 mg 50 ml Najkrajši čas ni določen

> 4 do 10 ml > 200 do 500 mg 100 ml 6 minut

> 10 do 20 ml > 500 do 1.000 mg 250 ml 15 minut

KONTRAINDIKACIJE: Preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov; znane hude preobčutlji-
vosti na druga parenteralna zdravila, ki vsebujejo železo; anemija, ki je ne pripisujemo pomanjkanju železa 
in znakih preobremenitve z železom ali motnjah izrabe železa. POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI 
UKREPI: Preobčutljivostne reakcije: Parenteralno dana zdravila, ki vsebujejo železo, lahko povzročijo preob-
čutljivostne reakcije, vključno s hudimi anafilaktičnimi/anafilaktoidnimi reakcijami, ki so lahko smrtne. Poročali 
so o preobčutljivostnih reakcijah, ki so napredovale do Kounisovega sindroma. Hipofosfatemična osteoma-
lacija: O simptomatski hipofosfatemiji so poročali po začetku trženja zdravila. Bolnikom je treba svetovati, naj 
poiščejo zdravniško pomoč, če opazijo vse večjo utrujenost z mialgijami in bolečinami v kosteh. Pri bolnikih, 
ki prejemajo večkratne visoke odmerke, pri dolgotrajnem zdravljenju ter pri bolnikih z obstoječimi dejavniki 
tveganja za hipofosfatemijo je treba spremljati vrednosti fosfatov v serumu. Okvara jeter ali ledvic: Pri bolnikih 
z motenim delovanjem jeter smemo dati parenteralno železo le po skrbni oceni razmerja med tveganjem 
in koristjo. Skrbno moramo spremljati status železa, da se izognemo preobremenitvi z železom. Infekcija: 
Parenteralno železo moramo previdno uporabljati v primeru akutnih ali kroničnih infekcij, astme, ekcemov 
ali atopičnih alergij. Ekstravazacija: Pri dajanju zdravila Iroprem moramo biti previdni, da se izognemo pa-
ravenskemu izlivu zdravila Iroprem. MEDSEBOJNO DELOVANJE Z DRUGIMI ZDRAVILI IN DRUGE OBLIKE 
INTERAKCIJ: Peroralnega zdravljenja z železom, če je potrebno, ni dovoljeno začeti prej kot vsaj 5 dni po 
zadnjem dajanju zdravila Iroprem. NEŽELENI UČINKI: Pogosti neželeni učinki so: hipofosfatemija, glavobol, 
omotica, zardevanje, hipertenzija, slabost, reakcije na mestu injiciranja/infundiranja. Drugi manj pogosti ne-
želeni učinki so navedeni v SmPC. NAČIN IN REŽIM IZDAJE ZDRAVILA: ZZ – Predpisovanje in izdaja zdravila 
je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, 
ki opravljajo zdravstveno dejavnost. OPREMA: 2 ml in 10 ml raztopine v viali v pakiranju po 1 vialo. IMETNIK 
DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM: Vifor France, 100-101 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin La Défense 
8, 92042 Paris La Défense Cedex, Francija. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA: 1. 10. 2020.

Pred predpisovanjem in izdajanjem zdravila Iroprem®, prosimo, preberite celoten povzetek glavnih 
značilnosti zdravila (SmPC), ki je na voljo na www.lek.si/vademekum.

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

Samo za strokovno javnost I SI2105121920 I Informacija pripravljena: maj 2021 I www.lek.si I Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija

Iroprem® 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na 
voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, 
da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila.

Omogoča aplikacijo do 1000 mg 
železa v 15 minutah

EDINSTVENA  
karboksimaltozna ovojnica

Stabilen karbohidratni 
kompleks, zasnovan na 
nedekstranski osnovi,
zagotavlja nadzorovano 
sproščanje železa.

Indiciran za zdravljenje pomanjkanja železa, tudi  
kadar obstaja klinična potreba po hitrem vnosu železa.
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O (raz-)cepljenosti

Glas v telefonu je nekoliko zamolkel, gospa vmes tudi pokašlja.

»Vsi smo covid pozitivni, mož, oba otroka in jaz,« pripoveduje. Res obžalujem, in si drznem vprašati, če so bili cepljeni. 
Ne. Nobeden v družini.

»Škoda,« mi uide. » Meni ni treba nič razlagati, sem zdravstvena delavka, veste,« gospa na drugi strani ambulantnega 
telefona povzdigne glas. Tokrat si raje mislim, kot da bi rekla: s tem se pa res ni za pohvalit, gospa.

V tipični slovenski maniri nas je pandemija razcepila, kot so ugotavljali strokovnjaki. Na dvoje, na dve na prvi pogled 
povsem nezdružljivi polovici. Ko to pišem, je okoli 53 % cepljenih. Na cepljene in necepljene torej. Na bogate, ki so se 
umaknili v svoje odmaknjene rezidence, in manj bogate, ki ostajamo. Na delujoče od doma in na tiste, ki ostajamo na 
svojih deloviščih. Na ženske, ki prevladujejo v poklicih na prvih bojnih linijah tudi v najstrožjem lockdownu (medicinske 
sestre, prodajalke, uslužbenke na pošti …), in na druge, ki delujejo v času pandemije malo bolj odmaknjeno. 

Umetnik poznih srednjih let s številnimi pridruženimi boleznimi in s precej odvečne teže se je cepil, njegova žena je ostro 
proti cepljenju. Nedvomno je vsakdo gospodar svojega telesa in svojega življenja. Kako pa živiš z zavestjo, da si okužil 
sočloveka, mu morda povzročil usodno bolezen? Celo smrt? Vnuček je okužil svojega 62letnega dedka, ki je svoje 
prepričanje o škodljivosti cepljenja plačal z življenjem.

Berem kolumno dr. Kozme Ahačiča, slovenista in raziskovalca. Ob izidu Biblije sta Juriju Dalmatinu in Adamu 
Bohoriču hkrati umrla otroka, pokopala sta ju istega dne, 13. junija 1584, na pokopališču svetega Petra v Ljubljani. 
Dalmat inu so že pred tem v obdobju štirih let umrli trije, tri leta po pogrebu 1584 še sin Marko. Podobno pri Bohoriču. 
Otroci so umirali, ker ni bilo zdravil niti cepiv. »Tako je,« so si govorili, vdani v usodo. Najhujša tragedija v življenju 
staršev je smrt otrok, nenaravno je in nedoumljivo.

Danes, razmišlja dr. Ahačič, se vračamo v takšne čase. Ne zaupamo tistemu, kar nam je prineslo ugodje in varnost. 
Ugodje, o katerem sta Dalmatin in Bohorič lahko le sanjala. Imamo zdravila in cepiva. Vsi vedo več od tistih, ki res
kaj vedo. Idealno gojišča za bohotno rast teorij zarote.

Vsakdo si je zgradil svojo trdnjavo resnice. Zaupanje v znanost je v času, ko se nam drobci vednosti o novem virusu šele 
sestavljajo, velik izziv. Informacije so bile negotove, mestoma kontradiktorne, na videz zmedene. Prepričana sem, da je 
tako vselej pri odkrivanju novih področij v znanosti.

Velika odkritja ne morejo biti delo posameznika. Virus združuje človeštvo, raziskovalci se povezujejo, podatki se 
dopolnjujejo, spoznanja v svetu medicine se med posamezniki in institucijami nesebično delijo.

 Zaupanje, ta rahla in nevidna, a kot jeklena tančica močna tkanina. To nas še lahko reši. 

V svoji zgodovini Slovenci vendarle nismo vselej dovolili zagozdi dvoma, da nas razkolje. Slovenci smo znali stopiti 
skupaj. Naravne katastrofe, osamosvojitvena vojna, solidarnost v primerih socialnih stisk. Vselej, kadar smo izziv 
spoznali kot »skupnega sovražnika«, kot nekaj, kar nas ogroža vse.

Čakam, sicer potrpežljivo, včasih tudi že malo nervozno. 

Kdaj bomo vendar ta nepredvidljivi in nevarni virus spoznali kot nekaj, kar nas ogroža vse?

Prva stran
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Dve leti je trajalo, da so ga ljudje vzljubili in sprejeli za svojega. Videli so, da mu je mar zanje, da je v svojem delu našel svoje 
poslanstvo in s tem tudi zadovoljstvo. Znal si je vzeti čas, da je poslušal tegobe svojih bolnikov in zaradi tega postal znan kot 
dober diagnostik. Ni mu bilo težko dežurati, prebedel je marsikatero noč. Z veseljem je opravljal hišne obiske, spremljal 
umirajoče v zadnjem obdobju življenja in tolažil njihove svojce. Veselil se je rojstev in spremljal ljudi skozi življenje. 

Enkrat samkrat ga je zamikalo, da bi zapustil okolje, v katerem je živel in delal, pa si je kmalu premislil. Kolegi, ki so ga poznali 
od prej, so se čudili njegovemu pomanjkanju ambicioznosti in niso razumeli, kako se je lahko sprijaznil s tako kariero. Ob takih 
razgovorih se je samo skrivnostno nasmehnil.

Po dolgih letih službe se je upokojil. Prihranjeni so mu bili glavarinski količniki, zavarovalniški nadzori, elektronski recepti in 
napotnice z oznako »hitro« in »nujno«.

Tudi po upokojitvi so še vedno k njemu včasih prišli na obisk njegovi bivši pacienti; ne toliko po zdravila kot po prijateljski in 
dobronamerni nasvet modrega človeka ob življenjskih odločitvah.

Po ženini smrti se je tudi njegovo zdravje poslabšalo. Nepričakovano hitro se je postaral. Nekega jutra so ga našli mrtvega, 
umrl je spokojno med spanjem.

Pogreb je potekal v družinskem krogu. Njegov grob čisto nič ne odstopa od ostalih na vaškem pokopališču.

Vsi pravijo, da je bil dober človek.
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KARIERA

Kolegi se ga spominjajo kot tihega študenta, ki v družbi ni z ničemer 
posebej izstopal. Na izpite se je vedno vestno pripravljal, kar mu je 
prineslo visoke ocene. Predvidevali so, da ga čaka blesteča kariera 
specialista na kliniki ali na katerem od inštitutov.

Usoda je hotela drugače. V času študija se je resno zaljubil, tako da 
se je takoj po diplomi poročil. V nasprotju z željami staršev, ki so ga 
že videli kot zdravnika v univerzitetni bolnišnici, se je preselil na 
podeželje, kjer sta oba z ženo dobila službo.
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Na skupščini Združenja zdravnikov družinske medicine 
sta bila 4. 9. 2021 v Cankarjevem domu v Ljubljani 
izvoljena novi nadzorni in novi upravni odbor ZZDM.

V nadzorni odbor so bili izvoljeni naslednji člani: 
Danica Rotar Pavlič, Marija Petek Šter, Davorina Petek.

V upravni odbor so bili izvoljeni naslednji člani: Eva 
Cedilnik Gorup, Vesna Homar, Mateja Kokalj Kokot, Nena 
Kopčavar Guček, Andrej Kravos, Vesna Pekarović Džakulin, 
Danica Rotar Pavlič, Aleksander Stepanović, Žan Trontelj, 
Rajko Vajd, Veronika Vezjak.

Novi upravni odbor se je na svoji konstitutivni seji 
zbral takoj po izvolitvi in izvolil izvršni odbor ZZDM. Za 
podpredsednico je bila izvoljena Nena Kopčavar Guček, za 
tajnico Veronika Vezjak, za blagajničarko Vesna Pekarović 
Džakulin, Vesna Homar je nova referentka za izobraževanje, 
za predsednika pa sem bil izvoljen Aleksander Stepanović.

Družinska medicina kljub trenutni krizi ostaja kraljica 
zdravstvene oskrbe prebivalstva. Naša glavna naloga ji bo 
vrniti dragulje v kroni, ki jih je že imela. Skrbeli bomo za 
ohranjanje pomena zdravnika družinske medicine, naše 
vloge intelektualcev v slovenski in mednarodni družbi ter 
s tem zagotavljanja in izboljševanja kakovosti ter etike 
nudenja zdravniških storitev zaupanim bolnikom.

Sodelovali bomo pri pripravi strokovne medicinske dok‑
trine na področju zdravnikov družinske – splošne medicine, 
spodbujali in usmerjali članstvo k stalnemu strokovnemu 
izobraževanju ter znanstvenoraziskovalnemu delu, organi‑
zirali izobraževanja na primerni strokovni ravni, omogočali 
založništvo in izdajanje strokovne in poljudne medicinske 
literature ter pomagali pri mednarodnem sodelovanju svojih 
članov in se povezovali v mednarodne organizacije.

V naše delovanje želimo vključiti več mladih kolegov. 
Želimo si, da bi ti Združenje sprejeli kot svojo organizacijo, 
ki jim bo pomagala pri osebni in strokovni rasti, ter pri‑
spevali k nadaljnjemu razvoju družinske medicine.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem dosedanjemu vodstvu, 
zlasti pa predsednici Danci Rotar Pavlič, za dolgoletno 
požrtvovalno delo v Združenju.

Schrottovi dnevi, ki jih načrtujemo 18. in 19. 3. 2022, 
bodo že 25. po vrsti.

Četrt stoletja je častitljiva prelomnica, ki govori o vztraj‑
nosti in zanosu organizatorjev, obenem pa potrjuje zani‑
manje in zadovoljstvo udeležencev. Prof. Tonka Poplas 
Susič je glavni motor in še vedno motivator organizacij‑
skega odbora srečanja.

Iz skromnih začetkov je strokovno srečanje, imenovano 
po prvem slovenskem specialistu družinske medicine, 
preraslo okvire prostorov katedre in se umestilo v kon‑
gresno središče Cankarjevega doma. Tradicionalno so teme 
novosti v medicini, ki povezujejo znanje zdravnikov na 
primarnem nivoju s kolegi kliničnimi specialisti na 
sekundarju in terciarju.

Schrottovi dnevi so tudi prizorišče vsakoletne podelitve 
naziva »osebnost leta«, ki ga prejme tisti med zdravniki 
družinske medicine, ki se je v preteklem letu najbolj 
izkazal.

Za leto 2020, ki se bo v zgodovino medicine zapisalo 
kot posebno leto, sta priznanje dobili dve skupini zdrav‑
nikov: tisti v enotah SNMP in domski zdravniki. Oboji so 
v soočanju s pandemijo odigrali in še igrajo pomembno 
vlogo, ki je terjala ne le izjemne strokovne napore, ampak 
tudi ključne organizacijske sposobnosti in izjemno prila‑
godljivost.

Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete 
v Ljubljani vsako leto prispeva nekaj strokovnih predavanj 
o aktualnih temah. Za prihodnje srečanje so predvidene 
teme covid‑19 in družinska medicina, verjetno kaka tema 
o kakovosti, novem kurikulumu medicinske fakultete in 
etična tema o obravnavi vplivnežev (t. i. VIP‑pacientov) 
v družinski medicini v Sloveniji.

V zadnjih letih je tradicionalno tudi predavanje, ki 
naslovi nas same in naše stiske. Na preteklih srečanjih 
so se zvrstili odlični psihologi s predavanji o izgorelosti, 
o duševnem stanju v času covida itd. Na jubilejnem 
srečanju bomo ponovno povabili medse kolega psihiatra 
Željka Ćurića.

Združenje zdravnikov 
družinske medicine 

ima novo vodstvo

Aleksander Stepanović

Zakaj se ne bi 
udeležili Scrottovih 

dni 2022?

Nena Kopčavar Guček

Katedra za dru`insko medicino
Zdru`enje zdravnikov dru`inske medicine

Zavod za razvoj dru`inske medicine

organizirajo

18. – 19. marec 2022
Cankarjev dom – Linhartova dvorana

tehni~ni soorganizator Cankarjev dom

25. SCHROTTOVE DNI

Covid-19 v družinski medicini • Cepiva proti Covid-19 • Zdravljenje
Covid-19 z peroralnimi zdravili • Hiša kakovosti • Nov kurikulum UL-MF

• Klinična praksa • Elektronski recept • Analgetične črpalke • Ledvični bolnik
in prilagajanje odmerkov • Bolečina v križu • Distonija • Spastičnost

po okvari centralnega živčnega sistema • Sindrom zapestnega prehoda
• Diagnostika revmatoloških bolezni • Novosti v hematologiji • Anemija
• Podporno zdravljenje onkoloških bolnikov • Mielodisplastični sindrom

• Bolnik z rakom v ADM • Neželeni učinki zdravljenja raka z imunoterapijo
• Rak kot kronična bolezen • Ateroskleroza • Srčno popuščanje

• Hiperlipidemija • Srčnožilne bolezni

Novosti v zdravljenju
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Leto 2020 je zaznamovala epidemija nove koronavirusne 
bolezni, ki je prizadela ljudi vseh starosti in naše celotno 
življenje. Že od njenega začetka smo opažali, da težji potek 
okužbe najbolj prizadene starejšo generacijo in da vdor 
virusa SARS‑CoV‑2 v domove starejših občanov pomeni 
številne obolele starostnike in zaposlene. Potrdilo se je 
tisto, na kar smo že dolgo opozarjali, da so namreč domovi 
socialno‑varstvene ustanove, ki nimajo niti dovolj kadra 
niti prostora za številne obolele. 

V jeseni 2020 se je situacija še dodatno zaostrila, saj 
je okužba s covidom‑19 zajela večino domov za starejše. 
Zdravniki v teh ustanovah so bili postavljeni pred velike 
izzive: poleg zdravljenja in spremljanja večjega števila 
bolnih so se morali skupaj z njimi in njihovimi svojci 
odločati tudi za najprimernejšo obliko zdravljenja ter kje 
ga izvajati. Ob pomanjkanju prostora v bolnišnicah ter želji 
številnih bolnikov in svojcev, da naj zdravljenje poteka 
v domu, je bil pritisk na zdravstveno in negovalno službo 
zelo velik. Delo v tako imenovanih rdečih conah, kjer so 
bili nameščeni bolniki s potrjeno okužbo s covidom‑19, je 
zahtevalo vsakodnevno prisotnost zdravnika in bolniš‑
nični sistem. Poleg običajnega dela v domski ambulanti so 
zdravniki in medicinske sestre delali ob bolniških posteljah 
v popolni osebni varovalni opremi. Delo so podaljševali 
krepko čez delovni čas. 

Enako zahtevni so bili tudi organizacijski izzivi: kako 
organizirati rdečo in sivo cono, kako ravnati epidemiološko 
ustrezno, da se okužba čim hitreje zameji? Ob tem je bilo 

treba skrbeti za nabavo zaščitne opreme in ustrezno rav‑
nanje z njo. Zdravniki v domovih starejših so se v letošnjem 
letu znašli v neverjetno zahtevnih razmerah, ki so od njih 
terjale predanost delu, veliko strokovnost, nesebičnost ter 
etično in humano ravnanje. Za vse to jim podeljujemo 
letošnje skupinsko priznanje Zdravniki leta, ki ga bo 
v njihovem imenu prevzela Tanja Petkovič, specialistka 
družinske medicine.

V tem izjemnem letu pa Združenje zdravnikov dru‑
žinske medicine podeljuje še eno skupinsko priznanje – 
in sicer zdravnikom, ki delajo v splošni nujni medicinski 
pomoči. V času pandemije so se enote SNMP aktivno 
preoblikovale v vstopne točke, kjer so nenehno spremljale 
spreminjajoče se predpise vladnih ukrepov in strokovne 
skupine pri Ministrstvu za zdravje. Zaposleni so bili 
v nenehnem stiku z bolniki, pri katerih ni bilo mogoče 
zanesljivo izključiti ali potrditi možnosti okužbe s covi‑
dom‑19. Zato so se morali hitro prilagoditi novim pro‑
tokolom dela in poskrbeti za dodatno varovalno oziroma 
zaščitno opremo. Ne glede na to so bili do iskalcev pomoči 
strpni, prijazni in empatični. V iskanju rešitev so se zgle‑
dovali tudi po izkušnjah drugih držav ter dobre prakse 
prenašali v naše okolje. V imenu zdravnikov, ki delujejo 
v enotah splošne nujne medicinske pomoči, bo priznanje 
prevzela mag. Mateja Škufca, specialistka družinske 
medicine.

Nagrajencem iskreno čestitamo!

Spoštovani bralci časopisa Družinska medicina!
Izvršni odbor Združenja zdravnikov družinske medi‑

cine razpisuje nominacijo Specialist družinske medicine 
leta 2021, s čimer želi opozoriti na pomembne dosežke, 
s katerimi so zdravniki v letu 2021 prispevali k ugledu in 
napredku naše stroke.

Člani izvršnega odbora so prepričani, da specialisti 
družinske medicine kljub obdobju epidemije niso spre‑
menili svoje profesionalne ter moralno‑etične drže. Med 
nami je več zdravnikov, ki so ključne osebe za napredek  
in krepitev kakovostnega in humanega dela na primarni 
ravni.

Združenje zdravnikov družinske medicine zato vse 
svoje člane poziva, da predlagajo tiste specialiste družinske 
medicine, za katere menijo, da so v letu 2021 največ pri‑
spevali k razvoju stroke. 

Podatke o nominirancu skupaj s kratkim opisom 
dosežkov najkasneje do 31. 1. 2022 pošljite na elektronski 
naslov: aleksander.stepanovic1@guest.arnes.si ali po 
običajni pošti na naslov Aleksander Stepanović, UL MF 
Katedra za družinsko medicino, Poljanski nasip 58, 
1000 Ljubljana.

� l

Srečanje je priložnost za neformalno izmenjavo mnenj, 
za druženje, za povezovanje. Glede na okoliščine smo ga 
izpeljali v živo, varno, v skladu z vsemi priporočili in brez 
kakršnihkoli zapletov.

V organizacijskem odboru se vsako leto trudimo sre‑
čanje nadgraditi, izboljšati, osvežiti. Odprti smo za vse 
vaše predloge.

Vsako leto se Schrottovih dni udeleži med 200 in 300 
udeležencev. Zakaj se jim v letu 2022 ne bi pridružili?

� l

Razpis za nominacijo 
Specialist družinske 
medicine leta 2021

Aleksander Stepanović

Nagovor ob podelitvi 
priznanj Zdravnik leta

Danica Rotar Pavlič

7

Podelitev priznanja domskim zdravnikom, ki jih je zastopala Tanja Petkvič. Podelitev priznanja zdravnikom SNMP, ki jih je zastopala mag. Mateji Škufca.
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potrdili, da so nestrpno pričakovali prihajajoče Fajdigove 
dni in se jih zelo veselili. 

Na otvoritveni slovesnosti jim je v prisrčnem nagovoru 
Ksenija Tušek Bunc izrekla dobrodošlico v tradicionalni 
kolegialni povezavi, ki pomaga do novih spoznanj, razre‑
šuje dileme in na sploh pomeni oporo, ki je človeku, ki 
mora sprejemati kdaj tudi usodne odločitve, zlepa ne more 
nuditi zgolj tehnologija. Potrebujemo sočloveka, kolega, 
prijatelja, da zmoremo v poklicnem delu in vseh njegovih 
preizkušnjah, je še poudarila. Obdobje covida, ki nas je 
doletelo, ta spoznanja samo potrjuje. Še bolj potrebujemo 
en drugega kot v okoliščinah, ki ne prinašajo toliko novih 
bremen, stisk in bojazni. Čeprav se nam dozdeva, da doživ‑
ljamo nekaj povsem novega, še nikoli preizkušenega, pa 
vendar ni povsem tako, saj nas zgodovina opominja, da so 
po svetu že divjale epidemije, podobne današnji. Nekaj pa 
je vendarle popolnoma novega, in to so razmere, v katerih 
iz različnih vzrokov včasih kar tragično izginja kategorija, 
ki je nekoč davno imela svoj smisel in pomen – zaupanje. 
»Prav zato nam vsem skupaj želim, da naše jesensko 
srečanje ponovno osmisli zaupanje in pomen dejstva, da 
imamo kot kolegice in kolegi – drug drugega,« je Tušek 
Bunčeva zaokrožila svoje razmišljanje. V nadaljevanju 

XXIII. Fajdigovi dnevi

Ksenija Tušek Bunc

Že triindvajsetič smo se zbrali v Krajnski Gori v objemu 
slikovitih gora na Fajdigovih dneh v času, ko se jesen počasi 
spogleduje s prihajajočo zimo in ko že slutimo praznične 
dni. S skupnimi močmi ohranjamo tradicijo, ki jo je nekoč 
davno uhodil idejni oče prof. dr. Janko Kersnik, in negu‑
jemo dobre običaje druženja, ki pomenijo medsebojno 
spoznavanje in krepitev znanja tudi v turbulentnem času, 
ko je covid močno zarezal v naš vsakdan in povzročil 
nemalo skrbi članom organizacijskega odbora. Vložili smo 
ogromno truda in strašno žal bi nam bilo, če Fajdigovih dni 
ne bi bilo moč organizirati v živo. Seveda smo pripravili 
rezervni scenarij, ampak po dolgih mesecih najrazličnejših 
omejitev, ki jih je prinesel aktualni nori čas, je srečanje 
v živo res nekaj povsem drugega, predvsem pa željenega, 
kot srečanje on‑line. Uspelo nam je, v naše zadovoljstvo in 
predvsem v veliko zadovoljstvo udeležencev, ki so v anketi 

otvoritvene slovesnosti sta nam vrhunski glasbeni užitek 
pričarala mlada čelistka in violinist, nagrajena s številnimi, 
tudi mednarodnimi nagradami. 

V strokovnem delu so sledile številne teme v okviru 
posameznih sklopov z naslovi, ki so že sami po sebi zbujali 
zanimanje. Tako so v sklopu »Kaj nam dvigne pritisk« pre‑
davatelji spregovorili o problematiki arterijske hipertenzije 
v vsej njeni razsežnosti. Sklop »Doktor, boli« je obravnaval 
kronično bolečino, strokovna priporočila za obravnavo 
nevropatske bolečine ter farmakološki pristop pri lajšanju 
akutne in kronične bolečine. »Demenca – kaj je že to« je bil 
naslednji sklop, kjer so svoje poglede na demenco predsta‑
vili nevrologinja, zdravnica družinske medicine in delovna 
terapevtka, ki je poudarila, da je mogoče z delovno terapijo 
doseči kakovostno življenje tudi za starostnika z demenco.

»Kako zadihati s polnimi pljuči« je bila tema naslednjega 
sklopa, kjer smo prisluhnili predavanjem o novih smerni‑
cah za zdravljenje astme, o težki astmi kot izzivu in prilož‑
nosti za obravnavo v ambulanti družinske medicine ter 
o trojni kombinaciji zdravil pri zdravljenju astme s priza‑
detostjo malih dihalnih poti. Zelo zanimiv sklop je nosil 
naslov »Brez dlake na jeziku o kocinah«. Posvečen je bil ne 
prav pogostim, pa zato nič manj pomembnim temam na 
srečanjih zdravnikov družinske medicine, in sicer o alopeciji, 
hirzutizmu in o tem, kako se z motnjami poraščenosti 
spopadajo zdravniki družinske medicine. Tudi satelitski 
simpoziji s svojimi temami in odličnimi predavatelji so 
doprinesli h kakovosti tokratnih Fajdigovih dni.

Seveda pa nismo mogli, da se ne bi dotaknili še covida. 
Namenili smo mu kar dva sklopa. En je bil posvečen orga‑
nizaciji dela v času covida v ambulanti družinske medicine 
in domu starejšh ter paliativni oskrbi v času covida. Poleg 

ostalega je predavateljica razgrnila obup obolelih in njiho‑
vih najdražjih, tako v času bolezni kot v času žalovanja, ko 
so bili eni in drugi oropani toplega človeškega stika in ko 
ideja paliativne oskrbe ni zaživela v praksi na način, kot je 
zapisano v definiciji Svetovne zdravstvene organizacije. 
Čeprav bi morala biti paliativna oskrba del nacionalnih in 
mednarodnih načrtov odziva na covid, jo je spregledala 
tudi sama SZO, ki se je v svojih načrtih osredotočila na 
vzdrževanje bistvenih zdravstvenih storitev, kot so imu‑
nizacija, maternalna oskrba, nujna oskrba in kronične 
bolezni. 

V zadnjem sklopu o postcovidnem sindromu pa so 
svoje poglede predstavili infektolog, zdravnik specialist 
rehabilitacijske medicine in bolnik, kolega dr. Adolf 
Lukanovič, ki je slikovito opisal golgoto svoje težke 
preizkušnje in hudega spopada z virusno okužbo s SARS‑
CoV‑2 ter težko pot rehabilitacije in vračanja k zdravju, 
ki nikoli ne bo več takšno, kot je bilo pred okužbo. Izrazil 
je ogorčenje nad posamezniki, ki v aktualni kovidni pro‑
blematiki in ukrepih v zvezi z njo vidijo teorijo zarote in 
politizacijo, ki ne priznavajo obstoja smrtonosnega virusa, 
in ki z nasprotovanjem ukrepom in cepljenju nasprotujejo 
pravzaprav aktualni vladi ter jo obtožujejo strahovlade. 
Za srčno in odkrito pripravljen prispevek je bil nagrajen 
z dolgim aplavzom. 

Kot vselej smo tudi tokrat zaključili naše strokovno 
srečanje s strokovnimi temami, kjer smo izpostavili aktu‑
alno problematiko in predvsem preobremenjenost timov 
družinske medicine.

Odlični sklopi, aktualne teme, odlična predavanja, veliko 
število udeležencev, možnost interaktivnega sodelovanja 
so imperativi, s katerimi lahko označimo 23. Fajdigove dni, 
ki jih resnično lahko ocenimo z najvišjimi ocenami ter se 
s ponosom ozremo na prehojeno pot, ki jo je pred vrsto leti 
prvi začrtal žal že pokojni prof. dr. Janko Kersnik. Bil bi 
ponosen na nas, predvsem na mlajše kolege, ki prevzemajo 
štafetno palico organizacije in nas utrjujejo v prepričanju, 
da naš in njegov trud ni bil zaman in da smo izbrali pravo 
pot. 

Bravo, uigrani organizacijski tim, bravo Sašo, Mihaela, 
Nataša, Vida, Luka in Ksenija, bravo za čas, trud in delo, 
vloženo v organizacijo XXIII. Fajdigovih dni. 

� l
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Udeleženci srečanja XXXIII. Fajdigovi dnevi. Kulturni program ob otvoritvi.



znanega imunomodulatorja. Drugi sklop je bil namenjen 
obravnavi bolnikov s KOPB in pljučnih bolnikov s covi‑
dom‑19, tretji pa obravnavi bolnikov s karcinomom 
prostate. V četrtem sklopu smo se seznanili z lipolitičnim 
zdravljenjem in obravnavo bolnika z osteoporozo v ambu‑
lanti družinske medicine. V srečanje smo vključili tudi štiri 
simpozije. V prvem simpoziju smo se seznanili z zaviralcem 
SGLT2 – empagliflozinom in novimi temelji zdravljenja 
bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2, drugi je bil namenjen 
obravnavi metformina kot zlatega standarda pri obravnavi 
bolnikv s sladkorno boleznijo tipa 2, tretji novostim pri 
zdravljenju osteoporoze in četrti učinkovitemu antikoagu‑
lacijskemu zdravljenju starejših bolnikov z atrijsko fibrila‑
cijo. Prispevki 9. Majhnovega dneva so izšli v zborniku 
predavanj.

Jubilejni 10. Majhnov dan, celjski dan družinske medi‑
cine, bomo izvedli ponovno čez dve leti (16. novembra 
2023). Rezervirajte si termin in obiščite strokovno srečanje 
v Celju, knežjem mestu.

� l
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treba najprej spoznati. S stalnim spremljanjem in ocenje‑
vanjem lastnega dela ugotovimo izhodiščno stanje. Na 
podlagi zgledovanja, tj. primerjanja z drugimi, z uporabo 
priporočil, lahko v krožkih kakovosti ali drugačnih sku‑
pinskih oblikah oblikujemo cilje in se pripravimo na 
spremembe pri svojem delu. Dlje kot do sprememb 
v odnosu do bolnikov, do bolj izbranega stalnega stro‑
kovnega izobraževanja in izboljšanja tistih postopkov 
oskrbe, ki ne zahtevajo organizacijskih in finančnih 
sprememb, žal, posamezni izvajalec ne more.« Kakovo‑
stno oskrbo bomo torej bolniku zagotovili tudi s stalnim 
strokovnim izobraževanjem, spremljanjem novosti 
v zdravstveni oskrbi in z upoštevanjem smernic in 
priporočil. Prav zaradi tega se organizatorji bienalnega 
srečanja trudimo, da v program vključimo aktualne 
vsebine, ki so za udeležence še posebej zanimive in upo‑
rabne za zagotavljanje bolj kakovostne oskrbe bolnikov.

Letošnje srečanje smo zaradi zaostrenih epidemioloških 
razmer izvedli na daljavo, kar seveda ne more nadomestiti 
srečanja v živo, a je bila udeležba kljub temu zelo zadovo‑
ljiva.

V prvem sklopu so predavatelji spregovorili o covidu‑19, 
o telemonitoringu bolnikov s covidom‑19, o obravnavi 
oseb z dolgotrajnimi posledicami po covidu‑19 v Centrih 
za krepitev zdravja in o učinkovitosti vitamina D kot 

Strokovno srečanje zdravnikov družinske medicine in 
njihovih sodelavcev smo poimenovali po prim. mag. Jožku 
Majhnu (1927–1988), ki je deloval na celjskem kot pri‑
znani strokovnjak na področju splošne medicine. Leta 
1971 je prevzel mesto vodje splošne medicine v Zdrav‑
stvenem domu Celje in bil dve leti kasneje imenovan za 
direktorja v takratnem regionalnem zdravstvenem domu. 
Od leta 1978 do smrti je delal kot direktor Zdravstvenega 
doma Šmarje pri Jelšah.

Organizacijo strokovnega srečanja mi je leta 2006 zaupal 
pokojni prof. dr. Janko Kersnik. Vrsto let se je ukvarjal 
z zagotavljanjem kakovostne oskrbe bolnikov v družinski 
medicini in o tem zapisal: »Pot do kakovosti in izboljšanja 
kakovosti lastnega dela je odprta vsakomur. Kakovost je 

9. Majhnov dan – 
celjski dan družinske 

medicine

Jana Govc Eržen

11

Danica Rotar Pavlič in Mojca Jensterle Sever med diskusijo. Organizacijski odbor, z leve proti desni David Sopotnik, Katarina Skubec Moćić, Jana Govc Eržen, Sanja Bulatović, Vesna Arcet Rodič in Andreja Zupančič.

Predavateljica Alenka Trop Skaza.
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Družinska medicina zahteva kompetentne in skrbne 
vodje, ki stojijo v prvih linijah vseh zdravstvenih sistemov,
a strokovnjaki nismo formalno usposobljeni za vstop 
v vodstvene vloge. Le kako lahko zadovoljimo to potrebo?

Obstaja veliko znanja o naravi vodenja v medicini in 
izkušenj o tem, kako medicinske strokovnjake poučevati 
vodstvene veščine. Na letošnjem blejskem mednarodnem 
tečaju smo predstavili osnove vodenja v medicini in razi‑
skali načine, kako tega naučiti študente, specializante in 
kolege. Udeleženci smo izkusili, kako lahko razvoj lastnih 
vodstvenih veščin poveča naš uspeh in učinkovitost v prak‑
si, tako zdravnikov kot učiteljev. Na koncu tega tečaja smo 
udeleženci oblikovali svoj učni modul o vodenju v družin‑
ski medicini.

Tečaj je bil, kot že 30 let, namenjen učiteljem v osnov‑
nem zdravstvu, ki se ukvarjajo s poučevanjem na univerzi‑
tetni ravni ali v ambulanti. Tečaj je koristen tako izkušenim 
učiteljem kot tistim na začetku svoje izobraževalne poti. 
Cilji, ki smo si jih organizatorji zastavili tokrat, so bili, da 
naj bi na koncu tečaja udeleženec:
•   znal opredeliti vodstveno vlogo v medicini in našteti 

njene značilnosti,
•   zmogel dokazati svojo usposobljenost za vodjo,
•   znal našteti strategije vodenja in delegiranja nalog,
•   znal poučevati vodstvene veščine študente medicine, 

specializante in kolege,
•   cenil vzdušje sodelovanja v timih družinske medicine.

Tečaj smo pripravili in vodili: Yonah Yaphe, Univerza v Bragi, 
Portugalska; Alan Shirley, Sheffield, Velika Britanija; Ruth 
Kalda, Universza v Tartu, Estonija; in Eva Cedilnik Gorup, 
Mateja Bulc ter Vesna Homar, Medicinska fakulteta Uni‑
verze v Ljubljani. Za organizacijo so skrbeli »igralka« Vesna 

Pekarović Džakulin, voditeljica Nena Kopčavar Guček in 
direktor ZD Bled, Leopold Zonik.

Tečaj je potekal v živo in po spletu, večina tujih udele‑
žencev je predavanjem in delu v skupini sledila »on‑line«, 
slovenski udeleženci smo bili v hotelu Ribno dejansko 
prisotni vse dni, predavatelji pa prav tako. Velik korak 
naprej od lani, ko smo Slovenci čičali v hotelu, vse pa se je 
dogajalo v etru.

Tečaj se je začel z uvodnim predavanjem Se vodja rodi 
ali naredi?, predavatelj je bil Yonah Yaphe. Naučili smo se, 
da v resnici drži oboje. Temo smo kot vedno dodatno 
raziskali še v delovnih skupinah.

Ruth Kalda je razpravljala o svojih pogledih na agilno 
vodenje, o prednostih in slabostih vodstvenih kadrov,
in nas usmerila v aktivno razmišljanje o tej temi tudi 
v delovni skupini, kjer smo svoje ideje in poglede na 
lastnosti vodje pri samih sebi ocenjevali na modelu
kosov pice.

Drugi dan smo poslušali predavanje Eve Cedilnik 
Gorup, ki je v svojem debiju zelo lepo in nazorno povedala, 
zakaj se zdravniki tako branimo vodstvenih funkcij. 
Predavanje je čudovito ilustrirala s svetovnimi umetninami
in citati. Dala nam je misltiti in se zamisliti! V delovni 
skupini smo bili silno produktivni!

Med predavanja smo kot vselej uvrstili tudi Jokerja,
ki nam ga vsako leto predstavi profesor Švab. Tokrat je 
predaval o osebni izkušnji vodje, in nam ponudil kar nekaj 
pametnih nasvetov, iskrivo, duhovito in uporabno.

Po Jokerju smo se odpeljali na Bled, v IEDC Poslovno 
šolo Bled, kjer nas je gostila prof. dr. Danica Purg, vodja
te svetovno znane šole managementa. Tam nas je najprej 
pozdravila in se predstavila Nele Michels, predsednica 
delovne skupine EURACT evropske WONCA, ki je že leta 
pokrovitelj blejskega tečaja. Povedala nam je svoje izkušnje 
vodje in nas seznanila s svojimi načrti. Za njo je o vodenju 
predavala še profesorica Purgova, ena prvih, ki so se lotili 
raziskovanja, preučevanja in učenja vodenja. Poleg vodje 
EDC – Poslovne šole Bled je tudi predsednica Združenja
za razvoj managementa v Srednji in Vzhodni Evropi. 
Predstavila nam je zavod, na pohodu po hiši pa še zbirke 
umetniških slik in svoj pogled na vodenje in vodstvene 
zahteve.

Zadnje, sobotno predavanje je imel Alan Shirley, ki nam 
je predstavil svojo razlago dejstva, da je nam, zdravnikom, 
tako težko sprejeti vodstveno funkcijo. Dal nam je misliti 
na izviren način, kar smo še bolj razumeli in sprejeli po 
delu v delovni skupini.

Sobotno popoldne so delovne skupine predstavile svoje 
module – učne načrte učenja vodenja za različne publike, 

30. tečaj Janko 
Kersnik international 
EURACT Bled course
Bled, 22. do 25. september 2021

Učenje in poučevanje o vodenju 
v družinski medicini

Mateja Bulc

od študentov do kolegov ob stalnem strokovnem izpopol‑
njevanju. Vselej jih začinimo še s kakšnim igranjem vlog, 
sarkastičnim ali humorističnim vložkom, ki ostane v spo‑
minu kot vabilo na 31. učno delavnico.

Tečaj pa niso bila zgolj učenje in predavanja, ampak tudi 
pester družabni program. Že leta ga načrtuje ter vestno in 
odlično vodi Nena Kopčavar Guček, tudi tokrat je bil super. 
Tridesetletnico delavnice smo proslavili v družbi graščaka 
in graščakinje na blejskem gradu s kozarcem penine 

v večerni zarji, kot se za tak jubilej spodobi. Gala večerja
pa je bila začinjena z nastopom treh mojstrov – glasba, 
skeč, odlično!

Seveda se dobimo spet od 14. do 17. septembra drugo 
leto!

� l
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Srečno in uspešno novo leto 2022
Vam želi uredništvo časopisa Družinska medicina.
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»Brez enakosti ni kakovosti in postaja vse bolj pomembna in 
menim, da bi se moralo tako nadaljevati.«

Piet Vanden Bussche (Predsednik EQuiP 2015–2018)

»EQuiP je mednarodno telo, ki mora imeti vpliv na različnih 
področjih kakovosti in varnosti, tako na državni kot na med
narodni ravni.«

Zalika Klemenc Ketiš (Predsednica EQuiP 2018–2021)

Podrobneje o zgodovini EQuiP
Poleg tega vas vabimo, da si ogledate jubilejni ePDF, ki
na 45 straneh pripoveduje o preteklosti, sedanjosti in 
prihodnosti izboljševanja kakovosti in varnosti pacientov 
v družinski medicini: https://equip.woncaeurope.org/
sites/equip/files/documents/resources/Documents/
EQuiP30Years‑Final.pdf

� l

30. obletnica EQuiP

Zalika Klemenc Ketiš

EQuiP (Evropsko združenje za kakovost in varnost v dru‑
žinski medicini) v letošnjem letu praznuje 30. obletnico. 
Združenje formalno obstaja od leta 1991, ustanovil in nekaj 
časa tudi vodil ga je raziskovalec Richard Grol z Nizozem‑
ske, z namenom, da v sodelovanju z vodilnimi evropskimi 
organizacijami s področja kakovosti razvija orodja in 
metode za izboljšanje kakovosti v družinski medicini.

30 let izboljšanja kakovosti in varnosti pacientov 
v manj kot 10 minutah!

V tem videoposnetku pet preteklih predsednikov EQuiP 
predstavlja posebne poglede na to, kaj je bil EQuiP, v kaj
se je skozi leta razvil in izzive, ki jih je covid‑19 prinesel 
k zagotavljanju kakovosti in varnosti bolnikov v Evropi. 
Povezava do YouTube videa: https://www.youtube.com/
watch?v=mdwcBCMJ‑RA

»V mojem predsedovanju se spomnim prvih pomembnih točk: 
EQuiP se je iz organizacije, ki je bila bolj neformalna, spreme
nila v bolj formalno organizacijo, zato smo razvili statut EQuiP.« 

Joachim Szecsenyi (Predsednik EQuiP 2002–2005, 2006–2008)

»Prihodnost kakovosti in varnosti je dosežena z močno pre
danostjo znanosti o izboljšavah, razumevanjem togosti in 
njenega pomena ter z določeno mero pragmatizma.«

Martin Marshall (Predsednik EQuiP 2005–2006)

»Ko želimo na nekaj vplivati, je pomembno, da jasno povemo, 
na kaj želimo vplivati in zakaj. Rekla bi, da je EQuiP mreža 
ljudi, ki delajo na področju kakovosti in varnosti.«

Tina Eriksson (Predsednica EQuiP 2008–2015)

s predstavitvijo komunikacijske metode Convince ter nada‑
ljevali s praktičnimi delavnicami.

Teme srečanja bodo: 
•   izzivi in rešitve pri vodenju hipertenzije,
•   novosti, priporočila in izkušnje na področju merjenja in 

vrednotenja krvnega tlaka s poudarkom na celodnevnem 
spremljanju krvnega tlaka, 

•   oblike zdravljenja napredovane kronične venske bolezni 
in

•   vse težave, ki jih bolniki imajo v področju anorektuma, 
niso hemoroidi.

V izobraževanje smo vključili tudi predstavitev metode 
Convince. Program je rezultat 15‑letnih raziskav na 
področju nevroznanosti z namenom doseganja boljše 
adherence. 

Število udeležencev je omejeno na 60, zato pripo‑
ročamo čim hitrejšo prijavo. Prijave zbira gospa Nina 
Gerdina, nina.stojs@gmail.com. 

Zimska delavnica za 
zdravnike družinske 

medicine

Vesna Homar

Jesenska delavnica, ki jo je septembra 2021 v Rimskih 
Toplicah organiziralo Združenje zdravnikov družinske 
medicine v sodelovanju s farmacevtsko družbo Servier, 
je bila med udeleženci izjemno dobro sprejeta. Zato bomo 
delavnico ponovno izvedli v zimskem času, 11. in 12. 
februarja 2022. Klinične teme se bodo prepletale s komu‑
nikacijskimi veščinami. Petkovo popoldne bo posvečeno 
obravnavi strokovnih tem. Sobotno dopoldne bomo začeli 

Z ljubeznijo do ljudi in medicine

Kdor je naklonjen človeštvu, je naklonjen tudi medicini. Družba Servier je predana razvoju inovativnih 
zdravil za bolezni, ki predstavljajo velik javnozdravstveni in družbeni problem.

Organizirana kot fundacija, družba Servier raziskavam in razvoju namenja pomemben delež prometa 
(25 % letno).

Glavna področja raziskav so srčno-žilne bolezni (arterijska hipertenzija, srčno popuščanje, 
koronarna arterijska bolezen, kronična venska bolezen), bolezni presnove (sladkorna bolezen tipa 
II), onkologija in motnje razpoloženja.

Servier Pharma d. o. o.
Podmilščakova ulica 24

1000 Ljubljana

www.servier.si 

SRV2021Og2
Samo za strokovno javnost.

Datum priprave informacije: junij 2021.
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Osveščenost bolnikov o antikoagulacijski terapiji 
v Zdravstveni postaji Beltinci
Andreja Šinko Gider, mentorica: Erika Zelko

Urejenost sladkorne bolezni tipa 2 v ambulanti zdravnika 
družinske medicine pred in po uvedbi referenčnih ambulant
Primož Nagode, mentor: Andrej Kravos

Prevalenca depresivne motnje pri laboratorijsko evtiro‑
tičnih pacientih s hipotirozo
Katja Plos, mentor: Janez Rifel

Predpisovanje potencialno neprimernih zdravil v DSO Tisje
Urša Plaskan, mentor: Marko Kolšek

Telesna aktivnost in izgorelost pri zdravnikih družinske 
medicine v Sloveniji pred in med pandemijo COVID‑19
Janja Uplaznik, mentorica: Polona Selič

Primerjava urejenosti lipidnega profila pri bolnikih 
s sladkorno boleznijo tipa 2 med referenčno ambulanto 
družinske medicine in diabetološko ambulanto
Laura Markelj, mentorica: Mateja Bulc

Pozne posledice okužbe s COVID‑19 pri stanovalcih doma 
starejših občanov
Karmen Kaiser, mentorica: Vesna Homar

Analiza prvih obiskov v ambulanti družinske medicine 
v primerjavi z ostalimi
Katja Ivanšek, mentor: Rajko Vajd

Pogostost nespečnosti med obiskovalci ambulante 
družinske medicine
Tjaša Roženbergar Fink, mentorica: Zalika Klemenc Ketiš

Analiza rezultatov svit testiranja v ambulanti družinske 
medicine Studio R, d. o. o., Vrhnika
Radmila Bulatović, mentorica: Erika Zelko

Kako predhodne informacije o koristih in morebitnih 
škodljivostih presejalne mamografije vplivajo na udeležbo 
v programu DORA
Mirjam Bosina: mentorica: Mateja Bulc

Uporaba interneta za samo‑diagnosticiranje in zdravljenje 
arterijske hipertenzije pred obiskom osebnega zdravnika
Domen Pušnik, mentor: Vojislav Ivetić

Obravnava bolnika z benignim povečanjem prostate (BPP) 
v skladu s smernicami v ambulanti družinske medicine
Nika Cehtl Vidovič, mentorica: Davorina Petek

Odzivnost pacientov na vabila v RADM
Ada Vujasinovič, mentorica: Erika Zelko

Najpogostejši vzroki obiskov ambulante nujne medicinske 
pomoči v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik
Tina Pogačnik Petrič, mentor: Iztok Tomazin

Komunikacija med družinskim zdravnikom in pacientom 
Luka Bavec, mentorica: Danica Rotar Pavlič

Stališče populacije do cepljenja proti klopnemu meningo‑
encefalitisu z vidika cene cepljenja
Vida Črešnar, mentorica: Eva Cedilnik Gorup

Uporaba namenskih opomnikov in doslednost jemanja zdra‑
vil pri kroničnih bolnikih v ambulanti družinske medicine
Blaž Fujs, mentor: Rajko Vajd

Uspešnost vodenja astme v referenčni ambulanti družin‑
ske medicine 
Ivan Arbeiter, mentorica: Tatjana Cvetko

Določanje genetskega tveganja za genetsko pogojene bolezni 
srca in ožilja na podlagi trigeneracijske družinske anamneze
Tanja Reberšek, mentor: Andrej Kravos

Detekcija urinske inkontinence pri obiskovalcih ambulante 
družinske medicine
Mojca Valand, mentor: Janez Rifel

Prevalenca metabolnega sindroma v ambulanti družinske 
medicine
Vanja Debevec Šic, mentorica: Nena Kopčavar Guček

Dejavniki, ki vplivajo na odzivnost v referenčni ambulanti
Jerica Obreza, mentorica: Milena Kovač Blaž

Analiza lastnosti bolnikov, ki jemljejo antikoagulacijska 
zdravila 
Marjeta Puškarič, mentorica: Nena Kopčavar Guček

Stališče specialistov družinske medicine v Sloveniji glede 
nošenja obraznih mask v zaprtih prostorih v času pande‑
mije COVID‑19
Hema Smrekar, mentorica: Danica Rotar Pavlič

Dejavniki, ki vplivajo na čas posveta v ambulanti zdravnika 
družinske medicine
Mirjana Jovanović, mentorica: Marija Petek Šter

Uspešnost programa »PAKETI ZDRAVJA« pri nižanju 
dejavnikov tveganja za srčno‑žilne bolezni pri posamez‑
nikih s povečanim tveganjem
Nejc Kotnik, mentorica: Erika Zelko

Analiza ukrepanja pri osebah z visokim tveganjem za 
sladkorno bolezen tip 2 v referenčni ambulanti Zdrav‑
stvenega doma Murska Sobota
Tjaša Zorko, mentorica: Mateja Bulc

Težavni bolnik
Urška Zaletel, mentor: Andrej Kravos

Kakovost informacij o depresiji na slovenskih spletnih 
straneh
Ana Kovač Bograf, mentorica: Anja Černe

Stranski učinki statinov v odvisnosti od lastnosti in 
pričakovanj bolnikov
Monika Ručna Korinčič, mentorica: Ksenija Tušek Bunc

Ocenjevanje uspešnosti vprašalnika v ugotavljanju 
kronične obstruktivne pljučne bolezni
Martina Jesenšek, mentorica: Ksenija Tušek Bunc

Soočanje z etičnimi dilemami v ambulanti družinske 
medicine
Sara Kern, mentorica: Zalika Klemenc Ketiš

Vpliv epidemije COVID‑19 na uporabo primarno‑digitalnih 
modelov na primarni ravni
Žan Trontelj, mentorica: Davorina Petek

Prevalenca simptomov, značilnih za gastroezofagealno 
refluksno bolezen v ambulanti družinske medicine
Petra Činč Brest, mentorica: Erika Zelko

Izvajanje temeljnih postopkov oživljanja s strani očividcev 
pri bolnikih v srčnem zastoju v letih 2015‑2019 na območju 
Zdravstvenega doma Lendava in Gornja Radgona
Tina Berden, mentorica: Vesna Homar

Novoodkrita depresija pri bolnikih, vključenih 
v preventivni pregled v sklopu ambulante družinske 
medicine s pomočjo vprašalnika PHQ‑9
Gregor Emeršič, mentor: Janez Rifel

Odnos do umiranja
Luka Valčič, mentor: Marko Kolšek

Specialistične naloge 
iz družinske medicine 

v letu 2021

Zalika Klemenc Ketiš
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Specialistična naloga je zaključno delo specializantov in 
specializantk družinske medicine. Pripravi naloge namenijo 
dobršen del specializacije iz družinske medicine. V letu 
2021 je specialistično nalogo uspešno dokončalo in pred‑
stavilo 44 specializantk in specializantov družinske medi‑
cine, mnogi med njimi so tudi že opravili specialistični izpit.

Spodaj si lahko ogledate teme in mentorje teh specia‑
lističnih nalog.

Avtoricam in avtorjem ter njihovim mentoricam/
mentorjem ob tej priložnosti iskreno čestitamo. 

Seznam specialističnih nalog
Uporabnost opomnika INHOMESSS ob izvedbi hišnih 
obiskov zdravnika družinske medicine pri starostnikih 
nad 65 let starosti
Karmen Lubej, mentorica: Danica Rotar Pavlič

Stališča zdravstvenih delavcev Osnovnega zdravstva 
Gorenjske glede cepljenja proti COVID‑19
Špela Ulčar, mentor: Aleksander Stepanović

Odkrivanje podhranjenosti pri starostnikih z uporabo 
GLIM kriterijev v ambulanti družinske medicine
Maja Dolanc Ferant, mentor: Andrej Kravos

Pogostost urinske inkontinence pri ženskah v ambulanti 
zdravnika družinske medicine
Galja Višnar Kokol, mentorica: Suzana Kert

Odnos med okužbo s SARS‑COV‑2, depresijo in anksioz‑
nostjo pri obiskovalcih ambulant družinske medicine 
v Zdravstvenem domu Sežana
Rok Tavčar, mentorica: Polona Selič

Prevalenca hepatitisa B in C pri uporabnikih Centra za 
preprečevanje zdravljenja odvisnosti od prepovedanih 
drog v Zdravstvenem domu Novo Mesto
Rok Mežnar, mentorica: Vesna Homar



Slovenija je ena iz med 37 držav članic OECD, vključenih 
v projekt Ocena izkušenj in izidov obravnave bolnikov 
s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v ambulantah 
družinske medicine v Sloveniji. Gre za mednarodni projekt 
PaRIS – Patient Reported Indicator Survey. Raziskava 
v Sloveniji že poteka, in sicer trenutno izvajamo prevajanje 
ter kognitivno testiranje vprašalnikov. Naslednja faza 
pro jekta, to je pilotna izvedba raziskave na manjšem 
številu ambulant, se bo s samim naborom podatkov 
pričela v pred vidoma začetku leta 2022 (marec). 

Raziskavo v Sloveniji izvaja Zdravstveni dom Ljubljana 
v sodelovanju s Katedro za družinsko medicino MF UL in 
NIJZ. Raziskavo financirata Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost RS in Ministrstvo za zdravje (šifra projekta 
V3‑2102).

Zdravstvena obravnava prihodnosti mora izhajati iz 
potreb bolnikov, mora biti celostna in temeljiti na timskem 
delu. To je posebej pomembno pri bolnikih s kroničnimi 
stanji, kjer je obravnava lahko razdrobljena in slabše 
koordinirana. Zato je pomembno vedeti, kako bolniki 
doživljajo primarno zdravstveno oskrbo in v kolikšni meri 
ta doprinese h kakovosti njihovega življenja. Projekt bo 
pomagal:
•   ODLOČEVALCEM z informacijami o tem, na kaj osredo‑

točiti prizadevanja za izboljšanje kakovosti zdravstvene 
oskrbe;

•   BOLNIKOM izraziti svoje mnenje o izkušnjah s primarno 
zdravstveno oskrbo in njenih rezultatih;

•   ZDRAVSTVENIM TIMOM izboljšati razumevanje, kako 
izboljšati oskrbo.

Projekt se osredotoča na obravnavo bolnikov v ambulantah 
družinske medicine, starih 45 let ali več, med katerimi 
imata okoli dve tretjini prisotno kronično stanje. Vključili 
bomo bolnike, ki so zdravstveni tim obiskali v zadnjih 
6 mesecih pred zbiranjem podatkov.

Pri naboru podatkov, ki se bo v pilotni izvedbi začel 
izvajati predvidoma marca 2022, bodo k sodelovanju 
vabljene naključno izbrane ambulante družinske medicine 
v Sloveniji.

Glede na ogromne obremenitve ambulant v našem pro‑
storu smo raziskovalci metodologijo prilagodili na način, ki 
kar se da malo dodatno bremeni time družinske medicine. 

Vabljene ambulante bodo prejele vabilo 
k sodelovanju in informacije o raziskavi ter 
navodila za sodelovanje. Naloga ambulant DM 
bo k sodelovanju povabiti naključno izbrane 
bolnike, ki bodo ustrezali merilom. Po privo‑
litvi za sodelovanje v raziskavi bodo bolniki 
prejeli vprašalnike bodisi v elektronski bodisi 
v fizični obliki. Vsaka ambulanta bo izpolnila 
še vprašalnik o lastnostih in organizaciji dela 
v sami ambulanti.

Na tem mestu bi želeli k sodelovanju pova‑
biti vse ambulante družinske medicine, ki 
bodo prejele vabilo za sodelovanje, predvidoma 
v marcu 2022. Vaše sodelovanje je ključno za 
oceno uspešnosti našega dela in za načrtova‑
nje izboljšav.

Raziskava Ocena 
izkušenj in izidov 

obravnave bolnikov 
s kroničnimi 

nenalezljivimi 
boleznimi 

v ambulantah 
družinske medicine 

v Sloveniji

Matija Ambrož
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 SI-CONCO-00023; 08/2021
Pred predpisovanjem zdravila natančno preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila. Samo za strokovno javnost. 
O domnevnem neželenem učinku lahko poročate neposredno nacionalnemu centru za farmakovigilanco, na način, 
kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si ali na drug.safety.easterneurope@merckgroup.com
Podrobnejše informacij e so na voljo pri imetniku dovoljenja za promet z zdravilom: Merck d.o.o., Letališka cesta 29c, Ljubljana, tel.: 01 5603 810, faks: 01 5603 830; e-pošta: info@merck.si

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA: Concor 5 mg/ 10 mg fi lmsko obložene tablete
Sestava:  Ena fi lmsko obložena tableta vsebuje 5 m g / 1 0 mg bisoprololij evega fumarata in po možne snovi. Terapevtske indikacij e: Zdravljenje hipertenzij e in koronarne srčne bolezni (angine pektoris). Odmerjanje in način 
uporabe: Odrasli: Za zdravljenje obeh indikacij  j e odmerek 5 m g bisoprolij evega fumarata enkrat na da n. Če je po  trebno, odmerek lahko zvečamo na 10 mg  bi  soprololij eve ga fumarata enkrat na dan. Maksimalni priporočen 
odmerek bisoprololij evega fumarata je 20 mg na dan. V vseh primerih je potrebno odmerek prilagoditi individualno, zlasti glede na srčno frekvenco in uspeh zdravljenja. Pediatrična populacij a: Ker ni izkušenj pri zdravljenju otrok z 
bisoprololij evim fumaratom, njegova uporaba pri otrocih ni priporočljiva. Zdravilo Concor jemljemo zjutraj, z ali brez hrane. Tablete pogoltnemo s tekočino, ne smemo jih žvečiti. Kontraindikacij e: Preobčutljivost na učinkovino ali 
katero koli pomožno snov. Bisoprolol je kontraindiciran pri bolnikih z akutnim srčnim popuščanjem ali v času epizod dekompenzacij e srčnega popuščanja, ko je potrebno zdravljenje z i.v. inotropnimi zdravili, kardiogenim šokom, 
atrioventrikularnim  blokom druge ali tretje stopnje (brez srčnega spodbujevalnika), boleznij o s inusnega vozla, sinoatrialnim blokom, simptomatsko bradikardij o, simptomatsko hipotenzij o, hudo bronhialno astmo, hudo obliko 
periferne arterij ske o kluzivne bolezni a li hudo obliko Raynaudovega sindroma, nezdravljenim feokromocitomom, metabolno acidozo. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Z lasti pri bolnikih z i shemično srčno boleznij o 
zdravljenja z bisoprololom ne smemo prekiniti naenkrat, razen če to ni nujno potrebno, saj lahko to povzroči prehodno poslabšanje srčne bolezni. Bisoprolol moramo uporabljati previdno pri bolnikih, ki imajo povišan krvni tlak 
ali angino pektoris ter sočasno popuščanje srca, pri sladkorni bolezni z velikimi nihanji vrednosti glukoze v krvi, strogem postu, sočasnem desenzibilizacij skem zdravljenju, atrioventrikularnem bloku prve stopnje, Prinzmetalovi 
angini: poročali so o primerih koronarnega vazospazma. Kljub visoki beta 1 selektivnosti, ni možno povsem izključiti napade angine pektoris, kadar se bisoprolol daje bolnikom s Prinzmetalovo angino; periferni arterij ski okluzivni 
bolezni. Bolnikom s psoriazo ali psoriazo v anamnezi lahko dajemo antagoniste beta adrenergičnih receptorjev (npr. bisoprolol) šele po skrbnem pretehtanju koristi in tveganj uporabe tega zdravila. Zdravljenje z bisoprololom 
lahko prekrij e simptome tirotoksikoze. Bolniki s feokromocitomom lahko jemljejo bisoprolol šele po predhodni uporabi antagonistov alfa adrenergičnih receptorjev. Pri bolnikih v s plošni anestezij i zaviranje beta adrenergičnih 
receptorjev zmanjšuje incidenco aritmij  in ishemij e miokarda med uvajanjem anestezij e ter ob intubacij i, pa tudi v pooperativnem obdobju. Trenutno priporočajo, da v perioperativnem obdobju vzdržujete blokado beta adrenergičnih 
receptorjev. Anesteziolog mora upoštevati blokado beta adrenergičnih receptorjev zaradi nevarnosti medsebojnega delovanja z drugimi zdravili. Če menite, da je treba pred kirurškim posegom ukiniti terapij o z a ntagonisti beta 
adrenergičnih receptorjev, morate to storiti postopoma in postopek ukinjanja zdravila zaključiti približno 48 ur pred anestezij o. Pri bolnikih z obstruktivnimi boleznimi pljuč je treba zdravljenje z bisoprololom začeti z najmanjšim 
možnim odmerkom in jih skrbno spremljati, če se pri njih pojavij o novi simptomi (npr. dispneja, nezmožnost telovadbe, kašelj). Pri bronhialni astmi ali drugih kroničnih obstruktivnih boleznih pljuč, z izraženo simptomatiko, je 
potrebno sočasno dajati bronhodilatatorje. Interakcij e: Kombinacij e, ki niso priporočljive: Kalcij evi antagonisti verapamilskega tipa, v manjši meri tudi diltiazemskega tipa, centralno delujoča antihipertenzivna zdravila. Kombinacij e, 
ki jih je treba uporabljati previdno: Kalcij evi antagonisti dihidropiridinskega tipa, antiaritmiki razreda I in III, parasimpatomimetiki, topikalni antagonisti beta adrenergičnih receptorjev (npr. kapljice za oči za zdravljenje glavkoma), 
lahko prispevajo k sistemskim učinkom bisoprolola, inzulin in peroralni antidiabetiki, anestetiki, digitalisovi glikozidi, nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID), beta-simpatomimetiki, simpatomimetiki, ki delujejo na adrenergične 
receptorje beta in alfa. Sočasna uporaba z antihipertenzivi, kot tudi z drugimi zdravili, ki potencialno znižujejo krvni tlak, lahko poveča tveganje za hipotenzij o. Neželeni učinki: Vrtoglavica, glavobol, gastrointestinalne težave, 
utrujenost, občutek hladnosti ali odrevenelosti udov. Pakiranje: Škatla s 30 tabletami. Način in režim izdaje zdravila: Rp-Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za promet: Merck d.o.o., Letališka 
cesta 29c, Ljubljana. Datum zadnje revizij e besedila: november 2020

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA: Concor COR 1,25 mg/ 2,5 mg/5 mg/ 7,5 mg/ 10 mg fi lmsko obložene tablete
Sestava: Ena fi lmsko obložena tableta vsebuje 1,25 mg/ 2,5 mg/ 5 m g/ 7,5 mg/ 10 mg bisoprololij evega fumarata in po možne snovi. Terapevtske indikacij e: Zdravljenje stabilnega kroničnega srčnega popuščanja z zmanjšano 
sistolično funkcij o ventriklov. Odmerjanje in način uporabe: Bolniki naj bi bili stabilni (brez akutnega srčnega popuščanja), ko uvedemo terapij o z bisoprololij evim fumaratom. Predlagani začetni odmerek je 1,25 mg bisoprololij evega 
fumarata enkrat na dan. Če bolnik to dobro prenaša, odmerek povečajte na 2,5 mg, 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg in 10 mg enkrat na dan, v intervalu dveh ali več tednov. Največji priporočeni odmerek je 10 mg enkrat na dan. Tablete 
bisoprololij evega fumarata naj bolniki jemljejo zjutraj, lahko skupaj s hrano. Pogoltnejo naj jih s tekočino, ne smejo pa jih žvečiti. Pediatrična populacij a: Ni izkušenj z uporabo bisoprololij evega fumarata v pediatrij i, zato njegove 
uporabe ni mogoče priporočati pri otrocih. Kontraindikacij e: Preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov.  Bisoprolol je kontraindiciran pri bolnikih, ki imajo: akutno srčno popuščanje ali v času epizod dekompenzacij e 
srčnega popuščanja, ko je potrebno zdravljenje z i.v. inotropnimi zdravili, kardiogeni šok, AV blok druge ali tretje stopnje (brez srčnega spodbujevalnika), bolezen sinusnega vozla, sinoatriatrialni blok, simptomatsko bradikardij o, 
simptomatsko hipotenzij o, hudo bronhialno astmo, hude oblike periferne arterij ske okluzivne bolezni ali  hude oblike Raynaudovega sindroma, nezdravljen feokromocitom, metabolno acidozo. Posebna opozorila in previdnostni 
ukrepi: Bisoprolol morate uporabljati previdno pri sladkorni bolezni z velikimi nihanji vrednosti glukoze v krvi, strogem postu, sočasnem desenzibilizacij skem zdravljenju, AV bloku prve stopnje, Prinzmetalovi angini pektoris; 
Poročali so o primerih koronarnega vazospazma. Kljub visoki beta 1 selektivnosti, ni možno povsem izključiti napade angine pektoris, kadar se bisoprolol daje bolnikom s Prinzmetalovo angino; periferni arterij ski okluzivni bolezni. 
Anesteziolog mora upoštevati blokado beta adrenergičnih receptorjev. Pri bolnikih z obstruktivnimi boleznimi pljuč je treba zdravljenje z bisoprololom začeti  z najmanjšim možnim odmerkom in jih skrbno spremljati, če se 
pri njih pojavij o novi simptomi (npr. dispneja, nezmožnost telovadbe, kašelj). Pri bronhialni astmi ali drugih kroničnih obstruktivnih pljučnih boleznih, ki lahko povzročij o simptome, je priporočljivo bolniku hkrati predpisati tudi 
bronhodilatatorje. Bolnikom s psoriazo ali psoriazo v anamnezi smete dajati antagoniste beta adrenergičnih receptorjev (npr. bisoprolol), šele po skrbnem pretehtanju koristi in tveganj uporabe tega zdravila. Pri bolnikih s 
feokromocitomom se lahko bisoprolol uporablja šele po predhodni blokadi receptorjev alfa. Zdravljenje z bisoprololom lahko prikrij e simptome tirotoksikoze. Interakcij e: Kombinacij e, ki niso priporočljive: Kalcij evi antagonisti-
verapamilskega tipa in v manjši meri tudi diltiazepamskega tipa, antiaritmiki 1. skupine, antihipertenzivi, ki delujejo na osrednje živčevje. Kombinacij e, ki jih je treba uporabljati previdno: Kalcij evi antagonisti dihidropiridinskega 
tipa, antiaritmiki razreda III, topikalni antagonisti beta adrenergičnih receptorjev (npr. kapljice za oko za zdravljenje glavkoma), parasimpatomimetiki, inzulin in peroralni antidiabetiki, anestetiki, digitalisovi glikozidi, nesteroidni 
antirevmatiki (NSAR), beta-simpatomimetiki, simpatomimetiki. Sočasna uporaba z antihipertenzivi in tudi z drugimi zdravili, ki lahko znižajo krvni tlak lahko poveča tveganje za hipotenzij o. Neželeni učinki: Omotica, glavobol, 
bradikardij a, poslabšanje obstoječega srčnega popuščanja, občutek hladnosti ali odrevenelosti udov, hipotenzij a, gastrointestinalne težave, astenij a, utrujenost. Pakiranje: Concor COR 1,2 5 mg: škatla z 20 fi lmsko obloženimi 
tabletami, Concor COR 2,5 mg/ 5 mg/ 7,5 mg/ 10 mg: škatla s 30 fi lmsko obloženimi tabletami. Način in režim izdaje zdravila: Rp-Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: Merck 
d.o.o., Letališka cesta 29c, Ljubljana. Datum zadnje revizij e besedila: november 2020



nizmom delovanja se GLP‑1 RA razlikujejo 
po strukturi, farmakokinetičnem profilu 
in kliničnih učinkih. Semaglutid in dulaglu‑
tid sta zdravili GLP‑1 RA, ki se aplicirata 
enkrat na teden; odobreni sta za zdravlje‑
nje bolnikov z DM2 (8). Čeprav se GLP‑1 
RA in zaviralci SGLT2 vse pogosteje upo‑
rabljajo kot zdravila drugega stopnjevanja, 
primerjalni podatki o uporabi drugosto‑
penjskih zdravil GLP‑1 RA ter zaviralci 
SGLT2 do sedaj niso zadoščali. Zato je bila 
izvedena randomizirana klinična raziskava 
SUSTAIN 8, kjer so primerjali učinek na 
HbA1c ter telesno maso, GLP‑1 RA 
semaglutida 1,0 mg z zaviralcem SGLT2 
kanagliflozinom 300 mg. Izsledki ome‑
njene raziskave na splošno zagotavljajo 
trdno primerjavo GLP‑1 RA in zaviralca 
SGLT2 ter kažejo, da je semaglutid zelo 
učinkovit pri nižanju HbA1c in telesne 
mase, bolniki pa obe zdravili dobro pre‑
našajo. Raziskava SUSTAIN 8 ima več 
prednosti, vključno z velikim vzorcem 
opazovanih oseb z DM2, dvojno slepo 
naravo in razmeroma dolgo obdobje 
zdravljenja. Povzemimo: obe obliki zdrav‑
ljenja so bolniki dobro prenašali in zaradi 
mehanizma delovanja obeh primerjanih 
zdravil je bila stopnja za pojavnost hipo‑
glikemije nizka (pojavnost pri osebah na 
sočasnem zdravljenju s sulfonilsečnino). 
Rezultati dodajajo zbir dokazov iz klinič‑
nega preskušanja. SUSTAIN 8 dokazuje, 
da je semaglutid učinkovit pri zniževanje 
HbA1c, ponuja dodatne prednosti, kot je 
izguba telesne mase, ter kaže pozitivne 
učinke na srce in žilje (9, 10).

Praktični nasveti – neželeni 
stranski učinki in morebitne skrbi
Neželeni učinki GLP‑1 RA so lahko slabost 
(8–44 %), bruhanje (4–18 %) in driska 
(6–20 %). Nekatere osebe s sladkorno 
boleznijo (redko) navajajo bolečine 
v trebuhu, občutek razdraženega želodca, 
zaprtje, glavobol in napihnjenost. Slabost 
in bruhanje sta v primeru uporabe oblik 
s podaljšanim sproščanjem manj pogosta 
ter sčasoma izzvenita. Izsledki kliničnih 
raziskav kažejo na možno povečano tve‑
ganje za pankreatitis ter rak trebušne 

slinavke in ščitnice, vendar vzročna pove‑
zava z GLP‑1 RA doslej ni bila potrjena 
(6, 11). Ker je med mogočimi stranskimi 
učinki omenjeno tudi poslabšanje retino‑
patije pri osebah z DM2 ter že prisotno 
diabetično retinopatijo, pri uvajanju 
semaglutida priporočamo postopno 
titracijo. Zdravnik naj v primeru vnetja 
trebušne slinavke, poslabšanja diabetične 
retinopatije oziroma osebne anamneze 
medularnega ščitničnega raka razmisli 
o predpisu GLP‑1 RA (12, 13).

Uvajanje GLP-1RA v ambulanti 
družinske medicine
Pri bolnikih, ki še niso bili zdravljeni 
z GLP‑1RA, natančno podamo navodila 
glede odmerkov. (Primer: pri jemanju 
semaglutida enkrat na teden si bolnik 
v obdobju štirih tednov najprej podkožno 
aplicira 0,25 mg enkrat na teden. Sledijo 
4 tedni jemanja 0,50 mg semaglutida 
enkrat na teden, potem pa se zdravnik 
odloči glede velikosti odmerka v nadalje‑
vanju zdravljenja in morebitnega dviga 
odmerka na 1 mg enkrat na teden.) Bol‑
niku razložimo, kako si pripravi zdravilo. 
Pred tem si mora seveda umiti roke. 
Prejme tudi navodila glede shranjevanja 
zdravila. (Primer za jemanje semaglutida 
enkrat na teden: injekcijski peresnik lahko 
bolnik shranjuje 6 tednov pri temperaturi 
do 30 °C ali v hladilniku pri temperaturi 
2–8 °C.) Bolnika poučimo o mestu injici‑
ranja, ki je lahko podkožje trebuha, stegna 
ali nadlakti. Uporabljeni peresnik mora 
odvreči med nevarne odpadke iz gospo‑
dinjstva ali ga odda v lekarni. Bolnika 
poučimo tudi, kaj storiti v primeru izpu‑
ščenega odmerka. (Primer: pri jemanju 
semaglutida enkrat na teden naj bolnik 
novi odmerek injicira čim prej, znotraj 
obdobja petih dni. V primeru preteka 
daljšega časa naj izpuščeni odmerek 
preskoči, naslednjega pa injicira naslednji 
redni dan po urniku. Nato nadaljuje 
z jemanjem zdravila po urniku, enkrat 
na teden. Dan tedenskega odmerjanja je 
mogoče spremeniti pod pogojem, da je 
med dvema odmerkoma preteklo več kot 
72 ur.)

Če ima bolnik po začetku zdravljenja 
z GLP‑1RA slabost ali drisko, svetujemo, 
da si zdravilo injicira zvečer (začetni od‑
merki) ter da v prehrano vključi manjše 
obroke, ki so manj mastni. Izogiba naj se 
ocvrti hrani. Velik del poučevanja posve‑
timo navodilom za sestavo in urnik obro‑
kov. Zajtrk in malica naj predstavljata 
40 % dnevnega vnosa energije (od tega 
zajtrk 25 % in malica 15 %), kosilo 30 % in 
popoldanska malica 10 % dnevnega vnosa 
energije. Večerja naj obsega 20 % dnevne 
količine energije.

Zaključek
Zdravljenje DM2 naj bo za bolnika čim 
preprostejše, saj s tem povečamo možnost 
rednega jemanja zdravil. Zdravilo izberemo 
na podlagi njegove učinkovitosti, varnosti, 
prenašanja, kliničnih okoliščin, sočasnih 
bolezni, tveganja za polifarmacijo ter po‑
treb in preferenc posameznega bolnika, 
seveda ob upoštevanju odobrenih indikacij 
in kombinacij zdravil. Pri predpisovanju 
zdravil v breme Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje RS upoštevamo njegov takrat 
veljavni pravilnik (14).
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Uvajanje agonistov receptorjev GLP-1 
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Uvod
Uporaba peroralnih antihiperglikemičnih 
zdravil za zdravljenje bolnikov s sladkorno 
boleznijo tipa 2 (DM2) je priporočljiva, 
kadar se samo posegi v življenjski slog, 
vključno z zdravo prehrano, redno telesno 
vadbo in hujšanjem, pri vzdrževanju 
glukoze v krvi na ciljnih ravneh izkažejo 
kot nezadostni. V takih primerih je pero‑
ralni bigvanid, metformin, prvo zdravilo, 
priporočeno v kliničnih smernicah (1). 
Kadar uporaba metformina ni mogoča 
ali ne zadostuje, je treba upoštevati druga 
zdravila. Obstoječe slovenske smernice 
glede zdravljenja DM2 navajajo stopenjska 
priporočila. V drugem stopnjevanju so 
omenjeni tudi agonisti receptorjev GLP‑1 
(GLP‑1 RA). Kadar se bolnik že zdravi 
z dvema antihiperglikemičnima zdravi‑
loma, glikemični parametri pa so nad 
individualno določenimi ciljnimi vred‑
nostmi, lahko vpeljemo zdravljenje 
z dodatkom tretjega peroralnega antihi‑
perglikemičnega zdravila oziroma agonista 
receptorjev GLP‑1, ali pa začnemo zdraviti 
z inzulinom (2). 
Sodobnim načinom peroralnega zdravljenja 
DM2 smo se posvetili tudi v okviru letoš‑
njih Fajdigovih dni, kjer smo pripravili 
tudi prikaz pogovora z bolnikom.

Praktični nasveti – ugodni učinki
Številne randomizirane raziskave in meta‑
analize potrjujejo ugodne učinke agoni‑
stov GLP‑1 na znižanje telesne mase in 
raven HbA1c ter na srčno‑žilni sistem, 
ob tem pa manjše tudi tveganje za srčno‑
žilne dogodke (miokardni infarkt, mož‑
ganska kap, splošna umrljivost in srčno‑
žilna umrljivost) (3). Pri bolnikih z DM2 

ter znano boleznijo srca in ožilja oziroma 
z več dejavniki srčno‑žilnega tveganja so 
postala zdravila izbora GLP‑1 RA in zavi‑
ralci natrijevih glukoznih koprenašalcev 2 
(SGLT2). Celostna, posamezniku prilago‑
jena obravnava z ustreznim izborom zdra‑
vil poleg boljše urejenosti glikemije bolni‑
kom omogoča tudi zmanjševanje tveganja 
za srčno‑žilne dogodke (4). GLP‑1RA so 
agonisti receptorja za inkretin, glukagonu 
podoben peptid 1. Gre za polipeptidni 
hormon, ki se po obroku izloča iz endokri‑
nih celic L distalnega ileuma. V odvisnosti 
od koncentracije glukoze spodbuja izloča‑
nja inzulina in zavira izločanje glukagona; 
poleg tega zavira jetrno glukoneogenezo, 
upočasni mobilnost prebavil in spodbuja 
sitost. S tem niža tako bazalne kot post‑
prandialne vrednosti glukoze. Pri zdravlje‑

nju se pojavi tudi bistveno znižanje telesne 
mase, po navadi od 1 do 6 kg v prvem letu. 
Hkrati pride do znižanja sistoličnega 
krv nega tlaka in izboljšanja lipidnega 
profila, nekoliko pa je opazen še dvig 
srčne frekvence, a se je pokazal kot kli‑
nično nepomemben (5). GLP‑1 RA upo‑
časnijo peristaltiko, zato je potrebna paz‑
ljivost v primeru sočasne aplikacije zdravil 
z ozkim terapevtskim območjem, ki potre‑
bujejo hitro absorpcijo iz prebavil (6).
V obliki monoterapije GLP‑1 RA znižajo 
odstotek HbA1c za 0,7–1,51 %. V kombi‑
naciji z metforminom, sulfonil‑sečninami, 
tiazolidindioni ali kot del trotirne terapije 
GLP‑1 RA dosežejo dodatno znižanje 
odstotka HbA1c za 0,4–1,9 % (7).
GLP‑1 RA so torej uveljavljena možnost 
zdravljenja DM2. Kljub skupnim meha‑

Prikaz pogovora z bolnikom na letošnjih Fajdigovih dneh.
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Transtiretinska amiloidoza srca – 
res tako redka bolezen?

Gregor Zemljič

Amiloidoze so skupina bolezni, ki so 
posledica kopičenja amiloida v različnih 
organih in tkivih. Poznamo več kot 20 
beljakovin, ki lahko vodijo v nastanek in 
kopičenje amiloida. Pri transtiretinski 
amiloidozi je ta beljakovina transtiretin,  
ki je sicer v telesu normalno prisotna in 
je odgovorna za transport tiroksina in 
vitamina A. Sestavljena je iz štirih enakih 
enot, združenih v tetramer. Poznamo več 
kot 120 mutacij, ki vodijo v nestabilnost 
tetramerne oblike, kar vodi v kopičenje 
monomerov v obliki amiloida v različnih 
organih in tkivih. V tem primeru govo‑
rimo o dedni obliki transtiretinske ami‑
loidoze, ki spada med redke bolezni. 
V Sloveniji poznamo le nekaj sporadičnih 
primerov. V tej obliki se navadno bolezen 
kaže predvsem s prizadetostjo živčevja, 
takrat govorimo o transtiretinski amilo‑
idni polinevropatiji, kasneje v poteku pa 
se pojavijo tudi težave s strani srca, ana‑
logno takrat govorimo o transtiretinski 
amilodni kardiomiopatiji. 
Precej pogostejši od dednega pa je divji 
tip transtiretinske amiloidoze. V tem 
primeru nestabilnost transtiretina ni 
posledica mutacije, vzrok sicer ni povsem 
jasen, najverjetneje pa je povezan s sta‑
ranjem, zato jo imenujemo tudi starostna 
oblika transtiretinske amiloidoze. Ta oblika 
bolezni se kaže praktično izključno s pri‑
zadetostjo srca in karpalnih vezi s sindro‑
mom karpalnega kanala. V preteklosti 
smo pešanje srčne mišice v obliki srčnega 
popuščanja z ohranjenim iztisnim dele‑
žem pripisovali kombinaciji različnih 
dejavnikov, sedaj pa vemo, da je pri 
precejšnjem deležu teh bolnikov vzrok 
za srčno popuščanje ravno divji tip 

tran stiretinske amiloidne kardiomiopa‑
tije.
Nalaganje amiloida v srčni mišici povroči 
zadebelitev sten in moteno podajnost 
levega prekata. Pojavi se torej srčno po‑
puščanje z ohranjenim iztisnim deležem. 
Bolniki navajajo upad zmogljivosti, kratko 
sapo in otekanje. Ker divji tip transtire‑
tinske amiloidoze povzroča odlaganje 
amiloida tudi v karpalni vezi, je lahko prvi 
znak bolezni sindrom zožitve karpalnega 
kanala. Slednji se lahko pokaže pet do 
deset let pred znaki srčnega popuščanja. 
Z napredovanjem bolezni pa se amiloid 
odlaga tudi v prevodnem sistemu srca in 
zaklopkah, kar se kaže z motnjami preva‑
janja vse do popolnega atrioventrikular‑
nega bloka, atrijske fibrilacije ter motenj 
v delovanju zaklopk v smislu zožitve in 
puščanja. V primeru dedne oblike tran‑
stiretinske amiloidoze pa so prvi bole‑
zenski znaki običajno znaki prizadetosti 
živčevja v obliki periferne polinevropatije 
in prizadetosti avtonomnega živčevja. 
Ti znaki se pojavijo nekje v četrti dekadi 
življenja, nekaj let kasneje pa jim sledijo 
znaki prizadetosti srca. 
V sklopu diagnostike se ob kliničnem sumu 
na srčno popuščanje opravi ultrazvočna 
preiskava srca, ki pokaže zadebeljene stene 
vseh srčnih votlin z vodilno disatolično 
disfunkcijo levega prekata, sistolična
fun kcija pa je v začetni fazi običajno ohra‑
nje na. Pogosto je pridružen perikardialni 
izliv, ki pa je običajen tudi pri drugih 
oblikah amiloidoze. Za amiloidozo srca je 
značilna ohranjena deformacija apikalnih 
segmentov pri UZ‑točkovnem sledenju 
krčljivosti levega prekata. UZ‑preiskavi 
običajno sledi magnetnoresonančna prei‑

skava srca, s katero izključimo ostale 
možne vzroke zadebeljenih sten levega 
prekata, kot so druge infiltrativne bolezni 
srca in hipertrofična kardiomiopatija. 
Vedno je potrebno v prvi vrsti izključiti 
amiloidozo lahkih verig, saj je njen potek 
bistveno manj ugoden s slabšo prognozo 
v primerjavi s transtiretinsko amiloidozo, 
na voljo pa je uspešno zdravljenje s kemo‑
terapijo in presaditvjo krvotvornih matič‑
nih celic. Z določitvijo proteinograma, 
prostih lahkih verig kapa in lambda, 
monoklonskih zobcev v serumu in urinu 
ter elektroforezo proteinov bomo z veliko 
verjetnostjo lahko izključili oz. potrdili 
amiloidozo lahkih verig. Kot preiskava 
izbora za potrditev diagnoze transtire‑
tinske amiloidoze pa se je uveljavila sci‑
ntigrafija skeleta. Raziskave so namreč 
pokazale, da ima kopičenje radiofarmaka 
v srčni mišici zelo veliko občutljivost in 
specifičnost za to bolezen. Do uveljavitve 
scintigrafije skeleta se je za postavitev 
diagnoze uporabljala histološka in imu‑
nohistokemijska analiza biopsije podkož‑
nega maščevja, žleze slinavke ali rektalne 
sluznice. Vendar pa ima ta metoda zelo 
slabo občutljivost s precejšnim deležem 
lažno negativnih rezultatov. Večjo občut‑
ljivost ima biopsija srčne mišice, vendar 
pa je ta metoda invazivna z možnostjo 
nevarnih zapletov, zato se uporablja le 
v redkih primerih, ko navkljub ostalim 
diagnostičnim metodam, ki jih imamo 
na voljo, ostaja dvom. 
Pri bolnikih, pri katerih potrdimo trans‑
tiretinsko amiloidozo, opravimo genetsko 
testiranje. V kolikor gre namreč za muta‑
cijo kot vzrok bolezni, obstaja velika ver‑
jetnost, da je v družini prizadet še kdo. 
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Diagnoza SINDROMA KARPALNEGA KANALA ali 
LUMBALNE SPINALNE 
STENOZE3, 11, 17-23

• Sindrom karpalnega kanala in lumbalna spinalna stenoza 
sta pri ATTR-CM pogosta zaradi odlaganja amiloida v teh 
predelih.3, 11, 17-19, 21-23

• Sindrom karpalnega kanala se pri ATTR-CM pojavi več let pred 
srčnimi znaki.4, 18, 24

Ehokardiografija pokaže ZADEBELJENO STENO LEVEGA 
PREKATA6, 15, 17, 25, 26

• Zadebeljena stena brez jasnega razloga (npr. hipertenzije) mora 
zbuditi sum na amiloidozo srca.10, 27

• Zunajcelično odlaganje amiloida povzroči zadebelitev stene 
levega prekata. Zadebelitev je pri ATTR-CM na splošno večja kot 
pri AL (amiloidoza lahkih imunoglobulinskih verig); pri ATTR-CM 
opisana zadebelitev pogosto presega 15 mm.14, 15, 17, 26

DISFUNKCIJA AVTONOMNEGA ŽIVČEVJA, MED DRUGIM 
S PREBAVNIMI TEŽAVAMI ALI NEPOJASNJENIM 
HUJŠANJEM6, 17, 28, 29

• Med prebavnimi težavami zaradi avtonomne disfunkcije sta 
diareja in zaprtost.30

• Ortostatska hipotenzija zaradi avtonomne disfunkcije je še eden 
izmed simptomov, ki se lahko pojavi pri ATTR-CM.6, 17, 29

SRČNO POPUŠČANJE Z OHRANJENIM IZTISNIM DELEŽEM 
PRI BOLNIKIH, PRAVILOMA STAREJŠIH OD 60 LET5-7

• Pri ATTR-CM je diastolična funkcija prizadeta zaradi odlaganja 
amiloidnih vlaken v miokardu; prekati se zaradi tega zadebelijo in 
postanejo neelastični, to pa zmanjša utripni volumen. Iztisni delež 
se zmanjša šele v poznejših fazah ATTR-CM.8, 9

• Sum lahko povečajo slikovni izvidi, na primer zmanjšana vzdolžna 
deformacija z apikalno ohranitvijo.8, 10

NEPRENAŠANJE OBIČAJNIH ZDRAVIL ZA SRČNO 
POPUŠČANJE, NPR. ZAVIRALCEV ANGIOTENZINSKE 
KONVERTAZE, ZAVIRALCEV ANGIOTENZINSKIH 
RECEPTORJEV IN BLOKATORJEV BETA10-12

• Bolnikom se lahko zmanjša utripni volumen, kar lahko vodi do 
nizkega krvnega tlaka. Posledica je lahko neprenašanje zdravil, ki 
znižujejo krvni tlak.11, 12

NESKLADJE med voltažo QRS na EKG in debelino stene 
levega prekata na ehokardiografiji13-15

• Klasična značilnost na EKG pri ATTR-CM je neskladje med 
razmerjem napetosti QRS in mase levega prekata.10, 14, 16

     

POSUMITE NA TRANSTIRETINSKO AMILOIDOZO SRCA (ATTR-CM)
ATTR-CM je premalokrat diagnosticiran vzrok srčnega popuščanja, zlasti srčnega popuščanja z ohranjenim 
iztisnim deležem (SPoID) pri starejših odraslih.5, 7

OB NASLEDNJIH KLINIČNIH STANJIH (ZLASTI ČE SE POJAVIJO V KOMBINACIJI) BODITE POZORNI NA MOŽNO ATTR-CM IN POMISLITE 
NA MOŽNE NADALJNJE PREISKAVE

QRS na EKG: QRS kompleks na elektrokardiogramu
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Izvleček
Že iz pradavnine je znano, da skupina zmore več kot posameznik. Čeprav 
je skupinsko delo prisotno že tako dolgo, se je delovanje v timih kot 
specifično organiziranih skupinah pojavilo šele v prejšnjem stoletju. Na 
nekaterih področjih družbenega delovanja, kamor sodi tudi zdravsveno 
varstvo, pa (ne)zavedno timsko delo obstaja že bistveno dlje. Bliskovit 
razvoj medicinskih strok, kompleksnost obravnave zdravja in bolezni 
posameznega človeka ter njegove povezanosti s socialnim, ekonomskim 
in kulturnim okoljem ter dinamika sprememb družbene ureditve in 
veljavnih vrednot zateva od timov družinske medicine vse večjo uspo‑
sobljenost za kakovostno, varno in učinkovito delo. Ker učinkovitost 
timov družinske medicine pomembno vpliva na kakovost delovanja 
zdravstvenega sistema v celoti, je pri sestavi in vodenju timov treba 
poznati dejavnike, ki pomembno vplivajo na njihovo delo ter vzpodbujati 
time k izobraževanju in krepitvi veščin skupnega dela. Še posebno 
pomembno področje skupnega dela timov je prepoznavanje in razre‑
ševanje konfliktov, ki so v sedanjih okoliščinah lahko že dnevno prisotni 
kot redni sestavni del aktivnosti tima. Sposobnost tima za njihovo 
predvidevanje, preprečevanje in reševanje povečuje učinkovitost tima 
ter zadovoljstvo tako članov tima kot obravnavane populacije. 

Uvod
Ljudje smo socialna bitja in se od nekdaj medsebojno povezujemo v sku‑
pine. Skupina je sestavljena iz dveh ali več posameznikov, ki so med seboj 
povezani, vplivajo eden na drugega, delijo skupno identiteto in imajo 
skupni cilj (1, 2). Razvoj tima se začne takrat, ko se ljudje odločijo, da 
bodo s sodelovanjem dosegli skupni cilj. Ne obstaja niti medicinska 
stroka niti zdravstveni delavec, ki bi lahko samostojno poskrbela za vse 
bolnikove zdravstvene potrebe. V družinski medicini imamo jedrne time 
(tesno povezani, delajo skupaj večino časa), ki so multidisciplinarni po 
svoji naravi (zdravnik, zdravstveni tehnik ali srednja medicinska sestra 
ter diplomirana medicinska sestra). Razširjeni tim dopolnjujejo patro‑
nažna in zdravstvenovzgojna sestra, fizioterapevt, laboratorijski tehnik, 
farmacevt, psiholog itd. (3). V današnjem času pa smo v številni strokah 
priča razvoju virtualnih timov.

Vsak tim je na začetku le skupina, ki potrebuje čas, da preraste v pravi 
tim. V času razvoja tima si njegovi člani razdelijo vloge, postavijo cilje 
in vzpostavijo komunikacijo (2). Pri timskem delu ne gre le za seštevek 
individualnih načinov reševanja problemov, temveč za bistveno kakovo‑
stnejše delo. Člani tima med seboj sodelujejo, se podpirajo, združujejo 
svoje moči, znanja, izkušnje, izmenjujejo informacije, sodelujejo, so pri 
tem ustvarjalni in skupno odgovorni za opravljeno delo (1, 4).

V zdravstvu so skupinska dinamika in medosebni odnosi na delovnem 
mestu zelo pomembni, saj neposredno vplivajo na zadovoljstvo zdrav‑
stvenih delavcev in uporabnikov zdravstvenih storitev ter na varnost 
in kakovost zdravstvene oskrbe, ki je je deležen uporabnik (5–7). 

Učinkovitost tima
Tim (v angleškem jeziku TEAM: Together Everyone Achieve More) že 
v svoji osnovi predstavlja takšno organizacijsko obliko dela skupine 
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V kolikor se bolezen pojavi pozno, po 
sedemdesetem letu starosti, pa je verjet‑
neje, da gre za divji tip bolezni in se po 
dogovoru z bolnikom in svojci pogosto za 
genetsko testiranje ne odločimo. Glede na 
dostopne podatke je verjetnost, da bi pri 
njih šlo za mutacijo, zelo majhna. Pri 
vodilni nevrološki simptomatiki pa je 
za dokončno potrditev in razmejitev od 
ostalih nevroloških bolezni s podobno 
klinično sliko vedno potrebno opraviti 
genetsko testiranje, saj nam šele rezultat 
tega da končni odgovor.
Na endemskih področjih, kot so Portugalska, 
Švedska in Japonska, je dedna oblika 
transtiretinske amiloidoze, predvsem 
polinevropatije, najpogostejša in se pojav lja 
v družinah. V Sloveniji je bolnikov z dedno 
obliko transtiretinske amiloidoze malo, 
trenutno se zdravijo štirje bolniki z vo‑
dečo polinevropatijo in en bolnik z vodečo 
kardiomiopatijo. Bolnikov z divjim tipom 
transtiretinske amiloidne kardiomiopatije 
pa je več, trenutno v Ambulanti za infi‑
ltrativne bolezni in amiloidozo srca, ki je 
del Programa za napredovalo srčno po‑
puščanje in transplantacije srca v UKC 
Ljubljana, spremljamo prek 50 bolnikov 

s to boleznijo. Pogostnost bolezni s sta‑
rostjo narašča, po ocenah naj bi bilo pri‑
zadetih do 20 % starejših od 70 let in do 
33 odstotkov starejših od 80 let. 
Naša želja je, da bi se, kot je po svetu 
običajno za redke bolezni, vsi bolniki 
vodili na enem mestu, v omenjeni Ambu‑
lanti za infiltrativne bolezni in amiloidozo 
srca. Takšen pristop omogoča pospešeno 
diagnostiko, odkrivanje bolezni in zgodnje 
zdravljenje. Študije so namreč pokazale, 
da je za uspešno zaustavitev oziroma 
upočasnitev bolezni potreben čimprejšnji 
pričetek zdravljenja. To velja tako za 
nevrološke kot kardiološke bolnike in tako 
za dedni kot divji tip bolezni. Cilj je, da bi 
kardiološke bolnike odkrili v stadiju I in II 
po NYHA‑klasifikaciji srčnega popuščanja. 
Tem lahko z zdravljenjem najbolj pomaga‑
mo, pomembno upočasnimo in celo zau‑
stavimo napredovanje bolezni ter izbolj‑
šamo preživetje. 
Bolnikom je na voljo zdravilo tafamidis, ki 
je stabilizator tetramerne oblike transti‑
retina in preprečuje njegov razpad ter 
tvorbo in odlaganje amiloida v organih in 
tkivih. Zdravilo je v Sloveniji registrirano 
za zdravljenje transtiretinske amiloidoze 

s polinevropatijo in za zdravljenje tran‑
stiretinske amiloidoze s kardiomiopatijo. 
Tafamidis pomembno izboljša preživetje 
bolnikov, zmanjša pogostnost hospita‑
lizacij ter upočasni napredovanje bolezni, 
kar se odraža v počasnejšem upadu kvali‑
tete življenja in zmogljivosti. Zdravilo je 
na voljo v obliki mehkih kapsul in ima 
običajno blage do zmerne neželene učinke.

Vsebina, nazori in mnenja, vsebovana 
v članku, so podana s strani avtorja in so 
bila podana neodvisno od stališč podjetja 
Pfizer ter ne predstavljajo nujno stališča 
podjetja Pfizer in institucije, kjer je avtor 
zaposlen.

Pred predpisovanjem prosimo preberite 
posamezen Povzetek glavnih značilnosti 
zdravila.

� l
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različnih strokovnjakov, ki zagotavlja kakovostnejšo izvedbo zastavljenih 
nalog in ciljev. V literaturi različni avtorji opisujejo različne dejavnike, ki 
vplivajo na učinkovitost timov. V družinski medicini bi kot pomembne 
dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost delovanja timo, lahko izpostavili:
•   stalnost tima (dolgoročna stalna sestava brez pogoste fluktuacije 

kadrov tima predstavlja temelj kakovostne trajnostne obravnave in 
zdravstvene oskrbe populacije);

•   pripadnost timu (koherenten in enoten tim bolje rešuje številne 
potrebe in nepredvidljive situacije obravnavane populacije); 

•   zaupanje (medsebojno visoko strokovno in profesionalno zaupanje in 
odgovornost vsakega posameznega člana tima);

•   sodelovanje (neprekinjeno in podporno medsebojno delovanje članov 
tima, v katerem se odločitve sprejemajo z usklajevanjem);

•   komunikacija (odprto, sproščeno, odkrito, strpno in uravnoteženo 
sporazumevanje med člani tima);

•   spoštovanje (priznavanje in upoštevanje vloge, pomena in odgovornosti 
vsakega člana tima ter korektnega izražanja drugačnega mnenja brez 
osebne prizadetosti);

•   jasni cilji (poleg temeljnih ciljev, ki vključujejo principe delovanja 
družinske medicine, se spremljajoči kratko‑, srednje‑ in dolgoročni 
cilji konkretno opredelijo in časovno determinirajo – npr. po metodi 
S.M.A.R.T.)

•   dobro delovno vzdušje (predstavlja članom tima prijazno delovno 
okolje, v katerem se lahko razvijejo partnerski medsebojni profesio‑
nalni odnosi in ustrezna empatija, kar omogoča boljše pogoje za 
vzpostavljanje enako kakovostnih parnerskih odnosov z obravnavano 
populacijo);

•   jasna opredelitev nalog (konkretno definiranje nalog z vzpostavitvijo 
medsebojne podpore, pomoči in dopolnjevanja ali ev. nadomeščanja);

•   demokratično vodenje (na podlagi usposobljenosti in odgovornosti 
vzpostavljeno vodenje tima upošteva vključenost, doprinos in izme‑
njavo stališč vseh članov tima);

•   strokovna rast tima (izobraževanje, izkušnje skupnega dela), 
•   sposobnost samoocenjevanja (vzpostavitev kontinuirane evalvacije 

rezultatov lastnega dela in konstruktivne samokritike ter sposobnost 
izvajanja ukrepov za dvig kakovosti in varnosti dela z jasnim oprede‑
ljevanjem njihovih ciljev).

Učinkovitost v timu povečujejo vzpodbude, mesebojna povezanost in 
jasna ter odločna navodila vodje tima za dosego skupnega cilja, kar pri‑
speva h krepitvi timske kulture in sinergije članov tima. 

Komuniciranje v zdravstvenih timih
Temeljni pogoj za delovanje tima je medsebojno komuniciranje vseh  
čla nov. S komunikacijo tim analizira problem, sprejema odločitve in 
uskla juje delo posameznikov v timu na poti do skupnega cilja (2). Komu‑
nika cija je ustna, pisna in nebesedna, slednja je ena najpomembnejših.

Komuniciranje v zdravstvu je kompleksen odnos, o katerem se po‑
go sto govori v javnosti, v medijih, v zasebnih krogih in znotraj drugih 
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znanstvenih disciplin. Gre za komunikacijo, ki skozi zasebne dialoge in 
strokovne govore oblikuje širše javno mnenje (5). Komuniciranje je ključ 
do profesionalne učinkovitosti zdravstvenega osebja in na drugi strani 
zadovoljstva bolnikov pri obravnavi. Uspešno sporazumevanje ohranja 
dobre odnose med zdravstvenimi delavci in bolniki. Vzpodbudna komu‑
nikacija prispeva k boljši in hitrejši ozdravitvi bolnika (7, 8). 

Motivacija v timu
Motivacija je tisto, zaradi česar člani tima, ob določenih sposobnostih in 
znanju, delajo. Posamezni člani tima delajo iz različnih razlogov. Kar je 
pomembno za enega člana tima, mogoče nima nobenega pomena za dru‑
gega. Naloga vodje je, da pozna vsakega člana in da pozna dejavnike, ki 
ga motivirajo (9).

Pravo motivacijo za delo v timu omogočajo naslednje značilnosti oz. 
zahteve dela:
•   raznolikost sposobnosti: če določeno delo terja veliko znanja in spo‑

sobnosti, ima član občutek pomembnosti,
•   poistovetenje z delom: če se član poistoveti z delom, ga bolj skrbno in 

kvalitetno opravlja,
•   pomembnost dela: občutek pomembnosti se poveča, če člani tima 

vedo, da bo dobro opravljeno delo imelo bistven vpliv na druge člane 
tima,

•   samostojnost pri delu: če so člani tima samostojni pri delu, se poveča 
tudi njihova odgovornost za uspeh,

•   povratne informacije: vsak član tima mora biti neposredno obveščen 
o rezultatih svojega dela (1).

Motivirati člane tima je zelo zahtevna naloga za vodjo tima. Vodja tima 
lahko uporablja dva vidika neposredne motivacije: pohvala in kritika.

Konflikti v timu
Zdravstveni delavci so nenehno izpostavljeni interakciji z različnimi 
osebami, zato so posledično bolj izpostavljeni nastanku konflikta. 
Medosebni konflikti na delovnem mestu so postali sestavni del vseh 
delovnih sredin. Dejansko se pojavljajo vedno in povsod, v različnem 
obsegu, povzročajo pa jih najrazličnejše situacije. Zaradi boljšega 
razumevanja in lažjega prepoznavanja medosebnih konfliktov morajo 
zdravstveni delavci znati ločevati med različnimi vrstami konfliktov. 
Poznati morajo vzroke in vire konfliktov ter se nanje konstruktivno 
odzvati. Zaradi nepoznavanja vzrokov konfliktov se velikokrat stanje 
samo še poslabšuje (6,10).

Vrste konfliktov
Z vidika odkritosti ločimo odkrite, prikrite in potlačene konflikte. Odkriti 
konflikti so tisti, ki se jih vsi posamezniki zavedajo, vendar ni nujno, da 
jih rešujejo. Prikrite konflikte posamezniki delno opazijo, toda še vedno 
delujejo, kot da ni konflikta. Konflikti, ki se jih v družbi posamezniki 
ne zavedajo, pa imenujemo potlačeni (11). Glede na število udeleženih 
v konfliktu ločimo osebne, medosebne in medskupinske konflikte. 
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Reševanje konfliktov
V zdravstvu je optimalno sodelovanje med člani tima ključnega pomena 
za kakovostno obravnavo bolnika, vendar se ne vzpostavi samo od sebe 
(14). Nujno potrebno je izobraževanje študentov iz vseh profesij bodo‑
čega tima o delovanju tima, komunikaciji in razreševanju konfliktov. 
Delodajalci bi morali do takrat zapolniti vrzel z razvojem teh spretnosti 
med zaposlenimi (7).

Zakaj in kako se lotimo reševanja konfliktov
V timu družinske medicine člani tima ocenjejo medsebojno sodelovanje 
na podlagi petih področij: komunikacija, medsebojno spoštovanje, pro‑
fesionalizem, klima v timu in kakovost dela. Teža posameznega področja 
je različna med posameznimi člani tima in različno dojemamo, kaj je 
»dobro sodelovanje«. Konflikt nastane, ko neko sodelovanje ne izpolnjuje 
pričakovanj. Takrat se morajo člani tima odločiti, ali bodo konflikt igno‑
rirali ali se z njim spopadli. Konfrontacija je lahko direktna ali indirektna 
(o konfliktu se pogovori z drugim članom tima ali nadrejenim). Direktno 
soočenje s konfliktom je lahko s prisilo ali z razpravo. S prisilo pomeni, 
da daš vedeti svoje mnenje o konfliktni situaciji z malo ali nič zanimanja 
za pogled drugih na situacijo. Razprava pomeni upoštevanje pogleda 
drugih udeležencev, ko se s pogovorom doseže rešitev ali kompromis.

Dejavniki, ki vplivajo na to, kako se lotevamo reševanja konfliktov, so:
•   vpliv samega sebe (osebnostne lastnosti, znanje, sposobnosti),
•   vpliv drugih (vpliv odnosa z drugo osebo, njegove lastnosti, znanja, 

sposobnosti),
•   narava konflikta (pogostost, resnost in nujnost, slučajen dogodek ali 

posledica organiziranosti sistema),
•   kontekst konflikta (v kakšnem trenutku je do konflikta prišlo; atmo‑

sfera, prisotnost drugih oseb, posebej bolnikov),
•   osebni motivi (ali želimo z reševanjem tega konflikta nekaj razjasniti, 

optmizirati delovanje, izboljšati sodelovanje, se izogniti zaostritvi, 
spremeniti način dela, nekaj naučiti druge iz tega primera) (14).

Obvladovanje konfliktov
Izogibanje je način, pri katerem je zadovoljevanje svojih potreb in 
potreb sodelavcev majhno. Način izogibanja uporabljajo predvsem 
prenašalci sporočil nadrejenim, sodelavcem ali podrejenim. Ne želijo 
se opredeljevati o/v nastali situaciji.
Prilagajanje je način, ki zanemarja zadovoljevanje svojih potreb in 
želja, hkrati pa poudarja zadovoljevanje ciljev, interesov in skupnih 
potreb. Prilagajanje zanemarja izvirne vzroke konflikta, ker ga upo rab‑
ljajo ljudje, ki ne želijo zaostrovati situacije, in tisti, ki jim je pomembno, 
da delo poteka nemoteno naprej. Na ta način konflikta ne rešimo, tem‑
več pomirimo čustva vpletenih, ki slej ali prej pripeljejo do ponovno 
nerešene konfliktne situacije.
Prevladovanje je uporaba moči in prisile drugih v privolitev ponujene 
rešitve. Obvladovanje pomeni, da konfliktno situacijo dobiš ali izgubiš in 
zadovolji samo eno stran. Nepopustljivo vztrajanje ene ali obeh strani 
ustvarja zelo negativno, stresno ozračje.
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Osebni konflikt je lahko, kadar je oseba v konfliktu sama s seboj, zaradi 
različnih življenjskih vlog (10).

Vzroki za nastanek konfliktov
Na konflikte vpliva veliko dejavnikov: osebnostne lastnosti (temperament, 
značaj, sposobnost), interakcija (pripravljenost na sodelovanje, medsebojno 
zaupanje, spoštovanje, komunikacija), organizacija (struktura in organi‑
zacija dela, resursi, klima) in sistemski dejavniki (družbeni, kulturni, 
izobraževalni in profesionalni sistem) (11).

Vzrok za konflikt v timu ponavadi ni eden, ampak jih je več, in se med 
seboj prepletajo. Vzroke najdemo v različnih potrebah, interesih, vred‑
nostah, motivih, mnenjih, stališčih, pričakovanjih in ciljih udeležencev 
v konfliktu. Konflikti se porajajo tudi zato, ker ljudje po svoje tolmačimo 
določena sporočila (ne da bi preverili, ali smo sporočilo razumeli tako, 
kot je govorec želel biti razumljen), pa tudi zato, da bi ohranili osebno 
integriteto (10, 13).

Najpogostejši vzroki za nastanek konfliktov so:
•   neučinkovito komuniciranje,
•   razlike v vrednotah, stališčih in prepričanju,
•   kulturne razlike,
•   pravila in predpisi pri delu,
•   neustrezno vodenje in uporaba avtoritete,
•   medsebojna trenja,
•   razlike v status, ugledu, moči,
•   nasprotujoči si cilji (13).

V timu družinske medicine so bili izpostavljeni predvsem trije vzroki:
•   pomanjkanje razumevanja (in pomembnosti) vloge drugih članov 

v timu,
•   obseg dela posameznih članov tima, ki se pogosto vsaj delno prekriva,
•   vprašanje odgovornosti (zdravnik nosi končno odgovornost) (6).

Glavne ovire za reševanje konfliktov in prevlado izogibanja konfliktov 
v zdravtsvu so:
•   prezaposlenost zdravstvenih delavcev, ne vzamejo si časa za pogovor 

o medsebojnih odnosih in reševanju konfliktov, dokler ni res nujno. 
Prednost imajo bolniki, stroka in nazadnje medsebojni odnosi. Delov‑
no okolje in sodelovanje obravnavajo šele, ko postane nevzdržno;

•   člani tima v podrejenem položaju – tradicionalni vzorec, da je zdravnik 
vodja in da so od njega odvisni vsi zdravstveni delavci;

•   slabo prepoznavanje in majhna motivacija za reševanje konfliktov ;
•   medosebojni odnosi v zdravstvu so pogosto potisnjeni na stranski tir 

in zaznavani kot manj pomembni, saj je zdravstvena nega pacientov 
pomembnejša;

•   izogibanje konfrontaciji, ker ne žeijo povzročati čustvenega stresa 
ostalim članom tima;

•   premalo znanja vodilnih za reševanje konfliktov. Zdravnik je še vedno 
prepoznavan kot tisti, ki mora imeti sposobnosti in znanje za uspešno 
reševanje konfliktov (6, 10, 12).
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3.  korak: Prisluhnite drugemu. S tem pristopom pomirimo situacijo 
in damo vtis, da nismo najpomembnejši. Pozorno prisluhnite drugi 
strani in pokažite, da ste prisluhnili izrečenim pomislekom. Vedno 
morate biti iskreno spoštljivi v besedah in vedenju. Bolj ko vam je 
nasprotnik zoprn, več časa in truda boste potrebovali, da boste 
pokazali, kako ga zares poslušate in da se zavedate njegovih potreb.

4.  korak: Predlagajte rešitev za njegove in vaše glavne potrebe. 
Dokažite, da ste pravični tako, da prisluhnete drugemu. Z njegovimi 
besedami mu pojasnite, kaj bi lahko pridobil. Nato mu pojasnite tudi 
prednosti, ki jih ima rešitev za vas. Tako boste pokazali, da ste spo‑
štljivi (17).

Temeljne smernice za reševanje konfliktov
Zavezništvo je najpomembnejša smernica za razreševanje konfliktov, 
ker pomeni, da navkljub konfliktu ohranimo skrb za dobrobit drugega, 
ker skušamo poraziti konflikt, ne drug drugega.
Upoštevanje različnosti – bodimo usklajeni in zavedajmo se, da smo  
si v marsičem podobni in kljub temu v mnogih stvareh različni.
Prevzemanje odgovornosti – vsak dela najbolje, kot sam najbolje zna. 
Ne poskušajmo drug drugemu dokazati krivde in s tem poglabljati kon‑
flikta. Po vsakem konfliktu se lahko vprašamo dvoje: »Kaj lahko v pri‑
hodnje naredim, da do prepira ne pride?« in »Kako lahko ta prepir 
prispeva k izboljšanju odnosa ali moji osebni rasti?«
Ohranjanje komunikacije in pomirjanje – kadar se zaradi konflikta 
zatečemo k obtoževanju, nasilju ali prekinitvi komunikacije, smo pre‑
pričani, da se nam godi krivica in imamo mi prav. Če si oba mislita: »Ne 
bom se nehal kujati, dokler se drugi ne neha,« se bosta še dolgo kujala.
Odkrivanje lastnih disfunkcionalnih vzorcev – če krivimo druge za 
to, kar mislimo, čutimo ali storimo, s tem delamo drugim krivico in sebe 
naredimo nemočne žrtve. Vsak je odgovoren za svoje vedenje in odzive. 
Pogosto ne moremo izbirati konfliktov, v katerih se bomo znašli, vedno 
pa lahko izbiramo, kako se bomo nanje odzvali (10, 11).

Zaključek
Konflikti so pogost pojav v timih družinske medicine. Nekateri se roje‑
vajo znotraj tima, še več pa je tistih, ki jih sprožajo medsebojni odnosi 
s posamezniki ali okolico obravnavane populacije. Konflikt ni nujno 
vedno negativen dogodek v timu, saj njegovo aktivno reševanje lahko 
pomembno prispeva k izgradnji tima, njegovi izkušenosti in večji stro‑
kovni usposobljenosti. Seveda pa je to odvisno od načina, kako težave 
v timu rešujemo. Kontruktivni pristop krepi stabilnost in enotnost tima. 
Zato je potrebno timom družinske medicine v bistveno večji meri kot do 
sedaj zagotoviti pridobivanje ustreznega znanja in veščin za obvladova‑
nje konfliktih situacij in s tem zagotoviti vse večjo kakovost, varnost in 
učinkovitost njihovega dela.
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Kompromis nastane, ko obe strani dosežeta dogovor, tako da obe 
žrtvujeta nekaj interesov. Večina ljudi meni, da prehitro pristajanje na 
kompromise ne zadovoljuje obeh strani in da tak način ne reši v celoti 
nastale konfliktne situacije.
Dogovarjanje je težnja k ugotavljanju vzroka nasprotij. Pomembno je 
medsebojno sodelovanje ter skupno iskanje ustreznih rešitev. Z dogo‑
varjanjem vpleteni v konflikt predstavijo svoje mnenje in stališča ter 
poskušajo najti skupno rešitev, ki bi jim najbolj ustrezala (10, 15).

Veščine za reševanje konfliktov 
Obvladovanje veščin reševanja je pogoj za uspešno reševanje konfliktov. 
Nekaterim leži bolje kot drugim, a v določeni meri se lahko reševanja 
konfliktov naučijo vsi. Konflikte lahko sprejmemo kot normalen del 
življenja ali kot probleme, h katerim prisotpimo destruktivno ali kon‑
struktivno. Pri konstruktivnem pristopu ne bomo čustveni in impul‑
zivni, ampak bomo izbrali pravi čas za najboljše rešitve. Pravi tretutek 
za reševanje konflikta je, ko imata obe strani dovolj časa, da se lotita 
temeljitega proučevanja konflikta. Obe strani morata definirati problem, 
biti odprti in ne prikrivati pravih razlogov za konflikt. Konflikt je težko 
rešiti, če niso pravi razlogi jasni. Izboljšajte svojo komunikacijo, nujno je 
poslušanje drugega. Obe strani morata biti aktivni, kar pomeni vložiti 
energijo za uspešno rešitev problema ter iskanje zadovoljivih rešitev 
(10, 16).

Krožno potovanje konflikta
To je eden izmed lažjih načinov reševanja konflikta, poznan predvsem 
v psihologiji. Lahko se zdi, da je postopek neznosno počasen, a vseeno 
hitro pripelje do rešitve, posebej če se uspešno posvetite najpomemb‑
nejšima dejavnikoma v konfliktu – najpomembnejši potrebi vas in druge 
strani. Na začetku konflikta morate ozavestiti svoja dejanja, ukrepati 
počasneje, vse do točke, ko ste pošteni do samih sebe in ko ste zmožni 
empatije. Po teh dveh korakih se umirimo in najdemo ravnotežje.

1.  korak: Ugotovite svojo glavno potrebo. Soočite se z resnico. 
Ljudje se obdamo z zaščitnim zidom, kadar koli začutimo, da nas 
drugi na kakršen koli način ogoržajo. Če je to res ali si le domišljamo, 
takoj iz nas bruhnejo negativni odzivi. Upočasniti moramo dogajanje 
v svoji glavi in poskusiti ugotoviti, kaj si sploh želimo in kaj je za nas 
bistveno, šele takrat bomo pripravljeni na pogovor in se lažje znašli 
v konfliktni situaciji.

2.  korak: Potrudite se spoznati glavno potrebo drugega. Stopite 
drugemu naproti in se vprašajte, kaj je zanj najpomembnejše. Ta 
vprašanja so še posebej pomembna, če se drugi svoje dejanske 
potrebe ne zaveda. Prilagodite tudi komunikacijo – vsak razume 
določene besede in dejanja na svoj način. Dva lahko storita isto, 
vendar imata povsem različne namene. Lahko pa izrečeta nekaj 
povsem različnega, toda imata isti namen.
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V letošnjem poletju smo bili študenti 
medicine povabljeni v mestece Haslach 
am Mühl blizu Linza v Avstriji na poletno 
šolo družinske medicine, ki jo organizira 
medicinska fakulteta v Linzu in financira 
deželna zdravstvena zavarovalnica.
Organizacijski vodja šole je bil dr. Erwin 
Rebhandl, družinski zdravnik in profesor na 
medicinski fakulteti v Linzu. Dr. Rebhandl 
nas je toplo sprejel in poskrbel, da je bila 
naša izkušnja karseda zanimiva in poučna. 
Poletna šola je potekala od ponedeljka, 
26. julija, do petka, 30. julija 2021. Če 
smo želeli preživeti v Haslachu kakšen 
dodaten dan, nam je profesor Rebhandl 
omogočil prihod dan prej in odhod dan 
pozneje. Nekateri študenti smo to pri‑
ložnost tudi izkoristili in profesor nas je 
v nedeljo pred pričetkom poletne šole 
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peljal na ogled mesteca in kosilo v tipično 
avstrijsko restavracijo, kjer smo lahko 
preizkusili njihove tradicionalne jedi. 
Pet dni poletne šole nas je osem študen‑
tov (štirje z mariborske fakultete in štirje 
avstrijski študenti) preživelo v obisko‑
vanju tamkajšnjih ambulant družinske 
medicine, predavanjih, pogovorih in 
primerjanju slovenskega in avstrijskega 
zdravstvenega sistema ter raziskovanju 
okolice. Obiskali smo več ambulant dru‑
žinske medicine in se pogovarjali z mla‑
dimi zdravniki. Dobili smo vtis o tem, 
kako deluje njihov primarni zdravstveni 
sistem in kakšen je »vsakdanji kruh« 
družinskega zdravnika na podeželju. Na 
podlagi naših izkušenj z delom družinskih 
zdravnikov v Sloveniji smo opazili, da je 
družinski zdravnik v Avstriji manj obre‑

menjen z birokracijo, predvsem manj je 
primerov, kjer je treba izdati zgolj napot‑
nico za specialista, saj lahko pacienti do‑
stopajo do višjih zdravstvenih struktur 
brez nje. Ostale bistvene razlike med 
delom družinskega zdravnika v Avstriji 
in Sloveniji so po naših opažanjih še 
naslednje: krajši delovnik oziroma manj 
delovnih ur na teden, lažji in dostopnejši 
postopek za odprtje privatne ambulante 
oziroma pridobitev koncesije, družinski 
zdravniki v Avstriji nimajo naziva specia‑
listi, medtem ko ga pri nas imajo, družin‑
ski zdravnik v Avstriji poleg odraslih 
obravnava tudi otroke in izvaja manjše 
kirurške posege, kot so odstranitev zna‑
menja ali vraščenega nohta, torej stanja, 
ki so pri naš delo kirurga.

Prispevek o udeležbi na poletni šoli v Avstriji

Gregor Jakopič, Ana Keršič, Klara Šibila, Eva Tiefengraber

Večerja z udeleženci poletne šole in dr. Rebhandlom ter njegovo ženo.

Obisk doma starejših občanov.



Po besedah dr. Rebhandla in še drugih 
avstrijskih družinskih zdravnikov in 
zdravnic, ki smo jih spoznali, se v Avstriji, 
tako kot tudi v Sloveniji, soočajo s pro‑
blematiko pomanjkanja družinskih 
zdravnikov. Tukaj velja omeniti, da 
v Avstriji ne poznajo koncepta zdrav‑
stvenih domov, imajo le koncesijske 
ambulante družinske medicine in bol‑
nišnice. Sedaj razvijajo sistem zdravstve‑
nih domov – Gesundheitszentrum, kjer 
občina postavi infrastrukturo, torej večji 
center ambulant za družinsko medicino, 
delovne terapije, fizioterapijo in sorodne 
medicinske stroke, ter nato prostore 
oddaja privatnim družinskim zdravni‑
kom koncesionarjem. Slednje je mladim 
(bodočim) zdravnikom mnogo privlač‑
neje kot samostojna ambulanta, kjer bi 
morali na svoje stroške najprej urediti 
infrastrukturo in sami skrbeti za nemo‑
ten delovnik. Tako pa v ekipi več kolegov 

družinskih zdravnikov opravljajo konce‑
sijsko dejavnost.
Za zdravnike in druge zdravstvene poklice 
je takšno mreženje in timsko delo pri‑
vlačno, saj predstavlja privlačnejše delovne 
pogoje in omogoča boljše ravnovesje med 
poklicnim in zasebnim življenjem. 
Vtisi študentov o poletni šoli:
»Izkušnja obiska ambulant mi je malce 
spremenila pogled na delo v ambulanti 
družinske medicine. Pobližje sem lahko 
spoznala razlike med organizacijo dela pri 
nas in v Avstriji. Hkrati nam je poletna 
šola omogočila sklepanje novih poznanstev. 
V celoti ti takšna izkušnja vzbudi razmiš
ljanje o novih idejah in možnih rešitvah na 
izzive, ki se pojavljajo pri delu v ambulanti 
družinske medicine.« – Klara Šibila, štu
dentka 5. letnika
»Poletna šola družinske medicine je bila 
izvrstna izkušnja, kjer smo študenti lahko 
bolj podrobno spoznali sistem ter delo 

samega družinskega zdravnika v Avstriji. 
Poleg tega smo spoznali tudi več avstrijskih 
študentov medicine, s katerimi smo lahko 
izmenjali izkušnje. Po mojem mnenju je 
bila to izjemna izkušnja, ki jo priporočam 
vsakemu študentu medicine.« – Eva 
Tiefengraber, študentka 4. letnika
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Najnovejše programe in sporočila v zvezi 
s strokovnimi srečanji, ki jih organizira ali 
priporoča Združenje zdravnikov družinske 
medicine, najdete na spletni strani 
http://www.drmed.org/index.php?k=5 
v rubriki Koledar srečanj.

Januar 2022

KAJ 38. Delavnice za mentorje 
v družinski medicine
KDAJ 07.–08. 1. 2022
KJE Ljubljana
KOmu Strokovno izobraževanje za zdravnike 
dru žinske medicine, specializante družinske 
medicine
KDO ORgAnIzIRA

Katedra za družinsko medicino Univerze v Ljubljani
Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD
Zavod za razvoj družinske medicine
Doc. dr. Janez Rifel, dr. med.
KOnTAKTI Lea Vilman
Katedra za družinsko medicino, Medicinska 
fakulteta, Poljanski nasip 58, p. p. 2218, 
1104 Ljubljana, tel.: 01 438 69 15, 
faks: 01 438 69 10, kdrmed@mf.uni-lj.si 
KAnDIDATI 50
KOTIzAcIJA Ni

Marec 2022

KAJ 38. Delavnice za mentorje 
v družinski medicine
KDAJ 03.–05. 3. 2022
KJE Moravske Toplice, Terme Moravske Toplice
KOmu Strokovno izobraževanje za zdravnike 
dru žinske medicine, specializante družinske 
medicine
KDO ORgAnIzIRA

Katedra za družinsko medicino Univerze v Ljubljani
Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD

Program strokovnih srečanj Združenja zdravnikov 
družinske medicine v letu 2022

Zavod za razvoj družinske medicine
Prim. doc. dr. Mateja Bulc, dr. med.
KOnTAKTI Lea Vilman
Katedra za družinsko medicino, Medicinska 
fakulteta, Poljanski nasip 58, p. p. 2218, 
1104 Ljubljana, tel.: 01 438 69 15, 
faks: 01 438 69 10, kdrmed@mf.uni-lj.si 
KAnDIDATI 50
KOTIzAcIJA Ni

KAJ 25. Schrottovi dnevi –  
Novosti v zdravljenju
KDAJ 18.–19. 3. 2022
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, 
info@zrdm-idfm.si 
KAnDIDATI 250
KOTIzAcIJA 200 € (udeleženci), 
100 € (specializanti in upokojenci) 
(DDV ni vključen)

April 2022

KAJ 38. Delavnice za mentorje 
v družinski medicini
KDAJ 01.–02. 4. 2022
KJE Zreče, Terme Zreče

KOmu Strokovno izobraževanje za zdravnike 
dru žinske medicine, specializante družinske 
medicine
KDO ORgAnIzIRA

Katedra za družinsko medicino Univerze v Ljubljani
Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD
Zavod za razvoj družinske medicine
Prim. Darinka Klančar, dr. med.
Prof. prim. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.
KOnTAKTI Lea Vilman
Katedra za družinsko medicino, Medicinska 
fakulteta, Poljanski nasip 58, p. p. 2218, 
1104 Ljubljana, tel.: 01 438 69 15, 
faks: 01 438 69 10, kdrmed@mf.uni-lj.si 
KAnDIDATI 50
KOTIzAcIJA Ni

KAJ 21. Kokaljevi dnevi
KDAJ 08.–09. 4. 2022
KJE Laško, Kongresni center Park Laško
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:
Klemen Pašić, Lucija Galič, Veronika Vezjak, Andrej 
Pangerc, Mateja Pišljar, 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)

Pohod in raziskovanje okolice mesteca.
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April 2022

KAJ 38. Delavnice za mentorje 
v družinski medicini
KDAJ 22.–23. 4. 2022
KJE Strunjan, Zdravilišče Strunjan
KOmu Strokovno izobraževanje za zdravnike 
dru žinske medicine, specializante družinske 
medicine
KDO ORgAnIzIRA

Katedra za družinsko medicino Univerze v Ljubljani
Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD
Zavod za razvoj družinske medicine
Prim. izr. prof. dr. Davorina Petek, dr. med.
KOnTAKTI Lea Vilman
Katedra za družinsko medicino, Medicinska 
fakulteta, Poljanski nasip 58, p. p. 2218, 
1104 Ljubljana, tel.: 01 438 69 15, 
faks: 01 438 69 10, kdrmed@mf.uni-lj.si 
KAnDIDATI 50
KOTIzAcIJA Ni

Maj 2022

KAJ 47. Strokovno srečanje timov 2022
KDAJ 13. in 14. 5. 2022
KJE Domus medica, Dunajska 162, 1000 Ljubljana
KOmu Strokovno izobraževanje za zdravnike 
o novih smernicah za družinsko medicino in 
medicinske sestre, 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:
prof. prim. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.
prim. doc. dr. Nena Kopčavar‑Guček, dr. med.
asist. Žan Trontelj, dr. med.
asist. Veronika Vezjak, dr. med.
asist. dr. Eva Cedilnik Gorup, dr. med.
asist. Ana Perdih, 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 2. 5. 2022 je kotizacija
200 € –  tim (zdravnik in medi cinska sestra,
280 € –  za tim referenčne ambulante 

(zdravnik, medicinska sestra, 
diplo mirana medicinska sestra)

(DDV ni vključen)

September 2022

KAJ 15. Zadravčevi dnevi
KDAJ September  2022
KJE Hotel LIVADA, Moravske Toplice
KOmu Strokovno izobraževanje za zdravnike 
družinske medicine in specializante družinske 
medicine
KDO ORgAnIzIRA

Združenje zdravnikov družinske medicine
asist.dr. Staša Vodička, dr. med.
Jana Podojsteršek, dr. med.
Leon Köveš, dr. med.
Sašo Duh, dr. med.
Nina Cvek, 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, 
 zadravcevi-dnevi.com 
KAnDIDATI 60
KOTIzAcIJA 100 € (DDV ni vključen)

Oktober 2022

KAJ 24. Fajdigovi dnevi
KDAJ 21. in 22. 10. 2022
KJE Kranjska Gora, Hotel Kompas
KOmu Strokovni javnosti
KDO ORgAnIzIRA
Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD
Zavod za razvoj družinske medicine
Osnovno zdravstvo Gorenjske
prim. dr. Aleksander Stepanović, dr. med.
prim. prof. dr. Ksenija Tušek‑Bunc, dr. med.
Marko Drešček, dr. med.
Mihaela Strgar Hladnik, dr. med.
Nataša Kern, dr. med.
Vida Šet, 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 9. 9. 2022 priznamo 
na navedene cene 10 % popust.

November 2022

KAJ 12. mariborski kongres družinske 
medicine
KDAJ 26. in 27. 11. 2022
KJE Maribor, Kongresni center Habakuk ali MF 
Maribor
KOmu Strokovno izobraževanje za zdravnike 
in medicinske sestre
KDO ORgAnIzIRA
Katedra za družinsko medicino Univerze v Mariboru
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD,
Zavod za razvoj družinske medicine
Prim. izr. prof..dr. Ksenija Tušek‑Bunc, dr. med., 
višja svetnica
Maja Arzenšek, dr. med
Nataša Maguša Lorber dr. med
Primož Rus, 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 200 € (DDV ni vključen)
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