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NALOÆBENO ZAVAROVANJE Z JAMSTVOM GLAVNICE
TRIGLAV GARANT 150
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SAMO DO

30. 6. 2008

GARANCIJA IN POL!
Enkratno naložbeno zavarovanje s 150-odstotnim jamstvom 
glavnice pomeni, da se bo vaš vložek v 12 letih zagotovo 
vsaj za polovico povečal! Lahko pa tudi za več, če bodo to 
omogočali svetovni trendi. Zakaj?

Ker vključuje indeks Millenium, ki slovi po pametni razpršitvi 
naložb in dinamičnemu odzivanju na svetovna dogajanja. 
Zato ste lahko mirni tudi v časih največjih pretresov na 
svetovnih finančnih trgih.
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UREDNIŠKI ODBOR VIZITE:
glavna urednica: Janda špiler, odgovorna urednica: biserka simČiČ in člani uredniškega odbora: Zdenka seniČar, anica Kolar, ana 
ribiČ, mira retelJ, Karmen JaneŽiČ, Zlata rebolJ in zunanja sodelavka tadeja KoneČniK.
oblikovanje: artelJe, grafična priprava in filmi: špes, grafični studio, novo mesto, tisk: tisKarstvo šepic, naklada:1400 izvodov

naštevali. Ob tem seveda nismo pozabili 
na množice prizadetih, ki koristijo pravice 
v sodstvu, šolstvu, zdravstvu in še kje. Do 
stavk na srečo ni prišlo in tako smo si dr
žavljani še enkrat, po neskončnih dušebriž
niških govorancah odgovornih zagotovili 
vsakršno pomoč, ko nas ima namen voda 
zaliti vse do grla. Šolniki bodo spravili naše 
otroke do spričeval, kakšno znanje bodo 
vcepili v njihove brihtne glavce, se seveda 
ni več vredno spraševati, sodniki bodo še 
naprej vihteli orodje pravice po lastnem 
občutku za hitrost, zdravniki pa bodo še 
naprej hiteli deliti pomoč množicam dre
njajočih pacientov. In življenje bo ali pa že 
teče mirno dalje. Hitimo drug mimo druge
ga, vsak v borbi pred svojo pogubo. 

Delamo se, da naredimo vse, seveda veči
noma za druge, za zidovi sivih hiš ali pa 
na videz veselih ulic pa mirno prezremo 
vsakršno izginotje, trpljenje, zlorabo. Ko se 
nekaj zgodi, pa smo zopet vsi prepametni, 
vse vemo in ne upamo priznati, da smo 
slabiči v rokah lastne nemoči. Ali pa celo 
moči. 

Pošast ne hodi samo po sosedovih ulicah, 
ljudi, ki bi brez dela imeli vse, ne manjka 
nikjer, sužnjev, ki nimajo moči, da bi izsto
pili iz začaranega kroga nasilja, zlorab in 
trpinčenja, pa ne vidimo vse dokler nam 
jih ne kdo pomoli pod nos. 

Morda je poletje, ki prihaja, 
čas, da prevetrimo svoje mož
gane, razgibamo ude in se 
ozremo po svoji okolici. Pa ne 
zato, da bi se osončili v lastni 
narcisoidnosti in zasenčili lepo
to sramežljivih, pač pa zato, da 
bi naša družba znala postaviti 
stvari na svoje mesto. In neha
ti gledati v sosedovo skledo 
samo takrat, ko mu privoščimo 
slabo, pač pa tudi takrat, ko mu 
bomo želeli iz srca dobro!

Veliko sonca in sreče v prihaja
jočem poletju!

Uredništvo

Ni še prav daleč čas, ko smo zaviti v debele 
puloverje, s šali okrog vratov in kapami 

na glavah hiteli po zamrznjenih ulicah, ne da 
bi se utegnili razgledovati po svoji okolici, 
seveda z izgovorom, da nas zebe in se nam 
mudi v zavetje toplega doma. Pa je kot vsako 
leto po najhujšem mrazu in sneženju prav 
na hitro v deželo vstopila pomlad, z njo pa 
je kot strela z jasnega udarilo tudi dejstvo, 
da se ljudje pod Karavankami ne skrivamo 
le pred mrazom in morečim vremenom. Ve
liko bolj nam na žalost gre od rok, nog in 
glav skrivanje pred lastno nemočjo takrat, 
ko bi morali najbolj dokazovati, kaj smo se v 
času od majhnih Janezkov do velikih Janezov 
sploh naučili. Tako o strpnosti kot tudi o za
vesti, da pred vpijočimi v nesreči ne smemo 
in ne moremo bežati. 

Če pomislimo že samo na vseslovenski plaz 
pritožb na slabe plače in nasploh slabo social
no stanje, lahko ugotovimo, da se vsi, ne gle
de na to, kje že služimo svoj ljubi kruhek, na 
veliko pritožujemo, celo izjemno enotni smo 
v borbi za svoje preživetje, a ko začne beseda 
teči o tem, kdo bo imel več, se enotnost hitro 
zamaje. Tako smo bili v zgodnji pomladi pri
če pogajanjem pred zdravniško stavko, ki bi 
spet v temeljih zamajala že tako slab sistem 
vrednot, ki si jih postavlja sodobna sloven
ska družba. Ob vsej enotnosti, da zdravniki 
zaslužijo premalo, so se belim haljam ob bok 
hitro postavile še vse horde v učilnah zidanih, 
pa vse halje v rokah pravice in še bi lahko 

uvodniki - vmesniki
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 2007

I. UVOD
Po slo va nje Splo šne bol ni šni ce Novo me sto v ob dob ju ja nuar – ma rec 2008 je bilo za
čr ta no s spre je tim fi  nanč nim na čr tom za leto 2008, ki je bil na re jen na os no vi ve ljav ne 
po god be z Za vo dom za zdravs tve no za va ro va nje za leto 2007. Plan pri hod kov in od
hod kov je bil na re jen na os no vi fi  nanč ne ga na čr ta ZZZS za izra čun cen zdravs tve nih 
sto ri tev od 1.1.2008 da lje in pri ča ko va nih gi banj v letu 2008.

Za ra di bolj še ga pre gle da nad pri hod ki in stroš ki smo iz de la li po slov ne in fi  nanč ne 
na čr te tudi po po sa mez nih od del kih (bu dže ti).

V ob dob ju ja nuar – ma rec smo s stra ni ZZZS pre je ma li akon ta ci je v vi ši ni fi  nanč ne ga 
na čr ta, ki je upo šte val tudi z ar bi tra žo do go vor je na do dat na sreds tva za ize na če va nje 
cen v akut ni bol ni šnič ni obrav na vi. 

II. DELOVNI PROGRAM
Splo šna bol ni šni ca Novo me sto je v ob dob ju ja nuar – ma rec 2008 rea li zi ra la de lov ni 
pro gram v akut ni bol ni šnič ni obrav na vi za 4,07 % nad pla ni ran vi ši no. V spe cia li stič no 
am bu lant ni de jav no sti pa je rea li za ci ja pod pla nom. V dia liz ni de jav no sti je rea li za ci ja 
de lov ne ga pro gra ma �,74 % nad pla ni ra no.

Ta be la 1: Rea li za ci ja de lov ne ga pro gra ma v ob dob ju 1-3/2008

V akut ni bol ni šnič ni obrav na vi je bilo zdrav lje nih 5.564 bol ni kov, (kar po me ni 5.406 SPP 
pri me rov) rea li zi ra no je bilo 26.790 bol ni šnič no os krb nih dni. Na dan je bilo v pov preč ju 
za se de no 294 po stelj, kar po me ni 86,08% za se de nost vseh pla ni ra nih po stelj nih ka pa
ci tet za akut no bol ni šni co. Pov preč na le žal na doba je bila 4,81 dne va. 

V nea kut ni bol ni šni ci smo v tem ob dob ju zdra vi li 126 bol ni kov ter rea li zi ra li 1.908 bol
niš kih os krb nih dni. V pov preč ju je bilo na dan za se de no 21 po stelj, kar pred stav lja 
77,66% za se de nost po stelj nih ka pa ci tet za nea kut no bol ni šnič no obrav na vo. 

V spe cia li stič no am bu lant ni de jav no sti je bilo oprav lje no 521.810 točk in rea li zi ra no 
4�.8�7 obi skov.

Ta be la 2: Rea li za ci ja de lov ne ga pro gra ma v ob dob ju 1-3/2008 do ZZZS

Do Za vo da je bilo v akut ni bol ni šnič ni obrav na vi rea li zi ra no 5.�76 SPP pri me rov, ozi ro ma 
222 SPP pri me rov več od pla ni ra ne ga šte vi la, kar pred stav lja 104% rea li za ci jo de lov ne
ga pro gra ma. Pov preč na SPP utež je 1,25 in je za 0,01 utež ne toč ke viš ja od pov preč ne 
ute ži v letu 2007 in za 0,005 utež ne toč ke od pla ni ra ne ute ži. 

Pla ni ra no šte vi lo ute ži za ob dob je 1� 2008 je rea li zi ra no nad pla nov za 262,62 ute ži.

Ta be la 3: Pre gled rea li za ci je SPP pri me rov in SPP ute ži v letu 2008 do ZZZS

Cvet ka Bar bo
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V spe cia li stič no am bu lant ni de jav no sti je 
bilo rea li zi ra no skup no 95 % de lov ne ga 
pro gra ma v toč kah ter 98% pla ni ra ne ga 
pro gra ma v obi skih. 

V ob dob ju ja nuar – ma rec je bilo 
oprav lje nih 3.349 dia liz tipa I, II 
in III, kar po me ni 5 dia liz manj 
od pla na ozi ro ma 99,85 % rea li-
za ci jo pla ni ra ne ga pro gra ma ter 
967 dia liz po me to di CAPD (tip IV 
in V) ozi ro ma 160 več od pla na, 
kar pred stav lja 119,83 % rea li za-
ci jo de lov ne ga pro gra ma za to 
ob dob je. 

Ta be la 2: Rea li za ci ja de lov ne ga pro gra ma v ob dob ju 1-3/2008 do ZZZS

Ta be la 3: Pre gled rea li za ci je SPP pri me rov in SPP ute ži v letu 2008 do ZZZS

DEJAVNOST OBRAČUNSKA ENOTA real. 1-3/07 plan 1-3 07 real. 1-3/08 IND re08/pl IND re08/07
HOSPITALNA 
DEJAVNOST

št. SPP primerov 5.220 5.195 5.406 104,07 10�,56
št.doječih mater,spremstvo 1�� 12� 158 128,19 118,80
št. BOD neakutna obravnava 2.212 2.095 1.908 91,07 86,26

SPEC. AMBUL.
DEJAVNOST

št. obiskov 46.645 44.596 4�.8�7 98,�0 9�,98
število točk 527.6�� 550.845 521.810 94,7� 98,90

GINEKOLOŠKI
DISPANZER

število obiskov �.6�2 6.�10 �.5�2 55,97 97,25
število količnikov 9.154 1�.�47 8.7�� 65,4� 95,40

HEMODIALIZE število dializ �.982 4.160 4.�16 10�,74 108,�9

Ta be la 1: Rea li za ci ja de lov ne ga pro gra ma v ob dob ju 1-3/2008

DEJAVNOST OBRAČUNSKA ENOTA real. 1-3 07 plan 1-3 07 real. 1-3  2008 IND re08/pl IND re08/07
HOSPITALNA 
DEJAVNOST

št. SPP primerov 5.178 5.154 5.�76 104,�1 10�,82
št. doječih mater, spremstvo 7� 57 85 149,12 116,44
št. BOD neakutna obravnava 2.208 2.085 1.908 91,51 86,41

SPEC. AMBUL.
DEJAVNOST

št. obiskov 46.�54 44.259 4�.518 98,�� 9�,88
število točk 522.819 546.240 518.�2� 94,89 99,14

GINEKOLOŠKI
DISPANZER

število obiskov �.629 6.�0� �.5�2 56,04 97,��
število količnikov 9.140 14.658 8.7�� 59,58 95,55

HEMODIALIZE število dializ �.982 4.161 4.�16 10�,7� 108,�9

ODD PLAN         1-3  
2008

REAL.          1-3  
2008

IND Razlika real-pl Plan povp.
uteži

Povp. SPP utež 
2007

Povp. Utež 
2008

KRG 2.016 2.069 10� 5� 1,�8 1,�7 1,41
INT 708 642 91 66 1,90 1,84 1,94
GIN 765 845 110 80 0,80 0,80 0,81
PLJ 216 244 11� 28 2,00 2,02 2,00
OTR 288 419 145 1�1 0,80 0,66 0,65
DER �9 44 11� 5 1,0� 1,02 0,87
INF 1�8 119 86 19 1,75 1,70 2,0�
ORL 276 291 105 15 0,80 0,84 0,88
OKU 471 496 105 25 0,60 0,60 0,62
NEV 2�7 207 87 �0 1,16 1,17 1,42
Skupaj 5.154 5.�76 104 222 1,245 1,2� 1,25

III. FINANČNO 
POSLOVANJE 
Sku paj je bilo v ob dob ju ja nuar – ma rec 
rea li zi ra no 10.490.800 € pri hod kov ter 

10.866.5�� € od hod kov. Prvo tri me seč je 
smo tako za klju či li z pre sež kom od hod kov 
nad pri hod ki v vi ši ni �75.7�4 €. 

V pri hod kih je upo šte van rea li zi ran pri
ho dek od ZZZS po fi  nanč nem na čr tu od 
1.1.2008 da lje. Pri ho dek ni bil rea li zi ran 
v po god be ni vi ši ni, ker je bil niž ji za ra di 
ne do se ga nja pla ni ra ne ga pro gra ma v 
spe cia li stič no am bu lant ni de jav no sti za 
158 ti soč €. V pri ka za nih pri hod kih ni 

upo šte van pri ho dek iz na slo va po ve ča nja 
ma te rial nih stroš kov do vi ši ne infl  a ci je za 
leto 2007. Po oprav lje nem po ra ču nu pri
ča ku je mo, da bodo pri hod ki za ob dob je 
ja nuar  ma rec viš ji za 145 ti soč €.

Ta be la 4: Iz kaz us pe ha v ob dob ju ja nuar 
– ma rec 2008 - zne ski 

Ta be la 5: Iz kaz us pe ha v ob dob ju ja nuar 
– ma rec 2008 – struk tu ra 

aktualno
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Ta be la 4: Iz kaz us pe ha v ob dob ju ja nuar – ma rec 2008 - zne ski 

Pri hod ki: Pri hod ki so se v pri mer ja vi z ena
kim ob dob jem pre te kle ga leta po ve ča li za 
4,��% in so niž ji od pla ni ra nih za 2,84%. 
Naj bolj so po ra sli pri hod ki od pro da je na 
trgu in si cer za 12,49 % v pri mer ja vi s pre te
klim le tom ozi ro ma za 11,19 v pri mer ja vi s 
pla ni ra ni mi. Med temi pri hod ki so naj bolj 
po ra sli pri hod ki od go stin ske de jav no sti 
in si cer za �1,�6 % gle de na ena ko ob dob
je pre te kle ga leta in za 15,27 % gle de na 
plan. 

Pri ho dek iz pro gra ma Za vo da za zdravs tve
no za va ro va nje je po ra sel za �,52 % gle de 
na ena ko ob dob je pre te kle ga leta, plan pa 
do se ga mo v vi ši ni 97,05 %. Pri ho dek po 
po god bi je zni žan za 158 ti soč €, za ra di 
ne do se ga nja rea li za ci je v spe cia li stič no 
am bu lant ni de jav no sti.

REAL. 2007 PLAN 2008 REAL. 2008 INDEKS INDEKS
ELEMENTI BILANCE USPEHA v € v € v € re08/pl08 FN08/re07

I. PRIHODKI SKUPAJ 10.055.004 10.797.046 10.490.800 97,16 104,��
A) PRIHODKI IZ POSLOVNE 

DEJAVNOSTI
10.0�6.524 10.695.414 10.41�.665 97,�7 10�,76

1. PRIH. IZ JAVNE SLUŽBE 9.700.478 10.�55.4�1 10.0�5.640 96,91 10�,46
a ) Prihodki iz programa ZZZS 9.668.941 10.�12.885 10.009.148 97,05 10�,52
b Drugi prihodki �1.5�7 42.546 26.491 62,27 84,00
2. PRIHODKI OD PRODAJE NA 

TRGU
��6.046 ��9.98� �78.025 111,19 112,49

B) PRIHODKI OD FINANCIRANJA 1.748 �.114 1.528 49,06 87,�9
C) IZREDNI PRIHODKI 10 62.480 60.661 97,09
D) PREVREDNOST.POSLOVNI 

PRIHODKI
16.721 �6.0�7 14.946 41,47 89,�8

II. ODHODKI SKUPAJ 10.�45.02� 10.797.048 10.866.5�5 100,64 105,04
A) STROŠKI DELA 5.615.876 6.10�.091 6.021.450 98,66 107,22
1. OBRAČUNANE PLAČE 4.152.710 4.597.081 4.517.105 98,26 108,77
2. DAJATVE NA PLAČE 850.000 8�1.722 819.685 98,55 96,4�
3. DRUGI STROŠKI DELA 61�.166 674.288 684.660 101,54 111,66
B) STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
4.142.�99 4.044.768 4.222.068 104,�8 101,92

1. STROŠKI MATERIALA 2.946.521 �.011.6�8 �.224.28� 107,06 109,4�
a) Stroški zdravstvenega 

materiala
2.�10.975 2.�71.�27 2.461.700 10�,81 106,52

b) Ostali stroški materiala 6�5.546 640.�12 762.58� 119,10 119,99
2. STROŠKI STORITEV 1.195.878 1.0��.1�0 997.786 96,58 8�,44
C) AMORTIZACIJA 55�.7�0 559.516 517.68� 92,52 9�,49
D) DRUGI STROŠKI 11.117 20.615 15.594 75,65 140,28
E) ODHODKI FINANCIRANJA 1�.196 40.299 64.790 160,77 490,98
F) IZREDNI ODHODKI 1 6.002 24.778
G) PREVREDNOT.POSLOVNI 

ODHODKI
8.704 22.755 169 0,74 1,94

III. PRESEŽEK PRIH.NAD 
ODHODKI

290.020 2 �75.7�6

V struk tu ri so se v obrav na va nem ob dob ju 
po ve ča li pri hod ki na trgu, zni ža li pa pri hod
ki iz pro gra ma ZZZS. 

Od hod ki: Od hod ki so v pri mer ja vi z ena
kim ob dob jem pre te kle ga leta po ra sli za 
5,04 %, v pri mer ja vi s pla nom pa za 0,64 %. 
V struk tu ri stroš kov pred stav lja jo naj več, to 
je 55,41 % stroš ki dela, stroš ki po rab lje ne
ga ma te ria la 29,67 %, stroš ki sto ri tev 9,18% 
ter stroš ki amor ti za ci je 4,76 %.

Stroš ki dela, ki v struk tu ri od hod kov zna
ša jo 55,41 %, so v pri mer ja vi z le tom 2007 
po ra sli za 7,22 %. V pri mer ja vi s pla nom 
so niž ji za 1,�4 %. Dru gi naj več ji de lež 
pred stav lja jo stroš ki ma te ria la in sto ri tev 
in si cer �8,85 %. Zno traj teh stroš kov so v 
naj več jem ob se gu po ra sli stroš ki za zdra
vi la in sa ni tet no po tro šni ma te rial in si cer 

za 6,52 % gle de na leto 2007 in za �,81 % 
gle de na plan. 

V obrav na va nem ob dob ju so bile obra ču
na ne in iz pla ča ne pla če v vi ši ni 4.517.105 € 
in so po ra sle gle de na ena ko ob dob je pre
te kle ga leta za 8,77 %, od pla ni ra nih pa so 
niž je za 1,74 %. Po ve ča nje pri iz pla či lu plač 
v pri mer ja vi s pre te klim le tom gre na ra čun 
pre no sa de lav cev zu na nje ga iz va jal ca za 
sto ri tve čiš če nja od 1.7.2007 da lje v bol ni
šni co. Pov preč no iz pla ča na bru to pla ča na 
de lav ca pa je zna ša la 1.508,70 €.

Po ra ba stroš kov ma te ria la:
V letu 2008 zav ze ma jo v struk tu ri ce lot nih 
od hod kov stroš ki ma te ria la 29,67%. V pri
mer ja vi z ena kim ob dob jem pre te kle ga 
leta so se stroš ki za po rab ljen ma te rial 

aktualno
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Ta be la 5: Iz kaz us pe ha v ob dob ju ja nuar – ma rec 2008 – struk tu ra 

po ve ča li za 9,4�%, pla ni ra ne stroš ke pa 
smo pre se gli za 7,06 %. Naj več ji po rast pri 
ma te rial nih stroš kih je na kon tu po ra be na
do mest nih de lov in si cer je bilo po treb no 
na do me sti ti RTG cev (49,6 ti soč €). 

Stroš ki zdra vil in me di cin sko 
po tro šne ga ma te ria la:
Vred nost no naj viš ji po rast pred stav lja jo 
stroš ki zdra vil in os ta le ga me di cin sko po
tro šne ga ma te ria la, ki so se v pri mer ja vi z 
le tom 2007 zvi ša li za 6,52 %, v pri mer ja vi 
s pla nom pa so viš ji za �,81%. 

Stroš ki sto ri tev: 
Med stroš ki sto ri tev je naj viš ji po rast pri 
stroš kih za oprav lje ne zdravs tve ne sto ri
tve, ki jih za ra di po manj ka nja zdrav ni kov 

REAL.2007 PLAN 2008 REAL 2008 INDEKS INDEKS
ELEMENTI BILANCE USPEHA % % % re08/pl08 re08/re07

I. PRIHODKI SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
A) PRIHODKI IZ POSLOVNE 

DEJAVNOSTI
99,82 99,06 99,26 100,21 99,45

1. PRIH. IZ JAVNE SLUŽBE 96,47 95,91 95,66 99,74 99,16
a ) Prihodki iz programa ZZZS 96,16 95,52 95,41 99,89 99,22
b Drugi prihodki 0,�1 0,�9 0,25 64,08 80,51
2. PRIHODKI OD PRODAJE NA 

TRGU
�,�4 �,15 �,60 114,44 107,82

B) PRIHODKI OD FINANCIRANJA 0,02 0,0� 0,01 50,50 8�,76
C) IZREDNI PRIHODKI 0,00 0,58 0,58 99,92
D) PREVREDNOST. POSLOVNI 

PRIHODKI
0,17 0,�� 0,14 42,68 85,67

II. ODHODKI SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
A) STROŠKI DELA 54,29 56,5� 55,41 98,0� 102,08
1. OBRAČUNANE PLAČE 40,14 42,58 41,57 97,6� 10�,55
2. DAJATVE NA PLAČE 8,22 7,70 7,54 97,92 91,81
3. DRUGI STROŠKI DELA 5,9� 6,25 6,�0 100,89 106,�0
B) STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
40,04 �7,46 �8,85 10�,72 97,0�

1. STROŠKI MATERIALA 28,48 27,89 29,67 106,�8 104,18
a) Stroški zdravstvenega 

materiala
22,�4 21,96 22,65 10�,15 101,41

b) Ostali stroški materiala 6,14 5,9� 7,02 118,�� 114,2�
2. STROŠKI STORITEV 11,56 9,57 9,18 95,96 79,4�
C) AMORTIZACIJA 5,�5 5,18 4,76 91,9� 89,00
D) DRUGI STROŠKI 0,11 0,19 0,14 75,16 1��,55
E) ODHODKI FINANCIRANJA 0,1� 0,�7 0,60 159,75 467,41
F) IZREDNI ODHODKI 0,00 0,06 0,2�
G) PREVREDNOT. POSLOVNI 

ODHODKI
0,08 0,21 0,00 0,74 1,85

III. PRESEŽEK PRIH. NAD 
ODHODKI

0,00 0,00 0,00

iz va ja jo zu na nji iz va jal ci.

Stroš ki os ta lih sto ri tev so se v obrav na va
nem ob dob ju zni ža li in si cer: stroš ki čiš če
nja za 167 ti soč € (pre nos čiš če nja na zaj 
v bol ni šni co), stroš ki proi zvod nih sto ri tev 
(za ra di re kon struk ci je pral ni ce smo v letu 
2007 mo ra li 6 ted nov pra nje pe ri la od da ti 
zu na nje mu iz va jal cu – 89 ti soč €), se ro loš
ko te sti ra nje krvi  reor ga ni za ci ja trans fu
zio loš ke de jav no sti in pre nos pre de la ve 
krvi na Za vod za trans fu zij sko me di ci no 
 zni ža nje za 48 ti soč €.

Po ra sli pa so stroš ki in ve sti cij ske ga vzdr
že va nja (pri pra va pro sto ra za novi CT 65 
ti soč €) 

Amor ti za ci ja je v tem ob dob ju obra ču
na na v vi ši ni pre dra ču na amor ti za ci je za 

leto 2008 v skla du z Na vo di lom o na či nu 
in stop njah od pi sa opred me te nih in neo
pred me te nih os nov nih sred stev. 

Od hod ki fi  nan ci ra nja in izred ni 
od hod ki
V ob dob ju ja nuar – ma rec so se moč no 
po ve ča li tudi stroš ki fi  nan ci ra nja in izred ni 
od hod ki.V tem ob dob ju je po sta la prav no
moč na sod ba iz na slo va zdrav niš ke od go
vor no sti. Zah te vek za od škod ni no je bil vlo
žen v letu 1998 za pri mer na po rod niš kem 
od del ku. Ce lot na od škod ni na za ta pri mer 
za na ša 91.95� €, pravd ni stroš ki 5.006 € in 
za mud ne obre sti 40.165 €. V od hod kih za 
ob dob je 1�/2008 je všte ta ena če tr ti na 
teh stroš kov. 

aktualno
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IV. KADRI
V ob dob ju ja nuar – ma rec 2008 je bilo v pov preč ju za po sle nih 98� de lav cev. Na dan 
�1.�.2008 pa je bilo skup no za po sle nih 982 de lav cev. Za do lo čen čas je bilo 128 de lav cev, 
od tega 14 pri prav ni kov in 6 zdrav ni kov se kun da ri jev. Sta nje ka dra na dan �1.�.2008 je 
ena ko kot na zad nji dan pre te kle ga leta. Pov preč no šte vi lo za po sle nih iz ur pa je bilo 
998.

Ta be la 6: Struk tu ra ka dra po stop nji stro kov ne izo braz be

V. LIKVIDNOST
Za ra di ne po kri tih iz gub iz pre te klih let v vi ši ni �,59 mio € se prob le ma ti ka po slo va nja 
bol ni šni ce iz ka zu je:
 v sla bi lik vid no sti (spod nja ta be la), ki se ka že na dan �1.�.2008 v skup nem dol gu 4,� 

mio €, 
 te ža vah pri po rav na va nju ob vez no sti do do ba vi te ljev. Ra ču ne še ved no po rav na va

mo z za mi kom pla čil od 45 do 120 dni,
 nez mož nost pra vo ča sne ga pla če va nja ob vez no sti nam pov zro ča do dat ne stroš ke za 

obre sti (za mud ne obre sti in obre sti za krat ko roč ne kre di te), ki so zna ša li v teh le tih 
�,4 mio €,

 v od pr tih ob vez no stih iz na slo va zdru že va nja amor ti za ci je, ki na dan �1.�.2008 zna
ša jo 1,26 mio €.

Sta nje ob vez no sti na dan �1.0�.2008 je raz vid no iz na sled nje ta be le:

Ta be la 6: Sta nje za pad lih ob vez no sti na dan 31.3.2008 

št. del.2006 struktura št. del.2007 struktura št. del.2008 struktura IND08/07
VII/2 98 9,98 9� 9,47 92 9,�7 98,92
VII 211 21,49 210 21,�8 198 20,16 94,29
VI �6 �,67 29 2,95 44 4,48 151,72
V 440 44,81 458 46,64 456 46,44 99,56
IV 42 4,28 40 4,07 �9 �,97 97,50
II-I 112 11,41 152 15,48 15� 15,58 100,66
Skupaj 9�9 95,62 982 100,00 982 100,00 100,00

31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12,.2006 31.12.2007 31.3.2008
Stanje zapadlih 
obveznosti do 
dobaviteljev

2.76�.858 2.720.72� 1.8�0.278 2.0�2.46� 2.76�.697 2.789.141

Obresti 110.4�0 71.945 80.756 86.128 189.715 254.798
Obveznosti za 
amortizacijo (MZ)

5�1.�81 840.80� 1.195.029 1.266.9�9 1.266.9�9 1.266.9�9

Skupaj zapadle 
obveznosti

�.405.669 �.6��.471 �.106.062 �.�85.5�1 4.220.�51 4.�10.878

aktualno
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PACIENTOVE PRAVICE –
na da lje va nje Za ko na o pa cien to vih pra vi cah (ZP ac P)

(spol, na rod nost, raso ali et nič no po re
klo, vero ali pre pri ča nje, in va lid nost, 
sta rost, spol no us mer je nost ali dru go 
oseb no oko liš či no), če so po tre ba po 
zdravs tve ni os kr bi pa cien tov po ja vi ob 
ena kih pred po stav kah (pred vsem sta tus 
zdravs tve ne ga za va ro va nja in zdravs tve
no sta nje). 

8. člen pred vi de va tako ime no va no po zi tiv
no di skri mi na ci jo za ti ste druž be ne sku pi
ne, ki naj bi jim bila pri zdravs tve ni os kr bi 
za ra di zdravs tve nih ali so cial nih raz lo gov 
na me nje na do dat na po zor nost in skrb 
(npr. za otro ke in pa cien te s te ža va mi v 
du šev nem zdrav ju). Za kon po seb ne pra vi
ce ogro že nih sku pin pre bi vals tva ve že na 
po seb ne pred pi se. Otro kom je us trez no 
nji ho vi sta ro sti in zdravs tve ne mu sta nju, 
za go tov lje na zdravs tve na os kr ba:
– v otroš kih od del kih, ra zen če to iz ob

jek tiv nih raz lo gov ni mo go če,
– brez ne po treb nih me di cin skih po se

gov in de janj, ki bi lah ko pov zro či li te
le sno ali čus tve no sti sko otrok,

– tako, da se za go tav lja za do vo lje va nje 
čus tve nih in te le snih po treb otrok in

– tako, da se za go tav lja mož no sti za spro
sti tev, igro in izo bra že va nje otrok.

(I.del)

9
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nji ho vi sta ro sti in zdravs tve ne mu sta nju, 
za go tov lje na zdravs tve na os kr ba:
– v otroš kih od del kih, ra zen če to iz ob

jek tiv nih raz lo gov ni mo go če,
– brez ne po treb nih me di cin skih po se

gov in de janj, ki bi lah ko pov zro či li te
le sno ali čus tve no sti sko otrok,

– tako, da se za go tav lja za do vo lje va nje 
čus tve nih in te le snih po treb otrok in

– tako, da se za go tav lja mož no sti za spro
sti tev, igro in izo bra že va nje otrok.

ob vez nost dr ža ve, da gle de na ma te rial ne 
mož no sti in sta nje me di cin ske zna no sti za
go to vi us trez ne mož no sti za zdravs tve no 
os kr bo. 

V ok vir do sto pa do zdravs tve nih sto ri tev 
spa da tudi pra vi ca do nuj ne me di cin ske 
po mo či. Ta za je ma neod lož lji vo rav na nje, 
ki je po treb no za ohra ni tev živ ljenj sko po
mem bnih funk cij ali za pre pre či tev ne po
prav lji ve ga in hu de ga po slab ša nja zdravs
tve ne ga sta nja. Pra vi ca je po stav lje na na 
ra ven ab so lut ne pra vi ce, ker je ni mo go če 
ni ka kor po go je va ti, še zla sti ne s pla či lom 
ali na pot ni co. To po me ni, da ni mo go če 
zah te va ti vna prejš nje ga pla či la kot po goj 
za nuj no me di cin sko po moč, ni ka kor pa to 
ne po me ni, da sto ri tve, oprav lje ne v ok vi ru 
nuj ne me di cin ske po mo či, niso fi  nan ci ra
ne ozi ro ma da se oprav lja jo neod plač no.

2. Pra vi ca do ena ko prav ne ga 
do sto pa in obrav na ve pri 
zdravs tve ni os kr bi 
(7. in 8. člen)
Pra vi ca do ena ke ga do sto pa je izraz splo
šne us tav ne pre po ve di di skri mi na ci je in 
zah te va ena ko obrav na vo pa cien tov, ne 
gle de na ka te ro ko li oseb no oko liš či no 

Za kon o pa cien to vih pra vi cah (v na da lje
va nju: za kon) v 5. čle nu ure ja na sled nje 
pa cien to ve pra vi ce: 
1. pra vi ca do do sto pa do zdravs tve ne 

os kr be in za go tav lja nja pre ven tiv nih 
sto ri tev,

2. pra vi ca do ena ko prav ne ga do sto pa in 
obrav na ve pri zdravs tve ni os kr bi,

�. pra vi ca do pro ste iz bi re zdrav ni ka in 
iz va jal ca zdravs tve nih sto ri tev,

4. pra vi ca do pri mer ne, ka ko vost ne in var
ne zdravs tve ne os kr be,

5. pra vi ca do spo što va nja pa cien to ve ga 
ča sa,

6. pra vi ca do ob veš če no sti in so de lo va nja,
7. pra vi ca do sa mo stoj ne ga od lo ča nja o 

zdrav lje nju,
8. pra vi ca do upo šte va nja vna prej izra že

ne vo lje,
9. pra vi ca do pre pre če va nja in laj ša nja 

trp lje nja,
10. pra vi ca do dru ge ga mne nja, 
11. pra vi ca do sez na ni tve z zdravs tve no 

do ku men ta ci jo, 
12. pra vi ca do vars tva za seb no sti in vars

tva oseb nih po dat kov,
1�. pra vi ca do obrav na ve kr ši tev pa cien to

vih pra vic (pro ce sna pra vi ca),
14. pra vi ca do brez plač ne po mo či pri ure

sni če va nju pa cien to vih pra vic (pro ce
sna pra vi ca).

1. Pra vi ca do do sto pa do 
zdravs tve ne os kr be in 
za go tav lja nja pre ven tiv nih 
sto ri tev (6. člen)
Gre za ti pič no pra vi co de kla ra cij ske ozi ro-
ma pro gram ske na ra ve. Nji ho va rea li za
ci ja je od vi sna od stan dar dov me di cin ske 
stro ke, fi  nanč nih zmož no sti zdravs tve ne
ga si ste ma in opre de li tve pre ven tiv nih 
pro gra mov v pred pi sih s po droč ja zdravs
tve ne ga vars tva in zdravs tve ne ga za va ro
va nja. Pra vi ca do do sto pa do zdravs tve ne 
os kr be se ne raz li ku je od us tav no priz na ne 
pra vi ce do zdravs tve ne ga vars tva, niti v nje
nem šir šem niti v ož jem po me nu. Gre za 



4. Pra vi ca do pri mer ne, 
ka ko vost ne in var ne 
zdravs tve ne os kr be 
(11., 12. in 13. člen)
Osred nji na men za ko na je za go tav lja nje 
pri mer ne, ka ko vost ne in var ne zdravs tve
ne os kr be. 

Pri mer na zdravs tve na os kr ba je ti sta, ki 
je sklad na s pa cien to vi mi po tre ba mi ter 
zmož nost mi zdravs tve ne ga si ste ma v Re
pub li ki Slo ve ni ji in te me lji na eno stav nih, 
pre gled nih in pri jaz nih ad mi ni stra tiv nih po
stop kih ter vzpo stav lja s pa cien tom od nos 
so de lo va nja in zau pa nja med pa cien tom 
in zdravs tve nim oseb jem (t.i. part ner ski 
od nos).

Ka ko vost na zdravs tve na os kr ba je ti
sta, ki do sled no do se ga izi de zdrav lje nja, 
ki so pri mer lji vi s stan dar di ali naj bolj ši mi 
prak sa mi, ob upo šte va nju te melj nih na čel 
ka ko vo sti, kot so us pe šnost, var nost, pra vo
ča snost, kon ti nui te ta, učin ko vi tost, ena ko
prav nost in osre do to če nje na pa cien ta.

Var na zdravs tve na os kr ba je ti sta, ki pre
pre ču je ško do za pa cien ta v zve zi s sa mim 
zdrav lje njem in v zve zi z oko liš či na mi fi  zič
ne var no sti bi va nja ali za dr že va nja pri iz va
jal cu zdravs tve nih sto ri tev.

V za ko nu ni več do loč be o tem, da ima pa
cient pra vi co do od škod ni ne za ra di neu
strez ne ga zdrav lje nja, tako kot je to do slej 
do lo čal Za kon o zdravs tve ni de jav no sti. 
To pa ne po me ni, da pa cient te pra vi ce 
nima. Cilj za ko na na mreč ni spod bu ja nje 
k po stav lja nju od škod nin skih zah tev kov, 

4. Pra vi ca do pri mer ne, 

zdravs tve ne os kr be 

Osred nji na men za ko na je za go tav lja nje 

je sklad na s pa cien to vi mi po tre ba mi ter 
zmož nost mi zdravs tve ne ga si ste ma v Re

stop kih ter vzpo stav lja s pa cien tom od nos 
so de lo va nja in zau pa nja med pa cien tom 

od nos).

sta, ki do sled no do se ga izi de zdrav lje nja, 
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Pra vi ca do stal ne ga sprems tva ima dve 
kom po nen ti. Prva po me ni, da so star ši lah
ko nav zo či pri ka te ri ko li obrav na vi otro ka 
pri iz va jal cih zdravs tve nih sto ri tev. Po leg 
tega pra vi ca do sprems tva vse bu je tudi 
po seb no upra vi če nje ka dar gre za sta cio
nar no os kr bo otro ka, to rej ka dar je otrok 
hos pi ta li zi ran. V tem pri me ru se pra vi ca 
za go tav lja v ob li ki na sta ni tve (bi va nja) 
ene ga od star šev ali dru ge ose be, ki skr bi 
za otro ka, v zdravs tve ni us ta no vi. Mož nost 
na sta ni tve se iz va ja na dveh pod la gah. Lah
ko gre za pra vi co iz na slo va zdravs tve ne ga 
za va ro va nja (do je če ma te re) ali so iz va jal
ci na zah te vo ene ga od star šev ali dru ge 
ose be, ki skr bi za otro ka, dolž ni za go to vi ti 
od plač no na sta ni tev. Vi ši na stroš kov, ki jih 
bodo iz va jal ci lah ko za ra ču na va li, je ome je
na na ma te rial ne stroš ke in bo pred pi sa na 
s pod za kon skim pred pi som mi ni stra, pri
stoj ne ga za zdrav je. 

 Na sta ni tev je šir ši po jem od sprems tva in 
naj bi ob se ga la za go to vi tev pre no če va nja, 
pre hra ne in za do vo lje va nja hi gien skih po
treb. V pri me ru sta cio nar ne os kr be otrok se 
lah ko iz vr šu je tudi samo pra vi ca do sprems
tva, to rej pra vi ca do nav zoč no sti brez za go
to vi tve pre no če va nja na po ste lji in pre hra
ne, če sar pa iz va jal ci zdravs tve nih sto ri tev 
ne bodo sme li za ra ču na va ti. Pra vi ca do 
od plač ne na sta ni tve star šem ozi ro ma 
dru gim ose bam ne daje pra vi ce do na do
me sti la do hod ka. Pra vi ca do sprems tva in 
pra vi ca do na sta ni tve je pra vi ca otro ka in 
ne pra vi ca star šev, saj se leta uva ja za ra di 
vars tva otro ko vih ko ri sti. Uve ljav lja nje pra
vi ce do na sta ni tve je ve za na na ob jek tiv ne 
zmož no sti iz va jal cev zdravs tve nih sto ri tev, 
zato za kon do lo ča me ri la, po ka te rih se pri 
na sta ni tvi pre so ja pred nost v kon ku ren ci 
več star šev ozi ro ma dru ge ose be, ki skr bi 
za otro ka – sta rost otro ka, kra jev no od da
lje nost od bi va liš ča otro ka ozi ro ma star šev 
ali dru ge ose be, ki skr bi za otro ka, ob stoj 
po seb nih po treb otro ka in nje go vo zdravs
tve no sta nje.

3. Pra vi ca do pro ste iz bi re 
zdrav ni ka in iz va jal ca 
zdravs tve nih sto ri tev 
(9. in 10. člen)
Pra vi co do pro ste iz bi re je do se daj ure jal 
47. člen Za ko na o zdravs tve ni de jav no sti, 
ki je do lo čal, da ima vsak do pod ena ki mi 
po go ji in v skla du z za ko nom pra vi co do 
pro ste iz bi re zdrav ni ka in zdravs tve ne ga 

za vo da, pra vi co zah te va ti pre me sti tev in 
pra vi co do pos ve to va nja z us trez ni mi spe
cia li sti, ki si jih sam iz be re. Ož je pa pra vi co 
do iz bi re oseb ne ga zdrav ni ka, po sto pek 
iz bi re in za me nja ve oseb ne ga zdrav ni ka 
ure ja Za kon o zdravs tve nem vars tvu in 
zdravs tve nem za va ro va nju, Pra vi la ob vez
ne ga zdravs tve ne ga za va ro va nja in Na vo
di lo za ure sni če va nje pra vi ce za va ro va nih 
oseb do iz bi re oseb ne ga zdrav ni ka. 

Pra vi ce do pro ste iz bi re je me ša na pra vi
ca, saj je nje no uve ljav lja nje v mre ži iz va
jal cev jav ne zdravs tve ne služ be ve za no na 
pred pi se s po droč ja zdravs tve ne ga za va ro
va nja, zla sti v delu, ki se na na ša na iz bi ro 
oseb ne ga zdrav ni ka. Po leg tega je pra vi ca 
do pro ste iz bi re ome je na še z ob jek tiv ni mi 
zmož nost mi zdravs tve ne ga si ste ma, zla sti 
ka drov ski mi. 

Zdrav nik ozi ro ma iz va ja lec zdravs tve nih 
sto ri tev, ki ga je pa cient iz bral, lah ko pod 
po go jem, da ne gre za nuj no me di cin sko 
po moč, pa cien to vo iz bi ro za vr ne le v 
po se bej ute me lje nih pri me rih, ko bi bilo 
zdrav lje nje pred vi do ma manj us pe šno 
ozi ro ma ne mo go če ali ka dar tako do lo ča 
za kon (npr. zdrav ni kov uve ljav lja nje ugo
vo ra ve sti; okr nje no zau pa nje med zdrav
ni kom in pa cien tom; nez mož nost us pe šne 
zdravs tve ne obrav na ve za ra di teh nič nih 
raz lo gov ali stro kov nih raz lo gov). Zdrav
nik ozi ro ma iz va ja lec zdravs tve nih sto ri tev 
mora pa cien tu pred la ga ti iz bi ro dru ge ga 
zdrav ni ka ozi ro ma iz va jal ca zdravs tve nih 
sto ri tev ter raz lo ge za za vr ni tev po ja sni ti 
v pi sni ob li ki v os mih dneh od izra že ne pa
cien to ve iz bi re.
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vo de nja ča kal nih sez na mov, na ro ča nja na 
zdravs tve ne sto ri tve, iz me nja ve po dat kov 
med iz va jal ci zdravs tve nih sto ri tev in In šti
tu tom za va ro va nje zdrav ja ter vzpo sta vi
tev na cio nal ne ča kal ne knji ge. 

Spo što va nje pa cien to ve ga ča sa se naj prej 
ka že kot ob vez nost iz va jal ca zdravs tve nih 
sto ri tev, da po skr bi za naj kraj ši mož ni čas 
(raz li ka med vna prej do go vor je nim ča som 
iz ved be zdravs tve ne sto ri tve in nje nim de
jan skim za čet kom, izra že na v mi nu tah) in 
ča kal no dobo (pri ča ko va no ob dob je od 
vpi sa v ča kal ni sez nam do de jan ske ga za
čet ka zdrav lje nja, izra že no v dne vih ali me
se cih), ki ne pre se ga ra zum ne ga ča sa. 

Za kon po se bej do lo ča pra vi co do pre
gle da v ra zum nem ča su za spe cia li stič ni 
am bu lant ni pre gled, v pri me ru, ko ga je 
iz bra ni oseb ni zdrav nik na po til na spe cia li
stič ni am bu lant ni pre gled za ra di na dalj nje 
zdravs tve ne os kr be ali pri do bi tve po drob
nej še ga stro kov ne ga mne nja, pri če mer pa 
stro kov no mne nje po leg diag no stič nih po
dat kov vse bu je tudi pred log, kak šno naj 
bo na dalj nje zdrav lje nje. Pi sno stro kov no 
mne nje prej me pa cient na kon cu pre gle da 
ozi ro ma naj poz ne je v treh de lov nih dneh 
po oprav lje nem pre gle du, v nuj nih pri me
rih pa je tre ba pi sno stro kov no mne nje pa
cien tu spo ro či ti ta koj.

Pa cien te se uvrš ča na ča kal ne sez na me, 
če ne gre za nuj no me di cin sko po moč. V 
ča kal ni sez nam se jih vpi su je po vrst nem 
redu na ro ča nja, pri če mer ima jo pri ča ka
nju na iz ved bo zdravs tve ne sto ri tve pred
nost pa cien ti, pri ka te rih je po stro kov nih 

tem več dol go roč no zmanj še va nje spo rov 
ter dvig kul tu re mir ne ga re še va nja spo rov. 
Si cer pa splo šna pra vi la o od škod nin ski od
go vor no sti, ki ve lja jo tudi za zdravs tvo, do
lo ča Ob li ga cij ski za ko nik. 
Do loč ba 12. čle na, ki go vo ri o upra vi če-
no sti do me di cin ske ga po se ga ozi ro-
ma zdravs tve ne os kr be, je vklju če na v 
po glav je, ki go vo ri o pra vi ci do pri mer ne, 
ka ko vost ne in var ne zdravs tve ne os kr be. 
Pa cient je do me di cin ske ga po se ga ozi ro
ma zdravs tve ne os kr be, ki se oprav lja na 
ra čun jav nih sred stev, upra vi čen, če je ta 
po pra vi lih me di cin ske stro ke po treb na in 
se gle de na so dob no me di cin sko dok tri no 
upra vi če no pri ča ku je, da bo pa cien tu ko
rist na in so pri ča ko va ne ko ri sti za pa cien ta 
več je od tve ganj ter obre me ni tev. Ta pra
vi ca po stav lja ome je val na me ri la samo za 
pri me re, ko gre za zdravs tve no os kr bo, ki 
je fi  nan ci ra na iz jav nih sred stev. 

Se daj bo imel pa cient mož nost v po stop ku 
prve in dru ge obrav na ve kr ši tve zah te va ti 
pre so jo zdrav ni ko ve stro kov ne od lo či tve o 
tem, da se do lo čen me di cin ski po seg ozi ro
ma zdravs tve na os kr ba, ki si jo je za mi slil 
pa cient, ne opra vi. Do zdaj je bilo tako, da 
je bil oseb ni ali na pot ni zdrav nik dol žan 
ugo to vi ti zdravs tve no sta nje pa cien ta in 
do lo či ti vr sto in ob seg zdravs tve nih sto ri
tev, pri če mer pa cient ni imel pra vi ce zah te
va ti do lo če ne vr ste in ob se ga zdravs tve ne 
sto ri tve. Po Za ko nu p zdrav niš ki služ bi je 
zdrav nik pri spre je ma nju stro kov nih od lo
či tev neod vi sen in svo bod no iz bi ra na čin 
zdrav lje nja, ki je v da nih oko liš či nah naj
pri mer nej ši. No vost za ko na je v tem, da 
bo imel pa cient v pri me ru, ko bo zdrav nik 
za vr nil iz ved bo do lo če ne sto ri tve (npr. iz
ved bo do dat ne diag no sti ke), mož nost zah
te va ti do dat no pre so jo zdrav ni ko ve od lo
či tve v po stop kih, ki jih pred vi de va za kon. 
Obrav na va kr ši tev bo pro ce sno mo go ča, 
če je mo go če rav na nje zdrav ni ka kva li fi  ci
ra ti kot kr ši tev pra vi ce. Kr ši tev pra vi ce pa 
bo nav zven zaz na na samo, če bo pa cient 
pred la gal do lo če no vr sto in ob seg sto ri tve, 
zdrav nik pa jo bo za vr nil. 

Dru go mne nje je mne nje za oce no is te
ga zdravs tve ne ga sta nja in pred vi de nih 
po stop kov zdravs tve ne os kr be pa cien ta, 
ki ga da zdrav nik us trez ne spe cial no sti ali 
kon zi lij is te ga ali dru ge ga iz va jal ca zdravs
tve nih sto ri tev. Zdrav nik ali član ozi ro ma 
čla ni ca kon zi li ja, ki da dru go mne nje, ne 
sme biti ose ba, ki je bila ali bo ne po sred no 

ude le že na v pro ce su zdrav lje nja. Pri mer jal
no je med pra vi co do zdravs tve ne os kr be 
in med pra vi co do dru ge ga mne nja več 
raz lik. Pr vič, na pri mar ni rav ni pri do bi tev 
dru ge ga mne nja ni mo go ča, ker ga je do
pust no pri do bi ti zgolj za se kun dar ni in ter
ciar ni nivo zdravs tve ne ga vars tva. Dru gič, 
pri uve ljav lja nju dru ge ga mne nja ne gre 
za uve ljav lja nje kr ši tve ka te re od pa cien
to vih pra vic. In tret jič, pri dru gem mne nju 
se pri mar no ne spra šu je o upra vi če no sti 
do zdravs tve ne os kr be, am pak gre za vno
vič no oce no zdravs tve ne ga sta nja in vno
vič no oce no po stop kov zdrav lje nja, ki jih 
je že pred la gal prvi zdrav nik. Pre so ja nje 
upra vi če no sti bo pa cient pred la gal, ka dar 
se zdrav nik ne bo stri njal s pa cien to vim 
pred lo gom, med tem ko bo dal zah te vo za 
pri do bi tev dru ge ga mne nja v pri me ru dvo
ma o oce ni zdravs tve ne ga sta nja in dvo ma 
o pri mer no sti pred la ga ne ga zdrav lje nja. 
S to pra vi co se ne po se ga v pri stoj nost iz
bra ne ga oseb ne ga zdrav ni ka za pre so ja nje 
nez mož no sti za delo in dru gih raz lo gov za 
za ča sno za dr ža nost od dela do �0 dni, ker 
pra vi ce, ki iz vi ra jo iz na slo va za dr ža no sti 
od dela, ne po me ni jo zdravs tve ne os kr be. 
S to pra vi co se tudi ne po se ga v pre so jo 
upra vi če no sti na po ti tve do zdrav lje nja v 
tu ji ni, upra vi če nost na po ti tve na zdra vi liš
ko zdrav lje nje in upra vi če no sti zah te ve za 
me di cin skoteh nič ni pri po mo ček pred iz
te kom traj nost ne dobe ter za zah tev nej še 
me di cin skoteh nič ne pri po moč ke, saj je za 
to pri sto jen ime no va ni zdrav nik ter zdravs
tve na ko mi si ja pri Za vo du za zdravs tve no 
za va ro va nje Slo ve ni je. 

1�. člen do lo ča, da mora iz va ja lec zdravs
tve nih sto ri tev pri sta cio nar ni os kr bi za
go to vi ti po go je za ure sni če va nje pra vi ce 
pa cien ta do us trez ne ver ske du hov ne os-
kr be v skla du z za ko nom, ki ure ja ver sko 
svo bo do. Za kon o ver ski svo bo di pa pred
vi de va spre jet je pod za kon ske ga pred pi sa 
s stra ni mi ni stra, pri stoj ne ga za zdrav je. Na 
tej pod la gi bo pod do lo če ni mi po go ji za
go tov lje na za po sli tev do lo če ne ga šte vi la 
du hov ni kov. 

5. Pra vi ca do spo što va nja 
pa cien to ve ga ča sa 
(14. in 18. člen)
Pra vi ca do spo što va nja pa cien to ve ga ča
sa je na me nje na pred vsem za go tav lja nju 
trans pa rent ne ga in ena ko prav ne ga obrav
na va nja vseh pa cien tov, ob se ga ure di tev 
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stan dar dih po da na več ja ver jet nost nuj no
sti zdravs tve ne obrav na ve. V tem pri me ru 
gre za me di cin sko in di ci ra ne prio ri te te za 
pre pre či tev na stan ka re sne zdravs tve ne 
ško de zno traj ne nuj nih zdravs tve nih sto ri
tev. Za kon raz ve ljav lja Pra vil nik o na ro ča
nju na spe cia li stič ni pre gled, ki je pred vi de
val tako ime no va ni triaž ni pre gled (kra tek 
orien ta cij ski pre gled pri spe cia li stu) rav no 
z na me nom do lo či tve roka »glav ne ga« 
pre gle da, ki bo us tre zal nuj no sti pri me ra. 
Vpra ša nje pa je, kdo bo po novi ure di tvi 
oce nje val stop njo nuj no sti – to vpra ša nje 
bi mo ral raz re ši ti pod za kon ski pred pis. 

Iz va ja lec zdravs tve nih sto ri tev je dol žan 
za go to vi ti te le fon sko na ro ča nje in elek
tron ske ob li ke na ro ča nja ter delo or ga ni zi
ra ti tako, da pa cient ne ča ka dlje, kot je to 
po treb no. Na čin na ro ča nja mora iz va ja lec 
zdravs tve nih sto ri tev ob ja vi ti na vid nem 
me stu v ča kal ni ci na pri mar ni rav ni in v spe
cia li stič ni am bu lant ni de jav no sti ozi ro ma 
na obi čaj nem og la snem me stu v bol ni šni
cah ter na nje go vih splet nih stra neh.

Če pa cient iz opra vi če nih raz lo gov ne bo 
mo gel pri ti na iz ved bo zdravs tve ne sto ri
tve, mu je iz va ja lec zdravs tve nih sto ri tev 
dol žan do lo či ti čim bliž ji novi da tum na čr
to va ne zdravs tve ne sto ri tve. Če pa pa cient 
ne bo pri šel na iz ved bo zdravs tve ne sto ri
tve in svo je ga izo stan ka ne bo opra vi čil v 
14 dneh po dne vu na čr to va ne zdravs tve ne 
sto ri tve, ga iz va ja lec zdravs tve nih sto ri tev 
čr ta s ča kal ne ga sez na ma. Zato je po treb
no opra vi če ne raz lo ge raz la ga ti pri mer no 
stro go in jih ome ji ti na za res ute me lje ne 
pri me re. 

Po mem bna no vost je tudi mož nost, da 
pa cient zah te va kon trol ni pre gled pri 
zdrav ni ku, ki ga je na zdravs tve no sto ri tev 
na po til, kar lah ko sto ri, če na zdravs tve no 
sto ri tev ča ka več kot tri me se ce. Rok treh 
me se cev ve lja enot no za vse zdravs tve ne 
sto ri tve. Pra vi ca je na me nje na pre so ji mo
re bit nih spre memb v zdravs tve nem sta nju 
pa cien ta z vi di ka po ve ča nja mož no sti za 
na sta nek re sne zdravs tve ne ško de, ki jo 
pa cient uteg ne ime ti za ra di dol go traj ne

ga ča ka nja na zdravs tve no sto ri tev. 

Pa cient je lah ko za isto zdravs tve no sto ri
tev vpi san samo v ča kal nem sez na mu 
ene ga iz va jal ca zdravs tve nih sto ri tev v 
mre ži iz va jal cev jav ne zdravs tve ne služ be. 
Če se bo v ok vi ru stal ne iz me nja ve po dat
kov med iz va jal ci zdravs tve nih sto ri tev in 
In šti tu tom za va ro va nje zdrav ja ugo to vi lo, 
da je pa cient vpi san v več ča kal nih sez na
mov, bodo iz va jal ci zdravs tve nih sto ri tev 
po zva li pa cien ta, da se bo v 10 dneh opre
de lil, na ka te rem ča kal nem sez na mu že li 
biti vpi san; če pa se pa cient ne bo opre de
lil, se bo upo šte val prvi vpis.

Os ta le pa cien to ve pra vi ce, pa cien to ve dolž
no sti in po stop ki re še va nja spo rov, bodo 
pred stav lje ne v na sled njih šte vil kah Vi zi te. 

Vir: 
 Za kon o pa cien to vih pra vi cah (Urad ni list RS, št. 

15/08)
 Ur ban Brulc, Na ta ša Pirc Mu sar: Za kon o pa cien to vih pra

vi cah – uvod na po ja sni la, GV Za lož ba, Ljub lja na 2008

INFORMACIJA O ČLANIH SVETA ZAVODA 
SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO

Za pred sed ni ka Sve ta za vo da je bila iz
med čla nov us ta no vi te lja ime no va na 
Vida ČADONIČ ŠPELIČ, za nje ne ga na
mest ni ka pa Vid Si mon MERŠOL.

Svet za vo da ima v skla du z 18. čle nom 
Sta tut jav ne ga zdravs tve ne ga za vo
da Splo šne bol ni šni ce Novo me sto 
na sled nje pri stoj no sti:

 sprej me Sta tut,
 sprej me pra vil nik o pla čah,
 sprej me po slov nik o vo li tvah pred

stav ni kov de lav cev v svet za vo da,
 sprej me pro gram dela in raz vo ja za vo

da ter sprem lja nji ho vo iz vr še va nje,
 da so glas je na po slov ni na črt (pro

gram dela in fi  nanč ni na črt) in sprej
me let no po ro či lo za vo da,

 pred la ga us ta no vi te lju pro da jo, obre
me ni tev (na jem, za kup, hi po te ka) ozi
ro ma na kup ne pre mič nin, 

 daje us ta no vi te lju in di rek tor ju za vo
da pred lo ge in mne nja o po sa mez nih 

Sta tut jav ne ga zdravs tve ne ga za vo da 
Splo šne bol ni šni ce Novo me sto v 16. čle
nu do lo ča, da ima Svet za vo da 15 čla nov. 
Svet za vo da se stav lja jo pred stav ni ki:

 us ta no vi te lja  8 čla nov
 Za vo da za zdravs tve no 

za va ro va nje Slo ve ni je   1 član
 Mest ne ob či ne Novo 

me sto   1 član
 de lav cev za vo da 

(od tega naj manj 
dva zdrav ni ka)   5 čla nov.

Na 1. kon sti tu tiv ni seji dne 0�.0�.2008 so 
bili za 4let no man dat no ob dob je ve
ri fi  ci ra ni man da ti na sled njih čla nov 
Sve ta za vo da: 

 pred stav ni ki us ta no vi te lja: 
 dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ
 Vla sta KOVAČIČ MEŽEK
 Met ka TERŽAN
 Nada VEČEK MIJOĆ

 prof.dr. Mi le na HORVAT 
 Vid Si mon MERŠOL
 Ro bert SOTLER
 Mar jan Pe ter PAVLIN

 pred stav nik Mest ne ob či ne 
Novo me sto: 

 Dam jan GAZVODA

 pred stav ni ca Za vo da za 
zdravs tve no za va ro va nje 

 Slo ve ni je: 
 Mira REPAR

 pred stav ni ki Splo šne
bol ni šni ce Novo me sto: 

 prim. PILETIČ Mi li voj
 HRIBAR Re na ta
 IVANOVIĆ Izi dor 
 VOVKO Sreč ko
 PANJAN Da rin ka 
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vpra ša njih po slo va nja za vo da,
 v skla du z ve ljav no za ko no da jo od lo

ča o na jet ju dol go roč nih po so jil,
 pred la ga us ta no vi te lju spre mem bo 

ozi ro ma raz ši ri tev de jav no sti,
 ime nu je in raz re šu je di rek tor ja v so

glas ju z us ta no vi te ljem,
 ime nu je in raz re šu je stro kov ne ga di

rek tor ja,
 ime nu je in raz re šu je pred sed ni ka in 

čla ne dru gih stal nih in ob ča snih iz vr
šil nih or ga nov,

 od lo ča o za de vah za ka te re je poob
laš čen z dru gi mi splo šni mi akti za vo
da ali z za ko nom,

 obrav na va dru ga vpra ša nja, po mem
bna za de lo va nje za vo da.

POROČILO ODBORA ZA KAKOVOST 
Od bor za ka ko vost in var nost 
pa cien tov se stav lja jo:

1. di rek to ri ca: 
Mira RETELJ, univ.dipl.org.

2. stro kov ni di rek tor: 
Jo sip SMODEJ, dr.med., spec. 
splo šne ki rur gi je

�. glav na me di cin ska se stra 
 bol ni šni ce: 
 Zla ta REBOLJ, dipl. med. se stra
4. pred stav ni ca vods tva za 

ka ko vost: 
Bi ser ka SIMČIČ, spec.posl.
ekon.

5. vod ja Ko mi si je za ka ko vost in 
var nost pa cien tov: 
Luč ka KOSEC, dr.med., spec. ane
ste zio lo gi je in rea ni ma to lo gi je

Bi ser ka Sim čič, PVK



V letu 2007 je Od bo ra za ka ko vost in 
var nost pa cien tov sprem ljal na sled nje 
ak tiv no sti:
 uved ba si ste ma uprav lja nja ce lo vi te 

ka ko vo sti/ne neh ne ga iz bolj še va nja 
ka ko vo sti; vpe ljan in vzdr že van si stem 
vo de nja ka ko vo sti na pod la gi zah tev 
stan dar da ISO 9001:2000, PRSPO, 
HASAP, RAL, KKVP

 iz va ja nje sred nje roč nih stra teš kih ci
ljev s po droč ja ka ko vo sti in var no sti; 

 me ri la kli nič ne us pe šno sti na rav ni za
vo da, od del ka/pred stoj ni kov in dru gih 
zdravs tve nih de lav cev in so de lav cev ter 
me ri la us pe šno sti ne zdravs tve nih de lav
cev s po droč ja ka ko vo sti in var no sti,

 pos pe še va nje ak tiv no sti za ka ko vost in 
var nost; in for mi ra nje in izo bra že va nje 
za po sle nih s po droč ja ka ko vo sti in var
no sti pa cien tov

 us tvar ja nje kul tu re ka ko vo sti in var no sti,
 nad zor ka ko vo sti in var no sti; pre gled 

po ro čil KKVP, sprem lja va ukre pov in 
nad zor nad ukre pi

 or ga ni zi ra nje sre čanj zno traj bol ni šni ce 
s temo var no sti in ka ko vo sti naj manj 
en krat na � me se ce, kjer se pred sta vi
jo zla sti ak tiv no sti, ki po te ka jo zno traj 
bol ni šni ce, prob le mi pri iz va ja nju teh 
ak tiv no sti, po ro či la, stra te gi je, pro jek
ti, var no sti in ka ko vost ni prob le mi in 
pri lož no sti za iz bolj ša ve; se stan ki vo dij 
služb, ko le gij glav ne me di cin ske se stre 
bol ni šni ce, stro kov ni svet

Od bor za ka ko vost in var nost pa cien tov je 
dol žan o do sež kih s po droč ja ka ko vo sti in 
var no sti pa cien tov po ro ča ti v let nem po ro
či lu Mi ni strs tvu za zdrav je in sve tu za vo da 
bol ni šni ce. 

Di rek to ri ca je za delo Od bo ra za ka ko vost in 
var nost pa cien tov od go vor na Mi ni strs tvu 
za zdrav je in sve tu za vo da bol ni šni ce. 

V letu 2007 se je Od bor za ka ko vost in 
var nost pa cien tov se stal šti ri krat. Obrav
na va ne so bile teme, ki so pri po ro če ne v 
na cio nal nih us me ri tvah za raz voj ka ko vo
sti ozi ro ma za pi sa ne v na cio nal ni stra te gi ji 
s po droč ja ka ko vo sti in var no sti pa cien tov 
in te ko či do god ki in ak tiv no sti.

Od bor za KKVP v letu 2007 pre jel dva po ro
či la. KKVP. Iz pre gle da po ro čil po sa mez nih 
od del kov o iz va ja nju po go vo rov o var no sti 
in var nost nih vi zit s ci ljem iz bolj še va nja de
lo va nja oseb ja za var nost pa cien tov, oseb ja 
in obi sko val cev je bilo iz po stav lje nih ne kaj 
so rod nih prob le mov, ki pred stav lja jo iz ziv 
in pri lož nost za iz bolj še va nje dela na po
droč ju ka ko vo sti in var no sti pa cien tov. 

Od bor za KKVP je red no sprem ljal ci ljev s 
po droč ja ka ko vo sti in var no sti za leto 2007 
in v pri me ru od sto panj opo zar jal na ne var
no sti in sprem ljal ukre pe za do se ga nje za
stav lje nih ci ljev.

V letu 2007 je Od bor pri pra vil iz ho diš ča za 
Me ri la kli nič ne us pe šno sti na rav ni za vo da, 
od del ka/pred stoj ni kov in dru gih zdravs tve
nih de lav cev in so de lav cev ter me ri la us pe
šno sti ne zdravs tve nih de lav cev s po droč ja 
ka ko vo sti in var no sti, ki bodo pod la ga za 
delo v letu 2008.

Pos pe še va nje ak tiv no sti za ka ko vost in var
nost je po te ka lo sko zi vse leto. Z raz lič ni mi 
orod ji in teh ni ka mi ter pot mi ko mu ni ci ra
nja je bilo vse sko zi vzpo stav lje no kon ti nui
ra no pos pe še va nje ak tiv no sti za ka ko vost 
in var nost pa cien tov. Spre jet je bil tudi 
Pra vil nik, kot do pol ni lo OP Ne pre sta no 
iz bolj še va nje, ki za go tav lja ne pre sta no iz
bolj še va nja ka ko vo sti na vseh po droč jih v 
Splo šni bol ni šni ci Novo me sto.

V letu 2007 je vods tvo opra vi lo var nost ne 
vi zi te na ve či ni od del kov in Od bo ru pri pra
vi lo po ro či lo. Vi zi te vods tva so bile do bro 
spre je te in oce nju je mo, da so pri mer no 
orod je za iz bolj ša nje ko mu ni ka ci je med za
po sle ni mi kot tudi za ne po sred ni pre gled 
nad vpe lja nim si ste mom za iz bolj še va nje 
ka ko vo sti in var no sti pa cien tov.

Ko nec leta 2007 je bil spre jet nov pra vil
nik za In ter ni stro kov ni nad zor. Od bor je 
ime no val nove čla ne ko mi si je Ko mi si je za 
In ter ni stro kov ni nad zor, ki jo se stav lja raz
šir je ni mul ti dis ci pli nar ni tim stro ke, nege in 
dru gih zdravs tve nih so de lav cev. Ime no va li 
so tudi nove (do dat ne) čla ne Ko mi si je za 
ka ko vost in var nost pa cien tov, pred vsem z 
na me nom raz šir je no sti in do sled ne ga iz va
ja nja na log in ci ljev ome nje ne ko mi si je.
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Ire na Raz bor šek, dr.med.,spec.

No vo sti v or ga ni zi ra no sti 
trans fu zij ske de jav no sti v 
Splo šni bol ni šni ci Novo me sto

Vstop v Evrop sko uni jo leta 2004 in pri la go
di tev za ko no da je s po droč ja trans fu zij ske 
de jav no sti (Za kon o pre skr bi s krv jo, Urad
ni list RS 104/2006 in pri pa da jo či pod za
kon ski akti), je po dal za kon ske os no ve za 
spre mem be v or ga ni zi ra no sti trans fu zij ske 
de jav no sti v Slo ve ni ji. Vi zi je in na čr ti o reor
ga ni za ci ji trans fu zij ske de jav no sti so pri sot
ni v slo ven skem pro sto ru že vsaj de set let. 
V skla du z za ko nom naj bi do se da nji trans
fu zij ski od del ki po sta li del trans fu zij ske ga 
cen tra ali trans fu zij ske ga za vo da. 

Od de lek za trans fu zio lo gi jo Splo šne bol ni
šni ce Novo me sto se je 1. mar ca 2008, po 
vza jem no kon struk tiv nih do go vo rih vod
stev obeh za vo dov, kot prvi trans fu zij ski 
od de lek v Slo ve ni ji pri klju čil Za vo du Re
pub li ke Slo ve ni je za trans fu zij sko me di ci
no (ZTM). V skla du z or ga ni za cij sko struk tu
ro ZTM se od de lek se daj ime nu je Cen ter za 
trans fu zij sko de jav nost Novo me sto (CTD 
NM) in iz va ja na sled nje pro ce se: zbi ra nje 
krvi od kr vo da jal cev, shra nje va nje in raz
de lje va nje kom po nent krvi, trans fu zij ske 
prei ska ve in te ra pevt ske sto ri tve av to trans
fu zij in te ra pevt skih ve ne punk cij.

Gle de na to, da sta tre nut no v No vem 

me stu tre nut no 2 zdrav ni ci, Moj ca Šimc, 
dr.med. in Ana Mi loj ko vi ć, dr.med., v pro ce
su izo bra že va nja – sta spe cia li zant ki trans
fu zij ske me di ci ne, je vods tvo ZTM ime no
va lo za vod jo CTD NM Ve sno Hra šo vec, 
dr.med.,spec.transf.med. ter za vo de nje 
si ste ma ka ko vo sti za dol ži lo Ire no Raz bor
šek, dr.med., spec.transf.med..

Ve sna Hra šo vec, dr.med., spec. je spe cia
li za ci jo iz trans fu zij ske me di ci ne opra vi la 
1984, do leta 2004 je bila za po sle na v Splo
šni bol ni šni ci Slo venj Gra dec, kjer je bila 
14 let pred stoj ni ca trans fu zij ske ga od del
ka. Leta 2004 se je za po sli la na ZTM, kjer 
vodi Od sek za imu no he ma to loš ke prei ska
ve kr vo da jal cev Cen tra za te sti ra nje krvi 
da jal cev.

Ire na Raz bor šek, dr.med., spec. je opra vi
la spe cia li stič ni iz pit iz trans fu zij ske me di
ci ne 1999, 11 let je de la la na Od del ku za 
trans fu zio lo gi jo Novo me sto, od leta 2002 
je za po sle na na ZTM kot na mest ni ca vod je 
Služ be vo de nja si ste ma ka ko vo sti.

Vsi za po sle ni na od del ku, ne gle de ali so 
bili raz po re je ni za poln ali del de lov ne ga 
ča sa, so se s 1. mar cem 2008 za po sli li na 
ZTM. 

Za na roč ni ke kom po nent krvi in sto ri tev 
or ga ni za cij ska spre mem ba na pri na ša prak
tič no no be nih spre memb pri na ro ča nju, 
raz po lož lji vo sti kom po nent krvi in ča su tra
ja nja prei ska ve. Ena ko tudi ni no be nih spre
memb za kr vo da jal ce. Še več, vzpo stav ljen 
si stem te le kon zul ta cij v trans fu zij ski služ bi 
omo go ča oseb ju CTD NM 24urno ra ču nal
niš ko po ve za vo s spe cia li stom trans fu zij
ske me di ci ne na ZTM in s tem pri pra vo 
pri mer nih kom po nent krvi v naj kraj šem 
mož nem ča su za sen zi bi li zi ra ne bol ni ke.

Ci lji oseb ja CTD NM so:
 na da lje va ti z do bro prak so vpe to sti 

trans fu zij ske služ be v do lenj ski pro stor, 
ki se ka že v šte vi lu kr vo da jal cev, ki se 
od lo ča jo za da ro va nje krvi in nji ho vo 
šte vi lo os ta ja kon stant no že vr sto let;

 pre skr bo va ti bol ni ke z vse mi vr sta mi 
kom po nent krvi, ki jih ima mo v Slo ve
ni ji na vo ljo in jih bol ni ki po tre bu je jo 
in po nu di ti prei ska ve, ki jih oprav lja mo 
na ZTM;

 že li mo okre pi ti stro kov ne po ve za ve z 
od del ki Splo šne bol ni šni ce Novo me
sto s so de lo va njem v trans fu zij skem 
od bo ru bol ni šni ce, pri pra vi stro kov
nih pre da vanj/izo bra že vanj s po droč ja 
trans fu zij ske me di ci ne in s stro kov nim 
so de lo va njem v or ga nih bol ni šni ce;

 vpe lja ti si stem ka ko vo sti v trans fu zij ski 
de jav no sti, ki iz pol nju je zah te ve Pra vil
ni ka stan dar dih in teh nič nih zah te vah 
si ste ma ka ko vo sti za trans fu zij sko de
jav nost (urad ni list RS 9/2007).

Ve sna Hra šo vec, dr.med., spec. Ire na Raz bor šek, dr.med., spec. 
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Strokovna ekskurzija,  
ZUMARRAGA HOSPITAL, BASKIJA -  
DOBITNICA EVROPSKE NAGRADE EFQM

Biserka Simčič, Zdenka Kralj

Poslovno uspešne organizacije se razlikuje
jo od ostalih po svoji sposobnosti hitrega 
zaznavanja in učinkovitega prilagajanja 
na številne spremembe v nepredvidlji
vem okolju. Poznamo različna orodja, ki 
jih organizacije uporabljajo, da dosežejo 
uspešnost v poslovanju, mnoge med njimi 
pa uporabljajo Model odličnosti EFQM. Po 
raziskavi ameriške svetovalne organizaci
je Bain & Company je bila uporaba TQM 
orodij (med katere prištevamo standar
de sistemov vodenja ISO 9001, modele 
odličnosti in nagrade kakovosti, krožke 
kakovosti, krožke izboljšav, povezovanje 
sistemov vodenja – kombinacije več ISO 
standardov, IWA….) v letu 2005 na 11. me
stu od 25 najbolj uporabljenih modelov na 

Model poslovne odličnosti je orodje za ugotavljanje celovite kakovosti zavoda. Uporaben je 
za vse vrste organizacij, torej tudi za zdravstvo. Organizacija, ki želi biti uspešna, mora vzpo-
staviti ustrezen sistem upravljanja. Na kratko model lahko opišemo na naslednji način: odlič-
ni rezultati pri« delovanju«, »odjemalcih (bolnikih)«, »zaposlenih« in »družbi« se dosegajo z 
»voditeljstvom«, ki je gonilo »politike in strategije«, »zaposlenih«, »partnerstev in virov« ter 
»procesov«. 
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svetu. Obenem je bilo povedano, da organizacije uporabljajo 
povprečno kar 1� različnih managerskih orodij za izboljšanje. 
Tudi v zdravstvu obstaja veliko sistemov, metod in orodij za 
izboljševanje kakovosti v zdravstvu, vendar je v središče po
zornosti postavljen pacient. Za razliko od zasebnega sektorja 
je v javnem sektorju, ob odsotnosti zunanjih vzpodbud trga, 
uvajanje kakovosti šele na začetku. Uvajanje celovite kakovo
sti je bolj ali manj prepuščeno posameznim navdušencem 
in redkim ustanovam, ki se zavedajo pomena izboljševanja 
kakovosti.

V državah EU so zahteve po zagotavljanju in nenehnem izbolj
ševanju kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe obravnava
ne kot prednostne aktivnosti. V Sloveniji moramo upoštevati 
mednarodno in evropsko sprejeta načela kakovosti in torej 
širše cilje s vplivom na družbo. To so uspešnost, varnost, pra
vočasnost, učinkovitost in enakost. Zato mora ob odsotnosti 
zunanjih vzpodbud (zakonitosti trga), v javni sektor izboljše
vanje kakovosti vnesti lastnik. Pričakovani rezultati morajo 
odražati pričakovanja uporabnikov in ostalih udeležencev v 
posameznem podsistemu javnega sektorja. V primeru zdravs
tvenega sistema je potrebno zadovoljiti pričakovanja pacien
tov, družbe in izvajalcev zdravstvenih storitev.

Model poslovne odličnosti je orodje za ugotavljanje celovi
te kakovosti zavoda. Uporaben je za vse vrste organizacij,  
torej tudi za zdravstvo. Organizacija, ki želi biti uspešna, mora 
vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja. Model odličnosti je 
praktično orodje, ki organizacijam z merjenjem pomaga tak 
sistem vzpostaviti. Hkrati nam pove kako daleč smo na poti 
k odličnosti. Sestavljen je iz dveh delov, dejavnikov in rezul
tatov. Na kratko model lahko opišemo na naslednji način: 
Odlični rezultati pri« delovanju«, »odjemalcih (bolnikih)«, 
»zaposlenih« in »družbi« se dosegajo z »voditeljstvom«, ki 
je gonilo »politike in strategije«, »zaposlenih«, »partnerstev in 
virov« ter »procesov«. V slovenskem zdravstvu nismo preveč 
naklonjeni uporabi modela. Najpogostejši odgovori so, da je 
preveč splošen, da iz njega ni razvidna specifičnost zdravstva 
in da ne daje odgovorov kako izmeriti kakovost obravnave 
bolnika. Model ni namenjen samo obvladovanju in izboljševa
nju diagnostičnih in terapevtskih procesov, ampak delovanju 
organizacije kot celote. 

RAZVOJ EVROPSKE  
NAGRADE ZA KAKOVOST -
EUROPEAN QUALITY AWARD
V svetu sta najbolj znani in najbolj uveljavljeni dve organiza
ciji, in sicer Evropski sklad za upravljanje kakovosti (EFQM) 
in Evropska organizacija za kakovost EOQ. V Sloveniji imamo 
posebno organizacijo za merjenje in zagotavljanje kakovosti, 
ki je hkrati tudi članica EFQM, to je Urad RS za meroslovje.

EFQM je neprofitna članska organizacija, ki se posveča pospe
ševanju celovitega upravljanja kakovosti kot poti do poslov
ne odličnosti. EFQM so leta 1988 ustanovili predsedniki 14 
večjih evropskih podjetij. Njen program aktivnosti in njena 

Basurto Hospital

Vodstvo 
univerzitetne 

bolnišnice 
Basurto  

Hospital in 
udeleženci 
strokovne  
ekskurzije

Največja ribja tržnica v Evropi
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komunikacijska mreža omogočata članstvu, ki šteje že okrog 
800 organizacij, medsebojno deljenje in izmenjevanje zna
nja in izkušenj s področja celovitega upravljanja kakovosti 
(TQM).

Druga taka organizacija pa je Evropska organizacija za kako
vost EOQ, ki je bila ustanovljena leta 1956, vanjo pa je sedaj 
vključenih �1 nacionalnih evropskih organizacij za kakovost, 
ustanov, podjetij in posameznikov iz vsega sveta. Temeljno 
poslanstvo EOQ je omogočati izmenjavo informacij in izku
šenj o teoriji kakovosti ter o najboljši evropski praksi, da bi 
s tem povečali evropsko konkurenčnost. EOQ posveča po
sebno pozornost potrebam majhnih in srednje velikih orga
nizacij. Delo obeh organizacij že vrsto let podpira Evropska 
komisija. Leta 1994 jima je z namenom, da bi se organizaciji 
tesno povezali in pospeševali evropsko kakovost, posredo
vala pobudo za ustanovitev evropske platforme kakovosti 
(ang. European Quality Platform).

Tako kot v Evropi imamo tudi v Sloveniji organizacijo za kako
vost, ki se imenuje Urad RS za meroslovje (MIRS). Urad deluje 
v okviru Ministrstva za znanost, šolstvo in šport. MIRS je na
slednik Urada RS za standardizacijo in meroslovje, ki je bil us
tanovljen leta 1991. Leta 2001 je prišlo do reorganizacije, kar 
ima za posledico samostojnost nacionalnih institucij pristoj
nih za standardizacijo in akreditacijo. Tako predstavlja MIRS 
nacionalno institucijo, ki je odgovorna za meroslovni sistem 
ter za vzpostavitev in vzdrževanje sistema priznanja Repub
like Slovenije za poslovno odličnost. Vzdržuje in skrbi za na
cionalno tehniško kakovostno infrastrukturo, kar zagotavlja 
temeljne elemente kakovosti za doseganje konkurenčnosti 
na svetovnih trgih in mednarodno prepoznavnost države. 

Evropska nagrada za kakovost (EQA) ali nagrada za poslov
no odličnost se od leta 1992 podeljuje vsako leto. Ta model 
je v slovenskem prostoru že dobro uveljavljen in promovi
ran kot priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost 
(PRSPO). 

EUSKALIT –  
Baskovska fundacija za  
poslovno odličnost
V Baskiji za uvajanje in razvoj poslovne odličnosti skrbi Ba
skovska fundacija za poslovno odličnost – Euskalit, ki deluje 
od leta 1992 in združuje več kot 9�0 članov tako s področja 
gospodarstva kot tudi javnega sektorja.

Osnovno poslanstvo Baskovske fundacije za poslovno odlič
nost je pospeševanje izboljšav in inovacij v managementu 
na vseh družbenih in kulturnih področjih s temeljnim ciljem 
razširjanja razvoja, tekmovalnosti in blaginje celotne Baskov
ske pokrajine. 

Vizija Baskovske fundacije za poslovno odličnost je prepoz
navanje referenčnih organizacij k vzpodbujanju odličnosti in 
inovativnosti v Evropi. Baskovska pokrajina je v okolju prepoz
navna kot dežela poslovne odličnosti in inovativnosti. 

Guggenheimov muzej - svetovna znamenitost, ki privabi vsako leto 
več kot milijon obiskovalcev v Bilbao
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Ba skov ska fun da ci ja za po slov no od lič nost 
svo je po slans tvo stal no raz šir ja, or ga ni zi ra 
izo bra že va nja, pod pi ra jo de lo va nje in or ga ni
zi ra jo Ba skov sko na gra do za po slov no od lič
nost. Svo jo de jav nost og la šu je jo v me di jih, na 
splet nih stra neh, iz da ja jo raz lič ne pub li ka ci je, 
or ga ni zi ra jo iz me nja vo do brih praks in evrop ski 
te den ka ko vo sti, ka te re ga ide ja je ši ri tev zna nja 
in iz me nja va naj bolj ših praks. 

V letu 2007 je bilo v izo bra že va nje vklju če nih 
8�0 zu na njih so de lav cev, ki pri do bi va jo zna nja 
s po droč ja stan dar da ISO 9001, ISO 140001, 
EFQM mo de la, pro ce sne ga ma na ge men ta za 
zna nje in raz voj, za do voljs tvo upo rab ni kov, 
pre poz nav no sti za po sle nih (ka rier ni raz voj), 
raz vo ja stra teš kih ci ljev, no tra nje ko mu ni ka ci je, 
vo di teljs tva in ino va cij. Ima jo tudi po di plom ske 
pro gra me, ka te re je za klju či lo 500 di plo man tov 
v zad njih 5 le tih. Se stav lje no je iz izo bra že va nja 
in 9 me seč ne ga dela v or ga ni za ci ji (80 % dela). 
Re zul ta ti tega izo bra že va nja so do bri in mno gi 
di plo man ti os ta ne jo v pod jet jih z na me nom 
raz šir ja nja naj bolj ših praks. 

Oce nje val ci so zdru že ni v klu bu, ki je v letu 
2007 štel 1555 oce nje val cev. Vsa ko leto se na 
te čaj za oce nje val ce pri ja vi oko li 200 no vih ude
le žen cev. Pred stav ni ki Ba skov ski fun da ci je za 
po slov no od lič nost po ma ga jo orga ni za ci jam, 
ki iz va ja jo sa moo ce nje va nje z ude lež bo dvod
nev ne ga bi va nja v pod jet ju. 

V le tih od 2000 do 2007 so opra vi li 200 oce nje
vanj v po stop ku pri do bi tve na gra de za po slov
no od lič nost. Od tega je bilo 11 % vklju če nih 
or ga ni za cij s po droč ja zdravs tva, 7 % s po droč ja 
jav ne ga sek tor ja, os ta le pa s po droč ja in du stri
je, izo bra že va nja in sve to val nih sto ri tev. 12 % 
do bit ni kov na grad iz ha ja iz po droč ja zdravs tva, 
57 % iz po droč ja izo bra že va nja, os ta lo pa iz dru
gih po dro čij. 

Procesni pristop je stalnica odličnosti 
bolnišnice v Baskiji

Báski ja (ba skov sko Eu ska di, špan sko País Vas co ali tudi Eu ska di), de že la z naj viš jo kon cen tra ci jo od lič no sti, je av to nom na skup nost v ok vi ru špan ske dr ža ve. Nje no urad no ime je Ba skov ska av to nomna skup nost. Nje na pre stol ni ca je Vi to ria/Ga steiz. Urad na je zi ka sta ba skovš či na in španš či na. 
Ba ski ja je kot po li tična eno ta prvič na sta la leta 19�6, ko so se tri iz med šti rih tra di cio nal nih ba skov skih po kra jin v Špa ni ji (Bi ska ja, Ara ba in Gi puz koa) zdru ži le pod enot no upra vo z začas nim se de žem v Bil bau. Po po ra zu re pub li kan skih sil v špan ski dr žav ljan ski voj ni so Ba ski iz gu bi li svo jo krat ko traj no av to no mi jo. Sle di lo je ob dob je si lo vi te ga za ti ra nja ba skov ske ga je zi ka in kul tu re pod dik ta tu ro ge nera la Fran ca. Po dik ta tor je vi smr ti leta 1975 so se začela po ga ja nja za ob no vi tev av to no mi je. Ba skov ski na cio na li sti so zah te va li, da se vse šti ri ba skov ske po kra ji ne zdru ži jo v enot no av to nom no skup nost s se de žem v Pam plo ni. To se za ra di nas pro to va nja večin ske ga jav ne ga mne nja v Na va ri ni zgo di lo. Leta 1979 je Ba ski ja (brez Na va re) do bi la ši ro ko av to no mi jo (t.i. sta tut iz Ger ni ke). Ima last ni par la ment, vlado in pred sed ni ka (le hen da ka ri), ki iz va ja jo pri stoj no sti na sko raj vseh po dročjih no tra nje po li ti ke (ra zen sods tva). Ba ski ja ima tudi last ne po li cij ske eno te. Raz de lje na je na tri “zgo do vin ska ozem lja”, ki us tre za jo trem po kra ji nam, kot jih določa špan ska us ta va: Bi ska ja (s se de žem v Bil bau in Ger ni ki), Ara ba (s se de žem v Vi to ri ji) in Gipuz koa (San Se ba stian/Do no stia). Vsa ko iz med teh oze melj uži va po seb no sa mou pra vo v skla du z določbami ba skov ske ga sta tu ta in za ko nov.

Ba ski ja je ob Ma dri du in Ka ta lo ni ji gos po dar sko naj ra zvi tej ša re gi ja v Špa ni ji.

Izraz Ba ski ja se včasih upo rab lja tudi za ce lot no območje Ba skovskih de žel (Eu skal Her ria), ki po leg Ba ski je v ož jem po me nu be se de (se pra vi območja Ba skov ske av to nom ne skup no sti) ob se ga še sosed njo Na va ro in tri pi re nej ske po kra ji ne v fran co skem de part ma ju Pyrenées At lan ti ques. 

Od leta 1997 je tako v Ba ski ji 4007 or ga ni
za cij, ki so cer ti fi  ci ra ne na pod la gi zah tev 
stan dar dov ISO 9000 in 94 or ga ni za cij, 
ki ima jo cer ti fi  kat ka ko vo sti s po droč ja 
tu riz ma. Od teh je 151 do bit ni kov priz
nanj na 1. stop nji (manj kot 400 točk), 
1�7 do bit ni kov sre br nih zna kov (nad 
400 točk), 29 do bit ni kov zla tih zna kov 
(nad 500 točk), 5 fi  na li stov in 9 pre jem ni
kov na gra de za po slov no od lič nost. 
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OSAKIDETZA –  
združenje sistema javnega 
zdravstva v Baskiji
Osakidetza je združenje, ki zagotavlja delovanje sistema 
javnega zdravstva in združuje 18 bolnišnic, od tega 11 z 
akutno obravnavo, 4 psihiatrične bolnišnice, � bolnišnice, 
ki imajo povprečno ležalno dobo 15 dni in več. V združenje 
je vključenih tudi 7 zdravstvenih domov, 2 ustanovi za men
talno zdravljenje, urgentna služba, radiološka dejavnost 
(Osatek), Center za transfuzijo krvi za Baskovsko pokrajino 
in univerzo. Značilnost združenja je skupna povezanost 
vseh v enoten informacijski sistem, ki zagotavlja pregled
nost in povezanost vseh vključenih v sistem (informacije 
o bolnikih, kadrih, zasedenosti zdravstvenih zmogljivosti, 
nabava, ekonomika, …).

Poslanstvo združenja je zagotavljanje javnega zdravstva za 
prebivalce, prepoznavanje njihovih zdravstvenih potreb na 
temelju načela enakopravnosti, učinkovitosti in kakovosti 
ter razvoja aktivnosti za prepoznavanje, razvoj in izboljša
nja zdravja. Spreminja in dopolnjuje se ves čas. 

Za učinkovito zagotavljanje sistema vodenja kakovosti v 
zdravstvu so že leta 1992 sistemizirali delovno mesto po
močnika direktorja za kakovost v zdravstvu. Od takrat se je 
sledilo progresivno vključevanje strokovnjakov za kakovost 
v zdravstvenih centrih. Istega leta so sklenili partnersko 
sodelovanje z Euskalitom. Začeli so z intenzivnim izobra
ževanju o modelu poslovne odličnosti za management 
in strokovno osebje. 10 % ocenjevalcev v Euskalit –u je iz 
združenja Osakidetza. 

V letu 1996 so izvedli prvo samoocenitev (nato ponovno 
vsaki 2 leti), v letu 2000 pa so izpeljali prvo zunanjo oceno. 
V vseh ocenjevanih področjih so upoštevali načela modela 
poslovne odličnosti. Pri voditeljstvu je bil poudarek na izo

Travmatološka urgentna soba

Urgenca in sprejemni pult

Eden izmed 
bolnišničnih 

oddelkov

Sestre s ponosom opravljajo vsako delo z računalnikom
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Obdobje Zdravstvene organizacije, vključene v  
zunanje ocenjevanje

1996-1997 0/0 bolnišnic (0%)
0/0 zdravstvenih domov (0%)

1998-1999 0/0 bolnišnic (0%)
0/0 zdravstvenih domov (0%)

2000-2001 �/18 bolnišnic (17%)
0/7 zdravstvenih domov (0%)
1/6 ostale organizacije (17%)

2002-2003 5/18 bolnišnic (28%)
1/7 zdravstvenih domov (14%)
1/6 ostale organizacije (17%)

2004-2005 7/18 bolnišnic (�9%)
2/7 zdravstvenih domov (28%)
2/6 ostale organizacije (��%)

2006-2007 9/18 bolnišnic (50%)
5/7 zdravstvenih domov (71%)
�/6 ostale organizacije (50%)

Tabela 1: Zdravstvene organizacije, vključene v zunanje  
ocenjevanje

Intervali skupnih ocen
Končno število točk 0100 101200 201�00 �01400 401500 501600 601700 701800 801900 9011000
Leto 1996- 1997 �27,2
Leto 1998-1999 �61,4
Leto 2000-2001 �67,2
Leto 2002-2003 �99
Leto 2004-2005 426,7
Leto 2006-2007 4�5,4

Tabela 2: Povprečje posameznih meril ocenjevanih organizacij v združenju Osakidetza

Avtorizacija  
s prstnim 
odtisom

Primer lekarne na urgenci - sledljivost in evidentiranje vseh 
zdravil za pacienta je popolnoma rutinsko opravilo

Vsa vrata  
na otroškem 

oddelku so 
prijazna  
za male  
bolnike

braževanju direktorjev in managerjev ter prenos poob
lastil na klinične oddelke (od vrha navzdol). Prvi stra
teški plan so pripravili za obdobje od 1998 do 2002, 
ga posodobili za obdobje 200� do 2007 in dopolnili v 
istem obdobju tudi s planom kakovosti. Na področju 
zaposlenih so vpeljali karierne načrte (poklicni razvoj), 
sistem merjenja zadovoljstva in ukrepe za preprečitev 
poklicnih tveganj. Velik poudarek so namenili informa
cijskemu sistemu, ki združuje vsa tri področja Baskije 
(Aldabide, Gizabide, Osabide) in omogoča vpogled 
gibanja pacienta (one clinical record), ocenjevanju in 
razvoju tehnologije. Ustanovili so fundacijo za razisko
vanje in razvoj. Jasno imajo opredeljene procese, ki 
vključujejo proces zdravstvene nege; proces nadzora, 
preventive in kontrole nad bolnišničnimi okužbami; 
uvedbo kliničnih poti in 5S metodo (organiziranje, re
ševanje, povezovanje, prilagajanje, poučevanje). Jasno 
so opredelili standarde kakovosti za nekatere diagno
ze (rak, srčni infarkt, operacija kolka, porod, …). Vpe
ljali so nekatere mednarodne standarde (ISO), sistem 
vodenja in reševanja pritožb in merjenja zadovoljstva 
uporabnikov. 

V zunanje ocenjevanje je bilo po letih vključenih na
slednje število javnih zdravstvenih organizacij: 
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BOLNIŠNICA ZUMARRAGA
Bolnišnica Zumarraga je specialistična bolnišnica, ki 
skrbi za 90.000 prebivalcev. Zaposluje 485 ljudi. Ima 4 
bolnišnične oddelke (124 postelj), oddelek enodnevne 
bolnišnice (8 postelj), oddelek intenzivne terapije (8 
postelj), 4 operacijske sobe in �9 ambulant. Bolnišnica 
na leto oskrbi 7.900 hospitaliziranih pacientov, 1�5.000 
ambulantnih pacientov, opravi �5.000 urgentnih pre
gledov in �.650 operativnih posegov. Bolnišnica za 
opravljanje zdravstvenih storitev razpolaga na letni 
ravni z 40 milijoni EUR, od tega je 95% iz naslova jav
nih prihodkov. 

1992  –  vpeljan sistem celovite kakovosti
199�  –  plan kakovosti, opredelitev poslanstva, ustanovitev združenja kakovosti, 
              sprejetje dokumenta – strateške reforme zdravstvenega sistema 
1994  –  merjenje zadovoljstva uporabnikov, izobraževanje s področja  

  managementa kakovosti
1996  –  odločitev o vpeljavi EFQM modela in izobraževanje za samoocenitev
1996  –  strateški plan 1997  2000
1997  –   prva samoocenitev, merjenje zadovoljstva uporabnikov preko telefona,  

  prvo merjenje zadovoljstva zaposlenih,izobraževanje zaposlenih s področja  
  kakovosti

1998  –  druga samoocenitev, merjenje zadovoljstva primarnega zdravstva, pregled  
  in dopolnitev strateškega plana, izdelava poslovnega načrta

1999  –  posodobitev poslanstva in sprejetje bolnišničnih vrednost, vpeljava  
  procesnega managementa – sistem vodenja kakovosti na podlagi zahtev  
  ISO

2000  –  prva zunanja ocenitev po modelu EFQM (srebrno priznanje – do 401 točke)
2001  –  opredelitev vizije, pregled ravnanja z okoljem (Ecoscan), zadovoljstvo  

  zaposlenih, Helix zlata nagrada, pridobitev naziva novorojenčku prijazna  
  bolnišnica (UNICEF) 

2002  –  opredelitev razvojnih ciljev, opredelitev procesov (16) in vpeljava projekta  
  za pridobitev ISO certifikata, druga zunanja ocenitev po modelu EFQM  
  (srebrno priznanje – do 451 točk), Ciudadania award

200�  –  strateški plan do leta 2007,  tretja zunanja ocenitev po modelu EFQM   
  (dobitnik zlate nagrade – do 501 točk), projekt certifikacije ISO 14001

2004  –  vpeljava timskega dela in modela neprestanih izboljšav, izobraževanje in  
  timsko delo, sistem uravnoteženih kazalnikov, certifikacijska presoja ISO  
  14001

2005  –  certifikacijska  presoja za pridobitev standarda ISO 9001:2000 in pridobitev  
  certifikata ISO 9001:2000

2006  –  procesno vodenje 
2006  –  ocenjevanje izboljšav (Eval express)
2007  –  zunanje ocenjevanje 
2008  –  ponovna certifikacijska presoja
2008  – 2011 –  strateški plan

Slika 3: Razvoj TQM v Bolnišnici Zumarraga

Vir: Vloga za Pridobitev priznanja Zumarraga  
        Hospital, Baskija

Zasedenost urgence je jasna in pregledna 
v uporabniku prijaznem programu

Monotoni vezni hodniki so lahko prijazni - 
sodelovanje s študenti z likovne akademije
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Bolnišnica uporablja različna orodja za 
neprestano izboljševanje svojega delo
vanja. Imajo jasno opredeljeno politiko 
in strategijo, vpeljano procesno vodenje, 
razvit kadrovski management in manage
ment virov. Najpomembnejšo vlogo pa 
predstavlja voditeljstvo, ki podpira razvoj 
kakovosti in nenehnega izboljševanja. Bis
tvo uspešnosti temelji na temeljnih vred
notah, spoštovanju in komuniciranju. V 
poslanstvu in viziji imajo opredeljeno 
bistvo obstoja, medtem ko načrtovanje, 
vrednote in voditeljstvo kažejo pot kako 
to doseči. Upravljanje in vodenje imajo 
začrtano z jasno opredeljenimi procesi, 
vključevanjem zaposlenih, uporabo virov 
(finančni, materialni, informacijski) in spo
štovanje vseh vključenih v proces zdravlje
nja. Bistvo neprestanih izboljšav je merje
nje, razmišljanje, raziskovanje in učenje. 
Središče dogajanja je pacient, zato imajo 
v vrednotah zapisano, da delajo in obsta
jajo za pacienta. Pogoj da to dosežejo je 
vzajemno spoštovanje, timsko delo, odpr
ta in jasna komunikacija, osredotočenost 
na rezultate, neprestano izboljševanje in 

pripadnost bolnišnici. 

Pot do odličnost je dolgotrajen in nikoli 
končan proces. Poti do celovite kakovosti je 
veliko, vendar je samo ena tista, ki pripelje 
do želenega rezultata. Pravzaprav je prava 
tista pot, ki se drži načela osredotočenosti 
na uporabnika. Ravno zato je dobro načr
tovan in vpeljan TQM v zdravstveni zavod 
najpomembnejše zagotovilo k večji prilago
dljivosti zahtevam bolnikov, učinkovitosti 
in fleksibilnosti celotnega zavoda, nižjim 
stroškom, boljšim rezultatom poslovanja 
in konkurenčni prednosti. 

Viri:
1. Euskalit _ Basque Foundation for Quality – Basque Coun

try Benchmarking Tour. 
 21 –2�.4.2008.
2. Basque Government Official Website:
 http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48741�/en
�. EUSTAT, Basque Statistics Office: http://www.eustat.

es/indice.asp?idioma=i
4. Zumarraga Hospital: http:// www.hospitalzumarrraga.

com
5. http://sl.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Baskija

RAVNANJE Z ODPADKI V ZDRAVSTVU V SB NM

Ingrid Jaklič, Adrijana Bobnar

V članku je na kratko predstavljeno diplomsko delo, katerega cilj je bil oceniti dejansko sta-
nje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti v SB NM od me-
sta njihovega nastanka do končnega zbiranja pred oddajo zbiralcu. Podane so tudi rešitve 
za izboljšanje obstoječega stanja v zvezi z ravnanjem z odpadki. Analiza obstoječega stanja 
je potekala s pomočjo strokovnih ogledov v objektu s poudarkom na sanitarno-tehničnih 
pogojih ravnanja z odpadki v zdravstvu v Splošni bolnišnici Novo mesto. 

UVOD
Odpadkov je čedalje več in zato so tudi vse 
težje obvladljivi. To velja za vsa področja. 
Zbrana količina odpadkov v zdravstvu je 
odvisna od številnih faktorjev. Velike koli
čine odpadkov in veljavna zakonodaja nas 
silijo k pravilnemu sortiranju in gospodar
nemu ravnanju z njimi. Zagotoviti moramo 
varnost bolnikov, zdravstvenih delavcev in 
vseh ostalih oseb, ki prihajajo v stik s temi 
odpadki.

1. OPIS POSTOPKOV DELA 
Z ODPADKI IN NAČINI 
RAVNANJA Z NJIMI V SPLOŠNI 
BOLNIŠNICI NOVO MESTO
Opisani so postopki dela in načini ravnanja 
s posameznimi vrstami odpadkov iz zdravs
tva v SB NM. Izdelane so sheme ravnanja z 
odpadki iz zdravstva, ki omogočajo hiter 
pregled posameznega cikla ravnanja z od
padki. Predstavljen je predlagani terminski 
načrt izboljšav, ki je lahko služi kot izho
dišče za načrtovanje izboljšav na področju 
ravnanja z odpadki iz zdravstva.

1. 1 Zbiranje in ločevanje  
odpadkov

Izvaja se na mestih nastanka, na posamez
nih oddelkih oziroma službah SB NM. Od
padke zbirajo in sortirajo tisti, pri katerih 
odpadek nastane. 

1. 2 Embalaža za zbiranje in 
transport odpadkov

Odpadki se zbirajo in ločujejo na mestu 
njihovega nastanka v embalaži, ki je pri
lagojena lastnostim, količini in načinom 
začasnega shranjevanja ter procesiranja.  

Letališče v Bilbau
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Embalaža je prilagojena fizikalnokemij
skim, biološkim in drugim lastnostim 
odpadkov. Vreče in posode iz plastičnih 
materialov za enkratno uporabo so do
volj močne in odporne proti poškodbam, 
ki lahko nastanejo med običajnim ravna
njem z njimi. Volumen vreč in posod je 
prilagojen količini nastajanja odpadkov. 
Embalaža za večkratno uporabo so plastič
ni zabojniki, ki omogočajo mokro čiščenje 
in razkuževanje. 

1. 3 Sredstva za notranji  
transport odpadkov

Prevozna sredstva imajo gladke, nepropust
ne in nepremočljive površine, ki omogočajo 
mokro čiščenje in razkuževanje. Ne nudijo 
zavetja insektom in glodavcem. Izdelana so 
tako, da omogočajo lahko in varno naklada
nje in razkladanje odpadkov in onemogoča
jo njihov raztres ali razlitje med prevozom.

Slika 1: Prevozno sredstvo za notranji  
transport odpadkov

Notranji transport odpadkov je časovno 
določen, ker poteka po istih poteh trans
port čistih in nečistih aktivnosti. 

1. 4 Prostori za začasno  
shranjevanje odpadkov

Prostori za začasno shranjevanje odpad
kov so namenjeni začasnemu shranjevanju 
pred dokončnim transportom do prostora, 
kjer se odpadki prevzemajo. Odpadke se 
po končanem zbiranju in embaliranju zača
sno shranjuje v teh namenskih prostorih. 
V prostoru za začasno shranjevanje od
padkov se ne skladišči drugih snovi razen 
odpadkov. Označeno je z dobro vidnim 
napisom in oznako, ki prepoveduje vstop 

nepoklicanim osebam in opozarja na nevar
nost. Tla in stene so izdelani iz materialov, 
ki se lahko čistijo in razkužujejo. 

V nadaljevanju so prikazane nekatere she
me postopkov oziroma načinov ravnanja s 
posameznimi skupinami odpadkov v zdravs
tvu v SB NM in opisani postopki ravnanja s 
posameznimi skupinami odpadkov.

1. 5 Ravnanje z odpadki, 
ki jih uvrščamo v skupi-
no 18 01 01 in 18 01 03*

To so odpadki, ki z vidika pre
ventive pred infekcijo zahte
vajo posebno ravnanje pri zbi
ranju in odstranjevanju. V to 
skupino uvrščamo tudi ostre 
infektivne in ostre neinfektivne 
odpadke. Bolnišnica ima že vr
sto let izdelana navodila za var
no ravnanje s temi odpadki.

1. 6 Ravnanje z odpadki, ki jih 
uvrščamo v skupino 18 01 04

To so odpadki, ki z vidika preventive pred 
infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja 

pri zbiranju in odstranjevanju. V to skupino 
uvrščamo mavčne povoje, oblačila za enkrat
no uporabo, vrhnji obvezilni material in ob
vezilni material, ki ni kontaminiran s krvjo ali 
gnojem v večji količini (manj kot 100 ml). 

1. 7 Ravnanje z odpadki, ki jih 
uvrščamo v skupino 18 01 06*  
in 18 01 07

V skupino18 01 06* uvršča
mo kemikalije, ki vsebujejo 
nevarne snovi. V bolnišnici 
so to formalin in ksilol. V 
skupino 18 01 07 uvrščamo 
kemikalije, ki niso zajete v 
skupini 18 01 06. V bolnišni
ci je to alkohol. V SB Novo 
mesto te kemikalije nastaja
jo samo na patocitološkem 
oddelku.

1. 8 Ravnanje z  
odpadki, ki jih  
uvrščamo v skupino 
18 01 08*

V to skupino uvrščamo 
odpadke citotoksičnih in 
citostatičnih zdravil in ves 
material, ki pride v stik s to 
skupino odpadkov. Bolni
šnica ima izdelana navodi
la za varno odstranjevanje 
odpadkov, kontaminiranih 
s citostatiki.
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Tabela 1: Predlagani terminski načrt  
tehničnih izboljšav v SB NM

UKREP Rok  
izvedbe

Izdelava nalepk za označenje 
embalaže za odpadke �1.12.07

Ločeno zbiranje odpadka 18 
01 04 15.2.08

Nakup ustreznih posod za  
odpadek 18 01 04 1.2.08

Nakup barvnih PVC vrečk za 
odpadek 18 01 04 1.2.08

Nabava transportnega vozička 
za odvoz odpadkov 1.2.08

Nabava mobilne stiskalnice za 
papir in karton 1.�.08

Izgradnja zbirnega centra 
odpadkov 1.5.08

Računalniška podpora pri  
zbiranju odpadkov v letu 2008

3. RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK
Odpadek predstavlja tako ekološki kot eko
nomski problem. Enako velja tudi za odpad
ke, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene 
dejavnosti.

Namen in cilj diplomskega dela je bil ugo
toviti, kako je področje ravnanja z odpadki 
iz zdravstva urejeno v SB NM, ugotoviti s 
kakšnimi pomanjkljivostmi se srečujejo pri 
ravnanju z odpadki ter na podlagi teh po
dati predloge za izboljšave.

V SB Novo mesto je bila pomembna nalo
ga uresničitev ločenega zbiranja odpad
kov s klasifikacijsko številko 18 01 04, k 
čemur bolnišnico zavezuje veljavna zako
nodaja. S 01.04.2008 so v bolnišnici pričeli 
z ločenim zbiranjem odpadka 18 01 04. 
Ločeno zbiranje bo posledično vodilo k 
velikemu zmanjšanju količin nastalih ko
munalnih odpadkov, saj je odpadkov, ki 
z vidika preventive pred infekcijo ne zah
tevajo posebnega ravnanja, količinsko 
veliko.

Slika 2: Zbiralniki za odpadke citostatičnih 
in citotoksičnih zdravil

1. 9 Ravnanje z odpadki, ki jih 
uvrščamo v skupino 18 01 09

To so zdravila s pretečenim rokom ali poš
kodovano embalažo. Bolnišnica še nima 
izdelanih ustreznih navodil za zbiranje in 
transport te skupine odpadkov, zato posto
pek poteka glede na ustni dogovor med 
oddelkom in lekarno.

Slika 3: Odpadna zdravila

2. PREDLOGI IZBOLJŠAV 
ZBIRANJA ODPADKOV IN 
RAVNANJA Z ODPADKI V  
SB NOVO MESTO
V času strokovnega ogleda v objektu, s 
poudarkom na sanitarnotehničnih pogo
jih ravnanja z odpadki v zdravstvu v Splo
šni bolnišnici Novo mesto, sem ugotovila 

dejansko stanje. Na podlagi analize stanja 
so podani predlogi tehničnih izboljšav, ki 
jih je mogoče izvesti v krajšem in daljšem 
časovnem obdobju. Za večino izboljšav je 
rok izvedbe relativno kratek, saj te ne zahte
vajo večjih finančnih vlaganj. Izgradnja zbi
ralnice predstavlja večji finančni izdatek, 
hkrati predstavlja problem izgradnje tudi 
prostorska stiska. Glede na dano situacijo 
je tudi rok izvedbe daljši. 

Naslednja pomembna naloga bolnišnice je 
ureditev zbiralnice odpadkov, saj obstoječa 
ne ustreza vsem zahtevam po Pravilniku o 
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri oprav
ljanju zdravstvene dejavnosti in z njo po
vezanih raziskavah. Obstoječa zbiralnica je 
premajhna, saj ne omogoča zbiranja vseh 
vrst ločeno zbranih odpadkov. Trenutno se 
v njej zbirajo infektivni odpadki in odpadki 
citostatičnih in citotoksičnih zdravil. Trije 
kontejnerji za interno stavbo poleg zbiral
nice odpadkov niso ograjeni in pokriti.

Za učinkovitejše spremljanje nastalih koli
čin odpadkov ter hitrejšo analizo nastalih 
količin je predlagana tudi računalniška pod
pora pri zbiranju odpadkov, ki bi pripomo
gla k lažjemu nadzoru in hitrejši statistični 
obdelavi zbranih odpadkov.

V terminskem načrtu izboljšav je predla
gana tudi nabava mobilne stiskalnice za 
papir in karton, saj je zbrana količina tega 
odpadka velika. Investicija bi se dolgoroč
no obrestovala, saj bi bistveno zmanjšali 
pogostnost odvoza te skupine odpadka.

Količine odpadkov se zaradi današnjega 
načina življenja povečujejo. S sortiranjem 
odpadkov pripomoremo k smotrnejšemu 
ravnanju z odpadki in s tem k reševanju 
ekološkega in ekonomskega problema z 
odpadki.
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Marjeta Berkopec

Lansko leto je bil v Splošni 
bolnišnici v Novem mestu 
odprt nov centralni opera
cijski blok (COB) s šesti
mi operacijskimi sobami. 
Spada med najmodernej
še operacijske bloke v 
Sloveniji in je primerljiv s 
podobnimi operacijskimi 
bloki v Evropi. 

CENTRALNI OPERACIJSKI 
BLOK ODPRL VRATA 
STROKOVNI JAVNOSTI

V soboto, 12. aprila smo novomeške 
operacijske medicinske sestre gostile 

kolegice iz ostalih slovenskih bolnišnic in 
jim predstavile organizacijo in delovanje 
operacijskega bloka in centralne steriliza
cije(CS). Predstavitvi obeh oddelkov, ki je 
potekala v prostorih Visokošolskega središ
ča v okviru katerega deluje tudi Visoka šola 
za zdravstvo Novo mesto, je sledil ogled 
v bolnišnici. Lansko leto v Novem mestu 
nismo dobili samo novega operacijskega 
bloka, pač pa je oktobra lani akreditacijo 
programa po bolonjskih usmeritvah pri
dobila tudi Visoka šola za zdravstvo Novo 
mesto. Udeležence je najprej pozdravila 
prodekanka mag. Vera Smodej, ki je tudi 
na kratko predstavila program šole. Stro
kovni direktor Splošne bolnišnice in v.d. 
predstojnik COBa Josip Smodej zelo do
bro pozna organizacijo oddelka. Prisotne 
je pozval k aktivnemu sodelovanju, izme
njavi izkušenj in izpostavil možnost kasnej
šega sodelovanja v manjših delovnih skupi
nah. Dobrodošlico in ustvarjalen dan nam 
je zaželela tudi glavna medicinska sestra 
bolnišnice gospa Zlata Rebolj. COB je pred
stavila operacijska medicinska sestra Marjeta 
Berkopec, centralno sterilizacijo pa glavna 

Najprej registracija pri najlepših domačih 
inštrumentarkah

Ana Goltes je že povezala svoj 
šopek službenih let, vendar je 
projektu COB-a namenila največ 
svojega časa in znanja.

Udeležence srečanja je prišla pozdravit tudi 
glavna medicinska sestra bolnišnice.

Polna predavalnica
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medicinska sestra CS Nataša Piletič. V živahni razpravi, ki je sledi
la, smo se dotaknili vseh aktualnih tem od časovne izkoriščenosti 
operacijskih sob, kadrovske problematike do dodatnega operativ
nega programa. Popoldne smo se odpravili v bolnišnico na ogled 
obeh oddelkov. Ogledi so bili organizirani v štirih skupinah po 
dvajset udeležencev. V sejni sobi bolnišnice so sponzorji srečanja 
pripravili razstavo in reklamno predstavitev svojih izdelkov. Za vso 
pomoč pri organizaciji srečanja se jim iskreno zahvaljujemo.

Srečanje smo zaokrožili s poznim kosilom v hotelu Krka.

Upamo, da bomo nova znanja in izkušnje, ki smo jih izmenjali 
na strokovnem srečanju koristno uporabili v svojih delovnih  
sredinah.

Konec dober vse dobro.

Na seznamu praznikov z oznako svetovni 
dan ni 24. aprila. Čeprav ta datum nima 
svetovne dimenzije je 24. april 2008 za 
DMSBZT Novo mesto pomemben datum. 
Po štiriletnem obdobju je predsednici 
in upravnemu odboru društva potekel 
mandat. Predsednica Jožica Rešetič je 
podala poročilo o delovanju društva, ki 
trenutno šteje 100� člane. Z redno orga
nizacijo strokovnih in družabnih srečanj 
skušamo prispevati k strokovnosti in pre
poznavnosti medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov v naši regiji. Na vo
lilnem občnem zboru je bilo staro vods
tvo ponovno izvoljeno. 

1�. decembra lani 
je naše društvo 
gospodu Jožetu 
Colariču, predsed
niku uprave in 
generalnemu di
rektorju Krke po
delilo naziv častni 
član. Tokrat smo 
mu priznanje tudi 
osebno izročili. 

V Krki svoje temelj
no poslanstvo žive
ti zdravo življenje 

PONOVNO IZVOLJENO 
VODSTVO 

Marjeta Berkopec 

uresničujejo s podporo različnih projek
tov, povezanih predvsem z zdravjem in 
kakovostjo življenja. Predstavnica Krke, 
gospa Barbara Kruhar Lorger je predstavi
la publikacije, ki jih je izdala Krka v skrbi 
za vaše zdravje.

Strokovni del srečanja so pripravili so
delavci iz internega oddelka Splošne 
bolnišnice Novo mesto. Predstavili so 
nova znanja na področju reanimacije. 
Za vse udeležence srečanja so pripravili 
tudi pisno gradivo o začetnih postopkih 
oživljanja. Marko Kmet, dr.med., speciali
zant interne medicine in inštruktor ERC 
je spregovoril o univerzalnem algoritmu 
oživljanja. Marina Kokalj, dipl.med.ses. pa 
je predstavila izobraževanje medicinskih 
sester v Splošni bolnišnici Novo mesto s 
področja oživljanja.

Priložnost za klepet s kolegicami smo iz
koristili v avli Kulturnega centra Janeza Tr
dine, kjer smo nadaljevali z neformalnim 
druženjem. 

Novoizvoljenemu oziroma ponovno izvo
ljenemu vodstvu našega društva pa čim 
več ustvarjalnega duha in uspešno delo 
še naprej. 
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S ciljem zagotavljanja kakovostno in hitro opravljenega 
dela v vseh skupinah naše službe, se dnevno trudimo za 
izpolnjevanje nalog. Cilj naše službe je zadovoljstvo upo-
rabnikov in zaposlenih. Pogostokrat je potrebno sodelo-
vanje vseh, zato vas še naprej zaprošamo za sodelovanje 
in strpnost. Nenazadnje naj nam bo vodilo pri delu lep 
slovenski pregovor: „Lepa beseda lepo mesto najde“.

PREDSTAVITEV SLUŽBE ZA ČIŠČENJE, 
TRANSPORT IN KURIRSKA DELA

Marjana Lavrič, vodja službe za čiščenje, transport in kurirska dela

Služba za čiščenje, transport in kurirska 
dela (v nadaljevanju SČTKD) je bila v bol
nišnici organizirana leta 2002. Takratni zu
nanji izvajalec Intel servis d.o.o., ki je že 
izvajal čiščenje prostorov v bolnišnici, je 
prevzel še organizacijo, vodenje in nadzor 
centralne transportne in kurirske službe. 

Od 01.07.2007 dalje je organizacija celot
ne službe SČTKD v domeni bolnišnice. V 
SČTKD nas je 86 redno zaposlenih delav
cev in � študentje. Delo opravljamo v treh 
izmenah. Sedež SČTKD je v kleti ginekološ
ko porodniške stavbe pred oddelkom cen
tralne sterilizacije. Tam imamo naslednje 
prostor: prostor dispečerja, prostor odmor 
osebja, pralnico, priročno skladišče in pi
sarno. Dnevno razporejenih, na vseh delo
viščih, je 65 delavcev. Naša delovišča so v 
vseh stavbah bolnišnice in so organizirana 
tako, da pokrijemo vse potrebe oddelkov 
in služb glede čiščenja, transporta in ku
rirskih del. 

Zaposleni so razporejeni v naslednje 
skupine: 
− skupina za čiščenje,
− skupina za spremstvo bolnikov,
− skupina za kurirska dela,
− skupina za specialne enote,
− skupina za transport vozičkov.

SKUPINA ZA ČIŠČENJE
Skupina opravlja naslednja dela:
− čiščenje in razkuževanje prostorov in 

opreme po kategorijah zahtevnosti v 

skladu z režimom,
− nameščanje potrošnega materiala,
− transport umazanega perila in odpad

kov do namenskih prostorov, 
− transport vozičkov z večerjo, 
− in ostala dela. 
 S sodobno tehnologijo čiščenja, upo

rabo specialnih pripomočkov in stroj
ne opreme skušamo prilagajati novim 
spoznanjem in doktrini na tem področ
ju. S tem skušamo doseči čisto in varno 
okolje za bolnike in osebje.

 V skupino za čiščenje je razporejenih 
48 delavcev.

SKUPINA ZA SPREMSTVO  
BOLNIKOV
Skupina dnevno izvaja naslednja dela: 
− spremstvo in transport bolnikov na prei

skave, posege, konziliarne preglede,
− premeščanje bolnikov med oddelki,
− transport umrlih na patologijo.
 V skupino za spremstvo bolnikov je raz

porejenih 12 zaposlenih. 

SKUPINA ZA KURIRSKA DELA
Skupina dnevno opravlja naslednja dela: 
− transport biološkega materiala v labora

torije (hematološki, biokemični, patocito
loški in na oddelek za transfuziologijo)

− prinašanje izvidov in rentgenskih slik,
− transport nujnih zdravil,
− transport sterilnega in nesterilnega ma

teriala v centralno sterilizacijo,
− transport osebnih zaščitnih sredstev,
− dnevni transport v zunanje laboratorije 

(Ljubljana, Golnik in ostalo). 
 V skupino za kurirska dela je razporeje

nih 11 delavcev.
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MEDICINSKA SESTRA – 
DISPEČER
V dopoldanskem času vse telefonske klice, 
ki so posredovani iz oddelkov in služb bol
nišnice, sprejema medicinska sestra – dis
pečer ali delavka iz skupine za spremstvo 
bolnikov. Vsi telefonski klici so pisno zabe
leženi. Dispečer razporedi klice glede na 
nujnost in jih posreduje ustrezni delovni 
skupini. Naloge dispečerja so tudi sodelo
vanje z reševalno službo zdravstvenega 
doma, naročanje in sprejemanje hitre po
šte ter ostala dela.

SKUPINA ZA SPECIALNE ENOTE
Delavke izvajajo dela:
− v laboratoriju,
− lekarni, 
− oddelku za rentgeologijo,
− centralni sterilizaciji, 
− B ambulanti in 
− kirurških endoskopijah. 
 Ta skupina opravlja poleg specifičnih 

del, ki so določena znotraj posamezne 

enote tudi čiščenje prostorov in opre
me. V skupini za specialne enote je raz
porejenih 7 delavcev.

SKUPINA ZA TRANSPORT 
VOZIČKOV
Skupina opravlja transport z akumulator
ski vlečnimi vozički transport:
− perila, 
− hrane, 
− zdravil in medicinskega potrošnega 

materila iz lekarne, 
− nemedicinskega materiala iz skladišča,
− odpadkov na začasno interno deponijo,
− biološkega materiala v laboratorij ZZV 

Novo mesto.
 V skupino je razporejenih 7 delavcev. 

S ciljem zagotavljanja kakovostno in hitro 
opravljenega dela v vseh skupinah naše 
službe, se dnevno trudimo za izpolnjeva
nje nalog. V letu 2007 smo prevzeli cen
tralno skladišče potrošnega materiala in 
delitev le tega po posameznih oddelkih in 

službah. S tem skušamo doseči večji nad
zor nad porabo potrošnega materiala.

Na področju čiščenja smo uvedli v gineko
loško porodniški stavbi novo tehnologijo 
čiščenja, na ostalih oddelkih pa poenotili 
tehnologijo čiščenja. Za vse talne površine 
uporabljamo enake krpe. Nabavili smo ne
kaj novih čistilnih vozičkov, pripomočkov 
in strojev. Uvedli smo spray metodo s poli
ranjem za obnovo talnih premazov. S tem 
bomo zagotovili lažje dnevno čiščenje in 
lepši izgled talnih površin. Skupina za čišče
nje je prevzela pranje krp za talne površine 
za celotno bolnišnico, saj nam je pred letom 
dni krpe prala pralnica bolnišnice. S tem 
smo zagotovili hitrejši obrat krp, tako da v 
celotni bolnišnici izvajamo čiščenje po tako 
imenovanem enostopenjskem sistemu.

Prevzeli smo v razporejanje in nadzor bol
niške strežnice v B ambulanti in prostorih 
endoskopij v kirurški stavbi. 

V letu 2008 organiziramo in izvajamo izo
braževanje zaposlenih v naši službi,na 
področju splošne in objektne higiene. Pri 
izvedbi izobraževanja sodelujejo tudi stro
kovni sodelavci dobaviteljev čistil, čistilnih 
pripomočkov in strojev. 

Tudi cilj naše službe je zadovoljstvo upo
rabnikov in zaposlenih. Pogostokrat je 
potrebno sodelovanje vseh, zato vas še 
naprej zaprošamo za sodelovanje in strp
nost. Nenazadnje naj nam bo vodilo pri 
delu lep slovenski pregovor: „ Lepa beseda 
lepo mesto najde“.

Za organizacijo, vodenje in nadzor službe 
skrbiva Marjana Lavrič – vodja in Andreja 
Novak – tehnolog.
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V pro sto rih splo šne bol ni-
šni ce v No vem me stu smo 
23. apri la le tos od pr li po-
druž ni co druš tva bol ni kov 
s Par kin so no vo bo lez ni jo 
za Po sav je, Do lenj sko in 
Belo Kra ji no.

Jo že Ko žar

Trepetlika, 
DRUŠTVO BOLNIKOV 
S PARKINSONOVO 
BOLEZNIJO

Druš tvo, ime no va no Tre pet li ka, zdru žu je 
vse, ki jih je doletela bo le zen, ki s svo ji mi 
last nost mi kru to po se že v vsak dan bol ni ka 
in nje go vih svoj cev. O tem pi še tudi bol nik, 
ki se je sre čal s to bo lez ni jo, kma lu pa na šel 
tudi po moč v Tre pet li ki.

»Ko sem pred še sti mi leti zbo lel, sem se 
zna šel v tem nem pre do ru in nisem ve del 
ne kod ne kam. Par kin son. Le kaj je to? 
Med na vad ni mi smrt ni ki se je o tej bo lez
ni go vo ri lo zelo malo, sko raj nič. Zato me 
je prva pot iz am bu lan te vo di la v knjiž ni
co, kjer sem iz de be le ga lek si ko na, ki sem 
ga z ve li ko te ža vo ko maj pri ne sel na bral
no mizo, iz br skal ne kaj krat kih stav kov. O 
zdrav ni ku, ki je to bo le zen opi sal in ime no
val po sebi, o od mi ra nju mož gan skih ce lic 
in o tem, da prak tič no ni zdra vi la zanj. Za 
oko li co, pa tudi za ne ka te re zdrav ni ke sem 
bil si mu lant, ki se mu ne da de la ti, če prav 
sem se zju traj ko maj iz vle kel iz po ste lje in 
od dr sal do stra niš ča, ob naj manj šem na po
ru pa po stal po ten po vsem te le su. Mi ši ce 

me niso več ubo ga le in v ča su iz klo pa sem 
ob se del kot sto let ni star ček in ča kal na po
moč bliž njih.

V bol ni šni cah so ne vrološ ki od del ki po na
va di od mak nje ni od oči preo sta lih pa cien
tov. To rej en sam strah, ena sama stig ma, 
ki sem jo ho tel pre ki ni ti. Zato sem se ob 
po mo či no vi nar jev raz lič nih me di jev dal 
na jav no raz ka zo va nje in se ci ra nje, da bi 

vsaj malo privz dig ni li tan či co s te 
bo lez ni. 

Prvi us peh je bil v tem, da so ljud je 
ve li ko kli ca li na mojo do ma čo te le
fon sko šte vil ko. V pra vih va lo vih so 
se vr sti la vpra ša nja po po sa mez ni 
od da ji ali ob ja vi. Ljud je so v stra
hu raz la ga li, da ima jo tudi oni ne
kaj po dob ne ga, pa jim zdrav ni ki 
ne mo re jo in ne mo re jo po sta vi ti 
diag no ze. Tako sem spoz nal, da 

mo ram po tem lju dem po ma ga ti po svo
jih mo čeh.

V meni je zra sla ide ja o po sku su us ta no vi
tve po druž ni ce bol ni kov s Par kin so no vo 
bo lez ni jo. Za čel sem pred tre mi me se ci, po 
ko maj dveh ted nih dela pa sem že do bil 
za go to vi lo, da nam je di rek to ri ca bol ni šni
ce pri prav lje na od sto pi ti pro stor za na še 
dru že nje. Kar ska kal sem od sre če, saj je 
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bila najtežja ovira za društvo za mano. Šte
vilo članov je raslo vsak dan in danes smo 
prišli do številke 26. 

Gospa Retelj, hvala za vse, pod vašo streho 
se dobro počutimo.

Na občnem zboru društva pred nekaj dne
vi v Domžalah smo se že spoznali in dobili 
občutek, koliko nas je. Zbralo se nas je na
mreč več kot 200, najmanj toliko pa jih je 
še ostalo doma.

Peta podružnica Trepetlike se je iz višav 
spuščala na realna tla in postaja vsak

dan večja stvarnost. V spomin na te začet
ke smo ob odprtju podružnice posadili sa
diko drevesa, ki je naš simbol, simbol naše 
bolezni. Trepetliko. Zaželimo ji, da zraste 
v veliko drevo, ki bo kljubovalo vsem vre
menskim ujmam in se bo dobro počutila 
v lepem grajskem parku.

Danijela Furlan, predstojnica laboratorija

PREHOJENA POT V 
50 LETIH
Diagnostični laboratorij Splošne bolnišnice Novo mesto le-
tos praznuje 50 let obstoja. Zato je 8. aprila v Termah Šmar-
ješke Toplice priredil rojstno dnevno slavje. Ta častitljiv 
jubilej so s svojo prisotnostjo počastili upokojenci laboratorija, vodstvo bolnišnice, predstojniki 
oddelkov, vodstvo Katedre za klinično biokemijo na fakulteti za farmacijo in mnogi predstojniki slo-
venskih klinično-biokemičnih laboratorijev. Praznovanje je bilo svečano in polno emocij. Izrečenih 
je bilo veliko čestitk z dobrimi željami po napredku in novih uspehih laboratorija. 
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Ko se pripravljamo za prihodnost, se v 
mislih vračamo v preteklost. Naša prete
klost se je začela v prvih povojnih letih 
z oddelčnimi priročnimi laboratoriji, ki 
so opravljali rutinske preglede urina, že
lodčnega soka in hematološke preiskave, 
medtem ko so se vzorci za biokemične 
preiskave pošiljali v biokemični laborato
rij interne klinike v Ljubljano, delno pa v 
živilski laboratorij novomeškega higien
skega zavoda.

V laboratorijih so pod vodstvom oddelč
nih zdravnikov delali priučeni bolničarji, 
saj takrat še ni bilo šol, ki bi nudile ustrez
no izobraževanje. Šele v juliju 1958 je 
novo ustanovljeni skupni laboratorij pod 
vodstvom prve strokovnjakinje inženirke 
kemije Vilme Boh, v levem krilu prvega 
nadstropja glavne bolnišnične zgradbe, 
združil vse oddelčne laboratorije. Januar
ja 1959 je strokovni kolegij tudi uradno 
potrdil ustanovitev centralnega klinične
ga in biokemijskega laboratorija kot novo 
organizacijsko enoto Splošne bolnišnice 
Novo Mesto.

Že v letu 1959 je bilo za potrebe oddelkov 
in ambulant opravljenih preko 11600 prei
skav. Opremljanje laboratorija in pridobi
vanje novih prostorov ni sledilo naraščajo
čemu števila analiz in že leta 1965 je bilo 
premalo prostora za takraten obseg dela, 
ko je število preiskav preseglo 120 000. 

Tudi kadrovsko je bil laboratorij v prvih 10. 
letih podhranjen.

196�. leta je bilo uvedeno 24 urno zago
tavljanje laboratorijskih storitev v obliki 
pripravljenosti popoldan in ponoči ter ob 
nedeljah in praznikih, leto kasneje pa uve
dena dežurna služba za hematologa.

Leta 1967 je laboratorij pridobil nekaj 
novih prostorov in se dokončno preselil 
v obnovljene prostore 1969. leta. Poleg 
dežurnega hematologa je bil od tega leta 
v pripravljenosti še biokemik. Pogoste ka
drovske menjave v letih od 1964 do 1969 
so zelo ovirale kontinuiteto dela. 

197�. leta se zopet pojavi prostorska stiska, 
kar podkrepi še podatek, da je 18 laborato
rijskih delavcev tega leta opravilo že preko 
2�0 00 preiskav. Imeli so zaposlene tudi � 
snažilke – strežnice, saj so analize izvajali 
pretežno ročno in je bilo veliko pomivanja 
laboratorijskega inventarja. Leto kasneje 
so zabeležili kar 27,7 odstoten porast labo
ratorijskih preiskav.

V poročilo za leto 1977 je inženir Bohova za
pisala, da je prostorska stiska največja ovira 
za strokovni razvoj. Zgodovina se ponav
lja, saj se laboratorij še sedaj nahaja v istih 
prostorih. Lahko bi celo rekli, da zgodovina 
ostaja, saj je tega leta nabavljeni analizator 
za določanje glukoze – Beckmanov gluko
meter  še danes v funkciji.

Leta 1979 se je strokovnemu timu labora
torija pridružila Danica Prijatelj, profesori
ca biologije. 

V letih od 1981 do 1984 so se pojavile ve
like težave z dobavo reagentov, zato se 
začasno posamezne preiskave niso izvaja
le. To pa se je odsevalo v rahlem znižanju 
števila preiskav. 

198�. leta je bil v laboratoriju opravljen 
strokovni nadzor tričlanske komisije, 
ki jo je vodil že pokojni profesor Niko  
Jesenovec.

Leta 1985 se je laboratorij opremil z avto
matskim hematološkim števcem, naslednje 
leto pa še z biokemičnim analizatorjem.

Od leta 1984 pa do danes je število prei
skav v stalnem porastu, z izjemo leta 
2002, ko je bil zabeležen 6 odstoten pa
dec zaradi ukinitve obratne ambulante 
v tovarni Revoz. Lani smo izvedli preko 
7�0 000 preiskav.

Leta 1988 je laboratorij pretresla žalostna 
vest o izgubi prve predstojnice ing. Vilme 
Boh, ki je bila na čelu laboratorija �0 let. Vo
denje laboratorija je prevzela Danica Prija
telj in ga vodila 7 let. Leta 1995 je odšla na 
novo delovno dolžnost v ZD NM, na njeno 
mesto pa je takratni direktor Tone Starc, dr. 
med, imenoval Danijelo Furlan, ki funkcijo 
predstojništva opravlja še danes.

mi - vi - oni
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Ča si za na kup no vih ana li za tor jev zad njih 
20 let za ra di po manj ka nja de nar ja niso bilo 
rož na ti, ven dar so stro kov ni ar gu men ti ved
no pre pri ča li vods tvo bol ni šni ce, da je le z 
mo der ni za ci jo la bo ra to ri ja mož no dr ža ti 
ko rak z raz vo jem me di cin ske stro ke. 

Več ja spre mem ba, ki se je zgo di la v zad
njih 10 le tih, je leta 200� vzpo stav lje na 
so dob na ko mu ni ka cij ska pot z uved bo in
for ma cij ske ga si ste ma v la bo ra to ri ju (LIS) 
in nje go va po ve za va z bol ni šnič nim in for
ma cij skim si ste mom.

Od svo je us ta no vi tve do da nes la bo ra to rij 
skr bi za stal no izo bra že va nje za po slenih, 
dvi ga izo braz be no struk tu ro ka dra ter iz
pol nju je pred pi sa ne stro kov ne zah te ve 
in upo šte va uve ljav lje ne stan dar de na 
po droč ju la bo ra to rij ske me di ci ne. S tem 
za go tav lja svo jim upo rab ni kom ka ko vost
ne la bo ra to rij ske sto ri tve, ki jih do ka zu je z 
med na rod ni mi cer ti fi  ka ti in po sta ja pre poz
nav na or ga ni za cij ska eno ta SBNM.

Za kra tek čas smo se vr ni li v pre te klost, se
daj pa nas za ni ma pri hod nost, ker bomo v 
njej pre ži ve li os ta nek na še ga živ lje nja.

Prvo stro kov no sre ča nje smo v do lenj skem 
Druš tvu na me ni li en te ral ni pre hra ni on ko
loš ke ga bol ni ka. Go sto ljub je nam je po nu
di lo Vi so ko šol sko sre diš če Novo me sto, 
zato je pri sot ne naj prej poz dra vil di rek tor 
Vi so ko šol ske ga sre diš ča prof.dr. Mar jan Bla
žič, nato pa še de kan Vi so ke šo le za zdravs
tvo v No vem me stu, prof.dr. Bo žo Kralj in 
Jo ži ca Čam pa, stro kov na sve to val ka in koor

IMAM RAKA, KAJ PA ZDAJ?
Mar je ta Ber ko pec

di na to ri ca, ki je 
ak tiv no so de lo
va la pri pri pra
vi štu dij ske ga 
pro gra ma za 
zdravs tve no 
nego.

Mi le na Dr nov
šek, dipl.med.
ses. je svo je 
pre da va nje na
slo vila z vpra

Teme stro kov nih sre čanj pri teg ne jo biv še uči te lji ce in 
učen ke.
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ša njem: Imam raka, kaj pa zdaj? V ce lo vi ti 
pred sta vi tvi on ko loš ke ga bol ni ka je na ni za
la še več vpra šanj s ka te ri mi se sre ču je mo 
zdravs tve ni de lav ci. Pou da ri la je po mem
bnost pr ve ga sti ka, ki ga vzpo sta vi mo z 
bol ni kom. Bol ni ku mo ra mo dati do volj 
ča sa, saj diag no za rak vsa ko gar pre tre se. 
Naen krat se mu se su je svet, za stav lja si ne
šte to vpra šanj. Zato je zelo po mem bno, da 
si me di cin ska se stra vza me čas in je ta krat 
ob bol ni ku.

Svo jo zgod bo in iz kuš njo je de lil z nami gos
pod G, ki so mu lan sko leto odkrili plaz mo
ci tom in se po go sto zdra vi na he ma to loš
kem od se ku in ter ne ga od del ka. Po ve dal je, 
da so od vse ga za čet ka o nje go vi bo lez ni 

vsi gla sno go vo ri li. Tudi zato je laž je spre jel 
bo le zen in se po dal po poti zdrav lje nja.

Da rin ka Pa njan, dipl.med.ses.,dieteti čar ka 
je spre go vo ri la o en te ral ni pre hra ni. En te
ral na pre hra na je pre hran ska pod po ra za lju
di s pre snov ni mi te ža va mi za ra di kro nič nih 
bo lez ni ali za ra di po ve ča nih te le snih ak tiv
no sti. Cilj kli nič ne pre hra ne je ohra nja nje 

sluz ni ce tan ke ga 
čre ve sa. En te ral
na pre hra na je 
ob li ka os nov ne 
ali do pol nil ne 
pre hra ne. Vnos 
m o  d i  f i  c i  r a  n e 
hra ne ali en te ral
nih pri prav kov je 
mo žen per os ali 
pre ko raz lič nih 
sond, je ju no sto

me,.. Na tr žiš ču je prib liž no 150 raz lič nih 
pri prav kov. Leta 1992 so od kri li, da je en te
ral na pre hra na op ti mal na za bol ni ke z ma
lig ni mi obo le nji. Po mem ben je vsak ko rak. 
S te ra pi jo je tre ba za če ti do volj zgo daj, da 
pre pre či mo ozi ro ma upo ča sni mo iz gu bo 
mi šič ne mase za ra di raka.

An dre ja Go renc, pred stav ni ca Ab botta 
nam je za ko nec pred sta vi la še ce lo ten 
spek ter nji ho vih en te ral nih pri prav kov in 
nas sez na ni la z no vi mi oku si, ki bodo kma
lu na tr žiš ču.

Pri dob lje na zna nja bomo lah ko ko rist no upo
ra bi li pri svo jem delu, pa tudi če bomo mo ra li 
kdaj na sto pi ti v vlo gi svoj ca ali celo bol ni ka.

Č e s t i t k a
Ob praz no va nju 

med na rod ne ga dne va 
me di cin skih se ster je dobila 

priz na nje ZLATI ZNAK 
Zbor ni ce zdravs tve ne nege
 in ba biš ke nege Slo ve ni je, 

gos pa Jo ži ca Re še tič, 
glav na me di cin ska se stra 

ki rurš ke ga od del ka.

Priz na nje so ji po de li li 
za nje no pri za dev no delo 

na po droč ju zdravs tve ne nege 
in pro sto voljs tva.

Spo što va ni in ce nje ni ko le gi ci 
is kre no če sti tam v svo jem ime nu 

in ime nu ko le gi ja glav nih 
me di cin skih se ster 

Splo šne bol ni šni ce NM. 

Zla ta Re bolj

Z A H V A L A
Is kre na hva la vsem za po sle nim v Splo
šni bol ni šni ci, ka te ri ste mi na ka kr šen
ko li na čin po ma ga li ob rojs tvu mo je ga 
vnuč ka. 

Irma Jan že vec
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Dolgo sem premišljevala, kaj naj vam za
želim ob prazniku, ki ga praznujemo 12. 
maja. Nikakor nisem našla besed, s kate
rimi bi poudarila pomembnost praznika 
in predvsem pomembnost vseh nas, ki 
delujemo na področju zdravstvene nege. 
Poklic, ki ga opravljamo, je družbeno priz
nan in cenjen. Morda porečete, da so to 
lepe besede, da je v resničnem življenju 
drugače. Res je. Da poklici v zdravstveni 
negi niso družbeno cenjeni in ne priznani, 
nam pove že dejstvo, da na nivoju države 
ni dorečenih in veljavnih kadrovskih nor
mativov. Položaj kompetenc in odgovorno
sti ni urejen, v imenu denarja se zmanjšuje 
nivo zahtevane izobrazbe za zahtevnejša 
dela, kar se moderno imenuje nacionalna 
poklicna kvalifikacija). Kako ceni naša druž
ba 16.800 zaposlenih v zdravstveni negi, 
je pokazala tudi s sestavo članov v novo 
ustanovljenem Svetu za zdravje pri vladi 
republike Slovenije. Od šestindvajsetih čla
nov, ki ga sestavljajo, ni nobenega, ki bi bil 
iz vrst zdravstvene nege. So pa člani sveta 
predstavniki ministrstva za kmetijstvo in 
gospodarstvo. Morda pa le ti lahko več pri
pomorejo k načrtovanju in razvoju v zdravs
tveni negi kot tisti, ki se dnevno trudimo 

Zlata Rebolj, Glavna medicinska sestra bolnišnice

OB MEDNARODNEM  
DNEVU MEDICINSKIH  
SESTER

delati dobro in strokovno za paciente in ne 
nazadnje tudi za vse državljane?

Vsa ta razočaranja nam ne morejo vzeti 
priznanj in hvaležnosti, ki nam jih izkazu
jejo naši pacienti. Tudi vodstvo bolnišnice 
je naklonjeno zaposlenim v zdravstveni 
negi, kar se kaže s tem, da podpira izobra
ževanje in napredek v zdravstveni negi in 
skrbi za dobro preskrbo s pripomočki, ki 
jih potrebujemo pri delu.

Ob letošnjem praznovanju mednarodne
ga dneva medicinskih sester, smo v bolni
šnici še prav posebno ponosni na kolegico 
gospo Jožico Rešetič, glavno medicinsko 
sestro kirurškega oddelka, ki je bila odliko
vana z zlatim znakom Zbornice zdravstve
ne nege in babiške nege Slovenije.

Letošnje praznovanje mednarodnega dne
va medicinskih sester je posvečeno družini 
in vlogi medicinske sestre pri obravnavi 
družine, kar tudi kaže na dejstvo kako po
membna je vloga medicinskih sester (moš
kih in ženskih) pri razvoju družbe.

Že vrsto let sem medicinska sestra in s 
ponosom opravljam poklic, ki sem si ga 
izbrala. Verjamem, da vsi, ki delujemo 
na področju zdravstvene nege, ne glede 
na stopnjo izobrazbe in spol, svoj poklic 
opravljamo strokovno, vestno, prizadevno, 
z ljubeznijo in ponosom. Modernejši časi, 
tehnološki razvoj in višja stopnja izobraz
be pa od vseh nas zahtevajo tudi večjo 
prilagodljivost v procesu zdravljenja in os
krbe bolnika in ne nazadnje prevzemanje 
nekaterih zahtevnejših del.

Spoštovane in cenjene kolegice in kolegi 
ob praznovanju mednarodnega dneva me
dicinskih sester vam želim mnogo poklic
nih, osebnih in družbenih uspehov.

mi - vi - oni
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Zdravka Žižić

13. marec, svetovni dan ledvic
Praktično ni skupine bolni-
kov, ki ne bi pod okriljem ene 
izmed svetovnih zdravstvenih 
organizacij obeleževale svo-
jega dne. Ne gre za praznova-
nje, temveč za opozorilo, da 
so določene bolezni tu, med 
nami. Namen svetovnega 
dneva ledvic je ozaveščanje o 
življenjskem pomenu in vlogi 
ledvic ter razširjanju znanj, da 
je kronična ledvična bolezen 
pogosta in nevarna, vendar se 
z njo da živeti naprej. Seveda 
pod pogojem, da upoštevamo 
določen življenjski slog.

Svetovni dan ledvic je vsako leto drugi 
četrtek v marcu. Na ta dan po vsem sve
tu, v več kot 60 držav, hkrati potekajo 
različne aktivnosti ledvičnih bolnikov 
in zdravnikov, ki ozaveščajo ljudi, name
njene pa so preprečevanju nastanka led
vičnih bolezni.

Za ledvično boleznijo danes zboli eden 
od 10 ljudi, na svetu je več kot 500 mili
jonov ljudi z ledvično boleznijo. Več kot 
10 % odrasle populacije ima okvarjene 
ledvice. Tudi otroci niso izjema.

Vsaka ledvična bolezen sicer ne pomeni 
končne odpovedi ledvic, vendar zdravniki 
opozarjajo, da gre za kronično ledvično 
bolezen, ko ta traja več kot tri mesece. 
Če bolezen prepoznamo v zgodnjem ob
dobju, je možnost za uspešno zdravljenje 
veliko večja, kot če jo odkrijemo pozne
je. Odkrivanje bolezni je zelo težavno, 
saj ledvice običajno ne povzročajo težav. 
Bolezen je tiha in zato tako tudi napredu
je. Ledvice običajno ne bolijo, na seču 
ni očitnih sprememb, bolnik se počuti 
dobro. Bolezen se običajno odkrije pri ru
tinskem pregledu. Ledvična bolezen ima 
5 stopenj, zadnji kronični odpovedi sledi 

dializa ali transplantacija ledvice, če je bol
nik zanjo primeren. 

Med najbolj pogoste dejavnike tvega
nja za nastanek ledvične bolezni danes 
zdravstvena stroka uvršča: sladkorno bole
zen, zvišan krvni tlak, prekomerno telesno 
težo, kajenje in določene dedne bolezni.

Če se z dejavniki tveganja za kronično led
vično bolezen ne seznanimo, bo število 
človeških življenj, ki jih izgubimo zaradi 
ledvičnih bolezni, še naprej naraščalo. 
Zato ima razprava o ledvičnih boleznih, 
njenih zapletih in srčno žilni ogroženosti 
ledvičnih bolnikov zagotovo svoje mesto 
tudi v institucijah, ki oblikujejo in spremi
njajo zdravstveno politiko. Od nacionalne 
ozaveščenosti in ustreznih preventivnih 
programov lahko pričakujemo pomem
bne koristi za bolnike in tudi za zdravs
tveno blagajno.

Stroški zdravljenja končne ledvične odpo
vedi strmo naraščajo. Na svetu je več kot 
1, 5 milijonov ljudi življenjsko odvisnih od 
nadomestnega zdravljenja, kar pomeni da 
so na dializi ali pa živijo s presajeno ledvi
co. Ta številka naj bi se po napovedih v na
slednjih desetih letih kar podvojila. Tudi v 
Sloveniji ni dosti drugače. Na dializi je okoli 
1700 ljudi (hemodializa in trebušna dializa) 
in okoli 500 ljudi živi s presajeno ledvico. 
Letni prirast je več kot 10%.

Ledvice imajo v telesu izredno pomem
bno funkcijo. Vsak dan prečistijo 200 litrov 
krvi. Človek ima približno 5 litrov krvi in 
ledvice jo v enem dnevu 40krat prečisti
jo. So prava kemična tovarna, ki s sečem 
iz krvi odstranjujejo odpadne snovi in 
odvečno vodo. Skrbijo za ravnovesje ka
lija, natrija in drugih snovi v telesu. V njih 
nastajajo pomembni hormoni, ki spodbu
jajo kosti mozeg k tvorbi rdečih krvnih ce
lic, uravnavajo krvni tlak in pomagajo pri 
ohranjanju zdravih kosti.

Zelo pomembno je zgodnje prepoznava
nje in preprečevanje ledvične bolezni. 
Merjenje krvnega tlaka, laboratorijski 
pregled seča in krvi so enostavne, dostop
ne in poceni metode, ki lahko že zgodaj 
odkrije kronično ledvično bolezen, zato 
poziv k odgovornosti do lastnega zdravja 
ni odveč.

mi - vi - oni
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Ak ci ji obe le že va ja tako po mem bne ga dne, smo se pri dru ži li slo ven ski led vič ni 
bol ni ki, ki smo zdru že ni v 16 dru štev in Zve zo dru štev led vič nih bol ni kov Slo ve ni-
je. Pri pra vi li smo šte vil ne ak tiv no sti po vsej Slo ve nij, naj bolj od mev ne so bile na 
dr žav nih in ko mer cial nih me di jih. Do lenj sko druš tvo je po skr be lo za brez plač no 
raz de li tev pla ka tov in zlo ženk po zdravs tve nih do mo vih in zdravs tve nih po sta jah 
ši rom Do lenj ske, Bele Kra ji ne in tudi Po sav ja. Na ši pro sto volj ci so in for ma tiv na 
gra di va od ne sli v šo le, bol ni šni ce, knjiž ni ce, do mo ve sta rej ših in mno ge dru ge 
us ta no ve. V na ku po val nem cen tru smo po sta vi li info toč ko, kjer smo mi moi do če 
te sti ra li ko li ko poz na jo de lo va nje led vic in de jav ni ke tve ga nja za na sta nek led-
vič ne bo lez ni. Na ši pro sto volj ci, med ka te ri mi so bili tudi di ja ki če tr tih let ni kov 
sred nje zdravs tve ne šo le iz No ve ga me sta, so mi moi do čim me ri li krv ni tlak in 
jih pou či li o tem, kako po mem bno je, vzdr že va nja nor mal ne ga krv ne ga tla ka 
(120/80). Z info toč ke smo se jav lja li na ra dio Krka, pred tem pa smo pri pra vi li 
šte vil ne pris pev ki v lo kal nem ča so pis ju. Na od se ku dia li ze in v SB Novo me sto 
smoob li ko va li po seb ne og la sne pa no je. Na več kot 120 elek tron skih na slo vov 
pa smo po sla li spo ro či lo o tem za kaj obe le žu je mo sve tov ni dan led vic in komu 
je na me njen. V ak ci ji je so de lo va lo 25 pro sto volj cev.

POSEBNA ZAHVALA ve lja men to ri cam zdravs tve ne šo le Novo me sto, ki so se ta koj 
od zva le na na šo proš njo in nam v po moč po sla le di ja ke če tr te ga let ni ka: Va le ri-
jo, Kat jo, Tino in Mar ka, ki so na stoj ni co pri va bi li mno ge obi sko val ce. Pri jaz ni 
di ja ki so po ka za li ve li ko mero pro fe sio nal no sti.Na smeh, do bra vo lja, spošt ljiv 
in pri ja zen od nos do soč lo ve ka, kra si te mla de lju di, ki so že zgo daj po ka za li, da 
jim pro sto voljs tvo za pol nju je del živ lje nja. Lah ko so zgled mno gim mla dim, ki 
mo go če ne vedo kaj bi v živ lje nju po če li.

Hva la od go vor nim šo le in di ja kom za vso pod po ro. 

mi - vi - oni
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Ingrid Jaklič, dipl.san.inž.

PRIMARNA PREVENTIVA 
LEGIONARSKE BOLEZNI V 
SPLOŠNI BOLNIŠNICI 
NOVO MESTO
1. OPIS BAKTERIJE

Legionele so majhni (0,� – 0,9μm), po 
Gramu negativni bacili. So gibljivi, imajo 
biček in pile. Rastejo na posebnih gojiščih. 
Uvrščamo jih v družino Legionellacea, rod 
Legionella. Poznamo 42 vrst legionel in 64 
serogrup, ki se med seboj razlikujejo po 
polisaharidnih antigenih na površini ce
lice. Več kot 90% okužb pri ljudeh povzroča 
Legionella pneumophila serološke skupine 
1,4 in 6. (1)

Slika 1: Legionella pneumophila 

2. VZROKI IN UGODNI 
POGOJI ZA OBSTOJ 
IN RAZMNOŽEVANJE 
LEGIONEL V OMREŽJU
 temperatura vode v omrežju med 20 

°C in 50 °C,
 zastoji vode v omrežju zaradi prema

jhne porabe, odsotnosti uporabnikov, 
motnje v oskrbi z vodo,

 mrtvi rokavi v vodovodnem omrežju 
(nastanejo po adaptacijah oz. spremin
janju internega vodovodnega omrežja, 
če se odstranijo samo izlivke ali deli 
cevi),

 biofi lmi v omrežju in povečano število 
drugih bakterij,

 prisotnost železa in organskih snovi v 
vodi,

 prenizka vsebnost dezinfekcijskega sred
stva, kjer ga je potrebno uporabljati,

 dotrajana instalacija in nekontrolirani 
adaptacijski posegi. (2)

3. UKREPI ZA 
PREPREČEVANJE 
RAZMNOŽEVANJA 
LEGIONEL V OMREŽJU
 temperatura hladne vode v omrežju 

naj bo pod 20 °C ,
 temperatura tople vode v omrežju na 

vseh (tudi na najbolj oddaljenih) pipah 
in prhah naj bo več kot 50°C (bolje 
55°C),

 temperatura v grelcu naj bo več kot 
60° (najmanj 1 uro na dan naj bo taka 
temperatura tudi na dnu grelca),

 na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, 
naj se izvaja tedensko spiranje do sta
bilizacije temperature vode,

 mrežice na pipah in glave tušev naj 
bodo redno čiščene (usedline, nesna
ga, kamen)  najmanj 4 krat letno oz. 
po potrebi,

 redno pregledovanje in po potrebi 
čiščenje grelca – najmanj enkrat letno,

 pregled rezervoarjev za mrzlo 

vodo – letno, 
 izvajanje potrebnih popravil – 

sprotno,
 čiščenje in klorni šok (dezinfekcija) po 

posegih v interni vodovodni sistem.

Zaradi uspešnega izvajanja preventivnih 
ukrepov mora biti izdelana shema ali načrt 
vodovodnega sistema  instalacij. Po tej sh
emi je potrebno opraviti pregled objekta in 
opisati ali zanikati dejavnike tveganja. Ob 
tem je treba upoštevati možnost nastanka 
aerosola. (2)

4. NADZOR NAD 
VODOVODNIM 
OMREŽJEM V SB NM

V letu 2007 smo že imeli vzpostavljen 
načrt nadzora v pljučni in interni stavbi, 
dokončan je bil še načrt vzdrževanja v 
kirurški in ginekološkoporodniški stavbi. 
Načrti vzdrževanja in evidence so priprav
ljeni za vsak sistem internega vodovod
nega omrežja posebej in tako se vodi tudi 
potrebna dokumentacija. 

Slika 2: Tehnični načrt internega 
vodovodnega omrežja

Dokumentacija za vsak vodovodni sistem 
vsebuje: 
 Tehnični načrt vodovodnega sistema.
 Seznam izlivk z oznako pretočnosti in 

odvzemnih mest za vzorčenje vode.
 Tehnični opis stanja vodovodnega 

sistema in grelcev.
 Načrt pregledov in čiščenja grelca.
 Evidenca pregledov in čiščenja grelca.
 Dnevna evidenca izmerjenih tem

peratur vode na grelniku izhodne in 
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povratne vode.
 Načrt pregledovanja rezervoarjev 

hladne vode.
 Evidenca pregledov rezervoarjev 

hladne vode.
 Evidenca temperature hladne vode na 

vstopu v objekt (na 6 mesecev januar 
in julij).

 Evidenca izmerjenih temperatur vode 
tople in hladne vode na vseh izlivkah 
enkrat letno.

 Evidenca izmerjenih temperatur tople 
in hladne vode na distalnih izlivkah en
krat mesečno.

 Načrt iztakanja manj pretočnih izlivk.
 Evidence o iztakanju in kontroli izvaja

nja iztakanja.
 Načrt čiščenja, razkuževanja in men

jave perlatorjev in glav tušev.
 Evidenca čiščenja, razkuževanja in 

menjave perlatorjev in glav tušev.
 Evidenca posegov v vodovodni 

sistem.
 Evidenca čiščenja in klornih šokov na 

sistemu.
 Načrt preverjanja zdravstvene us

treznosti pitne vode (mikrobiološke 
preiskave in sanitarnokemične 
preiskave).

 Evidenca preverjanja zdravstvene us
treznosti pitne vode (mikrobiološke 
preiskave in sanitarnokemične pre
iskave) z originalnimi izvidi in oceno 
ogroženosti.

 Načrt odvzema vzorcev vode na prisot
nost legionel v vodovodnem sistemu.

 Evidenca odvzema vzorcev vode na 
prisotnost legionel v vodovodnem 
sistemu z originalnimi izvidi in oceno 
ogroženosti.

Nadzor nad vodovodnim omrežjem je bist
venega pomena, saj z njim tudi v primeru 
prisotnosti legionel v vodi hitro ukrepamo. 
Za obvladovanje problematike je potreb
no multidisciplinarno delo (inženirsko 
tehnično in zdravstveno)  sodelovanje 
med upravljavci zgradb in medicinsko 
stroko, dobrodošla pa bi bila tudi zakon
ska podlaga. (�)

datum

št. vzorcev

dodatni 
ukrepi

zanema-
rljivo 

tveganje

zelo 
nizko

nizko 
tveganje

srednje 
visoko 

tveganje

visoko 
tveganje

zelo 
visoko 

tveganje
skupaj

15.03.2007 � / / / / / � /
26.04.2007 1 / / / / / 1 /
12.09.2007 4 / / / / / 4 /

datum

št. vzorcev
dodatni 

ukrepi
zanema-

rljivo 
tveganje

zelo 
nizko

nizko 
tveganje

srednje 
visoko 

tveganje

visoko 
tveganje

zelo 
visoko 

tveganje
skupaj

14.02.2007 1 1 0 0 0 0 2 /
26.04.2007 7 0 0 0 0 0 7 /
23.08.2007 7 0 0 0 0 0 7 /

5. REZULTATI OPRAVLJENIH NADZOROV IN 
UKREPI V LETU 2007

I. PLJUČNA STAVBA

datum

št. vzorcev

dodatni ukrepizanema-
rljivo 

tveganje

zelo 
nizko

nizko 
tveganje

srednje 
visoko 

tveganje

visoko 
tveganje

zelo 
visoko 

tveganje

26.04.2007 0 0 6 2 1 0

1. toplotni šok in 
namestitev fi ltra 

proti legioneli na 
ključni izlivki

28.05.2007 8 2 1 0 0 0 /
16.08.2007 0 2 4 � 1 0 2. toplotni šok
20.09.2007 7 0 6 0 0 0 /
18.10.2007 6 2 1 2 0 0 /
20.12.2007 6 2 0 1 2 0 �. toplotni šok

II. STAVBA INTERNEGA ODDELKA 

VZORČENJE PITNE VODE NA PRISOTNOST LEGIONELE

III. STAVBA KIRURŠKEGA IN GINEKOLOŠKO PORODNIŠKEGA 
ODDELKA

VZORČENJE PITNE VODE NA PRISOTNOST LEGIONELE

VZORČENJE PITNE VODE NA PRISOTNOST LEGIONELE 

6. ZAKLJUČEK

V letu 2007 smo imeli največ težav s prisotnostjo legionele v stavbi kirurškega in 
ginekološkoporodniškega oddelka. Strokovna služba ZZV NM nam je v teh primerih 
vedno podala oceno stanja glede na rezultate testiranja pitne vode in predlagala ukrepe. 
V nobenem od odvzetih vzorcev ni bilo prisotne visoko virulentne Legionele sg.1, kar 
je bilo ugodno.
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Podane ocene so bile orientacijske, kajti 
varnost je odvisna od količine aerosola, ki 
nastaja, časa izpostavljenosti in človeka, 
ki je legionelam izpostavljen. V letu 2007 
nismo ugotovili primera bolnišnično pri
dobljene legioneloze. Priporočali so nam, 
da v cilju preprečevanja ponovnega raz
rasta legionele in vzdrževanja čim nižje 
koncentracije na vseh oddelkih nadalju
jemo z izvedbo predpisanih preventivnih 
ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe 
z bakterijo in s kvantitativno analizo pre
verimo učinkovitost izvedbe ukrepov.

V sklopu preventive legioneloz v bolnišnici 
izvajamo tudi mikrobiološke in sanitarno 
kemične preiskave pitne vode. Do sedaj 
so bili vsi izvidi ustrezni in voda ocenjena 
kot zdravstveno ustrezna. Vzorčenje iz
vaja strokovna služba Zavoda za zdravst
veno varstvo Novo mesto, ob sodelovanju 
higieničarke bolnišnice. Odvzemna mes
ta so predhodno določena in obsegajo 
večino kritičnih mest v bolnišnici, vsekakor 
pa so pokriti distalni konci vodovodnega 
omrežja po posameznih stavbah.

Izvajanje preventivnih primarnih ukre
pov zahteva stalno izvajanje dogovor
jenih ukrepov, stalen nadzor in sprotno 
ukrepanje ob odstopanjih.

REFERENCE:
1. MARLOT  GOMILŠČEK, M. Legioneloze (okužbe, ki jih 

povzročajo legionele). V Infekcijske bolezni. Ljubljana: 
Tangram, 2002.

2. Priporočila za preprečevanje razmnoževanja legionel v 
internem vodovodnem omrežju. Inštitut za varovanje 
zdravja, 2002.

�. Jaklič I, Remec T. Poročilo o izvajanju ukrepov primarne 
preventive legionarske bolezni v SB NM v letu 2007. 
Novo mesto, 2007.

Irma Kumer, DMS

MOŽGANSKA KAP
Možganska kap je tretji najpogostejši vzrok smrti v Evropi, 
takoj za boleznimi srca in ožilja in najpogostejši vzrok in-
validnosti pri odraslih. Vsako leto zaradi nje umre najmanj 
1,4 milj. ljudi. V Sloveniji vsako leto doživi možgansko kap 
približno štiri tisoč ljudi, poleg tega bolezen prizadene vse 
več ljudi v povprečni starosti nad 70 let. Približno tretjina 
ljudi za posledicami možganske kapi umre, tretjina jih po 
zdravljenju bolj ali manj uspešno okreva, tretjina pa jih vse 
življenje ostane invalidnih.

Na nevrološkem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto se zdravi približno �00 bol
nikov letno.

Možganska kap nastane zaradi:
•  zapore žile TIA – prehodna možganska kap, oz. možganska kap
•  razpoka žile – znotraj možganska krvavitev, subarahnoidna krvavitev
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Poznamo veliko dejavnikov tveganja, kat
eri nas privedejo do možganske kapi:
• starost, nad 55 let,
• spol M>Ž,
• črnci>belci,
• genetska obolenja,
• povišan krvni pritisk,
• sladkorna bolezen,
• povišane maščobe v krvi,
• motnje srčnega ritma,
• srčna obolenja,
• revmatska obolenja,
• rakava obolenja,
• stres,
• kajenje, alkohol,
• debelost,
• telesna neaktivnost,
• hormonski kontraceptivi.

Bolnik, ki preboli možgansko kap ima mot
nje pri gibanju ali občutenju telesa, motnje 
govora, motnje vida v polovici prostora, 
motnje hoje, motnje koordinacije polovice 
telesa, nehotene gibe oči.

Zdravljenje:
V prvih � urah po nastanku težav opravimo 
raztapljanje strdkov ( tromboliza) pri bol
nikih, ki ustrezajo kriterijem ter kirurško 
zdravljenje anevrizme.

Drugače pa je zdravljenje opredeljeno v 
blažitev bolnikovih simptomov (glavobol, 
povišan RR, krvni sladkor,…).

Pri bolnikih z možgansko kapjo je pomem
ben timski način dela, kateri vključuje 
medicinske sestre, zdravstvene tehnike, 
fi zioterapevta, nevrologa, socialnega 
delavca (takšen tim je sestavljen tudi na 
nevrološkem oddelku). Pomembno je, da 
že na samem začetku zdravljenja in reha
bilitacije v svoje delo vključujemo tudi 
svojce naših bolnikov.

Bolnik se zaradi svoje bolezni srečuje z 
motnjami požiranja (45%), z inkontinenco 
urina in blata (50%), s težavami pri komu
nikaciji. 

Zdravstveni delavci moramo pri svojem 
delu nenehno strmeti k temu, da bolnika 
spodbujamo k čim večji samostojnosti 
ter aktivnosti, sproti pa moramo reševati 
težave, ki pestijo naše bolnike.

Rehabilitacija je ključni dejavnik pri ob
ravnavi bolnika po preboleli možganski 
kapi. Cilj rehabilitacije je posamezniku za
gotoviti delno ali popolno neodvisnost. 
Zaradi dolgotrajnega postopka pa je vsak 
še tako majhen korak za bolnika še kako 
pomemben.

Ker so bolniki na našem oddelku dolgo 
časa, jim skušamo zagotoviti tudi kakšna 
razvedrila oz. obiske, ki jim vedno polepšajo 
dolge dneve. To so prostovoljci, kateri so 
vedno zelo dobrodošli.

Vseeno pa moramo vsi ljudje, posebej pa 
še zdravstveni delavci, strmeti k preventivi. 
Preprečevanje nastanka možganske kapi 
je najboljše zdravljenje in rehabilitacija 
vsakega posameznika. Najbolj pomembno 
je, da že mladega človeka naučimo pravil
nega – zdravega načina življenja, kajti tak 
način življenja se bo na starost marsikomu 
zelo obrestoval.  

ISKRENA   HVALA!
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»ČAS SO MOŽGANI« Društvo za preprečevanje 
možganskih in žilnih bo-
lezni je 1. marca letos orga-
niziralo 3. simpozij z naslo-
vom Akutna možganska 
kap. Srečanje je potekalo v 
kongresnem centru hotela 
MONS v Ljubljani. Z našega 
oddelka je bila udeležba 
kar velika, saj je tema 
akutne možganske kapi 
zelo zanimiva in aktualna. 

Možganska kap nastane, kadar je del 
možganov nenadoma hudo prizadet, de
lovanje možganov  pa je moteno 24 ur ali 
več. Ishemična možganska kap je daleč 
najpogostejša in nastane zaradi zamašitve 
žile v možganih, ob tem se prekine krvni 
obtok, brez kisika pa možganske celice 
hitro odmirajo. Če ne ukrepamo takoj, la
hko pride do nepopravljive škode! 

Kako jo prepoznamo ? 
 nenadna ohromelost polovice obraza 

ali telesa,
 motnje govora,
 motnje zaznavanja,
 dvojni vid,
 vrtoglavica,
 motnje koordinacije,
 bolečine po polovici telesa,
 nenadna zmedenost, lahko tudi  

nezavest,
 glavobol, bruhanje in motnje zavesti 

so značilni pri možganski krvavitvi.

V uvodnih pozdravnih besedah nas je 
nagovoril g. mag. Viktor Švigelj, dr. med., 
spec. nevrolog, nato pa še nekateri člani 
organizacijskega odbora. V prvem sklopu 
predavanj so nam najprej predstavili 
pomembne novosti v svetu in pri nas pri 
obravnavi akutne možganske kapi, nato 
pa smo poslušali, kakšno vlogo pri akutni 
možganski kapi ima zdravnik v urgentni 
ambulanti ter zdravnik družinske medi
cine. Spoznali smo, s kakšnimi težavami 
in dilemami se pri tem oba srečujeta in 
kako odreagirata v dani situaciji. Posebej 
je bilo poudarjeno, kako zelo pomembno 
je, da v takšnem primeru posredujemo 
vse razpoložljive podatke in informacije 
o bolniku, njegovih svojcih, morebitnih 
boleznih in predhodni terapiji, saj je to 
zdravniku velikokrat v pomoč pri post
avljanju diagnoze in zdravljenju. V nad
aljevanju smo poslušali še predavanje o 
boleznih, ki posnemajo možgansko kap 
in o mikrovaskularni trombozi pri prehod
nem ishemičnem deficitu (TIA).

Drugi sklop predavanj je bil posvečen 
najprej arterijski hipertenziji, ki je največji 
dejavnik tveganja za možgansko kap, če 
leta ni zdravljena. Prav tako pomem
ben dejavnik tveganja je predhodna TIA 
(tranzitorna ishemična ataka oz. prehod
na pretočna motnja), ki je zelo podobna 
ishemični možganski kapi, le da traja 
kratek čas in je glavni napovedni dejavnik 
za možgansko kap. Dejavnik tveganja so 
tudi bolezni srca, predvsem motnje ritma 
(atrijska fibrilacija), ki niso na antiagregaci
jski oz. antikoagulantni terapiji, zato je 
pomembno, da tudi te pravočasno ugo
tavljamo in zdravimo. 

Popoldanska predavanja so nas sez
nanila z vlogo epileptičnih napadov, ki 
se zelo pogosto pojavljajo kot posledica 
po akutni možganski kapi in imajo velik 
vpliv na kasnejši izid bolezni ter rehabilit
acijo in mobilizacijo bolnika. Pogost vzrok 
za možgansko kap je tudi sladkorna bo
lezen, ki zaradi okvar žil pogosto povzroči 
možgansko kap, zato je tudi za to bolezen 
pomembno, da je urejena in zdravljena. 

V nadaljevanju je bila predstavljena tudi 
tehnika trombektomije s strani nevrologa 
in nevroradiologa ter nevrokirurško zdrav
ljenje akutne možganske kapi. Poslušali pa 
smo tudi predavanje o vrtoglavici v luči 
otorinolaringologa in nevrologa, saj je vr
toglavica zelo pogost pojav v današnjem 
času, vzrokov zanjo pa je zelo veliko.

Zaključili smo s predavanjem o ekstra

stroka - izobraževanje
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piramidnih boleznih 
žilnega porekla in de
menci ter prehodno 
izgubo spomina.

Možganska kap je bo
lezen, ki je v porastu 
in iz raziskav, ki so bile 
opravljene se pred
videva, da bo tako tudi 
v bodoče. Zato je zelo 
pomembno osveščati 
ljudi, kako pomemb
no je zdraviti povišan 
krvni tlak, vzdrževati 
normalno telesno 
težo, imeti urejen slad
kor in maščobe v krvi, 
prenehati s kajenjem 
in  biti telesno aktiven. 
Kadar pa pride do po
java akutne možganske kapi je najbolj pomembno, da jo znamo 
čimprej prepoznati in čimprej ukrepati, ker je čas najbolj pomem
ben dejavnik pri začetku zdravljenja, kar vpliva tudi na kasnejši 
izid bolezni. Zdravljenje ishemične možganske kapi moramo 
začeti kar se da hitro. Uporabljamo zdravilo alteplaza, ki raztopi 
krvni strdek. S hitro aplikacijo tega zdravila lahko omejimo priza
deto področje možganov, kar za bolnika pomeni večjo verjetnost 
preživetja in manjšo stopnjo prizadetosti oz. invalidnosti, seveda 
mora bolnik ustrezati vsem kriterijem, ki so določeni za ta posto
pek (opravljen CT glave, da izključimo možgansko krvavitev in 
laboratorijske preiskave, zaradi motenj v strjevanju krvi, krvni tlak 
mora biti pri hipertonikih 180/100105, pri ostalih 160180/90
100, soglasje bolnika oz. svojcev…).

Protokol za hitro prepoznavanje bolnikov, 
primernih za zdravljenje s trombolizo
Prisotnost simptomov in znakov 
možganske kapi ?  NE         DA
Ali so se simptomi zanesljivo začeli pred manj 
kot tremi urami?                   NE        DA
Ali je bolnikova kakovost življenja 
občutno slabša ?                    NE        DA
Ali je bolnik star med 18 in 80 let ?                   NE        DA
Ali se simptomi hitro popravljajo ?                  DA        NE
Ali je prizadetost lažja  ?                    DA        NE
Ali je bolnik imel v zadnjih treh tednih 
večjo operacijo ?                  DA        NE
Ali je bolnik imel krvavitve v glavi ?                   DA        NE
Ali je bolnik v zadnjih treh mesecih imel 
možganske kapi ali težje poškodbe glave?                 DA        NE 
Ali je bolnik ob začetku simptomov imel 
epileptični napad ?                                                         DA        NE
Ali je bolnik v zadnjih treh tednih krvavel 
iz prebavil/sečil ?                                                        DA       NE

Če so vsi odgovori v drugem stolpcu, potem je bolnik primeren 
za trombolizo.

Če se ugotovi kakršnokoli kontraindikacijo se te terapije ne daje.

Kaj storimo?
Ko prepoznamo znake akutne možganske kapi, takoj pokličemo 
številko 112, ugotovimo, kdaj točno so se ti znaki pojavili, da to 
lahko povemo zdravniku, ki pride na intervencijo. Zelo pomemb
no je tudi sodelovanje urgentne službe, rentgena, nevrologa in 
seveda interne intenzivne terapije, kamor je bolnik sprejet zaradi 
aplikacije zdravila.

Zavedati se moramo, da možganska kap ni konec, saj so s 
takojšnjim ukrepanjem zdravniki s sodobnim zdravljenjem la
hko tako uspešni, da bolnik ne čuti nobenih posledic in lahko 
kvalitetno živi tudi naprej. 

Ali veste ?
 Da v Sloveniji vsako leto doživi možgansko kap kar 4000 

ljudi?
 Da je kar 80 % možganskih kapi ishemičnih, kar pomeni, da 

so posledica zamašitve žile v možganih ?
 Da le slabih �0 % bolnikov prispe v bolnišnico dovolj hitro ?
 Da je možganska kap najpogostejši vzrok invalidnosti pri 

odraslih ?
 Da je tveganje za ponovno možgansko kap prvem letu kar 

20 % ?
 Da imajo kadilci kar sedemkrat višje tveganje za možgansko 

kap kot nekadilci?
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Lidija Žalec, dr.med., spec.pediatrije

PRIMARNA  ENUREZA 
ALI NOČNO MOČENJE 
POSTELJE

Močenje postelje ali enureza je uhajanje 
seča med spanjem pri otroku, ki je starejši 
od pet let. Če je otrok sicer zdrav in nikoli 
še ni bil suh več kot šest mesecev skupaj, 
govorimo o primarni nočni enurezi (PNE).

Motnja je težava mnogih otrok, pogosto 
zanikana s strani staršev ali izbranega 
zdravnika. Raziskave kažejo, da moči 
posteljo okrog 20% petletnih in 15% 
sedemletnih dečkov ter okrog 15% petlet
nih in 10% sedemletnih deklic. 

Ugotovili so, da je motnja dedno pogo
jena. Če sta bila oba starša enuretika (sta 
močila posteljo), je pri otroku 11krat 
večje tveganje; če je bil enuretik eden od 
staršev, pa do 7krat večje tveganje za to 
motnjo.

Močenje postelje povzroča otroku ve
like stiske, izgubo samozavesti, občutke 
krivde in osramočenosti. Ob pogostem 
menjavanju in pranju posteljnine ter 
ukvarjanjem z nesrečnim otrokom prinaša 
v družino napetosti in stres. V šoli se otroci 
izogibajo dodatnim dejavnostim, šoi v 
naravi, izletom. V mnogih družinah otroka 
zaradi močenja postelje še vedno zasme
hujejo, zmerjajo in kregajo, s tem pa mu 
delajo veliko krivico in škodijo njegovemu 
psihičnemu razvoju. 

Kljub temu, da motnja z leti večinoma 
spontano mine, je sodobno in pravilno, 
da jo prepoznamo in k njej pravilno pris
topimo. Zdravljenje je preprosto in zelo 
uspešno.

Otroci s PNE so zdravi in popolnoma nor
malni otroci, le mehanizmi za zadrževanje 
urina ponoči so še nezreli. Najpogosteje 
gre za nepravilno oziroma nezrelo izločanje 
vazopresina, ki je odgovoren za zmanjšano 
tvorjenje seča ponoči. K močenju prisp
evajo še majhna kapaciteta sečnega 
mehurja, veliko 
zaužite tekočine v 
večernem času in 
opuščeno lulanje 
pred spanjem.

Če ima otrok poleg 
nočnega močenja 
tudi dnevno uha
janje seča, je to 
potrebno raziskati 
in urediti najprej. 
Letos smo na 
otroškem oddelku 
naše bolnišnice uv
edli „Šolo lulanja“ , 
v kateri rešujemo 
predvsem težave 

pri dnevnem odvajanju urina. Otroka za 
nekaj dni sprejmemo v bolnišnico, na
redimo dodatne preiskave in ga učimo 
pravilnega pitja in odvajanja.

Ob pregledu pri zdravniku je 
najpomembnejši prijazen, spoštljiv in vz
podbuden pogovor z otrokom. Pomemb
ni so podatki o pitju tekočin ter odvajanju 
seča in blata, zato otrok in starši izpolnijo 
„Vprašalnik o lulanju“ . Težavo nato rešuje 
otrok sam ob podpori staršev in zdravnika. 
Urediti je potrebno pitje tekočin ter skrbe
ti za redno odvajane seča in blata. Otrok 
dobi privlačen „Dnevnik lulanja“, kamor 
z lepljenjem nalepk beleži svoje uspehe. 
Obstaja tudi zdravilo, katerega učinkovina 
je zelo podobna naravnemu vazopresinu, 
katerega izločanje še ni dozorelo. Zdravilo 
je neškodljivo, stranski učinki so redki. Ob 
upoštevanju svetovanih ukrepov in tera
piji, je zdravljenje skoraj vedno uspešno 
že v nekaj mesecih. 

Če so težave prevelike ali pa ima otrok tudi 
druge motnje, svetujemo obravnavo pri 
pediatru nefrologu na Pediatrični kliniki.

Zdravljenje nočnega močenja postelje 
svetujemo čim prej po petem letu sta
rosti, da je problem do vstopa v šolo že 
rešen. Pomembno je, da se pogovorite z 
otrokovim pediatrom oziroma izbranim 
zdravnikom, ki bo zdravljenje vodil sam 
ali pa bo otroka napotil na dodatno di
agnostiko.

Kolikor prej se bo zdravljenje začelo, tol
iko prej bodo otrok in z njim cela družina 
spet normalno zaživeli.

Zelo sem zaskrbljen
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14. in 15. marca letos je v Rogaški Slatini po-
tekal drugi slovenski ortopedski kongres.

V petek, prvi dan, je bil program posvečen klasičnim or
topedskim temam kot so otroška ortopedija, raziskovanje 
v ortopediji, tumorji ter vnetja in infekti. Po večernem, 
družabnem programu se je drugi dan, v soboto program 
začel iz tem namenjenih športni in artroskopski ortopediji. 
Po odmoru so sledila predavanja namenjena hrbtenici. V 
soboto popoldne pa se je kongres zaključil z predavanji iz 
endoprotetike.

Na kongresu smo ortopedi iz naše bolnišnice aktivno sode
lovali z šestimi strokovnimi prispevki (Mikek M.; Funkcionalni 
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GENERAL HOSPITAL, NOVO MESTOLONG TERM SHOULDER FUNCTION AFTER GRADE I AND II ACROMIOCLAVICULAR JOINT DISRUPTIONMartin Mikek, MD, M.Sc.Novo mesto General hospital, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, Slovenia

Background: Acromioclavicular joint separations 
are very common lesions, the majority being type I 
and II according to the Rockwood classification. It is 
generally agreed that conservative treatment of 
these injuries lead to good functional results, 
although there are some studies, which suggest 
that these injuries are associated with a high 
incidence of persistent symptoms.  Hypothesis: Type I and II acromioclavicular joint 
disruption significantly impairs long-term shoulder 
function.
Study design: Cross – Sectional StudyMethods: The shoulder function of 23 patients who 
were treated for Type I or II acromioclavicular joint 
disruption was evaluated at a mean of 10.2 years 
after injury. All patients were treated conservatively 
with sling, relative rest, icing and oral antiinflamatory 
agents, followed by a rehabilitation program that 
comprised exercises for strengthening of the 
scapular stabilizers and the rotator cuff muscles. 
The objective and subjective measures of the 
injured shoulder were assessed using the Constant 
score, UCLA score and Simple shoulder test and 
were compared to the uninjured shoulder. In 
addition, ultrasound examination of both AC joints 
was performed at the time of follow-up examination 
and measurements of acromioclavicular joint space 
and the extent of joint separation were obtained. 
Ultrasound was also used to exclude possible 
rotator cuff tear in the injured and the contralateral 
shoulder. There were no ultrasonography reports 
documenting the initial extent of the injury available.  
For every AC joint five repeated measurements of 
joint displacement and joint space were performed. 
Joint displacement was defined as a vertical 
distance between the superior edge of the lateral 
end of the clavicle and the superior edge of the 
acromion. Joint space was defined as a horizontal 
distance between the articular surface of the 
clavicle and the articular surface of the acromion in 
the acromioclavicular joint.  A mean value of the 
obtained measurements was calculated for each 
joint and used for statistical evaluation. A 
measurement of acromioclavicular joint space was 
used to identify possible degenerative joint changes 
and a measurement of the displacement was used 
to confirm the grade of the AC joint disruption. Results: The average age of the patients in the 
observed study was 38 years (SD  13) with an 
average follow-up of 10.2 years (SD  0.7). 12 out of 
23 patients (52%) reported at least occasional 
subjective symptoms such as pain or painful clicking 
in the AC joint that would interfere with their 
everyday activities. All symptomatic patients 
described their symptoms as mild, no patient 
reported any limitations in their daily activities. None 

of the patients has seeked medical treatment due to 
persisting symptoms. There were 11 patients who 
were originally treated for a type I AC joint disruption 
and 12 patients who were diagnosed to have a type 
II AC joint disruption. The extent of the AC joint injury 
was confirmed by our measurement of the amount 
of AC joint displacement by the ultrasound. In all 
patients diagnosed as a type I AC joint disruption, 
the measured AC joint displacement was less than 
3.5 mm, with an average displacement being 1.9 
mm on the injured side and 1 mm on the uninjured 
side. The average joint displacement in the group 
with a type II AC joint disruption measured 6.4 mm in 
the injured shoulder and 2.3 mm in the uninjured 
shoulder. This difference was found to be 
statistically significant (p=0.0006). The average 
ultrasonographically measured acromioclavicular 
joint space in the unaffected joint was 3.7 mm (SD  
1.7) and in the affected joint 3.4 mm (SD  1.3mm). 
The observed difference was found not to be 
statistically significant (p = 0.61). The average 
Constant score for the injured shoulder was 70.5 
and for the uninjured shoulder 86.8 (p 0.0007). The 
average UCLA score for the injured shoulder was 
24.1 and for the uninjured shoulder 29.2 (p 
0.0002). The average Simple shoulder test value for 
the injured shoulder was 9.7 and for the uninjured 
shoulder 10.9 (p 0.002). The extent of 
ac romioc lav icu la r  j o in t  d i s r up t ion  and  
acromioclavicular joint width didn't have any 
statistically s ignificant i nfluence o n t he s houlder 
functional scores.
Conclusions: Grade I and II acromioclavicular joint 
disruption impair long-term shoulder function in 
about half of patients 10 years after injury. 

Average measured functional scores for injured and 
uninjured shoulder with p values describing statistical 
significance of difference between groups.

Comparison of extent of AC joint displacement and AC 
joint space between group with Type I disruption, group 
with Type II disruption and uninjured AC joint.

LONG TERM SHOULDER FUNCTION AFTER GRADE I AND II ACROMIOCLAVICULAR JOINT DISRUPTION
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2. SLOVENSKI ORTOPEDSKI KONGRES 
Z MEDNARODNO UDELEŽBO

rezultati artroskopske rekonstrukcije anterosuperiornih 
ruptur rotatorne manšete, Hussein M.; Anatomic ACL 
reconstruction double bundle, Kavcic G.; Minimalno 
invazivna artroplastika kolka z anterolateralnim pris-
topom – učna krivulja po prvih 99 operacijah, Kavcic G.; 
Dvojno mobilni acetabul omogoča hitro rehabilitacijo 
ob minimalni možnosti za izpah endoproteze, Hussein 
M.; Arthroscopic anatomy of anterior cruciate ligament, 
Kavcic G.; Artroskopska artrodeza gležnja ).   
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Mohsen Hussein

Pittsburgh,  
mednarodni posvet 
V Pittsburghu, ZDA je prof. Fu od 28. 
februarja do 1. marca letos organiziral 
mednarodni posvet o anatomski rekon
strukciji sprednje križne vezi. Namen 
posveta je bil predvsem, da se ugotovijo 
njene prednosti in slabosti. Po nekaj let
nih izkušnjah, s to relativno novo kirurško 
metodo in medtem, ko prvi klinični rezul
tati in študije že prihajajo iz več centrov, 
je bil namen posveta ugotoviti, kakšni so 
rezultati, kje so problemi in opredeliti naj
boljše možne rešitve.

Povabljeni predavatelji bili le štirje iz 
ZDA, � iz Japonske, 2 iz Nemčije, Franci
je, Anglije in Italije ter jaz iz Slovenije. 
Število poslušalcev je bila strogo omeje
no na 150 oseb, ki so se zbrali iz vseh 
kontinentov.

Posvet je bil organiziran klasično, »po 
ameriško«: kratka predavanja oz. kratka 
predstavitev metode dela, oz. operativne 
tehnike, intraoperativne težave in njihove 
rešitve ter rezultati.

Aktivna strokovna udeležba 
V zadnjih letih je razvoj ortopedije v naši bolnišnici zelo napre-
doval hkrati pa ortopedija postaja prepoznavna v slovenskem 
prostoru in nedvomno širi ugled naše bolnišnice v regiji in  
izven. 

Večji poudarek je bil na razpravah in 
soočanjih, ki so bila zelo dinamična in za
nimiva. Izkazalo se je, da pri anatomski 
rekonstrukciji LCA »Double bundle« ne 
gre le za kirurško tehniko, ampak bolj 
za koncept oz. filozofijo razumevanja te 
problematike in možne rešitve. Najbolj 
je bilo to razvidno iz dejstva, da ima bolj 
ali manj, vsak izmed nas svojo različico 
tehnike Double Bundle, kljub temu, da je 
osnovni princip isti.

Poleg strokovnega dela, ki je bil zelo kva
liteten in dobro organiziran, me je zelo 
veselilo, da sem imel ponovno priložnost, 
da se srečam s svetovnim vrhom stroke na 
enem mestu, in da sem z njimi lahko izme
njal izkušnje, mnenja ter se še dogovoril 
za naslednja srečanja in projekte.

Na koncu posveta pa je tako kot običajno 
sledil že tradicionalni Fujev pozdrav: «Moh
sen, please come back, visit me again«. 

Rogaška Slatina,  
2. slovenski ortopedski  
kongres
14. in 15. marca je potekal 2. slovenski orto
pedski kongres, kjer sem imel predavanje 
z naslovom Anatomska rekonstrukcija LCA 
in poster na temo Anatomija kolenskega 
sklepa s vidika artroskopije.

Aleksandrija,  
mednarodno srečanje
Po potovanju preko velike luže in vrnitvi 
iz ZDA sem uspel biti doma le dva tedna. 
Sledilo je sodelovanje na naslednjem 
srečanju oz. dveh srečanjih. Prvo je bilo 
v Egiptu. V mediteranskem mestu Alek
sandrija je od 19. do 21. marca potekal 
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»INTERNATIONAL KNEE MEETING«, kjer 
sem so de lo val kot vab ljen pre da va telj 
in inštruk tor. Dru gi preda va te lji so bili 
večino ma iz An gli je in Nem čije.

Prvi dan srečanja je bil re zer vi ran za ar tro skop
ske in šport ne teme po ve za ne s ko len skim 
skle pom, dru gi dan pa za ar tro tične spre mem
be in me nja vo ko len ske ga skle pa oz. nje go vo 
en do pro te zo. Tret ji dan je bil na me njen za de
lav ni ce za oba vse bin ska sklo pa.

Po mo jem pri ho du v Alek san dri jo, ob �. 
uri zju traj, sem imel prvo pre da va nje že 
ob 8. uri zju traj z na slo vom Poškod be ko
len ske ga skle pa in nje go ve ar tro skop ske 
rešitve. Po pold ne je sle di lo še dru go moje 
pre dava nje na temo no vejše teh ni ke pri 
re kon struk ci ji LCA, kjer je bil moj pou da
rek na ana to mi ji ko len ske ga skle pa in 
nje go vi ana tom ski re kon struk ci ji. V ok vi
ru pre da va nja sem pred sta vil tudi naše 
iz kušnje v Splošni bol nišnici Novo me sto. 
Pred stav lje na tehnika je vzbu di la ve li ko 
za ni ma nja med po slušalci.

Zad nji dan srečanja, v pe tek 21. mar ca, 
sem imel de lav ni co ta koj zju traj, ker sem 
že imel ob 12. uri let za na sled nje srečanje 
v Ro mu ni jo. Po končani de lav ni ci sem 
imel prt lja go že pri prav lje no v tak si ju, 
tako, da sem od hi tel na le ta lišče v Kai ro 
in nato po le tel do Du na ja. 

Ti mišoara, 
»live sur gery« 
Iz Du na ja sem z le ta lom na da lje val pot 
do Bu ka rešte, kjer sem pris pel ob pol noči, 
zato sem pres pal kar v ho te lu na le ta lišču. 
Ob 7. uri zju traj sem na da lje val z le tom 
do me sta Ti mišoara, kjer se je že v pe tek 

pričela »Knee 
C o n  f e  r e n 
ce«.

Na le ta lišču 
me je čakal 
ko le ga, ki 
me je nato 
pri pe ljal do 
bol nišnice, 
kjer sem 
do pol dan 
sem imel 
»live sur
gery«. Priz na ti mo ram, da sem se z ve li
kim stra hom vo zil do bol nišnice, še po se
bej za ra di sli ke, ki so jo us tva ri li me di ji o 
Ru mu ni ji. Sprem lja la me je bo ja zen, da 
bom mo ral ope rirati sko raj na tleh in brez 
inštru men tov. Ven dar bil sem pri jet no pre
se nečen, ker so ime li več ali manj ena ke 
apa ra tu re in inštru men te kot mi. Res je, 
da nji hov ope ra tiv ni blok ni tako »no bel« 
kot naš (mla di bi re kli: itak), po dru gi stra

ni pa ni ma jo italijan skih ope ra tiv nih miz, 
am pak takšne, ki do bro funk cio ni ra jo.

Po pold ne smo ime li teo re tični del, kjer sem 
imel dve pre da va nji. Prvo pre da va nje se je 
se ve da na našalo na »Doub le Bund le«, ki je 

iz zva lo ve li ko za ni ma nje med ko le gi.

Dru go pre da va nje je bilo na temo in trao
pe ra tiv na kom pli ka ci ja pri ar tro skop ski 
ope ra ci ji ko le na in možne rešitve. Ko so 
me or ga ni za tor ji pro si li, da pri pra vim 
ome nje ni pris pe vek, sem bil kar malo 
za skrb ljen in žalo sten. Za ve dal sem se, 
da se že kar sta ram, saj je v na va di, da 
takšne teme pri prav lja jo sta rejši ko le gi. 
Upam in želim si le, da ne bom kma lu 
pre da val na temo zgo do vi na LCA.

Srečanje v ro mun skem me stu Ti mišoara 
je bilo pri jet no in do bro or ga ni zi ra no, za 
me sto pa lah ko rečem, da se čuti, da je pra
vo sred njee vrop sko me sto. Bilo je pri jet no 
družiti se s ko le gi iz Ro mu ni je in go sti, ki so 
bili večino ma iz Fran ci je in Av stri je.

Am man, 
ISAKOS knee mee ting
Me se ca apri la je bilo, kar se tiče mo jih 
ak tiv nih ude ležb, bolj mir no. Je pa bilo 
že za pr vo maj ske praz ni ke 1. In 2. maja 
na sled nje srečanje, ki je bilo or ga ni zi ra
no v glav nem me stu Jor da ni je, Am ma
nu, pod po kro vi teljs tvom med na rod ne 
or ga ni za ci je za ar tro sko pi jo in ki rur gi jo 
ko le na ISAKOS. Srečanje je no si lo ime 
»ISAKOS KNEE MEETING«.

Po vab lje ni pre da va te lji smo bili iz Fran ci je, 
An gli je, Ita li je in Slo ve ni je. Srečanje, ki je tra
ja lo 2 dni, je bilo zelo do bro or ga ni zi ra no.

Pre da val sem na temo ana tom sko re kon
struk ci jo spred nje križne vezi. Pre da va nje 
je bila zelo od mev no, še po se bej, ker se v 
šte vil nih državah ta teh ni ka še ne iz va ja, 
ob sta ja pa izred no ve li ko za ni ma nje, da 
bi s to ope ra tiv no teh ni ko pričeli.

pričela »Knee 
C o n  f e  r e n 
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Irma Kumer, DMS5. mednarodni 
tečaj artroskopskih 
operativnih tehnik

Martin Mikek

V aprilu je v organizaciji Slovenskega združenja za artroskopijo in 
športne poškodbe potekal že tradicionalni tečaj artroskopskih op
erativnih tehnik. Gre za strokovno srečanje, katerega cilj je praktično 
usposabljanje specialistov ortopedov in travmatologov za izvajanje 
endoskopskih operativnih posegov na sklepih. Z razvojem artros
kopskih operativnih tehnik in širjenjem indikacij postajajo tovrstni 
posegi tehnično vedno bolj zahtevni in so povezani z dolgo učno 
krivuljo. Ta trend v razvoju novih operativnih tehnik tako še zvečuje 
pomen tovrstnih usposabljanj brez katerih si nadalnji razvoj in širjenje 
uporabe artroskopije v klinični praksi težko predstavljamo. Zanimanje 
za sodelovanje na tečaju, katerega teoretični del s predavanji po
teka na Otočcu, praktični pa na Anatomskem inštitutu Medicinske 
fakultete v Ljubljani, vsakokrat presega zmožnosti organizatorjev, saj 
je število mest zaradi poudarka na individualnem praktičnem učenju 
na anatomskih preparatih omejeno. 

Tema letošnjega tečaja so bile zahtevnejše artroskopske operativne 
tehnike na ramenskem sklepu in kolenu. Sam sem bil na tečaj pova
bljen kot predavatelj in inštruktor za področje ramenskega sklepa. Sicer 
je organizatorjem letos uspelo zbrati kvalitetno ekipo mednarodno 
uglednih strokovnjakov s področja artroskopije iz številnih tujih držav 
kot so Avstrija, Francija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Finska, Poljska, 
Madžarska, Hrvaška, Grčija in Izrael. V dveh dneh praktičnih individu
alnih vaj na anatomskih preparatih smo z najsodobnejšo artroskopsko 
opremo predstavili udeležencem tečaja osnovne operativne tehnike 
artroskopske rekonstrukcije rotatorne manšete in stabilizacije ramen
skega sklepa. S področja artroskopije kolena so bile predstavljene zlasti 
različne operativne tehnike rekonstrukcije sprednje in zadnje križne vezi. 
Omejeno število udeležencev je omogočalo res individualno učenje in 
prenos izkušenj na udeležence, ki so vse predstavljene posege lahko 
večkrat izvedli na anatomskih preparatih tudi sami. 

Ob napornem in terminsko zelo natrpanem strokovnem delu so 
organizatorji poskrbeli tudi za sprostitev ob prijetnem večernem 
druženju, kar je dalo srečanju še bolj osebno noto.  V pogovoru s 
tujimi gosti je bilo zanimivo spoznavati posebnosti organizacije 
različnih zdravstvenih sistemov v tujini in tudi problemov s katerimi 

se srečujejo. Trije dnevi inten
zivnega programa so tako 
kaj hitro minili. Organizatorji 
so za brezhibno izpeljano 
srečanje in visok strokovni 
nivo prejeli številne poh
vale udeležencev, katerim 
se pridružujem tudi sam. V 
veselje mi bo, če bom tudi 
v prihodnje lahko aktivno 
sodeloval pri izpeljavi podob
nih strokovnih srečanj.

ALI VEMO DOVOLJ 
O ODVISNOSTI?

V mesecu januarju sem se udeležila preda-
vanja, katerega so organizirali Zdravniško 
društvo Novo mesto, skupaj s Psihiatrično 
kliniko ter Zavodom RS za šolstvo Novo 
mesto. Namen predavanj je bil predvsem 
obvestiti šolnike o pomembnosti pre-
ventivne vzgoje v zvezi z uživanjem drog 
mladostnikov v šolah.Predavanje je odprl 
župan mestne občine Novo mesto g. Alojz 
Muhič ter predsednik Zdravniškega društva 
g. Branimir Ivka, dr.med.

Uvodni del smo nadaljevali z zelo zanimivim ter pomembnim 
predavanjem prof. S. Sakomana iz Zagreba, kateri se že vrsto 
let ukvarja z mladimi odvisniki.

1. Predavanje je vsebovalo naslov: 
Šolski program preprečevanja 
odvisnosti!

Šolski sistem je le del družbe, ki lahko vpliva na preprečevanje 
odvisnosti mladostnika. V obdobju mladostništva (1416 letih), 
najpogosteje mladostnik „uhaja“ družinskemu življenju. Tudi 
šola ima velikokrat (>�0%) negativen vpliv na mladostnika, da 
se poslužuje različnih drog (stresno doživljanje šolanja, frus
tracije,...). Danes mladostnik drogo dobi na relativno lahek način 
( žalosten, razočaran, slabe ocene) beži v omamo.

Od šolstva (družbe) se predvsem „zahteva“, da se mladostnih v 
njihovem sistemu dobro počuti, šele v drugem planu je, da šola 
sodeluje v programu preventive v zvezi z drogo.

stroka - izobraževanje
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Kako mlad človek odreagira v skupini 
vrstnikov, ki imajo na zabavi drogo?
1. Hvala, ne bi!
2. Se sprašuje, ali ja , ali ne?
�. No pa naj bo, ampak samo enkrat!
4. Hitro mi, daj, da končno to poskusim 

(tukaj ni nobene preventive)! 

Heroin

Seveda pa je odvisno na ta potek odreagi
ranja, kako je funcionalna družina, katera 
ima največji pozitiven vpliv na otroka. Nato 
je pomembno kako funkcionira šola, ter 
kako okolica vpliva na mladostnika.

Družina mora otroku pokazati meje, mora 
ga vzpodbujati, ga potiskati, ter hkrati 
dovoliti, da odrašča v krogu, kjer se do
bro počuti. Če najdemo (družina, šola) z 
mladostnikom dober odnos, mu zaupamo, 
ga tudi na miren način spustimo v „nje
govo družbo – na zabavo“ (pomembnost 
obojestranske komunikacije).

Avtorativni odnos
Pri vzgoji je pomembna zrelost staršev, ki 
postavljajo meje, vendar je v njih prisot
na ljubezen, zaupanje, mu dovolijo, da 
odraste.

Vendar je pomembno, da otrok začuti tudi 
strah, kajti zaradi strahu otrok nekaj korist
nega stori, vendar mora biti ta strah prisoten 
v taki meri, da je samospoštovanje še dovolj 
visoko, za izgradnjo lastne integritete.

Liberalni odnos
Mladostniku se vse dovoli.

Posesiven vpliv matere na otroka (otro
ka privije k sebi, otrok je center sveta).Tak 
otrok nikoli  ne odraste, ni samostojen, 
nima nobenih želja, potreb,...

Visoka stopnja pogostosti, da bo otrok vzel 
drogo:
 motorično hiperaktivni otroci (spod

budašport)
 nezahtevni otroci (vedno so center sve

ta, straši mu vse nudijo – emocionalno 
nezreli otroci)

 agresivni (psihopati, shizofreni otroci)

PREVENTIVA:
Kvaliteten odnos (postaviti meje, intenziv
en odnos, pokazati svoje izkušnje, znanje. 
Starši, oz učitelji morajo imeti v sebi pozi
tiven odnos do mladostnika.

Vzgoja  DA:
Otrok ima več svobode. Ta način vzgoje je 
primernejši.

Vzgoja NE
Kaj od nas otrok pričakuje:
Ljubezen, spoštovanje, dobroto, skrb, 
pohvalo,...

Kaj ne bi bilo prisotno pri naši vzgoji:
Nemir, prepir, nestrpnost, netoleranca, ner
azumevanje, grobost, laži, nepravičnost, 
depresija, nepoštenost, neskrb – otrok je 
nesrečen, zafrustrriran.

Pohvala, hrabrenje je smisel pri vzgoji 
mladih!

Struktura šolskega programa 
za preventivo odvisnosti
• V šolskem sistemu se morajo otroci 

počutiti dobro (da se na pozitiven 
način borijo, da dosežejo več, vendar 
ne na račun sošolca)

• Povezava šolastarši (že v čim mlajšem 
obdobju)

• Učenje z življenjskimi izkušnjami
• Informiranje mladih o vsem kar jih za

nima (o  negativnih posledicah nega
tivnega obnašanja)

• Kvalitetno preživeti prosti čas mladost
nika (pomembno je, da šola prepozna 
rizičnega otroka – šport, krožki, glasba)

• Zaščitni programi (znanje, že v vrtcu)
• Razred mora delovati, kot terapevtska 

skupnost (da se skupnost, kot celota 
odloči, kako se bo pomagalo npr. 
sošolcu, ki ima težave)

• Zgodnje odkrivanje drogerašev (sode
lovanje, nato intervencija)

• Odkrivanje preprodaje droge v šoli, 
okolici.

2. Zdravljenje 
odvisnikov! 
Ali vemo dovolj o 
odvisnosti? 
(dr. Andrej Kastelic)

V svetu poznamo 25. milj. uživalcev drog 
(največ Rusija, Amerika, Brazilija, Nigerija)

V Evropi je največ mladih, ki uživajo opijate 
in obstaja stabilna številka leteh.

(Tudi v Sloveniji ni v porastu pri uživalcih 
drog, temveč se znižuje le starostna meja 
pri začetnikih uživanja)

Južna Amerika – kokain, marihuana

Konoplja

HIV v povezavi z drogeraši (tudi sama 
številka ni v porastu), najpogosteje  Rusija, 
Ukrajina, Kazahstan.

Pri 90% se pri drogeraših pojavljata tuber
kuloza, Hepatitis C.

V Sloveniji se v 25% pojavljajo te bolezni, 
na račun metadonske oskrbe, osveščanja, 
material.

40% smrti pa je prisotno pri drogeraših na 
račun predoziranja, ter nasilnosti, kaznivih 
dejanj.

Odvisnost je bolezen, ki se kažejo v spremem
bah na možganih, ter zahtevajo zdravljenje 
(psihiater, ter spremeniti stil življenja).

Zdravljenje - v določeni situaciji moram 
odreagirati drugače (celosten pristop 
do takega mladostnika)!

stroka - izobraževanje
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Sistem obravnavanj in zdravljenja:
• Preventiva, kurativa
• Povezava različnih strokovnih služb, 

dostopnost leteh
• Kontinuiranost
• Izobraženo osebje, prijaznost (nemor

aliziranje terapevtov)
• Dobri programi

CILJ
Svet brez drog (nerealnost?)

Ekstazi

Uspešnost zdravljenja:
Da ostane mladostnik živ.
Abstinenca.
Stabilizacija na drugih življenjskih odročjih 
(osebnostno).
Zadržati klienta čim dalj v naši obravnavi.

V Sloveniji se programi zdravljenja 
poslužujejo s substitucijskim načinom 
zdravljenja, to  je metadonsko zdravljenje, 
kateremu sledi detoksikacija, ter sledenje 
mladostnika, da se nahaja v čim bolj sta
bilnem krogu.

V Sloveniji programi delujejo od leta 1994, 
zaživelo leta 1998.
• 14 centov po državi
• programi vsebujejo preventivne 

vsebine, individualne obravnave, 
družinsko terapijo

• svetovanje
• substitucijski program
• rehabilitacijo
• sodelovanje z nevladnimi organizacijami
• terapevtske skupnosti

V letu 2006 so imeli v programu zdravljenja 
6400 odvisnikov.

3. Mladi in alkohol 
(dr. Maja Rus - Makovec)

Alkohol-legalna droga, katera je del 
naše kulture.

Večino odraslih redno uživa alkohol 
(prohibicija)

Pri uživanju alkohola obstaja trokompo-
nentni model:
• kognitivna komponenta (Kaj  vemo o 

drogi)
• čustvena komponenta (Kako  ustvu

jemo z drogo)
• vedenjska komponenta (Kako se ve

demo v zvezi z drogo)

Pomembno je, da se vsak posameznik 
(šola) zaveda, da akutna zastrupitev z alko
holom lahko privede mladega človeka v 
smrt!

V Sloveniji obstaja številka, da popijemo 
več kot 10 litrov čistega alkohola na posa
mezno glavo človeka (s tem z 10% vpli
vamo na večje tveganje).

50% na uživanje alkohola vplivajo geni 
(kako bo samo pitje telesno vplivalo na 
nas), ter okolje. Okolje vpliva tudi na to pri 
katerih letih bomo začeli uživati alkohol.

Pri mladostniku se zaradi razvoja 
možganov priporoča popolna absti-
nenca alkohola (kdor začne piti pri 15 
letih je 4x večja verjetnost, da postane 
odvisen)!

Za vsakega posameznika je pomembna 
Evropska listina, katera narekuje:
• ne vozi pod vplivom alkohola
• ne ponujaj alkohola mladostniku
• ne delaj pod vplivom alkohola, in ne 

dovoli podrejenemu, da dela pod 
vplivom alkohola

• … pitje po pameti.

VARNI IN 
EKONOMIČNI 
POSTOPKI 
DELA V 
STERILIZACIJI

Program je bil popestren s predavan
jem na temo Umetnost medsebojnih 
odnosov. Predavateljica nam je pred
stavila zanimivo besedo »odgovornost«. 
Za izboljšanje komunikacije in medsebo
jnih odnosov je naše zavedanje, da smo 
za njihovo kakovost soodgovorni.

Dobro razpoloženi smo si v popoldan
skih urah ogledali pivovarno Laško.

Sledila je skupna večerja in degustacija 
piva iz pivovarne Laško. Ob prijetni glasbi 
smo večerjo zaključili ob zgodnji jutranji 
uri naslednjega dne.

V petek smo po obilnem zajtrku pričeli 
z zanimivimi predavanji o ohranjanju 

Marta Benedik, Mirjana Štampohar 

17. in 18. aprila je v Laškem 
potekalo strokovno sreča-
nje Sekcije medicinskih ses-
ter in zdravstvenih tehnikov 
v sterilizaciji. 
Predavanja so potekala na 
temo varnosti pri delu in 
ekonomičnih postopkov 
dela v sterilizaciji.

stroka - izobraževanje



VARNI IN 
EKONOMIČNI 
POSTOPKI 
DELA V 
STERILIZACIJI

Marta Benedik, Mirjana Štampohar 

funkcije inštrumentov, uporabi indika
torjev in novosti na področju plazma 
sterilizatorjev.

Seminar smo zaključili s tremi delavni
cami, kjer so nam bili prikazani pravilni 
načini   zavijanja in izbire zavojnega 
materiala, uporaba indikatorjev steril
izacije in prikazane pogoste napake in 
preprečevanje le teh pri reprocesiranju 
materiala.

Na srečanju smo imeli priložnost izmen
jati strokovne izkušnje z ostalimi kolegi
cami in kolegi iz bolnišnic in zavodov 
širom Slovenije.

Nova spoznanja smo prenesli sodelavkam, 
ki so zaradi naše odsotnosti bile še do
datno obremenjene.

ASTMA 
ŠOLA NA 
GOLNIKU
S sodelavko sva odšli na dvodnevni semi
nar na Golnik. Svoje znanje sva osvežili in 
nadgradili z vsemi novostmi iz pulmologije.

Glavni poudarek je bil na:
  zdravstveni negi,
 zdravstveni vzgoji,
  epidemiologiji,
  etiologiji,
  klinični sliki,
 dietnih navodilih,
 odreagiranje pri poslabšanjih ASTME, 

KRONIČNE PLJUČNE BOLEZNI in 
ALERGOLOGIJI.

ASTMA IN KOPB  ŠOLA 
V BOLNIŠNICI GOLNIK

Predstavljeno nam je bilo kako poteka 
učenje bolnikov in tudi njihovih svojcev 
z Astmo in KOPBjem v ASTMA oz. KOPB 
ŠOLI v bolnišnici Golnik. Astmo šolo iz
vajajo diplomirane medicinske sestre in 
respiratorni fi zioterapevti ponavadi en
krat tedensko.Bolnike seznanijo s samo 
boleznijo, naučijo jih razlikovati zdravila 
in kar je najpomembneje, da znajo tudi 
sami  pravilno uporabljati pršilnike, vdi
hovalnike in podaljške. Naučijo jih upora
bljati PEF merilec ter vrednosti vpisovati 
in voditi dnevnik astme.Izrednega  pom
ena je tudi, da bolnik zna sam prepoznati 
zgodnje znake poslabšanja bolezni, 
sprožilne dejavnike in zna sam ukrepati 
ob poslabšanju.

NAČINI APLIKACIJE  
INHALIRANIH ZDRAVIL

Sodobno zdravljenje astme temelji na 
uporabi zdravil, ki jih dajemo neposred-
no v dihalne poti bolnikov z astmo, oz. 
jih celo naučimo, da to počejo sami.

Nujno je, da že prvič, ko se bolniku 
predpiše zdravilo v pršilniku, natančno 
pojasnimo postopek inhalacije zdravila 
in mu to tudi praktično pokažemo! Tudi 
ob kontrolnem pregledu, natančno opa
zujemo, kako si bolnik aplicira zdravilo in 
popravimo njegovo tehniko. (M. Fležar, 
S.Šuškovič, I.Počvavšek) 

1. PRŠILNIKI- ZDRAVILA V 
VDIHOVALNIKIH S POTISNIM 
PLINOM

Vsi pršilniki vsebujejo HFA potisni plin, ki 
tvori z dodanimi zdravili bodisi suspen
zijo (aerosol) ali pa raztopino.HFA potisni 
plin je pod manjšim pritiskom ter toplejši 
od starega CFC potisnega plina, zato je 
mogoče vse vdihovalnike sprožiti v 
ustih.

V HFA potisnem plinu netopna zdravila, da 
ustvarimo kakovosten aerosol, pred up
orabo močno pretresemo. V HFA topnih 
zdravilih pa pred uporabo ni potrebno 
pretresati.Po uporabi inhalacijskih glu
kokortikoidov  je treba izprati usta, izjemi 
sta Predzdravilo Alvesco in Foster, pri kat
erih izpiranje ust ni potrebno. (M. Fležar, 
S.Šuškovič, I.Počvavšek)

stroka - izobraževanje
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»Srce 
bolnišnice« 
kljub vsa
kodnevnim 
obremenit
vam in 
stresom, 
natančno, 
zanesljivo 
in prijazno 
bije.
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V bolnišnici se občasno uporabljajo NASTAVKI  
BUČE Z NEPOVRATNO VALVULO. 

Bolnikom se svetuje, da jih uporabljajo tudi doma :
 za vdihovanje inhalacijskih glukokortikoidov v aerosolu,
 za akutna poslabšanja astme olajšano vdihovanje bronho

dilatatorjev, ko potrebujejo večje število odmerkov in 
 kadar niso sposobni izvesti pravilnega vdiha z aktivacijo vdi

hovalnika v ustih.

1.1. PRŠILNIKI OLAJŠEVALCI - BRONHODILATATORJI
 Berodual N, Berotec N,
 Ventolin 
 Serevent, Atimos  (zdravila niso namenjena hudemu 

poslabšanju astme)

1.2. PRŠILNIKI PREPREČEVALCI- INHALACIJSKI GLUKO-
KORTIKOIDI ALI INHALACIJSKI GLUKOKORTIKOIDI + 
DOLGODELUJOČI BRONHODILATATORJI
     Alvesco, Becotide, Foster
 Flixotide, Seretide
 Budiair, Budiair Jet

2. VDIHOVALNIKI Z ZDRAVILI V 
PRAHU

So enostavnejši za uporabo, vsi imajo števec odmerkov, pri vdi
hovanju zdravila ne potrebujemo dodatnih pripomočkov.V vdi
hovalnikih so zdravila v obliki prahu, tehnika uporabe zdravila 
se bistveno ne razlikuje od uporabe pršilnikov. Pomembno je, 
da bolnik pred vdihom pravilno aktivira vdihovalnik (npr. z za
sukom ali pritiskom na ročico). Ostali koraki so načeloma enaki, 
kot pri vdihovalnikih na potisni plin. Pri uporabi inhalacijskega 
glukokortikoida je potrebno spiranje ust.

 DISKUS  (Seretide, Serevent, Flixotide)
 HANDIHALER (Spiriva)
 NOVOLIZER (Tafen)
 TURBUHALER (Oxis, Pulmicort, Symbicort)
 TWISTHALER (Asmanex) (M. Fležar, S.Šuškovič, 

I.Počvavšek)

V okviru alergologije in imunologije  nam je bila predstavljena 
organizacija alergološke dejavnosti, alergološka terminologi
ja, alergeni, sledenje cvetnemu prahu, zdravljenje alergijskih 
boklezni, ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti alergenu, 
zdravljenje alergijskih bolezni z zdravili, interakcije zdravil pri 
bolnikih z alergijskimi boleznimi in astmo, specifi čna imunotera
pija, zdravljenje alergijske bolezni ali astme med nosečnostjo, 
kronični rinitis, kronični kašelj, anafi laksija, alergije na hrano, 
urtikarija. 

Viri:
M. Fležar, S.Šuškovič, I.Počvavšek Načini aplikacije inhaliranih zdravil
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Zanimivo predavanje o srčno žilnih zapletih je za ledvične 
bolnike  pripravil Prim. Rafael Kapš, dr. med., predstojnik 
internega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto. Pri-
marij se je zelo potrudil in pripravil zanimivo, pregledno 
in bolnikom razumljivo predavanje.    

Zdravka Žižić

Strokovno 
predavanje o srčno 
žilnih zapletih

Ne štejemo predavanj, ki smo jih pripravili 
za naše člane. Bilo jih je že zelo veliko iz 
različnih področij. Bolniki  predavanj ni
mamo preveč radi, saj se nekatera dotikajo 
tveganj, katerim smo kronični bolniki še 
kako izpostavljeni. Ko smo na  Prim. Ra
faela Kapša naslovi prošnjo za pripravo 
predavanja  (naša predavanja zaradi dial
ize, potekajo vedno na nedeljo), se je takoj 
prijazno odzval, kljub številnim obveznos
tim, ki jih ima na mnogih področjih.  Celo 
vprašal nas je,  o čem naj bi tekla beseda, 
katera področja zanimajo naše bolnike. 
Povedali smo mu, da nas zanimajo srčno 
žilni zapleti, katerim smo kronični ledvični 
bolniki izpostavljeni in sicer prikazano 
tako, da bolnikov ne bo preveč »strah«.  
Primarij se je zelo potrudil in pripravil 
zanimivo, pregledno in bolnikom razum
ljivo predavanje.  Prisotni smo  zbrano in 
zavzeto poslušali predavatelja. Najprej  
nam  je predstavil  temeljne podatke o  
ledvicah, njihovi zgradbi,  funkciji,  načinu 
delovanja.   Nazorno nam je opisal in pri
kazal,  kdaj  gre  za normalno delovanje 

ledvic, kdaj prihaja do popuščanja  in kdaj 
do odpovedi ledvic.  

Nadaljeval je  z enako predstavitvijo srca, 
torej kako deluje, kakšna je njegova zgrad

ba,  žilni sistem, kako hitro bije srce... Opo
zoril nas je  na bolezenske znake srčnega 
bolnika, potek arteroskleorze in kaj je 
ishemična bolezen srca. Poučil nas je tudi o 
tem kaj je angina pectoris, balonsko širjenje 
žil, bypass, motnje ritma, popuščanje 

srca…..itd.  Na
nizal je deja
vnike tveganja, 
ki vodijo v bo
lezni ledvic in 
srca in kaj lahko 
sami naredimo, 
da ne zbolimo. 
Poudaril je kako 
p o m e m b e n 
je  zdrav način 
življenja in preh
ranjevanja, kateri 

so življenjski slogi, ki jih velja upoštevati. 

Medsebojno bolezensko delovanje srca 
in ledvic je tesno povezano,  zato smo 
ledvični bolniki še kako izpostavljenih prav 

srčno žilnim 
zapletom, ki se v 
določenih prim
erih  žal  končajo 
žalostno. 

Oba organa 
sta namreč 
regulatorja vi
talnih funkcij 
in neposredno 
vplivata na de
lovanje ostalih 
organov preko 

različnih mehanizmov. Akutno poslabšanje 
srčne funkcije ima za posledico tudi akut
no ledvično odpoved.  Kronično srčno 
popuščanje povzroči progresivno trajno 
kronično odpoved ledvic.  Opozoril nas je 
tudi na to, kdaj dejansko prihaja do napre
dovane kronične ledvične odpovedi, ki jo  
medicina deli v 5 stopenj.  Kdaj pride do 
tiste zadnje, ko je potrebno nadomestno 
zdravljenje.

Predavanje je zaključil z ugotovitvijo, da 
je za zdravljenje tovrstnih stanj potrebno 
usklajeno, natančno in vestno delo ne
frologa, kardiologa  in predvsem bolnika. 

stroka - izobraževanje
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Da je bilo predavanje zelo zanimivo,  poučno, je dokaz, da smo 
predavatelju postavili  številna vprašanja. Nanje smo  dobili razum
ljive odgovore, kljub temu, da gre za zapleteno tematiko. 

V razpravo se je vključila predstojnica odseka dialize,  zdravnica 
Sonja Steklasa, ki je nekaterim bolnikom odgovorila na vprašanja, 
ki  zadevajo nadomestno zdravljenje s hemodializo.

ZA OTROKE BOLNIKOV SMO PRIPRAVILI    
LIKOVNO DELAVNICO

Na predavanje smo 
povabili tudi člane 
društva Krško in 
društva Transplant iz 
Zagreba. Oboji so bili 
nad predavanjem pri
marija Rafaela Kapša 
navdušeni. 

Ker naša predavanja vedno potekajo v nedeljo,  se jih udeležijo 
cele družine. Med njimi veliko otrok. Ker ne želimo, da se otroci 
dolgočasijo, jim vedno pripravimo določene zaposlitve.  Tokrat smo 
jih povabili,da v času predavanja narišejo po svojih razmišljanjih  

Prvič je bila med nami tudi  glavna sestra bolnišnice Novo mesto, 
ga. Zlata Rebolj.

V kulturnem delu programa so za nas nastopili  člani ansambla 
SKOVIK iz Dolnjega Mokrega polja.  Ansambel sestavljajo štirje 
otroci  iz  družine Andrejčič.  Najstarejši  Miha  in trojčki : Luka, Tina 
in Joško. Nastopajo  že devet mesecev , njihov mentor je znani  
glasbeni pedagog Jani Lipičnik.  Miha igra kitaro, eden izmed 
trojčkov  več vrst harmonik,  vsi štirje pa premorejo še izredno 
lepe pevske glasove. Zaigrali so nam številne slovenske narodne in  
mnogi so z njimi  prav ubrano zapeli.  Ko sem mlajši del glasbene 
skupine vprašala od kod ime, so dodali, da se imenujejo po ptiču, 
ki lepo in glasno poje.   Na nastop jih je pripeljala mama Jožica, 
prijazna, nasmejana in dobrovoljna gospa, ki  je lahko ponosna 
na  njihov naraščaj. Oče družine je tokrat ostal doma. Družini smo 
se  iskreno za
hvalili, saj so 
nam polepšali 
n e d e l j s k i 
dan.  Men
torju,  Janiju 
Lipičniku, ki 
je  posredoval 
pri nastopu, 
bomo zahva
lo poslali po 
pošti.

stroka - izobraževanje

risbe na temo preda
vanja. Ustvarjalci so 
bili stari od � do 15 
let.  Nastale so številne 
risbe, ki jih bomo  raz
stavili   v prehodu med 
starim in novim delom  
SB NM.

Verjamemo, da  
bodo obiskovalcem 
bolnišnice  všeč  mo
jstrovine naših  malih 
umetnikov.
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Seminar oftalmološke 
sekcije

Danica Simčič

V Zrečah je bilo 14. in 15. marca 2008 strokovno izobra-
ževanje oftalmološke sekcije. Udeležile smo se ga tudi medi-
cinske sestre iz očesnega oddelka naše bolnišnice: Marta 
Blažič, naša glavna medicinska sestra sestra, ki nas je tudi 
varno vozila, Jožica Tomše, Vesna Gnidovec, Špela Repovž in 
Danica Simčič.

Na pot smo se podale zgodaj zjutraj in 
po dveurni vožnji smo prispele na cilj. 
Po opravljenih formalnostih v hotelu Do
brava smo se okrepčale. Sledil je pozdrav 
gostiteljic in začel se je prvi niz predavanj 
na temo Diagnostične metode v oftal-
mologiji:
• Perimetrija je preiskava, s katero določamo 

širino, obseg in kvaliteto vidnega polja, 
mikroperimetrija pa poleg testiranja 
vidnega polja omogoča še opazovanje 
morfologije očesnega ozadja. 

• Adaptometrija je preiskava, ki nam 
kaže na morebitne motnje v sposob
nostih prilagoditve na temo (nočni 
vid). O dvojnem vidu nam povesta 
preiskavi: 

 Hess test nam pokaže dvojni vid na 
bližino, Lancaster pa dvojni vid na 
daljavo.

• Barvni čut: gre za okvaro barvnega vida 
in oceno letega, odkrivanje izpada 
barvnega vida, odkrivanje prirojenih 
in pridobljenih motenj barvnega vida 
po različnih metodah.

Omenjene teme so predstavile DMS iz 

Očesne klinike v Ljubljani.
• Barbara Klemenc je oftalmološki foto

graf na Očesni kliniki v Ljubljani, ki nam 
je na zanimiv način predstavila fundus 
kamero  to je specializiran mikroskop z 
vgrajeno kamero, namenjen fotografi 
ranju očesnega ozadja. Pomagamo si z 
vbrizganjem različnih kontrastov v kri 
(fl uorescein, indocianin).

• OCT je optična koherentna tomografi 
ja. To je sodobna metoda, ki na nein

vaziven način, brez škodljivih radiacij, s 
takojšnjo direktno sliko preiskovanega 
tkiva omogoča določitev končne in
formacije. Lepo so vidne spremembe 
v mrežnici in lahko je prepoznati pa
tologijo. 

• Sestra, ki dela v Kabinetu za kontaktne 
leče, nam je predstavila vrste leč, težave 
zaradi nošenja leč in izvedbo preiskav 
pred pregledom za določitev kontakt
nih leč. Njena najpomembnejša naloga 
je uvajati paciente v nošenje kontakt
nih leč in jih podučiti o higienskem 
režimu pri uporabi leteh.

• Optometrija je neodvisna zdravstvena 
dejavnost; optometrist je enostavno 
povedano specialist med optikom 
in oftalmologom, ki samostojno 
predpiše in izdela pripomoček za vid. 
O zgodovini dejavnosti v svetu in Ev
ropi ter o viziji dejavnosti v Sloveniji 
nam je na zanimiv način spregovoril 
zaenkrat še edini optometrist pri nas 
Matjaž Mihelčič. Razpis te študijske 
smeri se v kratkem pričakuje tudi v 
Sloveniji. 

• O diabetičnem stopalu sta nam ne
kaj povedala zdravnik in patronažna 
medicinska sestra sestra. Spregovorila 
sta kako odkriti znake diabetičnega 
stopala, kako ga preprečiti oziroma 
zdraviti, kakšna nega je potrebna, da 
ne pride do okužbe že nastale rane, saj 
je v skrajnem primeru potrebna tudi 
amputacija. 

• Patronažna medicinska sestra se vsa
kodnevno srečuje s slepimi in slabovid
nimi varovanci, pri katerih je še pose
bej pomembna kakovost življenja; v 
kolikšni meri lahko sami oziroma ob 
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pomoči svojcev poskrbijo za oblačenje, 
prehranjevanje, čistočo in urejenost 
sebe in okolice, za varnost, gibanje in 
rekreacijo.

• Ena izmed tem je bila tudi nespečnost: 
kako jo prepoznati, vzroke zanjo in 
kako jo zdraviti. Nespečnost namreč 
hudo prizadene posameznika, kvalite
to njegovega in življenja bližnjih. 

• Za konec smo slišali še o medicinski 
sestri v javnem in zasebnem sektorju, 
prednostih in slabostih enega in dru
gega. Predavateljica ugotavlja, da je 
status medicinske sestre v sedanjem 
obdobju pogosto negotov kljub znan
ju, delovnim izkušnjam in izobrazbi.

Sledila je živahna debata in občni zbor 
sekcije, kjer je bilo izvoljeno novo vodstvo. 
Po večletnem uspešnem predsedovanju 
sekciji je Đurđa Sima predala vlogo svoji 
naslednici Bernardi Mrzelj.  

Po celodnevnem sedenju nam je prijal 
večerni sprehod in komaj smo pričakale 
večerjo, kateri je sledilo zabavno druženje, 
kjer smo sproščeno poklepetale s kolegi
cami iz vse Slovenije. 

V soboto nas je čakal nov niz predavanj na 
temo  Koraki h kakovostni obravnavi v 
oftalmološki zdravstveni negi: 
• Predavatelji so nam predstavili ka

zalce kakovosti, vlogo presojevalca 
kakovosti in našo vlogo pri tem. Potem 
so spregovorili o tem, kakšna je kako
vost medicinske opreme in v kakšnem 
stanju je. Presenetljivo je, da Slovenija 
kljub uvedbi standarda ISO 9001 v 
zdravstvene ustanove nima ustrezne 
zakonodaje, ki bi predpisovala obseg 
in periodo kontrole za različne tipe 
aparatov. Pomemben je stalen nadzor 
nad stanjem opreme, ki je v uporabi. 
Prav vsi smo tisti, ki moramo opozarjati 
na morebitne napake.

• Uvajanju vodenja kakovosti v zdravstvo 
ne bo ušlo tudi področje dela medicin
ske sestre. Na očesni kliniki v Ljubljani 
se s tem ukvarjajo že nekaj časa in sicer 
s stvarmi, ki jih poznamo tudi v naši 
bolnici: spremljanje kazalnikov kako
vosti na področju zdravstvene nege 
(incidenti, posebej padci, pojav razjede 
zaradi pritiska, sodelovanje pri izvaja
nju varnostnih vizit). 

Po končanih predavanjih je potekala še 
živahna debata, a domov se še nismo po
dale. Naša voznica Marta je v Izvršilnem 
odboru sekcije in s kolegicami so morale 
končati svoje delo. Njene sodelavke smo 
jo počakale. Na poti domov pa smo si vse 
bile vse enotnega mišljenja, da so tovrstna 
izobraževanja koristna in zelo dobrodošla. 
Slišale smo veliko novih stvari, ki nam bodo 
zagotovo prav prišle tudi pri vsakdanjem 
delu in jih bomo z veseljem posredovale 
ostalim kolegicam.

Ob tem se zahvaljujemo glavni medicinski 
sestri bolnišnice ge. Zlati Rebolj, da nam 
je omogočila tako številčno udeležbo in 
predstojnici očesnega oddelka, za prilago
jeno delo. 

Spod bu ja nje ka ko vo sti zdravs tve ne
ga vars tva, s pou dar kom na pra vič ni 

do stop no sti os kr be, ka ko vo sti živ lje nja 
in za do voljs tvu upo rab ni kov ter na smo
tr ni upo ra bi vi rov je pred nost na na lo ga 
zdravs tve ne po li ti ke v Slo ve ni ji, pa tudi 
pri nas. Na pod la gi med na rod nih in na cio
nal nih iz ho dišč in v ok vi ru uva ja nja ka ko
vo sti v slo ven ske bol ni šni ce je Mi ni strs tvo 
za zdrav je RS spre je lo pro gram uva ja nja 
iz bolj šav ka ko vo sti v zdravs tve ni si stem 
Re pub li ke Slo ve ni je. Ne neh no iz bolj še va
nje ka ko vo sti po te ka sklad no z že pri prav
lje ni mi do ku men ti, med ka te ri mi je tudi 
do ku ment Uva ja nje iz bolj še va nja ka ko vo
sti v bol ni šni ce (ju nij 2006).

Zdru že nje zdravs tve nih za vo dov je na 
pod la gi poob la stil ve či ne bol ni šnic iz
ved lo Jav no na ro či lo male vred no sti, v 
ka te rem je bil iz bran po nud nik za iz ved
bo an ke te o sta nju or ga ni za cij ske kli me 

Or ga ni za cij ska ozi ro ma psi-
ho-so cial na kli ma se po na-
va di de fi  ni ra kot per cep ci ja 
vseh ti stih vi di kov de lov ne-
ga oko lja (do god ki, po stop-
ki, pra vi la, od no si), ki so 
čla nom or ga ni za ci je psi ho-
loš ko smi sel ni, ozi ro ma po-
mem bni. Vsak de la vec v us ta-
no vi mora raz miš lja ti o tem, 
kako bo iz bolj šal svo je delo. 
Gre za ob ve zo vsa ke ga za po-
sle ne ga, da bo de lal bolj še. 
Stal ne iz bolj ša ve so vred no-
te kul tu re or ga ni za ci je. Na ša 
dolž nost je iz po pol nje va nje 
svo je ga zna nje in svo je us po-
sob lje no sti ter za vest no rav-
na nje in de lo va nje v duhu 
ka ko vo sti.
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ankete - raziskave 

Biserka Simčič

SIOK – MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME

in zadovoljstva v bolnišnicah, to je AT 
Adria d.o.o.. Podlaga za izvedbo ankete je 
izdelan vprašalnik prirejen za zdravstvo, 
katerega podlaga je vprašalnik Siok, ki ga 
je pripravila in izdelala delavna skupina, 
sestavljena iz osmih članov, različnih stro
kovnjakov, ki se ukvarjajo z ravnanjem lju
di pri delu iz sedmih slovenskih bolnišnic. 
Izdelali smo preprost, razumljiv in enoten 
vprašalnik. Vprašalnik je zastavljen tako, 
da vsebuje vse pomembne kategorije za 
merjenje, ima možne kasnejše nadgradnje 
in je zasnovan tako, da je primerljiv tako 
s panogo, kot tudi širše(gospodarstvo). 
Vprašalnik je bil predstavljen direktorjem, 
strokovnim direktorjem, glavnim medicin
skim sestram in predsednikom komisij za 
kakovost na posvetu, ki ga je organiziralo 
Ministrstvo za zdravje, junija meseca 2007, 
v Ljubljani. Z anketo želimo meriti in s tem 
posledično izboljšati zadovoljstvo zapo
slenih, ker je zadovoljen zaposleni eden 
izmed ključnih dejavnikov uspeha posa
mezne delovne organizacije.

Vprašalnik
Klima se najpogosteje meri s pomočjo 
vprašalnikov, inventarjev ali lestvic, ki jih 
sestavlja veliko število trditev. Te opisuje
jo različne vidike situacije v organizaciji. 
Pri tem je naloga oseb, ki so vključene v 
raziskavo, da na danih lestvicah ocenijo, v 
kakšni meri posamezen opis dobro karak
terizira socialno okolje, t.j. organizacijo v 
kateri delamo.

Vprašalnik zadovoljstva meri zadovoljstvo 
posameznika z različnimi vidiki njegovega 
dela:s samim delom, z vodstvom organiza
cije, s sodelavci, z neposredno nadrejeni
mi, z možnostmi napredovanja, s plačo, s 
statusom v organizaciji, z delovnimi pogo
ji(oprema, prostori), z možnostmi za izobra
ževanje in s stalnostjo zaposlitve.

Klima se tudi drugače najpogosteje meri 
s pomočjo vprašalnikov, inventarjev ali 
lestvic, ki jih sestavlja veliko število trdi
tev. Te opisujejo različne vidike situacije v 
organizaciji. Pri tem je naloga oseb, ki so 
vključene v raziskavo, da na danih lestvi
cah ocenijo, v kakšni meri posamezen opis 

(po njihovem mnenju) dobro karakterizira 
njihovo socialno okolje, tj. organizacijo v 
kateri delajo. 

Raziskovanje klime izhaja iz enostavne 
predpostavke, po kateri je različna socialna 
okolja mogoče opisati s pomočjo omejene
ga števila istih ali podobnih dimenzij ali fak
torjev klime. To število običajno varira od 
treh do šestih temeljnih dimenzij. Pregled 
raziskav klime, ki se navajajo v literaturi in 
izhajajo iz različnih vprašalnikov za klimo, 
kaže na različne nabore deriviranihizve
denih faktorjev, oziroma dimenzij klime. 
Dobljene razlike v strukturi klime se lahko 
pripišejo različnim organizacijskim pogo
jem in dogodkom. Kajti, ker je klima defini
rana s percepcijo delovnega okolja, bi bilo 
težko pričakovati identičen nabor derivira
nih faktorjev klime v različnih delovnih 
okoljih, kjer obstajajo povsem specifične 
oblike organizacijske prakse in procesov. V 
tem smislu vprašalnik SiOK, ki izhaja iz (po 
mnenju avtorjev – ekspertov/svetovalcev 
na področju organizacijskega vedenja) več
jega števila apriornih dimenzij (faktorjev), 
vsebinsko predstavlja dobro osnovo za ka
snejši empirični preizkus strukture klime v 
slovenskih organizacijah. 

Apriorne dimenzije klime, ki jih meri  
vprašalnik so naslednje:

1. Organiziranost

2. Strokovna usposobljenost in učenje

�. Odnos do kakovosti

4. Nagrajevanje

5. Notranje komuniciranje in informiranje

6. Notranji odnosi

7. Vodenje

8. Pripadnost organizaciji

9. Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev

10. Motivacija in zavzetost

11. Razvoj kariere

12. Inovativnost, iniciativnost

Kaj je klima in kaj je  
zadovoljstvo?
Organizacijska oziroma psihosocialna 
klima se ponavadi definira kot percepci
ja vseh tistih vidikov delovnega okolja 
(dogodki, postopki, pravila, odnosi), ki so 
članom organizacije psihološko smiselni, 
oziroma pomembni. Referenčni okvir je 
pri raziskovanju klime torej organizacija 
kot celota. Zadovoljstvo z delom spada k 
naravnanosti do dela. Definira se kot žele
no ali pozitivno čustveno (emocionalno) 
stanje, ki je rezultat posameznikove ocene 
dela ali doživljanja in izkušenj pri delu. Pri 
zadovoljstvu govorimo o individualni afek
tivni reakciji na delovno okolje, pri klimi pa 
o skupni sliki (deskripciji) organizacijskega 
okolja zaposlenih.

Rezultati merjenja  
organizacijske klime in  
zadovoljstva zaposlenih
Spremljanje organizacijske klime je prak
sa uspešnih podjetij. Pozornost je usmer
jena predvsem na povezavo zadovoljstva 
z rezultati pri delu. S tem postane ključno 
vprašanje, kako podjetje zaposlenim omo
goča, da uveljavljajo svoje znanje in ideje 
ter tako dosegajo uspeh pri svojem delu. 
To namreč vpliva tako na zadovoljstvo pri 
delu kot tudi na uspešnost podjetja. V slo
venskih bolnišnicah se tako drugič zapored 
spremlja splošno zadovoljstvo zaposlenih 
in organizacijska klima. Raziskava v letu 
2007 je bila izvedena s pomočjo vprašalni
ka, ki je nastal pod okriljem svetovalnega 
podjetja AT Adria in projektne skupine za 
zdravstvo v l.2006, ter nam omogoča, poleg 
merjenja organizacijske klime posamezne 
bolnišnice, tudi primerjavo med podjetji v 
Sloveniji (v letu 2006 vključenih 125 sloven
skih podjetij) in primerjavo s povprečjem 
bolnišnic (v letu 2007 vključenih 20 bolni
šnic). Poročilo raziskave „Organizacijska 
klima” v slovenskih bolnišnicah je sestav
ljeno iz več segmentov: pregled organiza
cijske klime po posameznih kategorijah 
v bolnišnici, prikaz organizacijske klime v 
bolnišnici za leto 2007, po kategorijah s  
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 Zadovoljstvo (�,51)

 Organiziranost (�,51)

 Pripadnost organizaciji (�,48)

 Poznavanje poslanstva in vizije ter       
      ciljev (�,41)

kategorije, ki predstavljajo 
podjetju izziv:
 Notranje komuniciranje in  
       informiranje (�,�1)

 Razvoj kariere (�,10)

 Nagrajevanje (�,08)

Razlog nekoliko slabših rezultatov organi
zacijske klime v letu 2007 kot v letu 2006 
lahko pojasnjujemo z dejstvom, da je bilo 
zadnjem letu uvedenih veliko sprememb 
v zdravstvenem sistemu. Znano je, da za
posleni spremembe težko sprejemajo, še 
posebej, če so lete na področju plač (ome
jeno oziroma zmanjšano število ur dela pre
ko polnega delovnega čas) in organizacije 
dela (dežurstvo in stalna pripravljenost se 
prerazporeja v redni delovni čas eviden
tiranje z registracijo preko ure ...). Hkrati 
pa je opaziti v objavljenih raziskavah v  

Slika 1: 
Primerjava 
rezultatov 
posamezne 
bolnišnice 
med letoma 
2006 in 2007

Slika organizacijske klime v Splošni bolni
šnici Novo mesto v letu 2007 nam pokaže, 
da je stanje v primerjavi s preteklim letom 
vseh kategorijah nekoliko slabše ocenjeno, 
vendar enako velja za povprečje v zdravs
tvu, kot tudi slovensko povprečje(SIOK). 
Ocene v vseh kategorijah pozitivno odsto
pajo od povprečja v zdravstvu 2007 in ena
ko povsod od slovenskega povprečja.  

Trend krivulje sledi krivulji povprečja. Naj
višje ocenjena kategorija je Odnos do ka
kovosti (�,88) Najnižje ocenjena kategorija 
je Nagrajevanje (�,08), vendar je višje oce
njena kot leta 2006. V splošnem bi organi
zacijsko klimo v Splošni bolnišnici Novo 
mesto razdelili na tri segmente:

dobro ocenjene kategorije:
 Odnos do kakovosti (�,88)

 Inovativnost in iniciativnost (�,67)

 Motivacija in zavzetost (�,66)

 Vodenje (�,61)

srednje ocenjene kategorije:
 Strokovna usposobljenost in učenje        
      (�,57)

 Notranji odnosi (�,52)

primerjavo vseh udeleženih bolnišnic v ra
ziskavi za leto 2007 (Zdravstvo 2007) ter 
prikaz organizacijske klime v bolnišnici 
za leto 2007 po kategorijah, s primerjavo 
vseh udeleženih slovenskih podjetjih v ra
ziskavi za leto 2006 (SiOK 2006).

V naši bolnišnici je merjenje potekalo od 
17. 12. do 20.12. 2007 in sicer za vse za
poslene, segmentirano po posameznih 
oddelkih in službah. 

V anketiranju je sodelovalo 722 zaposlenih, 
kar predstavlja več kot 75% zaposlenih. Vi
soka udeležba zaposlenih nedvomno kaže 
nato, da zaposleni želijo izraziti svoja mne
nja in pričakujejo spremembe. Pridobljeni 
rezultati so različni in predstavljajo trenut
no stanje na posameznem oddelku. Pred
stojnikom oddelkov, glavnim medicinskim 
sestram in vodjem služb smo posredovali 
posamezne rezultate, katere so skupaj s 
sodelavci pregledali, se pogovorili in pri
pravili ukrepe za izboljšave.

Pisne predloge za izboljšave in predvidene 
preventivne in korektivne ukrepe so posre
dovali direktorici, strokovnemu direktorju 
in glavni medicinski sestri bolnišnice, kajti 
le na podlagi pridobljenih rezultatov in od
govorov smo lahko pridobili informacije, po
membne za izboljšanje klime v bolnišnici.
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me di jih, da se je v ome nje nem letu stop nja 
za do voljs tva za po sle nih v pri mer ja vi s pre
te klim le tom zni ža la v ve či ni slo ven skih or
ga ni za ci jah, tudi ti stih naj bolj ših. Ena ka je 
tudi ugo to vi tev za vsa so de lu jo ča pod jet ja 
v pro jek tu Siok, kar ned vom no pred stav lja 
ve lik iz ziv tako za bol ni šni co kot tudi za vse 
or ga ni za ci je v Slo ve ni ji. 

Na pod la gi na ve de ne ga smo v bol ni šni ci 
spre je li ne ka te re ak tiv no sti za ka te re oce
nju je mo, da bodo pri po mo gle k bolj šim 
re zul ta tom v letu 2008:
• na črt izo bra že va nja, let ni raz go vo ri 

z za po sle ni mi, na črt ko mu ni ci ra nja z 
no tra nji mi in zu na nji mi jav nost mi, iz da
ja bol ni šnič ne ga gla si la v po ve ča nem 
ob se gu (67krat let no), or ga ni zi ra nje 
let nih in zim skih šport nih iger za po sle
nih ter or ga ni za ci ja je sen ske ga pik ni ka, 
kul tur nih pri re di tev,

• ak tiv no de lo va nje od bo ra za ka ko vost, 
ka te re ga čla ni so no sil ci pro jek tov za 
ka ko vost, kot so: pro jekt sprem lja nja 
ka zal ni kov us pe šno sti po slo va nja, pro
jekt ko mu nika cij z no tra nji mi in zu na
nji mi jav nost mi, pred lo gi in iz bolj ša ve, 
naj so de la vec… ipd. 

Za klju ček
Za do voljs tvo za po sle nih ni ti sto kar raz gla
ša za vod  bol ni šni ca, tem več ti sto, kar je v 
skla du s pri ča ko va nji za po sle nih. Pri ča ko va
nja za po sle nih pa bomo lah ko iz pol nje va li, 
če jih bomo poz na li. Ka ko vost je vek tor z 
več ele men ti, ki nam po ma ga za do vo lji ti 
ali pre se či za do voljs tvo za po sle nih. Prvi pri
stop je evo lu cij ska spre mem ba ali pro ces 
stal nih iz bolj šav. Vsak de la vec v us ta no vi 
mora raz miš lja ti o tem, kako bo iz bolj šal 
svo je delo. Gre za ob ve zo vsa ke ga za po sle
ne ga, da bo de lal bolj še. Stal ne iz bolj ša ve 
so vred no te kul tu re or ga ni za ci je. 

Ka ko vo sti ne mo re mo uga ni ti, pač pa jo 
mo ra mo ugo to vi ti. Ugo to vi ti mo ra mo, kaj 
je do bra iz kuš nja.

Uva ja nje si ste ma kakovo sti po me ni ure di ti 
no tra nje po slo va nje v pod jet ju, vzpo sta vi ti 
red in od go vor nost ter to sta nje vzdr že va ti 
in iz bolj še va ti. S tem je mož no po ve ča ti 
pro duk tiv nost, ugo tav lja ti in zmanj še va ti 
stroš ke, pri la ga ja ti za vod zah te vam upo
rab ni kov (bol ni kov), vpe lja ti ino va tiv nost 
in stal no raz miš lja nje o iz bolj ša vah. Da bi 
do se gli že le no ra ven ka ko vo sti je od vi sno 

pred vsem od lju di, od za po sle nih v bol ni
šni ci – od di rek tor ja kot naj bolj od go vor ne 
ose be do zad nje ga za po sle ne ga v pod jet ju. 
Vsak je dol žan iz po pol nje va ti svo je zna nje 
in svo jo us po sob lje nost ter za vest no rav na
ti in de lo va ti v duhu ka ko vo sti. Uva ja nje in 
vzdr že va nje vpe lja ne ga si ste ma ka ko vo sti 
to rej po me ni tudi ka ko vost ni pre mik v od
no su med za po sle ni mi. Samo za do volj ni 
za po sle ni lah ko svo je delo oprav lja jo do
bro in le do bro oprav lje no do bro je te melj 
za do voljs tva bol ni kov.

Zato je po mem ben ka zal nik us pe šno sti 
bol ni šni ce za do voljs tvo za po sle nih. Je 
orod je, ki po ma ga vods tvu pre poz na va ti 
pri lož no sti za iz bolj še va nje po go jev dela 
in za do voljs tva zaposle nih, hkra ti pa pred
stav lja pri lož nost za po sle nim, da izra zi jo 
svo je re snič no mne nje in tako pris pe va jo 
k na po rom za iz bolj ša ve.

Viri:
 Uva ja nje iz bolj še va nja ka ko vo sti v bol ni šni ce. Mi ni strs tvo 

za zdrav je. Od de lek za ka ko vost. Ju nij 2006.
 Si OK. Primer jal no ra zi sko va nje or ga ni za cij ske kli me v 

slo ven skih or ga ni za ci jah. Or ga ni za cij ska kli ma v Slo ve-
ni ji. Po ro či lo za leto 2007.

 Si OK2006. Splo šna bol ni šni ca Novo me sto - Konč no 
po ro či lo 2007.

V ča su raz vo ja in hi tre ga na pred ka na po droč ju gos po dars-
tva in in du stri je vse po go ste je sli ši mo be se do vod ja (ma na-
ger), zato so vod je (ma na ger ji) v očeh šir še jav no sti ljud je, ki 
us pe šno vo di jo ve li ka pod jet ja ter uprav lja jo z ve li ko vso to 
ka pi ta la. 

Dra gi ca Pav ko vič, DMS

STILI VODENJA

Z na ve de nim se ne stri njam v ce lo ti, kaj ti 
na vod je mo ra mo gle da ti šir še. Dejs tvo 

je, da je us pe šen vod ja ključ do us pe ha. 
Us pe šnost ko lek ti va, pod jet ja, jav ne us
ta no ve ali za vo da je v ce lo ti od vi sna od 
na či na vo de nja nji ho vih vo dij. Cilj vsa ke
ga us pe šne ga vod ja je, da s svo jim sti lom 
vo de nja na pri je ten na čin mo ti vi ra po dre
je ne k oprav lja nju za stav lje nih na log, tako 
za go to vi pri jet no vzduš je v ko lek ti vu, kar 
po sle dič no po me ni bolj ši konč ni us peh. 

ja njem in ko mu ni ci ra njem in je le ena od 
šti rih funk cij me nedž men ta. Me nedž ment 
in vo de nje sta v ena kem raz mer ju kot ce
lo ta in del (Roz man, 2002, 6�). Vo de nje ni 
en krat no de ja nje, tem več niz do god kov, ki 
se na na ša jo na us mer ja nje in spre mi nja nje. 

Vse bi na član ka je pov ze tek mo je ga di
plom ske ga dela z na slo vom Sti li vo de nja. 
Ra zi ska vo o na či nu vo de nja sem iz va ja la v 
raz lič nih zdravs tve nih us ta no vah po vsej 
Slo ve ni ji. Ra zi ska va je zgolj in for ma tiv ne 
na ra ve.

VODENJE
Vo de nje je spo sob nost vpli va ti, spod bu ja ti 
in us mer ja ti so delavce k že le nim ci ljem. Je 
spo sob nost vpli va nja na dru ge s spod bu



spre je ma ti od go vornost.

Iz ka za lo se je, da mo de li oseb nih zna čil no
sti niso do sled no lo če va li do brih vo dij od 
sla bih. Pre več je bilo pou dar ka na te le snih 
in oseb nost nih zna čil no stih, pri če mer te
le sne ni ma jo po ve za ve z us pe šnim vo de
njem. Zato mo ra jo biti na ve de ne zna čil no
sti oce nje va ne z oko liš či na mi in po tre ba mi 
čla nov sku pi ne.

Teo ri je na os no vi ve de nja vo dij
Ve denj ske zna čil no sti vo dij so po mem bne 
za us pe šno de lo va nje sku pi ne in oprav lja
nje nje nih na log. Mo de li ve de nja vod je 
po zor nost preu smer ja jo k ve denj skim zna
čil no stim in ak cij skim zna čil no stim. Ra zi sko
val ci so pri če li prou če va ti, kaj vod je bolj ali 
manj us pe šno poč ne jo; kako da je jo na lo
ge po dre je nim, kdaj in kako ko mu ni ci ra jo, 
kako de la jo ipd. Ve de nje je to rej mo go če 
opa zo va ti in se ga uči ti, kar vodi do ugo to
vi tve, da po sa mez ni ke lah ko us po sab lja mo 
v tež nji, da bi po sta li bolj ši vod je.

Naj bolj zna ni mo de li so:
  mo del av to kra tič ne ga – de mo kra tič ne

ga vo de nja;
  mo de li vo de nja orien ti ra ni na va riab le 

na lo ga – ljud je.

Av to krat ski – de mo krat ski 
mo del vo de nja
Pri av to krat skem na či nu vo de nja upo rab
lja vod ja iz ključ no sta tu sni po lo žaj kot na
čin us mer ja nja za po sle nih. Te me lji na mo či 
in pred po stav lja, da vod ja vse ve, po dre je ni 
pa so samo izu če ni. Po dre je ni niso vklju če
ni v pro ces vo de nja, ki je iz ključ no cen tra
li zi ran. Tak šno vo de nje je pri mer no ta krat, 
ko se znaj de or ga ni za ci ja v kri zi, ko ji gre 
za pre ži vet je, lah ko pa pov zro ča po sle di ce 
pri učin ko vi to sti.

Pri de mo krat skem na či nu vo de nja upo rab
lja vod ja sta tu sno, oseb nost no in stro kov no 
av to ri te to. Os no va tega mo de la je v par ti ci
pa ci ji so de lav cev. Po dre je ni so de lu je jo pri 
od lo či tvah v ka te re jih vklju ču je vod ja v pro
ce su od lo ča nja. Ci lji se po stav lja jo sku paj s 
po dre je ni mi, od lo ča nje je sku pin sko.

Po leg av to krat ske ga in de mo krat ske ga na
či na za sle di mo še:

 li be ral no vo de nje: pre puš če no po dre
je nim; če leti po sta ne jo neod go vor ni, se 
po ja vi prob lem;

 pa triar hal no vo de nje: vod ja se ob na ša 
zelo po kro vi telj sko; zelo po go sto po puš ča 
po dre je nim;

 bre zo seb no vo de nje: na lo ge se de li jo v 
pi sni ob li ki, z okrož ni ca mi. Malo je oseb ne
ga sti ka med vod jo in po dre je ni mi;

- ma ni pu la tiv no vo de nje: po dre je ni ima
jo po dre jen ob ču tek, da sood lo ča jo, v re sni
ci pa ni ma jo be se de pri od lo či tvah.

Mo del vo de nja us mer jen na 
na lo ge-lju di
Ti mo de li vo de nja so us mer je ni na na lo ge 
in lju di. Ob sta ja jo raz lič ne štu di je, ki so se 
uk var ja le s tak šnim ra zi sko va njem, od ka
te rih so naj po mem bnej še:
a) Mic hin gan štu di je;
b) Ohio štu di je;
c) mo del mrež ne ga vo de nja;
e) Har vard štu di je.

Os nov ni sti li vo de nja po 
Red di nu
Zdru že val ni vod ja je moč no us mer jen 
k od no som in k na lo gam. Za go var ja tim
sko delo in se celo ena či s po dre je ni mi. 
Ta na čin je naj pri mer nej ši za tim sko delo, 

Vo de nje do lo ča jo šte vil ni si tua cij ski fak tor
ji in dru gi de jav ni ki. To so zu na nje oko lje 
pod jet ja, ki vklju ču je zgo do vin ske, so cial
ne, eko nom ske in kul tur ne fak tor je oko lja; 
sama or ga ni za ci ja pod jet ja, ki jo pred stav
lja tre nut na or ga ni za ci ja, na lo ge ter ljud je 
v pod jet ju; ter ne na zad nje tudi oseb nost 
in vred no te vod je (Šter, 2002).

VODENJE V ZDRAVSTVENI 
NEGI
Učin ko vit vod ja v zdravs tve ni negi je ti sta 
ose ba, ki je spo sob na vpli va ti na dru ge 
lju di, da vsi za po sle ni ak tiv no so de lu je jo 
v pri za de va njih za do se ga nje ci ljev or ga ni
za ci je. Učin ko vit vod ja iz bi ra naj bolj ša raz
po lož lji va sreds tva in pri je me za vpli va nje 
na os ta le za po sle ne. 

Zna čil no sti učin ko vi te ga vod je v zdravs tve
ni negi:
1. ima us trez no in za dost no zna nje ter 

stro kov no us po sob lje nost iz vo de nja;
2. je sa mo za ve sten;
�. je učin ko vit in ja sen v pro ce su 

ko mu ni ka ci je;
4. iz ža re va ener gi jo in od loč nost;
5. spre je ma in do lo ča po mem bne ci lje in 

na lo ge;
6. je de lo ven in pri za de ven 

TEORIJE IN STILI VODENJA

Teo ri ja na os no vi zna čil no sti 
vo dij
Naj sta rej še štu di je vo de nja in me nedž men
ta so se osre do to ča le na oseb nost vod je. 
Mo de li oseb nih zna čil no sti te me lji jo na 
dom ne vi, da so oseb nost ne, so cial ne in 
te le sne po seb no sti zna čil ne za vod jo. V 
skla du s tem poj mo va njem je pri sot nost 
ozi ro ma od sot nost teh zna čil no sti bis tve na 
za raz li ko va nje med vod ji in ne vod ji. Ključ
ne zna čil no sti za iden ti fi  ka ci jo vod je so:
 te le sne: mlaj ši oz. sred nje sta ro sti, 

vi ta len, vi sok, vi tek in do pa dlji ve 
zu na njo sti;

 oseb nost ne: pri la go dljiv, čustveno sta
bi len, sa moob vla dljiv, sa mo za ve sten, 
pre di ren;

 so cial ne: pri ku pen, oli kan, pri ljub ljen, 
pri prav ljen so de lo va ti, izo bra žen, na rav
nan k mo bil no sti in na pre do va nju;

 de lov ne: us mer jen k nad pov preč nim 
do sež kom, ini cia ti ven, pri prav ljen 

kultura organizacije
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naj manj pa za ru tin ska dela.

Za dr ža ni vod ja je skrom no us mer je nost 
tako k na lo gam kot k od no som. Malo ko
mu ni ci ra s čla ni, moč no upo šte va tra di ci jo 
in ver ja me v moč pra vil in po stop kov. Pri
me ren je za ad mi ni stra tiv na, ra ču no vod
ska, sta ti stič na in po dob na dela.

Zav ze ti vod ja pou dar ja us mer jen k od no
som, manj pa k na lo gam. Do bro ob vla da 
med se boj ne od no se: je od prt do so de lav
cev, rad se po go var ja in spod bu ja dru ge, 
da go vo ri jo, spret no bla ži me do seb ne spo
re. Ta na čin vo de nja je pri me ren zla sti za 
vo de nje stro kov nih del, pri ka te rih de lav ci 
do bro poz na jo svo je delo in kjer pre vla du
je jo pro fe sio nal ni stan dar di.

Pri za dev ni vod ja je moč no us mer jen k 
de lov nim na lo gam, malo pa k od no som. 
Oz na ču je ga gos po do val no ve de nje, zato 
se ne znaj de v po lo ža jih, kjer ima malo ob
la sti. Naj pri mer nej ši je za delo, pri ka te rem 
je tre ba da ja ti ve li ko na vo dil.

Opre de li tev naj pri mer nej še ga 
sti la vo de nja
V po sa mez nih oko liš či nah so ne ka te ri sti li 
bolj, dru gi spet manj pri mer ni za vo de nje 
or ga ni za ci je. Tako se lah ko v si tua ci ji, ko 
se or ga ni za ci ja soo ča z ve li kim ča sov nim 
pri ti skom ter ru tin sko ne po mem bni mi 
od lo či tva mi, od lo či mo za av to kra tič ni oz. 
di rek tiv ni stil vo de nja, ki bo v ta kih pri me
rih tudi naj pri mer nej ši in ga bodo spre je li 

tudi preo sta li čla ni sku pi ne. Na da lje je pre
pri če val ni oz. in štruk tiv ni stil naj pri mer nej
ši v pri me ru, ko ima vod ja sku pi ne na vo ljo 
vse in for ma ci je ter zna nje, ki so pod la ga 
za od lo či tev, ven dar na lo ga za us pe šno iz
ved bo zah te va vi so ko stop njo pri pad no sti, 
zav ze to sti in ener gi je vseh čla nov sku pi ne. 
Bo dril ni stil je naj pri mer nej ši, če je ča sa do
volj, od lo či tev pa je ne ja sna, ne struk tu ri ra
na. V taki si tua ci ji je za vod jo do bro, da sli ši 
raz lič ne po gle de, ki obrav na va jo prob lem 
iz dru gač ne pers pek ti ve, pre den sprej me 
konč no od lo či tev. 

De le gir ni stil vo de nja v or ga ni za ci ji pa je 
pri me ren v si tua ci ji, ko je na ra va na lo ge tak
šna, da od go vor nost za njen spre jem in us
pešno iz ved bo no si jo vsi čla ni sku pi ne. 

Med de jav ni ke, ki vpli va jo na iz bi ro sti la vo de
nja, sodi tudi raz li ka v spo sob no stih in zna nju 
med vod jo in čla ni sku pi ne. Čim več ja je, tem 
bolj po go sto bo vod ja upo rab ljal av to kra tič ni 
stil vo de nja na me sto bo dril ne ga ali de le gir ne
ga (Ho če var et al., 200�, str.164).

Vo de nje z de le gi ra njem lah ko pri po mo re 
k šte vil nej šim ino va ci jam, spod bu dam in 
pre da no sti, na dru gi stra ni pa lah ko tudi k 
ne pred vi dlji ve mu ve de nju. Vo di te lji mo ra
jo zato pre teh ta ti ko ri sti poob laš ča nja in 
pred vi dlji vost vi so ke ga nad zo ra. Na ve de
mo lah ko, da ob sta ja malo vo di te ljev, ki 
so pri prav lje ni pla ča ti ceno poob laš ča nja 
s po stop ki do go vo rov zma gamzma gaš, ki 
za je ma jo ja sno izra že ne že lje in re zul ta te, 
pre poz na ne do stop ne vire, do go vor je ne 

po drob no sti o od go vor no sti in po sle di cah. 
Toda ti sti, ki tve ga jo na tak na čin, spro sti
jo us tvar jal nost po dre je nih, go ji jo ino va tiv
nost in po bu de, saj se skrb no ob vla du je jo 
in spo štu je jo po sa mez ni ka. Do se ga jo že
le ne re zul ta te, nji hov slog pa je strož ji in 
obe nem pri jaz nejši od iz jem no nad zor ne
ga slo ga (Co vey, 2000, str.152).

Vo de nje mo ra mo to rej pri la go di ti raz me
ram in zna čil no stim po sa mez ne or ga ni za
ci je, spo sob no stim nji ho vih vo di te ljev in 
se ve da zna čil no stim za po sle nih v or ga ni
za ci ji. Pri prou či tvi last no sti vo dij mo ra mo 
prou či ti nje gov vred nost ni si stem, zau pa
nje do so de lav cev, ka ko vost vo de nja in 
stop njo var no sti, ki jo vod ja v po sa mez ni 
si tua ci ji ob ču ti.

Na da lje mo ra mo pri so de lav cih preu či ti ob
seg nji ho vih iz ku šenj pri od lo ča nju, stro kov
ne kom pe ten ce, stop njo pri za dev no sti pri 
re še va nju prob le mov in nji ho ve zah te ve in 
ci lje z vi di ka oseb ne ga in stro kov ne ga raz
vo ja. Se ve da pa ne sme mo pre zre ti niti zna
čil no sti si tua ci je, kot so lah ko vr sta or ga ni za
ci je, zna čil no sti sku pi ne, ob li ka prob le ma, 
ča sov ne re zer ve ipd (Ko vač et al, 2004).

Sko zi šte vil ne ra zi ska ve je bil po tr jen vpliv 
vo de nja na us pe šno po slo va nje or ga ni za
ci je, prav za to pa je za pod jet je ključ ne ga 
po me na, da zna v po sa mez nih raz me rah 
pri la go di ti svo je vo de nje in tako upo ra
bi ti tudi raz lič ne sti le vo de nja. Zgre še no 
je na mreč miš lje nje, da je en stil vo de nja 
naj bolj ši v vseh raz me rah po slo va nja. Nas
prot no. Tudi če se dve pod jet ji na ha ja ta 
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v ena kem si tua cij skem po lo ža ju, ni nuj no, da je za obe pod jet ji 
naj pri mer nej ši enak stil vo de nja. Kot smo že opre de li li, je stil vo
de nja od vi sen tudi od last no sti vod je in za po sle nih. Tako lah ko 
tr di mo, da ideal ne ga mo de la vo de nja ni. Go vo ri mo lah ko samo 
o sti lu vo de nja, ki bi bil za do lo če no si tua ci jo pri me ren (Mo ži na 
et al., 2004, str. �0�1).

Na da lje ob pre bi ra nju naj raz lič nej še so dob ne li te ra tu re lah ko za
sle di mo, da šte vil ni av tor ji pou dar ja jo, da je tre ba v so dob nih pod
jet jih upo rab lja ti de mo kra tič ne sti le vo de nja, ki naj bi bili bolj ši 
od pre ži ve lih av to ri ta tiv nih sti lov. Ven dar pa se v or ga ni za ci jah 
ve li ko krat po ja vi si tua ci ja, ki zah te va ta kojš nje ukre pa nje in ni 
ča sa, da bi se o re zul ta tu do go var ja li ali po ga ja li, zato je ta krat 
naj bo lje upo ra bi ti di rek ti vo. Na da lje pa lah ko tr di mo, da dan da
nes za po sle ne mo ra mo vklju či ti v po slo va nje pod jet ja. Eden od 
na či nov je tudi ta, da jim omo go či mo so de lo va nje pri od lo ča nju 
in jih tako mo ti vi ra mo, da od sebe dajo naj več. Na vse zad nje so 
ljud je naj več je bo gas tvo pod jet ja.

Kot za klju ček po glav ja o raz lič nih sti lih vo de nja lah ko to rej po
da mo tr di tev, da op ti mal ne ga sti la vo de nja ni. Vsa ka si tua ci ja, 
na lo ga, pro ces, člo vek, vod ja,… po tre bu je svoj na čin vo de nja, 
zato je tudi na či nov vo de nja in nji ho vih kom bi na cij v pod jet ju 
lah ko zelo ve li ko.

Iz sled ki ra zi skav:
Stil vo de nja je od vi sen od si tua ci je, v ka te ri mora vod ja spre
je ma ti od lo či tve. Stil vo de nja sam zase ni do volj za za go tav
lja nje us pe šno sti in učin ko vi to sti. Po mem ben de jav nik pri 
tem je si tua ci ja, ki po go ju je ve de nje vod je. Tudi na ša ra zi
ska va je po tr di la te ugo to vi tve, saj med spre men ljiv ka mi, 
s ka te ri mi smo me ri li od nos glav nih me di cin skih se ster do
vo de nja, smo naj viš je vred no sti ugo to vi li pri spre men ljiv kah, s 
ka te ri mi opi su je mo po men us pe šne ga ko mu ni ci ra nja, do brih 
med se boj nih od no sov in re še va nja prob le mov v or ga ni za ci ji, a 
tudi pri spre men ljiv kah, s ka te ri mi preu ču je mo po men do se ga
nja ci ljev. Pre vla du jo či stil med glav ni mi me di cin ski mi se stra mi 
je zdru že val ni stil vo de nja, za ka te re ga je zna čil no, da so vod je 
orien ti ra ni tako k do se ga nju kot k vzpo stav lja nju in vzdr že va nju 
do brih med se boj nih od no sov med za po sle ni mi. Sti li vo de nja med 
sabo niso neod vi sni tem več se mno go krat sta ti stič no po mem bno 
po ve zu je jo med se boj. Tako je naj bolj po gost stil vo de nja (str nje ni 
stil) po zi tiv no po ve zan s pri za dev nim in zav ze tim, so cial no us mer
je nim sti lom vo de nja.

Mar je ta Ber ko pec

PACIENT JE KRALJ
V zad njih le tih po go sto go vo ri mo o ko mu-
ni ka ci ji. Lah ko bi re kli, da o raz lič nih vr stah 
ko mu ni ka ci je ve li ko vemo. Toda, če be re-
mo pri tož be pa cien tov, se ti naj več krat 
pri to žu je jo za ra di neu strez ne ga od no sa, 
ne pri jaz no sti, vzvi še no sti zdravs tvenih de-
lav cev. Za kaj? Saj ima mo ven dar o ko mu ni-
ka ci ji vsa po treb na zna nja.

V za čet ku fe bruar ja nam je o pro fe sio nal ni ko mu ni ka ci ji v so dob
nem zdravs tvu pre da val Želj ko Ču ri ć, dr.med., ki se že de set let 
in ten ziv ne je uk var ja s ko mu ni ko lo gi jo. Pre da va telj nam je os vet lil 
in prib li žal ozad ja vsa ke ko mu ni ka ci je. 

Pro fe sio nal na ko mu ni ka ci ja zah te va vr hun sko stra te gi jo (na čr to
va nje kako do ci lja) in vr hun sko tak ti ko (moj str sko iz bra ti pra vi 
čas), da do se že mo za stav lje ni cilj. Pred po goj kva li tet ne ko mu ni
ka ci je je zna nje (ko li či na in for ma cij shra nje nih v spo mi nu). Ko 
zač ne mo to zna nje upo rab lja ti je to veš či na. Ka dar ima mo us
trez no zna nje in ob vla da mo vr hun sko veš či no (»know how«), 
lah ko zač ne mo go vo ri ti o pro fe sio nal nem pri sto pu. Do vr hun ske 
veš či ne pri de mo s čim več tre nin ga. Za us tre zen pro fe sio nal ni pri
stop mo ra mo upo šte va mo vsa tri po droč ja, od ka te rih je od vi sna 
ko mu ni ka ci ja. Kako do živ lja mo sebe, kak šna je na ša sa mo po do
ba, sa mos po što va nje. Kako do živ lja mo dru go ose bo, kak šna je v 
od no su z nami, ali lah ko govorimo o spo što va nju, upo šte va nju… 
Kako do živ lja mo svet, v ka te rem ži vi mo.

Pol na dvo ra na kon gre sne ga cen tra v Do lenj skih To pli cah
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Predavatelj nam je spregovoril tudi o re
ferenčnem okvirju človeka, ki komunicira. 
O profesionalni komunikaciji oziroma stro
kovnem pristopu lahko govorimo, kadar 
komuniciramo v poziciji realnost. To je 
tako imenovana + + pozicija, ko pacienta 
ali sodelavca spoštujemo in obravnavamo 
kot človeka. Zdravstveni delavci pogosto 
komuniciramo v poziciji vzvišenosti, pred
sodkov oziroma +  poziciji, še posebej 
kadar se srečamo s pacientom, ki ima ne
sramen, poniževalen odnos do nas. Doka
zano je, da v duhu igre moči poteka tudi 
75% sestankov in kolegijev. Kadar komu
niciramo v  + poziciji govorimo o poziciji 
inferiornosti, saj smo sami obremenjeni s 
kompleksi in občutkom manjvrednosti. 
Skrb vzbujajoča je vsekakor komunikaci
ja v   poziciji, oziroma pozicija obupa, ko 
več ne najdemo smisla življenja. 

Realnost lahko testiramo na podlagi dej
stev. Komunikacija v zdravstvu je najzah
tevnejša oblika komunikacije, saj zahtev
nost bolnikov narašča. Pacienti prihajajo s 
svojimi željami, zahtevami, vse bolj cenijo 
svoj čas, denar. Najmanj 20% ljudi s kateri
mi se srečamo zdravstveni delavci, je težav
nih. To sta dva na vsakih deset, s katerimi 
stopimo v stik. Zmoremo profesionalno 
komunicirati 24 ur na dan? Imamo lahko 
zdravstveni delavci slabe dneve? O pro
fesionalni komunikaciji lahko govorimo, 
kadar nam uspe, da 80% časa delamo v 
stabilni, + + poziciji. Profesionalec je tisti, 
ki se zmore hitro vrniti v pozicijo realnosti 
tudi, če mu kdaj popustijo živci.

V Sloveniji imamo ustrezna znanja o komu
niciranju, vendar pa imamo težave pri spre
minjanju neustreznega pristopa in zato za 
tujino zaostajamo za 712 let.

Za konec nam je predavatelj razložil še de
finicijo, ki se pogosto uporablja: Pacient je 
kralj. Profesionalna komunikacija je posle
dica srečanja dveh kraljev na mejah dveh 
kraljestev. Kraljestvu želja, ki mu kraljuje 
pacient, in kraljestvu poklica, kjer smo kra
lji zdravstveni delavci.

ozrimo se nazaj

O silni obremenjenosti vseh delavcev 
bolnišnice in njenih naprav smo v do
sedanjih pregledih že ponovno pisali. 
Zdravstvenih storitev in napredka medi
cine po drugi svetovni vojni ni bilo mogo
če ustavljati, terjal pa je hud davek zlasti 
od zdravnikov in njihovih sodelavcev.

Najhuje so prostorsko stisko občutili 
predvsem na kirurškem in ginekološko
porodniškem oddelku. Kot operativni 
enoti sta imela na voljo samo eno aseptič
no operacijsko sobo, ki je bila nenehno 
zasedena. Mnogokrat sta ležali po dve 
porodnici ali pacientki ginekologije na 
eni postelji. Za 44 bolnic na oddelku je 
bilo samo eno stranišče. Sobe za novoro
jenčke bolnišnica sploh ni imela. V sobici 
s tremi navadnimi, počez postavljenimi 
posteljami, je ležalo do �0 novorojencev 
hkrati. V prostoru, ki je meril 5 krat � me
tre, je imel oddelek šok prostor, laborato
rij, oddelčno administracijo in priročno 
skladišče! Zdravniki in delavke oddelka 
so morali tako utesnjenost prenašati leta 
in leta.

Bolnišnica po 65 letih 
obstoja skoraj tik pred 
usodnim zlomom

Tone Gošnik

Nedopustna stiska na ki-
rurškem in ginekološko-po-
rodniškem oddelku – Izko-
riščenost postelj za več kot 
40 odstotkov nad srednjee-
vropskimi merili – Nevzdrž-
na razdvojenost zavoda, ki 
je imel objekte na levem in 
desnem bregu Krke in zara-
di njih podvojenost skoraj 
vseh služb – Že v letu 1955 
prve pobude za gradnjo no-
vih objektov

Stisko s prostori v bolnišnici potrjujejo šte
vilni podatki. Na ginekologiji so imeli več 
kot deset let nad stoodstotno izkoriščenost 
postelj, v letu 1962 celo 118,2 odstotka. Pa
cientke so bile na oddelku manj kot pet 
dni, republiško povprečje pa je bilo 8 dni. 
Bolniška postelja je bila v Novem mestu 
vedno zasedena, saj se po odpuščenem 
pacientu niti ni ohladila. Nanjo je že čakal 
nov bolnik.

Omejitev sprejema  
pacientk na ginekološki  
in porodniški oddelek?
Republiška komisija, ki je decembra 1956 
strokovno pregledala zavod, je ugotovila 
nedopustno preobremenjenost obeh 
oddelkov bolnišnice. Upravni odbor bolni
šnice je znova razpravljal o omejitvi spreje
manja pacientk na ginekološkoporodniški 
oddelek, kar pa je bilo težko uresničiti. Na 
oddelek so tako že dotlej sprejemali le bol
nice, ki jih v nobenem primeru niso mogli 
odkloniti.

Ravnatelj dr. Slavko Perko je v oktobru 
1958 obvestil člane upravnega odbora o 
priporočilu predsednika republiškega Sve
ta za zdravstvo Nika Šiliha, da naj vodstvo 
bolnišnice čimprej izdela načrte in elabo-
rate za povečanje in ureditev bolnišnice. 
Prvotni načrt urejanja zavoda, ki ga je upra
va na zahtevo okraja sestavila že v juniju 
1958, so zdaj dopolnili z novimi podatki. 
Po njih naj bi bolnišnica imela 600 postelj, 
večje nabave opreme in drugih aparatov 
ter zdravniških pripomočkov. Predstavnik 
republike je takrat obljubil tudi finančno 
pomoč za uresničitev naštetih nalog.

Kljub takim obljubam in načrtom je vods
tvo bolnišnice vedno znova opozarjalo 
okrajni in občinski ljudski odbor, naj nujno 
pomagata rešiti že skoraj katastrofalno 
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stanje na obeh oddelkih na levem bregu Krke. V februarju 1956 
je vodstvo zavoda predlagalo mestni občini, naj v vse načrte o raz
voju mesta vnese podatke, da bodo bodoče bolnišnične zgradbe 
postavljene na zemljišču za pljučnim oddelkom, ki jih je zavod 
kupil za ta namen.

Pripravljalni odbor za gradnjo bolnišnice
V oktobru 1958 so imenovali pripravljalni odbor za gradnjo bol
nišnice, ki ga je vodil primarij dr. Oton Bajc, člani pa so bili zdrav
niki Slavko Perko, Feliks Kosec, Milan Adamčič, Ivo Smrečnik in 
pomočnik direktorja Jože Pekolj. Zunanji člani odbora so bili Boris 
Andrijanič kot podpredsednik občinskega ljudskega odbora, inž.
arh. Jože Platner in inž. Vilma Pirkovič, podpredsednica OLO. Sej 
odbora so se občasno udeleževali tudi zdravniki Tone Šavelj, Da
nijel Brezic in Franc Hübscher ter predsednik upravnega odbora 
bolnišnice dr. Ludvik Goleš. Odbor je zbral številne podatke o 65 
letnem razvoju zavoda in njegovih nujnih potrebah po povečanju. 
Sklenil je, da je edino pametno bolnišnico dograjevati na desnem 
bregu Krke. V to ga je silila potreba po čim tesnejši strnjenosti ob
jektov in ekonomičnost poslovanja, primernost zemljišča, dostop 
do njega in vse drugo.

Načrte za izdelavo investicijskega elaborata so podprli tudi v 
Ljubljani, predvsem takratni vladni minister za narodno zdravje 
dr. Marjan Ahčin. Takega mnenja so bili tudi predstojniki klinič
nih bolnišnic v Ljubljani profesorji Božidar Lavrič, Pavel Lunaček, 
Igor Tavčar, Bogdan Brecelj in Janez Milčinski. Načrt sta v imenu 
sanitetne arhitekture podprla inž. Stojan Guzelj in inž.arhitekt 
Jože Platner.

V letu 1960 in 1961 so romali načrti za zgraditev sodobne bolni
šnice v Novem mestu v roke raznih odborov in komisij, glavni 
projekt pa so sprejeli organi upravljanja bolnišnice �.julija 1961. 
Potrdila ga je republiška revizijska komisija, ki se je strinjala z za
mislijo vodstva bolnišnice, da bo treba zgraditi novo bolnišnico 
v treh etapah ali gradbenih fazah.

Prednost so dobili prostori za kirurški, otroški in rentgenološki 
oddelek, v drugi fazi pa otorinolaringološki, nevropsihiatrični in 
okulistični oddelek. Tretji del gradenj naj bi zajel povečanje bolni
šnice za ginekološki, dermatovenerološki in infekcijski oddelek.

Začasna pomoč: prizidek na levem bregu Krke
Spet se vračamo k nevarnem pomanjkanju prostora na kirurškem 
in ginekološkoporodniškem oddelku. Že v oktobru 1954 je stro
kovni kolegij bolnišnice razpravljal o tem vprašanju in predlagal, 
da bi stavbo kirurškega oddelka nadzidali in se tako za nekaj časa 
rešili obupne stiske. V letu 1958 so o tem znova sklepali in predla
gali, da bi morda postavili vsaj začasni provizorij. Okrajni ljudski 
odbor je tako pobudo že leta 1954 zavrnil in menil, da je trajna 
rešitev samo v novogradnji. Strokovni kolegij zavoda je v jeseni 
1958 videl morebitno rešitev stiske v postavitvi montažnih zasil
nih zgradb ali barak. Izhod so našli na skupni seji sveta bolnišnice 
in njenega upravnega odbora v maju 1961, ko so se odločili za 
enonadstropni prizidek med glavnim poslopjem nekdanje 
ženske bolnišnice in njenim infekcijskim oddelkom, ki ga je 
kirurški oddelek že tako uporabljal.

PERILO JE SUŠIL VETER

Mokro perilo sta kot v časih babic in naših mam morala 
posušiti sonce in veter... Do leta 1956 so perice v bolnišnici 
veliko perila morale posušiti na star, preizkušen način, kot 
ga kaže fotografija Poldeta Grahka. Ni še bilo dovolj pralnih 
in sušilnih strojev, kar vse je prinesla šele kasnejša moderni-
zacija poslovanja in nova pralnica v bolnišnici.
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Zdaj se je zadeva neverjetno hitro premaknila: že v marcu 1962 
je bil prizidek gotov! Okrajni zavod za socialno zavarovanje je 
prispeval 20 milijonov dinarjev, 16 milijonov pa je pokrila bolnišni
ca iz svojih skladov. Po vselitvi je v njegovem prvem nadstropju 
dobil ginekološkoporodniški oddelek šest sob in 16 novih postelj, 
oba oddelka pa dve ambulantni ordinaciji. V eni je začela delati 
kirurška, v drugi pa onkološka in ginekološka ambulanta, ki sta 
bili dotlej brez svojih prostorov. V kleti so uredili knjižnico kirurš
kega oddelka. Dve dežurni sobi so namenili zdravnikom in dve 
kopalnici za osebje kirurškega oddelka.

Javno priznanje mladima ginekologoma in  
porodničarjema
Prostorske in kadrovske razmere na ginekološkoporodniškem 
oddelku so postale neznosne. Njegov predstojnik primarij dr. Per
ko je bil s poklicnim delom in hkratnim ravnateljstvom zavoda 
preobremenjen z nalogami. Mlada ginekologa in porodničarja dr. 
Dane Brezic in dr. Ljubo Kretič sta morala prevzemati nase čedalje 
več dela in odgovornosti.

»Skoraj osem let sta se, skoraj brez prostega časa zase, razdaja
la pacientkam oddelka. Dr. Perku, dr. Brezicu in dr. Kretiču, ki 
so v nemogočih razmerah izvajali svoje delo, gre priznanje za 
izredno uspešno delo, ki je veliko pripomoglo k večjemu ugledu 
novomeške porodnišnice in bolnišnice...«

Tako je zapisala podpredsednica okraja inž. Vilma Pirkovič v reviji 
RAST št. �4 1994, ko je povedala, kako je potekal začetek grad
nje novomeške regijske bolnišnice. Na mlada zdravnika je padlo 
breme vedno večjega dela in odgovornosti. Dolgih osem let sta 
morala biti vsak drugi dan dežurna; nanju so odpadla vsa nočna 
in nedeljska dežurstva, podnevi pa spet redno delo in dvakrat na 
teden še operativni dan.
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ozrimo se nazaj

ASFALTIRANJE leta 1965

Gornje podobe se spominjajo samo še starejši Novomešča-
ni: takole je bilo pred stavbo internega oddelka, ko so leta 
1965 asfaltirali dvorišče pred njegovimi oddelki. Parkirna 
stiska je že takrat hudo pestila obiskovalce bolnišnice. 
Nekdanjega okrasnega vodnjaka pred internim oddel-
kom odtlej ni več. – Foto Polde Grahek.

POGLED V PRETEKLOST

Levo del stavbe oddelka za rehabilitacijo, desno del poslop-
ja ginekološko-porodniškega oddelka, ki so ga zgradili že 
davnega leta 1908. – Iz arhiva Splošne bolnišnice.

Brez podobnega, vseskozi požrtvovalnega in strokovnosti 
do kraja predanega zavestnega poklicnega ustvarjalnega 
garanja vseh oddelkov v povojnih letih novomeška bolni-
šnica ne bi bila to, kar so v njej videli prebivalci Dolenjske: 
deželni zdravstveni zavod z vedno odprtimi vratmi za vse, ki 
so bili potrebni njegove dobre pomoči. Vsi delavci zavoda so 
čutili veliko moralno dolžnost do pokrajine, sredi katere je 
leta 1894 sredi najskromnejših razmer zaživela novomeška 
bolnišnica.

Rešilno videnje:  
selitev zavoda na desni breg Krke
Razbremenitev najhujših stisk obeh oddelkov na levem bregu 
Krke je vlivala delavcem bolnišnice čedalje več oprijemljivega 
upanja, da se bo celotni zavod vendarle selil na desni breg Krke. 
Ideja o načrtovani gradnji nove bolnišnice je postajala pred letom 
1961 čedalje bolj otipljiva. To je ugodno vplivalo na razpoloženje 
v zavodu zaposlenih ljudi, veselilo pa je tudi prebivalce dolenjskih 
občin, ki so podpirali zamisli o širitvi in posodabljanju največje 
»zdravniške hiše« v pokrajini.

Vodstvo bolnišnice je medtem vsa leta nadaljevalo z raznimi ob
novitvenimi in zboljševalnimi posegi v obeh starih stavbah, kjer 
so skoraj nenehno tekla številna adaptacijska dela in preureditve. 
Kako obsežna in nujno potrebna so bila ta dela med drugim pove 
podatek, da so bile zadnje adaptacije »stare bolnišnice« zaokro
žene šele leta 1967, ko je bil prvi del nove bolnišnice že dobri 
dve leti vseljen.

Več o zakoličenju nove bolnišnice in prvih delih za njeno zgradi
tev pa v prihodnjem sprehodu v preteklost.
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Pri ho di:
Al jaž TURK, teh nik zdravs tve ne nege, �.�.2008
Miha PLESKOVIČ, teh nik zdravs tve ne nege pri prav nik, �.�.2008
San dra KRAPEŽ, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, �.�.2008
Ines DANIČIČ, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, �.�.2008
Ro bert MATOH, teh nik zdravs tve ne nege pri prav nik, �.�.2008
Uroš DEBELAK, teh nik zdravs tve ne nege pri prav nik, �.�.2008
Ja smi na KNEZ, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, �.�.2008
Li lja na KLENOVŠEK, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, �.�.2008
Mo ni ka PINTARIČ, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, �.�.2008
Dra go RAJAK, de la vec, �.�.2008
Ja smin HASANAGIĆ, de la vec, 10.�.2008
Da rin ka GAVRIĆ, di plo mi ra na me di cin ska se stra pri prav ni ca, 17.�.2008
Adri ja na BOBNAR, di plo mi ra na sa ni tar na in že nir ka pri prav ni ca, 17.�.2008
Ana ma ri ja ŽUPAN, di plo mi ra na me di cin ska se stra, 17.�.2008
Mir ja na MUDRINIĆ, de lav ka, 26.0�.2008
Pe tra TOMAŽEVIČ, dr.med., se kun da rij, 1.4.2008
Ta nja BRAKOČEVIĆ, dr.med., se kun da rij, 1.4.2008
Mi hel ca ŽURA ČREŠNAR, dr.med., se kun da rij, 1.4.2008
To mi slav MLINAR, dr.med., spe cia li zant pe dia tri je, 1.4.2008
Mat jaž ROŽMAN, dr.med., spe cia li zant dru žin ske me di ci ne, 1.4.2008
Ivan ka ŠKETA, ku ha ri ca, 1.4.2008
Dra gi ca BUKOVEC HUDOKLIN, eko nom ska teh ni ca, 1.4.2008
Na ta ša STEKLASA, eko nom ska teh ni ca, 1.4.2008
Svet la na ALEKSIĆ, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, 7.4.2008
Anja KRALJ, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, 7.4.2008
Bo ži ca HRŽENJAK, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, 7.4.2008
Te re zi ja POLJAKOVIĆ, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, 7.4.2008
Moj ca ŽIBERT, zdravs tve na teh ni ca pri prav ni ca, 7.4.2008
Asad MUHOVIĆ, teh nik zdravs tve ne nege pri prav nik, 7.4.2008
Nad ja MATKOVIČ, di plo mi ra na me di cin ska se stra pri prav ni ca, 7.4.2008
Ma te ja TRŠČINAR, eko nom ska teh ni ca, 9.4.2008

K A D R O V S K E      N O V I C E

Če sti ta mo!

Specialistični izpit: 

Tea JEDLOVČNIK 
ŠTRUMBELJ, dr.med., 

je dne 15.2.2008 opra vi la 
spe cia li stič ni iz pit in si 

pri do bi la na ziv: 
SPECIALISTKA PLASTIČNE, 

REKONSTRUKCIJSKE IN 
ESTETSKE KIRURGIJE.

Na Vi so ki šo li za zdravs tvo v 
Ljub lja ni sta di plo mi ra li 

in si pri do bi li stro kov ni na slov: 
DIPLOMIRANA MEDICINSKA 

SESTRA

Dra gi ca PAVKOVIČ, 
21.�.2008 

Ta nja VRTAR, 
17.4.2008 

Uni ver za v Ljub lja ni, 
Se nat Me di cin ske fa kul te te je 

na seji dne 17.�.2008 
po de lil na ziv 

ASISTENTA ZA PODROČJE 
GINEKOLOGIJE IN 

PORODNIŠTVA

Ale šu PIŠKU, dr.med., 
spe cia li stu gi ne ko lo gi je 

in po rod niš tva

Diplomirali: 

Naziv asistent: 

Magistrski študij: 
Va le ri ja BALKOVEC, dr.med., 

spe cia list ka der ma to ve ne ro lo gi je in fl e bo lo gi je 

je na Me di cin ski fa kul te ti v Ljub lja ni, dne 19.�.2008 
za go var ja la ma gi str sko delo z na slo vom 

»Epi de mio lo gi ja in ana li za ne ka te rih de jav ni kov tve ga nja 
ne me la nom skih kar ci no mov ko že na Do lenj skem« 

in si pri do bi la na slov: 
MAGISTRICA S PODROČJA MEDICINSKIH VED.

Če sti ta mo!

Če sti ta mo!
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Od ho di: 
Si mon HOČEVAR, de la vec, 29.02.2008
Da ni ca JOŽEF, zdravs tve na ad mi ni stra tor ka, upo ko ji tev 29.2.2008
Ma te ja JELŠEVAR, zdravs tve na tah ni ca, 29.2.2008
Zala GROŠELJ, dr.med., se kun da rij, 29.2.2008
prim. Alen ka FETIH, dr.med., spe cia list ka gi ne ko lo gi je in po rod niš tva, 
                        upo ko ji tev 29.2.2008
So nja KAMBIČ, dr.med., spe cia list ka in ter ne me di ci ne, 29.2.2008
Lea BERKOPEC, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, 9.�.2008
Do ris ERŠTE, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, 9.�.2008
Si mo na MESOJEDEC, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, 9.�.2008
Tina MOŽE, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, 9.�.2008
Nina MRŽLJAK, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, 9.�.2008
Ja nja PELKO, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, 9.�.2008
An dre ja SAMUEL, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, 9.�.2008
Klav di ja ŠTERK, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, 9.�.2008
Pe tra PUCELJ CIKANEK, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, 11.�.2008
Ma ri ja FURMAN, pe ri ca, upo ko ji tev 2�.�.2008
Jo ži ca GRDEN, zdravs tve na teh ni ca, 24.�.2008
Vla sta OMAN, zdravs tve na teh ni ca, upo ko ji tev 25.�.2008
Nada STANIČAK, me di cin ska se stra, upo ko ji tev 28.�.2008
Pe tra BREZNIK KIRM, viš ja fi  zio te ra pevt ka, �1.�.2008
Ja nja OJSTERŠEK, dr.med., spe cia li zant ka dru žin ske me di ci ne, �1.�.2008
Dam jan BALABANIČ, zdravs tve ni teh nik, �1.�.2008

K A D R O V S K E      N O V I C E

In for ma ci je o ka drov skih spre mem bah:
S 1.�.2008 je bol ni šnič ni od de lek za trans fu zi jo krvi v ce lo ti prev zel Za vod za 
trans fu zij sko me di ci no v Ljub lja ni in se ime nu je CENTER ZA TRANSFUZIJSKO 
DEJAVNOST NOVO MESTO, v ka te rem so za po sle ni prev ze ti de lav ci:

Na pod la gi jav ne ga raz pi sa, ob jav lje ne ga v Ur.l. RS, 
št. 18/08 z dne 22.2.2008, so bili za man dat no dobo 
4 let ime no va ni na sled nji pred stoj ni ki od del kov in 
vod je me di cin skih služb:
 pred stoj nik ki rurš ke ga od del ka
 Kle men KERIN, dr.med., 

spe cia list splo šne ki rur gi je

 pred stoj nik in ter ne ga od del ka
 prim. Ra fael KAPŠ, dr.med., 

spe cia list in ter ne me di ci ne

 pred stoj nik gi ne ko loš ko-
po rod niš ke ga od del ka

 Mir jam GRADECKI, dr.med., 
spe cia list ka gi ne ko lo gi je in po rod niš tva

 pred stoj nik pljuč ne ga od del ka
 To maž KOMPAN, dr.med., 

spe cia list in ter ne me di ci ne

- pred stoj nik otroš ke ga od del ka
 Tat ja na PAVLIN, dr.med., 

spe cia list ka pe dia tri je

 pred stoj nik der ma to ve ne ro loš ke ga od d. 
mag. Va le ri ja BALKOVEC, dr.med., 
spe cia list ka der ma to ve ne ro lo gi je in fl e bo lo gi je

- pred stoj nik in fek cij ske ga od del ka
 Tat ja na REMEC, dr.med., 

spe cia list ka in fek to lo gi je

 pred stoj nik oto ri no la rin go loš ke ga od d. 
Jo sip FELBABIĆ, dr.med., 
spe cia list oto ri no la rin go lo gi je

- pred stoj nik oče sne ga od del ka
 Ma ri ja GREGORČIČKOŽUH, dr.med., 

spe cia list ka of tal mo lo gi je

 pred stoj nik ne vrop si hia trič ne ga 
od del ka

 Že li mir BOŠNJAK, dr.med., 
spe cia list psi hia tri je in ne vro lo gi je

- pred stoj nik pa to ci to loš ke ga od del ka
 Iz tok KOS, dr.med., 

spe cia list pa to lo gi je

- pred stoj nik ra dio loš ke ga od del ka
 prim.mag. Bran ka STRACENSKI, dr.med., 

spe cia list ka ra dio lo gi je

 pred stoj nik ane ste zio loš ke ga od del ka
 Jan da ŠPILER, dr.med., 

spe cia list ka ane ste zio lo gi je z rea ni ma ci jo

- pred stoj nik cen tral ne ga la bo ra to ri ja
 asist.mag. Da ni je la FURLAN, univ.dipl.inž., 

spec.med.bio kem.

- pred stoj nik le kar ne
 Cvet ka BALKOVEC, mag.farm., spec.
- vod ja služ be za fi  zio te ra pi jo
 Vla sta PEKOLJ, dipl.fi  ziot. 
                                                                    ČESTITAMO!

Ana MILOJKOVIĆ, dr.med, spe cia li zant ka trans fu zio lo gi je

Mar je ta MARTINČIČ, di plo mi ra na me di cin ska se stra

Ines BARTOLJ, di plo mi ra na me di cin ska se stra

Su za na PEČARIČ, viš ja me di cin ska se stra

Sil va KOTAR, in že nir ka ke mi je

Ro ma na SKRABL, me di cin ska se stra

Vito MOHORČIČ, me di cin ski teh nik

Ire na PUST, eko nom ski teh nik

Jo ži ca MOŽE, de lav ka

65



66

kadrovske novice

Priz na nje Ma ri ji Čeh, 
dr.med., spe cia list ki in ter ne me di ci ne 

Zdru že nje he ma to lo gov Slo ve ni je je na po
bu do bol ni kov s krv ni mi bo lez ni mi po de li
lo priz na nje Ma ri ji Čeh, dr.med., spe cia list ki 
in ter ne me di ci ne in vod ji he ma to loš ke ga 
od se ka na še bol ni šni ce. Priz na nje je pre
je la 11.apri la 2008 v Olim ju na Kon gre su 
he ma to lo gov in trans fu zio lo gov Slo ve ni
je, v znak zah va le za skrb no obrav na vo 
he ma to loš kih bol ni kov in kot priz na nje 
ko le gov za njen pri stop in obrav na vo 
pa cien tov s he ma to loš ki mi bo lez ni mi 
na Do lenj skem.

Ma ri ja Čeh je zdrav ni ca z izred nih po slu
hom za bol ni ka, ki ga obrav na va ce lost
no in zav ze to. S po zi tiv nim in učin ko
vi tim de lom us tvar ja po zi tiv no kli mo 
tudi med so de lav ci in na od del ku, kar 
pri po mo re, da se pa cien ti po ču ti jo do
bro in izra ža jo priz na nja in zah va le ce
lot ne mu zdravs tve ne mu timu.

»Tudi, če ni son čen dan, se ga z le pi mi de ja nji in malo po zor nost jo na re di.«

Is kre ne če stit ke! 
So de lav ci he ma to loš ke ga od se ka In ter ne ga od del ka

Zdru že nje he ma to lo gov Slo ve ni je je na po
bu do bol ni kov s krv ni mi bo lez ni mi po de li
lo priz na nje Ma ri ji Čeh, dr.med., spe cia list ki 
in ter ne me di ci ne in vod ji he ma to loš ke ga 
od se ka na še bol ni šni ce. Priz na nje je pre
je la 11.apri la 2008 v Olim ju na Kon gre su 
he ma to lo gov in trans fu zio lo gov Slo ve ni
je, v znak zah va le za skrb no obrav na vo 
he ma to loš kih bol ni kov in kot priz na nje 
ko le gov za njen pri stop in obrav na vo 
pa cien tov s he ma to loš ki mi bo lez ni mi 

Pi še Tina Ci gler

FENOMEN SKOKA 
NA BANKO
Slo venš či na do vo lju je ob stoj be sed nih zvez, 
ki jih se stav lja jo pro ti slov ni poj mi, to rej tak-
šni, ki po za ko ni to sti živ lje nja ni ka kor ne gre-
do sku paj – vroč led, živ mr lič, mol če tro ben-
tal bo itd. Je zi ko slov ci jim stro kov no pra vi jo 
ok si mo ro ni, bi stroum ni ne smi sli, ki slu ži jo 
pred vsem kot slo gov ni okras v be se di lih. Z 
ve li ko mero go to vo sti tr dim, da med ok si mo-
ro ne spa da tudi »sko či ti na ban ko«, se ve da 
ob pred po stav ki, da gla gol »sko či ti« ra zu me-
te kot ne kaj, kar se kon ča zelo hi tro. Ni si cer 
slo gov ni okras, je pa za go to vo bi stroum ni ne-
smi sel, kar kot ko mi tent ka treh raz lič nih bank 
zelo do bro vem.
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fenomeni

Ko se člo vek na po ti v me sto, si v mi slih se
sta vi sce na rij oprav kov, za ra di ka te rih je 
pri šel. Smo tr no si jih raz vr sti tako, da jih 
bo lah ko v čim kraj šem ča su od klju kal čim 
več. Na pr vih me stih so zato oprav ki v us ta
no vah z zo pr no krat kim de lov nim ča som, 
sle di jo ti sti v us ta no vah s sred nje zo pr no 
krat kim de lov nim ča som in na zad nje pri
de jo na vr sto na ku pi v sa mo po strež nih tr
go vi nah, ki so pri jaz no od pr te do 20. ure. 
Ban ke spa da jo med us ta no ve z de bil no 
krat kim de lov nim ča som – vsaj za člo ve
ka, ki je v red nem de lov nem raz mer ju. Za 
stran ke zač ne jo po slo va ti ob os mih, tako 
kot on, za pre jo pa se sin hro no s kon cem 
nje go ve ga de lov ni ka, ob pe tih. Ker so od
pr te le med ted nom, je se ve da ta opra vek 
med pr vi mi na spi sku, ra zen če se ve da v 
ta na men ni ste vze li do pu sta. S svo je ga 
de lov ne ga me sta se mo ra te od pla zi ti ne
kaj mi nut pred kon cem in se do be sed no 
ka ta pul ti ra ti do ban ke. Pred vi de vam, da se 
je be sed na zve za »sko či ti na ban ko« ro di la 
na tem me stu, toda da nes jo ljud je upo
rab lja jo, kot da re sno pri ča ku je jo, da bodo 
tam kaj hi tro opra vi li: »Dra ga, me po ča kaš 
tu kaj, samo še na ban ko sko čim.« Vse, kar 
se tam zgo di hi tre ga, je vaš pri hod. Od tu 
na prej pa dra ga lah ko po že ne ko re ni ne, 
vam pa se zač ne pred oč mi po di ra ti smo
tr no za stav ljen na črt oprav kov. Iz mi nu te 
v mi nu te po sta ja bolj ja sno, da bo ste za 
tega dne uje li le še pri jaz no sa mo po strež
no tr go vi no.

Zad njič sem na ban ki že le la zgolj prev ze ti 
novo kar ti co. Stvar treh mi nut – po veš, kdo 
si, gos pa jo iz br ska iz pre da la, te od klju ka 
v evi den ci, ti se pod pi šeš in že si na red za 
pre skok v vr sto na bla gaj ni, kjer prev za meš 
še PIN kodo. Am pak ker se ve da ban ke ne 
pre mo re jo kaj po dob ne ga, kot so hi tre 
bla gaj ne v su per mar ke tih, kjer ti z enim 
jo gur tom ni tre ba ča ka ti za ne kom, ki je 
pri ri nil cel voz, sem se pač mo ra la po sta vi
ti v eno in edi no vr sto. V taki vr sti ča ka jo 
in de la jo gne čo vsi – od ti stih, ki so priš li 
od pret ra čun ali se po du či ti o vseh mož nih 
va rian tah na je ma kre di ta, do ti stih, ki pri de
jo zgolj po kar ti co ali po od go vor na kako 
vpra ša nje, na ka te re ga se da od go vo ri ti z 
da ali ne. Am pak us luž ben cev za oken ci tak
šna gne ča ne vzne mir ja. Na da lju je jo s svo
jim umir je nim tem pom in tudi do dat ne ga 
oken ca ne od pre jo, če prav vr sta do bi va že 
svo jo vzpo red ni co. Oseb no zelo s te ža vo 
opa zu jem tak šno umir je nost pri delu. … še 

vra ča ti pro ti oken cu, jih ved no po kli če kdo 
iz ozad ja in po tem še celo več nost vi diš 
samo nji hov ro kav izza pre grad ne ste ne. 
Ko se le vr ne jo in stran ki po mo li jo v pod pis 
kak pa pir, se naiv no pre sto pim na start no 
nogo. Am pak ta krat se stvar še le do bro 
zač ne. Gos pa na pe to gle da v ra ču nal nik, 
kli ka po ekra nu in tu in tam na ti sne kak do
ku ment. Ne vem, kje na ro ča jo te ti skal ni ke, 
am pak ste tudi vi že opa zi li, da na ban kah 
pa pir ji iz njih le ze jo po se bej po ča si? Po tem 
pa jih je tre ba se ve da še fo to ko pi ra ti, ho ho
o oo. Gos pe to poč ne jo z naj več jo mož no 
mero pre vid no sti. Vse ro bo ve zelo na tanč
no po rav na jo v oz na če ne kote fo to ko pir ne
ga stro ja in jih ne kaj krat po pra vi jo, če prav 
gre za po vsem obi čaj ne A4 for ma te. Oseb
no ved no do bim ob ču tek, da na me ra va jo 
prav to ko pi jo pri ja vi ti na kak na te čaj. Ko 
konč no pri le ze iz stro ja, si vza me jo čas in 
jo za miš lje no mo tri jo, če prav ne poz nam 
pri me ra, ko bi fo to ko pir ni stroj iz vr gel kaj 
vse bin sko bis tve no dru gač ne ga, kot je 
bilo ti sto, kar si vanj po lo žil. Ta krat ved no 
po mi slim, kako ra zu me va jo či so ča ka jo či 
na ban kah – če bi se na mreč tako po ča si 
obra ča le pro da jal ke v su per mar ke tih, bi 
ned vom no za če lo pre cej vr ša ti v vr sti. In 
se ve da, ko se stran ka le obr ne pro ti iz ho
du in konč no upo ra bim start no nogo, se 
od ha ja jo či lop ne po če lu in za vr ti na peti 
za 180 sto pinj na zaj pro ti oken cu: »Sko raj 
bi vas po za bi la vpra ša ti …«

Ra zumem, da je pri od pi ra nju ra ču na tre
ba iz pol ni ti mor je obraz cev in vse po pet
najst krat vne sti v ra ču nal niš ko mre žo. In 
da je tre ba biti te me ljit. Toda ve li ko laž je 
bi pre ne sla ča ka nje, če bi us luž be nec da jal 
vtis, da je opa zil vr sto in svo jo mo to ri ko 
pre sta vil vsaj v dru go pre sta vo. 

po se bej, ka dar je pred mano le še ti sti, ki je 
že pri oken cu. Če na mreč sto jim za de se ti
mi ljud mi, si vsaj ne de lam ut var, da bom 
kon ča la pred sonč nim za ho dom. Vda na v 
uso do pač s skraj nim ne za ni ma njem pre bi
ram na pi se nad oken ci ter vse raz po lož lji ve 
ti sko vi ne, vključ no s ko lo fo nom, kje so bile 
na tis nje ne; bu ljim v me njal ne te ča je in po
sku šam ra ču na ti raz mer ja med nji mi, po se
bej pa me osre či, če ima jo dis play s ti sti mi 
rde či mi te ko či mi na pi si. Če ga ni ma jo, se 
po vsej pre bra ni li te ra tu ri za mo tim s po ši
lja njem SMSjev, ali si og le du jem, kako so 
kaj ob le če ni os ta li ča ka jo či. Toda če je pred 
mano le še ti sti na oken cu, vsa kič zno va 
me nim, da bom zdaj zdaj na vr sti in se ne 
lo tim ni če sar od na šte te ga, le pri ča ku jo če 
gle dam. In tako vi dim, če mu tak šne vr ste. 
Gos pe na oken cih so brez mej no pri jaz ne, 
to je tre ba priz na ti. Zav ze to po slu ša jo svo
jo stran ko in si vza me jo čas, da po drob no 
raz lo ži jo vsaj de set mož nih re ši tev nje ne 
di le me. Po tem pri jaz no po ki ma jo, vsta ne jo 
izza mize in iz gi ne jo za ti ste pre grad ne ste
ne. Ta krat ved no po sta nem ner voz na. Pa 
ne zato, ker jih pra vi lo ma pre cej dol go ni 
na zaj, am pak ker se tako le žer no od zi ba jo, 
na me sto da bi hi tro sto pi le kot pač nek do, 
ki mu v vr sti sto ji še 50 strank! Vmes sre ča
jo kako so de lav ko in ji us luž no po ma ga jo 
is ka ti nek pa pir. Ko se na po sled zač ne jo 
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Matej Kocjančič 

Vaš tehnik je ...
Vaš tehnik je navdušen! Na hodnikih naše 
najljubše ustanove sem opazil nekaj indi
viduumov, ki si že lastijo nove uniforme. 
Nisem skrival navdušenja nad njihovim 
izgledom. Moških, ki bi se kitili z novimi 
kosi oblačil¸ moji vidni živci še niso zazna
li, kolikor pa sem videl pripadnic boljšega 
spola, lahko rečem, da so končno dobile 
uniforme, kakršnih so vredne in jih bodo 
nosile s ponosom. Še posebej me je nav
dušil znak bolnišnice, ki je nameščen na 
strateškem mestu in mi po dolgih letih ile
galnega metanja očesa sedaj omogoča, 
da povsem legalno buljim v oprsja svojih 
sodelavk. Za to potezo se odgovornim iz 
srca zahvaljujem. Ker pa smo že nekaj časa 
pristni Evropejci, upam, da bomo zmogli 
toliko finančnega poguma in stare uni
forme zavrgli. Zdaj smo namreč oblečeni 
tako, kot da nas oblačijo združeni narodi 
 vsak po svoje. Upam tudi, da proizvajalec 
novih uniform ne prihaja iz Italije in da smo 
poleg lepote dobili tudi kvaliteto in funk
cionalnost. O tem bo presodil čas.

Vaš tehnik je žejen! Najprej so prišle 
grožnje, za njimi nekaj menjav najbolj 
čiste izvirske vode in njihovega ponud
nika, potem pa depeša in za njo mojstri, 
ki so fizično deložirali blagodejne vodne 
postaje iz špitalskih prostorov. Bilo nam je 
obelodanjeno, da je voda iz špitalskih pip 
zelo užitna in da bo njena zdravilna moč 

pomagala pri premagovanju vsakodnev
nih tegob in zvišala odpornost sleher
nemu špitalcu, ki jo bo bil konzumiral. S 
hvaležnostjo v očeh in toplino v srcu smo 
prikimali ukrepu, ki so ga sprejeli v skrbi za 
naše zdravje, in obenem v hipu pozabili, 
da je le nekaj mesecev nazaj na teh istih 
pipah visela rdeča parola, na kateri je bilo 
zapisano, da smo fasali čudno »živaldo« v 
vodovodni sistem in da nam pri obrambi 
proti njej pomaga zgolj toplovodar. Kljub 
dokazano pozitivnim učinkom na �6. kro
mosom in blagodejnemu vonju po legio
neli sem se odločil, da bom rajši žejen.

Vaš tehnik je jezen! Na špitalskih parkir
nih prostorih so mi neznanci sumljivega 
izvora s predmetom neznanega izvora zari
sali premico v mojega novega najboljšega 
prijatelja, ki je bil star komaj nekaj dni. Ob 
tem sem se bil domislil, kako so mi pristojni 
želeli odtujiti 5 Evropejcev na mesec za par
kiranje na večno premajhnih posvečenih 
površinah in si prilastiti še dodatnih 40 
Evropejcev za daljinca. K sreči so se na ne
kem prašnem cestišču srečali s pametjo in 
so mi dovolili, da denar obdržim. Vendar 
gospa očitno ni hotela hoditi vštric in je šla 
po svoje. Iz dobro obveščenih virov sem 
namreč izvedel, da so fizične delavke v sivi 
vreči v Neapelj poslale vsaj dvesto popol
noma novih in delujočih daljincev. Koliko 
je že 200 x 40?

Vaš tehnik je »raz-
pištoljen«! Bil sem 
molčeč opazovalec pri 
tipični špitalski šlampa
riji, ki je imela s strani 
vseh prisotnih sila do
ber namen, izpadla pa 
je zelo narodnozabav
no. Oseba A je neke
ga dne povsem upra
vičeno ugotovila, da 
je pri gradnji operacij
skega bloka prišlo do 
hude napake, zaradi 
katere se često dogaja, 
da nič hudega sluteča 
gospa, ki se pripravlja 
na operacijo, nehote 

razkazuje svoje uvenele balkonske cvetli
ce in pokošen vrt blizu vhodnih vrat gospo
du, ki prihaja iz prebujevalnice in kasneje 
zaradi omotice zaman ugotavlja, ali ga je 
tlačila mora. K sreči se gospod ne zaveda, 
da je tudi sam vsem prisotnim radodarno 
razkazoval vsebino svojega skladišča za 
orodje in razsušen »štil« v njem. Oseba A 
je za razliko od vseh ostalih, ki smo prej 
opozarjali na ta problem, dovolj ugledna, 
da je vzbudila zanimanje osebe B, katera je 
nemudoma poklicala tehnične delavce. V 
treh minutah so bili na prizorišču vsaj trije 
mojstri, premerili so situacijo in odšli. Čez 
teden dni je med gospo in gospodom vise
la zavesa. Silno primerna in zveličavna po 
mnenju odgovornih seveda. Žal so iz nez
nanega vzroka brez zavese pustili meter 
prostora, skozi katerega je gospo gledalo 
še ostalih šest žalujočih v prebujevalnici s 
sestro na čelu. Čestitamo in pozdravljamo. 
Nepotrebno žvercanje, pomanjkanje trez
nega razmisleka in jasne vizije je krivo za 
veliko nenamernih neumnosti pod našo 
streho. To, da imamo sodobno opremljen 
oddelek, ki sameva že toliko časa, da v 
njem raste mah, na drugi strani ceste pa 
pacienti životarijo v podrtiji, ki ni vredna 
civilizacije, je le najbolj zgovoren primer. 

Vaš tehnik je razkačen! Informatika v naši 
hiši je na psu. To je dejstvo kljub temu, da 
imamo izvrstno tehnično ekipo računal
ničarjev, primerno opremo in dobro zastav
ljen sistem elektronskega komuniciranja. 
Kar nas vleče na tla, je tretjerazredna pro
gramska oprema. Uporabljamo program, 
ki mu leta 2008 desni klik miške v 90 % 
primerov predstavlja nepremostljivo oviro 
in ki ga še do danes niso naučili pravilno 
uporabljati koleščka na miški. Program, pri 
katerem moraš za vsak podatek, ki ga želiš 
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be ležiti klik ni ti vsaj pet najst krat, pri tem 
pa biti sil no opre zen, da ne zgrešiš pred vi
de ne ga me sta kli ka, ker to po me ni ne kaj 
spo ročil o na pa ki, ki te v končni fazi načelo
ma pri pe lje jo do se sut ja ničel in enic. Kon
fuz nost pro gra ma je ne po pi sna, saj je v 
njem na vseh ni vo jih po mešano prav vse, 
od obračun skih do hos pi tal nih ak tiv no sti 
in se zato na za slo nu naen krat pojav lja vsaj 
�0 ikon, od ka te rih pa so upo rab ne samo 
tri. Pa da jočih me ni jev se pov prečen upo
rab nik izo gi ba s čes nom oko li vra tu, ker se 
v njih skri va jo mi ste rioz ne be sed ne zve ze, 
ki jih ni moč zaz na ti v no be ni dru gi sfe ri 
našega ob sto ja in pri mi lem bogu nihče 
ne ve, kaj naj bi po me ni le. Kljub sil ni glo
maz no sti pa sku pek pro gram ske opre me 
ni spo so ben iz vreči niti naj bolj os nov ne 
sta ti sti ke in so nam zato moj stri pro da li 
nov pro gram, ki po kon fuz no sti in creutz
feldtja kobčno sti prav nič ne zao sta ja za 
svo jim bra tom. Do končno pa se je raz
počil živec, ko smo začeli upo rab lja ti nov 
pro gram za na ročanje pe ri la, le kar ne in 
ste ri li za ci je. Ne za slišano se mi je zde lo, da 
leta 08 še ved no upo rab lja mo pro gram, ki 
te me lji na sta ri DOS plat for mi, zato sem od 
pre ho da na sodo ben Win dows pro gram 
pričako val ek strem no ve li ko. Uštel sem se 

bil. S pre ho dom smo pri do bi li do dat ne 
štiri udar ce na tip ko en ter za vsak ar ti kel, 
četr to vpi so va nje ena ke ga ge sla, sli no 
počasno de lo va nje in omo gočene šum ni
ke. O poe no sta vi tvi načina na ročanja ni 
ne duha ne slu ha. Že vr sto let upo rab ljam 
sto ri tve elek tron ske ga bančništva in ra bim 
za uprav lja nje z last nim de nar jem le eno 
ge slo, ko pa na ročam špi tav ske gate, mo
ram stro go va ro va no ge slo vpi sat na tan ko 
šti ri krat. En krat no in ne po nov lji vo. Sil no 
me je zi jo računal niški pro gra mer ji, ki ne 

Člo vek v og le da lu
Av tor: Dale Wim braw

Ko do sežeš svoj cilj, 
za ka te re ga si se bo ril,

in te svet za en dan 
okro na za kra lja,

sto pi k og le da lu in se po glej 
in vprašaj, 

kaj ti oz na nja človek v njem.

Ni po memn bo, kako so di jo o tebi
oče, mati ali žena,

v živ lje nju je naj po mem bnejše 
mne nje sprem lje val ca,

ki str mi vate iz og le da la.

Ne ka te ri mi sli jo, da si pošten,
ta čudo vi ti fant, ti pra vi jo. 

Toda člo vek v og le da lu 
os ta ja nem,

če ga ne moreš po gle da ti 
iz oči v oči.

Ne ozi raj se na dru ge, glej, 
da boš nje mu všeč,
kaj ti on bo s te boj 

prav do kon ca.
Us pešno si opra vil naj težji 

prei skus,
če ti je člo vek iz og le da la pri ja telj.

Vse lju di lah ko vlečeš za nos,
mo goče boš celo v sve tu priz nan.
Toda tvo ja končna na gra da bodo 

sol ze in bol no srce,
če boš ogo lju fal člo ve ka 

v og le da lu.

Iz knji ge Blanc hard K, Pea le: 
Moč pošte ne ga po slo va nja

ra zu me jo, da je nji ho vo delo poe no stav lja
nje in ne kom pli ci ra nje in upočas nje va nje 
po stop kov. Ako bi zmo gli sto pi ti na pr ste 
in po gle da ti pre ko meja naše deželi ce, bi 
hi tro ugo to vi li, da ob sta ja jo rešitve, ki so 
uporab ni ku pri jaz ne ter si ste mu v po moč 
in ne v nad lo go vsem vple te nim. Mo goče 
bi v tem pri me ru ra bi li zgolj še pre va jal
ce.

Vaš teh nik je utru jen in sla bo plačan! Pa 
ven dar ne straši pa cien tov okrog us ta no
ve s po pu li stičnimi pla ka ti in za ra di nje ga 
nihče ne čaka gol na ope ra cij ski mizi in ugi
ba ali se ga bo Ko nrad us mi lil. Prav tako ne 
raz ka zu je li sta s �0 % de ležem mi ni mal ne 
plače, ko li kor so ne dav no tega pre je ma li 
pri prav ni ki za peto stop njo zdravs tve ne 
nege. Sočus tvu je pa z gos po, ki je prišla 
na ope ra tivni po seg, ka te re ga je čaka la več 
let in se na nje ga pri prav lja la psi ho fi  zično, 
po tem pa ji je bilo pred vra ti us ta no ve, ka
te ri zau pa, obe lo da nje no, da je ope ra ter, 
ka te re mu zau pa, utru jen. Sam bi tri krat pre
mi slil, ali do vo lim ope ra ci jo ne ko mu, ki je 
tako naza ren sko slab. K sreči so si s Ko nra
dom na čelu z Zo fi  ji no a pli ka ci jo fi  nančnih 
vi ta mi nov vsi sku paj zelo na hi tro od počili. 
Se ve da ima vsak pra vi co zah te va ti pošteno 
plačilo za svo je delo, pa ven dar me nim, da 
je, do kler ob sta ja jo med nami in di vi duu mi, 
ki službu je jo za �80 Evro pej cev na me sec, 
mo ral no in hi gie nično začeti pri njih.



70

Bili smo pri  
Angeli

Prve minute našega turističnega bise
ra so se spremenile v nočno moro is

kanja prostega parkirnega mesta. Vijačil 
sem volan in možgane, telovadil z oku
lomotoričnim živcem, a glej ga zlomka, 
legalno prostega parkirišča nisem našel. 
Posledično sem s prijateljem, po vzoru 
kolegic in kolegov, bočno poljubil živo 
mejo ob cesti in mu tam namenil zaslužen 
počitek. Kasneje sem med prvo pavzo pod 
brisalcem izvedel, da sem kršitelj zakona 
in prestopnik ter da bo moje ogrožanje 
prometne varnosti v slepi ulici pomagalo 
moji denarnici pri njeni shujševalni kuri. 
Ob vračanju v dvorano sem, gledajoč v 
tla, izgovarjal južnjaške kletvice in uvidel 
recept za zelene turistične številke: zgradiš 
verigo hotelov brez parkirnih mest, kasiraš 
110 evrov za nočitev, zajtrk ter bujenje s 
sesalnikom kitajske proizvodnje, potem pa 
se sprehodiš po sosednjih ulicah in s poob
lastilom vseh pristojnih organov od svojih 
turistov po črki zakona pobereš še kazni za 
napačno parkiranje. Čestitke.

Srečanje je potekalo pod naslovom Dejs
tva za kakovost in, če se je pred začetkom 
zdelo, da bomo predvsem kompenzirali po
manjkanje kisika v pljučih, se je izkazalo 
povsem nasprotno. Izvrstna organizacija, 
skrbno izbrani predavatelji ter konstruktiv
ne debatice so iz dveh turobnih aprilskih 
dni napravile silno zanimivo manifestaci

jo, ki je dala misliti vsem, ki jim ni vseeno 
za stanje, v katerem se nahaja naša veja 
znanosti. Večina predavanj je imela rep in 
glavo, predavatelji so se tematik lotili skrb
no in analitično, nekateri pa celo samokri
tično, kar je redka vrlina v našem sistemu. 
Razen eni predavateljici, ki je predavanje 
zakomplicirala do te mere, da niti sama ni 
razumela lastnega naslova, lahko vsem po
delim pozitiven predznak. 

Bolnišnico Novo mesto sva kot aktivna 
udeleženca predstavljala: glavna sestra, 
gospa Zlata Rebolj, ki je na zanimiv način 
predstavila našo bolnišnico, delo v njej ter 
naš način spremljanja kakovosti, in moja su

hokrajinska malenkost s svojim pogledom 
na komunikacijo in kakovost v zdravstvu. 
Oba sva bila deležna sila pozitivnih kritik, 
kaj so govorili za najinimi hrbti pa, kljub 
silnemu napenjanju slušnih organov, nisva 
uspela izvedeti. 

Vsem, ki so se zmrdovali že ob omembi na
slova srečanja, sporočam, da jim je lahko 
globoko žal za zamujeno priložnost za širje
nje obzorij in želodcev. Kulinarični del je bil 
namreč z izvrstnimi slaščicami in sadjem 
med pavzami ter s hudo borbo proti vege
tarijanstvu med večerjo in kosilom pika na 
i vzorno organizirani prireditvi.

Bilo je turobno in deževno aprilsko 
jutro, na sam plačilni dan. Po dolgem 
času sem na največjem križišču v rojst-
nem kraju zavil levo in ne desno. Po-
gumno sem volaniziral novega naj-
boljšega prijatelja proti Bledu, kamor 
me je na predlog znane osebe kot pre-
davatelja povabila bolnišnica Jeseni-
ce. Hotel Kompas je bil prizorišče dru-
gih Dnevov Angele Boškin.

Matej Kocjančič

kulturne drobtinice
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V družinah, ki naj bi bile varno, toplo 
in ljubeče gnezdo za vse člane, se do

gajajo marsikje čudne reči. Pijani očetje 
pretepajo trezne matere. Gospodovalne 
matere trpinčijo svoje hčere. Sprevrženi 
očetje posiljujejo mladoletne otroke, ne 
oziraje se na spol. Družinski prijatelji so 
soudeleženci pedofilskih orgij. Sinovi 
ubijajo svoje matere, očetje sinove, oboji 
na koncu še samega sebe. Bližnja in dalj
na okolica pa o tem noče vedeti ničesar. 
Slepe in gluhe so socialne službe. Brez 
kakršnih koli sumničenj so v šolah, kajti 
navzven je vse v najlepšem redu. Otro
kom, ki se kdaj pritožijo, pa ne gre verje
ti. Saj veste: mularija ima bujno domišlji
jo, pa še laže rada. Tam, kjer so zadeve 
hrupne in vidne celo iz letala, obračamo 
glave v stran. Ne splača se vtikati v tuja 

NAVZVEN JE VSE V REDU
Toni Gašperič 

življenja. Pa če še 
tako trpijo. Pa če še 
tako vpijejo po naši 
pomoči. Zaprti smo 
v svoje lupine, v svoje 
temne in svetle plati 
značaja. V stereotipe. 
»Ne, naš duhovnik pa 
že ne morejo početi 
česa nečednega. Oni 
so ja tako »fejst« gos
pod, so tako prijazni, 
tako ljubijo otroke, so 
tako dober gospodar. 
Popravili so skoraj raz
padajočo cerkev, pa 

še vrt ob župnišču obdelujejo. Zlobneži 
natolcujejo, radi bi jih oblatili. V takšnem 
sprenevedajočem se vzdušju je lahko riba
riti v kalnem.

Pred mnogimi leti, ko smo bili še fantje 
in se nismo bali poklekniti pred dekleta v 
strahu, da potem več ne bomo mogli vsta
ti, je moj prijatelj Jože osvajal lepotico, da 
ti zastane dih: našminkane ustnice, pobar
vana frizura, polakirani nohti, beli zobje, v 
butiku kupljena obleka, v Trstu nabavljeni 
čevlji. Ko sta prešla od besed k dejanjem in 
sta postala že precej konkretna, jo je Jože 
nekega večera slekel in punca je bila spo
daj v kopalkah. To ne bi bilo nič čudnega, 
če ne bi bil na koledarju december in če ne 
bi po sobi zadišalo, kot bi kdo v vasi praznil 
greznico. Jože je težko dojel dejstvo, ki ga 
je narod strnil v pregovor, da ni vse zlato, 

kar se sveti. Da je lahko še za 
tako lepo fasado razmetano, 
nepospravljeno in neočiščeno 
stanovanje. Ali kot lahko prebe
remo v Malem princu: bistvo 
je očem nevidno. Še posebej 
danes, ko smo usmerjeni nav
zven, ko se zazremo v svojo no
tranjost le, če nas prične črvičiti 
v želodcu.

Če ste prebrali kdaj kaj o kon
centracijskih taboriščih med 
drugo svetovno vojno, ste bili 
lahko začudeni, kako ni o njih 
nihče ničesar vedel. Za Dachau 

ni vedel nihče le v približno štirinajst ki
lometrov oddaljenem Munchnu, pa če 
so v njem še tako kurili človeška trupla, 
če so vanj vozili vlaki, natrpani z nearijci 
noč in dan. 

Grški filozof Protagoras, ki je živel od oko
li leta 485 do okoli leta 415 pred našim 
štetjem, je napisal, da je merilo vseh 
stvari človek. Današnji čas ga je in korigi
ral in demantiral. Merilo vsega je postal 
namesto človeka  denar. Z njim lahko 
kupiš vse, kar je materialno, posledično 
s tem pa tudi ugled, vpliv in podobno 
navlako. V tolažbo revežem ostane dejs
tvo, da se najpomembnejših človeških 
vrlin, kot so ljubezen, prijateljstvo pa še 
kaj, ne da kupiti, in da jim bo predsednik 
vlade plačeval položnice do konca svo
jega mandata, če jih zaradi mesečnega 
denarnega priliva v višini štiristo evrov 
sami ne bodo zmogli poravnati. 

In vse bo še naprej v najlepšem neredu.

kulturne drobtinice
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lepotni kotiček

SONČENJE

No be ne ga dvo ma ni, da je 
son ce zdra vo. Ul tra vi jo lič ni 
žar ki pos pe šu je jo di ha nje, 
krv ni ob tok, pre sno vo in de
lo va nje žlez, po leg tega pa 
je sonč na svet lo ba še po se
bej po mem bna za na sta ja
nje vi ta mi na D, s po moč jo 
ka te re ga lah ko telo ko ri sti 
kal cij v hra ni in ga po ra bi 
za kre pi tev mi šic in ko sti. 
Po leg vseh po zi tiv nih vpli
vov na telo pa son ce prek 
hor mon skih žlez de lu je 
tudi na du šo, saj sproš ča, 
vzbu ja do bro raz po lo že nje 
in ve se lje do lju bez ni. 

Kljub mi lo zvoč ne mu ope
va nju po ga njal ca živ lje nja pa pre vid nost 
ven dar le ni od več. Po eni stra ni do bro dej
ni ul tra vi jo lič ni žar ki do ka za no za zme raj 
poš ko du je jo glob lje kož ne ce li ce in pos
pe šu je jo sta ra nje ko že, če se son cu na stav
lja mo pre dol go. Hre pe ne nje po son cu in 
to plo ti ter ža re či za go re li 
pol ti nas to rej lah ko hudo 
kaz nu je, saj je pre moč no 
son če nje po leg dru gih vzro
kov tudi eden po gla vit nih 
de jav ni kov, ki pov zro ča jo 
kož ne ga raka. 

Če čas son če nja od mer ja
mo pa met no in ko žo zaš či ti
mo s kre mo z vi so kim zaš čit
nim fak tor jem, bomo si cer 
rja ve li ne ko li ko bolj po ča si, 
izog ni li pa se bomo skraj no 
ne pri jet nim sonč ni ope kli
nam. Po se bej po zor ni mo
ra mo biti v pr vih dneh ob 
mor ju, pa tudi vi so ko v 
hri bih. Ta krat smo na mreč 

T. K.

sonč nim žar kom iz po stav lje ni 
ves čas, tudi med spre ho di, igra
njem z žo go ali med pla va njem. 
Ve de ti pa mo ra mo, da ni smo 
po pol no ma var ni niti v sen ci, 
saj si del ul tra vi jo lič nih žar kov 
utre pot tudi tam. 
Med gi ba njem na 
son cu je po treb no 
zaš či ti ti še po se bej 
iz po stav lje ne dele 
obra za in gla ve, ki 
jim mor da pos ve ča
mo pre ma lo po zor
no sti. Naj bolj ogro
že na me sta na ko ži 
so no sni gre ben, 
lič ni ce, ra me na, de

Po let je je čas fr fo ta jo čih krilc, dol gih po gle dov in glo bo kih 
izre zov. Ne koč tako ope va na por ce la na sta polt je v zad njih 
le tih po vsem iz gu bi la svo je me sto za ra di le pot nih idea lov, 
ki jih za pi su je mod na in du stri ja. A ka kor ka že, se ča si ble do-
lič nih gos po di čen na svoj na čin spet vra ča jo. 

kol te, pr sne bra da vi ce, steg na, ko len ski 
zgib in pod pla ti, zato jih je po treb no še 
po se bej skrb no zaš či ti ti. Do bro si mo ra
mo za va ro va ti tudi ust ni ce, saj ima ko ža 
na njih le malo last ne zaš či te. Za vse dame 
in da mi ce, ki obo žu je jo oson čen obraz in 

si joč na smeh pa mor da ni od
več na mig, da ne kaj sonč nih 
žar kov za dr ži že nor mal no 
rde či lo za ust ni ce, učin ko vi tej
ši pa so čr tal ni ki za ust ni ce z 
vi so kim zaš čit nim fak tor jem. 

Sredstva za son če
nje na na ša mo na 
ko žo že tri de set 
mi nut pred son če
njem, saj se po pol
na zaš či ta raz vi ja 
še le po tem ča su. 
Po zor ni mo ra mo 
biti na ko li či no 
maš čo be, ki jo vse
bu je sreds tvo za 
son če nje. Mast ne 

kre me pre na ša v vro či ni le zelo suha ko ža, 
kar pa se ve da ve lja le v po let nem ča su. Za 
za go re lo polt in si jo čo po do bo si mo ra mo 
to rej vze ti do volj ča sa in ni ka kor ne sme
mo pre ti ra va ti. Po let je bo ime lo svoj pra vi 
uči nek ob po ži vi tvi te le sa in duha, ob za

dost nih ko li či nah os ve žil nih na pit kov in 
pri griz kov in ob toplih mi slih, ki naj bodo 
na me nje ne tudi na šim najb liž jim. 

Ka kor ko li nas to rej ča ka čas užit ka, za ba ve, 
spro sti tve in na bi ra nja mo či, pa ni ka kor 
ne sme mo po za bi ti na zdrav je v naj šir šem 
po me nu be se de. Naj nam edi ne ne var no
sti ne pred stav lja le si cer nuj no po treb no 
son ce. Po let ne užit ke nam lah ko pok va ri
jo tudi ne pre miš lje ni sko ki čez meje pri po
roč lji ve ga. Pa naj gre za za ba vo, lju be zen, 
šport ali le po to. 



obiskali so nas

Rde či no ski po nov no pri nas

Irena Grum

BOLNIŠNIČNA ŠOLA IN 
VRTEC

Prostovljci z mentorico in glavno sestro Otroškega oddelka

Rde či no ski so na po ve da li svoj obisk. Otro ci so jih ne strp no pri ča
ko va li. Tokrat sta jih za ba va li dve klov ne si, ki sta vsa ke ga otro ka 
obi ska li v sobi. Ne ka te ri so se jih zelo raz ve se li li in se vklju či li v 
nju no igro, dru gi so bili bolj za dr ža ni in so le po zor no sprem lja li 

Da ril ca za ma mi ce, ba bi ce, se stri ce,…. 
Mar ca praz nu je mo dva praz ni ka: dan že na in ma te rin ski dan. V 
teh dneh smo na Otroš kem od del ku or ga ni zi ra li us tvar jal ne de lav
ni ce. Otro ci so iz de lo va li da ril ca za mamice, ba bi ce, v de lav ni co 
ob ma te rin skem dne vu pa so se ak tiv no vklju či li tudi pro sto volj ci 
Sred nje zdravs tve ne šo le. Pri jet no so so de lo va li z otro ki, pri dru ži
li pa so se jim tudi 
starši. Na re di li so 
za ni mi ve iz del ke, 
ki so jih po no sno 
raz sta vi li in po da ri
li mami cam. Vzduš
je je bilo pri jet no, 
otro ci so po ka za li 
ve li ko us tvar jal
no sti, de la li so z 
ve se ljem, tako, da 
so bili na kon cu vsi 
zelo za do volj ni.

Klovnesi razveseljujeta otroke

Rdeči noski ponovno pri nas

na stop, ob la či la in pri če ske. Otro kom sta po da ri li rde če no ske, 
ki so si jih z ve se ljem na tak ni li. Obisk klov nes je bol ni kom pri jet
no po pe stril dan.

Rde či no ski so na po ve da li svoj obisk. Otro ci so jih ne strp no pri ča
ko va li. Tokrat sta jih za ba va li dve klov ne si, ki sta vsa ke ga otro ka 
obi ska li v sobi. Ne ka te ri so se jih zelo raz ve se li li in se vklju či li v 
nju no igro, dru gi so bili bolj za dr ža ni in so le po zor no sprem lja li 

Materinski dan v bolnišnični 
šoli in vrtcu

7�
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So de lo va nje je ko rist no
V me se cu mar cu so nas obi ska li učen ci raz red ne stop nje OŠ Dr ska. 
Učen ci vse leto prid no va di ji v fol klor ni sku pi ni pod vods tvom 
gos pe Maj de Ne ma nič. Na šo li ima jo tudi mla de har mo ni ka še, 
ki sprem lja jo skupino. Otro ci so že le li na Otroš kem od del ku za
ple sa ti v no vih ob le kah, kar smo jim z ve se ljem omo go či li. Mla
di ple sal ci so s sproš če nim na sto pom pri ne sli vedri no in ve se lje 
med male bol nike. Naj bolj nav du še ni so po ple sa va li z nji mi, vsi 
pa so jih lepo spre je li: otro ci, star ši in oseb je. Na sto pa jo či so se 
še malo spre ho di li po od del ku, saj so jih za ni ma le bol niš ke sobe. 
Ob skrom ni po go sti tvi smo se do go vo ri li, da nas bodo le tos raz
ve se li li še ob za ključ ku šol skega leta. 

Sodelovanje s 
prostovoljci Srednje 

zdravstvene šole

Folklorna skupina OŠ Drska na obiskuMali bolniki pozorno spremljajo nastop folklorne 
skupine

Harmonikaši so 
poskrbeli za 
veselo 
razpoloženje

Saj se bom 
lahko tudi 

igral
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Zdravka Žižić

Črnomaljci so prišli po različnih bližnjicah, Dolenjci pa smo 
se pripeljali čez Gorjance. Končno zborno mesto je bilo par

kirišče pod osnovno šolo v Metliki, kjer sta nas počakala Anica 
in Jože Pirc z domačo potico. 

Pod vodstvom Jožeta Petrica smo pot nadaljevali do Slamne 
vasi, kjer smo zapustili svoje jeklene konjičke. V vabilu, ki ga je 
pripravil naš sotrpin Franc Jerman (ki zna zelo lepo oblikovati 
vabila) je pisalo, da je načrtovana trasa Slamna vasBojanja vas
Krašnji vrhRadovicaSlamna vas dolga okrog 12km, oziroma 4 
ure hoje in da znaša višinska razlika 278m. Da je hoja trajala uro 
manj, nam je pomagalo tudi vreme, saj smo zaradi razmočenih 
tal pot malo skrajšali. Vmes je prišla tudi prijazna ponudba dru
žine Bajuk (ti so v sorodstvenih vezeh z Zupanovimi in Projeto
vimi), da se oglasimo na toplem čaju. Bajukovi niso poskrbeli 
samo za čaj, temveč tudi za druge dobrote, ki so nam šle v slast. 

KRAŠNJI VRH
Ledvični bolniki Dolenjske smo znova poskrbeli za svo-
je boljše počutje. V soboto, 29. marca smo se na pobudo 
metliške sekcije odpravili na Krašnji vrh, visok 542 m. 
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Sveža belokranjska pogača, domača šunka in vino ter pecivo. 
Kdo bi se lahko temu odpovedal? Le oster žvižg iz piščali, ki sem 
jo za novoletno darilo dobila od Pir
čevih, je bil opozorilo, da moramo 
naprej. Prijaznim domačinom smo 
se zahvalili in že smo hiteli naprej 
malo navkreber, malo po ravnem, 
mimo lepo urejenih domačij, zida
nic, po brstečem gozdu, med cveto
čimi vrtovi vse do Bojanje vasi. Tam 
nas je počakal pesnik, borec NOV 
in živa legenda Franc Kočevar. Pri
povedoval nam je dogodke iz zgo
dovine njegovih krajev. Bojanjo vas 
so namreč leta 1942 italijanski oku
patorji požgali ob pomoči domačih 
izdajalcev. V spomin in opomin na 
tragične dogodke je kipar Tone Sve
tina leta 1977 napravil spomenik, 
ki opozarja na tragedijo, ki naj se 
nikoli več ne ponovi.

Zamišljeni in pod vtisom pripove
dovanj borca iz druge svetovne voj
ne, smo v tišini nadaljevali pot nav

kreber do cerkve Svete Trojice in razglednega stolpa na Krašnjem 
vrhu. Med potjo so se nam pridružili še nekateri zamudniki, ki so 

se nam za zamudo odkupili s pogačo. 
Prisopihali smo na vrh, najbolj vztrajni 
pa so se povzpeli na 17 metrov visok 
razgledni stolp. Privoščili smo si toplo 
malico, pospravili pa smo tudi zaloge, 
ki so ostale v nahrbtnikih. Pot v dolino 
je bila manj naporna, bolj razgibana in 
vesela, saj nas je Jože Petric povabil k 
sebi v klet, na pokušino svojih vinskih 
izdelkov. Brez uporabe zvočnega sig
nala nismo mogli zaključiti druženja, 
čeprav se je dan že prevešal v noč. Zah
valili smo se gostiteljem in si med seboj 
obljubili, da se znova kmalu snidemo.
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Danica Jožef
Na ša Mici. 

Le kdo ne poz na Mici Bo žič, ne koč 
me di cin ske se stre na in ter nem od
del ku, na dia li zi, da nes pa zve ste 
čla ni ce na še ga druš tva, ki jo poz
na mo po zamuja nju, nje nem šti ri
nož cu in slad kor ni bo lez ni. Za ra di 
slad kor ne bo lez ni smo ime li z na šo 
Mici ve li ko krat prob le me. V Ma ri bo
ru nam je pad la v hipo. Ko je priš la 
k sebi in za gle da la ob sebi po stav
ne ga zdravs tve ne ga teh ni ka, smo 
jo le stež ka spra vi li na zaj v av to bus. 
Kjer koli je na ša Mici zra ven, ved no 
je ve li ko sme ha in skr bi. To krat pa 
je skrb izo sta la, os tal je le smeh. Na
ša Mici je na mreč do bi la, tudi z ve li
ko pod po ro zdrav ni ka Pi le ti ča iz SB 
Novo me sto, in zu lin sko čr pal ko, ki 
ji urav na va krv ni slad kor. Od kar je 
Mici do bi li čr pal ko je po vsem dru
ga pun ca. Pri do bi la je na žen skih 
ob li nah, na kon di ci ji, se prid no 
dr ži die te in kar je za njo in za nas 
po mem bno, celo pot je pre ho di la 
peš. Prej je mo ra la ve li ko krat na po
lo vi ci od ne ha ti, kljub ve lik že lji, da 
bi šla z nami na prej. 

ZELENA 
SOLATA NA 
VRTU VSE 
LETO ...
Pra ve ga slo ven ske ga ko si la si brez obil ne skle de ze le ne 
so la te ne mo re mo pred stav lja ti.

Pod ze le no so la to ra zu me mo vso ze le
nja vo, tudi ti sto, ki ra ste na trav ni ku ali 
ob robu goz da (re grat, ko pri ve, čemaž, 
ci kor ja...), po seb no pa nam gre v slast 
„pra va so la ta“, to je ti sta z ve li ki mi, 
sočnimi in ko dra sti mi li sti, ki se ka sne
je ob li ku je jo v čvr ste gla ve. Za vse vr ste 
so lat, je značilna hi tra pri pra va in čim 
bolj je sveža, tem več ima v sebi vi ta
mi nov in če jo lah ko sa di te ali se je ta 
doma, je stvar ve li ko bolj eno stav na, 
greš na vrt odrežeš, očis tiš, ope reš in že 
je pri prav lje na za so lat ni pre liv, zmešaš 
v skle di in po nu diš. So la ta je lah ko v 
skle di sama, se pa zad nje čase do da ja
jo raz lične se sta vi ne in do bi mo lah ko 
sa mo stoj ni obrok, lah ko kot sla di co ali 
pa kot do da tek k glav ni jedi. 
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Iz bra la sem štiri so la te z za ni mi vi ime ni; n.pr. 

1. Ptičja so la ta

2. Bal kan ska so la ta

�. Wal dorf ska so la ta in 

4. Sep tem br ska sad na so la ta.

Za ptičjo so la to po tre bu je mo (re cept za 4 ose be): 
� pe sti opra ne ga mo to vil ca, lah ko tudi be riv ke ali krh
ke so la te, kos piščančjih prsi, strok česna, trdo ku ha
no jaj ce, bučno olje, ja bolčnik kis, po per, sol, pražena 
bučna se me na:
Očiščen in opran mo to vi lec damo v večjo skle do, do
da mo strt česen, po želji po pra mo in so li mo, do da mo 
pražena bučna se me na, na koščke na re za ne ga pečene ga 
piščančjega mesa, do li je mo ja bolčni kis in bučno olje, so
la to okra si mo s ku ha nim in re za nim jaj cem in hlad no po
strežemo. 

2. Re cept za Bal kan sko so la to: 
� sveže pa ra dižnike, 2 pa pri ki, 
lah ko tudi en fe fe ron, po seb ne 
sa la me 250 g, 1 čebu la, sol 
po per, sončnično olje in 
kis:
Ko ličine za 4 ose be: Pa ra
dižnik na režemo na tan ke 
re zi ne, pa pri ko in sa la
mo na re zan ce, čebu lo 
na tan ka ko les ca.Do bro 
pre mešamo, so li mo, po
pra mo in začini mo z ol jem 
in ki som. So la to po sta vi mo v 
hla dil nik za pol ure.

� sveže pa ra dižnike, 2 pa pri ki, 
lah ko tudi en fe fe ron, po seb ne 
sa la me 250 g, 1 čebu la, sol 

in ki som. So la to po sta vi mo v 

3. Wal dorf ska so la ta: 
6 ja bolk, sok ½ li mo ne, 100 g ze le ne, 70 g ore ho va, 2 
dl jo gur ta, 4 žlice ma jo ne ze (po želji), peh tran.
Pri pra va: ja bol ka na režemo na koc ke, ze le no na str ga mo, 
obo je pre li je mo z li mo ni nim so kom in zmešamo, da ne 
por ja vi;Ore he na str ga mo ali se se klja mo. Jo gurt, ma jo ne zo 
in peh tran zmešamo in s tem pre li je mo so la to v skle di in 
po nu di mo. 

4. Sep tem br ska sad na so la ta: 
po tre bu je mo 1 bel grozd, 1 rdeč grozd, 4 re zi

ne ana na sa, 500 g lu be ni ce ali di ni je, 
1 žlica ro zin, 1 žlica su hih bo rov nic, 

2 dl slad ke sme ta ne, slad kor in 
malo lešni kov; 

Pri pra va: ana na so ve re zi ne po raz de
li mo v pli tve ste kle ne sko de li ce za 
kom pot. Na nje na ložimo grozd ne 
jagode in lu be ni co ali di njo, na re

za no na koščke, vse skušaj po tre se
mo s su hi mi bo rov ni ca mi, okra si mo s 

slad ko ste pe no sme ta no in po tre se mo 
z na re za ni mi lešniki.
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NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ PREJŠNJE 
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