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Starostniki z demenco izdelujejo mozaik
mag. Tamara Štemberger Kolnik, Maja Frencl Žvanut

V Obalnem domu upokojencev Koper smo oktobra v Dnevnem centru Oljka gostili Majo 
Frencl Žvanut in Boštjana Žvanuta. S starostniki z demenco sta preživela lep dopoldan v 
izdelovanju mozaika, tokrat v obliki logotipa dnevnega centra. 

Demenca je kronično obolenje s tendenco 
neustavljivega upadanja kognitivnih 
sposobnosti obolelega. Znano je, da je demenca 
ob podaljševanju življenjske dobe v družbi 
vedno bolj prisotna. Različne stopnje demence 
zahtevajo različne pristope in različne vrste 
ali oblike varstva tako v domačem okolju kot 
v institucionalnem. Obalni dom upokojencev 
tako nudi različne oblike oskrbe starostnikov, 
ki se raztezajo od oskrbe na domu do delne ali 
celotne institucionalne oskrbe. Dnevni center 
Oljka deluje od junija letos, vanj je vključenih 
več kot deset starostnikov, ki jih svojci ali 
strokovni sodelavci pripeljejo v varstvo v času 
od 6.30 do 17.00. V času bivanja v dnevnem 
centru starostnikom organizirajo različne 
oblike aktivnosti, ki pripomorejo k ohranjanju 
kognitivnih sposobnosti starostnika z demenco 
ter mu omogočajo daljše obdobje samostojnega 
življenja. V paleti različnih aktivnosti, ki 
spodbujajo ohranjanje kognitivnih sposobnosti, 
je eden od načinov uporaba različnih oblik 
umetniškega ustvarjanja. Fornazzari (2005) 
v svoji študiji navaja, da je vsaka oblika 
umetniškega ustvarjanja pomembno orodje pri 
delu s pacienti z demenco. Ne glede na to, da 
študije nakazujejo pozitivne učinke umetniškega 
ustvarjanja, je to področje v znanosti še mlado 
in neraziskano, zasluži si posebno pozornost 
in poglobljen pogled v učinke umetniškega 
ustvarjanja na ohranjanje kognitivnih 
sposobnosti pacienta z demenco. Ena od oblik 
umetniškega ustvarjanja, primerna za vse 
starostne skupine, je izdelava mozaikov. Tako 
je izdelava mozaika med drugim zanimiva tudi 
za starostnike, oboleli z demenco niso izjema. 
Hinz (2009) navaja, da mozaik kot metoda 
ustvarjanja učinkovito aktivira psihomotorično, 
zaznavno in kognitivno komponento izražanja. 

Maja Frencl Žvanut, psihologinja iz Čuječne 
sobe, centra za svetovanje, psihoterapijo in 
kreativne delavnice in Boštjan Žvanut ustvarjata 
mozaike z različnimi starostnimi skupinami 
od otrok do odraslih, tokrat pa s starostniki. 
Mozaik povezujeta tudi s čuječnostjo, ki jo 
znanstveniki v svetu in doma vpeljujejo kot 
učinkovito metodo sproščanja in ustvarjalnega, 
predvsem pa zavestnega delovanja v vsakdanjem 
življenju. Tako za zaposlene v Dnevnem centru 
Oljka, kjer so sodelovale Alenka Šavron, Ivanka 
Čoh Čehić ter Arijane Cengle in za povabljena 
izvajalca, je delavnica ustvarjanja mozaika 
predstavljala izziv. Za izvedbo delavnice so bile 
potrebne posebne priprave, saj je bilo treba 
potek prilagoditi sposobnostim starostnika 
z demenco. Prvi element prilagajanja je bil 
izdelava roba notranjih elementov mozaika, 
drugi element pa primerna priprava materiala. 
Izdelati je bilo treba primerno velike koščke iz 
keramičnih ploščic, ne premajhne, vendar tudi 
ne prevelike. Oblikovanje zunanjega roba je bilo 
prepuščeno udeležencem, kar se je izkazalo kot 
ustrezno. Vsi so pokazali zanimanje in hoteli 
sodelovati pri izdelavi mozaika. Mozaik je tako 
nastajal, voditelja sta starostnike usmerjala, jim 
dajala napotke ter pomagala. Sproščeno vzdušje 
je spodbudilo željo po glasbi, tako so starostniki 
in celo voditelja zapeli, kar je še dodatno 
obogatilo ustvarjalni proces. Za vsakega se je 
našlo delo, tudi pri pospravljanju so udeleženci 
dobili naloge, ki so jih vestno in skrbno opravili. 
Mozaik zdaj krasi prostore Dnevnega centra 
Oljka. Utrinke z delavnice si lahko ogledate 
na slikah. Take in podobne projekte Maje in 
Boštjana ter zanimive članke iz psihologije, 
psihoterapije in čuječnosti pa lahko spremljate 
na spletni strani www.cujecna-soba.com.
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Nenujni pacienti v dežurni ambulanti

Leon Ločičnik

Dežurne ambulante (DA) obiskuje čedalje več pacientov. Povečan obisk je najbolj izrazit v 
obdobju sezonskih obolenj (gripa, viroza ...). Prav tako opažamo, da se v DA povečuje tudi 
obisk nenujnih pacientov.
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V Pravilniku o obveznem zdravstvenem 
zavarovanju je v 103. členu določeno, kaj 
obsegajo nujna medicinska pomoč (NMP) ter 
nujne in neodložljive zdravstvene storitve.
Ruud, Hjortdahl in Natvig (2016) ugotavljajo, 
da obiskovanje dežurnih ambulant narašča 
v številnih državah. Pomemben dejavnik, 
ki prispeva k večjemu številu pacientov, so 
obiski nenujnih pacientov, ki bi lahko za svoje 
zdravstvene težave obiskali osebnega zdravnika.
Nenujni pacienti se odločijo za obisk DA 
namesto obiska osebnega zdravnika zaradi 
različnih razlogov: ne znajo oceniti, ali je za 
njihovo zdravstveno stanje treba obiskati DA 
ali osebnega zdravnika; ne vedo, kakšnim 
zdravstvenim stanjem so namenjene DA; nimajo 
oziroma ne želijo obiskati osebnega zdravnika; 
DA je na voljo 24 ur na dan, 365 dni v letu, ni se 
treba naročiti; načeloma so storitve brezplačne. 
Seveda pa obiski nenujnih pacientov povzročajo 
negativne posledice v zdravstvu, kot so: zaradi 
desetih nenujnih pacientov lahko zdravstveno 
osebje spregleda enega nujnega; zmanjšujejo 
zbranost osebju, ki dela v DA, kar lahko 

posledično privede do napak; s prehladi, 
virozami okužijo druge paciente in osebje; 
povečujejo stroške zdravstvene obravnave.
Pacienti se morajo zavedati, da so DA namenjene 
nujnim primerom. Posledično se tam izvaja 
najnujnejša obravnava (posegi, preiskave). 
Primer: moški pride prvič v DA zaradi krvi v 
urinu. S testnim lističem ugotovimo povišane 
vrednosti – levkociti, eritrociti. Uroinfekt 
zdravimo z antibiotikom. Ponovno pride 
čez dva meseca, pa čez pet mesecev, vedno 
mu je predpisan antibiotik. Ko po letu in pol 
obišče osebnega zdravnika, ta s podrobnejšimi 
preiskavami ugotovi, da je vzrok krvavitve 
urogenitalni rak.
Burokiene in sodelavci (2017) v svoji študiji 
menijo, da nepotrebna uporaba DA poslabša 
splošno dostopnost in kakovost nujnih 
zdravstvenih storitev. Prav tako povečuje 
zdravstvene stroške. Obiski DA so povezani z 
večjim številom hospitalizacij ter posledičnim 
nezadovoljstvom pacientov z zdravstvenim 
osebjem. Težave z dostopnostjo do osebnega 
zdravnika se kažejo v prepolnih DA.
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