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PETO STROKOVNO SREČANJE MEDICINSKIH
SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV
CELJSKE REGIJE
Leto je hitro naokoli in že je tukaj peto strokovno srečanje
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov celjske regije.
Moto letošnjega srečanja je: »Zdravje je naša največja
vrednota – poskrbimo najprej za lastno«.
V času nenehnih sprememb in hitrega razvoja tehnike, z
namenom olajšati nam življenje, vedno bolj pozabljamo nase
oz. nam zmanjkuje časa zase. Kdaj smo bili nazadnje eno uro
aktivni (tek, hoja, kolesarjenje, plavanje,…)? Kdaj smo si
nazadnje, res samo zase, za svojo dušo, kupili nekaj lepega?
Kdaj smo se nazadnje dobili s prijateljico na prijetnem
klepetu? Kdaj smo se nazadnje od srca nasmejali? Kdaj smo
nazadnje potočili solzico sreče? Še mnogo takšnih in podobnih
vprašanj bi si lahko postavili. Skratka, mnogo premalo
naredimo zase. Kako bomo lahko dobre, nasmejane,
potrpežljive medicinske sestre, polne energije, če pa nam je
primanjkuje še zase in za svoje najdražje?
Zato smo se letos odločili za moto, ki je namenjen samo nam –
medicinskim sestram.
Ne mislimo samo na fizično zdravje, ki je seveda
najpomembnejše, temveč tudi na ostale dimenzije zdravja:
psihično, socialno in duhovno zdravje. Le zdravje na vseh
ravneh nas dela
zadovoljne, srečne in energije polne
osebnosti. Prav takšne pa smo potrebne bolniku.
Darja Plank
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Peto strokovno srečanje so omogočili:
-

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

-

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER IN
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV CELJE

-

COLOPLAST

-

SANOLABOR

-

MEDIAS INTERNATIONAL

-

LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK

-

KOLOPLAST

-

LABOHEM

Za sodelovanje se iskreno zahvaljujemo!
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KAJ PA JAZ IN MOJE ZDRAVJE?
Zlatka Jambrovič, prof. pedagogike
V tem novem obdobju, ko se kolesje časa vrti vse hitreje, smo
hote ali nehote soočeni z mnogimi novimi izzivi, ki terjajo od
nas prilagajanje in spreminjanje. Pa naj gre za manjše
spremembe, ko je potrebno znano delo opravljati na nov način
ali pa za globlje in obsežnejše spremembe, kot na primer
vpeljevanje novega življenjskega stila in življenjskih navad.
Stanje stvari – pa naj gre za zdravje, medsebojne odnose,
občutek notranjega zadovoljstva in smisla, delovno uspešnost,
vzgojo, zadovoljstvo z lastnim načinom življenja - je takšno,
da nam jasno nakazuje potrebo po drugačnem načinu
razmišljanja, vrednotenja, odzivanja in ravnanja v življenju.
Na različnih področjih življenja - od znanosti, ekonomije do
zdravstva, se v zadnjih letih uveljavljajo nove paradigme
razumevanja življenja. Na nedavni znanstveni konferenci v
Oxfordu so prav o teh temah spregovorili najprodornejši
misleci tega časa kot so: dr. Peter Russel, fizik,matematik; dr.
Rupert Sheldrake, živa legenda biološke znanosti; dr. Helen
Caldricolt, pediatrinja nominirana za Nobelovo nagrado za
mir…
Čeprav se ti raziskovalci ukvarjajo z različnimi področji, vsi
izpostavljajo skupno rdečo nit nove znanstvene paradigme, ki
trdi, da je zavest temelj vsega.
Kaj to pomeni na področju razumevanja zdravja in bolezni?
Tako kot iz drugih področij znanosti, smo v preteklosti zavest
izrinili iz raziskav. V praktičnem smislu gre za zastareli način
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razmišljanja, ki trdi, da posameznikov način razmišljanja in
čustvovanja ne vpliva na njegovo zdravje.
Sodobna veja medicine psihonevroimunologija (PNI) nam je v
zadnjih letih dokazala ravno nasprotno. Človekov način
razmišljanja in odzivanja bistveno vpliva na naše zdravje – z
njim na primer bodisi spodbujamo ali pa zaviramo imunski
odziv telesa.
Vse bolj se v svetu uveljavlja model celostne oziroma
integrativne medicine, ki obravnava človeka celostno kot
nedeljivo, medsebojno dejavno povezano celoto telesa,
razuma, čustev in duha.
Tudi pri nas so opazni tovrstni premiki. Naj omenim
Iniciativni odbor za odprt dialog zdravnikov o integrativni
medicini - INTA, neformalno skupino slovenskih zdravnikov,
ki na osnovi poklicnih in osebnih izkušenj čuti potrebo po bolj
dejavnem povezovanju uradne medicine in nekaterih
komplementarnih metod zdravljenja. S svojim delovanjem si
prizadevajo ustvarjati način komunikacije, ki ga na tem
področju poznamo v nekaterih razvitih državah sveta.
Kaj pa vse navedeno pomeni, če pogledamo nase, kot na
posameznika - ne le z vidika zdravstvenega delavca, temveč
čisto osebno? Ta novi način terja od nas spremembo v načinu
razmišljanja, dojemanju in vrednotenju sebe in lastnega načina
življenja.
Ker so vse ravni uma, telesa in duha povezane med sabo, je
jasno, da na naše počutje in zdravje delujejo vsi notranji in
zunanji vplivi. Bolj kot do sedaj se moramo zavedati, da z
lastnim načinom razmišljanja sami vplivamo na spodbudno ali
zavirajoče delovanje obrambnih sposobnosti lastnega
organizma in s tem na lastno dobro počutje in zdravje.
Prav način razmišljanja in dojemanja vpliva na vsa področja
našega življenja: na zdravje, medsebojne odnose, vedenje,
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delovno motivacijo, ustvarjalnost, sposobnost reševanja
problemov, vzgojo, osebno zadovoljstvo idr.
Dejstvo je, da se v toku življenja učimo o raznih vsebinah,
pridobivamo znanja, ki nas usposabljajo za opravljanje
določenega poklica, naučimo se mnogih veščin in spretnosti.
Ne učimo pa se o tem, kako bolj kakovostno živeti, se
medsebojno sporazumevati, razreševati spore, vzpostavljati
zdrave medsebojne odnose, postavljati prioritete, smotrno
organizirati čas in energijo.
Razvili smo celo vrsto kultur obnašanja kot na primer: kulturo
oblačenja, pitja vina, poslovnega oblačenja in obnašanja ipd.
Nismo pa še oblikovali kulture kakovostnega načina
razmišljanja, kulture vodenja in spodbujanja sebe, svoje
energije in časa. Seveda s ciljem, da bi se bolj (sploh!)
zavedali tega, kako razmišljamo in se odločamo ter kakšne
posledice prinaša določen način razmišljanja na raznih
področjih našega življenja.
Opazila sem, da je med nami odraslimi v veljavi nenapisano
pravilo, ki pravi nekako takole: bolj »normalno« in odraslo
deluješ, če si nekoliko pesimističen, s kančkom nezaupanja
naravnan do vsega, pa naj gre za vreme, politiko, sodelavce,
plačo, tujce, do vsega novega in drugačnega, do življenja na
sploh. V kolikor pa gledaš na življenje in ljudi z optimizmom,
zaupanjem, lahkotnostjo, pozitivizmom, te kaj hitro
poimenujejo z oznakami, kot so: neresen, neodgovoren,
otročji, naiven ipd.
V svetu odraslih se je vkoreninila pesimistična, negativno
obarvana miselnost, ki velja za realno. Drugače, bolj
optimistično razmišljajoči pa so označeni kot »nerealni«
idealisti ali pa vsaj nepoznavalci življenja!
Predvsem želim izpostaviti, da je vredno pri sebi preverjati
načine, kako razmišljamo in vrednotimo sebe, soljudi,
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dogodke. Kajti glede na pozitivni oziroma negativni predznak
našega dojemanja tudi doživljamo in ocenjujemo sebe in svojo
okolico.
V zadnjih letih pogosto slišimo in rečemo: «Nimam časa!«.
Običajno se to nanaša na pomanjkanje časa za razvedrilo,
počitek, obisk prijateljev, sprehod v naravi, pogovor s
partnerjem ali otroci, branje, sprostitev.
Izza tega se skrivajo vrednote in prioritete, ki jih živimo. Vse
več časa in energije porabimo za delo in razne potrebne in
manj potrebne obveznosti. Seveda se ta stil življenja odraža
povsod: smo pod večjim stresom, bolj smo razdraženi,
nestrpni, nemirni, naveličani, manj telesno in duševno odporni.
Poenostavljeno rečeno: naša prizadevanja, da bi naredili vedno
več in s tem imeli več, nekako niso v sorazmerju z občutki
zadovoljstva in izpolnitve, ko te cilje in dosežke izpolnjujemo.
Na prvi pogled izgleda, kot da ni poti iz začaranega kroga vse
hitrejšega tempa življenja.
Eno od možnih poti vidim v tem, da se preprosto bolj in
pogosteje zavemo, kaj je za nas v življenju resnično
pomembno in vredno, ter glede na to ugotovitev sproti, korak
za korakom pričnemo drugače razporejati svoj čas in energijo.
Bolj kakovosten odnos do življenja lahko gojimo tako, da smo
zavestno in hote pozorni na pozitivne, izpolnjujoče, dobre
vidike in si dovolimo občutiti radost ob njihovi prisotnosti.
Manj pozornosti, časa in energije torej posvečajmo tistemu,
kar je manj pomembno in nam ni všeč, manj negodujmo in se
pritožujmo.
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Predvsem pa vse tisto, kar imamo in je dobro, lepo, vredno ne jemljimo kot samo po sebi umevno ampak se tega večkrat z
veseljem, radostjo in hvaležnostjo zavejmo in negujmo!
Tudi naše lastno zdravje je posledica in rezultat našega načina
razmišljanja, odločitev, ki jih sprejemamo in s tem oblikujemo
svoj življenjski stil s katerim pa zopet spodbujamo ali oviramo
lastno dobro počutje in zdravje.
S tem, ko bolj zavestno razmišljamo in odločamo o svojem
življenju - predvsem, kako porabljamo svojo energijo in čas,
lahko bistveno prispevamo k večji kakovosti lastnega zdravja.
Izzivov in težav, ki jih prinaša življenje seveda s tem načinom
ne bomo izničili, lahko pa zmanjšamo njihovo težavnost!
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ZDRAVO BIVALNO OKOLJE
Brigita Putar, vms, univ. dipl. org
Bolnišnica Topolšica
IZVLEČEK
Večina ljudi misli, da je kakovost zraka v bivalnem okolju
veliko boljša kot zunaj. Raziskovalci pa so ugotovili, da je
zrak v bivalnem okolju lahko do 100-krat bolj onesnažen od
zunanjega. Razlog za to so uporabniki prostorov s svojimi
navadami in razvadami oziroma sama stavba, hiša ali
stanovanje.
Zdravo bivalno okolje zagotavlja primerna temperatura zraka,
primerna vlaga zraka, zrak brez vonja, alergenov, dima in
prahu. Da lahko zagotovimo zdravo bivalno okolje, pa ima
velik pomen nadzor nad bivalnim okoljem (zajetje zraka, vlaga
zraka, ogrevanje, oprema v bivalnem prostoru).
UVOD
Bivalno okolje je pomembno za vsakega posameznika v
družbi. Ljudje že tisočletja živijo v zaprtih prostorih. Znano je
da 90 % svojega časa preživimo v njih. To pomeni, da je zaprt
prostor naše pomembno življenjsko okolje. Ta prostor je
BIVALNO OKOLJE.
Glede na to, da človek dnevno vdihne okoli 15 tisoč litrov
zraka, večinoma v zaprtem prostoru, je zato kakovost zraka v
bivalnem okolju za človeka še kako pomembna.
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ČLANEK
Vplivi na kakovost zraka v bivalnem okolju so številni. Zrak v
bivalnem okolju mora biti zaznavno svež, brez vonjav. Na
naše zdravje negativno vplivajo tudi povzročitelji, ki jih ne
vidimo, vonjamo in zaznamo.
To so:
• anorganski povzročitelji (ogljikov dioksid, monoksid,
ozon…)
• organski povzročitelji (hlapne organske spojine,
formaldehid, pesticidi)
• fizikalni povzročitelji (azbestna vlakna, umetna mineralna
vlakna)
• biološki povzročitelji (bakterije, virusi, plesni, pršice)
Lahko se nahajajo v sami stavbi, nastanejo v gospodinjstvu.
Na kakovost zraka vpliva: lokacija stavbe, gradbeni materiali
in snovi stavbe, biokontaminacija stavbe, snovi, ki nastajajo v
gospodinjstvu.
V bivalnem okolju poznamo tudi nečistoče in onesnaževalce.
Nečistoče, ki se nahajajo v zraku bivalnega okolja, ne vplivajo
na človekovo zdravje, medtem ko onesnaževalci, ki so
nečistoče, vplivajo na človeško zdravje.
Onesnaževalce v zraku delimo na DRAŽLJIVCE in
ALERGENE.
Dražljivci so: hlapne organske spojine, ozon, dušikovi oksidi,
ogljikov monoksid, benzen.
Alergeni so: cvetni prah ali pelod, hišni prah, pršica. Ločimo
še cigaretni dim.
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Zdravo bivalno okolje obsega tri stvari: primerno temperaturo,
primerno vlago zraka, zrak brez vonja, dima in alergenov.
Ker živimo v Evropi, celinskem pasu imamo temperaturo
zunanjega zraka zmerno z izjemo poletja in zime.Ugodna
temperatura zraka je v območju 20 – 26 0C in odstopa glede na
letni čas. Temperatura v bivalnih prostorih v poletnem času
naj bo 24 – 26 0C, pozimi 20 – 22 0C.
Relativna vlažnost zraka v bivalnem naj bo 50 odstotna, saj
zavira razvoj bakterij, virusov, plesni, pršic. Največji problem
v bivalnem okolju predstavljajo poletni meseci, ko so
temperature zraka visoke in območja z visoko relativno
vlažnostjo. Takrat pride do vdora vlage v bivalno okolje, kar
lahko vpliva na rast mikrobov in plesni.
Za zdravo okolje človeka je pomembno, da ima zrak čim manj
vonja, tobačnega dima, alergenov in prahu. To dosežemo z
ustreznim nadzorom bivalnega okolja, katerega glavna cilja sta
zmanjšanje snovi in zagotavljanje ugodja.
Poznamo dve metodi. Prva je nadzor izvora, s katero
izpostavitev,
druga
pa
je
nadzor
preprečujemo
izpostavljenosti, s katero zmanjšujemo, a ne preprečimo
izpostavljenosti.
Zavedati se moramo, da so sistemi ogrevanja in prezračevanja
pljuča hiše. Kakovost zraka, ki ga dihamo je v veliki meri
odvisna od njih.
NADZOR NAD BIVALNIM OKOLJEM
V bivalno okolje vstopa zunanji zrak. Na njegovo kakovost
lahko le malo vplivamo, saj je odvisen od tega kje živimo in
lokacije stavbe. V bivalnem okolju moramo prostore
prezračevati, kadar je zunanji zrak najbolj čist. V hišo je
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možno vgraditi tudi mehanski prezračevalni sistem, kamor
vgradimo filtre, ki odstranjujejo nečistoče in onesnaževalce
zraka.
S
prezračevalnimi sistemi odstranimo s filtriranjem cvetni prah
in druge alergene v ozračju, nato zrak termodinamično
obdelamo. Za cvetni prah je odstranjevanje s filtriranjem
najboljši način nadzorovanja alergena v bivalnem okolju.
V bivalnem okolju moramo zagotoviti temperaturo ugodja, ki
je med 20 - 26 0C.
Vlago zraka v prostoru uravnavamo s hlajenjem. Da bi imeli v
bivalnem okolju čim manj alergenov, moramo vzdrževati
relativno vlago pod 60 odstotki, merimo jo s higrometrom.
Če ugotovimo, da je vlažnost v našem bivalnem okolju redno
višja, pokušamo ugotoviti vzroke in jih odpraviti.
Možni vzroki so:
- sušenje perila v stanovanju
- gospodinjska opravila – kuhanje
- vdiranje deževnice v stavbo
Možni ukrepi:
- posvetujemo se uporabi gradbenih materialov
- uporabljamo sušilce perila
- vgradimo kuhinjsko napo
- namestimo razvlaževalnike zraka
- namestimo prezračevalni sistem
Za zdravo bivalno okolje je potreben tudi dober nadzor nad
notranjo opremo v stanovanju.
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Najbolj pomembni sta dnevna soba in spalnica, kjer preživimo
veliko časa in sanitarni prostori. Da zagotovimo zdravo
bivalno okolje moramo namestiti primerno opremo in skrbeti
za pravilno čiščenje. Oprema mora biti čim bolj enostavna iz
naravnih materialov in lahka za nego. Z ustreznim čiščenjem
zagotavljamo zdravo bivalno okolje, ker kontroliramo
prisotnost prahu, mikroorganizmov in alergenov. Sanitarne
prostore je potrebno zračiti, vlažno obleko in čevlje sušiti. Iz
spalnice je priporočljivo odstraniti lončnice. Rastline, ki
rastejo ob hiši je potrebno čim bolj porezati, da ne ustvarjajo
pogojev za vlago v hiši.
Poleg bivalnega poznamo tudi druge vrste okolij v katerih se
redno ali občasno zadržujemo
in sicer: delovno okolje, šolsko okolje, okolje na potovanju in
okolje v hotelu, apartmajih.
Zavedati se moramo, da lahko pripomoremo k izboljšanju
stanja v bivalnem okolju z upoštevanjem priporočil, ki se
nanašajo na zmanjševanje koncentracije alergenov in
dražljivih substanc v prostorih, tako javnih kot privatnih.
Pomembni sta kakovost in higiena notranjega zraka, predvsem
za bolnike z astmo in alergijskimi boleznimi. Ob tem pa ne
smemo pozabiti navedbe medicinske znanosti, da so razlogi za
povečano prevalenco alergijskih obolenj v vzročni zvezi z
evolucijskim razvojem človeka in posledica modernega,
preveč čistega okolja.
LITERATURA:
1. Leksikon Cankarjeve založbe, ČGP Delo, 1994
2. Zdrav dih za navdih, str. 10, let.13/ 2, str.20, let.14 / 2
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3. Butala V, Košnik M. Zdravo bivalno okolje za bolnike z
astmo in alergijskimi boleznimi; Društvo pljučnih in
alergijskih bolnikov Slovenije, Ljubljana 2003.
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ODGOVORNOST ZA LASTNO ZDRAVJE
Marija Mojca Vrenko, vms, prof. zdrav. vzg.
Srednja zdravstvena šola Celje
IZVLEČEK
Prispevek definira zdravje in opredeljuje posamezne
komponente zdravja, opisuje oblikovanje našega odnosa in
odgovornosti do lastnega zdravja ter opredeli temeljne
potrebe, ki so pomembne za naše zdravje in srečo.
UVOD
Raziskovalci kakovosti življenja so že pred časom ugotovili,
da je zdravje najpomembnejši element kakovostnega življenja.
Zdravje opredeljuje človekovo življenje kot vrednoto samo po
sebi, omogoča mu, da dosega cilje in aspiracije na drugih
področjih udejstvovanja in s tem zadovoljstvo v življenju.
Obenem
odsotnost
zdravja
pomeni
onemogočanje
uresničevanja navedenega (Hanžek, 1997).
ZDRAVJE
Zdravje je že leta 1948 definirala Svetovna zdravstvena
organizacija kot »Stanje popolnega telesnega, duševnega in
socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali
onemoglosti«.
V Javnozdravstvenem terminološkem glosarju Komadina
(1994) pravi, da bi morala biti posameznik in družba sposobna
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prepoznati in spoznati svoje težnje, zadovoljiti svoje potrebe in
spremeniti oz. vplivati na okolje.
Zdravje je večdimenzionalen pojav, v katerem so interakcije
med posamezniki in njihovim socialnim in fizičnim okoljem
integrirane in holistične.
Nadalje pravi Komadina, da moramo originalno idejo o
zdravju, kot o stanju dopolniti z dinamično sestavino, proces
in razumevanje zdravja moramo razširiti preko meja le
»nezdravega«. Zdravje kot proces odseva aktivnost in
spremembe na boljše in ne predstavlja le končnega stanja ali
rezultata nekega procesa. Zato je pomembna definicija
zdravja, ki je zapisana v javnozdravstvenem terminološkem
slovarju (1994): »Zdravje je dinamično ravnovesje telesnega,
duševnega, čustvenega, osebnega, duhovnega in socialnega
blagostanja«.
Telesno zdravje se povezuje z delovanjem našega telesa in
vseh njegovih sistemov.
Duševno zdravje je povezano s tem, kako doživljamo sami
sebe kot posameznika, z razvojem našega jaza, z našimi
pričakovanji in s tem, kako opredelimo svojo uspešnost.
Duhovno zdravje je povezano s samim bistvom našega bitja,
nas povezuje s celoto in nam pomaga razumeti prvine zdravja.
Socialno zdravje (blagostanje) je stanje miru in varnosti, v
katerem sleherni posameznik, ne glede na spol, politično
prepričanje, vero ali raso ima pravico do izobraževanja in
zaposlovanja, ki mu zagotavlja varnost v primeru bolezni,
invalidnosti in starosti.

Zbornik 2004 .doc
Nadalje Komadina razlaga, da izraz »blagostanje« predstavlja
subjektivno oceno zdravja, ki se ukvarja z biološkim
delovanjem manj kot s čustvi, kot so samospoštovanje in
občutek pripadnosti v procesu socialne interakcije.
Zdravja ne bi smeli dojemati kot osnovni cilj življenja, temveč
kot resurs za vsakdanje življenje; resurs, ki omogoča vsakemu
posamezniku živeti svoje življenje družbeno in ekonomsko
produktivno.
William Glasser, ameriški psihiater svetovnega slovesa, v
svoji knjigi »Kontrolna teorija« (prevedena 1994) pravi o
zdravju takole:
»Biti zdrav je nekaj povsem drugega kot ne biti bolan. Biti
zdrav pomeni dobro se počutiti, biti močan, živahen, spočit,
duševno bister in telesno aktiven. Biti zdrav pomeni sprejemati
izzive, tako duševne kot telesne. To pomeni, da čas beži in ne
da se vleče«.
Jaffe pa v svoji knjigi »Kaj lahko storimo za svoje zdravje?«
(1991) piše sledeče:
»Človek je v najširšem pomenu zdrav takrat, kadar živi v
sozvočju s samim seboj in z okoljem, kadar v luči nenehnega
spreminjanja ohranja ravnovesje, zori ob izzivih in razvija
svoje lastne notranje zdravilne moči. Človek je torej zdrav
takrat, kadar živi skladno in celostno«.
Kako je z našim odnosom do zdravja?
Odnos do zdravja se gradi postopoma – preko spodbud in
zgledov v najožjem okolju že v zgodnjem otroštvu in kasneje
preko dejavnosti, ki to zdravje ohranjajo, vzdržujejo in
negujejo. Odgovornost za zdravje je vrednota, ki se odraža na
celotnem načinu življenja in je vgrajena v mnoge dejavnosti,
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ki so del človekovega vsakdana in v njegova trajnejša in
dolgoročnejša prizadevanja (Tomori, 1987).
Tomorijeva zagovarja, da je naše zdravje močno odvisno od
nas samih, od tega, kako se znamo - in hočemo – izogibati
različnim škodljivim zunanjim vplivom, kako gojimo svojo
splošno telesno kondicijo in kako smiselno razvijamo svoje
posebne moči in obrambne sile.
Odgovornost in skrb za lastno zdravje sta tesno povezani z
zdravo osebnostjo in imata najpomembnejše kali in korenine
že v otroštvu, ko se vsi ti odnosi že zastavijo.
Tomorijeva pravi, da je eno najpomembnejših vzgojnih
sporočil, ki jih odrasli lahko posredujemo otroku to, da je
njegovo počutje, zadovoljstvo in nezadovoljstvo v veliki meri
odvisno od njega samega.
Good-ova v knjigi »Pravica do sreče« (prevedena 1994) trdi,
da zdravi, zadovoljni ljudje pripisujejo zasluge za tisto, kar
imajo od življenja, sebi. Pri tistem, kar počnejo, so zmožni
videti, kaj počnejo prav in kaj narobe. Naši možgani so se
razvili, da bi nam pomagali preživeti: kadar torej ne dobivamo
tistega, kar potrebujemo, nam pošiljajo močne signale. Signali
so notranji občutki, ki so tesno povezani z našimi temeljnimi
potrebami. Naše temeljne potrebe so se razvile že zelo zgodaj
v človeški zgodovini. Da bi preživeli, so morali naši predniki
sodelovati, vendar tudi tekmovati. Kadar so se sprli, se niso
mogli kar odseliti. Sodelovati so morali vsaj toliko, da so
ostali znotraj skupine. Tekmovati so morali za vse (na primer,
kdo bo dobil večji kos mesa). Sčasoma sta se v sodelovanju
razvili potrebi po ljubezni in zabavi, v tekmovanju pa potrebi
po moči in svobodi. Preživeli so prav tisti, ki so dosegli
ravnovesje med sodelovanjem in tekmovanjem, kajti zanesli
so se lahko tako na skupino kot nase. To drži še danes.

Zbornik 2004 .doc
Pomislimo na medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege,
pomislimo nase in na delo v različnih timih. Pomembno je, da
se lahko zanesemo nase in na sodelavce, saj to prispeva k
osebnemu zadovoljstvu. To zadovoljstvo pa je tudi bistveno za
naše zdravje.
Lahko bi rekli, da je dejavno zadovoljevanje potreb kakor
motor, ki nas pripelje do zdravja in sreče.
Pomembne so telesne potrebe – npr. po hrani, vodi… in
psihične potrebe. Glasser zagovarja pomen štirih psihičnih
potreb, ki sem jih že prej omenila: LJUBEZEN, MOČ,
ZABAVA in SVOBODA.
LJUBEZEN pomeni pripadanje, prijateljstvo, nežnost,
vzajemnost. To potrebo tešimo tako v intimnih kot v
prijateljskih razmerjih. Našo potrebo po pripadnosti tešijo tudi
skupine, ki jim pripadamo (npr. športne skupine, poklicne…).
Pomembno je, da gre za vzajemnost: ljubimo in smo ljubljeni.
MOČ pomeni veljavo, priznanje, spretnost, zmožnost. Gre za
občutek, da smo pomembni. Napredovanja, priznanja, nagrade
in pohvale nam lahko silno okrepijo občutek moči. Prav je, da
priznanja damo tudi samemu sebi.
ZABAVA pomeni ugodje, veselje, učenje, smeh. Igre, obredi,
glasba, zgodbe in šale so našim prednikom pomagali, da so
lahko živeli v večjem sožitju. Še posebej znajo svojo potrebo
po zabavi tešiti otroci, ko se igrajo. Vsi poznamo tudi
pregovor, da je smeh pol zdravja.
SVOBODA pomeni izbiro, neodvisnost, prostost, samostojnost.
Potrebo po svobodi si tešimo s tem, ko izbiramo, se odločamo
tudi o malenkostih, sprejemamo odločitve, razpolagamo s
svojim življenjem.
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Dolgoročno bomo svoje potrebe lahko tešili samo, če bomo
»migali«. Če bomo kar čakali kot »lipov bog«, tistega, kar bi
radi, pač ne bomo dobili (Good, 1994).
Zdravje je vrednota, za katero se je treba potruditi, jo razvijati,
utrjevati in negovati.
Dana nam je svobodna volja, obenem pa moralna dolžnost –
delati dobro sebi in drugim.
Sebi in vam želim odgovornost za lastno zdravje. Srečno!
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OBVARUJMO SVOJO HRBTENICO S PRAVILNIMI
NAČINI DVIGOVANJA IN PREMIKANJA OSEB
Ljudmila Par, dipl. med. sestra
Srednja zdravstvena šola Celje
IZVLEČEK
Pomoč bolniku je vsakodnevno opravilo diplomirane
medicinske sestre, višje medicinske sestra, zdravstvenega
tehnika in bolničarja negovalca (v nadaljevanju negovalno
osebje). Zdravstvena nega vključuje veliko prenašanj in
premikanj bolnika, zato je to delo za negovalno osebje zelo
težko in prinaša poleg psihičnih obremenitev tudi zelo velike
fizične obremenitve, posebno na negovalnih oddelkih in
oddelkih, kjer so bolniki zelo odvisni od pomoči
zdravstvenega osebja. Zato so obolenja hrbtenice pri teh
poklicih pogostejša kot pri drugih poklicih.
V nekaterih državah so se začeli načrtno ukvarjati s tem, kako
zmanjšati fizične obremenitve negovalnega osebja na
delovnem mestu. Tako se je oblikoval sistem metod in tehnik
varnega dvigovanja in premikanja bolnikov, ki se imenuje
ERGONOMIJA. V članku bodo predstavljena osnovna načela
in principi ergonomije.
UVOD
Ergonomija obsega sistem metod in tehnik pravilnega in za
hrbtenico varnega dvigovanja in premikanja bolnikov.
Osnovna ideja sistema je, da se bolnik in negovalno osebje ne
poškodujejo pri prenašanju in dvigovanju, torej bolniku ne
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povzročamo bolečin in mu ne delamo škode. Prav tako pa
pravilna uporaba metod varuje hrbtenico negovalnega osebja
in s tem zmanjšuje možnost nastanka bolečin v hrbtenici. Ko
govorimo o ergonomiji, sta bolnik in negovalno osebje v
središču našega razmišljanja. Osnovni principi ergonomije
morajo biti naravnani na negovalno osebje. Če ni tako, lahko
tudi zdravstveni delavci, ki skrbijo za osnovno in zdravstveno
nego postanejo bolniki.
Na Finskem imajo v okviru učnega programa za medicinske
sestre predmet ergonomije, ki obsega 60 šolskih ur.
ZAKAJ IMA NEGOVALNO OSEBJE TAKO POGOSTE
TEŽAVE S HRBTENICO?
•

V času izobraževanja za poklic se dijaki premalo zavedajo
pomena varnega dvigovanja bolnikov in se premalo
seznanijo z metodami in tehnikami varnega dvigovanja.

•

Bolniki, ki jih dvigujemo, so velikokrat zelo težki,
pretežki za osebje, ki ga neguje.

•

Pri dvigovanju uporabljamo napačne tehnike.

•

Imamo napačen odnos do dvigovanja, saj želimo delo
opraviti čim hitreje in ne mislimo na to, kako bi ga
opravili bolj varno.

•

Zaradi velikega števila bolnikov, ki jih moramo oskrbeti,
nam zmanjkuje časa, nimamo ustreznih delovnih in
prostorskih pogojev, zelo pogosto pa je na težkih in
negovalnih oddelkih v bolnišnicah in v socialnih zavodih
premalo negovalnega osebja.
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•

V mnogih ustanovah imajo premalo opreme, ki olajša
dvigovanje, ali pa osebje, ki pripomočke ima, le teh ne zna
uporabiti.

•

Negovalno osebje je pogosto zelo šibke konstitucije .

•

Pogosteje imajo težave z bolečinami v hrbtenici tisti, ki
imajo poškodbe oz. okvare hrbtenice že zaradi drugih
vzrokov.

Raziskave po svetu so pokazale, da imajo medicinske sestre in
bolničarji pogostejše bolečine v hrbtenici in več poškodb
hrbtenice kot drugi poklici. Ugotovljeno je, da je za
industrijskim delom to drugo najtežje delo.
V eni od raziskav, ki so jo naredili v tujini, so dobili sledeče
rezultate:
• Kar 74% MS, zaposlenih 15 - 24 let, ima bolečine v
hrbtenici;
• Na splošno je imelo težave že 85% bolničarjev in 79%
MS;
• Zadnji mesec raziskave je imelo težave oz. bolečine v
križu 50% bolničarjev in 49% medicinskih sester.
SISTEM DVIGOVANJA IN POMOČI BOLNIKU
•

•
•
•

Namen tehnike je doseči najboljši učinek z uporabo čim
manjše sile, ne da bi se pri tem poškodovala bolnik ali
negovalno osebje.
Pri delu nikoli ne uporabljamo več sile, kot je potrebno.
Tehnika je gladka in osnovana na pridobivanju telesne
kondicije negovalnega osebja.
Temelji na premagovanju sile in trenja.
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•
•

Metoda je prijazna, humana, nežna, varna, zanesljiva in
sproščena.
Nujno je spremeniti način razmišljanja delavcev v
zdravstveni negi.

CILJI TRENINGA ERGONOMIJE
Metode in tehnike ergonomije je potrebno s treningom tako
utrditi, da bomo spremenili način razmišljanja negovalnega
osebja in imeli pozitiven odnos do ergonomskega dvigovanja.
Najpomembneje pa je, da bomo metode in tehnike uporabljali
tudi v praksi.
•

Na ta način bi zmanjšali fizično obremenitev negovalnega
tima, s tem pa tudi izgorevanje na delovnem mestu, saj bi
negovalnemu osebju ostala energija tudi za delo doma.

•

S treningom ergonomije želimo preprečiti oz. zmanjšati
mišično – skeletne bolečine in travme negovalnega osebja
in vzdrževati delovno kapaciteto.

•

Pomembno je tudi, da pri dvigovanju bolniku ne bo
neprijetno in mu ne bomo povzročali bolečin.

DVIGOVANJE NA NEGOVALNEM ODDELKU
Bolnike, ki se ne morejo sami premikati, prestavljamo ali
obračamo večkrat dnevno. Pogosto ti bolniki pri tem ne
morejo sodelovati, nekateri bolniki pa so tudi zelo težki. Tako
negovalno osebje lahko dvigne do 1900 kg na dan.
Npr. Bolnik je težak 70 kg in ga negujeta 2 zdravstvena
tehnika. Vzamemo primer, da v jutranji izmeni bolnika
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dvignemo 2 – 3x. Zdravstveni tehnik v eni izmeni skrbi za
približno 4 - 6 bolnikov. Tako 8 - 18-krat dvigne breme 35 kg,
kar skupaj znese 280 – 630 kg med jutranjo izmeno.
Na modernih oddelkih, kjer imajo na razpolago veliko
pripomočkov, ki olajšajo delo, pa so obremenitve za isto delo
manjše (npr. namesto 280 kg, dvignejo 160 kg).
POUDARKI ERGONOMIJE
•
•
•
•
•

Pozorni moramo biti na pravilno držo hrbtenice in na
gibanje naših nog.
Pozorni moramo biti na pravilne prijeme z rokami.
Pozorni moramo biti do bolnika.
Uporabljajmo pripomočke, ki nam pomagajo pri
dvigovanju in nam olajšajo delo.
Naučimo se ravnati s pripomočki, ki jih imamo na
razpolago.

Pravilni prijemi
•
•
•
•
•
•
•

Pozorni smo na prijem dlani in prijem prstov. Bolnika
primemo s celo dlanjo. Prsti so skupaj.
Pozorni smo, da prijem ni premočan. Bolnika primemo
nežno.
Uporabljamo drseči prijem (z dlanjo drsimo po bolniku).
Bolnika primemo nad sklepi ali pod njimi. Ne v sklepih,
ker mu je neprijetno, lahko mu celo povzročimo bolečine.
Imejmo zravnano zapestje.
Delajmo z iztegnjenimi rokami v komolcih in imamo
ramena sproščena.
Upoštevajmo princip kratke ročice (pripomočke primemo
čim bližje ob bolniku).
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Drža in ravnotežje
•
•
•
•

•
•
•

Naša drža naj bo ravna – imejmo zravnano hrbtenico.
Gibajmo se v kolenih.
Postavimo se tako, da stabilno stojimo (dobro ravnotežje)
in preverimo, da imamo dovolj prostora za premikanje.
Med dvigovanjem spreminjajmo delovno držo in imejmo
veliko odmorov, da hrbtne mišice lahko počivajo (delamo
korak za korakom posebno pri težkih bolnikih).
Stojimo blizu B-a in bodimo v kontaktu z njim.
Pri delu ne križajmo rok in nog.
Ne dvigujmo bremena preko postelje.

PRINCIPI IN NAVODILA
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Preden bomo izvedli premik, preučimo stanje bolnika,
prostor in pomislimo, kakšen premik bi bil za bolnika
najbolj primeren.
Uporabljajmo porivanje ali vlečenje namesto dvigovanja.
Delajmo z umirjenimi in harmoničnimi gibi.
Bodimo obrnjeni k B-u.
Ko pomagamo bolniku, upoštevajmo fiziološke
zakonitosti gibanja. (Vaja: kako zlezemo po stolu do
naslonjala, če ne dosežemo tal)
Uporabimo bolnikovo energijo gibanja. (Vaja: kako
vstanemo s stola)
Da bi se izognili bolečinam, uporabljajmo pripomočke, ki
jih imamo pri roki (rjuhe, odeje, blazine, plastične
vreče…)
Uporabljajmo tehnične pripomočke npr. električno
posteljo.
Vedno je eden vodja skupine, ki daje navodila.
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•
•

Uporabimo besede, ki opisujejo samo gibanje, kot so:
“pripravljeni, premakni, vstani, obrni…”.
Vedno uporabljajmo opremo, ki pomaga pri dvigovanju in
nam lajša delo ter je bolj udobna za bolnika: rolo blazine,
posebni trakovi za dvigovanje, pas za dvigovanje, Trixi lift
za dvigovanje bolnikov s postelje, vrtljiva deska (podobna
vitalnerju), rolo deska, banana ali drseča deska za premik
bolnika na invalidski voziček, vendela…

NAVODILA BOLNIKU
•
•
•
•
•
•

Vedno povejmo bolniku kaj bomo delali in kako.
Sproti ga obveščajmo.
Vzpodbujajmo bolnika, da nam pomaga kolikor lahko.
Spoštujmo njegovo voljo.
Naučimo bolnika novih tehnik.
Slike ob postelji bi lahko pomagale različnemu
negovalnemu osebju, da bi uporabili enake metode pri
določenih bolnikih.

PRIMER PRESTAVLJANJA NEPOKRETNEGA
BOLNIKA PO POSTELJI NAVZGOR
•

•
•
•
•

Preučimo situacijo – Imamo bolnika, ki je nepokreten, se
ne more sam prestavljati po postelji, ne more se sam
dvigniti v križu, nima trapeza.
Premislimo, kakšna metoda prestavljanja bi bila za tega
bolnika najbolj primerna.
Pripravimo si pripomočke, ki jih bomo uporabili pri delu
(podloga, drseča vreča).
Pogovorimo se z bolnikom in mu povemo kaj
nameravamo narediti in mu razložimo kako.
Prosimo ga za sodelovanje.
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•
•

Pogledamo, če imamo dovolj prostora za gibanje.
Pogledamo, če so kolesa na postelji zablokirana.

PRIPRAVIMO POSTELJO:
•
•

Posteljo dvignemo na delovno višino.
Spustimo vzglavje.

PRIPRAVIMO BOLNIKA
•
•

Prekrižamo mu roke na prsnem košu.
Skrčimo kolena.

UPORABIMO BLAZINO
•
•
•

Bolniku z obema rokama dvignemo glavo in ga primemo
ga za nasprotno ramo.
Bolnikova glava počiva v komolčnem pregibu. (Primemo
ga kot dojenčka)
Bolnika dvignemo in mu namestimo blazino pod lopatice
tako, da bolnikova glava sega do zgornjega roba blazine.

PRIPRAVA NEGOVALCA
•
•
•

Pod bolnikove kolke namestimo podlogo zloženo v 10 –
15 cm širok trak.
Bolnika rahlo dvignemo z blazino in pod blazino
namestimo drsečo vrečo.
Trak primemo čim bližje ob bolnikovih kolkih. Roka s
katero držimo trak je iztegnjena.
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•
•
•

Bolnikovo blazino primemo za zgornji rob.
Skrčimo noge v kolenih in zravnamo hrbtenico.
Po navodilih vodje: »Pripravljeni, pozor, potegni!«
prenesemo težo na drugo nogo in potegnemo bolnika
navzgor. Plastična vreča pod blazino se zavrti in olajšala
premik, trak pod kolki pa rahlo dvigne bolnika, da ne drsi
s križem po postelji.

ZAKLJUČEK
•

•
•
•
•
•

Namen predstavljene tehnike je doseči najboljši učinek, z
uporabo čim manjše sile, ne da bi se pri tem poškodovala
bolnik ali negovalno osebje.
Nikoli ne uporabljamo pri dvigovanju in premikanju
bolnikov več sile, kot je potrebno.
Vzpodbujajmo bolnika k sodelovanju, naj nam aktivno
pomaga.
Zavedajmo se, da to niso triki, ampak je tehnika, ki nam
močno zmanjša fizične obremenitve na delovnem mestu.
Od nas je odvisno, kako bomo rešili posamezni problem in
kako bomo uporabili posamezne gibe.
Če želite dopolniti svoje znanje s poznavanjem
ergonomskih metod in tehnik, vas vabimo na 16 urno učno
delavnico, ki jo v Celju pripravljamo na SZŠ Celje.
Organiziramo in vodimo jo Karmen Pavrič - Konušek
prof. zdr. vzgoje, Simona Križanec prof. zdr. vzgoje in
Ljudmila Par dipl. med. sestra. Znanje iz ergonomije smo
si skupaj z novomeškimi kolegicami pridobile na tečaju, ki
ga je vodila ga. Virpi Wegge, mednarodna svetovalka za
izobraževanje in učiteljica telovadbe in zdravstvene nege
na Hyvinkaa health Care Institute na Finskem. Za vse
informacije lahko pokličete na SZŠ Celje.
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Varujmo svojo hrbtenico, saj imamo samo eno! Namesto nas
je ne bo nihče drug!
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ZASVOJENOST Z DELOM
Bernarda Hostnik, dipl .med. sestra
Splošna bolnišnica Celje; Travmatološki oddelek
IZVLEČEK
Zasvojenost z delom je popularen izraz, ki ga uporabljamo
dokaj splošno in subjektivno. Spoznali bomo medicinski
pomen izraza odvisnost oziroma zasvojenost ter razliko med
njima (zasvojen z delom, odvisen od dela).
UVOD
V življenju pogosto uporabljamo izraz odvisnost od dela. To
ni medicinska diagnoza, ampak le vsakodnevna fraza. Od dela
smo namreč vsi odvisni, saj brez njega ne bi preživeli, vendar
pa to še ne pomeni, da smo zasvojeni z njim.
V medicinskem smislu izraz odvisnost uporabljamo v
naslednih treh primerih:
• odvisnost od psihoaktivnih snovi,
• pri odvisniški osebnostni motnji,
• pri motnjah v nadzoru impulzov (hazardiranje).
Nemedicinski strokovnjaki pa klasificirajo tudi druge
odvisnosti kot so: odvisnost od sladkarij, od teka, od
nakupovanja, od odnosov. Njihov skupni imenovalec je, da
odvisniki mislijo, da brez njih ne morejo živeti.
Različne odvisnosti lahko pozitivno ali pa negativno vplivajo
na »odvisneže«. Odvisnosti z ugodnim vplivom so predvsem
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odvisnost od športa, od zdravega prehranjevanja, negativen
učinek pa imajo na primer odvisnost od televizije ali pa od iger
na srečo.
RAZVOJ ODVISNOSTI OD DELA
Ponavadi se začne odvisnost od dela razvijati že pri izbiri
poklica in pri šolanju. Še posebej je izrazito v primeru, kadar
imamo visoka pričakovanja. To se vidi v načinu razmišljanja
(na primer pomagali bomo bolnim, izkazovali bomo velik čut
za humanost, od svojega dela bomo spodobno živeli). Ko po
šolanju resnično začnemo opravljati svoj poklic, se lahko naša
pričakovanja povsem spremenijo oziroma zmanjšajo le še na
preživetje. Če pa ohranimo svoja pričakovanja, se nam lahko
razvije izrazita pozitivna naravnanost do dela, saj nam ni nič
težko. Pri tem velikokrat pozabimo na svoje realne omejitve in
raztegujemo svoj delovni čas, prevzemamo obveznosti od
drugih, si nalagamo preveliko odgovornost, kar povzroči
utrujenost oziroma izgorelost na delovnem mestu. Ta
pozitivna naravnanost do dela se na drugi strani lahko odrazi
tudi na »zanemarjanju« družine.
V nekem trenutku pridemo do točke, kjer se rast ustavi. V
kolektivu smo prepoznavni in sodelavci nas ocenjujejo kot
prizadevne, zanesljive, učinkovite in prijazne. Svoje ambicije
izpolnjujemo brez zastojev in načrtujemo svojo poklicno
kariero. Če smo na vodilnem mestu, običajno veliko
pričakujemo od podrejenim in težko razumemo njihovo
manjše navdušenje nad delom kot ga imamo mi sami.
Vendar pa se pojavijo tudi negativne posledice. Vse večkrat
smo utrujeni in v službo ne hodimo več z pravim
navdušenjem. Pogostokrat smo razočarani nad sodelavci (ne
trudijo se dovolj) in celo nad pacienti (našega truda ne cenijo
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dovolj). Kljub temu pa na zunaj tega ne pokažemo in
poskušamo ostati samozavestni.
Začnemo se prilagajati, saj doživljamo negativne odzive s
strani sodelavcev. Očitki prihajajo tako od nadrejenih kot
podrejenih, kmalu pa si očitamo tudi sami. Čedalje pogoste
razmišljamo o tem, kaj smo naredili oziroma delamo narobe,
da nas nihče »ne razume«. Poskušamo biti še boljši, zato
prevzemamo še več odgovornosti in obveznosti.
Proces se nadaljuje z abstinenčno krizo. Naše razmišljanje se
vrti okoli dopustov, o zamenjavi službe ali pa o odhodu v
bolniški stalež. Izključiti pa se ne znamo, saj med odsotnostjo
še vedno razmišljamo o službi, kličemo sodelavce in si nosimo
delo domov.
Ob vrnitvi na delovno mesto se čutimo kot prerojene. Pozabili
smo na vse težave in na vse preteklo trpljenje. Vendar pa smo
že v spirali, ki je čedalje ožja. Naše težave se pojavijo še
hitreje kot so se v prejšnji fazi in ponavadi z večjo
intenzivnostjo. Ujeli smo se v začaran krog zasvojenosti, iz
katerega se le redkokdaj lahko izkopljemo sami brez strokovne
pomoči.
ZAKLJUČEK
Kaj lahko naredimo sami, da se ne znajdemo v tej zgodbi?
Najpomembnejše je, da načrtujemo čas za svoje bližnje (za
ohranjanje odnosov s partnerjem je potrebna najmanj ena ura
dnevno), da se družimo z ljudmi, med katerimi se počutimo
dobro in se z njimi radi zabavamo. Skrbeti moramo tudi za
svoje telo (hrana, spanje in gibanje).
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Naučiti se moramo, da je potrebno preverjati svoje dolgoročne
(ali počnemo to, kar smo vedno želeli) in kratkoročne cilje.
Večkrat se moramo spomniti na stvari, ki smo jih že naredili
kot pa na tiste, ki jih nismo.
LITERATURA
Čebašek-Travnik Z. Stres v managementu, aktualnosti v
managementu; predavanje na strokovnem srečanju; Terme
Čatež, april 2004.
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KOMUNICIRANJE V ZDRAVSTVENI NEGI
Duška Drev, vms, univ. dipl. org.
Splošna Bolnišnica Celje, Služba zdravstvene nege
IZVLEČEK
Članek obravnava komunikacijo kot sestavni del delovanja
zdravstvene nege. Komunikacija je nujno potrebna aktivnost
članov negovalnega tima. Komuniciranja se je potrebno učiti
in naučiti. Vsi člani negovalnega tima morajo spoštovati
pravila kulture medsebojnih stikov, katere osnova je prijaznost
in vljudnost.
UVOD
Komuniciranje je prenos sporočil z medsebojnim
razumevanjem. Komunikacija je torej vitalna aktivnost in je
potrebna za vzpostavitev stika s sodelavci, z bolniki in
njihovimi svojci ter je integralni del poklicnega delovanja
medicinske sestre/zdravstvenega tehnika. Člani negovalnega
tima v neposredni komunikaciji sprejemamo strokovne
odločitve, razrešujemo probleme v skupini in težave
posameznikov.
V življenju in pri delu je dostikrat pomembno, kako se
posameznik lahko izrazi in pove svoje mnenje, zato je
komunikacija pomembna spretnost za vsakogar. Komunikacije
se je treba učiti in naučiti, saj je ne podedujemo. Medicinska
sestra/zdravstveni tehnik kot profesionalna delavca naj bi
obvladala nekaj najpomembnejših veščin za učinkovito
komuniciranje v negovalnem timu. Med te veščine sodijo
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poslušanje, izmenjevanje običajnih in strokovnih informacij,
obvladovanje sporov, komuniciranje v manjših skupinah in
poučevanje.

ČLANEK
Poti in smeri komuniciranja članov negovalnega tima so
številne, in sicer člani med seboj, z bolniki in njihovimi svojci,
s člani zdravstvenega tima in z drugimi službami.
Znotraj negovalnega tima potekajo formalne in neformalne
komunikacije. Med formalne oblike komuniciranja sodijo
redni sestanki negovalnega osebja, ki so nujno potrebni za
učinkovito delovanje skupine. Gre za dve vrsti sestankov, in
sicer strokovne ter organizacijske.
Sklicevanje in vodenje strokovnih sestankov je naloga vodje
tima, to je medicinske sestre. Te sestanke sklicuje med
delovnim časom in trajajo približno 15 minut ter so namenjeni
izključno pogovoru o bolnikih in izvajanju zdravstvene nege.
Vodja tima mora znati voditi sestanek, zato je potrebno, da si
pridobi znanje in veščine komuniciranja. Pomembno je, da zna
poslušati, razumeti (tudi neverbalno izražanje), pokazati
pozornost do drugih in sprejemljivost za različna mnenja.
Skratka, v skupino mora vnesti toplino in prijetno vzdušje.
Izredno pomembno je, da omogoči slehernemu članu
negovalnega tima izražanje mnenj in predlogov ter možnost
vplivanja oziroma odločanja v okviru medosebne
komunikacije.
Organizacijske sestanke negovalnega osebja pa sklicuje in
vodi glavna medicinska sestra na oddelku, običajno enkrat ali
dvakrat mesečno. Ti sestanki so zelo pomembni za motivacijo
delavcev, za boljše medsebojne odnose in za ustrezno
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informiranost članov negovalnega tima. Zaželjeno je, da so vsi
udeleženci sestanka aktivni. Poslušanje in vzpodbujanje
izražanja sta temeljni pogoj medosebne komunikacije. Člani
negovalnega tima potrebujejo vodjo, ki jih bo poslušal,
razumel, vzpodbujal, upošteval različnost, jih zagovarjal in
predstavljal navzven njihove težave in pobude. Motivacijo v
timu je mogoče doseči večinoma s primernim odnosom vodje
do članov, kar kaže na pomembnost pozitivnega odnosa vodje
do članov svojega tima. Upoštevanje različnosti in izkazovanje
zaupanja članom tima sta pomembna dejavnika dobrega
medsebojnega odnosa.
V medosebni komunikaciji veljajo določena tradicionalna,
nenapisana pravila obnašanja, to je nekakšen poglobljeni
bonton ali sodobna kontaktna kultura. Vsak posameznik mora
biti sprejet kot osebnost s svojo enkratnostjo. Tudi stiki med
ljudmi in vsaka komunikacija naj bi bila hkrati
razbremenjujoča in ne obremenjujoča. Že s trenutno
nepozornostjo ali z nehoteno odklonitvijo stika lahko
posameznika prizadenemo, če ga malomarno pozdravimo ali
če ga spregledamo ob jutranjem srečanju. Na ta način mu
lahko pokvarimo dan in obratno, ko že sam sproščen pozdrav
lahko človeku zagotovi prijeten dan. Z ničimer ne moremo
koga tako hitro in učinkovito prizadeti, kakor z ignoriranjem.
V sleherni nepozornosti je kanček poskusa podcenjevanja,
prizadeti jo vedno tako doživlja, četudi nima tega namena. V
kontaktni kulturi ima posebno mesto izraz dobrodošlosti
oziroma nasmeh. Odnosi med člani tima vsebujejo tudi
elemente tekmovanja, merjenja moči in tehtanja ugleda, kar
povzroča napetost, negotovost in tesnobo. Vse te obremenitve
najhitreje in najučinkoviteje premagamo z nasmehom. V
trenutku se situacija razelektri in pomeni, da smo čustveno
pozitivno naklonjeni tistemu, ki mu ga namenimo.
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Med osnove kontaktne kulture sodi tudi pozorno poslušanje
sogovornika, kar pomeni, da smo resnično pozorni na vsebino
sporočila. Velja pravilo, da ne znamo poslušati, smo bolj
nagnjeni h govorjenju in smo kar agresivni govorniki. Največ
energije ponavadi porabimo za obrambo svojih stališč,
namesto da bi poslušali sogovornika. Uspešno komuniciranje
pa ni le sposobnost razumljivega sporočanja, ampak prav
toliko pozorno poslušanje.
Če hočemo, da bo naša komunikacija uspešna, se moramo
izogibati konfliktnim situacijam in polemiziranju. Konflikti
izzovejo čustva, ki ničesar ne rešujejo. Člani negovalnega tima
se začnejo ukvarjati s konfliktom, so prizadeti, tematika ni več
pomembna in na njeno mesto stopi konflikt. Čeprav je
neizpodbitno dejstvo, da smo si ljudje različni ter so med nami
različna nasprotja in latentni konflikti kot neko nujno zlo, se
le-ti ne smejo izroditi v odprte konflikte. Ljudje se tudi prikrito
sovražijo, se težko prenašajo ali zaničujejo drug drugega,
ločujejo jih tudi nepremagljiva nasprotja, vendar se morajo v
kulturni družbi naučiti, da se kljub temu drug drugemu
nasmihajo, da izrekajo komplimente in se prijazno ogovarjajo.
Le o tistem, kar jih najgloblje razdvaja, naj se ne pogovarjajo,
saj tam najpogosteje kulturen dialog sploh ni možen.
Kontaktna kultura ne dovoljuje odgovorov »Se ne strinjam.«,
»Nimate prav!« in podobno, ampak lahko rečemo: »Razumem
vas, vendar bi jaz dodal še nekaj drugega. Kaj vi mislite o
tem?«. Na ta način dosežemo, da sporočimo svoje mnenje ali
svoje stališče brez konflikta. Velja načelo, da ni potrebno
zatajevati svojih misli, svojih čustev in vrednot, vendar jih je
mogoče posredovati ter tudi zagovarjati na način, ki ne izzove
konflikta. Pri tem je najbolj pomembno, da se upiramo misli,
predlogu in odnosu, ne pa človeku, ki jih zastopa.

Zbornik 2004 .doc
V najrazličnejših situacijah v poklicnem in osebnem življenju
se pri medosebnih stikih pogosto dogaja, da iščemo različne
informacije za različne potrebe, bodisi o svojem zdravju, o
svojih načrtih, o uspehu otroka v šoli, o vremenu, ljubezni in
podobno. Ko iščemo take informacije, si vedno želimo
nekakšnega optimističnega odgovora, kajti bojimo se
črnogledih napovedi in posledično v kontaktno kulturo sodi
tudi to, da jih ne dajemo. Nekateri ljudje so nagnjeni k
črnogledosti po strukturi svoje osebnosti in nič ni dovolj
dobro, nobena stvar ni vredna pohvale, noben uspeh priznanja
in nihče zaupanja. Tak posameznik dela nepredstavljivo škodo
v timu, saj svojo črnogledost prenaša na sodelavce.
Dati komu pohvalo, pohvaliti koga ali mu izreči kompliment,
postaja vedno bolj pomemben del kontaktne kulture, s katerim
dosežemo dobro počutje in vplivamo na razpoloženje. Ali to
sploh znamo? Naša skopost za komplimente se odraža tudi, ko
nismo nikoli z ničemer zadovoljni in vedno tarnamo. Nikoli ne
bi smeli pozabiti, da kompliment vsakemu dobro dene.
Biti uspešen v kontaktni kulturi pomeni tudi biti sposoben na
primeren način uporabiti šalo, ki deluje kot posebna namenska
sprostitev in naj bi bila vključena v vse vrste komuniciranja,
tudi v delu in ne le na zabavah.
Če velja pravilo, naj ne storimo nikomur tega, kar ne želimo,
da bi kdo storil nam ali našim najbližjim, pomeni, da v
medsebojni komunikaciji spoštujemo pravila kontaktne
kulture. In če si še sposodim refren znane pesmi, potem velja:
»Za sodelavce si je treba čas vzet, se poveselit in kdaj znat
potrpet...«.
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KVALITETA ŽIVLJENJA Z BOLEČINO
Karmen Filipčič; sms
Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih
strok
UVOD
Bolečina je neugoden individualen občutek, ki ga težko
opredelimo. Vsakdo med nami jo doživlja na drugačen način.
Nastanek in razvoj bolečine sta odvisna od poškodbe tkiva,
psihičnega doživljanja in naše predhodne izkušnje, ki lahko
občutek bolečine poveča ali zmanjša. Bolečina ima nedvomno
velik vpliv na kakovost življenja. Pomembno vpliva na
počutje, sposobnost za delo in opravljanje vsakdanjih
dejavnosti. Je eden najpogostejših vzrokov za iskanje pomoči
pri zdravniku.
Kaj je bolečina?
Bolečina je lahko ostra ali topa, občasna ali trajna, utripajoča
ali enakomerna, na enem mestu ali vsepovsod. Nekatere vrste
bolečin je težko opisati z besedami, jakost bolečine pa lahko
sega od neznatne do neznosne. Prisotnosti ali stopnje bolečine
ne moremo dokazati z nobeno laboratorijsko preiskavo.
Glede na trajanje ločimo akutno in kronično bolečino. Akutna
bolečina ne traja dolgo in izgine po odstranitvi vzroka za njen
nastanek. Z izrazom kronična bolečina pa opisujemo bolečino,
ki traja več kot tri mesece v trajni ali ponavljajoči se obliki.
Kronična bolečina lahko traja dlje kot osnovna bolezen
(poškodba) ali pa je povezana z dolgotrajno boleznijo.
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Pooperativna bolečina je akutna, pretežno vnetna bolečina. Je
pričakovana in z zacelitvijo operativnih tkiv običajno mine.
Slabo zdravljena pooperativna bolečina in bolečina nasploh pa
lahko preide v kronično bolečino.
Kaj povzroča fizično bolečino?
Veliko bolečin je posledica okvare ali poškodbe živcev oz.
tkiv. Okvaro lahko povzroči: opeklina, infekcija, vnetje,
artritis, udarec, obolenja mišic in sklepov, tumorji, zapora
črevesja, težave z želodcem,…
Živci prenašajo signal bolečine preko hrbtenjače v možgane.
Ti signali potujejo ločeno od drugih občutkov.
Vpliv bolečine
Bolečina vpliva na:
Fizično zdravje; bolečina zmanjša moč in potrpežljivost, moti
ali celo odvzame spanec in apetit.
Medsebojne odnose; huda bolečina lahko osebo tako spremeni,
da je niti družinski člani ne prepoznajo.
Pričakovanja; dolgotrajna, huda bolečina lahko vodi v
nebogljenost in obup. Vzame zanimanje in voljo do vseh
aktivnosti, morda celo do samega življenja.
Pravilno zdravljenje bolečine lahko bistveno izboljša
kvaliteto življenja!
Začarani krog bolečine. Bolečina prinaša
• strah; strah hromi mišice, kar še poveča bolečino in jemlje
spanec;
• kronično utrujenost in izčrpanost; izpije osebi moč in
lahko vodi v depresijo, kar še poveča telesno bolečino;
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Začarani krog se ponovi, ker s hudo bolečino naraščata strah in
nemir, ki ob stalni prisotnosti še povečata bolečino.
Zdravljenje lahko prekine začarani krog bolečine.
Danes imamo na voljo niz učinkovitih sodobnih metod za
lajšanje bolečine. V devetih od desetih primerov lahko
bolečino uspešno olajšamo, ne glede na to, kaj jo povzroča,
kako huda je in kako dolgo traja. Prav vsako bolečino pa lahko
znatno omilimo.
Preiskava in ocenjevanje bolečine sestoji iz:
• anamneze
• kliničnega pregleda
• instrumentalne preiskave
Najboljšo anamnezo bomo dobili od bolnika. Koristno je, če
izpolni vprašalnik o bolečini. Nasploh želimo od bolnika
izvedeti čim več o naravi in jakosti bolečine, o lokalizaciji in
izžarevanju bolečine, o vplivih, ki bolečino ojačajo oziroma
umirijo in še posebej o zdravilih in zdravilnih metodah, ki jih
je bolnik morebiti že preizkusil.
Bolečino izmerimo s pomočjo analogne lestvice (od 1 do 10).
Koristno je tudi, če lahko boleča mesta vrišemo v shemo
človekove postave.
Bolnikovo bolečino skušamo izmeriti:
• kako bolnik oceni bolečino z besedo (blaga, zmerna, huda)
• z vizualno analogno lestvico
Za otroke imamo različne variante lestvic (barvasta,…)
Bolečina je subjektivna, zavestna človekova izkušnja. Znana je
psihološka analgezija; npr. pri porodu, ko s psihološko
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pripravo, razlago in včasih celo s hipnozo, do 10% porodnic
pripravimo do tega, da bolečine sploh ne čutijo.
Različna duševna in čustvena stanja lahko izrazito vplivajo na
doživljanje bolečine.
Razlika med bolečino fizičnega in psihičnega izvora:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Bolečina, ki je povezana s kakšno duševno motnjo, je
običajno bolj razpršena in manj omejena na določen del
telesa.
Psihogena bolečina je bolj stalna. Na trenutke je močnejša,
a je v bistvu neprestana in pri njej ni moč ugotoviti
jasnega sprožilnega dejavnika.
Psihogena bolečina je povezana s prehodno motnjo
razpoloženja (npr. depresivnost).
Psihogeno bolečino bolnik zelo nejasno opisuje.
Psihogena bolečina se sčasoma jača in širi, kar je
neobičajno za telesno bolečino, če ne gre za širjenje
poškodbe tkiva.

Zdravljenje lahko izvajamo na več načinov. V obliki tablet,
kapljic, svečk, injekcij, preko katetrov ali črpalk in preko
zdravilnih obližev.
Posebej pri kroničnih bolečinah, se poslužujemo uporabe PCA
črpalk; ki predstavlja le eno izmed možnosti zdravljenja
bolečine.
Črpalka se uporablja pri zdravljenju kroničnih bolečin, pri
onkoloških bolnikih in pri bolnikih po pooperativnih posegih
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za zdravljenje pooperativne bolečine. Ne uporablja se za
dovajanje krvi in krvnih pripravkov. Deluje na baterije.
Ločimo dve vrsti črpalk:
•
•
•

Za kontinuirano aplikacijo analgezije
Za kontinuirano aplikacijo analgezije z možnostjo
nastavitve vmesnih bolusov s predvidenim časovnim
intervalom.

Na voljo so:
• 30 ml rezervoar
• 50 ml rezervoar
• 100 ml rezervoar
Možni načini namestitve PCA črpalke:
• epiduralno s pomočjo epiduralnega katetra
• subrahnoidalnopodkožno – subkutana infuzija
• v žilo
Analgetično mešanico pripravimo po predpisani recepturi
zdravnika (največkrat anesteziologa), ki je namestil tudi EDK,
PDK, SRK,….in bo vodil terapijo bolečine, do takrat, ko
bolnik več tega ne potrebuje. Terapija se ukine, PCA črpalka
odstrani prav tako tudi mesto aplikacije.
V času sodobne tehnologije in vseh možnih pripomočkih,ki so
nam na razpolago ter znanju,ki ga vsakodnevno pridobivamo
je čedalje lažje zagotavljati bolnikove potrebe.Bolečina je ena
težje obvladljivih situacij vendar pa še zdaleč več ne
nemogoča .Torej zakaj ne bi omogočili hudo bolnim lepši dan
danes in ne šele jutri.
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POMEN GIBANJA ZA ZDRAVJE
Andreja Šteiner, dipl. fiziot.
Splošna bolnišnica Celje; Služba za medicinsko rehabilitacijo
IZVLEČEK
V članku sem predstavila gibanje za zdravje in kako učinkuje
na organe, organske sisteme; torej na naše zdravje. Opisala
sem nekatere enostavne, zahtevnejše in bolj zanimive oblike
vadbe, ki se pojavljajo danes ter tabelarično prikazala kakšna
je poraba energije pri teh aktivnostih. Nekaj je napotkov za
vadbo, kako začeti, kakšna naj bo intenzivnost, pogostost
vadbe tudi koliko časa naj vadba traja, da doseže ugoden
učinek na telo.
UVOD
Človekovo bivanje je ustvarjeno tako, da je zaznamovano z
gibanjem. V današnjem času – času velikih obveznosti in
nenehne tekme s časom ter težnje za boljšim standardom –
pogosto pozabljamo na eno od osnovnih človekovih potreb,
potrebo po gibanju. Znaki neaktivnosti so dobro prepoznavni:
prekomerna telesna teža, utrujenost skozi ves dan, še zlasti pri
fizičnih naporih, stres, psihosomatske motnje. Zaradi
zmanjšane telesne aktivnosti in sedečega načina življenja ne
moremo porabiti vseh energetskih snovi, ki jih zaužijemo s
hrano, če temu dodamo še ponavljajoče se psihične strese, se
pojavijo posledice, ki so dobro vidne v razvitih družbah.
Organi in organski sistemi počasi, a zanesljivo propadajo.
Pljuča izgubljajo svojo učinkovitost, srce je izpostavljeno večji
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možnosti za infarkt, krvne žile izgubljajo svojo elastičnost,
mišičje propada, prihaja do obolenj sklepov in vezi.
Danes je zelo pomembno, da se veliko govori o: zdravem
načinu življenja, skrbi za telesno in duševno kondicijo,
pravilni in uravnoteženi prehrani, zadostnem počitku in
spanju, izogibanju alkoholu, tobaku, stresnim situacijam ter o
pomenu gibanja za človekov organizem. Biti fit postaja trend,
moda in nenazadnje tudi nuja.
RO
Redna telesna aktivnost je pomemben del vedenja o zdravju,
spodbuja zavedanje lastnih sposobnosti in ustvarjalnost. Je
preventivno sredstvo pred obolenji srca in ožilja, debelostjo in
kroničnimi bolečinami v hrbtenici. Ima sproščujoče delovanje
in ugodne učinke na duševno zdravje. Povečuje samozavest in
izboljšuje samopodobo.
UČINKI REDNE TELESNE AKTIVNOSTI NA
ORGANE IN ORGANSKE SISTEME:
 pravilno načrtovano gibanje veča moč srca in njegovo
sposobnost črpanja krvi. Srčna prekata sprejmeta in pri
kontrakciji tudi iztisneta več krvi, poleg tega se razširijo
srčne žile, ki dovajajo srcu več krvi in s tem več kisika.
Torej izboljša se delovanje srca in ga razbremenjuje. Srce
treniranega človeka bije počasneje v mirovanju in opravi v
enem dnevu za 50% manjše delo kot srce človeka, ki ne
vadi.
 V krvi se zmanjšuje količina holesterola, tako se
preprečuje nalaganje maščobnih oblog na notranji strani
žilne stene in nastanek ateroskleroze ter visokega krvnega
tlaka. S starostjo krvni tlak raste, ampak redna telesna
aktivnost znižuje krvni tlak v mirovanju.
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 Poveča se aktivnost fibrinolitičnega sistema in s tem
raztapljanje nastalih krvnih strdkov, ki lahko povzročijo
tromboze, srčni infarkt in možgansko kap.
 Pri napornem telesnem delu potrebuje organizem več
kisika, zato se poveča frekvenca vdihov in tudi globina
ventilacije. Pride do večjega širjenja prsnega koša, to pa
ohranja njegovo elastičnost in gibljivost, kar pomeni večjo
količino zajetega zraka in kisika.
 Že okoli štiridesetega leta pri človeku začnejo atrofije
mišičnega tkiva. Reden trening mišic zaustavlja atrofije,
mišičje postane čvrsto, poveča se mišični tonus ter
zmanjša se količina maščobnega tkiva.
 Redna vadba utrjuje sklepne vezi in s tem izboljšuje
stabilnost sklepov. Trdni sklepi so manj nagnjeni k
poškodbam. Bolje se prehranjuje tudi sklepni hrustanec,
kar preprečuje odmiranje, obrabo hrustanca in nastanek
degenerativnih sprememb. Prav tako obremenitev ugodno
vpliva na presnovo v kosteh in s tem na njihovo gostoto in
čvrstost, tako preprečujemo nastanek osteoporoze.
 Pri telesni aktivnosti gre velika količina krvi iz trebušne
votline v aktivne mišice zato se zmanjša apetit, Redno
aktivni imajo boljšo prebavo, trdnejši spanec.
VANJE VADBE
Kot vemo, delo na vrtu, pospravljanje, pometanje, likanje in
druga opravila, doma niso dovolj učinkovito gibanje. Togi
položaji telesa ter ponavljajoči nenaravni gibi ne pospešijo
srčnega utripa za vsaj 50% do utripa v mirovanju ter
povzročajo velikokrat bolečine v sklepih in hrbtenici. Zato
bom opisala nekaj preprostejših načinov telesne aktivnosti, ki
ugodno učinkujejo na organe in organske sisteme in so
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dostopni vsem nam. Predstavila bom tudi nekaj zanimivih,
novih oblik gibanja.
Najpreprostejše gibanje je hoja. Obvladamo jo prav vsi, lahko
se je lotimo na vsakem kraju in ob vsakem času. Hodimo
lahko sami, v dvoje ali v družbi. Pomembno je, da smo med
hojo vzravnani in aktivno premikamo roke, vzporedno s
smerjo hoje. Gibanje je še učinkovitejše, če vzamemo v roke
lahke uteži. Zelo popularna postaja hoja po ravnem ali v hrib s
palicami, ki krepijo zgornje ude in nam olajšajo hojo navzdol.
Lahkoten ali živahen tek je hitrejša različica hoje, lahko ga
izvajamo kadar koli in kjer koli. Zelo pomembno je obuvalo,
dober par športnih copatov, ki so stabilni in imajo dobro
blaženje.
Kolesarjenje je zelo poceni šport, ko enkrat imamo kolo in
čelado. Lahko je naša oblika prevoza, lahko se s kolesom čez
vikend odpravimo na daljši potep. Prav tako je zabavno tudi
sobno kolo, ki nam meri srčni utrip in s tem omogoča popoln
nadzor nad učinkovitostjo vadbe.
Raziskave kažejo, da plavanje prežene stres in dvigne
samozavest. Ne obremenjuje sklepov, zato je zlasti primerno
za ljudi s poškodbami, nosečnice in ljudi s prekomerno telesno
težo.
V zimskih dnevih nam večere popestri vadba s pomočjo
video kaset, ki jo lahko prilagodimo svojemu urniku. Izbira
kaset je velika tudi na internetu.
Aerobika kot oblika skupinske vadbe nas ob dobri glasbi
lahko dodatno motivira. Izbiramo lahko med široko paleto
vadb: klasična aerobika, TNZ – vadba za trebuh, noge
zadnjico, step, slide aerobika, trening z lahkimi utežmi – hot
iron, vadba s kolebnicami – rope skipping, skupinska vadba na
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kolesih – schwinn cycling, vadba z elementi borilnih veščin –
kick boxing, tae – bo, vadba na veliki žogi – fit ball, aqua
aerobika in druge oblike.
V zadnjem letu se vse bolj uveljavlja metoda pilates, ki je
oblika skupinske vadbe z delovanjem iz notranjosti telesa proti
mišicam na površju. Sistematično se ukvarja predvsem z
manjšimi mišičnimi skupinami, ki so pri klasičnem treningu
premalo ali napačno obremenjene. Krepimo globoke trebušne
mišice in mišice hrbta, ki delujejo preventivno pred
poškodbami in bolečinami v hrbtenici. Pilates poudarja ob
gibanju tudi pravilno dihanje. Vaje so zasnovane tako, da
pomagajo posamezniku razviti uravnotežen mišično-skeletni
sistem, močno, gibčno mišičje, boljšo držo in optimalno
fizično in duševno počutje.
Vedno bolj popularna in priljubljena zvrst vadbe postaja tudi
ples v paru ali skupinski plesi. Eden izmed zanimivejših je
trebušni ples pri katerem je gibanje naravno in harmonično,
nudi pa boljšo telesno in duševno počutje. Vadba orientalskega
plesa se izvaja z namenom sprostitve in je namenjena
predvsem rekreaciji na drugačen, nov način.
Zanimiva oblika vadbe je joga, znanost o telesu, umu, zavesti
in duši, način življenja, ki nas vodi v popolno fizično, socialno
in duhovno zdravje. Beseda joga pomeni "enost" ali "edinost".
Na praktični ravni to pomeni, da nam pomaga uravnotežiti in
harmonizirati telo, um in čustev. Vrste telesnih vaj, ki odpirajo
energetske kanale in psihične centre ter nas vodijo k zdravju
so Asane. Pomagajo nam odstraniti fizično neudobje. Asane
lahko prakticira vsak, učinkovitejše pa so seveda takrat, ko jih
izvajamo pravilno, zato vadimo pod nadzorom v joga centrih,
če pa vadimo sami pazimo predvsem na nekatere značilnosti.

Zbornik 2004 .doc
Vadba, katere učinek je sprostitev je Tai či, starodavna
kitajska veščina jačanja življenjske energije, pot modrosti,
enostavna pot usklajevanja uma ter telesa in hkrati zelo
učinkovita borilna veščina. Pri opazovanju nekoga, ki izvaja
Tai či, dobiš vtis, da gre samo za nekakšno veščino gibanja, ki
spominja na balet, vendar je tako videti samo na zunaj.
Pomemben del, ki je očem neviden se dogaja znotraj in je
povezan z osredotočanjem pozornosti in vodenjem energije.
Namen vadbe Tai čija je vzpostaviti neprekinjen tok energije v
telesu, kar pomeni zdravje, vitalnost in dobro počutje. To
dosežemo s tem, da se naučimo odpravljati napetosti v telesu.
Če še ne veste katera oblika vadbe bi bila za vas primerna vam
bo tabela porabe energije po enourni aktivnosti pomagala z
izbiro.
AKTIVNOST

PORABA ENERGIJE
(kcal/uro)
226
258
453
744
388
517
647
388
517
647
460

Hoja, počasna
Hoja, hitra
Tek, lahkoten
Tek, živahen (11km/h)
Kolesarjenje, počasno
Kolesarjenje, zmerno hitro
Kolesarjenje, hitrejše
Plavanje, počasno
Plavanje, zmerno hitro
Plavanje, hitro
Aerobika
Kardio-vaskularna vadba:
Tekač
517
Steper
388
Kolo
453
Veslač
453
Vadba s pomočjo videa
400
Tabela 1: Poraba energije pri različnih aktivnostih
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Pri vadbi je pomembna tudi intenzivnost, ki ne sme biti
previsoka še posebej na začetku ne. Začnemo vedno počasi z
ogrevanjem in aktivnost stopnjujemo in preverjamo z
merjenjem srčnega utripa (na zapestju, uporaba polar ure).
Varna območja srčnega utripa za vadbo so opisana v spodnji
tabeli.
Starost (leta)
Varni srčni utrip
20
120-150
25
117-146
30
114-142
35
111-138
40
108-135
45
105-131
50
102-127
55
99-123
60
96-120
65
93-116
70
90-113
Tabela 2: Izračunan srčni utrip – varno območje vadbe glede na
starost

Upoštevajte pravilo »nikar preveč«, vadbo začnite počasi in
postopoma stopnjujte, izogibajte se nenadnih sprememb v
intenzivnosti ali obliki vadbe. Potreben je vsaj 15 - 20 min
napor, kjer doseže srčni utrip varno območje in v katerem
vztrajamo, če želimo, da bo vadba imela učinek
Najučinkovitejša je 3 - 4 krat tedenska vadba. Vadite redno in
dosledno, vadba naj bo raznovrstna, da ne bi s ponavljajočimi
gibi obremenjevali enega samega predela (hoja ali kolesarjenje
ali plavanje). Nosite dobre športne copate, ki se vam povsem
prilegajo, če imate plosko stopalo ali ste nagnjeni k pogostim
poškodbam stopal nosite ortopedske vložke.
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In na koncu kdaj začeti? Marsikdo si je najprej obljubil in
potem novo leto pričel s spremembo. Nekateri so nehali kaditi,
drugi prenehali piti, nekdo pa se je odločil, da bo redno telesno
aktiven. Prelomni trenutki, izkoristite jih! Ljudje pogosto
planiramo prelomne trenutke v svojem življenju na takšne kot
so rojstni dan ali začetek novega leta. Začnite zdaj, danes in
vztrajajte, da si boste hvaležni visoko v lepo starost. Bodite
ponosni na svojo odločitev in v svoji nameri odločno
vztrajajte.
LITERATURA
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MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVA IN SREČNA
OSEBNOST
Lidija Fošnarič, dipl. med. sestra
Splošna bolnišnica Celje; Oddelek za žilno kirurgijo
IZVLEČEK
V zdravstveni negi medicinska sestra posveča veliko
pozornost bolniku. Tako je tudi prav. Veliko manj pozornosti
pa se posveča njej in njenim poklicnim težavam. Članek
obravnava nekaj osnovnih življenjskih načel s pomočjo katerih
smo medicinske sestre lahko srečne in uspešne osebnosti tako
na delovnem mestu, kot v zasebnem življenju.
UVOD
Živimo v času, ko spremembe niso nič novega, so le stalnica v
našem življenju. Toda spremembe so danes hitrejše in
kompleksnejše, kot so bile kdajkoli prej. Okolje in čas v
katerem živimo cenita predvsem materialne dobrine. Živimo
prehitro, krčevito, površno. Vedno se nam mudi in ne najdemo
več časa zase. Vrženi smo v tok življenja, ki nas obrača in
vrtinči, tako da sploh ne utegnemo pomisliti, ali je takšno
življenje dobro. Ne vprašamo se, kdo pravzaprav smo in kaj je
prav za nas. Toliko motečih dejavnikov je, ki nam
preprečujejo, da bi bili vsaj zadovoljni, če že ne srečni.
Ne glede na zunanje okoliščine pa lahko živimo uspešnejše,
bolj zadovoljno, zdravo in srečno, če se naučimo: načrtovati
osebne cilje, obvladovati težave s katerimi se vsak dan
srečujemo, oproščati sebi in drugim, nadzorovati svoje misli…
V življenju moramo biti pripravljeni pri doseganju ciljev tudi
na tveganje in na številne napake, ki se bodo vrstile na poti do
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uspeha. Pri vsem tem pa nam bo dobra volja in smeh v veliko
pomoč. Smeh je pol zdravja, oziroma je najboljše zdravilo.
NAČRTOVANJE CILJEV
Pisatelj Frankl, ki je pisal o življenju v koncentracijskem
taborišču med drugo svetovno vojno, je opazil, da preživeli
niso bili ravno tisti, ki so bili telesno najbolj zdravi, najbolj
hranjeni ali najbolj bistri. Spoznal je, da so bili preživeli tisti,
ki so imeli vzrok, zaradi česar so vzdržali. Imeli so smisel in
cilj.
Uresničevanje naših ciljev je lažje. Vsi smo že slišali, kako se
nekateri ljudje po 40 letih dela upokojijo, nato pa se
popolnoma v nekaj mescih zapustijo. Če nenadoma izgubimo
svoje motive in smer, obtičimo v težavah. Ste že opazili, da ste
najbolj zadovoljni in srečni takrat, ko ste sredi zanimivega
dela, projekta, in ne takrat, ko ste pri koncu? Ste že opazili, da
takoj, ko nekaj uresničite, že iščete nove izzive in naloge?
Zato bi rada poudarila dvoje; V človeški naravi je, da si
postavljamo cilje. Ni pomembno kakšen je ta cilj; pomembno
je, da ga imate.
Samo uresničenje cilja ni najpomembnejše, temveč je
najvažnejše tisto, kar se na poti do cilja naučimo in kakšen
razvoj pri tem naredimo. S prizadevanjem za uresničenje
svojega cilja razvijate odločnost, izboljšujete svojo
prepričljivost, se učite samodiscipline, urite svojo vztrajnost, si
pridobivate več samozavesti. To kar dobite, ko cilj dosežete, je
manj pomembno. Gre predvsem zato, kaj postajate vi.
Preden začnete uresničevati določen cilj, se morate zavedati,
da nobenega cilja ni mogoče doseči brez zdrsov. Plima ne
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nastane nenadoma. Voda se dvigne in spet upade, vedno si
utre svojo pot. Drevo od časa do časa izgubi svoje liste, in po
vsaki izgubi mu za novo ravnovesje zraste nekaj lističev več.
Neuspehi in padci so del življenja, naravni tok stvari. Uspešni
in srečni ljudje niso posebno pametni niti izjemno nadarjeni,
vendar pa razumejo naravni tok in vedo, da je njihov osebni
napredek podvržen določenim zakonitostim.
NAPAKE
Napake so vrnitvena sporočila, ki nam kažejo, kje trenutno
smo. Uspešni ljudje delajo veliko več napak kot neuspešni.
Zato so tudi tako napredni in uspešni pri svojem delu, saj
dobivajo več vrnitvenih sporočil in s tem poskusijo več
možnosti. Problem neuspešnih ljudi je v tem, da napake
jemljejo tako resno, da pri tem prezrejo njihovo pozitivno plat.
Veliko več se naučimo iz svojih porazov, kot pa iz zmag. Ko
smo poraženi veliko analiziramo, premišljujemo in načrtujemo
nove strategije. Zavedati se moramo, da se v svojem
presojanju včasih motimo, in da so napake dobrodošel del
učnega procesa. Če se ne jemljemo preveč resno, je življenje z
nekaj napakami veliko lažje. Sramota ni v neuspehu, temveč v
dejstvu, da se določene naloge sploh nismo lotili.
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NIKOLI ŠE NISEM
NAREDIL NAPAKE!

TODA NIKOLI SE ŠE
NISEM NIČESAR LOTIL
…

Slika 1: Napake.

TVEGANJE
Uresničevanje določenega cilja je vedno povezano s
tveganjem. Peter pogosto pravi: »Ničesar ne tvegam, ne upam
si plezati po najtanjših vejah«. Pozablja pa, da so ravno tanke
veje tiste, na katerih visijo sadovi.
V našem vsakdanjiku se ukvarjamo predvsem s tem, kako bi si
zagotovili socialno varnost in zavarovanost. Zvečer smo
prilepljeni pred televizijskim zaslonom, začarani od
vratolomnih podvigov televizijskih junakov. Dovolimo, da nas
preplavijo lažne podobe življenja, medtem, ko svoje življenje
vidimo kot zaporedje dolgočasnih epizod.
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Pretirana potreba po varnosti in zavarovanosti duši našo
življenjsko moč. Popolno zaščito, varnost, prostost in
brezskrbnost bomo uživali, ko bomo dva metra pod zemljo.
Vedno imamo izbiro; izbiro med življenjem in životarjenjem
Kadar ljubimo, ravno tako tvegamo. Nekomu reči »ljubim te«
je lahko zelo tvegano, toda hkrati tudi zelo dragoceno in
čudovito početje.

Slika 2: V življenju moramo tudi malo tvegati.

OPROŠČANJE SEBI IN DRUGIM
Kdor se odloči, da bo sebi ali drugim nekaj odpustil, se s tem
odloči za življenje v sedanjem trenutku.
Mnogi ljudje si odpuščanje narobe razlagajo. Verjamejo, da če
niso nečesa oprostili svojemu sodelavcu, ki je nekoč
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neprimerno ravnal, potem je to sodelavčev problem, ne pa
njihov lasten. Če ne oproščamo, trpimo sami. Pogosto »kriva«
oseba sploh ne ve, kaj se dogaja v naši glavi. »Krivci živijo
brezskrbno, mi pa v sebi trpimo.
Če se ne morem odločiti, ali bi oprostila sobnemu zdravniku,
ki me je hote ali nehote spravil v zadrego pred pacienti na
glavni viziti, sem jaz tista, ki trpi. On zaradi tega ne bo dobil
rane na želodcu, slabo spal in se neprijetno počutil. Vse to se
bo dogajalo meni. Zato je pomembno odpustiti drugim, »ki so
bili krivični do nas«. Neodpuščanje je eden pogostih vzrokov
za bolezen, kajti strupene misli vodijo k zastrupljanju
celotnega telesa.
Velikokrat prelagamo odgovornost za svojo nesrečo na druge,
saj se tako izognemo lastni odgovornosti. Iskanje krivde pri
drugih še ni nikomur pomagalo k napredku. Obtoževanje
drugih je le izgovor za to, da ničesar ne ukrenemo, je izgovor
za lastno nedejavnost.
Ena izmed sodelavk, medicinska sestra, si morda misli:
»Oprostim ti lahko, toda pozabila ne bom nikoli«. S tem v
resnici pravi: »Malo ti sicer oproščam, toda del te zgodbe bi
rada obdržala za primer, če mi bo še kdaj koristilo, da te
spomnim nanjo«. Pravo odpuščanje pomeni popolno
osvoboditev.
Odpustiti drugim je težko, odpustiti sebi je pa še težje. Mnogi
ljudje se vse življenje telesno ali duševno kaznujejo za svoje
namišljene telesne in duševne primanjkljaje.
Če se počutite krive, potem menim, da ste že dovolj trpeli.
Zakaj bi s tem nadaljevali? Če se boste tako počutili še leto ali
dve, se ne bo nič spremenilo na boljše.
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Slika 3: Oproščanje.

NADZOROVANJE SVOJIH MISLI
Menim, da imajo naše podzavestne in zavestne misli velik
vpliv na nas in na naše življenje. Temeljno načelo za
razumevanje sebe je: »To s čimer se v mislih največ ukvarjaš,
določa smer v katero napreduješ«. Moja prijateljica mi je
vedno pripovedovala: »Moj moški ne sme biti manjši od
mene, ne sme kaditi in avtomehanik tudi ne sme biti«. Na
zadnje se ji je zgodilo ravno to. Načelo, ki se skriva za tem je;
če na nekaj misliš, se to tudi uresničuje. Tudi, če mislite na
stvari, ki jih nočete, se jim bližate.
Če si rečete: »Tega nikakor ne smem pozabiti«, to gladko
pozabite.
Pozitivno mišljenje nam pomaga, da se ukvarjamo s tistim, kar
želimo doseči. Afirmacija je pozitivna misel, ki si jo vedno
znova ponavljamo in po možnosti tudi izgovarjamo.
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Afirmacije nam omogočajo, da izberemo kvalitetne, dobre
misli, ki jih vsadimo v podzavest, s tem se bolje počutimo in
smo uspešnejši. S pozitivnimi mislimi lahko dosežemo uspeh
na različnih področjih; na primer v službi: »Sodelavke so do
mene spoštljive. Tudi jaz sem do drugih spoštljiva in
prijazna«.
Za dobro počutje: »Počutim se dobro, sem zdrava in bogata.«
Afirmacije ne pomenijo, da se vam ni potrebno več za nič
prizadevati. Za spremembo določenega vzorca prepričanja, ki
ga nosite s seboj že trideset let, je potrebno nekaj vztrajnosti.
Zato ne pričakujte, da se bo vaš način življenja povsem
spremenil, če si boste šestkrat rekli: »Zares sem srečen«!
Pozitivne misli so le bližnjica na poti, na kateri usmerjate
svoje misli tako, da dosežete kar želite.

Slika 4: Čudovito se počutim, čudovito se počutim, čudovito …
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ZAKLJUČEK
Biti srečen pomeni včasih trdo delo. Je kot vzdrževanje lepega
doma – potrebno je negovati zaklade in odvažati odpadke. Da
bi bili srečni, je treba iskati dobre stvari. Nekateri vidijo skozi
okno lep razgled, drugi pa umazane šipe.
Biti srečen pa ni vedno preprosto. Spada med največje izzive v
življenju, s katerimi se srečujemo in ki zahtevajo vztrajnost,
disciplinarnost in odločnost. Zavedati se moramo, da
odgovornost za svojo srečo nosimo sami, osredotočiti se
moramo na to kar imamo, in ne na to, kar nam manjka.
Umetnost sreče pomeni, da se znamo nasmejati tudi v težavah.
Ena največjih odgovornosti, ki jo imamo do drugih je, da se
veselimo. Če se medicinske sestre znamo zabavati in veseliti,
smo tako lahko bolj uspešne, nasmejane, optimistične in polne
elana, kljub napornemu delu.

Slika 5: Smeh je pol zdravja tudi na delovnem mestu.

Zbornik 2004 .doc
LITERATURA
1. Canfield Jack, Hansen Mark Victor. Kurja juhica za dušo.
Mladinska knjiga. Ljubljana, 1998.
2. Hambly Kenneth. Kako se sprostimo. Mladinska knjiga.
Ljubljana, 1987.
3. Kaučič B.M. Proces izgorevanja pri članih negovalnega
tima v patronažnem varstvu. Diplomsko delo. Maribor,
2000
4. Klevišar M. Dobra kultura odnosov. Firis. Seminar za
medicinske sestre in bolničarje. Preddvor, 1995.
5. Mstthews Andrew. Bodi srečen. Profima. Ljubljana 1997.
6. Rakovec - Felser Z. Medicinska psihologija. Maribor:
Visoka zdravstvena šola Maribor, 1997.
Slike: Boris Fošnarič

