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Z gripo še zdaleč
nismo opravili
Cepljenje je varno Na teden v bolnišnice
sprejmejo približno 130 obolelih
Vtis, da smo z gripo za letos
bolj ali manj opravili, je popolnoma napačen. Gripe je v tem
času tudi pri nas ogromno;
samo na infekcijski kliniki v
Ljubljani in dodatnih posteljah v
drugi bolnišnici na teden sprejmejo približno 130 bolnikov.
Dragica Bošnjak

Peter Prevc s sošolci v letopisu Gimnazije Franceta Prešerna, ko je bil še dijak 4. c-razreda.
Foto arhiv Gimnazija Franceta Prešerna
ali razočaranja, padajo stave in heci,
kaj ekshibicijskega si kdo upa. Morda ni nihče opazil, a mi nedvomno
smo, ko je imel kakšen naš smučarski skakalec na rokavici napisano 3.
c, 4. c ali pa celo ime učiteljice ter
jo podržal pred kamero,« se je z vlažnimi očmi spominjala Ahčinova.
Profesorji, ki zdaj učijo na Gimnaziji
Franceta Prešerna, so imeli precej
opraviti ravno s smučarskimi skakalci: Primožem Peterko, Petrom Prevcem, Jurijem Tepešem, Jakom Hvala
– ta, najmlajši, še veliko obeta – pa
tudi s skakalkama Majo Vtič in Evo

Logar. Pri nadgradnji pridobljene
izobrazbe so pomagali tudi Robertu
Kranjcu, številne ure pa posvetili hokejistu Žigu Pavlinu, smukaču Roku
Perku in nordijskemu kombinatorcu
Mitju Oraniču.
»Da ne bo pomote: zvezdniki nikakor nismo mi, učitelji, ampak so oni.
Mi smo le izrazito ponosni nanje in
jih spremljamo tudi, ko že desetletje
in več niso naši dijaki, ter ostajamo v
stiku z njimi, kolikor se da,« je poudarila Ahčinova, ki ne more prikriti,
da je ravno ona tista povezava, most,
med nekdanjimi dijaki in šolo. »Uči-

telji, ki učimo s srcem, pač vemo, da
nikoli ne moreš pozabiti teh mladostnikov in si znova in znova srečen,
ko dosežejo življenjske uspehe.« Teh
niso nikdar pozabili ustrezno proslaviti niti v času njihovega šolanja in
takšno prakso nadaljujejo še danes
– bodisi na véliko, javno, bodisi znotraj športnega oddelka, kdaj s torto,
drugič s šopkom rož, vse vedno skrbno dokumentirano s fotoaparatom.
»Naj se sliši, kar se sliši, a moto naše
gimnazije se dobesedno uresničuje:
smo šola za ponosne, samozavestne,
uspešne.«

Glede na zelo skromno število precepljenih bodo verjetno ljudje še kar
nekaj časa obolevali. Cepljenje je še
vedno primerno, zdravniki ga priporočajo vsem, zlasti pa najbolj ogroženim skupinam, med katerimi so starejši nad 65 let, ljudje s kroničnimi
boleznimi, nosečnice in otroci.
Kot so znova opozorili na nedavni okrogli mizi Zdravniške zbornice
Slovenije, gripe nikakor ne bi smeli podcenjevati, saj ta lahko resno
ogrozi zdravje in življenje ljudi v
skupinah z večjim tveganjem, poveča bolniške odsotnosti in stroške
zdravljenja.
Bolezen povzročijo virusi influence, letos predvsem tipa A, ki se širijo
s kužnimi kapljicami ob kašljanju,
kihanju in s tesnimi stiki z obolelimi,
zlasti v zaprtih prostorih. Praviloma
se začne z vročino, slabim počutjem,
izcedkom iz nosu, vnetim žrelom,
bolečinami v sklepih in mišicah,
glavobolom, kašljem in oteženim
dihanjem. Pred okužbo se najučinkovitejše zavarujemo z vsakoletnim
cepljenjem, ki je zlasti priporočljivo
za kronične bolnike, starejše, majhne in nosečnice. Močno ga priporočajo tudi ljudem, ki so pri svojem
delu izpostavljeni nevarnosti okužbe
ali pri delu lahko prenesejo okužbo
na druge; zadnje še posebej velja za
zdravstvene delavce in zaposlene v
drugih nujnih službah.
V zvezi s cepivi strokovnjaki posebej poudarjajo, da je bojazen pred
cepivi odveč – predvsem pa ni razumljivo, zakaj je premajhna precepljenost tudi med zdravstvenimi delavci,
ki bi morali biti tudi glede tega vzor
za vse druge ljudi. Poleg tega je za
zdravstvene delavce cepljenje brezplačno. Sodobna cepiva so varna tudi
zato, ker že nekaj časa ne vsebujejo
ne konzervansov in tako imenovanih
adjuvansov. Zaradi teh dodatkov je

bilo zaupanje ljudi v zaščitno cepljenje manjše. Brez teh dodatkov so tudi
cepiva nekoliko manj učinkovita, a
pomembno varujejo pred boleznijo.
Vsakoletne študije uspešnosti cepiv sicer kažejo na različne rezultate;
cepivo prepreči gripo pri 50 do 90
odstotkih zdravih odraslih, mlajših
od 65 let, in prepreči zdravljenje v
bolnišnici zaradi pljučnice in gripe
pri 30 do 70 odstotkih cepljenih starejših in kroničnih bolnikih.

Stranski učinki
izjemno redki
Proti gripi se ne smejo cepiti ljudje, ki
so kdaj imeli resno alergično reakcijo na cepivo proti gripi ali katerokoli
snov, ki je lahko prisotna v cepivu v
sledovih, na primer jajčne beljakovine. Neželenih učinkov po cepljenju
proti gripi je v Sloveniji prijavljenih
malo. Na približno 130 do 200.000
razdeljenih odmerkov cepiva, kolikor so jih razdelili v prejšnjih letih,
so prijavili od šest do 23 manjših reakcij na koži, prehodno slabost, utrujenost ali glavobol, kar vse je minilo
brez posledic.
Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije in stališčih
strokovnjakov v centrih za nalezljive bolezni ter odgovornih za javno
zdravje, bi bilo najbolj optimalno
doseči najmanj 75-odstotno precepljenost starejših, ljudi s kroničnimi
obolenji in skupin z nižjo odpornostjo, kot so bolniki, ki se zdravijo s
kemoterapijo, in še nekateri. Starejše in bolj ogrožene je treba varovati
tudi tako, da za zaščito s cepljenjem
poskrbijo njihovi bližnji oziroma
drugi, ki prihajajo v stik z njimi. V
Sloveniji, kjer sicer vsako leto zboli
do deset odstotkov, torej do 200.000
ljudi, se za cepljenje odločijo komaj
štirje odstotki in smo tudi glede tega
na repu med evropskimi državami.
Nizka precepljenost zvečuje možnost pandemije. Tako imenovana
španska gripa je v letih 1918 in 1919
zahtevala med 50 in 100 milijonov
človeških življenj; mladi, zdravi moški so ji podlegli v nekaj urah in 99
odstotkov umrlih je bilo mlajših od
65 let. Kot ocenjujejo, je 25 milijonov
ljudi umrlo v prvih 25 tednih pandemije; AIDS je zahteval 25 milijonov
življenj v 25 letih.

Zmagala inovativna ideja steklene strehe
Ločevanje odpadkov Konec nagradnega natečaja družbe Slopak za osnovnošolce
Natečaj Recikliraj steklenico,
z risbico na končni izlet! je
že tretji nagradni natečaj za
osnovnošolce, ki ga je družba Slopak pripravila v okviru
evropskega projekta LIFE: Ločujmo odpadke. Po reciklažnem
krogu konzerve in plastenke so
tokrat slovenski osnovnošolci
razmišljali o reciklažnem krogu
steklenice in ustvarjali risbice z
idejami, kaj lahko izdelamo iz
recikliranega stekla.
Družba Slopak je k sodelovanju povabila vse slovenske osnovne šole in
osnovne šole s prilagojenim programom, ki so prejele plakate z reciklažnim krogom steklenice in informativno gradivo o steklu. Na natečaju je
sodelovalo več kot 28.000 otrok iz 94
slovenskih šol, ki so na družbo Slopak poslali 3800 risbic z idejami, kaj

bi lahko izdelali iz reciklirane steklenice. Izmed prejetih risbic je žirija
v sestavi predstavnikov ministrstva
za kmetijstvo in okolje, Steklarne
Hrastnik in družbe Slopak izbrala
nacionalnega zmagovalca in devet
regijskih, podelila pa je tudi posebna
priznanja.
Nagradni natečaj se je sklenil s
prireditvijo in podelitvijo nagrad
ter priznanj v ljubljanskem Koloseju. Zmagovalnim razredom je čestital direktor družbe Slopak Srečko
Bukovec in povedal, da želi družba
z nagradnimi natečaji spodbujati
odgovorno ravnanje z odpadki ter
približati temo ločenega zbiranja
osnovnošolcem. Preko razlage reciklažnega kroga odpadkov – poti
odpadka od zabojnika do novega
izdelka – želi osmisliti razumevanje recikliranja odpadkov. Osnovnošolci so z natečajem spoznali, da
odpadki niso smeti, ki končajo na

smetišču, ampak so dragocen vir
surovin, iz katerih izdelajo nove izdelke.
Na prireditvi je sodelovalo devet
razredov skupaj z mentorji, skupno

več kot tisoč nagrajencev. Nacionalni
zmagovalec – oddelek podaljšanega
bivanja OŠ Starše – si je z zmagovalno idejo o reciklirani strehi prislužil
obisk adrenalinskega parka, ki ga

PARTNERSTVO ZA OKOLJE
Evropski projekt LIFE 10 INF/SI/136 Ločujmo odpadke vodi družba
Slopak, d. o. o., partner je Delo, d. d. Vrednost projekta je 671.558 €.
Partnerja Slopak, d. o. o. in Delo, d. d. sofinancirata 51 % (342.495 €).
Evropska unija s podporo finančnega mehanizma LIFE+ sofinancira
49 % (329.063 €).
Na vprašanja o ločevanju odpadkov in varovanju okolja bomo
z veseljem odgovorili tudi v Nedelu.
Pošljite jih na naslov nedelo@delo.si (zadeva: varovanje okolja)

bo izkoristil na koncu šolskega leta.
Zmagovalni izdelek pa je bil predstavljen tudi v digitalizirani obliki stripa z naslovom Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika – Streha
iz stekla. Nagrajeni razredi so prejeli
zvezke in barvice iz recikliranih materialov, ki jim bodo v pomoč pri iskanju novih znanj in idej.
Regijski zmagovalci nagradnega natečaja so 1. č OŠ Narodnega
heroja Rajka Hrastnik – PŠ Dol pri
Hrastniku, 2. b OŠ Neznanih talcev
Dravograd, 3.a OŠ Ob Dravinji, 4.
razred OŠ Stopiče, 5. razred OŠ Podlehnik, 6. b OŠ Gorje, 7. a OŠ Stranje,
skupina LS2 OŠ Dušana Bordona
Semedela ter 9. a OŠ Belokranjskega
odreda Semič. Posebna priznanja pa
so si prislužile OŠ Ormož, OŠ Dušana Bordona Semedela, OŠ Antona
Ukmarja Koper ter OŠ Ivana BabićaJagra Marezige. Čestike vsem zmagovalcem! M. K.

