Srečanje Sekcije za primarno pediatrijo, 10. 11. 2018
Dolenjske toplice
Prim. Jasna Čuk Rupnik

1. primer
Skoraj 2 letna deklica - bronhitis brez dihalne stiske.
Pediatrinja: “Morata pa nujno kaditi zunaj, ker lahko
vdihavanje tobačnega dima poslabša potek okužbe.”
Mama: “Oh, zdravnica, ko sva našo punčko prinesla k
vam v starosti 1 mesec in ste naju vprašali, če kadiva,
sva si doma rekla, da je tega zdaj pa res konec. Kupila
sva si enega pujska in vanj vsak dan dajala denar, ki bi
ga sicer pokadila. In veste, koliko se ga je nabralo?! Ko
je imela najina hčerka leto in pol, sva šla za ta denar na
Kanarske otoke za 10 dni.”

2. primer
Fant na sistematskem pregledu v 6. razredu:
Pediatrinja ob pregledu ustne votline vpraša: “A tudi kaj
kadiš? Ali pa se družiš z ljudmi, ki kadijo?”
Odgovor ... Posluša ... 1. POSLUŠANJE, 2. RAZUMEVANJE, 3. SPREJEMANJE
“No, saj ... Kar tako razmišljam. Kako resne in zahrbtne
so bolezni, ki jih prinesejo droge. Tudi alkohol: tipična
slovenska droga. Ampak glede tobaka bi rada nekaj
rekla. Spada med 3 droge, ki lahko povzročijo bolezen
odvisnosti že pri prvem uživanju. Prvem! Enem! Te
droge so: nikotin, heroin in kokain. Zato ... “

3. primer
Deklica v počitnicah pred 8. razredom. Policist po telefonu:
“Tuki mamo neki, kar ni za nas. Starša sta brala hčerin
dnevnik in zvedla, da je poleti na morju v eni družbi
probala marihuano. A bi se raje vi pogovorili z njimi?”
...
Pogovor v ordinaciji.
...
Očetov zaključek v prisotnosti žene in hčere: “No, hvala za
pogovor. Mi je kristalno jasno. Jaz moram nehat pit, ker
pijem preveč, vem. Žena mora nehat kadit (gospa ob tem
mirno prikima). In naša hči ... (prijazno jo pogleda) Saj bo
vse v redu ... Gremo domov ... In še enkrat hvala.”

4. primer
Starša pripeljeta 19 letno zaposleno dekle, ki ima zaradi kajenja
marihuane že velike dolgove. V urinu NI drog.
Pogovor najprej v prisotnosti staršev, nato samo z njo: “Če boste
lahko sami prenehali kaditi marihuano, je pa vse super! Saj
nimate še nobenih posledic jemanja drog. Niste še doživeli
abstinenčne krize. Nimate še hepatitisa C ali B ali pa AIDSa. Ni
vam še treba krasti, da bi si plačali droge. Prostituirate se tudi ne.
Zaprli vas še ne bodo. Noge ali roke vam tudi še ni treba odrezati,
npr., če bi vam šel heroin mimo žile. Vse je še v redu. Če pa bi
kadarkoli mislili, da rabite kakšno pomoč, so vam vrata do
mene vedno odprta.”
Čez 2 dni: “Zdravnica, jaz tega ne bom speljala. Ne bo šlo. Sem
hudo odvisna od heroina. Lahko se zadržim še en dan al pa
mogoče dva, ampak potem bom sigurno spet jemala. Samo zdaj
sem lahko, teh nekaj dni ... ker sta pač tastara dva ...”

4. primer
Sprejela je zdravljenje z metadonom.
Po nekaj letih je zdrsnila v jemanje kokaina, se okužila s HCV, se
ozdravila.
Ves čas je bila zaposlena. Občasno je (zelo uspešno!) po 1 ali 2 tedna
delala v tujini.
S svojim denarjem si je uredila lepo stanovanje v hiši dedka in babice.
Zanju je na stara leta zelo lepo skrbela.
...
Pojasnilo:
Oče je imel SOA, bil zelo agresiven, imel spolne odnose z njenimi
najstniškimi sošolkami.
Pretepal je ženo, pri kateri se je kasneje razvila depresija z elementi
psihoze in s poskusi samomora.

4. primer
Za konec:

Ali vidimo prav?

