
Iz izkušenj vemo, da je spanje pomemben fiziološki proces in biološka nuja, saj vpliva na duševno, telesno in 
čustveno zdravje odraslih in mladostnikov. Odrasli pogosto tožijo o motnjah spanja, številne motnje spanja pa se 
lahko pojavljajo tudi pri otrocih, kar nekaj jih je celo specifičnih za otroško obdobje. Veliko motenj spanja lahko 
preprečimo z doslednim izvajanjem ustrezne higiene spanja in upoštevanjem navodil higiene budnosti in spanja. 
Svetovna zveza za motnje spanja je zato predstavila 10 zapovedi zdravega spanja pri otrocih.

http://www.zaspan.si/o-spanju/10-zapovedi-zdravega-spanja-pri-otrocih

Pomembno je, da se že osnovnošolci zavedajo, da spanje posredno vpliva na spominske funkcije in učni uspeh. 
Slovenska skupina za spanje si ob letošnjem svetovnem dnevu spanja prizadeva, da bi se učenci in dijaki zavedali, 
da zdrav življenjski slog vključuje tudi dosledno upoštevanje zapovedi zdravega spanja. 

Ena od motenj spanja, ki se pogosto začne v najstniškem obdobju, je narkolepsija. Okolica ponavadi na razume, da 
so neobvladljivi napadi spanja pri otrocih in mladostnikih, ki se pojavijo v različnih trenutkih dneva, pogosto glavni 
simptom bolezni. Zato smo ob letošnjem evropskem dnevu narkolepsije predstavili primer deklice z narkolepsijo 
v naslednji risanki.

http://www.zaspan.si/risanka-o-narkolepsiji

Zaspani otroci in mladostniki so pogosto napačno ocenjeni, da so leni in nezainteresirani. Zaradi slabe izkušnje pri 
vrstnikih bolniki o svojih težavah molčijo in ne iščejo strokovne pomoči. Nezdravljena narkolepsija lahko sčasoma 
povzroči številne neprijetne okoliščine, zaradi katerih začnejo bolniki zanemarjati socialne stike in se umikajo 
v osamo. Utrujenost in pomanjkanje energije, s katerima se nezdravljeni bolniki srečujejo, vodita v zmanjšano 
uspešnost doma in tudi v šoli. Zato je pomembno, da se simptome bolezni prepozna zgodaj, postavi pravilno 
diagnozo in bolnikom pomaga obvladovati simptome bolezni. Bolezen je kronična, vendar jo lahko uspešno 
zdravimo in osebam z narkolepsijo omogočimo normalno šolanje in kakovostno življenje.

Ob letošnjem evropskem dnevu narkolepsije smo zato pod okriljem Slovenske skupine za spanje izdali knjižico 
Vodič o narkolepsiji za začetnike, ki je dosegljiva na spletni strani www.zaspan.si. 

http://www.zaspan.si

V upanju na skupno ozaveščanje slovenskih učencev in dijakov o spanju kot pomembnem dejavniku zdravega 
življenja vas lepo pozdravljava.
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