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Šolanje na
domu: Ali od
otrok in staršev
zahtevamo
preveč?
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Nervoz ju ne morejo
pri učen
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Šolanja na domu ne bo tako hitro konec,
vstopili smo v tretji teden, nekaterim se je v
drugem tednu po domačih učilnicah mešalo, drugim
teče vse kot po maslu, saj so otroci navdušeni
in željni nalog. Ni vse tako rožnato, pa čeprav so
učitelji prijazni in vedno pripravljeni pomagati. Po
domovih se rojevajo nove stiske, vprašanja, celo
obup. Kdaj bom opravil vse za službo, ko pa še
otroku nisem razložil ulomkov? Da je pri hiši samo
en računalnik, tudi ne pomaga, kako je šele tam, kjer
ga sploh nimajo. Če mislite, da je skoraj vojno stanje
samo pri vas, naj vas potolažimo.

Tekst: MARIJA ŠELEK

M

ama dveh osnovnošolcev in malčice nam je
povsem iskreno povedala, da šolanje na domu sploh
ni hec. »Fanta sta v drugem in
petem razredu. In ne, ne sedita za
mizo kot prilepljena in se ne grebeta, da bi čim prej začela delati za
šolo. Imamo borbe. Z obema je treba posedeti, se o nalogah pogovoriti, potem ju pustim, da najprej sama
delata, kar ne znata, vprašata, potem gremo skupaj čez snov. Realno
gledano nam vse skupaj ne bi vzelo
veliko časa, če ne bi bilo prej toliko
prerekanja, prigovarjanja, dogovarjanja ... Enih stvari od prejšnjega te-

dna še nismo obdelali, ker se mi ni
uspelo usesti z njima, saj delam od
doma. Prejšnji teden sem hodila
spat vsako noč ob treh. Tudi v petek, soboto in nedeljo, saj mi naročnik diha za ovratnik. Ta teden ne bo
nič bolje. Starejši je dobil tudi program treningov za judo in vaje za kitaro, tu je še verouk – ampak pri teh
stvareh ne kompliciram. Za judo so
mu poslali program za kar šest dni
v tednu. Nič mu ne škodi, če ga naredi, če ne, je pa tudi v redu, kar se
mene tiče. Res me zanima, koliko
staršem, sploh če delajo od doma, je
uspelo uvesti urnik, da torej otroci
vstajajo ob isti uri kot v normalnih
časih, sedejo k učenju ob 8.20 in se

Ne pozabimo: Šola je stvar otrok
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nasploh držijo urnika. Na razredni
stopnji je v povprečju vseeno malo
več dela za starše kot na predmetni,
ker se otroci le še ne znajo sami učiti. Dobim pa pike vsakič, ko slišim,
kako imamo zdaj več časa za družino, pa za to, da kaj pospravimo,
uredimo, česar do zdaj nismo mogli
... Kateri starš ima toliko časa?! Berem, da smo sami krivi, če nimamo
časa, da se moramo sami organizirati, zdisciplinirati. Me prav razbesni, a morda tudi zato, ker res nisem
tak tip in mi s takimi izjavami stopijo na rep. Pa še ven je treba z otroki,
seveda ne po mestu, torej je treba
najprej priti iz mesta ... To sta dodatni dve uri.«

R

esnično življenje. Tole je
povsem realen vsakdan (v karanteni) zaposlene mame, ki zaradi dela
hodi pozno spat, zjutraj zgodaj vstaja, skrbi za pouk – skače od enega
otroka k drugemu, razporeja naloge, preverja rešeno, razlaga snov,
vmes da še spat malčico, pripravi
malico, skuha kosilo, mož namreč
tudi dela (več kot osem ur na dan).
Da bo pa še bolj veselo, so tudi iz
vrtca prišla navodila – otroci naj se
naučijo pesmic, ki naj bi jih znali v
tem šolskem letu. Krasno bi bilo,
da bi jih z njimi ponavljali, so napisali. Se čudite, da za mnoge mame
tile dnevi niso čas za premislek, pospravljanje pozabljenih predalov,
branje knjig, virtualne obiske dunajskih muzejev? »Zame so ti dnevi bolj kot panični živčni. In se bojim časa, ko bo to mimo, ker bomo
prekurjeni.«
Druga sogovornica, upokojena
učiteljica, ima dober uvid v šolsko
delo, saj ima vnuke v različnih razredih po različnih koncih Slovenije, in po tem, kar je videla, je šokirana, kako se je Slovenija neorganizirano
lotila problema. »Eni
zahtevajo, da se otrok
s staršem doma uči
snov naprej, pri čemer se sprašujem, ali
imajo vsi otroci enake možnosti, če uči- Manja
telj pošlje za navodilo Kristanc
stran v učbeniku ali
stran na spletu? Koliko staršev zmore na
tak način poučevati
otroka? Koliko staršev je v nujnih službah? Kaj pa tisti
z učnimi težavami oziroma dodatno strokovno pomočjo? Poleg tega
učitelji pošiljajo domov tudi navodila za delo za neobvezni program,
kot je podaljšano bivanje!«
Mamica dveh otrok, ki živi tik za
avstrijsko mejo, nam je poslala pri6

mer urnika za svojega sina za cel teden – na enem listu! Pravi, da s svojim četrtošolcem nima nikakršnih
težav, vse opravi sam, imajo pa možnost otroci sami poklicati učiteljico po telefonu.
Medtem ko v Avstriji vse temelji
na ponavljanju oziroma utrjevanju
snovi, pri nas primer za 8. razred
opiše upokojena učiteljica, ki se je
o tem prepričala pri vnuku: »Samostojno učenje vektorjev, sestavljanje
in razstavljanje sil – abstrakcija, ki
je za to starostno skupino izredno
težka!« Resnici na ljubo: starši,
zmorete razložiti vektorje otroku?

Navodila, priprave ... Kot po-

navljanje in utrjevanje snovi si je
program za učenje na daljavo zastavila tudi učiteljica matematike Vesna: »Takoj, ko smo izvedeli, da se
bodo šole zaprle in bo učenje potekalo v spletnih učilnicah, mi je bilo
jasno: učenci bodo snov utrjevali,
raziskovali stvari, za
katere sicer nimamo
časa, ali pa kvečjemu
predelali kakšno lažje
poglavje. In tako sem
pripravila aktivnosti za učenje doma –
vaje, pregled snovi za
nazaj, kratka raziskovalna naloga ... Nič
več kot za tri do štiri
ure matematike na teden. Seveda se ob tem
zavedam, da vsi učen-

»

Manja Kristanc:

Starše bi pozvala, naj
se ne obremenjujejo preveč, saj bomo
še vse nadoknadili in
tudi na šolah bodo
razumeli.

«

ci ne bodo sledili vsem navodilom
in da nikakor ne bom ocenjevala
njihovih izdelkov. Sploh šibkejši ali
pa učenci s socialnega roba. Pa tisti,
katerih starši so izgubili službo.«
Bomo že speljali tole šolsko leto, si
je mislila.
»Verjetno ne bo vse po učnem
načrtu, a če so izredne razmere, je
najbrž pomembnejše, da ostanemo
zdravi. Vse drugo bo pa že nekako.
Tako sem razmišljala in pripravila
kratka navodila za matematiko v 6.
in 7. razredu. Potem pa odprem elektronsko pošto in vidim pet pisem
z navodili ravnateljice, kaj in kako
pripraviti, kako sodelovati s starši,
kaj uporabiti, kako to zabeležiti v
dnevnikih, kako voditi osebno evidenco ... Noro. Naj sicer dodam, da
imamo zelo razumevajočo in srčno
ravnateljico. Iz študijske skupine
matematikov nam sporočajo, katere programe lahko uporabljamo
v spletnih učilnicah, kako najbo-

lje izkoristiti spletne aplikacije za
učenje na daljavo, založbe so nam
omogočile zastonj uporabo vseh e-učbenikov in nas vabijo k uporabi.
Na prvem programu TV Slovenija,
nad katerim sem za zdaj navdušena, predvajajo primere učiteljev, ki
se snemajo in tako razlagajo snov,
sodelavec ponuja izobraževanje za
delo v spletni učilnici. Potem odprem spletno stran naše šole, kjer
je že ogromno prispevkov mojih sodelavcev z natančnimi navodili za
samostojno učenje in še in še, sploh
ni konca ...«

M

ar ni vsega preveč? Zavedela se je, da je delo zastavila preveč preprosto. Za nameček se je
soočila s povratnimi informacijami
staršev: učenci so navdušeni, delajo, pošiljajo slike, izdelke, starši
sodelujejo. Hvaležni za navodila.
»Torej sem se premalo pripravila?
Pa vendarle razmislimo: učenec bo

Še več razlik med otroki
Kar pa nas lahko skrbi po tednih šolanja na domu, so razlike, ki bodo
nastale med otroki. »Že tako izhajamo iz različnih družbeno-kulturnih
okolij, eni starši so že sicer bolje opremljeni za pomoč pri učenju kot
drugi, zdaj je problem tudi dostop do tehnologije, ki ni samoumeven
za vse,« pravi Manja Kristanc.
Da naj bi šola zmanjševala razlike, poudari tudi Mirjana Ule in dodaja, da seveda ni vseeno, ali otrok živi v velikem stanovanju ali pa
se ob kuhinjski mizi stiska s sorojenci. Vendar je bolj kot velikost in
opremljenost stanovanja pomembno spodbudno, prijazno, čustveno
toplo vzdušje doma. »Tudi sama sem odraščala v skromnih razmerah, ogrevali smo samo kuhinjo in vsi trije otroci v družini smo delali
domače naloge tam. Tudi kot študentka sem se učila ponoči, ko so
vsi šli spat, mir za učenje sem iskala celo na stranišču oziroma v kopalnici. Učenje je bilo naša odgovornost. Starši so mi dali vedeti: če
boš dobra, boš šla na gimnazijo, drugače pa ne. In želela sem si biti
dobra in za to sem izrabila vse možnosti, da sem to dosegla. Nihče
mi ni pomagal, sama sem se zgrizla skozi to.« Kar pa Uletovo skrbi, so
napete razmere v družinah – velikokrat zaradi materialnega pomanjkanja, strahu za preživetje.

Učitelji so staršem res na razpolago, bodrijo starše in otroke, ki so
veseli njihovih pohval in stika z njimi, nekateri so posneli videe z razlago snovi. Otroci pa so za delo doma seveda različno zagnani. Med
njimi so tudi genialci, ki se znajo samoorganizirati. Tako je neki oče na
Twitterju ponosno oznanil, da so se učenci višjih razredov osnovne
šole povezali na spletu – v videokonferenci – brez učiteljev. Skupaj rešujejo naloge in si pomagajo tako, da najboljši učenci prevzemajo vloge učiteljev. To pa je krasno, medvrstniška pomoč, samoiniciativnost,
samoorganizacija ... Ker si pomagajo, za naloge porabijo tudi manj
časa. Nekateri so prepričani, da dela koronavirus tektonske premike
in da se bo šola v prihodnosti spremenila.
Bodo torej spletne učilnice zamenjale učitelje in učiteljice v pravih
učilnicah? »Upam, da ne. Na motivacijo gledam vedno skozi odnos.
Ljudje smo bitja, ki potrebujemo človeški stik, in tehnologija ga nikakor ne more nadomestiti. Četudi dobimo pohvalo pri nekem reševanju
kviza na spletu, gre za neko enoto pohvale, vendar to potrebujemo od
človeških bitij. Bi se mi pa za nove generacije mladih, ki so ‘zaslonarji’,
zdelo pametno, da se del poučevanja preseli na moderne tehnologije
– saj jim je to bližje. Vsaj polovični del pa absolutno mora ostati tako,
kot je – s stikom,« odgovarja Manja Kristanc.
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moral v tem tednu pripraviti tri seminarske naloge, prebrati knjigo, si
ogledati dokumentarni film, predelati deset strani fizike, rešiti štiri strani vaj za matematiko, izdelati žirafo iz žice ... – to je po mojem
mnenju PREVEČ!«
O tem, da je vsega preveč, se je
Vesna prepričala tudi pri sestri, katere osmošolec se sicer prvič samoiniciativno uči in mu je fino, ker se
sooča z nečim novim. Potem sta se
ji oglasila še sodelavka in sodelavec,
ki imata otroke, delata od doma za
službo in težko uspeta postoriti vse.
Povrhu ji je zbolela hčerka, dobila
je visoko vročino in ta ji ni padla
dva dni. »Vmes, ko ji zbijam vročino in se stiska k meni, me kliče sodelavka. Zanima jo moje mnenje
v zvezi z aktivnostjo za šestošolce.
Želi, da se pogovoriva po spletni
aplikaciji Zoom, ki je sploh ne poznam. Norišnica! Partner gre v trgovino, ker nam je zmanjkalo mle-

ka, z masko in rokavicami. Ko se
vrne domov, razkuži vse izdelke,
se preobleče in mi pove vse novice
v zvezi z virusom v Sloveniji, Italiji
in po svetu. Od šefa je dobil odpoved.« Še en dan v dobi koronavirusa.

K

ako naj si organiziramo
dan? Ali si ga sploh organizirati?
Zgoraj podpisana vam povem, da
mi je prvi dan drugega tedna počil film, saj se je moj naraščaj upiral
zastavljenemu pouku, kar naprej
sta bili lačni, skratka, razpad sistema in porazen primer šolanja na
domu. V torek sem obrnila ploščo
in pustila dopoldne za prosto igro,
vse za šolo smo nadoknadili pozno
popoldne.
Ampak strokovnjaki priporočajo
strukturo, urnik, predvidljivost.
Sem ravnala prav? »V psihologiji
temu pravimo moč nezavednega –
neki represiji, pritiskom se namreč

bodo zmogli že od 25 do 30 minut
upiramo tako otroci kot odrasli in
intenzivnega dela.
takrat pač otrok ne bo ničesar naredil. Razburjen starš ne more ničesar narediti, enako naš otrok.
tarši v stresu. Manja Kristanc
pojasnjuje, da je vse odvisno tudi
Pogosto delamo to napako, da na
otroke gledamo povsem drugače.
od tega, kakšen tip otroka imate.
Tudi otrok podobno dojema priti»To najlažje ugotovite po tem, če se
ske, le s to razliko, da ima mnogo
med učenjem nenehno igra s predveč volje za upor. Še posebej najmeti, kemičnimi svinčniki, se obrastniki,« odgovarja Manja Kristanc,
ča in zvira na stolu – to je po vsej
pedagoginja, andragoginja, profeverjetnosti kinestetični tip otroka,
sorica angleškega jezika in speciaki ga starši pogosto najmanj razulizantka transakcijske analize, ki o
memo in nam gre najbolj na živce.
pomoči pri učenju veStarši rečemo: daj
liko predava na šolah
mir, sploh se ne
koncentriraš. Amza starše. »Za učenje
je izjemno pomembno,
pak ni res, otrok
da smo v nevtralnem
se ravno s tem končustvenem stanju, brez
centrira. Za takega
panike, in da smo pootroka je idealno,
mirjujoči, saj na otroče mu lahko omoka prenašamo stres.
gočimo sedenje na
Dokazano je bilo, da
napihljivi žogi, riše
Dr. Mirjana
se pri otroku nevronUle
lahko na tleh, lahske povezave stisnejo,
ko tudi stoji, med
če se z otrokom najprej
ponavljanjem snospremo in ga nato naDr. Mirjana Ule:
ženemo k učenju. Če
zraven zagrozimo, da bo cel teden
Šola na daljavo ni mibrez telefona, prav tako ne pomašljena tako, da bodo
ga. Pomoč potrebujejo v teh časih
matere delale čez dan
predvsem mlajši otroci in pa otrošolo z otroki, ponoči pa
ci s posebnimi učnimi težavami,
za službo. Tega se morecimo dislektiki, otroci z motnjo
ramo znebiti, matere
pozornosti. Zelo pomembna je
preveč delajo in imajo
struktura, predvsem zato, ker velipretiran občutek odgoko staršev dela od doma. Za mlajše otroke bi priporočala, da jim privornosti.
pravite urnik, lahko s sličicami – da
je vse predvidljivo, ker nam strukvi naj hodi. Lahko se malo žoga
tura da smisel reda, predvidljivosti
(mehke žogice) … Po mojih izin varnosti.«
kušnjah si slušno-gibalni tip otrok
Kakšen dan nam bo šlo bolje,
snov lažje zapomni med gibanjem.«
drug dan bo spet več napetosti. Ker
Ne bomo se pretvarjali, da je v
otroci ne morejo sedeti prav dolgo,
družinah idila, ko pa so nekateri
za mlajše učence pripravimo učne
starši v teh časih pod groznim pritietape: 15 minut dela, pet minut akskom – nekateri delajo, drugi so iztivnega odmora (malo telovadbe,
gubili službo, strah jih je za preživezračenje prostora), starejši otroci
tje, tretji so zasuti z delom od doma
in se spopadajo z nenehnim občutkom krivde – nisem naredil dovolj
za službo, prav tako nismo uspeli
predelati vsega za šolo. Poleg tega
bi si drznila zapisati, da verjetno nismo dežela čudežno pridnih otrok,
ki vsi veseli zjutraj čakajo za mizo,
željni dodatnih nalog. Seveda, tudi
taki obstajajo, ampak verjetno taki
niso v večini? »Starši in mladi, s katerimi trenutno delam, res potarnajo, da je veliko dela, ampak pridno
delajo. Otroka lahko v tem obdobju
naučimo samostojnosti in odgovornosti, češ, tole reši, in ko bom imela
čas, bom pregledala. Vmes pa se zaposli s prostočasno dejavnostjo. Nikakor pa med delovnim delom dneva ne dovolimo tehnologije – torej
brez zaslonov, kar naj velja za vse
otroke v družini, sicer sledijo prepi-

S
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Namesto v učilnico na splet?

»

«
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»Tega nihče ne ve, ampak mislim, da bo zdaj večjo vrednost dobilo
osebno druženje, divjanje na prostem s sovrstniki. Nekateri otroci,
ki prej šole sploh niso marali, jo zdaj celo pogrešajo. Komaj drugi
teden je za nami in stiske bodo. Imamo dneve, ko težje prenašamo
stanje v karanteni, in prav je, da tudi otrokom priznamo njihova čustva. Ne odmahnimo nad njimi, češ da je brez zveze. Povejmo jim:
razumem, strah te je, pogovoriva se; normalizirajmo čustva, vsa čustva so v redu, kaj z njimi naredimo, pa je naša izbira. Pri tem pomagajmo otroku. Pogovorimo se o skrbi in žalosti, zvečer jim preberimo kakšno pomirjujočo zgodbo, zavrtimo mirno glasbo pred spanjem,« svetuje Manja Kristanc.
ri. Zasloni naj ne bodo varuška, saj
bomo imeli kasneje težave. Za razvijanje učnih spretnosti lahko uporabimo tudi gospodinjska opravila
– za merjenje, kuhanje, razvrščanje
perila, recepti … Da otroci nimajo
občutka, da je ves čas samo šola,«
pravi Manja Kristanc.

N

aredite otroke odgovorne. Tudi socialna psihologinja dr.
Mirjana Ule vidi v tem obdobju
šolanja na domu priložnost za učenje samostojnosti in odgovornosti
pri otrocih. »Zdaj je priložnost, da
naredite otroke odgovorne! Šolanje na domu je stvar med otrokom
in šolo. Otroci naj naredijo, kolikor
zmorejo, starš lahko samo pomaga. Problem med otrokom, starši
in šolo vidim predvsem v tem, da se
matere čutijo tako zelo odgovorne
in mislijo, da morajo otroci narediti
vse stoodstotno. Naj otroci naredijo manj in naj bodo za samostojno
delo pohvaljeni. Poskušati je treba
bremena prenesti na otroke. Šola
je stvar otrok, naloga staršev pa je,
da jih naučijo samostojnosti. Torej,
naredi sam, jaz ti bom pa pregledala, medtem pa imam delo za svojo službo. Otroci morajo tudi spoštovati delo svojih staršev. Šola na
daljavo ni mišljena tako, da bodo
matere delale čez dan šolo z otroki, ponoči pa za službo. Tega se moramo znebiti, matere preveč delajo
in imajo pretiran občutek odgovorManja Kristanc: »Moramo se
zavedati, da gre za izredne razmere, tako da ni treba pretirano
pritiskati na otroke, poleg tega
imamo vsi zraven še kup drugih
skrbi. Starše bi tako pozvala, naj
se ne obremenjujejo preveč, saj
bomo še vse nadoknadili in tudi
na šolah bodo razumeli. Hkrati pa
morajo otroci vedeti, da to niso
počitnice in da imajo svoje zadolžitve. Starši smo pri vzdrževanju,
postavljanju meja ter doslednosti
zelo različni, in to je še najhujši izziv. Prej ko začnemo s tem, več
koristi naredimo otroku.«
8

nosti. Od leta 2000 so raziskave kazale, da smo umetno dvignili ocene
otrok. Otroci morajo biti odlični,
ocena dobro je že nesprejemljiva.
Veliko bolje je, da je otrok samostojen, pa čeprav z nižjimi ocenami. Sicer so utrujene matere in bodoči študenti, ki na fakultetah potem namesto želje po znanju kažejo
utrujenost od vsega tega pehanja
za odličnimi ocenami,« je kritična
Mirjana Ule.

B

odo šolniki znali biti modri? Mamica treh sinov upa, da
bodo šolniki sklenili in znali zreducirati snov na tisto, kar je dejansko pomembno. Drugi opozarjajo
na otroke s posebnimi potrebami
oziroma tiste, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Starši otrok
s posebnimi potrebami dobijo učni
načrt in navodila, naj presodijo, kaj
otrok zmore. Sogovornica nam je
povedala, da ona slučajno to zmore, ker je iz pedagoških vod. »Učne
liste prilagajam svojemu otroku,
pouk imava vsak dan od 8. do 13.
ure, vključujeva delovno prakso v
gospodinjstvu in na vrtu.« Skrbi jo,
kdo bo spremljal tiste otroke, ki nimajo možnosti kot peščica otrok iz
visoko ambicioznih družin ali takih, kjer se spoznajo na poučevanje.
»Mar ne bi morala država in vodilni v izobraževanju poskrbeti, da bosta letošnja matura in osnovnošolsko preverjanje znanja temeljila na
doslej usvojeni snovi, ki naj bi se v
tem mesecu ali dveh utrjevala? Ob
tem bi veljalo sestaviti komisijo, ki
bi dala natančne okvirje za delo na
domu – takšne, ki bodo sprejemljivi
za vse slovenske učence.«
Mirjana Ule pa za konec bodri:
»Vzemimo to situacijo kot priložnost, saj imamo malo več svobode za načrtovanje časa, ni nam treba hiteti naokoli, kar sicer nenehno
počnemo, poskusimo doživeti to
obdobje drug z drugim in bo šlo.
Predpostavljam, da se bodo otroci
z veseljem vrnili v šolo, da se bodo
sedaj spočili od tistega drila. To situacijo je treba vzeti kot priložnost, ne samo kot grozo.«

Je med najbolj
obleganimi slovenski
infektologi v tem
hipu. »Lovila« sem
ga ves teden. Imel
je ambulantno delo,
sestanke glede
organiziranja in
preureditve dela na
kliniki in zunaj nje,
sodeloval je v covidkomisiji na Medicinski
fakulteti, ki je odgovorna
za vso univerzo, v
komisiji za protokol
zdravljenja na kliniki,
ki velja za vso državo,
poroča in piše za medije
– dela po 14 ur na dan.
Je predstojnik katedre
za infekcijske bolezni
in epidemiologijo na
Medicinski fakulteti
Univerze v Ljubljani, v
naš prostor je uvajal
stroko na področju
obvladovanja okužb pri
prejemnikih organov
in tkiv, oseb, ki se
zdravijo z biološkimi
zdravili in drugimi
imunosupresivnimi
zdravili ... Med prvimi
pri nas se je ukvarjal in
se še ukvarja z virusom
HIV in bolniki z aidsom,
poleg tega so njegovi
priljubljeni še virusi
citomegalije, EpsteinBarrov in varicella zoster.
S sodelavci je napisal
in strokovno uredil že
drugo izdajo učbenika
Infekcijske bolezni, saj
je bila prva razprodana.
Zdaj pa se je z vso
vnemo spustil v boj z
novim koronavirusom.
Zadnje popravke je
v pogovor vnesel v
petek ...
Tekst: ALENKA SIVKA
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Kakšni bodo otroci, ko bodo prišli izza zidov?

¶

Kaj so naredili narobe v
Italiji in Španiji, koronavirus se nezadržno širi tudi v
ZDA, zdaj je na vrsti Indija?
V epidemijo se je treba vživeti,
saj jo samo tako lahko razumemo. V začetnem obdobju smo
se najbolj trudili, da se z virusom ne bi okužile osebe z dejavniki tveganja in da virus ne bi
vstopil v ustanove, kjer so najranljivejše skupine, predvsem
v bolnišnice in domove starejših občanov. V bolnišnicah so
bolniki, ki so pogosto starejši in
imajo številne dodatne bolezni,
predvsem višji krvni tlak, sladkorno bolezen, pa tudi druge
bolezni staranja. Poleg tega pa
tudi osebe s hudimi imunskimi
motnjami. Podobna, še starejša
populacija je v domovih starejših občanov.
¶ Zdi se, da pri tem niste bili popolnoma uspešni.
Res je, bili smo dokaj uspešni,
a ne popolnoma. Ker virus najde svojo pot, popolnoma se tega
ne da preprečiti. Zato se nam
zdaj dogaja, da je virus vstopil

jo zdravniki, ki
poznajo oskrbovance – to
so družinski
z d rav n i k i ,
pomembn i
za reorganizacijo življenja v takih
domovih pa so
tudi infektologi
in epidemiologi.
¶ Kakšen je tukaj lahko najbolj črn scenarij?
Najbolj črn scenarij je, da se virus
tiho in neopazno širi v domovih za
starejše in stroka tega ne opazi –
potem pride do eksplozije.
¶ Eksplozije?
Seveda, virus se lahko širi neverjetno hitro. Zato je treba biti zelo
previden, da vse tiste, pri katerih se
pokažejo simptomi in znaki okužbe, takoj premestimo v za to določene prostore za izolacijo, osamiti pa je treba tudi kontakte. Vsak
dom za ostarele mora imeti poseben, ločen prostor za bolnike s covidom-19. S takim načinom dela
lahko naredimo največ v tem trenutku. Pri tej epidemiji je še kako
pomembno eno temeljnih pravil
medicine, bolje je preprečevati kot
zdraviti. Nič nam ne pomaga ne
sto respiratorjev ne 500 postelj, če
bomo pustili, da se bo virus razširil po vseh domovih, kar se dogaja
v državah, ki ste jih našteli – razen

Dr. Janez
Tomažič
o borbi s
koronavirusom

Covid-19
je izrazito

bolezen starejših
v bolnišnice in domove starejših
občanov. Sploh če pogledamo
Šmarje pri Jelšah in Dom starejših občanov Metlika.
¶ Torej je zdaj nastopila naslednja faza epidemije – virus je v
ranljivih skupinah. Med starejšo
populacijo.
Tako je. V bolnišnicah se s tem
dobro spopadamo. Ker zbolelega hitro diagnosticiramo, osamimo, najdemo kontakte, ki jih
tudi osamimo in tako zamejimo
širjenje okužbe. Od zaposlenih v
bolnišnico ne sme vstopiti nihče,
ki ima respiratorno simptomatiko, razen če vstopa kot bolnik.
Mislim, da smo in bomo v bolni-

šnicah z zatiranjem virusa dokaj
uspešni.
¶ Kako se obnašate zdravstveni
delavci v tem obdobju epidemije?
Sedaj smo v obdobju epidemije,
ko je vsak bolnik, ki pride v zdravstveni sistem, lahko okužen s koronavirusom. Vsem bolnikom je
treba ob prvem stiku namestiti zaščitno masko, v nadaljevanju oskrbe pa po potrebi. Za vse zdravstvene delavce je priporočljivo, da na
delovnem mestu nosijo zaščitne
maske. Specifična priporočila glede samozaščitnega obnašanja so
opisana na spletnih straneh MZ in
NIJZ.

¶ Torej je glavno torišče trenutno
v domovih starejših, kjer niso tako
učinkoviti pri zajezitvi virusa.
Smo v izrazito kritičnem trenutku epidemije, ker je virus v teh
domovih. Tu se je treba obnašati
skrajno previdno in skrajno aktivno. Hitro se je treba odzvati in pravilno odločati. Glavno vlogo ima-

»

npr. v Nemčiji, kjer so uvedli red in
disciplino. Italijani pa so se predolgo obnašali, da epidemije ni, virus
se je nezadržno širil, ukrepe so začeli sprejemati v podobnem času
kot mi, ki pa smo bili takrat še bolj
v začetnem obdobju. Še mi smo jih
morda začeli sprejemati malo pozno, oni pa katastrofalno pozno.

Naši sosedje so dopustili, da se je virus širil,
ukrepe so začeli sprejemati šele takrat kot
mi, ki pa smo bili takrat v začetnih fazah epidemije. Še mi smo jih morda začeli sprejemati
malo pozno, oni pa katastrofalno pozno.

«

Domovi za starejše so lahko nevarna žarišča okužbe.
9

10

mrežju še vedno dvomijo, da je ta
virus res nevaren in ga primerjajo
z navadno gripo, ki da prav tako
mori ljudi ...
Ta virus je vsaj trikrat bolj nalezljiv in ima 35-krat večjo smrtnost
kot gripa. Ne vemo še, ali se bo pojavljal sezonsko, podobno kot gripa. Sprva so covid-19 primerjali
z gripo, sedaj pa je jasno, da je to
povsem drugačna bolezen.
¶ Vi ste strokovnjak za virus HIV,
lahko potegnete kakšne vzporednice med covidom in njim?

Velja pa tudi zanje: če se začne težko dihanje, je treba nujno poklicati
zdravnika, ki mora osebo pregledati in oceniti, ali je potrebna napotitev v bolnišnico. Pri mladih je
to redko, ni pa izključeno. Tisti, ki
prebolevajo okužbo doma, pa ne
smejo imeti stikov z ranljivimi osebami. Velja, da niso več kužni 14
dni po prenehanju simptomov in
znakov bolezni. Pri starejših virus
pogosteje povzroči pljučnico, odpoved dihanja in včasih tudi smrt.
To je izrazito bolezen starejših.

Bolezen aids je še vedno zelo
živa epidemija, čeprav jo je ta hip
covid-19 povsem zasenčil. Gre za
zelo drugačno epidemijo s povsem drugačnim prenosom virusa
oziroma načinom okužbe, HIV/
aids ima zelo dolgo inkubacijo in
počasen razvoj bolezni. Pri obeh
boleznih se moramo zdravstveni
delavci obnašati podobno – kot da
je vsak bolnik okužen, da se obvarujemo okužbe. Skupna točka je
stigma. HIV/aids je danes dobro
obvladljiva bolezen, virus je veliki

Starejši, ki imajo pridružene bolezni, jo težje prebolijo.
¶ Katera pa je najučinkovitejša
zaščita – saj smo slišali že tisočkrat, a tega ni nikoli dovolj.
Najučinkovitejša zaščita je preprosta, ne smeš priti v stik z bolnikom oziroma njegovimi respiratornimi izločki. Zato velja pravilo
– ostanite doma. Še posebej to velja za ranljive skupine. Če že morate nujno in neodložljivo iti tja, kjer
pričakujete, da bo več ljudi, si nadenite zaščitno masko. Izogibajte
se bližine drugih.
¶ Zdravniki ste zdaj najbolj ogrožena »vrsta«, vsak dan se lahko
okužite, lahko okužite tudi svoje
najbližje, to je, kot bi igrali rusko
ruleto.
Eni zdravniki smo ogroženi
bolj, drugi manj. Od bolnikov,
za katere vemo, da imajo to bolezen, smo ogroženi najmanj, če se
seveda držimo vseh preventivnih
ukrepov. Tistega, ki je okužen,
izoliramo, se zaščitimo pred njim,
oblečemo varovalno opremo.
Najnevarnejši je bolnik, ki pride, npr., v Lenartu ali v Žusterni
v zdravstveni dom in ima neznačilne težave. Zato je treba prav z
vsakim ravnati, kot da je okužen –
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¶ Kaj pa slovenska javnost – nam
je uspelo vsaj malo »disciplinirati« ljudi, da ostajajo doma, ne
hodijo na bližnje hribe in se veselo družijo med seboj na manj kot
metru razdalje?
Mislim, da nam je to uspelo, moram pohvaliti slovensko javnost.
Prosim, bodite potrpežljivi še naprej – vztrajajte!
¶ Zaščitni sistem v mnogih delovnih organizacijah pa še ni vzpostavljen, delavci so v nevarnosti.
Vzpostaviti bodo morali podoben sistem, kot ga imamo v bolnišnicah, ki dokazano deluje. Prav
takšen bo potem v gospodarstvu,
drugače bomo propadli. Bistvene
veje gospodarstva morajo delovati,
obvladovanje okužbe pa mora biti
tako, kot deluje v zdravstvu, ker
samo tako bodo uspešni.
¶ Virus moramo upočasniti oziroma krivuljo moramo čimbolj
»sploščiti«, pravijo strokovnjaki.
Kako bomo to storili?
»Krivulje« so odvisne predvsem
od ozaveščenosti ljudi,– kar mislim, da smo dosegli pri večini prebivalstva –, od kakovosti in organiziranosti zdravstvenega sistema
v celotni državi ter od političnih
odločitev. Vse to mora biti uigran
orkester, ki mu stalno dajejo nove
partiture, ki jih mora zaigrati prima vista.
¶ Pa so, na primer, v Šmarju pri
Jelšah usposobljeni, da rešijo svoje okužene?
V domu Šmarje pri Jelšah in v
Metliki so nekoliko zamudili na
začetku, tako da imajo kar nekaj
okuženih, nato pa so se dobro organizirali s pomočjo družinskih
zdravnikov, infektologov in epidemiologov in so razmere sedaj pod
nadzorom.
¶ Je naše zdravstvo sposobno obvladati epidemijo novega koronavirusa?
V tej epidemiji so ves čas ključni trenutki, kritični trenutki. Treba
se je hitro in pravilno odzvati. Če
uspemo zajeziti hitro širjenje virusa v domovih za starejše, smo naredili veliko. Enako velja tudi za
številne krhke starostnike, ki niso
v DSO-jih, ampak doma. Njih morajo »ščititi« svojci oziroma drugi,
ki skrbijo zanje. Vse, kar je bilo rečeno za oskrbovance domov, velja
tudi zanje. Če pa pustimo, da se virus svobodno sprehaja med to skupino prebivalstva, bo katastrofa.
Čim bolj moramo torej upočasniti
širjenje virusa v družbi, še posebno
pri ranljivih osebah in še bolj v ranljivih populacijah.
¶ Povejte vsem tistim nejevernim
Tomažem, ki po svetovnem med-

za
» Ministrstvo
zdravje je že dalo

ustrezna navodila
za ukrepe v DSO-jih
po vsej državi.

«

meri izginil iz krvi okuženega, žal
pa ostajata stigma in diskriminacija v naših glavah. Tudi pri novem
koronavirusu imamo že prve slabe
izkušnje. Žal. Upam, da bo razvoj
cepiva proti novemu koronavirusu
uspešnejši, kot je pri HIV/aidsu,
ker je virus HIV zelo variabilen.
¶ Kakšne so pa posledice, ko enkrat preboliš covid-19? Tudi pri
mladih.
Za mlajšo populacijo virus načeloma ni nevaren zdravju, za mlade
družine bi bilo najbolje, da bi se hitro prekužile in potem bile imune
ter imele mir pred tem virusom.

mu nadeti varovalno masko, enako tudi sebi, in začeti obravnavo. Bolj natančna sta pogovor in
pregled, laže se je odločiti, kako
naprej, in manjša je nevarnost za
napake.
¶ Je naša vlada dovolj stroga z
ukrepi, z omejitvami?
Je. Vlada je dovolj operativna.
Pohvaliti moram tudi ljudi, ki so
zelo kooperativni. Kot rečeno, v
tem obdobju mora biti naša pozornost usmerjena predvsem v DSO,
kjer so pomembne tudi odločitve
oziroma kriteriji, katere bolnike
sprejemati v bolnišnice oziroma
v enote intenzivnega zdravljenja
(EIZ) oziroma katere ne zaradi
strokovno utemeljenih razlogov. V
kritičnem obdobju, ki morda prihaja, ko obstaja potencialna nevarnost zasičenosti zdravstvenega
sistema zaradi preobremenjenosti
in prezasedenosti, je zato še kako
nujen strokovni dialog med zdravnikom, ki pozna oskrbovance v
DSO-jih, in svojci oskrbovancev.
Nujni so načrti izhodnih strategij
oziroma paliativni načrti. Danes,
še v relativno »mirnem» času, se
lahko o tem pogovorimo brez naglice, v miru, strokovno, človeško
in dostojanstveno. Pri pogovorih
je dobro, da sodeluje še infektolog ali internist, psiholog in, če je
le možno, tudi strokovnjak za paliativo. Za te bolnike je treba poskrbeti strokovno in v skladu z etičnimi načeli. Pomembno je poudariti,
da primerna oskrba, ki poleg vseh
ukrepov za izboljšanje stanja vključuje tudi ukrepe za lajšanje težav,
ne pomeni opustitve zdravljenja,
ampak drugačno obravnavo, ki bo
bolniku zagotavljala boljšo kakovost preostalega življenja. Če bo
prišlo do neljubih scenarijev s hitrim nenadnim povečanjem števila okuženih v DSO-jih in potrebah
po hospitalizaciji, bodo odločitve
glede napotitve težje, ker so tovrstne odločitve v naglici težke in pogosto neustrezne. Bojimo se, da bo
veliko nekritičnih napotitev, ki ne
bodo prispevale k dobrobiti tovrstnih bolnikov oziroma izboljšanju
kakovosti njihovega življenja, podaljševale bodo njihovo trpljenje,
kar je v nasprotju s principi paliativne oskrbe in človeškega dostojanstva. S takimi skupnimi treznimi odločitvami v korist posameznemu bolniku pa lahko pripomoremo k temu, da ne ogrozimo delovanja zdravstvenega sistema.

starejših osebah z dodatnimi boleznimi virus
» Pripogosteje
povzroči pljučnico, odpoved dihanja in
smrt. Covid-19 je izrazito bolezen starejših. «

