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UREDNIŠKI ODBOR VIZITE:
glav na ured ni ca: Zden ka seniČar, od go vor na ured ni ca Jan da špiler, čla ni ured niš ke ga od bo ra: alen ka anDolšeK, Kar men JaneŽiČ, anka 
KlemenČiČ, ma tej KocJanČiČ, ani ca Kolar, Zla ta rebolJ, mira retelJ, ana ribiČ ter zu na nja so de lav ka ta de ja KoneČniK.  
e-na slov: vizita@sb-nm.si. ob li ko va nje: artelJe, gra fič na pri pra va in tisk: špes, gra fič ni stu dio, novo me sto, na kla da 1400 iz vo dov.
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spoštovani sodelavci, spoštovani bralci, 
z Vizito, ki je tokrat pred vami, zaokrožujemo mali jubilej. Pet‑
deseta številka je to. Saj je kar težko verjeti, kako hitro je minil 
čas, spomladi je bilo šele osem let, odkar je na pobudo vod‑
stva bolnišnice izšla prva številka. Res je bila zelo drugačna 
od današnje, droben poskus skupine zanesenjakov, da bi v 
bolnišnici imeli svoj časopis, ki ste mu vi nadeli ime in ga takoj 
sprejeli za svojega. 

Skozi leta je Vizita rasla in se spreminjala, rasel 
je krog stalnih sodelavcev in v njej je vsak lahko 
našel vsebino, ki ga je pritegnila. Eni prispevki so 
nas nasmejali, drugi razjezili, tretji obveščali, četrti 
izobraževali, v njih smo predstavljali bolnišnične 
oddelke in službe, skupaj smo praznovali, se po‑
slavljali od sodelavcev, z Vizito smo odhajali na 
izlete in športna tekmovanja, reševali križanke, 
se ozirali v preteklost, z njo smo spoznavali 
skrivnosti kulinarike, skratka – za vsakogar se je 
našlo nekaj.

Ob tem je nastal krog dopisnikov, ki ima svoje 
stalne bralce. Že od prvih številk z nami sodelu‑
jejo Danica Jožef, s katero vsakokrat kuhamo in 
pečemo kaj dobrega in ne preveč zahtevnega, ker 
nam izda tudi svoje kuharske skrivnosti, Peter Udir 
sestavlja križanke, ki jih je možno celo do konca rešiti in 
si zaslužiti nagrado, Toni Gašperič nas nasmeje s svojimi pronicljivimi 
opažanji in komentarji – tudi po zaslugi njegovega članka „Preživeti 
tretje“ so na diabetičnem in nefrološkem odseku internega oddelka 
prišli do klime, Matej Kocjančič nam posreduje svoj pogled na vsak‑
danje probleme, ki jih kot zdravstveni tehnik doživlja s čisto posebne 
perspektive, včasih hudomušno, včasih pikro, vselej pa zadene žebljico 
na glavico, Zdenka Kralj in Mira Retelj se lotevata predvsem resnih 
vodstvenih in pravniških tem, Cirila Gradišar nas obvešča o dejavnosti 
Društva upokojencev in če bi  spremljali vse njihove aktivnosti, bi 
bilo prispevkov za pol Vizite, Meta Kovačič sporoča, kaj je novega v 
bolnišničnem vrtcu in šoli na otroškem oddelku, Lidija Povšič redno 
pripravlja kadrovske novice, Karmen Janežič spremlja delovanje regij‑ 
skega Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, vsi 
ostali pa napišemo tu in tam kaj po trenutnem navdihu, se oglašamo 
s strokovnih srečanj, vam sporočamo novosti,...

V teh letih se je spremenila tudi vizualna podoba Vizite: za obliko‑
vanje je poskrbel Artelje, za grafično pripravo in tisk pa skrbi gospa 
Karmen Vrhovec v grafičnem studiu Špes, ki potrpežljivo prenaša 
naše zamude pri predaji gradiva in se ne jezi preveč, ko se ji potem 
naenkrat nabere preveč dela, in občasno Marko Hrovat, ki je avtor 
prenekatere naslovnice Vizite.

PETDESETA

Kako naprej?
Z odhodom dolgoletne glavne urednice Vizi‑ 
te Biserke Simčič na novo delovno mesto se je 
nekoliko preoblikoval uredniški odbor, ki se trudi 

ohranjati kakovost bolnišničnega časopisa in poiskati nove vse‑
bine in oblike obveščanja. V Viziti želimo vsem vam ‑ zaposlenim 
delavcem, upokojencem, dijakom, študentom, pacientom in vsem 
drugim, ki jo prebirate, predstaviti čim bolj aktualne in zanimive 
prispevke, ki odsevajo vsakdanji utrip bolnišnice, spremljajo novosti 
na strokovnem področju, predstavljajo naša prizadevanja, uspehe, 
razmišljanja, opažanja,... Želimo vas obveščati, izobraževati, spodbu‑
jati k sodelovanju na različnih interesnih področjih in vas motivirati 
za posredovanje predlogov in pripomb, ki bi koristili našemu delu 
in prispevali k večjemu  zadovoljstvu zaposlenih in pacientov.

Želimo si tudi čim širši krog sodelavcev, da bi bila Vizita zares od‑
sev vsega, kar se v bolnišnici in v zvezi z njo dogaja. Želimo, da bi 
e‑naslov vizita@sb‑nm.si našel stalno mesto v imeniku vaše elek‑
tronske pošte, da bi bila Vizita še naprej vsebinsko bogata, otroško 
pisana in tako zanimiva, da bi se v njej našel prav vsak od vas, ki se s 
svojim delom trudite za dobro ime bolnišnice. V uredniškem odboru 
se bomo za to zelo trudili.

Vsem, ki nam pišete, lepa hvala, hvala pa tudi vsem vam, ki nas 
prebirate, saj brez vas tudi Vizite ne bi bilo.

Zdenka Seničar, glavna urednica Vizite
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Anica Ribič

Sodoben MR  TOMOGRAF 
– nova velika pridobitev 
bolnišnice

oddelek za radiologijo je v prenovljenih prostorih naše 
bolnišnice, na lokaciji nekdanje travmatološke in septi- 
čne operacijske sobe, 1. oktobra letos odprl Mr diagno- 
stiko. slovesne otvoritve v avli kirurške stavbe so se 
udeležili predstavnik MZ g. Tadej Štular, g. jože colarič, 
predsednik uprave in generalni direktor krke, tovarne 
zdravil, g. aleš Bratož, predsednik uprave revoza, g. 
Franci Berlan, direktor kovinotehne Mki, g. Mirjan ku-
lovec, predsednik uprave in generalni direktor kolpe 
Metlika, predstavniki dobavitelja, podjetja gorenje gTi 
iz velenja, direktorji številnih ostalih dolenjskih pod-
jetij, gostje, med katerimi velja posebej omeniti doc. dr. 
fizike igorja seršo z instituta jožef Štefan v Ljubljani, ki 
je bolnišnici pomagal pri izdelavi strokovnih zahtev raz-
pisne dokumentacije, in zaposleni bolnišnice.

Jože Colarič, Josip Smodej 
in Mira Retelj

Zaposleni na otvoritvi

Na otvoritveni slovesnosti so prisotne nagovorili direktorica bolnišnice ga. 
Mira Retelj, v. d. strokovnega direktorja g. Josip Smodej, predstavnik MZ g. 
Tadej Štular in predstojnik Oddelka za radiologijo g. Bogomir Balažic, ki so 
poudarili pomen magnetno resonančnih preiskav v sodobni diagnostiki, nova 
aparatura pa bo zagotavljala sodobnejše in kakovostnejše storitve ter hitrejšo 
in lažjo dostopnost tovrstnih preiskav za dolenjske, belokranjske in posavske 
paciente.

Po prijetnem glasbenem nastopu mlade violinistke iz novomeške glasbene 
šole Marjana Kozine so se predstavniki bolnišnice zahvalili vsem donatorjem 
za podarjena sredstva.

Izvedbo projekta je omogočilo MZ, ki je za nakup aparata prispevalo pol 
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milijona evrov, skoraj 270 tisoč evrov pa so bolnišnici prispevali 
donatorji, največ Krka, tovarna zdravil in Revoz.

Sklepni dogodek slovesne otvoritve je bilo prerezanje traku pred 
prostori MR diagnostike, potem pa so si gostje ogledali prostore 
in se družili na pogostitvi.

Medtem je delovanje MR diagnostike že v polnem teku. Do konca 
letošnjega leta bo predvidoma narejenih 800 preiskav, v nasled‑
njem letu pa 2500 do 3000. 

Vabljeni gostje

Zahvala g. Colariču

Zahvala g. Bratožu

Zahvala g. Kulovcu

Trak je prerezan

Gosti spremljajo predstavitev delovanja aparata

Slovesne dogodke spremlja glasba
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Anica Ribič

Magnetna resonanca
Mri (Magnetic resonance imaging) je ena izmed novejših teh-
nik preiskovanja notranje zgradbe človeškega telesa, pred-
vsem mehkih tkiv.
Magnetna resonanca je pojav, pri katerem pride do interakcije 
magnetnih momentov atomskih jeder z elektro-magnetnim 
poljem s frekvenco, ki je enaka frekvenci jeder. pojav sta leta 
1946 neodvisno odkrila Felix Bloch in edward Mills purcell, za 
kar sta leta 1952 skupaj prejela Nobelovo nagrado. v medicini 
se je magnetna resonanca pričela uporabljati po letu 1970.

Delovanje magnetne resonance
Za slikanje z magnetno resonanco (MR) 
potrebujemo statično magnetno polje ve‑
like jakosti (ponavadi 1,5 ali 3 Tesla), v kate‑ 
rega namestimo preiskovanca. Za slikanje 
potrebujemo še dodatne tuljave (služijo 
nam kot „antene“), preko katerih aparat 
pošilja v preiskovano področje radijske 
valove. Tuljave so hkrati tudi sprejemniki 
signala. Pri določeni frekvenci vodikova 
jedra v vzorcu absorbirajo valovanje in 
pri tem preidejo iz osnovnega v vzbujeno 
stanje. Ko se radijsko valovanje izključi, 
jedra prejeto energijo oddajo in se po‑ 
vrnejo v osnovno stanje. Temu pravimo 
„relaksacija“. Oddana energija oz. izsevano 
elektro‑magnetno valovanje je osnova slik. 
To so pravzaprav zelo šibke energije, zato 
mora aparat signal močno ojačati in ga 
preko zapletenih matematičnih postopkov 
preoblikovati v slikovno podobo.

MR slikanje poteka na molekularni ravni. 
Dve tretjini človeškega telesa predstavlja 
voda. Osnova za slikanje z MR so vodikovi 
protoni, saj se obnašajo kot mikroskop‑
sko majhne igle kompasa. Vodikovi pro‑
toni imajo različne lastnosti, odvisno od 
tega, na kakšno molekulo so vezani. Od 
tod dobimo natančen prikaz mehkih tkiv 
in razlik med njimi. MR je neinvazivna 
diagnostična metoda, široko uporabna za 
prikaz možganovine, spinalnega kanala, 
organov v trebušni votlini, sklepov, dojk 
in drugih mehkotkivnih struktur.

MR aparat
Glavni del aparata je statično magnetno 
polje, ki mora biti zelo homogeno. Naj‑ 
pogosteje se uporablja superprevodne 
magnete, ki imajo tudi zelo dobro sta‑
bilnost polja. Drug pomemben del 
aparata so gradientne tuljave, ki so zelo 
pomembne za samo slikanje. Uporablja‑
jo se tri gradientne tuljave ‑ v smeri x, y 
in z. Srce elektronskega dela aparata je 
računalnik, ki skrbi za izvajanje zaporedij 
slikanja, ima ves čas nadzor nad vso 
spremljajočo elektronsko opremo in iz 
zajetega signala računa slike. V aparat so 
povezani in imajo pomembno vlogo tudi 
MR spektrometer, RF oddajnik in gradi‑
entni ojačevalnik. 

Ali je MR slikanje škodljivo?
Do sedaj še nobena raziskava ni pokazala 

škodljivih učinkov na biološka tkiva,  seve‑
da če govorimo o magnetnih poljih jakosti 
do 3 T. Ponekod po svetu že uporabljajo 
magnetna polja jakosti 7 T, vendar zaen‑ 
krat le v raziskovalne namene. 

Med slikanjem se lahko pojavi neprijeten 
občutek zaradi precej ozke odprtine 
magneta (klavstrofobija). To težavo se da 
premagati, če si zdravstveno osebje vzame 
čas in se s preiskovancem pred namestit‑
vijo v aparat dobro pogovori in ga pomiri. 

RF kletka v prostoru stare 
travmatološke operacijske dvorane

Vnos MR aparata v RF kletko
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Vsak preiskovanec je med slikanjem ves 
čas v kontaktu z zdravstvenim osebjem, 
ravno tako je tudi pod video nadzorom. Pri 
sebi ima zvonček, s katerim lahko opozori 
osebje, če bi imel kakršnekoli težave.

Obstaja še ena neprijetnost med sli‑
kanjem, to je precej močan hrup, ki ga 
povzročajo gradienti. Nekatere slikovne 
metode povzročajo izredno glasen hrup, 
zato dobijo preiskovanci za zaščito pred 
škodljivim vplivom hrupa ušesne čepke 
in slušalke.

Trajanje MR preiskave
MR slikanje traja najmanj 40 minut, pogosto 
pa dlje, odvisno od vrste preiskave. Včasih 
je potrebno aplicirati tudi kontrastno sred‑
stvo. Kontrastna sredstva za magnetno‑
resonančno slikanje so drugačna od tistih 
za rentgensko slikanje. V osnovi so to or‑
ganske molekule z dodanim paramag‑
netnim centrom. Množično se uporablja 
Gadolinijev kompleks Gd‑DTPA.

Preiskovanec mora biti ves čas slikanja 
popolnoma pri miru, sicer so slike zabri‑
sane in neuporabne. 

Omejitve, zaradi katerih nekateri 
ljudje ne smejo v močno mag-
netno polje
MR preiskava je kontraindicirana pri ljudeh, 
ki imajo vstavljen srčni vzpodbujevalnik, 
umetno srčno zaklopko, znotrajušesno 
protezo in vseh, ki so imeli operativni 
poseg v primeru možganske anevrizme. 
Ravno tako niso primerni za slikanje z MR 
preiskovanci, ki imajo kovinske implan‑
tate (po kirurških operacijah) ali kovinske 
tujke, še posebno, če so ti v očesu ali tik 
pod kožo.

V novejšem času so implantati iz materialov, 
ki niso feromagnetni in so primerni za MR.

Ustaljena praksa je, da mora vsak, ki ima v 
sebi kakršnokoli protezo ali drug kirurški 
osteosintetski material, dostaviti certifikat 
proizvajalca, ki izjavlja kompatibilnost ma‑
teriala z magnetnim poljem.

MR preiskav iz previdnosti ne oprav‑ 
ljamo nosečnicam v prvih treh mesecih 
nosečnosti.

Ob prijavi na MR preiskavo mora zato vsak 
preiskovanec oddati izpolnjen vprašalnik, 
s katerim ugotavljamo, ali je primeren za 

NAK UP  AP AR AT A S O OMOG OČ IL I

K R K A, d. d. ,  Novo mes to

R E VOZ d.d. ,  Novo mes to
K OV INOTE HNA MK I d.o.o., Novo mesto

K OLP A, d.d. Metlika
S ALUS  d.d,  L jubljana

ALKATRON, d.o.o. NEO DOM, d.o.o., 
AVTO VELKAVRH, d.o.o. NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d.d.
AVTOBUSNI PREVOZI JANEZ JAKLIČ s.p. NOVOLINE COMMERCE, d.o.o.
AVTOMATI ARMIČ, d.o.o. PCK, d.o.o.
AVTOPREVOZNIK GELTAR JERNEJ s.p. PENZION SREČA, d.o.o.
AVTOPREVOZNIŠTVO ANTON ŠKRINJAR s.p. POVŠE METAL PROIZVODNJA IN TRGOVINA, d.o.o.
AVTOTRANSPORTI KIRM Franci s.p. PROBANKA, d.d.
BAYER, d.o.o. RENOVA ROMAN LOGAR s.p.
CEMENTNI IZDELKI GOREC s.p. REVIS, d.o.o.
CeROD, d.o.o. SOPHOS, d.o.o.
EKI, d.o.o. STADOR AC, d.o.o.
ELEKTRO LJUBLJANA, d.d. STEKLARSTVO MIRAN VIDMAR s.p.
FERROČRTALIČ, d.o.o. STELEM, d.o.o.
GALLUS SM, d.o.o. STREHCA, d.o.o.
GAZVODA TRANSPORT s.p. STRUKTURA, d.o.o.
GAZVODA, trgovina in mešalnica barv, d.o.o. TPV JOHNSON CONTROLS, d.o.o.
GLOBUS, d.o.o. TRAC, d.o.o. 
JADRAN GALENSKI LABORATORIJ, d.o.o. TRATA, d.o.o.
JAVNO PODJETJE  E D Š, d.o.o. TRGOVINA PRINOVEC IVANKA ROBEK s.p.
KMS MALERIČ, d.o.o. TRIMO, d.d.
LESOJ, d.o.o. ŽAGAR, proizvodnja in trgovina, d.o.o.

V S E M DONAT OR J E M S E  IS K R E NO ZAHV AL J UJ E MO!

Novo mes to,  1.10.2010

vstop v magnetno polje. 

MR preiskava je zelo natančna preiskava. 
Čakalne dobe za tovrstne preiskave so 
dolge, saj je aparatov v Sloveniji še vedno 
veliko premalo, ker so izredno dragi. 

Priprava prostorov in umestitev aparata sta 
bili izjemno zahtevni, saj so morali  biti iz‑
polnjeni številni strogi kriteriji. Ponovno se 
je izkazalo, kako pomembno je sodelova‑ 

Dokončana MR 
diagnostika

nje domačih, hišnih  strokovnjakov, z zuna‑ 
njimi izvajalci, ki je bilo ves čas intenzivno 
in na visokem nivoju. Izdelava projekta se 
je pričela zgodaj spomladi, sama dela pa so 
potekala celo poletje. Po napornih polet‑
nih mesecih, ko smo se zaradi intenzivnosti 
del odrekli marsikateremu dnevu dopusta, 
smo spravili v pogon moderno, lepo in 
prepotrebno diagnostiko, s katero bomo 
pomagali k ozdravitvi našim pacientom.
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Splošna bolnišnica Novo mesto je v obdobju januar – avgust 
2010 realizirala delovni program v akutni bolnišnični obrav‑
navi za 5 % nad planirano višino. V specialistično ambulantni 
dejavnosti je realizacija števila točk 5 % pod planom, realizacija 
obiskov pa za 4 % pod planiranim številom. V dializni dejavnosti 
je realizacija delovnega programa 99 % glede na  planirano.

V obdobju januar – avgust 2010 Splošna bolnišnica Novo mesto 
izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 894.515 €. 

Glede na poslabšanje izhodišč za financiranje zdravstvenih 
programov in realizacijo poslovanja v obdobju januar ‑ avgust 
2010 Splošna bolnišnica Novo mesto predvideva presežek 
odhodkov nad prihodki v višini 155 tisoč €, pri čemer naj bi 
izravnano finančno poslovanje do konca leta 2010 dosegla z re‑
alizacijo sprejetih varčevalnih ukrepov in realizacijo delovnega 
programa.

Svet Splošne bolnišnice Novo mesto je na podlagi sprejetega 
Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2010, ki dodatno zni‑
žuje sredstva za akutno bolnišnično obravnavo v višini 860.000 
€, sprejel tudi Rebalans Finančnega načrta Splošne bolnišnice 
Novo mesto za leto 2010.  

Plačilo v času stavke
Med Vladno pogajalsko skupino za pogajanja s stavkovnim odborom reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in Stavkovnim 
odborom reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je bil dne 05.10.2010 podpisan sporazum o zamrznitvi stavke. 

Navedeni sporazum v 3. točki določa, da v primeru, da vsi stavkovni odbori reprezentativnih sindikatov, ki so napovedali stavko, 
le ‑ to zamrznejo s 6.10.2010, se javnim uslužbencem, ki so sodelovali v stavki, za čas od 27.10.2010 do vključno 6.10.2010, izplača 
plača. Glede na to, da je bilo v sklepu o napovedi stavke kot kraj stavke določeno delovno mesto javnega uslužbenca, javnim usluž‑
bencem, ki so v času stavke prihajali na delovno mesto, pripadata tudi regres za prehrano in povračilo stroškov prevoza na delo. 

Zdenka Kralj

Informacija o poteku 
6. seje Sveta zavoda 
SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO

v ponedeljek, dne 27. septembra 2010, 
je potekala 6. seja sveta zavoda splošne 
bolnišnice Novo mesto, v okviru katere je bil 
svet zavoda seznanjen s poročilom o poslo-
vanju splošne bolnišnice Novo mesto v ob-
dobju januar – avgust 2010 in oceno poslo-
vanja do konca leta 2010. 

N O V I C E
Sporazum med Ministrstvom za zdravje in FIDES - 
sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije 
Ministrstvo za zdravje in FIDES ‑ sindikat zdravnikov in 
zobozdravnikov Slovenije ‑ sta dosegla sporazum o zagotavljanju 
nemotenega delovanja rednega programa zdravstvene dejavnosti 
in dejavnosti v okviru 24‑urnega zdravstvenega varstva. 

Sporazum z dne 08.09.2010 predvideva pripravo pravilnika, ki bo 
urejal organizacijo neprekinjenega zdravstvenega varstva v Slo‑
veniji. V njem bo določenih več vrst možnosti izvajanja zagotavlja‑ 
nja 24 urnega zdravstvenega varstva (dežurstvo, delo v turnusih, več 
oblik pripravljenosti). Pri oblikovanju mreže bosta sodelovala tudi 
Zdravstveni svet in Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. 

V okviru Sporazuma bosta Ministrstvo za zdravje RS in FIDES 
preučila določila kolektivne pogodbe in preverila možnosti, da se 
v kolektivni pogodbi uredi pogoje za ustreznejše in učinkovitejše 
izvajanje zdravstvene dejavnosti. 

Z uveljavitvijo Sporazuma so bile odpravljene okoliščine, ki so 
pripeljale do umika soglasij zdravnikov za dodatno delo preko 
polnega delovnega časa. 

Sporazum med Ministrstvom za zdravje in Sindika-
tom delavcev v zdravstveni negi Slovenije ter Sindika-
tom zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Ministrstvo za zdravje in Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slo‑
venije ter Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije so 
dne 30. 09. 2010 sklenili Sporazum o zagotavljanju nemotenega 
delovanja rednega programa zdravstvene dejavnosti in dejavnosti 
v okviru 24‑urnega zdravstvenega varstva. 

Sporazum je po vsebini enak sporazumu, ki ga je z Ministrstvom 
za zdravje sklenil sindikat FIDES. 

Vir: 
Sporazum med Ministrstvom za zdravje in FIDES ‑ sindikatom zdravnikov in zobozdravnik‑•	
ov Slovenije z dne 08.09.2010
Sporazum med Ministrstvom za zdravje in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slo‑•	
venije ter Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije z dne 30.09.2010

Zdenka Kralj

Zdenka Kralj
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Marica Parapot, glavna medicinska sestra dialize

Postavila je temelje, skrbela za razvoj in ka‑
kovost dializne dejavnosti v regiji. S svojim 
bogatim strokovnim znanjem je s čvrsto 
roko oblikovala kolektiv, v katerem je pri 
delu zahtevala red in disciplino. Tega se še 
posebej spominjamo medicinske sestre, ki 
smo z njo sodelovale od začetka. Z leti se je 
njena ostrina nekoliko obrusila in spoznala 
sem, da je kot vodja odseka morala nas‑
topati strogo, saj je pri tako številčnem 
kolektivu, kot je na Dializi, le na ta način 
lahko zagotavljala kvalitetno delo.

S svojo delovno vnemo in zagnanostjo je 
bila naš zgled, tako nas je vzgajala. V službo 
je prihajala daleč pred vsemi, odhajala 
zadnja, ni štela delovnih ur. Kadar smo 
potrebovali nasvet ali strokovno razlago, je 
bila vedno na voljo. Od nas je pričakovala, 
da razumemo, kaj delamo in da bomo  zna‑
li pravilno ukrepati ob zapletih, ki so možni 
pri našem delu. Vztrajala je na doslednem 
evidentiranju opravljenega dela. Skupaj 
smo oblikovali nešteto dokumentov, ki 
so skozi leta postali «dializna dokumen‑ 
tacija«. Sčasoma je njen način dela postal 
delovna kultura našega odseka, še posebej 
tistim, ki smo bili vzgojeni kot delavoljni 
in vedoželjni. Od nas je pričakovala in 
zahtevala kvaliteto in zavzetost tako pri 
izobraževanju kot pri strokovnem delu. 
Njene zahteve so bile vedno podkrepljene 
z dejstvi, ki so lahko pomembno vplivali na 
naše skupno delo. Kakor je sama spremljala 
novosti, tako je to pričakovala tudi od os‑
talega osebja. Vedno nam je posredovala 
strokovne novosti in omogočala udeležbo 
na izobraževanjih, s tem pa skrbela za visok 
standard dializnega odseka na področju 
človeških in tehničnih virov.

Osebno še posebej cenim njeno globoko 
povezanost z Dializo. Čutila sem, da je to 
njen drugi dom. Zaposleni smo jo dojemali 

Upokojila se je dr. Sonja Cimerman Steklasa
Zadnjega dne v septembru je zapustila delovno mesto v bol-
nišnici in se upokojila prva, dolgoletna predstojnica Odseka 
za dializo, ga. Sonja Cimerman Steklasa. Za seboj pušča ne-
izbrisen pečat, saj je 31 let kadrovala in vzgajala kolektiv in 
vodila prvi dializni center na območju Dolenjske.

kot strogo mamo. Včasih smo se počutili 
kot otroci, ki potrebujejo vodenje, pogosto 
pa kljub odraslosti tudi kontrolo in nadzor. 
Nismo je vedno razumeli v njeni strogosti, 
saj ji niso ušle niti najmanjše napake pri 
našem delu. Kot skrbna mama je znala 
pohvaliti, pa tudi pograjati in pokazati 
napako, vendar ne kot kritiko, temveč kot 
izkušnjo, ki naj bi nam služila kot izhodišče 
za izboljšanje dela. 

Tudi bolniki so bili ves čas njena velika 
družina, saj se je vedno udeleževala nji‑
hovih formalnih in neformalnih druženj.

Naš dializni center ima po zaslugi dr. Ste‑
klasove velik ugled tako na lokalni ravni 
kot tudi širše. Njeno delo je visoko cen‑
jeno in opaženo, v bolnišnici in zunaj nje, 
kar potrjuje tudi prejeta nagrada Mestne 
občine Novo mesto za leto 2009.

Zadnja leta, ko ni bila več obremenjena 
z delom predstojnice Internega od‑ 
delka, smo imeli možnost spoznati njeno 
mehkejšo in umirjeno stran osebnosti. 
Znala si je vzeti čas za klepet ob kavi, za kar 
leta nazaj ni bilo časa. Po njenih receptih 
je v kuhinjah dializnih medicinskih sester 
zadišalo po angelskih piškotih. Pogosto je 
z nami delila »male skrivnosti velikih ku‑
harskih mojstrov«. 

Ko sem jo nekoč vprašala, kaj je razlog 
njene umirjenosti, mi je to »strokovno« 
pojasnila: »K temu pripomore EMŠO in ß 
‑ blokatorji«.

Ob vstopu v novo življenjsko obdobje se ji 
zahvaljujemo za vse njeno predano delo. 

Ob tem ji želimo, da bi našla čas za vse knji‑ 
ge, ki jih ni uspela prebrati, za preizkušanje 
novih receptov, za nova potovanja, za svoje 
vnuke, pa tudi za obisk na Dializi. Kakor je 
nekoč sama znala povedati sodelavcem 

ob odhajanju, tako ji sedaj tudi mi oblju‑
bljamo, da ji bodo naša vrata vedno odprta 
in bo med nami vedno dobrodošla.

spoštovana dr. steklasa, vse Lepo,  
predvseM pa Zdravja vaM ŽeLiMo!

Ob slovesu od kolektiva Dialize

31 let je vsako leto, brez izjeme, 
vsakega izmed nas »obiskal«  
dedek Mraz (naša predstojnica).
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S šopkom vrtnic smo pozdravili našo novo predstojnico, dr. Matejo Globokar. Veliko »rožic« ji na novem delovnem mestu res ne 
moremo obljubiti, skupaj pa se bomo trudili, da le‑te ne bi imele preveč trnov.

Zdaj že nekdanja predstoj-
nica s svojo naslednico Kolektiv Dialize

»Ni bistveno od kod prihajamo,
 kakšnih barv in oblik smo,
 lahko smo majhni
 in imamo vse lastnosti velikih.

 Ni bistveno kakšen jezik govorimo
 ali kako se oblačimo,
 pomembneje je, da sprejemamo
 vse naše posebnosti,
 jih obrnemo sebi in drugim v prid
 ter skupaj v polnosti užijemo vsak nov dan.«

(Neznani avtor)

Teh načel se je ves čas svojega službovanja 
držala naša nekdanja predstojnica, ga. 
Sonja Cimerman Steklasa. 

Svoj delavnik je ponavadi začela pred 
sedmo uro zjutraj, ko je prišla na od‑ 
delek, pozdravila vse, ki jih je srečala in jih 
povprašala: „Kako ste, kako so bolniki, ali 
je kaj novega?“ Vedno je opazila še tako 
majhno spremembo, dobro in slabo, ali 
pa samo novo rožico na hodniku in v 
sestrski sobi. 

Znala je prisluhniti, ob dobri kavi pri‑ 
sesti k nam in takoj smo »obdelale« svoje 
može, otroke, novosti v gospodinjstvu ali 
pa kakšen dober kuharski recept. Čeprav 
je zbujala strahospoštovanje, je vedno 
znala ohraniti dostojanstvo ter spoštljiv 

Kolektiv internega oddelka

in profesionalen odnos do nas, medicin‑
skih sester. Enak odnos do nas je ohranila 
tudi še po tem, ko je zapustila mesto pred‑
stojnice internega oddelka. Svoje znanje 
in bogate izkušnje je ves čas z veseljem 
prenašala na mlajše. 

Draga gospa Steklasova, hvala vam za 
vse vzpodbudne besede, prijateljske nas‑
vete in vaš profesionalni odnos do dela in 
sodelavcev. Lepo je bilo delati z vami in 
pogrešali vas bomo.

Ob odhodu v zasluženi pokoj pa vam 
želimo veliko lepih trenutkov v krogu 
vaše družine in ne pozabite, da ste vedno 
dobrodošli pri nas.

Sodelavci internega oddelka

Opravičilo
V 49. številki Vizite je v zaključku pri‑ 
spevka o nagrajenki MO Novo mesto 
g. Sonji Cimerman Steklasa pomotoma 
izpadel del teksta.

pravilno se zadnji odstavek glasi:
„gospa sonja cimerman steklasa 
je finančni del nagrade namenila 
društvu za cerebralno paralizo dolenj- 
ske in Bele krajine sonček, društvu 
„Življenje brez nasilja“, društvu 
ledvičnih bolnikov dolenjske ter 
območni enoti rk.“

Gospe Steklasa se za napako opravi‑ 
čujemo.

Uredništvo Vizite
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Nataša Gimpelj, Lučka Kosec

Breda Benkič

Zaradi potreb bolnišnice smo pisarno Sindikata Zdravstva in 
Socialnega Zdravstva preselili na novo lokacijo. Nahajamo se 
v čudovitem prostoru pod Pljučnim oddelkom, nasproti sejne 
sobe.

Ob tej priliki bi se rada v imenu članov sindikata zahvalila direk‑
torici za vso podporo in razumevanje pri iskanju novega pros‑
tora. Hvala tudi glavni medicinski sestri Pljučnega oddelka, vodji 
službe za fizioterapijo in seveda vsem fantom iz tehničnih enot, 
ki so nam pomagali, da smo tako v kratkem času selitev izpeljali 
tudi v praksi.

Vemo, da ima Vlada RS v rokah škarje in platno in kroji našo usodo, 
pa vendar smo sindikati edini v državi, ki s prstom kažemo na 
njihove napake. Vlada se zaveda, da sindikati zelo vplivamo na 

obstoj države, zato je njen 
pritisk na medije velik in 
posledično mnenje o nas 
slabo. Sindikati med sabo 
nismo »skregani«, saj se bo‑
rimo za skupen cilj – ohrani- 
tev pravic delavcev.

Vabimo vas, da se nam z 
včlanitvijo pridružite, ker 
bomo skupaj močnejši !

Preselili smo se v 
novo pisarno

Trofeje športnikov so že našle mesto v novi sindikalni pisarni

Majda ima še veliko 
dela z urejanjem 
novega prostora

Kaj je PATH?

paTH je mednarodni projekt kakovosti v 
zdravstvu (paTH - The Performance Assess-
ment Tool for quality improvement in Hos-
pitals).  
PATH projekt je podpora bolnišnicam pri zbiranju dogovor‑
jenih podatkov, ki omogočajo prepoznavo prednosti in sla‑
bosti delovnih procesov. Pripomore k razvoju kakovosti  v 
bolnišnicah ter pomaga pri izgradnji in vzpostavljanju kulture 
kakovosti med zaposlenimi. 

PATH projekt je pripravila skupina mednarodnih strokovnja‑
kov za kvaliteto v zdravstvu, ki so prepoznali pomen in korist 
kazalnikov kakovosti v 20 evropskih državah. 

Prvi pilotni projekt je stekel v 66 bolnišnicah 5 različnih EU 
držav med leti 2004 ‑ 2006. 

Na podlagi izkušenj pilotnega projekta so organizirali drugi 
krog projekta, v katerem je sodelovalo 140 bolnišnic iz 9 EU 
držav, ki so zbirale podatke o17 kazalnikih. 

Tretja faza projekta se je pričela v letu 2009. V tej fazi so k 
projektu pristopile tudi slovenske bolnišnice. 

Prednosti, ki  jih bolnišnica dobi z vključitvijo 
v PATH projekt

Postane del mreže, v kateri se primerjajo kazalniki  ka‑•	
kovosti.
PATH pomaga bolnišnici v prepoznavanju in osvajanju •	
najboljše strokovne prakse.

Nataša Gimpelj in Lučka Kosec na konferenci na Brionih
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kultura organizacije

Nataša Gimpelj, Lučka Kosec

PATH - orodja za zagotavljanje 
izboljševanja kakovosti v bolnišnicah 

Bolnišnica spozna svoje prednosti in slabosti in se pri tem uči. •	
V bolnišnici se vzpostavlja kultura kvalitete, katero je možno meriti.•	
Vzpostavijo se aktivnosti primerljivosti na mednarodni ravni.•	
PATH se lahko uporabi kot prvi korak v pripravi bolnišnice za mednarodno akredi‑•	
tacijo.

PATH v Splošni bolnišnici Novo mesto
V aprilu 2009 je bolnišnica Novo mesto pristopila k PATH projektu, katerega nosilec je 
Ministrstvo za zdravje, v sodelovanju z WHO EURO, Inštitutom za varovanje zdravja (IVZ) 
pa opravlja naloge nacionalnega koordinatorja projekta. Bolnišnični koordinator za PATH 
projekt je Ljubinka Popovič. 

v bolnišnici spremljamo 12 kazalnikov kakovosti paTH:

Za.  
št.

kazalnik  
kakovosti Nosilci v sB NM vir sB NM predlagani vir

1. Stopnja carskih 
rezov Mirjam Gradecki K21 Peris Peris IVZ

2. Ležalna doba Nataša Gimpelj in 
Alenka Andolšek K21 SPP SPP

3. Enodnevna  
kirurgija

Simona Baznik  in 
Marjana Bobnar K21 OBR SPP

4. Stopnja izobrazbe 
medicinskih sester

Zdenka Seničar  in 
Luka Ficko Kadris Zdravstveni 

zavod

5.
Delež doječih 
mater ob odpustu 
iz bolnišnice

Lidija Žalec  in   
Darinka Hrovat K21 Peris Peris IVZ

6.
Profilaktična  
uporaba  
antibiotikov 

Tatjana Remec K21 OP Pri posegih;  
presečna študija

7. Preležanine Zdenka Seničar K21 KK MZ

8. Raziskava mnenja 
zaposlenih  

Ljubinka Popovič in 
Zdenka Kralj

Letne ankete 
zaposlenih 
–zunanji  
izvajalec

Zdravstveni 
zavod

9. Poškodbe z  
ostrimi predmeti

Aleš Krajšek in  
Tatjana Remec

Birpis21;  
Varnost  
pri delu ‑  
evidenca

Zdravstveni 
zavod

11. Raziskava mnenja 
pacientov

Zlata Rebolj  
Luka Ficko Ankete Zdravstveni 

zavod

12. Zasedenost OP 
delovišč

Ljubinka Popovič; 
Barbara Luštek K21 OP

Zdravstveni  
zavod  
(Birpis21)

Kazalniki kakovosti iz projekta PATH, ki jih 
trenutno ne spremljamo v SB Novo mesto,  
so:

Pooperativna globoka venska trom‑•	
boza ali pljučna embolija;
Delež kadilcev od vseh zaposlenih v •	
zavodu,
Priprava na odpust – odpustnica, •	
Umrljivost po akutnem miokardnem •	
infarktu in po možganski kapi 30 dni 
od sprejema v bolnišnico. 

III Mednarodna PATH  
konferenca – Brioni 2010 
Od 23. do 25. septembra je na Brionih 
potekala III mednarodna PATH konfe‑ 
renca z naslovom »Vrzel med merjenjem 
in izboljševanjem kakovosti». Ministrstvo 
za zdravje je podprlo udeležbo pred‑
stavnikov slovenskih bolnišnic, ki sodelu‑
jejo pri PATH projektu. Iz naše bolnišnice 
sva se konference udeležili Lučka Kosec 
in Nataša Gimpelj. Na konferenci smo 
imeli priložnost izmenjati izkušnje na 
področju zagotavljanja in izboljševanja 
kakovosti.

Predstavniki WHO uradov iz različnih držav, 
nacionalni koordinatorji ter predstavniki 
posameznih bolnišnic so predstavili dose‑
danji potek PATH projekta v svojih državah, 
probleme in ugotovitve pri zbiranju po‑
datkov in vzpostavitvi mreže bolnišnic, 
sodelujočih v PATH projektu. Predstavili 
so rezultate posameznih bolnišnic ter 
podali smernice za nadaljnji razvoj PATH 
projekta.

Viri: 
Projektna dokumentacija MZ, SLO •	
Gradivo II. mednarodne konference PATH, Jasna •	
Mesarić, februar 2009 
Poročilo o stanju projekta PATH v SB NM, 15.05.2009•	
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stroka - izobraževanje

Navigacija v endoskopski rinokirurgiji
v zadnjih letih se v vseh kirurških vedah vse več govori o minimalno invazivni in endoskopski kirur- 
giji. Le malokdo pa ve, da so se v sB Novo mesto prvi endoskopski operativni posegi pričeli prav 
na orL oddelku. Začetnik je bil dr. galac, ki je prve obnosne votline endoskopsko operiral že leta 
1990, kar je le eno leto za prvim posegom na orL kliniki v Ljubljani.

Peter Hudoklin, dr. med

Razvoj endoskopske diagnostike in zdrav‑
ljenja obnosnih votlin ima že kar dolgo 
brado. Vse se je začelo že v 19. stoletju, a 
je bila zaradi tehničnih zmožnosti uporab‑ 
nost zelo omejena. Bistveni napredek se 
je zgodil šele po 2. svetovni vojni, ko je g. 
Karl Storz razvil hladen in zadosti močan 
izvor svetlobe. G. Storz je sodeloval tudi 
z optikom, g. Haroldom Hopkinsom. Plod 
njunega sodelovanja je bil, da je bilo preko 
endoskopa moč prenesti kontrastno sliko 
širšega vidnega polja. Ta napredek še ni 
neposredno pripeljal do uporabe endosko‑
pa pri diagnostiki in zdravljenju bolezni 
nosu in obnosnih votlin. Tu je največje 
delo opravil dr. Messerklinger iz Gradca. 
Ta je z natančnim poznavanjem anatomije 
in patofiziologije nosu in obnosnih votlin 
ter ob predhodni dobri diagnostiki poka‑
zal, da se je pri zdravljenju možno izogniti 
radikalnim posegom v obnosnih votlinah, 
pri katerih je bilo bistveno več komplikacij 
in težav, povezanih z operacijo, ob sočasno 
daljšem okrevanju, kot pri endoskopskih 
operativnih posegih.

Napredek slikovne diagnostike in razvoj 
računalniške tehnologije ter uporaba v 

medicinske namene je pomenil dodaten 
korak do reševanja problematike težje 
dostopnih mest. Za uporabo v kirurgiji 
obnosnih votlin je napredek pomenila 
iznajdba navigacijske naprave, ki med ope‑ 
racijo omogoča lokalizacijo inštrumentov 
v operiranem prostoru. Prvi je navigacijo 
pri kliničnem delu uporabil dr. Anon leta 
1994.

V osnovi gre pri navigacijski napravi za 
to, da ta lokalizira sondo v prostoru na 
predhodno opravljenih CT ali MR pos‑
netkih. Storzeva navigacijska naprava, 
ki smo jo pri dveh operacijah uporabili 
tudi na našem oddelku,  deluje na pod‑
lagi optične detekcije. To pomeni, da 
navigacija vključuje monitor, računalnik, 
dve optični kameri, naglavni obroč za na‑
mestitev referenčnih točk in inštrument. 
Na inštrumentu ter obroču so diode, ki 
oddajajo infrardečo svetlobo, to pa za‑ 
znata kameri. Računalnik iz teh podatkov 
preračuna položaj konice inštrumenta v 
operativnem polju in to prikaže na moni‑
torju. Na ta način lahko operater opredeli 
anatomski odnos do pomembnih okolnih 
struktur.

3.junija 2010 smo s pomočjo navigacijske 
naprave na ORL oddelku SB NM operirali 
dva pacienta. Navigacijsko napravo nam 
je posodilo podjetje Karl Storz Slovenija. 
Vabilu za demonstracijo se je odzval tudi 
dr. Lanišnik z ORL oddelka UKC Maribor. 
Operirali smo bolnika, ki sta pred tem bila 
že večkrat operirana, eden zaradi nosne 
polipoze, pri čemer so se polipi ponovili, 
in drugi zaradi hudih čelnih glavobolov. S 
pomočjo novega pripomočka je bilo moč 
odstraniti polipe z najmanjših celic ob‑
nosnih votlin in široko odpreti povezavo 

Priprava na poseg pred računalnikom Med operacijo
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stroka - izobraževanje

Nepogrešljiva inštrumentarka

nosne votline s frontalnim (čelnim) sinu‑
som, ne da bi pri tem poškodovali vitalne 
okolne strukture. Obe operaciji je v celoti 
izvedel dr. Štefan Spudič, ki je s pomočjo 
navigacije operiral prvič, ob tem težav ni 
imel.

Uporabnost navigacije se v največji meri 
izkaže pri zapletenejših, revizijskih ope‑ 
racijah, ki jih je z leta v leto več. Tudi 
vsakodnevni posegi so ob njeni upo‑
rabi varnejši, služijo lahko tudi kot kon‑
trola pri učenju operacij obnosnih votlin. 
Zlasti veliko vrednost ima navigacija pri 
operacijah v področju frontalnega sinusa, 
anatomskih variacijah, zaporah likvorskih 
fistul, onkološki kirurgiji, dekompresiji 
očesnega živca, lezijah ob orbitalnem 
apeksu,… 

Zaključim lahko, da je navigacija odlično 
orodje v rokah vsakega kirurga, ki operi‑ 
ra v področju nosu in obnosnih votlin. 
Operater se mora zavedati možnosti 
odstopanja prikazane lege na monitor‑
ju od dejanske. Vseeno pa navigacijska 
naprava ne nadomesti dobrega pozna‑
vanja anatomije, kirurške tehnike in vaj 
na kadavrih.

11. Svetovni kongres o 
sterilizaciji

Nataša Piletič

Letošnji svetovni kongres o sterilizaciji je potekal od 30. 07. 
2010 do 01. 08. 2010 v sao paulu v Braziliji. kongresa smo se 
udeležili štirje člani izvršilnega odbora sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji. vseh udeležen- 
cev kongresa je bilo skoraj 3200, kar je največ do sedaj. kon-
gres je potekal v kongresnem centru „ anhembi“ v severnem 
delu mesta, tik ob vojaški letalski bazi. 

Po dvanajstih urah poleta iz Franfurta 
smo v četrtek zjutraj pristali v Sao Pau‑
lu. Kljub utrujenosti od poti in časovne 
razlike, smo se popoldne udeležili prvih 
predavanj. 

Ob registraciji smo dobili priponko s 
črtno kodo. Ob vstopu v predavalnico 
so nam skenirali priponko, ravno tako 
ob vsakem izhodu. Za pridobitev certi‑
fikata smo potrebovali 70 % prisotnost 
na predavanjih.

Teme predavanj so bile pestre in za‑
nimive in so se nanašale na vse faze 
sterilizacije (čiščenje instrumentov, 
kontrole sterilizacije, shranjevanje ste‑ 
rilnega materiala). Predvsem smo do‑
bili veliko potrditev o pravem načinu 
razmišljanja tudi v našem prostoru. 

večno neizpeta tema sterilizacije 
je gotovo čiščenje instrumentarija. 
Čiščenje instrumentov je prvi in naj- 
pomembnejši korak v procesu sterili- 

zacije. Mikroskopski zaostanki nečistoč 
zaradi neučinkovitega čiščenja lahko 
resno ogrozijo sterilnost instrumentov.

Zmotno je razmišljanje, da  ročno čiščenje 
instrumentov zadostuje, saj gredo tako ali 
tako v sterilizator, vendar je še vedno zelo 
zakoreninjeno ravno tam, kjer bi morali 
strojno čiščenje zahtevati, ne pa ga spre‑
jemati kot nujno zlo, ki podaljša postopek 
reprocesiranja.

Sklop predavanj se je nanašal tudi na 
čiščenje fleksibilnih endoskopov. Kot za ves 
ostali instrumentarij velja, da se mora čistiti 
strojno, velja tudi za fleksibilne endoskope, 
da jih je potrebno čistiti strojno. 

Strojno čiščenje ima pred ročnim čiščenjem 
številne prednosti:

postopek je standardiziran, ponovljiv,•	
možnost nadzora nad postopkom (izpis)•	
vsi instrumenti so izpostavljeni enakim •	
pogojem obdelave,
nadzorovana poraba kemikalij.•	

Sao Paulo ima več obrazov, vsi niso lepi
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Fleksibilne endoskope v zahodnem svetu stogo čistijo v termo‑
dezinfektorjih. Običajno se na tej fazi reprocesiranje tudi konča 
in se ne poslužujejo sterilizacije. 

V SB Novo mesto nimamo aparata za čiščenje fleksibilnih endosko‑
pov. Glede na število  fleksibilnih endoskopov in frekventnost 
uporabe bomo morali z vso resnostjo pristopiti tudi k reševanju 
tega problema. 

Po zaključku kongresa  smo zadnji dan pred našim odhodom iz‑
koristili za ogled centra Sao Paula.

Sao Paulo je mesto mešane kulture z visokim številom priseljencev 
iz vsega sveta. Po uradnih podatkih mesto šteje 16 miljonov pre‑
bivalcev, neuradno pa naj bi jih bilo kar 22 miljonov. Prvi vtisi – kot 
v mravljišču. Ulice polne ljudi, ki hitijo vsak v svojo smer. 

Mesto prehaja iz ene skrajnosti v drugo. Na eni strani razkošne 
ograjene vile, visoki bleščeči nebotičniki, na drugi strani pa uličice 
s hišami iz kartona, polivinila, parki polni brezdomcev.

Ljudje so izjemno strpni in prijazni. Še v takšni gneči ne vidiš niko‑ 
gar, ki bi se prerival in rinil v ospredje. Mirno čakajo v vrstah. 

Zanimiva je tudi njihova prometna ureditev. V delu mesta, kjer 
smo bili mi, promet poteka po vsaj štiripasovnicah. Semaforji so 
prava redkost, sporazumevanje voznikov pa na zavidljivi ravni. Z 
mahanjem z roko skozi odprto šipo avtomobila ter kratkim tro‑
bljenjem se zelo uspešno sporazumevajo. 

Precej nelagoden občutek pa je, ko na ulicah na vsakem koraku 
srečuješ policijo. Pomeni, da le ni vse tako lepo, kot misliš da je. 
Na naši skupni večerji so bili prisotni do zob oboroženi policisti, 
ki so prispevali k nesproščenemu vzdušju, kar so potem popravile 
vroče brazilske plesalke.

Izjemno so nas presenetile visoke cene ‑ vse je dražje kot pri nas. 
Verjetno je tudi zato tako visok odstotek kriminala.

Ko smo se na sestanku Sekcije pogovarjali, ali se bomo kongresa 
sploh udeležili, so bila mnenja nekako deljena. Odločila je bese‑
da naše predsednice, ki stremi k temu, da moramo biti kot člani 
svetovnega združenja za sterilizacijo vedno prisotni. Udeležba na 
kongresu je bila zagotovo upravičena in nujna tudi glede navezo‑
vanja stikov in izmenjave mnenj.

Slovenska delegacija v konferenčni dvorani

stroka - izobraževanje

Doječe matere, 
otroci in zdravila

 Darinka Hrovat, IBCLC, Elizabeta Novak, IBCLC

Cilj  strokovnega srečanja je bil izmenjava izkušenj o dojenju, ma‑
terinemu mleku in zdravilih, ki jih zdravniki predpisujejo doječim 
materam. Srečanje je bilo namenjeno strokovnjakom različnih 
profilov, kot so: družinski zdravniki, pediatri, porodničarji, 
patronažne medicinske sestre, zdravstveno osebje porodnišnic, 
pediatričnih oddelkov in ambulant ter drugih ustanov, kjer 
obravnavajo doječe matere in njihove otroke.

Organizatorji so povabili dva tuja strokovnjaka, ki delujeta na 
področju procesa dojenja in predpisovanju zdravil doječim 
materam. 

Prvi predavatelj je bil prof. dr. Thomas W. Hale, ki je tudi av‑
tor knjige »Medications and Mothers Milk«, ki izhaja kot vsakič 
temeljito dopolnjena izdaja letos že štirinajstič. Je profesor 
pediatrije in pomočnik dekana za raziskovanje na Texas Tech 
University School of Medicine v Amarillu, v Teksasu, ZDA, med‑ 
narodno priznan predavatelj in eden vodilnih strokovnjakov na 
tem področju.

v kulturnem centru v Laškem je 1. oktobra  2010 
potekalo mednarodno strokovno srečanje  na 
temo »doječe matere, otroci in zdravila«, kate- 
rega smo se udeležile medicinske sestre in pe-
diatrinja z ginekološko porodniškega oddelka. 
seminar je bil uvod k aktivnostim ob tednu 
dojenja.
organizatorji srečanja so bili Nacionalni odbor za 
spodbujanje dojenja, društvo uNiceF sloveni-
ja, visoka  zdravstvena šola v celju in društvo 
svetovalcev za laktacijo in dojenje slovenije.

Laško
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Njegovo prvo predavanje se  je nanašalo na uporabo zdravil pri 
doječih materah.  Potrebno je izbrati zdravilo, ki se v najmanjši 
meri izloča v mleko. Pri predpisovanjem zdravil je potrebno 
upoštevati:  kratki razpolovni čas, dobro vezavo na beljakovine, 
visoko molekularno maso, nizko biološko razpoložljivost in slabo 
topnost v maščobah.

Če je RDI (relativna otrokova doza ) manj kot 10 %,  je 
uporaba zdravil varna.

Drugo predavan‑ je  prof. dr. Hale je 
bilo namenjeno uporabi antide‑ 
presivov pri doječih mate‑ 
rah. Pre‑ davatelj je 
mnenja, da so do‑ 
ječe ma‑ tere z 
d o j e n č k i zelo ogro‑ 
žene, zato jih je potrebno 
čim bolj pod‑ preti. Večina anti‑ 
depresivov  je ver‑ jetno varnih za do‑ 
jenje. Pri mnogih doječih materah je 
dojenje najboljše, kar se jim je zgodilo v življenju in 
prof. dr. Hale pravi: «Pomaga‑ jte jim obdržati ta najboljši 
del«.

V zadnjem delu svojih predavanj  je govoril o vplivu zdravil na 
nastajanje mleka.

Drugi strokovnjak, prof. dr. Rccardo Davanzo z Inštituta Burlo 
Garofolo iz Trsta, je priznan strokovnjak na področju laktacije in 
dojenja tako v Italiji kot tudi po svetu.

Njegovo predavanje je nosilo naslov „Izguba telesne teže pri dojenih 
novorojenčkih.“ Povedal  je, do kje je še dopustna meja izgube tele‑
sne teže novorojenčka, to je do 10% porodne teže, o pomembnosti 
pogostega dojenja, saj materino mleko vsebuje malo  natrija in tako 
poveča vnos le‑tega s pogostim pristavljanjem na dojko.

Kot domača strokovnjakinja je predavala prim. doc. sci. Zlata 
Felc,  dr. med..,IBCLC, o neonatalni zlatenci in nezadostnem vno‑
su materinega mleka. To predavanje je bilo zelo poučno, saj se 
dnevno srečujemo s tem problemom.

Asist. Andreja Tekauec Golob, dr. med., IBCLC, nam je predstavila 
raziskavo poznavanja in predpisovanja zdravil doječim materam 
med zdravniki različnih specialnosti. Prišla je do zaključka, da  so 
s tem področjem najbolj seznanjeni pediatri, saj mnogi drugi 
zdravniki ne poznajo razvrstitve zdravil  L1 – L5. Mnoga zdravila 
bi odsvetovali, čeprav so združljiva z dojenjem.

Doječa mati naj jemlje zdravila, ki so nujno potrebna in to le 
predpisani odmerek. Mati naj vzame odmerek zdravila tik pred 
podojem ali pa takoj po njem. Kadar mati uživa zdravila, je 
potrebno otroka bolj opazovati. Previdnost je potrebna tudi 
pri jemanju pripravkov iz zelišč, ki so v prosti prodaji.

Izobraževanje  je bilo zelo poučno, pridobljena znanja bomo upo‑
rabljale pri vsakdanjem delu.

Gordana Rožman

Oživljanje otroka
odgovornost za zdravljenje otrok nosijo 
zdravniki, vendar pa je tako imenovana 
odgovornost prve prepoznave na medicin-
ski sestri.

Navodila za temeljne postopke oživljanja otrok se razlikujejo od 
navodil za oživljanje odraslih, saj  je treba upoštevati anatom‑
ske, fiziološke in etiološke ter psihosocialne vidike dojenčka in 
otroka. 

V reanimatologiji otroke razdelimo v štiri  starostne skupine:
prva zajema novorojenčke neposredno po rojstvu;•	
v drugi skupini so dojenčki do prvega leta starosti;•	
v tretji skupini so otroci od enega leta do začetka pubertete •	
(do pojava sekundarnih spolnih znakov);
v četrti skupini so otroci od začetka pubertete naprej in zanje •	
veljajo enaka pravila kot za oživljanje odraslih.

Plakat-posebnosti prijema pri oživljanju otroka 
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Anka Klemenčič 

Največkrat gre pri otroku za odpoved 
dihalne funkcije, zaradi tega velja zelo 
pomembno pravilo, da je potrebno 
otroka najmanj eno minuto kardiopul-
monalno oživljati, preden po telefonu 
pokličemo nujno medicinsko pomoč!

Na plakatu, ki ga imamo na otroškem 
oddelku, prikazujemo posebnosti prijema 
pri oživljanju glede na starost otroka.

Delo z bolnimi otroci je posebna oblika 
dela, ki je zelo naporna, a hkrati zanimiva. 
Zahteva veliko znanja, potrpežljivosti, 
spretnosti in sočutja. Včasih se mi zdi, 
kot da smo odrinjeni v tretje nadstropje. 
Skrbi nas, ali znamo dovolj, ko pripeljejo 
nujni sprejem v našo ambulanto, ki ne 
velja za urgentno. So otroci drugačni 
po operaciji,da gredo lahko na oddelek, 
odrasli pa v prebujevalnico? So kakšni 
normativi za to, pravila? 

V UKC Ljubljana vsako leto organizirajo 
tečaj „Kritično bolan in poškodovan 
otrok“, ki je vedno zelo dobro obiskan, 
kar dokazuje, da je to znanje za nas nujno 
potrebno, posebej še, ker je drugačno.

Viri: 
I. Vidmar: Oživljanje otroka.•	
Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdrav‑•	
ljenje in prevoz. Knjiga predavanj tečaja pediatrične re‑
animacije po načelih Evropskega sveta za reanimacijo. 
Ljubljana, 2009.

stroka - izobraževanje

Sterilizacija je srce 
bolnišnice 
Zavedati se je treba, da se medicina v svoji dejavnosti vedno 
prepleta s sterilizacijo. Brez ustrezne sterilizacije ni mogoče 
varno opravljati različnih posegov. Ne samo, da je pomemb-
na sterilnost posameznih pripomočkov pri samih posegih, 
pomembno je tudi poznavanje pomena sterilnosti za vse, ki 
posege izvajajo. Sterilizacija je postopek, s katerim odstra- 
nimo vse žive organizme na predmetih ali izdelkih. Steril-
nost pomeni 100% uničenje. Pred sterilizacijo morajo biti 
predmeti čisti, osušeni in primerno zaviti.

Zadnji četrtek v septembru smo se 
zbrale medicinske sestre, babice 
in zdravstveni tehniki z različnih 
bolnišničnih oddelkov v sejni sobi 
pljučnega oddelka na internem 
strokovnem izobraževanju, da bi 
se čim bolj seznanili s pomenom, 
vlogo in vrstami sterilizacije, hkrati 
pa spoznali tudi organizacijsko she‑ 
mo službe centralne sterilizacije, 
kadrovske potrebe in podobno. Po 
uvodnem pozdravu glavne medicin‑
ske sestre Centralne sterilizacije 
SB Novo mesto Nataše Piletič se je 
začel strokovni program, v katerem 
so sodelovale tudi gostujoče preda‑
vateljice in predavatelj.

Termodezinfekcijska obdelava 
inštrumentov in pripomočkov
Glavna medicinska sestra Centralne steril‑
izacije v UKC Lju‑
bljana ga. Irena 
Istenič nam je 
predstavila potek 
in organizacijo 
dela v njihovi 
ustanovi. Poveda‑ 
la je, da pri njih 
sterilizacija še 
vedno ni popol‑
noma centrali‑ 
zirana in se še 
opravlja po posa‑ 

Vsebina je pritegnila veliko kolegic

Ga. Irena Istenič
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meznih oddelkih, se pa trudijo in delajo 
na tem, da bi se popolnoma centralizira‑
la. Ugotavljajo, da se po vseh bolnišnicah 
medicinske sestre v centralni sterilizaciji 
srečujejo s podobnimi težavami in je 
centralizacija otežkočena zaradi pomanj‑ 
kanja inštrumentov za določene posege. 
Ob tej priložnosti je pohvalila centralno 
sterilizacijo naše bolnišnice in pozdravila 
pogum in delo vseh tam zaposlenih.

Sterilizacija s paro pod 
pritiskom. 
Predstavnik podjetja 3M gospod Matej Kosi 
nam je spregovoril o sterilizaciji s paro pod 
pritiskom, o nadzoru nad potekom sterili‑ 
zacije ter o kontroli kvalitete opravljene 
sterilizacije. 

Plazma sterilizacija 
Gospa Tina Štrukelj, predstavnica podjetja 
Johnson&Johnson, nam je povedala vse 
o plazma sterilizaciji, ki je primerna le za 
določene materiale.

Ovojnina - vrste, zahteve,  
standardi
Po odmoru s kavo 
in sadjem nam je 
gospa Anica Uršič 
iz podjetja Sano‑
labor predstavila 
ovojne materiale 
za sterilizacijo. 
Ti se razlikujejo 
glede na način 
sterilizacije in gle‑ 
de na material, ki 
se sterilizira.

Kadri v sterilizaciji
Glavna medicinska sestra centralne sterili‑ 
zacije OI Ljubljana gospa Andreja Žagar 
nam je opisala kadrovske potrebe v eno‑
tah sterilizacije. Povedala je, da je v enotah 
sterilizacije veliko fizičnega dela in dvigo‑
vanja težjih bremen, kot so naprimer ope‑ 
racijske mreže, čeprav je zelo razširjeno 
prepričanje, da v enoti sterilizacije lahko 
dela kader z zdravstvenimi težavami 
in različnimi omejitvami, ki je razpore‑
jen le na lažja dela. Poudarila je pomen 
strokovnega znanja medicinskih sester v 

sterilizaciji, vl‑
ogo dobre 
komunikacije 
med vsemi 
sodelujočimi v 
sterilizaciji in 
uporabniki nji‑
hovih storitev, 
medsebojnega 
spoštovanja in 
upoštevanja.

Predstavitev CS v SB NM 
Glavna medicinska sestra CS v SB NM ga. 
Nataša Piletič nam je podrobno pred‑
stavila službo CS, način dela, težave, s 
katerimi se srečujejo. Povedala je, da 
težave največkrat  nastanejo zaradi po‑
manjkljive ali neustrezne komunikacije 
med posameznimi oddelki in CS.  

Prednosti in pomanjkljivosti 
centralizacije sterilizacije
Prednosti centralne sterilizacije so pred‑
vsem v tem, da delo opravi za to stro‑ 
kovno usposobljen kader. Sterilizaci‑
jski postopki, aparature in nadzor so ve‑
liko boljši, kot pa če bi se ta izvajala na 
samih oddelkih. Vsak postopek je tudi 
sledljiv, saj se vsak delavec v sterilizaciji 
pri postopku identificira s svojim ko‑
vancem, opravi pa se tudi test kvalitete 
sterilizacije.

Pomanjkljivosti pa so predvsem v tem, 
da se določeni inštrumenti zaradi ne‑
pravilnega transporta ali obdelave 
poškodujejo ali celo uničijo. Do tega 
največkrat prihaja zaradi nezadostne 
informacije o vzdrževanju določenih 
materialov s strani proizvajalca oziroma 
dobavitelja.

Oddaja nečistega in naročanje 
sterilnega materiala v SB NM
V naši bolnišnici se za oddajo nečistega 
materiala po oddelkih uporabljajo za to 
namenjeni vozički za transport  z od‑ 
delkov do CS, iz CS pa se po drugi poti v 
drugih vozičkih sterilni material dostav‑
lja  nazaj na oddelke. Naročanje steril‑
nega materiala z oddelkov poteka preko 

Ga. Anica Uršič

Ga. Andreja Žagar, 
predsednica sekcije 
MS v sterilizaciji

Ga. Nataša Piletič 
je držala v rokah 
vse organizacijske 
niti

računalnika. Če je potrebno sterilen ma‑
terial hitreje dostaviti, kot je običajno, se 
zaposleni v CS potrudijo, da to naredijo 
v najkrajšem možnem času, ta pa je ve‑
zan na dolžino samega postopka, ki ga 
je treba dosledno opraviti, če hočemo, 
da je material sterilen, kar je tudi namen 
postopka.

Po skupni razpravi in izmenjavi izkušenj 
in mnenj smo si bili tako predavatelji kot 
slušatelji enotni, da CS v naši bolnišnici 
svoje delo opravlja zelo dobro, saj pri‑
hajajo pohvale celo iz tujine.

Predavanje smo 
zaključili z ogle‑
dom CS v naši 
bolnišnici, zado‑
voljni, ker smo 
spoznali delo 
oddelka, o kate‑ 
rem smo kljub 
vsakodnevnem 
sodelovanju z 
njimi bolj malo 
vedeli. Na ta 
način širimo svoje 
znanje in dobimo 
vpogled tudi na 
tista področja 
ZN, ki jih sicer ne 
moremo spoznati. Prav je tudi, da se za‑
vedamo, da se vsi skupaj trudimo za čim 
boljšo oskrbo pacientov v naši bolnišnici.  
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Zdenka Seničar

Klinični mentor, pomemben partner 
pri izvedbi kakovostnega izobraževanja 
zdravstvene nege
september je mesec, ko na 
vseh visokošolskih zavodih 
potekajo intenzivne pripra- 
ve na novo  študijsko leto. 
Na visoki šoli za zdravstvo 
Novo mesto so z obvestilom 
za strokovno izpopolnjevan-
je kliničnih mentorjev precej 
pohiteli, saj smo prvo vabilo 
prejeli že med dopusti. ker 
se je napovedovalo kar nekaj 
kadrovskih in organizacij- 
skih sprememb na šoli in 
smo pričakovali nove usme- 
ritve za področje organizaci-
je klinične prakse, bi bila pre-
davalnica za vse udeležence 
kmalu premajhna. 

Program srečanja je obetal zanimivo popoldne, posebej pa smo 
se razveselili nove strokovne sodelavke VŠZ NM doc. dr. Bojane 
Filej, ki je od septembra prodekanica za študijske zadeve in smo 
si jo medicinske sestre potihem 
že nekaj časa želele na našem 
koncu. Dolgoletna direktorica 
Kolaborativnega centra SZO za 
primarno zdravstveno nego v 
Mariboru, nekdanja predsednica 
Zbornice zdravstvene nege Slo‑
venije, eminentna predavateljica 
na področju stroke zdravstvene 
nege Fakultete za zdravstvene 
vede v Mariboru in Visoke šole 
za zdravstveno nego na Jeseni‑
cah, kjer je bila vodja katedre za 
ZN,... je gotovo tista strokovna 
moč, ki jo naša visoka šola zelo 
potrebuje.

Po pozdravu dekana prof. Kralja je 

Prodekanica za 
študentske zadeve 
na VŠZ Novo mesto 
doc. dr. Bojana Filej

Dr. Sara Brezigar 
govori o generaciji 
Y

Naše strokovne sodelavke

bil tega prvega jesenskega dne 
uvodni del srečanja namenjen 
predvsem spoznavanju in ra‑
zumevanju značilnosti Y gene‑ 
racije (mladih, rojenih po letu 
1980) v procesu izobraževanja 
in zaposlovanja, ki jo je sliko‑
vito, z njej lastno energijo, 
predstavila dr. Sara Brezigar, 
vabljena predavateljica z Aka‑
demije Panta Rei. Če se nam, 
pripadnikom generacij baby‑
boom in X včasih zdi, da nas 
od današnjih mladih loči tisoče 
svetlobnih let, je to le navidez‑
no, mnogo več nam je skup‑ 
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stroka - izobraževanje

Po pozdravnem nagovoru organizatorice 
konference in uvodnem delu nam je 
svoj strokovni članek najprej predstavil 
študent prvega letnika naše šole Primož 
Žlak. Osredotočil se je na povezavo med 
grand in mikro teorijami. Poudaril je, 
da moramo upoštevati že uveljavljeno 
teorijo v praksi, hkrati pa omogočiti 
razvoj novih teorij in nadgradnjo že 
obstoječih. 

Drugačno temo pa nam je predstavila iz‑

Mag. Ana Podhostnik

nega, kot si mislimo, res pa je, da se 
vrednote nenehno spreminjajo in naši 
najmlajši sodelavci niso več priprav‑
ljeni sklepati kompromisov in poslušati 
dolgočasne monologe na temo, kako je 
bilo včasih in kaj bo jutri.  Njihov svet se 
vrti hitreje, nestrpni so in željni nenehnih 
sprememb, zato je pomembno le, kaj se 
dogaja danes in zdaj.

Doc. dr. Bojana Filej je spregovorila o 
pomenu klinične prakse kot ključnemu 
dejavniku kakovostne usposobljenosti 
diplomantov zdravstvene nege, o ob‑
veznosti študenta, šole, učnega zavoda 
in kliničnega mentorja v procesu usposa‑
bljanja ter o modelu izvajanja klinične 
prakse v študijskem letu 2010/2011. 

O pomenu spremljanja študenta zdravst‑
vene nege na klinični praksi je govorila 
mag. Ana Podhostnik.

V razpravi smo opozorile na nekatere 
težave, s katerimi se srečujemo pri or‑
ganizaciji klinične prakse, predvsem na 
preveliko število učečih oseb (dijaki, 
študenti, pripravniki) hkrati ob bolniku, 
zaradi česar nekateri zdravstveni zavodi 
študentov sploh več ne sprejmejo na 
klinično prakso.

V novembru v bolnišnici spet pričakujemo 
študente VŠZ na klinični praksi, prvič 
študente 3. letnika in upamo, da nam 
bodo pretekle izkušnje pomagale, da 
bo naše medsebojno sodelovanje ve‑
dno boljše. 

Študenti Visoke šole za 
zdravstvo Novo mesto 
smo aktivno sodelovali 
na drugi študentski 
konferenci v Ljubljani

Simon Krnc, mag. Ana Podhostnik

v torek, 8. 6. 2010, smo se študenti visoke šole za 
zdravstvo Novo mesto udeležili druge študentske 
konference, ki jo je tokrat gostila Zdravstvena 
fakulteta v Ljubljani. v Ljubljano nismo šli praznih 
rok, naši študenti so predstavljali šolo s strok-

Foto: Simon Krnc

ovnimi in raziskovalnimi prispevki. spremljali sta nas ga. mag. 
ana podhostnik in ga. Mateja režek, ki sta sodelovali na konfer-
enci tudi kot moderatorici posameznih sklopov. 

redna študentka Darinka Petrič, ki je razisko‑ 
vala Vlogo in odgovornost medicinske ses‑
tre pri zagotavljanju varovanja podatkov na 
primarnem nivoju. Vzpodbuden  je bil po‑
datek, da se ženske v rokah naših medicin‑
skih sester počutijo varno in so zadovoljne z 
njihovim delom. Na njeno temo se je razvila 
razprava, v kateri smo lahko slišali različne 
izkušnje in mnenja kolegov iz drugih krajev 
Slovenije. 

V prvem sklopu predavanj sta predstavili 

Študentki Monika Bukovec in Katarina Kastelic
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Darinka Hrovat, IBCLC, Elizabeta Novak, IBCLCsvoje teme še študentki z Zdravstvene 
fakultete v Ljubljani in z Visoke šole za 
zdravstveno nego Jesenice. 

Naš tretji prispevek „Z znanjem proti virusu 
HIV in aidsu“ sta v drugem sklopu pred‑
stavili redni študentki 2. letnika Monika 
Bukovec in Katarina Kastelic. Ta tema je ak‑
tualna, saj imamo danes v praksi opravka z 
različnimi ljudmi in spolnimi navadami. 

Študentka drugega letnika Martina 
Mlinarič je predstavila svoj raziskovalni 
članek z naslovom „Duševnost ženske 
v nosečnosti in med porodom – vloga 
medicinske sestre“. Razumevanje dogajanj 
v času nosečnosti in obporodnih doživljanj 
daje medicinski sestri možnost za pomoč 
ženam v času materinstva.

Po končanem strokovnem delu je bili or‑
ganizirano družabno srečanje, na katerem 
se nam je pridružila prodekanja mag. Ana 
Blažič, ki je zastopala našega dekana prof.
dr. Boža Kralja. Da bi naše srečanje postalo 
trajna vez in možnost izmenjave izkušenj, 
literature in tračev, smo si študenti izmenja‑ 
li naslove.   

Za zaključek študentske konference je 
sledila slavnostna podelitev priznanj 
za najboljši prispevek po izboru šole 
udeleženke, ki jih je podelil dekan Zdravst‑
vene fakultete v Ljubljani, izr. prof. dr. 
France Sevšek. Priznanje je prejela tudi 
naša izredna študentka ga. Darinka Petrič. 
Družabno srečanje se je nadaljevalo s glas‑
bo na dvorišču Zdravstvene fakultete. 

Aktivna udeležba na študentski konferenci 
je bila za študente dragocena izkušnja, ker 
je omogočila, da so se primerjali z vrstni‑
ki, premagali strah pred nastopanjem ter 
navezali strokovne in prijateljske stike. 

Naslednje leto bo tretjo študentsko konfe‑ 
renco organizirala Fakulteta za zdravstvene 
vede v Mariboru, za njimi pa smo na vrsti mi 
v Novem mestu, česar se že zelo veselimo. 

Ob svetovnem tednu dojenja

Dojenčku prijazna pot - 
deset korakov za dojenje

Moto letošnjega tedna dojenja se glasi: 
Dojenčku prijazna pot – deset kora-
kov za dojenje.

Ob letošnjem svetovnem tednu 
dojenja je mednarodna organizacija 
WABA (World Alliance for Breastfeed‑
ing Action) opozorila na pomemben 

mejnik ‑ dvajsetletnico listine Deset ko‑
rakov do uspešnega dojenja. Leta 1990 
sta Svetovna zdravstvena organizacija in 
UNICEF predstavila skupen dokument 
»Zaščita, promocija in podpora dojenju« 
in pozvala države, naj sestavni del tega 
dokumenta, listino Deset korakov do 
uspešnega dojenja, implementirajo v 
vseh porodnišnicah in drugih ustanovah, 
kjer skrbijo za novorojence in dojenčke. 
Danes imamo t.i. Novorojencem prijazne 
porodnišnice v 152 državah sveta. Listina 
Deset korakov do uspešnega dojenja 
je skupaj z Mednarodnim kodeksom o 
trženju nadomestkov materinega mle‑
ka zdravstvenim delavcem in javnosti v 
pomembno pomoč pri omejevanju pro‑
mocije mlečnih formul. 

Tudi naša porodnišnica ima naziv 
»novorojenčku prijazna porodnišnica«, 
kar pomeni, da dosledno upoštevamo 
navodila WHO in UNICEF‑a.Doječa žena
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Zdravstveni delavci imamo ključno vlogo pri spodbujanju mater 
k dojenju svojih novorojenčkov, v kolikor se zavedamo, da ima 
dojenje neprecenljivo vrednost za zdravje in razvoj otroka. Za‑
posleni v porodnišnici Novo mesto se trudimo, da bi dosegli čim 
večje zaupanje žensk v njihovo sposobnost dojenja.

Društvo svetovalcev za laktacijo  Slovenije je tudi letos pripravilo 
informativni letak in novo številko glasila »Dojenje«. Tako letake 
kot glasilo bodo posredovali vsem slovenskim porodnišnicam, 
za promocijo dojenja. 

Skupaj z dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo 
mesto smo v tednu dojenja tudi v naši porodnišnici post‑
avili stojnico na temo „Dojenčku prijazna pot – deset korakov 
za dojenje.“

Stojnica 
v veznem 
hodniku naše 
porodnišnice

Deset korakov do uspešnega dojenja zajema:
Pisna navodila, s katerimi so seznanjeni vsi zdravstveni 1. 
delavci v porodnišnici ali zdravstvenem domu;
Usposabljanje zdravstvenih delavcev za uresničevanje 2. 
teh navodil;
Informiranje nosečnic o prednostih in postopkih dojen-3. 
ja;
Pomoč materam pri vzpostavljanju dojenja v prve pol 4. 
ure po porodu;
Pomoč materam pri ohranjanju njihovega mleka, kadar 5. 
so ločene od otroka;
Zavedanje, da dojenček do 6. meseca starosti ne 6. 
potrebuje dodatne tekočine ali dopolnilne prehrane, 
razen, če zato obstajajo zdravstveni razlogi;
Sobivanje matere in otroka v porodnišnici, ki omogoča 7. 
sožitje 24 ur na dan;
Spodbujanje mater, da otroka dojijo, kadar on želi;8. 
Zavedanje, da otrok ne potrebuje dud in cucljev;9. 
Ustanavljanje skupin za podporo dojenju in usmerjanje 10. 
mater v te skupine po odpustu iz bolnišnice.

V Sloveniji vsako leto zboli za rakom dojke več kot 1100 žensk, 
okrog 400 jih umre. Petletno preživetje slovenskih bolnic je 
zaradi slabe osveščenosti žensk za 10 odstotkov slabše od ev‑
ropskega povprečja.

Ženske so pogosto slabo seznanjene s pomenom samo‑
pregledovanja dojk in mamografije po 50. letu starosti, kar 
je verjetno eden od razlogov, da prepozno poiščejo pomoč 
in zamudijo možnosti za učinkovito zdravljenje. Skoraj 50 
odstotkov žensk obišče zdravnika šele tedaj, ko je bolezen 
že napredovala.

Vir: 
WABA; h•	 ttp://world‑
breastfeedingweek.
org/ 
IVZ RS•	

ROŽNATI OKTOBER 
– svetovni mesec 
boja proti raku dojk

ideja o rožnatem oktobru je nastala leta 
1977 v Zda, kjer so začeli zbirati denar za 
osveščanje žensk o raku dojk, o pomenu 
samopregledovanja in preventivnih ma-
mografskih pregledov po 50 letu starosti. 
pobuda se  je hitro razširila v evropo, pod-
pira pa jo tudi mednarodna zveza za boj 
proti raku. Na problematiko raka dojk 
vsako leto opozarja vedno več držav z 
obsežnimi preventivnimi akcijami.

Rožnata pentlja je simbol boja proti raku na dojki
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S samopregledovanjem je lažje zaznati 
spremembe
S pregledovanjem in spoznavanjem svojih dojk bi morala 
dekleta pričeti že v poznih najstniških letih in nadaljevati 
vse življenje. Pregled je potrebno opraviti enkrat mesečno, 
po končani menstruaciji. V menopavzi naj si ženska pre‑
gleduje dojke na izbrani dan v mesecu. Z rednim pregle‑
dovanjem spozna svoje dojke in hitro ugotovi, kdaj spre‑
membe niso običajne. Ni vsaka zatrdlina rak, a če opazi 
spremembo, se mora posvetovati s svojim zdravnikom, 
ki bo presodil, ali je sprememba nevarna.

Na kakšne znake moramo biti pozorni pri 
samopregledovanju dojk

bulica ali zatrdlina v dojki oz. pod pazduho,•	
vdrta prsna bradavica ali spontan izcedek iz dojke,•	
sprememba oblike ali velikosti dojke,•	
sprememba barve kože.•	

Če opazite katero teh sprememb, pojdite 
takoj k zdravniku!

Dijakinje 4. letnika Srednje zdravstvene in kemijske šole, 
ki opravljajo praktični pouk na ginekološkem oddelku, 
so sredi oktobra s pomočjo mentorice v veznem hodniku 
porodnišnice pripravile preventivno akcijo, v kateri so 
mimoidočim ženskam dva dni delile  propagandni ma‑
terial, roza pentlje ‑ simbol boja proti raku dojk, in rdeče 
vrtnice, darilo regijskega društva za boj proti raku.

Veliko deklet in žena se je ustavilo pri njih in na modelu 
preizkusilo različne načine samopregledovanja dojk.

Viri: 
IVZ•	

Kako si pregledam dojko

Zatrdlino je potrebno zatipati

Dijakinje, udeleženke preventivne 
akcije, in njihova mentorica
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„Duševno zdravje in kronične bolezni“
10. oktober – svetovni dan duševnega zdravja 

svetovni dan duševnega zdravja obeležujemo 
od leta 1992 in od takrat vladne in nevladne 
organizacije v sloveniji, ki so vpete v razvoj 
skrbi na področju duđevnega zdravja, pri- 
pravijo številne aktivnosti. 

Skrb za duševno zdravje se v svetu, pa tudi pri nas, v zadnjih 
letih krepi in postaja ena ključnih sestavin zdravstvene in so‑
cialne politike. V Sloveniji je Nacionalni program za duševno 
zdravje še v pripravi, prvi sistemski zakon, ki je nastal leta 2008, 
pa je na področje duševnega zdravja vpeljal številne novosti. Na 
področju socialnega varstva smo dobili koordinatorje obravnave 
v skupnosti, zastopnike pravic na področju duševnega zdravja 
ter multidisciplinarne ekipe, ki jih imenujejo centri za socialno 
delo za vsak posamezni primer posebej. Poleg aktivnosti, ki so 
povezane z izvajajem zakona o duševnem zdravju, minister 
za delo v sklopu javnih razpisov podpira razvoj programov na 
področju duševnega zdravja. Letos je takim programom na‑
menjenih 2,12 milijona evrov, v programe pa je vključenih 4.450  
uporabnikov.

Kdo mi bo pomagal?

Na IVZ opozarjajo, da predstavljajo duševne težave resen 
javno zdravstveni problem. 

V zadnjih letih na primarni ravni beležijo povečano število 
prvih obiskov zaradi duševnih in vedenjskih motenj. Strok‑ 
ovnjaki opažajo, da se duševnim boleznim pogosto pridružijo 
telesne in obratno, zato je bila letošnja vodilna tema svetovne‑
ga dne duševnega zdravja „Duševno zdravje in kronične 
bolezni.“Tveganje za razvoj depresije ima po navedbah IVZ do 
tretjina bolnikov s kroničnimi telesnimi boleznimi.

Duševne motnje so zaradi izgubljene produktivnosti, dolgo‑ 
trajne odsotnosti z dela, nezmožnosti za delo in prezgodnjih 
upokojitev breme tudi za družbo. Okoli polovica duševnih mo‑
tenj nastane že v najstniških letih, posebno skrb pa povzroča 
nagnjenost k samomorilnosti med mladimi. 

V tem tednu je minister za delo, družino in socialne zadeve 
imenoval prvih 19 zastopnikov pravic oseb s težavami v 
duševnem zdravju. Razporejeni so v  psihiatrične bolnišnice 
v Ljubljani, Begunjah, Ormožu, Idriji ter na oddelku za psi-
hiatrijo UKC Maribor.

Viri: 
ZIB 2705, 12. oktober 2010, IVZ, STA.•	
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Pri nas ureja darovanje organov in tkiv kombinirana zakono‑ 
daja. Uzakonjeno imamo informirano soglasje, kjer se lahko 
posameznik za časa življenja opredeli, da bo darovalec po 
smrti, kar pa stori manj kot odstotek ljudi. Ostale donacije 
organov po smrti potekajo s soglasjem svojcev umrlih. V Slo‑
veniji darovanje organov zavrne 17 % svojcev pokojnikov. 
Med najpogostejšimi razlogi za zavrnitev darovanja je ne‑ 
poznavanje volje umrlega, pogosti strahovi ljudi, ki so proti 
darovanju organov po smrti, pa so tudi nezaupanje in strah 
pred morebitnimi zlorabami.

Kdo je lahko darovalec organov 
Darovalec po svoji smrti lahko postane vsak po dopolnjenem 15. 
letu starosti, ki ni nosilec bakterijske ali virusne okužbe. Darova‑  
lec se opredeli s pristopno izjavo darovalca pri pooblaščeni 
osebi v osnovni zdravstveni in lekarniški mreži, na Karitasu in 

16. oktober - evropski dan darovanja 
organov in tkiv

Raziskave kažejo, da v Sloveniji podpira daro-
vanje organov 71 % prebivalcev, od teh jih je 
33 % odločenih, da bo po smrti svoje organe 
darovalo, 63 % pa se glede tega vprašanja 
še ni odločilo. V lanskem letu je bilo v Slo-
veniji 17 darovalcev organov na milijon pre-
bivalcev, s čimer se sicer uvrščamo v evrop-
sko povprečje,  vendar pa je zmogljivost na 
področju možnih darovalcev skoraj za polovi-
co večja.

pri Rdečem križu Slovenije, za dokazilo identitete pa potrebuje 
osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Izjava 
ima naravo pravno veljavne listine, zato je potrebno z dokumen‑
tom ravnati kot z osebnim podatkom in ga tako tudi varovati. 
Podatki darovalca se shranijo v elektronsko zbirko podatkov na 
Slovenija‑Transplantu, kjer hranijo tudi papirnato obliko izjave. 
Ti podatki so posebej zaščiteni, dostop do njih pa je mogoč 
le posebej pooblaščenim zdravnikom in to šele po smrti imet‑
nika kartice zdravstvenega zavarovanja. Na našem območju je 
Območno združenje RK Novo mesto edino, ki pobira pristopne 
izjave darovalcev. Do sedaj so pridobili 126 izjav. Izjave se lahko 
podpišejo vsak delovni dan v delovnem času na sedežu OZ RK 
Novo mesto.

Slovenija se s presaditvami nekaterih organov uvršča v evrop‑
ski vrh. Prva presaditev ledvice živega darovalca je bila pri nas  
izpeljana  leta1970, do leta 2007 so opravili skupno že 884 pre‑
saditev organov in 379 presaditev kostnega mozga. Da bi zvišali 
število presaditev, bi bilo treba spremeniti organizacijo dejavnosti, 
menijo na   Slovenskem združenju za transplantacijo. 

Rezultati boljše organizacije se vidijo na porastu opravljenih pre‑
saditev srca v Sloveniji, ki je bil lani program z največ opravljenimi 
operacijami v Evropi na število prebivalcev. Slovenski program 
presaditve organov je sicer uspešen po kakovosti, vendar pa je 
še vedno premalo presaditev v primerjavi s sosednjimi državami 
EU. Vzrok naj bi bil predvsem v premajhnemu številu ugotovljenih 
umrlih darovalcev, premajhnemu številu bolnikov, uvrščenih na 
čakalne liste ter prenehanju programa presaditve ledvic od živega 
darovalca.

Vir:
STA/MK, Lokalno.si•	
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Vljudno vas vabimo k aktivni udeležbi na »3. Dnevih Marije 
Tomšič«, ki bodo potekali 20. in 21. januarja 2011 v Kulturno 
kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah.

 

Tema strokovnega srečanja: 

»Ali e-zdravju sledi tudi e-zdravstvena nega?«

Naslov prispevka skupaj z izvlečkom pošljite do 30. oktobra 2010 na e-mail: marjeta.berko-
pec@sb-nm.si. 

Obvestilo o sprejetju vašega prispevka v program strokovnega srečanja boste prejeli po 
e - pošti do 05. 11. 2010. Rok za oddajo dokončnega prispevka za objavo v zborniku je do 
30. 11. 2010.

Prijazno vabljeni k sodelovanju.

Splošna bolnišnica Novo mesto
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Novo mesto 
Visoka šola za zdravstvo Novo mesto

Predsednica organizacijskega odbora  
Zlata Rebolj, dipl.m.s.,  
pomočnica direktorice  

za zdravstveno nego,  
Splošna bolnišnica Novo mesto

Udeleženke lanskega srečanja
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Spoštovani!
Uredniški odbor Vizite vabi k sodelovanju pri oblikovanju 
Vizite vse vas, ki imate ostro oko za opazovanje in radi fo-
torafirate. Pomagajte nam, da bo Vizita čim bolj zanimiva 
tudi po slikovni in oblikovni plati. Najbolj bomo veseli mo-
tivov iz „življenja“ bolnišnice in v bolnišnici (prosimo, da pri 
tem upoštevate zasebnost pacientov in njihovih svojcev), 
pa tudi, kaj zanimivega delate 
in opazite v svojem prostem 
času. Fotografije bomo v Viziti 
z veseljem objavljali. 

Uredništvo

Fotografija
Fotografi, vabljeni k sodelovanju!

Fotografija
FotografijaFotografija

Ježek na obisku (foto: Simona Baznik)
Jesen (foto: Manca Medved)

Fotografija

Fotografija

FotografijaFotografija
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50 let kontracepcijske tablete:  
pomembni mejnik pri uresničevanju 
pravice ženske do izbire

Aleš Pišek, dr. med., spec. ginekolog

Rojstvo kontracepcijske tabletke
Kontracepcijska tabletka je nastala po 
zaslugi ameriške medicinske sestre, borke 
za pravice žensk, Margaret Sanger. Pri 
svojem delu je srečevala ženske, ki so 
trpele ali izgubile življenje zaradi mazaško 
opravljenega splava. Spoznala je, da v 
takratni patriarhalno urejeni družbi, kjer je 
področje spolnosti urejala katoliška spolna 
morala, ženske niso imele možnosti, da bi 
lahko načrtovale število rojstev. Zato je 
bila njena ideja, za tisti čas tako rekoč re‑ 
volucionarna, da bi nekdo izumil čudežno 
tabletko, s katero bi ženske lahko po svoji 
izbiri upravljale s svojo plodnostjo, le 
logičen rezultat njenih bridkih izkušenj. 
Skupaj s Katharine McCormick, ki  je za 
urestničitev te ideje dala skoraj celotno 
potrebno vsoto dveh milijonov dolarjev, 
sta  zbrali denar, ki je biokemiku Grego-
ryju Goodwinu  Pincusu omogočil, da je 
razvil prvo kontracepcijsko tabletko. 

Kontracepcijska tableta, ki jo je razvil Pin‑
cus, je tako pred 50 leti ‑ 11. maja 1960,  
prišla na ameriško tržišče tudi z dodatno 
indikacijo ‑ kot kontracepcijsko sredstvo.  
Registrirana je bila sicer že 1957, a so jo 
sprva uporabljali zgolj kot sredstvo za ura‑
vnavanje menstruacijskih motenj in ne za 
preprečevanje nosečnosti. Zato so jo lahko 
predpisovali le poročenim ženskam s pred‑
hodnim moževim soglasjem. Tabletka, ki jo 
mnogi štejejo za največji ‘izum’ v zgodovini 
in ki je popolnoma spremenila svet, pa je v 
Evropi  ugledala luč sveta le leto kasneje. 

Seveda pa se je odnos do tabletke od 
začetka, ko je veljala za sporno zdravilo, 
s seksualno revolucijo v sedemdesetih 
letih popolnoma spremenil. Konec de‑
setletja in v začetku 80. let je tako na 
trg prispelo mnogo novih izdelkov, ki so 
postali do danes le še bolj izpopolnjeni 
in varnejši za uporabo. Glede na to, da 
so podrobnosti o zgodovini nastanka 

tabletke in farmakološkem delovanju 
in uporabi le‑te opisali že številni drugi 
avtorji člankov v zadnjih mesecih, sem 
se odločil, da orišem zgodovino boja za 
kontracepcijo na Slovenskem. Revolucio‑
narnost tabletke namreč ni bila v njenih 
farmakoloških lastnostih, ampak pred‑
vsem v tem, da je ženskam omogočila, da 
lahko same odločajo o svojem telesu in 
načinu življenja. Omogočila jim je nekaj, 
kar je danes samo po sebi umevno, tj. 
pravico do izbire. 

Zgodovina boja za 
kontracepcijo na 
Slovenskem
Obdobje pred 2. 
svetovno vojno
Že v obodobju med obema 
svetovnima vojnama so t.i. 
prebivalstveni strokovnjaki 
veliko pozornosti namenili 
obravnavi problematike ‘be‑ 
le kuge’, tj. splavu oziroma 
splavnosti in kontracepciji. 
Tako splav kot kontracepcija 
sta tedaj zavzemala osrednje 
mesto rodnostnega oziroma 
prebivalstvenega vprašanja. 
Nasprotniki in zagovorniki 
splava so imeli na kontracep‑
cijo (imenovali so jo profilaksa) 
različne poglede; razpravljali 
so o etičnih, estetskih, mo‑ 
ralnih in higieničnih vidikih 
kontracepcijskih metod ali/
in sredstev. V grobih orisih si 
oglejmo njihova stališča.

V zvezi s problematiko splava 
so opozarjali, npr. zdravnik 
Jože Potrč iz okolice Ptuja, 

da ženske iz šibkih socialnih plasti niso 
sistematično seznanjene s kontracepcijo, 
ta je spričo pomanjkanja posvetovalnic 
za ženske enako kakor splav postala last 
srednjih in vrhnjih plasti prebivalstva. 
Katoliški moralisti so, kar zadeva t. i. pro‑
filakso, opravičevali le spolno vzdržnost 
in metodo naravnih dni, vse druge me‑
tode (prekinjeni spolni odnos) in sredstva 
(mehanična in kemična) so bila, kakor 
se je izrazil dr. Anton Brecelj, »umazana 
dobičkaželjnost, ki brez sramu izdeluje 
in vsiljuje razne kemične in fizikalne 
pripomočke zoper spočetje, kot nekake 
posebne pridobitve novodobne higiene« 
(Čas 26 (1931‑32) 1‑2: 3). 

Margaret Sanger
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Posebna pozornost je veljala metodi prekinjenega spolnega odnosa 
kot najnevarnejši (verjetno zaradi razširjenosti) spolni anomaliji, 
saj so med njo in smrt postavili enačaj; to je smrt posameznika, 
vrste in naroda. Pri tem so se sklicevali na medicinske razprave o 
škodljivosti ‘goljufanja narave’, ki se, kot je zanjo značilno, in kar je 
medicinska znanost na podlagi izprašanih primerov lahko samo 
potrdila in dokazala, z vso silovitostjo maščuje za prestopek: ženske 
najprej postanejo frigidne, nato neplodne in za povrh še psihično 
bolne. To pa nikakor ni bil več samo zdravstveni problem, temveč 
resen populacijski problem, kajti neplodni zakoni pač ne proizva‑
jajo ‘naroda’. Čeprav so nasprotniki splava pohvalili Knaus‑Oginovo 
metodo za uravnavanje števila otrok, ni ostala neopazna tendenca, 
da je ne obešajo na velik zvon. V ženskem priročniku Za vsak dan 
so naštete kontracepcijske metode in sredstva, vendar ni mogoče 
prezreti, da so pri tem poglavju varčevali s papirjem in črnilom. 
Opisana so skrajno pomanjkljivo in skopo, brez informacij o proizva‑
jalcu in distributerju, nazadnje pa so jih še ožigosali kot nezanesljive 
in škodljive za mentalno zdravje. 

Dr. Henrik Tuma je bil vnet zagovornik uporabe kondoma, čeprav so 
njegove izjave, kakor tudi drugih zagovornikov, velikokrat protislovne; 
vzrok je v tem, da so kontracepcijo obravnavali kot nadzorovano 
orodje za regulacijo rojstev socialno šibkih zakoncev, ‘manjvrednih’ 
državljanov (sem sodijo jetični, alkoholiki, duševno bolni itn.), ne pa 
kot možnost osebne izbire in pravice ne glede status, zakonski stan, 
zdravstveno stanje itn. Deloma gre takšno stališče pripisati zakonu 
o družini, ki je priznaval le zakonsko zvezo kot edini legitimni okvir 
za spolno življenje, deloma pa natalistični politiki. 

Obdobje po 2. svetovni vojni
Študije o rodnosti so pokazale, da se je zavestno zniževanje 
rodnosti pričelo najprej v mestih, v višjih socialnih slojih, med 
bolj izobraženimi in med zaposlenimi ženskami, ki se je v 
šestdesetih letih postopoma širilo med vse sloje in skupine. 
Množično načrtovanje rojstev v obdobju med petdesetimi in 
sedemdesetimi leti 20. stoletja je bila tudi posledica oblikovanja 
novih ukrepov zdravstvene politike, ki so izšli iz širše družbene 
akcije »načrtovanje družine«. 

Akcija »načrtovanje družine«, ki je najprej izšla iz boja proti spla‑
vu kot obliki kontracepcije, se je v skladu s takratno ideologijo 
postopoma razširila na vsa področja družbenega življenja, in 
sicer od družbenega položaja človeka, enakopravnosti žensk, 
novega koncepta zakonske zveze in družine, otroškega varstva, 
reproduktivnega zdravja, izobraževanja in pretvarjanja določenih 
gospodinjskih del v družbene službe. Pomemben mejnik je bilo 
leto 1958, ko je Svet za zdravstvo in socialno varstvo LR Slovenije 
obravnaval predlog prof. dr. Franca Novaka o organizaciji kon‑
tracepcijske službe. Na podlagi sklepov obeh svetov je bila 
imenovana komisija za prevencijo splava in kontracepcijo. V 
njej so bili predstavniki zdravstva, šolstva, socialnega varstva 
ter Zveze prijateljev mladine in Rdečega križa. Skrb za njihovo 
skladno delovanje so leta 1961 prevzeli koordinacijski odbori 
za načrtovanje družine. Izreden uspeh je pomenila resolucija 
zvezne skupščine o načrtovanju družine iz leta 1969. Odgo‑ 

Catahrine Dexter McCormick

Gregory Goodwin Pincus
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vornost družbene skupnosti za ustvarjanje 
ustreznih življenjskih razmer, upoštevajoč 
tudi potrebe načrtovanja družine, je slo‑ 
venska republiška ustava leta 1974 pov‑
zdignila v ustavno načelo. Kljub temu je 
bila vseskozi rdeča nit akcije naloga, da se 
izboljša reproduktivno zdravje žensk, ki je 
bilo ogroženo zlasti zaradi ilegalnih splavov. 
Decentraliziran politični sistem, ki ga je 
Slovenija za razliko od drugih socialističnih 
dežel razvijala od šestdesetih let, je 
omogočal dobro razvito mrežo primarne‑
ga zdravstvenega varstva, ki je vključevala 
tudi ginekologa. Slednji je načela akcije 
»načrtovanja družine«, to je seznanjanje 
žensk s kontracepcijo in škodljivostjo splava, 
vključil v svoje vsakdanje delo. Pri tem pro‑
cesu sta bila odločilna zlasti dva nova mo‑
menta: obvezen pregled med nosečnostjo 
in porod v porodnišnici. 

Proces zniževanja rodnosti je potekal 
vzporedno z drugimi spremembami 
na področju reprodukcije človeka od 
spočetja do rojstva, kot so dostopnost 
kontracepcije, legalizacija splava, obvezen 
ginekološki pregled med nosečnostjo, po‑
rod v porodnišnici, pravica do porodniškega 
dopusta itn. Ženske so se na te spremembe 
različno odzvale. Predvsem jih niso pasiv‑
no sprejemale, temveč so jih sprejemale v 

takšnem obsegu in izboru, ki se je ujemal z 
interesi, stališči in vrednotami etnične in/ali 
socialne skupnosti, kateri so pripadale. 

V tem pogledu se situacija ni bistveno 
spremenila, čeprav lahko rečemo, da je 
bil glavni rezultat akcije dosežen – ženske 
imajo dostop do kontracepcije, s katero po 
svoji izbiri načrtujejo rojstva. 

Sklep
Danes je kontracepcijska tabletka med 
najpogosteje uporabljenimi metodami za 
preprečevanje neželene nosečnosti. Še v 
obdobju med obema svetovnima vojna‑
ma je bila kontracepcija zaradi bojazni 
pred »izumrtjem« slovenskega naroda 
družbeno nezaželena. 

V 30. letih 20. stoletja je gotovo vladala 
nekakšna evforija nacionalne ogroženosti 
zaradi hitrega zniževanja koeficienta na‑
talitete v primerjavi z drugimi jugoslo‑
vanskimi banovinami, ki so ga pripisovali 
epidemiji ‘bele kuge’. Ali smemo pred‑
postavljati, da v 30. letih sploh ni šlo za de‑
mografski problem, ampak prej za ‘moralni 
prelom’? Evforijo t. i. demografskega prob‑
lema je iskati drugje, najbrž v prelomu vrste 
družbenih in kulturnih mehanizmov, ki so 
do takrat uravnavali spolno življenje in so 
napovedovali spremembe, ki so se začele 
udejanjati po 2. svetovni vojni: glasnim 
spolnim prepovedim bo sledila spolna strp‑
nost, večja bo strpnost do predzakonskih 
spolnih odnosov; ublažilo se bo kaznovanje 
in obsojanje ‘perverznih’ (homoseksualnih, 
detomorilk itn.); spone tabuirane otroške 
in pubertetne spolnosti bodo popuščale; 
rodno vedenje se uokviri v modni sistem 
enega ali dveh, do treh otrok, splav in kon‑
tracepcija postaneta pravica vseh žensk. 
Boj žensk za odpravo prepovedi splava in 
za pravico do kontracepcije pomeni tudi 
začetek novega rodnega vedenja v novih 

družbenih razmerah; skušale so razkriti 
povezavo med družbenim vedenjem in 
spolnostjo, problem je bil postavljen kot 
vprašanje osebne izbire in ne biološke nuje 
ali nacionalne obveznosti. 

Pravica do izbire tako ženski da nekaj izjemno 
dragocenega: zavest, da je svoboden človek, 
ki zna in zmore sam odločati o lastni usodi.
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Cirila Gradišar

ozrimo se nazaj

Jožko, tako so ga klicali v bolnišnici, se je 
rodil v vasi Žaloviče nad Šmarjeto. Bil je 
prvi od 11 otrok. Žive so še tri sestre in 
brat. Osnovno šolo je končal v Šmarjeti, 
bolničarsko pa v Novem mestu. 16. junija 
1939 se je zaposlil v bolnišnici usmiljenih 
bratov v Kandiji (kjer je današnji inter‑
ni oddelek). Takrat sta bila v bolnišnici 
zdravnika kirurg dr. Pavlič in internist dr. 
Polenšek. 

Med vojno je bil mobiliziran v nemško 
vojsko, bil zaprt na ljubljanskem gradu in 
v Šentvidu v Škofovih zavodih. Ko so ga 
izpustili, je šel ponovno nazaj na delo v 

Jože GRIČAR - Jožko 
v sredo, 6. oktobra 2010, je v naši družbi praznoval častitljivih 
90 let jože gričar. poglejte ga,  je mogoče, da ima 90 let ? 

bolnišnico. Prebival je v sobah v isti stav‑
bi, kot je delal, zato so ga porabili za vsa 
mogoča dela, tako med delovnim kot v 
prostem času: ekonom Rafael ga je prosil, 
če bi šel kosit travo ob treh zjutraj in Jožko 
mu je ustregel, potem pa je šel v službo. V 
vrtu je delal vrtnar Tonček in če je bil Jožko 
prost, ga je prosil, naj mu pride pomagat 
lopatat. Velikokrat je pred službo pomagal 
pri klanju prašičev. Preden so začeli z de‑
lom v operacijski sobi, je moral zakuriti peč 
na hodniku, da se je segrela. V operacijski 
sobi je moral v začetku, ker ni bilo dovolj 
osebja, pri operacijah držati kljuke. Če je 
prišel pacient ponoči in ni bilo dežurnega 

laboranta, je bil dober tudi 
za štetje levkocitov (npr. pri 
vnetju slepiča). 

Še in še bi lahko naštevali, 
preveč, da bi človek lahko 
vse napisal.  Kmalu  se je 
pokazalo, da je dober pri 
delu z anestezijo in tako 
je kot anestezijski tehnik 
pričel delati ob dr. Štalcarju, 
kmalu zatem pa sta prišli 
dr. Cimermanova in nato 
dr. Kramarjeva. 

V bolnišnici je bil zapos‑
len 43 let in je opravljal 
vsa mogoča dela: bil je 
bolničar, mavčar, dve leti 
je delal tudi na rentgenu  z  
Mirkom Benčina, in nato do 
upokojitve kot anestezijski 
tehnik. S sodelavci se je do‑
bro razumel, do prepirov ni 
prihajalo. 

Pri delu v operacijski je 
spoznal tudi bodočo ženo 
Pepco, s katero srečno živi 
že 62 let. Sin z ženo, dve 
vnukinji in štirje pravnuki 
so mu v veliko veselje.

Ko sem ga danes obiska‑

la, je Jožko ravno stiskal jabolčni sok. Še 
danes si ne da miru, da ne bi delal, kolikor 
mu zdravje dopušča, saj ga je njegovo srce 
opozorilo, da naj malo pomisli nase, ven‑
dar je srčni spodbujevalnik njegov prijatelj. 
Politika ga ne zanima, še vedno pa rad vidi, 
da ga zapeljejo v vinograd, v katerem je še 
letos obrezoval.

Ob visokem življenjskem jubileju smo mu 
iskreno čestitali člani društva upokojencev 
Splošne bolnišnice, direktorica Mira Retelj, 
naslednji dan pa so ga obiskali, z njim pok‑
lepetali in mu čestitali, predstavniki KORK 
Drska Anica Bukovec, Nevenka Kulovec 
in Jožefa Sašek,  iz MO Novo mesto pa g. 
Florjančič.

Še na mnoga leta, Jožko in naj ti še 
naprej dobro služi zdravje!
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Breda Benkič

Majda Šoln Stojanović 

V obrazložitvi smo zapisali:

„Gospa Majda Šoln Stojanović je bila zaposlena v tovarni Iskra. V času 
političnih in ekonomskih sprememb je med prvimi spoznala, da delo 
ni več človekova pisana pravica in pristala na Zavodu za zaposlovanje. 
Kljub temu ni klonila! Iskala je kratkotrajne in dolgoročne zapos‑
litve. To je bil tudi čas osamosvajanja našega sindikata. Kolektivna 

pogodba nam je omogočila, da organiziramo svojo sindikalno 
pisarno in s tem vsakodnevni stik z našimi člani. 

Srečanje z gospo Majdo je bil slučaj, ki ga nismo nikoli 
obžalovali. Od takrat je minilo že 19 let. Danes je uradno upo‑ 
kojena, vendar še vedno zvesta SZSV. 

Njena marljivost in čut za socialno šibke sta neizmerna. Vsak 
dan je prisotna v sindikalni pisarni. Najprej je poskrbela za no‑

vosti v sindikatu. Močno je povečala finančno stanje v blagajni in 
posledično poskrbela za boljši gmotni položaj članov. Delavcem 
pripravlja vloge za kredite in pomoči, piše razne prošnje, skrbi za 
obveščanje članov in vodi ostala administrativna dela. Vedno je pris‑
otna pri organizaciji različnih akcij, protestov in srečanj. Skrbi za ugled 
sindikata znotraj in zunaj zavoda ter s svojim toplim odnosom, nas‑
mehom in prijaznostjo do ljudi ohranja oz. povečuje število članov 
v teh težkih sindikalnih časih. 

Za vse to in še mnogo nenapisanega se ji člani SZSV bolnišnice 
Novo mesto zahvaljujemo in ji želimo:»Ostani zdrava in še dolgo 
‘naša Majda’«.  

Iskrene čestitke!!!

JE LETOŠNJA 
DOBITNICA PLAKETE 
SZSV  SLOVENIJE

Na letošnjem srečanju sindikata Zdravstva 
in socialnega varstva slovenije v izoli je na 
predlog članov splošne bolnišnice Novo 
mesto za svoje dolgoletno delo in vodenje 
sindikalne pisarne prejela plaketo  gospa 
Majda Šoln stojanović. 

NENAVADEN OBISKOVALEC NA TRAVMI
Bilo je zgodnje poletno jutro, komaj se je dobro zdanilo. Paci‑
enti na oddelku so v glavnem še spali. Vsa okna so bila široko 
odprta, po vročem dnevu in zatohli noči se je prileglo nekaj 
svežega zraka.

Potem pa se je zaslišalo čudno jokanje. Ker je blizu otroški 
oddelek, so zaposleni najprej mislili, da joka bolan otrok, zato 
niso bili posebej pozorni. Medicinske sestre dopoldanskega 
turnusa so začele z delom in v vsakdanjem jutranjem vrvežu 
ni bil na jok nihče več pozoren. Sredi dopoldneva pa se je 

Muc se je zaljubil v medicinsko sestro Jano

ponovno zaslišalo to isto jokanje in ni in ni ponehalo. Takrat je 
nekdo opazil, da na stopnišču zasilnega izhoda joka droben muc, 
ki je prilezel s parkirišča. Sam samcat je ždel pred vrati, izgubljen in 
lačen. Seveda je takoj stekla akcija in mucek je bil hitro nahranjen 
in pocrkljan, pri tem pa se je očitno zaljubil v sestro Jano in ji je 
povsod sledil kot senca. No, hitro se je vrnil nazaj na parkirišče, 
od tam pa z enim od obiskovalcev neznano kam. Očitno je našel 
nov dom, osebju in pacientom travme pa je za nekaj trenutkov 
popestril dopoldne.
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NAŠI NEPOGREŠLJIVI SODELAVCI
Zdenka Seničar

o njih največ govorimo takrat, ko nam kaj »sfali«. sicer se srečujemo in sodelujemo praktično 
vsak dan, če pa jih ne bi bilo, bi nastala prava panika. res so nepogrešljivi.

INFORMATIKI
Ob omembi besede »informatiki« so v 
bolnišnici prva asociacija večine od nas 
trije mladeniči, ki skrbijo za naše peripetije 
z računalniki, ki ali ne delajo, ali prepočasi 
delajo, ali zablokirajo, ali česa ne odprejo, 
česa ne odpošljejo, ali… Predvsem so in‑
formatiki nepogrešljiv del našega vsak‑
dana nam, ki smo se računalniške abec‑

Ali pa: »Bojan, računalnik mi ne prebere 
CDja. Pogledate?« Ja, je pogledal in našel 
predvajalnik tako zaprašen, da res ni bilo 
šans, da bi kaj prebral. No, ko se 
je na ekranu slabo videlo 
prebirat tekst, sem še 
pravočasno opazila, da 
ga je treba očistiti. 

ede naučili sami 
in je zato nikoli 
popolnoma ne 

obvladamo, nakar 
sledijo telefonijade v 

stilu: »Miha, tiskalnik je 
»crknu«. Pridete pogledat?« 

Seveda pride, preloži nekaj kablov, 
kakšnega iztakne in ponovno vtakne in 
tiskalnik dela. Seveda se potem spom‑
nim, da sem pred dnevom šarila tam blizu 
škatle in sem verjetno potegnila kabel 
vem. Zdaj, preden kličem, vedno najprej 
pregledam, če je vse »vtaknjeno« tam, 
kjer mora biti. 

Damjan je moja žrtev 
vsakič, ko mi zataji 
prenosnik. Pri zadnji Viz‑
iti mi je en dan, preden 
bi morala oddati gra‑
divo, skrivnostno izginil 
ves tekst, računalnik pa na 
nobeno prošnjo ni pokazal 
znakov življenja. Pa nisem delala 
z njim nič posebnega. Kaj se je zgodi‑
lo, še danes ne vem, a vse programe je 
bilo potrebno ponovno naložiti, kar je 
Damjanu vzelo tri dni. Nauk te zgodbe je 
ta, da je potrebno imeti gradivo vedno 
shranjeno še na dveh ključih.

Sploh imam te fante na sumu, da imajo z 
računalniki sklenjen nekakšen tajni dogo‑
vor. Ko nekaj ne dala, ko se najbolj mudi 
in ko preizkusiš prav vse »finte«, da bi stvar 

začela delati, jih kličeš na pomoč in v 
trenutku, ko se pojavijo na »mestu 

zločina«, začne »mašinerija« dela‑
ti. Sama od sebe. Ali imajo tele‑

patske sposobnosti?

Včasih si zamišljam, ko‑
liko potrpljenja pravzaprav 
imajo, a ko mi ponovno kaj 

»zašteka«, je pravo olajšanje 
vedeti, da bi tudi mojstri takrat, 

ko jim tehnika zelo nagaja, škatlo 
najraje vrgli skozi okno.

KLJUČAVNIČARJI
Diagnoze ‑ poplava v kopalnici ali WCju, 
pokvarjen blateks, izgubljeni ključi garde‑ 
robnih omar, pokvarjeni, zlomljeni ali od‑
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Meta Kovačič

padli dozatorji, pokvarjena kolesa postelj, 
vozičkov in infuzijskih stojal, zablokirani 
hidravlični mehanizmi postelj, potem se 
še kje kaj zlomi ali odpade,… vse to so ra‑
zlogi za klic na 142. »Peter, potrebujemo 
ključavničarja! Hitroooo! Mudiii seee!« Ja, 
res se skoraj vedno mudi. Zato, da ne bi 
brodili po vodi, da ne bi ročno prali nočnih 
posod, da ne bi vdirali v garderobne omare, 
ker nujno potrebujemo prav tisto pokvarje‑
no posteljo, ker jih je vedno premalo. Vsi so 
spretni in prijazni, čeprav že petič pritrju‑
jejo dozator na steni na isto mesto, tretjič 
menjajo ključavnico na omaro in kar naprej 
»šraufajo« isto posteljo. So nepogrešljivi.  

V ŠTORKLJI KUHAJO 
NAJBOLJŠO KAVO
Štorklja je ptica, značilna predvsem za prek‑
murske ravnice, ena od njih je razstavljena 
v vitrini avle v porodnišnici. Štorklja pa smo 
poimenovali tudi okrepčevalnico v tej isti 
avli, kjer po mnenju pacientov, obiskoval‑
cev in zaposlenih kuhajo najboljšo kavo, 
poskrbijo za lačne in žejne želodce in vse 
skupaj prav prijazno postrežejo. Za nas, 
»kofetne« odvisnike, so nepogrešljivi. V 
tokratni fotografski izvidnici smo zalotili 
pri delu gospo Damjano.

Mojster Rajko Krnc pri delu

Pri nas kuhamo najboljšo kavo

Veliko igrač so nam to poletje podarili otroci in njihovi starši in z njimi razveselili 
bolne otroke. Čiste in dišeče igračke sem razdelila otrokom, da so se z njimi tolažili 
v času bivanja na otroškem oddelku, nato pa so le te lahko odnesli domov. 

Za vse podarjene igrače se v imenu otrok in svojem imenu najlepše zahvaljujem:

 Kaji Kamnikar Toraš (plišaste igračke),
 družini Blažič (kocke),
 Janu in Anžetu Povšetu (plišaste igračke),
 ga. Gabrijeli Simetingar (revije Ciciban), 
 Glorii in njeni mamici Mojci Belak (dvd-ji z risankami,  
    računalnik, monitor, tipkovnica),
 Janezu Pezdircu (knjige za najmlajše),
 Žigi Žibertu (video kasete) in
 ga. Ireni Habjanič za podarjene igračke.

Rada bi se zahvalila  tudi prijaznemu osebju  pralnice, ki so z veseljem poskrbeli 
za čistočo igračk.

IGRALNICA V »NOVI PREOBLEKI«
Meta Kovačič, Vrtec Palček in Mag. Natalija Novak, OŠ Drska

Z novim vrtičkarskim in šolskim 
letom se je polepšala igralnica na 
otroškem oddelku. Sveže barve so 
v igralni prostor in v ostale prostore 
oddelka prenesli spretni pleskarji.

Barve bodo popestrile in ustvarile 
še prijetnejše vzdušje za delo na 
otroškem oddelku.

Iz bolnišničnega oddelka Vrtca Palček 

MEDVEDKI, PUNČKE, ZAJČKI, 
KOCKE, DVD-ji …
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K A D R O V S K E      N O V I C E
Pri ho di: 
Irena SEDEJ, univ.dipl.inž.živ.tehnol, 14.6.2010
Klavdija STRUNA, poslovni sekretar, 14.6.2010
Mojca KOŠIČEK, ekonomski tehnik, 14.6.2010
Angjela DIMOVIKJ, dr. med., 15.6.2010
Nada KOBE, delavka, 15.6.2010
Marjan NAGELJ, vzdrževalec, 1.7.2010
Nataša KRALJ, diplomirana medicinska sestra, 1.7.2010
Matjaž POHAR, dr. med., specializant splošne kirurgije, 1.7.2010
Iva SEČEN, diplomirana fizioterapevtka, pripravnica, 15.7.2010
Laura LUZAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 19.7.2010
Lea HOLC, dr. med., pripravnica, 1.8.2010
Nika ZORKO, dr. med., specializantka nevrologije, 1.8.2010
Anja KOKALJ, dr. med., pripravnica, 1.8.2010
Janez DOLINAR, dr.med., specializant anesteziologije,  
reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, 1.8.2010
Milita ZAJC, dr.med., 2.8.2010
Sabina BARBORIČ, diplomirana inženirka laboratorijske bio‑
medicine, pripravnica, 16.8.2010
Jasmina ADROVIĆ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 
16.8.2010
Pia GODNJAVEC, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 
16.8.2010
Darja STANIĆ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 16.8.2010
Marko SOMRAK, delavec, 16.8.2010
Vesna BRATKOVIČ, delavka, 16.8.2010
Mojca ŠKODA, diplomirana inženirka radiologije, 1.9.2010
Jasmina VEROVŠEK, dr.med., pripravnik, 1.9.2010
Polona BORŠTNAR, diplomirana medicinska sestra, 1.9.2010
Miloš ŽIVKOVIĆ, dr.med., specializant psihiatrije, 1.9.2010
Tea ŠIKOVEC, dr.med., 1.9.2010
Marko NOVAK, dr.med., specializant otorinolaringologije, 
1.9.2010
Nina MIKLIČ, diplomirana inženirka radiologije, 13.9.2010

Od ho di:
Saša KOČEVAR, zdravstvena tehnica, 30.6.2010
Vesna ZUPANČIČ, delavka, 30.06.2010
Dragica BARBIČ, kadrovski referent, upokojitev 4.7.2010
Majda TEŠAR, referent za obračun plač, upokojitev 4.7.2010
Ana PRAHOVIĆ, višja medicinska sestra, upokojitev, 
4.7.2010
Darinka PANJAN, diplomirana medicinska sestra,  
upokojitev 4.7.2010
Milenka KUMER, kuhinjska pomočnica, upokojitev 
13.7.2010
Azemina SMAJIĆ, medicinska sestra, upokojitev 13.7.2010
Marjana JAMNIK, kuharica, upokojitev 15.7.2010
Mitja ZADRAVEC, zdravstveni tehnik, 20.7.2010
Andreja DRAKSLER, tehnica zdravstvene nege,  
pripravnica, 31.07.2010
Anita VERŠČAJ, kuhinjska pomočnica, 18.8.2010
Slavko OGULIN, gostinski tehnik, 31.8.2010
Ana ŽVAB, dr.med., 31.8.2010
Bojana SEDLAN, dr.med., 31.8.2010
Danijel MILETIĆ, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 
31.8.2010
Tea TERZIĆ, dr.med., specializantka psihiatrije, 31.8.2010
Nada BRKIĆ, delavka, upokojitev 19.9.2010
Marta KODŽIĆ, dr.med., specialistka anesteziologije z  
reanimatologijo, upokojitev 29.9.2010
Sonja CIMERMAN STEKLASA, dr.med., specialistka interne 
medicine, upokojitev 30.9.2010
Marija OMERZA, delavka, upokojitev 30.9.2010
Alojz PAVLIČ, receptor‑informator, upokojitev 30.9.2010
Matjaž POHAR, dr.med., specializant splošne kirurgije, 
30.9.2010
Mojca SAJE, diplomirana medicinska sestra, 30.9.02010
Nataša VENCELJ, diplomirana fizioterapevtka, 30.9.2010
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Če sti ta mo!

Diplomira l i  :

Na Zdravstveni fakulteti Univerze v  
Ljubljani je diplomiral in si pridobil  

strokovni naslov: 

DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK

Miha KRANJC, 8.6.2010

Če sti ta mo!

Informaci je  o kadrovsk ih 
spremembah :

Irma KUMER,  
diplomirana medicinska sestra,  

je bila s 1.7.2010 imenovana  
za glavno medicinsko sestro 

nevropsihiatričnega oddelka.

Če sti ta mo!

Spec ia l ist i čn i  i zp i t  :

Tinka MOHAR HAJNŠEK, dr.med., 
je dne 23.6.2010 opravila  

specialistični izpit iz  
patologije in citopatologije  

in si pridobila naziv: 

SPECIALISTKA ANATOMSKE PATOLOGIJE 
IN CITOPATOLOGIJE.

Sabina ŠEBALJ, univ.dipl.biol.,  
je dne 22.7.2010 opravila  

specialistični izpit iz  
medicinske biokemije  
in si pridobila naziv: 

SPECIALISTKA MEDICINSKE BIOKEMIJE.

Tatiana FURSOVA, dr. med.,  
je dne 29. 09. 2010 opravila  

specialistični izpit iz  
nevrologije s pohvalo  

in si pridobila naziv 

SPECIALISTKA NEVROLOGIJE.
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Nada But Cigler

junij, ta sončni mesec, ki nam vsako leto prinaša vonj po po-
letju in napove vesele počitniške dni, nas je letos zavil v žalost. 
svojo življenjsko pot je sklenil dolgoletni predstojnik od- 
delka za patologijo in citologijo jan struhar, dr.med. vsi, ki smo 
ga poznali in z njim sodelovali, bi si težko predstavljali bolj 
sončnega in dobrovoljnega človeka. 30. junija smo se poslovili 
od njega na žalni seji, na kateri mu je v imenu vseh nas, ki ga 
bomo pogrešali, v slovo spregovorila ga. Nada But cigler:

Doktorju 
JANU STRUHARJU 

v slovo

“Dr. Struhar je živel za svoje 
delo v bolnišnici in za svojo 
družino. Težko bi se reklo, 
kaj od tega dvojega  je 
bilo na prvem mestu.

Poznali so ga prav vsi v 
bolnišnici, pa tudi zunaj nje 

je bil zelo poznan in priljubljen, 
še prav posebno kot predavatelj na  tečajih 
prve pomoči pri Rdečem križu. Še danes, ko 
že nekaj let ni bil več aktiven, neštetokrat 
slišim: “A, na patologiji delate ‑ tako kot dr. 
Struhar? Njega pa poznam, na tečajih je bil 
vedno tako prijazen in vedno se je šalil.”

Ja, bil je vedno prijazen, pripravljen razu‑
meti stiske in negotovost in bil pripravljen 
tudi pomagati.

Bil je zelo cenjen kot diagnostik in kot iz‑
vedenec sodne medicine,  v bolnišnici in 
med vsemi kolegi v Ljubljani: na Medicin‑
ski fakulteti, na Onkološkem inštitutu in na 
Inštitutu za sodno medicino. Za predano 
delo na področju patologije in sodne 
medicine je dobil Hribarjevo priznanje. 
Niso ga cenili in spoštovali samo kot stro‑ 
kovnjaka, ampak še posebno kot človeka 
in prijatelja, ki je bil vedno dobrovoljen, 
vedno gostoljuben, pripravljen skuhati 
kavico in se pogovoriti o vsem ‑ veselem 
in žalostnem. 

Predstojnik oddelka je bil od samega 
začetka pa vse do konca leta 1999, ko se 

je upokojil. Naš oddelek je bil po številu 
zaposlenih vedno majhen, vendar kar 
velik po količini opravljenega dela. Tudi 
takrat, ko je dela veliko preveč, se je 
treba potruditi in narediti vse. Tako je 
delal on in tako delamo še danes, ker 
smo se tega naučili od njega. Ni nas 
silil, vodil je z vzgledom. Zato smo 
bili srečni, da je tudi po upokojitvi 
še lahko sodeloval pri delu in reševal 
našo kadrovsko stisko. Ko so težave 
z zdravjem postajale resnejše, ga je 
kljub temu še vedno zanimalo, kako 
je na oddelku in samo nekaj dni pred 
njegovim dokončnim odhodom nas je 
prišel pogledat in z vsakim na kratko 
poklepetal. Rekel je: “Danes zadnjič vi‑
dim oddelek.” Vedel je, kako je z njim, 
vedel je za vse možnosti in ovire pri 
zdravljenju, vendar je do konca ohra‑
nil voljo do življenja in željo, da bi še 
lahko šel domov, na svoj ljubljeni vrt, 
med svoje najdražje. 

Dragi Jan, srce žal ni zmoglo in tako se 
danes, namesto da bi ti voščili za rojstni 
dan, poslavljamo od tebe. Ohranili te 
bomo v spominu takega kot si vedno 
bil ‑ nasmejanega in pripravljenega za 
šalo. 

Hvala ti! Želimo ti miren počitek, vsem 
tvojim pa iskreno sožalje.”

sedel sem v majhni sobi 
slovenskega narodnega 
gledališča v Mariboru in 
okuliral gorenjev Tv spre-
jemnik. ako bi bil nagnjen 
h grizenju nohtov, bi si jih 
gotovo bil pogrizel na ro-
kah in nogah. Bila je ne-
delja, nekaj minut čez osem 
zvečer, in moja skladba z 
naslovom »LejTa«, v izvedbi 
dušana sadarja, je tekmo- 
vala na Festivalu narečnih 
popevk. kljub temu, da sem 
bil v podobni situaciji zad-
njih pet let tudi po večkrat 
na leto, je bil tokratni do-
godek neprimerljiv z vsemi 
do sedaj …

Pisalo se je leto 1988. Bilo je prestopno leto, 
v katerem sta bila predsednika Jugoslavije 
Lazar Mojsov in Raif Dizdarevič, v Armeniji 
je v potresu umrlo 25 tisoč ljudi in Celine 
Dion je zmagala na Evroviziji za Francijo. 
Tistega leta se je rodila Sara Isakovič, umrl 
je Frane Milčinski ‑ Ježek, in natanko tega 
leta sva dva smrkava Žužemberčana sredi 
sončnega popoldneva, s kitaro na rami, 
prvič prečkala reko Krko in začela sanjati 
svoje sanje. Naslednjih osem let sva vsak 
dan skupaj ubirala strune in pritiskala »re‑
wind« gumbe na starih kasetofonih, nato 
sva ustanovila prvi band in v njem skupaj 
milozvočila 4 leta. Že od malih nog je bil 
izvrsten vokalist in prav on je najbolje ra‑
zumel moje rime ter s svojim markantnim 
vokalom najlepše povezoval moje melo‑
dije. Najine poti so se ob mileniumu razšle 
in celih devet let sva se videvala bežno in 
občasno, oba pa sva ostala v glasbi, jaz kot 
avtor, on kot izvajalec v različnih zasedbah. 
Ideja o najinem sodelovanju na Narečni 
popevki je bila v meni od trenutka, ko 
sem ugotovil, da lahko vsaj enakovredno 
konkuriram avtorjem, ki ustvarjajo trenut‑
no zabavno‑glasbeno sceno. Končni dogo‑
vor sva sklenila sredi nevihte, nekje med 
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pasjo radostjo in pečenim krompirjem, 
pod leseno uto na prvomajskem rajanju, 
na lokalnem hribu, imenovanem Koman‑
ca. V glavi sem nosil obrise melodije, ki je 
končno podobo dobila pred omarico ene‑ 
ga izmed slovenskih notranjih bazenov, 
medtem ko si je žena fenirala lase, otroci 
so si preoblačili kopalke, jaz pa sem, na 
začudenje vseh prisotnih, v snemalnik na 
mobilnem telefonu, s primernim murko‑
fušem, krulil končno podobo skladbe, ki 
se od tedaj skoraj ni spremenila. 

Lejta
Sredi januarja je v moji delovni sobici prvič 
zazvenela skladba »Lejta«. Ritem sekcijo je 
tvoril sin Anže z ročno izdelano ropotulji‑
co, improviziran aranžma pa je dopolnila 
žena na violini, in imeli smo prvi posnetek. 
Nato sva posnela demo, ga zapakirala v 
oblazinjeno kuverto in poslala na razpis. 
Čez kakšen mesec sem med brskanjem 
po spletu med izbranci za Festival našel 
njegovo ime. Na razpis je prispelo 52 
skladb in najina je bila uvrščena med 12 
finalistov. Začele so se priprave, ki so tra‑
jale štiri mesece in med katerimi je sklad‑
ba dobila izvrsten aranžma za orkester 
ter štiri izvrstne spremljevalne vokale iz 
mariborske Opere. Skladba je že na prvi 
vaji zvenela brezhibno in poln samozave‑ 
sti je Dušan 12. septembra stopil pred 210 

tisoč Slovencev in zapel po suhokranjsko. 
Sam sem nastop spremljal v prej omenjeni 
sobici v zakulisju, kjer so se kolegi glas‑
beniki čudili mojim vaginalnim krčem in 
orgazmičnim vzklikom med Dušanovim 
nastopom. Končalo se je z odlično izved‑
bo ter s skrajšanjem moje pričakovane 
življenjske dobe za vsaj 5 let. Nadaljevanje 
festivala sem inkognito spremljal s petega 
nadstropja gledališča, z balkona, na kate‑ 
rem so privijačeni reflektorji, z zasluženim 
hmeljevim napitkom v prebavnem traktu 
in v družbi razbremenjenih izvajalcev. Za 
jagodo na vrhu torte sem bil v revijalnem 

delu deležen orkestrske priredbe še enega 
svojih starejših komadov. Za razglasitev re‑
zultatov sva se vrnila pred TV sprejemnik v 
družbo vseh sodelujočih, kjer sva z aplav‑
zom nagradila vsako nagrado kolegov in 
nisva bila žalostna, ker nama niso podelili 
nagrade, ki sva si jo zaslužila.

Mogoče se skupaj vrneva že naslednje leto, 
mogoče nikoli več, dejstvo pa je, da sva 
močno presegla vse, kar sva si bila tistega 
dne, ko sva začela sanjati, sposobna pred‑
stavljati. Stati na odru najstarejšega sloven‑
skega glasbenega festivala in predstavljati 
svoje domače narečje ob spremljavi živega 
orkestra, je za izvajalca nekaj najlepšega in 
se v današnjem času elektronskih pomagal 
dogaja izjemno redko, meni kot avtorju pa 
največ pomeni dejstvo, da je skupina aka‑
demsko izobraženih glasbenikov izvajala 
skladbo, ki je nastala v preprosti suhokranj‑ 
ski butici, in da je suhokranjščina že drugo 
leto zapored zazvenela v elitnem terminu 
nacionalne televizije, in da je ni nihče zas‑
mehoval, kar se v vsakdanjem življenju 
prepogosto dogaja. Hvala vsem, ki ste bili 
tistega dne v mislih z mano in ste držali 
pesti, vsi, ki ste prenos zamudili, pa si pos‑
netek nastopa lahko ogledate na spletu.

Narečna popevka 2010
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Srečnica
Toni Gašperič

Vsaj enkrat mesečno prejme moja žena razkošno ovojnico, na 
kateri s srebrnimi ali zlatimi črkami piše, da jo je treba odpre‑
ti takoj, sicer ne bo dobila nagrade, ki je rezervirana prav in 
samo za njo ‑ gospo Gašperič. In gre za bajne nagrade. Za avto 
mercedes, za deset ali dvajset tisoč evrov, za štirinajstdnevno 
brezplačno  sanjsko križarjenje po Sredozemlju. Da bi to os‑
vojila, ji ni treba narediti nič drugega kot z naročilom nekaj 
izdelkov vrniti izpolnjene obrazce ter čakati. In dočakati. 
Saj veste: kdor čaka, dočaka. Toda moja žena samo čaka, a 
nikoli ne dočaka. Ne mercedesa, ne evrov, ne  pravljičnega 
križarjenja po svetovnih morjih. Ni pač rojena pod srečno 
zvezdo. Edini bingo, ki  jo je  v življenju doletel, sem jaz, pa 
še v tem primeru jo prijateljice prepričujejo, da gre bolj za 
bimbota kot za binga…

Mojo edino so hoteli obogateti tudi na ta način, da so jo zvabili 
v piramidne, verižne in ne vem katere igre in igrice še. Pošiljala 
je denar prvemu na seznamu, odkupovala je opuščene bančne 
račune, posojala je denar za obljubljene visoke obresti in os‑
tala z dolgim nosom. Kot Cyrano de Bergerac. Je že tako, da 
tistemu, ki mu je usojeno, da ga bodo nategnili, same od‑
padejo hlače.

Nasedla je tudi na bogat zaslužek z delom na domu. Izdelala je 
več kot tisoč majhnih svitkov, ki naj bi jih prodajali kot spomi‑ 
nek.  Ko bi morala dobiti zanje plačilo, je prejela pisemce, v ka‑
terem so ji pojasnili, da njen izdelek ne zadošča pričakovanim 
standardom naročnika. Ostala je brez robe in brez denarja, 
povrhu vsega pa jo je pričel preganjati še občutek, da se 
počasi, toda vztrajno spreminja v osla. Potrditev za to je do‑
bila še na zavarovalnici, kamor je šla prijavit škodo, ki jo je 
napravilo neurje na oknih najinega stanovanja, pa so ji pri‑
jazno pojasnili, da zavarovanje, ki sva ga sklenila, zajema prav 

vse, razen oken.

Najhuje pa je to, da svoji boljši 
polovici ne morem pa ne 

morem dopovedati, da 
je nima na tem ljubem 
svetu nihče tako rad, da 
bi ji podaril karkoli. Vsi, 
ki ji obljubljajo nebesa 

tam, kjer je pekel, imajo 
pred očmi le svoje ko‑
risti. Edina svetla izjema 
v tem izkoriščevalsko 
egoističnem svetu sem 

jaz, toda tega ne bo dojela 
nikoli, kajti ljudje, kaj šele 

ženske, smo pač takšni, da iščemo 
zaklade po svetu, ne vidimo pa tistih, ki 
jih imamo pred nosom.

Toni Gašperič

Očetovski dan

Priznam. Če ne bi bilo žensk, bi moški še vedno živeli v podzem‑
nih jamah, odeti v kožuhe iz živalskih kož, svetili  bi si z v smolo 
namočenimi trskami, tulili bi v Luno, jedli bi surovo meso in 
edina beseda, ki bi jo zmogli izustiti, bi bila beseda mama. Tako 
pa nas ženske prisilijo, da gradimo hiše, da si strižemo nohte, 
da se brijemo, da si vsaj enkrat tedensko operemo zobe in da 
nogavic ne puščamo tam, kjer se sezujemo. Zato je prav, da 
imajo svoj dan, da se jim vsaj enkrat na leto posvetimo bolj kot 
sicer. Da jim prinesemo rože, čokolado ali deset dekagramov 
kave. Da jih peljemo kam na večerjo, mogoče celo na ples. Brez 
žensk bi bil svet še bolj podivjan, otroci bi bili še bolj nevzgojeni 
in samostani bi bili brez nun. Naj živijo žene, ženske, dekleta.

A brez moških bi bil svet nepopoln. Po vinskih kleteh bi se 
povečale zaloge vina, ženske bi se spoprijateljile še z večjim 
številom psov, manj bi bilo pretepov, vojn in prometnih nesreč. 
Pa tudi otrok ne bi bilo, kajti za otroke sta še vedno potrebna 
dva: moški in ženska. Kloniranje zaenkrat še ni dovoljeno, a 
tudi »umetna« oploditev je dosti manj prijetna od telovadbe v 
postelji. Dokler bo tako, se moškemu rodu ni bati, da bi izumrl. 
Toda za vsak slučaj je le dobro biti na preži. Še posebej v Sloveni‑
ji. Eden od znakov izpodrivanja moških iz vsakdanjega življenja 
je že ta, da na sončni strani Alp ne praznujemo očetovskega 
dne. Pa ne samo to. Veliko pesmi, ki jih pojejo narodno ‑ za‑
bavni ansambli, opeva  matere. Z lučjo pri belem dnevu bi lahko 
iskali pesmico o očetu. Nič bolje ni s pregovori. Ženska podpira 
tri hišne vogale, pravi ljudstvo, moja teta Mara pa dodaja:pa 
še moža povrhu. Vse več je žensk, ki nosijo hlače in vse več je 
moških, ki so se poženščili. Pomeni, da se odločajo za porodniški 
dopust, da menjajo plenice, perejo in likajo perilo, hodijo po 
otroke v vrtec in opravljajo še druga »ženska« opravila. Morda 
prav zaradi takšnih v Sloveniji nimamo očetovskega dne, saj so 
tisti, ki odločajo o praznikih, prepričani, da lahko  očetje, ki so 
prevzeli naloge mater, tudi praznujejo z njimi  materinski dan. 
Pa smo tam, kjer si najmanj želimo biti.
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Marija Lokar

Rada imam gozd, ki objema mojo vas. 
Sončnim žarkom dovolim, da me vsak 
dan znova pobožajo skozi okno in moj 
pogled odnesejo v idilo kraljestva, ki se 
v vseh možnih zelenih odtenkih preliva 
v mozaik naravnih čudes. To je balzam 
za mojo dušo, toda nekaj me  skeli  kot 
tujek v očesu. Odpisani avtomobili, ki 
jih prerašča grmovje in odvržene folije 
iz umetnih mas,  ki jih veter prestavlja 
iz njive na njivo, mi ne dajo miru. Včasih 
se popolnoma predam sožitju, ki ga 
poklanja mati narava. Ko prisluhnem  
orkestru  ptic in šelestenju listja ob rah‑ 
lem vetru, ni prostora za skrbi, pa vendar 
se porajajo odgovori  na vprašanja, ki se 
potihoma prikradejo v moje možgane. 
Ko sem  tako v gozdu polnila baterije, 

so moj mir skalile prazne steklenice 
ob kupu svežega žaganja. Gospodar je 
pospravil le les. »Kjer osel leži, tam dlako 
pusti!« mi je prišlo na misel.

Preljubi Zemljani, spomla‑
di smo v akciji „Očistimo 
Slovenijo“ nabrali 
tone odpadkov.  Če 
je to pohval‑
no, se bomo 
spomladi, ko 
bo skopnel sneg, 
lahko spet hvalili, 
kako posprav‑ 
ljamo. Upala sem, da 
se bo kaj premaknilo v 
nas, a steklenice so me 

Zase se brigaj!

postavile na realna tla. Ne dovolim si, 
da bi dejanja ljudi, na katere nimam 
vpliva, uničila moje potovanje po tem 
svetu. Tega je bilo v mojem življenju že 
preveč. Odgovornost do  »življenja« pa 
mi narekuje, da morava nekaj storiti tudi 
jaz in ti. 

Higiena! Osebna higiena, higiena okolja, 
higiena prehrane, dela, prometa, komu‑
nalna higiena, mentalna in duševna 
higiena…! Sedaj mislim, da smo že na 
isti valovni dolžini! Sodobna  higiena se 
ukvarja s preprečevanjem  bolezni tako, 
da odstranjuje škodljive  vplive iz  okolja 
in nas uči, kako zdravje krepimo. Ponuja  
tudi rešitve za uspešno odstranjevanje  
nevarnosti, ki nam pretijo. Star slovenski 
rek pravi: »Zase se brigaj!«. Strinjam se, 
zato se brigam zase. Ni mi vseeno, kako 
se počutim, kako delujem na bližnje, kaj 
dam vase in nase!   

»Mir ni nekaj, kar si želiš, mir je nekaj, 
kar narediš, nekaj kar delaš, nekaj 

kar si in tisto, kar daješ drugim 
ljudem,«  je zapisal Robert 

Fulghum.  Res je, samo 
kar imaš, samo to, kar si,  

lahko daš!   Ne bodimo 
osli! Brigajmo se zase, 

za higieno na vseh 
področjih delovanja  
in srečni delujmo v 
okolju, ki nujno 
potrebuje obraze z 

žarom v očeh, s topli‑
mi pogledi in spod‑
budnimi besedami! 
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Anica Kolar

Časi
Na njivi nekaj se svetlika,
prav počasi se premika.
Mar je zlata konjska vprega?
Mogoče pa je izza brega
pastir veselo privihral,
ko je živino pasti gnal!

Vračam se v stare čase,
veter maje žitne klase,
tišino trga konj rezget,
utrujenih žanjic klepet.
Moj dom varno je zavetje,
mladih src ubrano petje.

Sedaj pa njiva tam sameva,
samo njen krik v nebo odmeva:
kliče, prosi na pomoč,
da bilo bi kot nekoč,
da bi s staro limuzino,
vozili se le v trgovino.

planinci planinskega društva Trebnje smo se julija letos povz- 
peli na 4807 m visoko Belo goro, na Mont Blanc. skupino za-
nesenjakov je vodil Lojz Šalehar, ki je na gori že bil, ostali pa 
smo si razdelili naloge in trenirali ter nabirali kondicijo, da ne 
bi nekje sredi poti omagali. Majda Šalehar, ki je vrh tudi že 
osvojila, je preverjala vremenske in ostale razmere na gori, 
da ne bi prišlo do kakšnih nepredvidenih presenečenj. Tretji 
pomemben član odprave je bil rudi grmovšek, ki je poskrbel 
za prevoz in je bil nekakšen ekonom skupine.

13. julija 2010 smo se odpeljali v 
Chamonix in prenočili v kampu,   nasled‑
njega dne pa nadaljevali pot v Le Fayet, 
kjer smo se z vlakom odpeljali do Nid 
d´Aigle (2.380m), od koder se je začela 
prava alpinistična pot – nahrbtnik na 
ramo pa hajd po stezi za vodnikom Loj‑
zom, ki je šel proti gori  že tretjič. Vročina  
in veter sta nas spremljala po skalnati 
poti proti koči De Gouter (3.817m). Do 
koče Tete Rouse (3.167m) je bila speljana 
prijazna vijugasta pot, potem pa se je 
postavila pokonci in pošteno smo grizli 
kolena navkreber. Tudi zrak je postajal 
redkejši, dihanje težje,  z vrha pa je na nas 

Osem planincev PD Trebnje 
je osvojilo najvišji vrh Evrope 
Mont Blanc 

prežal strm prehod med dvema stenama 
s padajočim kamenjem. Skoraj navpično 
smo se čez temno skalovje vzpenjali proti 
naslednji koči na robu grebena in po šestih 
urah hoje le prispeli na naslednji cilj. Sanje 
o spanju v postelji nam je oskrbnik takoj 
razblinil, ostala je samo jedilnica ‑ lahko 
smo spali na tleh, na klopi ali na mizi. Vsak 
po svoje smo se trudili, da bi si nekoliko 
odpočili.

Ob pol dveh zjutraj se je koča prebudila 
v nov dan, bilo je živahno, saj je čakal zaj‑ 
trk, oblačenje, iskanje opreme, zapenjanje 
derez. Zamaskirani v kapuce, s čeladami in 

Na 
začetku 
poti
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varovalnimi pasovi, smo se s cepini v rokah 
pripravili za vzpon. Ob treh ponoči je bila 
trebanjska odprava popolna, oblikovali 
smo dve navezi, ki sta čakali na Lojzovo 
povelje.

Zaželeli smo si srečo in v temni noči so v 
snegu zaškripale dereze, naveze pa so se 
počasi vzpenjale proti nebu. Strmina na 
začetku poti je bila še v temi. Že ob svitu 
smo srečevali planince, ki so se zaradi 
višinske bolezni ali utrujenosti vračali. Mi 
smo  vztrajali in v megli prišli do bivaka Val‑
lot, kjer smo si oddahnili in nabrali moči za 
zadnji del vzpona. Ko smo se podali proti 
grebenu gore, je veter pihal čez 60 km/h, 
sunki pa so bili tako močni, da so vrtinčili 
sneg in zakrivali vrh. Energije v nas je bilo 
še vedno na pretek, adrenalina pa tudi in 
odprava je bila trdno odločena, da osvoji 
vrh.

Naposled so se oblaki razkadili. Še zadnji 
greben, korak za korakom in gora je bila 
premagana. Mont Blanc smo prvič osvojili 
Marjeta Martinčič, Jasmina Mis, Boštjan 
Mis, Grega Kovačič, Simon Murn, Roman 
Perpar in Zvone Kastelic. Nagrajeni smo 
bili z veličastnim razgledom na Švico, 
Italijo, Francijo, na štiritisočake, v dolino 
Chamonija, na Aiguille du Midi in prostr‑
anstva mogočne bele gore.

Ampak treba je priti še dol...
Navzdol je šlo hitreje, vendar je bilo stalno 
treba paziti  na razpoke, zdrse in sunke ve‑
tra, zato je bilo potrebno “nucati glavo” in 
v roki trdno držati cepin.  Opoldne smo 
se  utrujeni, a zadovoljni vrnili v kočo De 
Gouter, kjer sta nas  Majda in Ivica pričakali 
z objemi in toplo juho. Na kratko smo si 
odpočili, nato pa je bilo že treba v dolino. 
Zapustili smo kočo in spet smo se znašli v 
skalovju in v “zajlah.” Ponosno smo pogle‑
dovali nazaj. Bela gora je bila osvojena. Po 
treh urah hoje v dolino smo prišli do posta‑ 
je, od koder nas 
je vlak odpeljal v 
dolino Le Fayet, kjer 
nas je na železniški 
postaji že čakal 
Rudi, s katerim smo 
seveda najprej zavi‑
li na pijačo, potem 
pa še v kamp na 
njegov golaž. 

Naslednje jutro je 
sledilo potepanje 
po Chamonixu in 
vzpon z gondolo na 
3.842 m visoki  Ai‑
guille de Midi, nato 
pa smo zavili še na 

Če nisi previden, te lahko še kam odnese Vrh je osvojen Ajooooj, kakšna pot

ledenik Mer de Glace, v katerem je muzej 
ledenih skulptur in kamnin. 

Zadnji dan nas je pot proti domu pe‑ 
ljala tudi v Zermatt, smučarsko središče v 
Švici, v katerem smo si od blizu ogledovali 
Materhorn. Mogoče pa kdaj osvojimo tudi 
tega!  

Petdnevno popotovanje z osvojitvijo Mont 
Blanca je bilo zares nepozabno doživetje.  

Bele strmine
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Skuta je zelo primerna za otroke, ker 
vsebuje veliko kalcija. Za otroke jo lah‑
ko zmešamo s sadjem, medom, vanilijo, 
orehi, pudingom. Ker je zelo zdrava, jo 
uporabljamo v dietni kuhinji (iz posnete‑
ga mleka) pri pripravi lahko prebavljivih 
jedi, ki jih priporočajo pri rekonvalescen‑
tih, sladkornih, jetrnih bolnikih in pri bol‑
nikih s prehranskimi motnjami.

skuta je nezrel sir, ki ga 
delajo iz kravjega ali kozje-
ga mleka. poznamo jo tudi 
pod imenom sirček. je vi-
soko vredno, lahko prebav-
ljivo in zelo raznovrstno 
uporabno živilo. ker je hitro 
pokvarljiva, jo hranimo na 
hladnem in hitro porabimo. 
ima nekoliko kiselkast okus 
in jo uporabljamo za razne 
kolače, nadeve, pri peki pe-
civa. Lahko jo dodajamo 
tudi v omake ali jemo s 
kruhom. Če vanjo vmešamo 
različna zelišča, nastanejo 
odlični raznovrstni, okusni 
namazi (npr. čemažev), o ka-
terih sem v viziti že pisala. 
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Skuta, to sladko in zdravo živilo
Jedi iz skute so prisotne v vseh pokra‑
jinah naše dežele, posebej pa so znane 
prleške gibanice, dolenjski štruklji, 
pogače, zlivanke in potice. Skuto lahko 
zmešamo z ostalimi mlečnimi izdelki, kot 
so jogurt, sladka in kisla smetana, krasno 
se poda s sadjem in oreški. 

Odločila sem se za nekaj receptov naših 
babic, pred tem pa še nekaj nasvetov za 
mlade kuharice. Ker se nam vedno mudi, 
si lahko v kuhinji pomagamo z domačimi 
merami (žlico ali žličko). Tako za 1/8 l 
mleka potrebujemo 8 žlic mleka, 2 dag 
je zravnana žlica jogurta in kisle sme‑
tane, po 1 dag je zravnana žlica moke ali 
drobtin, zvrhana žlica moke je 2.5 dag, 
1 zravnana žlica soli, sladkorja in olja 
je 1.5 dag, 1 srednje debela čebula ima 
približno 4 dag, srednje debelo jabolko 
12.5 dag, srednje debel krompir pa 10 
dag (povzeto iz Utrinkov z mlečne ceste, 
J. Vinšek). Danes bomo pripravile sirove 
štruklje, ajdovo pogačo s sirom in skutne 
cmoke s slivami.

Dolenjski sirovi štruklji
So kuhani skutni štruklji, za katere bomo 
potrebovali ‑ 

za testo: 30 dag bele moke, 1.8 dl mlačne 
vode, sok četrt limone, 2 žlici jedilnega 
olja in malo soli. 

Za nadev: 1.20 dag skute, 3 dl sladke 
smetane, 2 jajci, 6 žlic sladkorja, 10 dag 
pšeničnega zdroba, ščepec soli. 
Iz osoljene moke, vode, olja in limonine‑ 
ga soka naredimo dobro vgneteno 
testo, ki ga razdelimo na dva hlebčka, 
pokapamo z oljem in pustimo počivati 
vsaj eno uro. Nadev pripravimo tako, da 
skuto pretlačimo, 
primešamo smeta‑
no, jajca, sladkor, 
zdrob in ščepec 
soli. Spočito testo 
tanko razvlečemo, 
premažemo z na‑
devom, štrukelj za‑
vijemo v prtič, povi‑ 
jemo na koncih in 

v osoljeni vodi ku‑
hamo 20‑25 minut. 
Če želimo imeti bolj 
pikantne štruklje, 
po skuti potresemo 
svež pehtran ali 
peteršilj, takih 
štrukljev seveda ne 
sladkamo. Sladke 
ponudimo s kom‑
potom ali čežano, 
slane pa kot prilogo ali k solati.

Ajdova pogača s sirom  
(z Bizeljskega)
Za testo potrebujemo: 20 dag ajdove 
moke, 2 dcl vrelega mleka, 2.5 dag kva‑
sa, čajno žličko sladkorja, 2 jedilni žlici 
mlačne vode, 10 – 15 dag bele moke, 3 
– 5 dag maščobe, sol. 

Za nadev potrebujemo: 30 dag dobro 
odcejene skute, 1 jajce, malo limonine 
lupine ali cimeta, 10 dag sladkorja, nekaj 
žlic kisle smetane, pest rozin, lahko tudi 
jagode svežega grozdja in pest orehov.

Ajdovo moko po‑ 
parimo z vrelim 
mlekom in gladko 
zmešamo, solimo in 
dodamo maščobo. 
Medtem postavimo 
kvas, dodamo čajno 
žličko sladkorja 
in 2‑3 žlice vode, 
premešamo in pus‑ 
timo, da vzhaja. Ko  
se poparjena in žgancem podobna masa 
ohladi oziroma postane mlačna, dodamo 
kvas in belo moko in zamesimo gladko 

testo. Nekaj časa 
pustimo, da vzhaja, 
nato pa ga razval‑
jamo za svinčnik 
debelo in z njim 
obložimo pekač ali 
ponev – testo naj 
pokriva dno, ob 
robu pa naj sega za 
palec visoko. Za na‑
dev dobro odcejeno 

domačo skuto zdro‑
bimo ali pretlačimo, 
dodamo jajce, li‑
monino lupino ali 
cimet, sladkamo, 
dodamo smetano 
in gladko zmešamo. 
Nadev zvrnemo na 
testo, posipamo z 
rozinami ali grozd‑
nimi jagodami in 

grobo narezanimi orehi, narahlo potis‑
nemo v skuto, da se ne zažge in pogačo v 
srednje vroči pečici (175 ‑ 180º) spečemo. 
Še toplo razrežemo na primerne kose in 
postrežemo. Sladkamo le, če se nam zdi 
potrebno, sicer pa naj bo ta pogača sladka 
le toliko, da je prijetna za okus. To pogačo 
so običajno pekli v času trgatve.

Skutni slivovi cmoki
Za testo potrebujemo: 25 dag skute, 3 
dag masla, 2 jajci, ostro moko, nekaj žlic 
kisle smetane. 

Skuto pretlačimo, jo zabelimo s stopljenim 
maslom, zmešamo z 
razžvrkljanimi jajci, 
soljo in kislo smeta‑
no, dodamo moko 
(okoli 15 dag), da 
dobimo rahlo testo, 
ki naj počiva pol 
ure, nato ga razval‑
jamo kot zavitek, 
vendar bolj debe‑
lo in s koleščkom 
razrežemo na manjše 

kvadrate, sredi katerih polagamo srednje 
debele, izkoščičene slive, ki smo jih na‑
polnili z malo rjavega sladkorja in cimeta. 
Kvadrate po robovih stisnemo kot culico 
in oblikujemo v dlani. Cmoke kuhamo 
v slanem kropu okoli 7 – 10 minut, jih 
poberemo s penovko in damo na cedilo. 
Zabelimo jih s prepraženimi drobtinami 
in ponudimo s kompotom.

Dober tek!
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Zdenka Seničar

Topolšico večina ljudi pozna po zdravilišču, manj pa po spe-
cialni bolnišnici, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekun-
darni ravni in obsega specialistično ambulantno in bolnišnično 
dejavnost na področju zdravljenja internističnih bolezni, še 
posebej pljučnih bolezni in tuberkuloze. 

Julija so nas predstavniki bolnišnice po‑ 
vabili na predstavitev e ‑ OVP projekta za‑ 
gotavljanja varnosti pacientov v bol‑ 
nišnicah, ki je pritegnila precej pozornosti 
strokovne javnosti. 

Nevarnost padcev se pri hospi-
taliziranih pacientih povečuje
V bolnišnici Topolšica imajo v poprečju 
zasedenih več kot 120 postelj dnevno. 
Za paciente skrbi 43 medicinskih sester, 
kar je kar 30 manj, kot bi jih po norma‑
tivih potrebovali in ker je tudi starostna 
struktura pecientov s težkimi pljučnimi 
in drugimi obolenji vsako leto višja, ne 
morejo zagotavljati varnosti. Med slo‑ 
venskimi splošnimi bolnišnicami vodijo po 
številu padcev pacientov na 1000 oskrbnih 
dni. Le ‑ ti lezejo preko posteljne ograje ali 
padejo s postelje, veliko je zdrsov pri hoji, ...  
Nemogoče je, da bi bila medicinska ses‑
tra prisotna takoj, ko jo pacient potrebuje, 
posebej še, če ima delo pri drugem pa‑
cientu ali ne sliši klica. Pri iskanju rešitev 
so bolnišnični informatiki v sodelovanju 
s podjetjem Smart Com izdelali projekt 
E – OVP, s katerim so leta 2009 kandidirali 
na javnem razpisu Ministrstva za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo, ki je bil 
delno sofinanciran iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. V močni konkurenci 

izmed več kot 200 prijavljenih projektov 
je bil to eden najboljših prijavljenih pro‑
jektov. Z uporabo tega projekta želijo v 
bolnišnici zmanjšati število padcev nemir‑ 
nih pacientov in s tem posledično njihove 
dodatne poškodbe.

Sistem E – OVP
To je sistem obveščanja zdravstvenega 
osebja o stanju in potrebah pacientov 
v bolniški sobi. Spremlja nemirnost pa‑
cienta in prisotnost oziroma odsotnost v 
bolniški postelji, ažurno obvešča odgo‑
vorno zdravstveno osebje s podatki, ki 
omogočajo hitro ukrepanje in nudi us‑
trezne informacije drugim službam v 
bolnišnici za nadaljnjo obdelavo.

V prvi fazi izgradnje je sistem zgrajen za 
en bolniški oddelek s 5 bolniškimi sobami 
in 15 posteljami. Obveščanje o nemirnosti 
pacienta je izvedeno preko telefonskega 
klica za dežurne medicinske sestre. Z upo‑
rabo sistema so nastale nove digitalne vse‑
bine, ki so in bodo izhodišče za nadaljnje 
delo in e‑storitve (stroka, izobraževanje, 
dostopnost).

Osnovna izhodišča pri načrtovanju sistema 
za obveščanje:

sistem ne sme posegati v zasebnost •	
pacienta,
naprava za zaznavanje nemirnosti •	
mora biti zgrajena v skladu s stan‑
dardi,
sistem obveščanja mora v čim večji •	

Umestitev e- sistema obveščanja za 
varnost pacientov

E – sistem obveščanja za 
varnost pacientov (E – OVP) 
v bolnišnici Topolšica
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meri izkoriščati obstoječo telekomu‑
nikacijsko infrastrukturo,
sistem za obveščanje mora biti odprt in •	
omogočati naknadno vključitev drugih 
aplikacij, ki potrebujejo storitve hitrega 
sporočanja

Glavni elementi sistema 
obveščanja so:

senzorji za zaznavanje nemirnosti pa‑•	
cientov,
sporočilni sistem,•	
telekomunikacijske povezave•	

Senzor za zaznavanje nemirnosti je 
nameščen v postelji pod vzmetnico in 
omogoča zaznavanje prisotnosti pacienta 
v postelji in njegovo premikanje. Če so pre‑
miki pacienta v postelji intenzivni in trajajo 
dlje časa, senzor to zazna kot nemirnost. 
Senzor omogoča nastavitev občutljivosti, 
tako da je možna prilagoditev na izved‑
bo postelje in vzmetnice, na ta način se 
zmanjša število lažnih alarmov nemirnosti 
ali nezaznavanje prave nemirnosti. Teža 
pacienta ne vpliva na delovanje senzorja.

Senzor lahko istočasno zazna tudi odhod 
pacienta s postelje. To funkcionalnost je 

možno po želji izključiti. Senzor preko 
kontrolne enote sporoči nemirnost 
sporočilnemu sistemu s krmiljenjem brez‑ 
napetostnega kontakta.

Sporočilni sistem na podlagi spremembe 
stanja kontaktov senzorja obvesti dežurno 
medicinsko sestro o nemirnem pacientu. 
Sistem je sestavljen iz strežnika, ki je pove‑ 
zan v sistem telefonije, kar mu omogoča 
posredovanje govornih sporočil. Ker sistem 
dobi natančno informacijo, v kateri postelji 
se nahaja nemirni pacient, so v strežniku 
shranjena vnaprej posneta govorna 
sporočila, ki medicinski sestri posredujejo 
informacijo o lokaciji postelje.

Kako deluje sistem E - OVP?
Pošiljanje obvestil iz sistema mora biti pri‑
lagojeno različnim oblikam dela (dnevni/
nočni turnus, dopoldanski/popoldanski 
turnus, delo med vikendi in prazniki).

Obveščanje mora biti izvedeno v skladu z 
zadolžitvami zdravstvenega osebja, vse‑
bovati mora vse informacije, ki odgovorni 
medicinski sestri omogočijo pravočasno 
in ustrezno ukrepanje. Nameščeni sistem 
je enostaven za uporabo in nemoteč za 
osnovno delo zdravstvenega osebja.

Kaj spremljamo?
Nemirnost•	 : pacient leži v postelji, po‑
javi se napad tresljajev, ki traja več kot 
15 sekund, sproži se alarm in klic na 
telefon (nemirnost v sobi x, na postelji 
y), nastane prikaz na uporabniškem 
vmesniku (ekranu), nakar medicinska 
sestra s pritiskom na številko 3 na tele‑
fonu razreši alarm in prevzame obrav‑
navo pacienta.
Padec•	 : nepokretni pacient, ki zahteva 
poostren nadzor, leži v postelji; ko 
pade s postelje, senzor zazna njegovo 
odsotnost, sproži alarm in klic na tele‑
fon (padec s postelje, soba x, postelja y) 
ter prikaz na uporabniškem vmesniku, 
s pritiskom na številko 3 na telefonu 
medicinska sestra razreši alarm.
Odsotnost•	 : pacient leži v postelji; 
ko zapusti posteljo, senzor zazna 
njegovo odsotnost in jo prikaže na 
uporabniškem vmesniku. Medicinska 
sestra je za pacienta v sistemu nastavila 
čas še dovoljene odsotnosti (prednas‑

Priklop senzorja

Senzor za zaznavanje

tavitev 60 minut). Ko je čas prekoračen, 
se sproži alarm in klic na telefon (bol‑
nik pogrešan, soba x, postelja y) ter se 
prikaže na uporabniškem vmesniku, 
s pritiskom na številko 3 na telefonu 
medicinska sestra razreši alarm, pre‑
vzame obravnavo pacienta.
Klic v sili: •	 pacient pritisne tipko za klic, 
sproži se alarm in klic na telefon (klic 
iz sobe, soba x, postelja y), nastane 
prikaz na uporabniškem vmesniku, 
s pritiskom na številko 3 na telefonu 
medicinska sestra razreši alarm, pre‑
vzame obravnavo pacienta.
Eskalacija:•	  s sproženjem enega od 
alarmov se pojavi klic na telefon in 
prikaz na uporabniškem vmesniku. 
Medicinska sestra je zasedena z 
obravnavo drugega pacienta, zato s 
pritiskom številke 4 na telefonu za‑
vrne reševanje alarma, sistem E‑OVP 
kliče naslednjo medicinsko sestro, ki 
s pritiskom na številko 3 na telefonu 
prevzame obravnavo pacienta.

Prednosti E-OVP sistema
Rešitev sistema za obveščanje o nemirnosti 
pacientov zmanjšuje možnost, da pacient 
zaradi nemirnosti pade s postelje in se pri 
tem poškoduje. Ker so običajno tovrstni 
pacienti starejše osebe, so poškodbe po 
takih padcih lahko zelo resne, zdravljenje 
pa dolgotrajno in povezano z velikimi 
stroški.

Viri:
Ivartnik Kanduč: E – sistem obveščanja za varnost pa‑•	
cientov. Promocijsko gradivo. Topolšica, 2010
E.  Okic: Projekt E – OVP. Topolšica, 2010.•	
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NA IZLETU V KRAPINI
krapina je majhno mesto, ki slovi po najdišču krapinskega 
pračloveka. pred 200 leti so na arheoloških najdiščih odkrili 
nekaj izjemnih najdb in v začetku sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja postavili prvo muzejsko zbirko, ki je privab- 
ljala množice obiskovalcev, a je medtem že nekoliko zastare-
la. konec letošnjega februarja je bil odprt Muzej krapin- 
skih neandertalcev, zasnovan na najsodobnejših načelih in 
merilih muzejske postavitve.

Pod vodstvom g. Josipa Felbabića smo se 
člani kolektiva ORL, očesnega oddelka in 
zdravstvenih administratork nevrološkega 
oddelka odpravili na ogled Muzeja krapin‑
skih neandertalcev.

Deževna septembrska sobota je napove‑
dovala konec poletja, a vpliva na dobro 
voljo in pričakovanja, kaj novega bomo 
izvedeli o prazgodovini, ni imela.

Leta 1899 je Dragutin Gorjanović Kram‑
berger, slavni hrvaški paleontolog, geolog 
in univerzitetni profesor, na poziv lokalnega 
učitelja Josipa Rehoriča našel po 6 letih iz‑
kopavanja na Hušnjakovem hribu 3000 
paleontoloških ostankov neandertalcev in 
živali, kar je največja takšna zbirka na svetu. 
V začetku 90‑tih let prejšnjega stoletja so 
znanstveniki iz McMaster univerze v Ha‑ 
miltonu v Kanadi s pomočjo Electron Spin 
Resonance metode (ESR) in analize zobne 
sklenine nosoroga odkrili, da krapinski ne‑
andertalci izhajajo iz zadnje velike ledene 
dobe, oziroma da so stari 130 tisoč let. 

Neandertalci so živeli v tako imenovanih 
»pol« jamah, ki jih je izdolbla voda, zato 
so bile navpične stene gole, brez rastlin. 

Razstavni prostor muzeja se nahaja med 
dvema hriboma, Hušnjakova in Josipov‑
ca, in z zunanje strani skoraj ni viden, saj 
spominja na betonsko pol jamo. Vhod je 
vklopljen v pejsaž in ob vstopu smo imeli 
občutek, da vstopamo v jamo.

Atrij muzeja je stiliziran kot neandertalsko 
bivališče, steklena stena pa kot veliko plat‑
no, na katerem ves čas predvajajo kratek 
film o življenju krapinskih neandertalcev.

Po ogledu filma nas je vodič popeljal po 
razstavnih prostorih, kjer so poleg najdišča 
in artefaktov prikazana tudi zgodovinska 
odkritja, širši znanstveni kontekst in še širši 
časovni razpon, različna tolmačenja in teori‑
je, prikaz nastanka sveta od Velikega poka 
in nastanka Zemlje do pojava praljudi, kjer 
je v eni od postaj postavljena realna rekon‑
strukcija najdišča praljudi na Hušnjakovu s 
pomembnimi kopijami najdb, od lobanj do 
čeljusti praljudi, kosti jamskega medveda, 
bobra, nosoroga in jelena.

V ogromni dvorani je na nas naredilo 
največji vtis 19 podob s popolno rekon‑
strukcijo in prikazom njihovega življenja. 
Ta del predstavlja uvod v razlago razvoja 
neandertalcev, njihovega duhovnega 
življenja, morfologijo, kulturo in okolje.

Ogled smo zaključili z ogledom prikaza 
kulture evolucije človeške vrste po nean‑
dertalcih.

Pri izhodu nam je dež preprečil ogled oko‑
lice muzeja, kjer iz gozda preideš v lepo 
urejen park s skulpturami.

V bližnji restavraciji smo se ustavili na do‑
brem zagorskem kosilu. V prijetnem ambi‑
entu in klepetu je čas hitro mineval in kar 
naenkrat smo bili na poti proti domu.

Doktorju Felbabiću se zahvaljujemo za do‑
bro organiziran in zanimiv ogled naše praz‑
godovine. Takšna oblika druženja bo imela 
zagotovo dober vpliv na nas tudi v delovnem 
okolju, zato ga bomo kmalu ponovili. 

Viri: 
h•	 ttp://croatia.hr/sl‑SI/Predstavnistva/Slovenija/
Glasilo/Krapina‑E28093‑odprt‑Muzej‑krapinskih‑
neandertalcev?Y2lcMTM0Mw3D3D (19.9.2010).
http://www.google.si/images?hl=source=imghpbiw•	
=1020bih=593q=krapina+muzejbtnG=Iskanje+slik 
(19.9.2010).

Slabo vreme ni motilo našega dobrega 
razpoloženja

Zaščitene so bile s treh strani, vhod pa je 
bil le s sprednje strani in hkrati nadzorovan 
pred prihodom morebitnih sovražnikov. 
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Alenka Andolšek

Ekipa naše bolnišnice je štela 37 tekmo‑ 
valcev,  13 deklet in 24 fantov.

Tekmovali so v vseh športnih panogah: 
v tenisu, namiznem tenisu, badmintonu, 
malem nogometu, košarki, odbojki na miv‑
ki, v balinanju, lokostrelstvu, pikadu, golfu, 
veslanju in družabnih igrah, nekateri celo 
v dveh ali treh panogah, v kolikor je bilo 
po programu to mogoče. Vedeli so, da je 
vsaka točka dragocena in so jih pridno na‑
birali. Vsi so se po svojih najboljših močeh 
trudili odlično zastopati našo bolnišnico.

5. ŠPORTNE IGRE SLOVENSKIH BOLNIŠNIC
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Športne igre slovenskih bolnišnic so postale že tradicionalni družabni dogodek vseh slovenskih bolnišnic. 
Letošnje, 5. športne igre slovenskih bolnišnic, je organiziralo Združenje zdravstvenih zavodov slovenije. 
Športni navdušenci iz slovenskih bolnišnic in Ministrstva za zdravje so v petek in soboto, 10. in 11. septem-
bra, tekmovali in se družili v čudovitem, nam zelo znanem športnem parku otočec. 

Čeprav pravijo, da je važno sodelovati, 
ne zmagati, pa ne smemo mimo tistih 
članov naše ekipe, ki so nam priborili 
največ točk:  

mesto je osvojila naša moška ekipa 1. 
v košarki  in Boris Bele v badmin‑
tonu,
mesto sta osvojili ženska in moška 2. 
ekipa v odbojki na mivki, pa še Raj‑ 
ko Krnc v pikadu  in Matjaž Lapanje 
v tenisu, 
mesto si je v namiznem tenisu pri‑3. 
borila Barbara Tratnik Jaklič, moška 
ekipa v balinanju in Mira Retelj v 
golfu.

Tudi vsi ostali so se zagrizeno borili in na 
koncu je ekipa bolnišnice z zaostankom 

le dveh točk dosegla skupno 2. mesto. Tretje 
uvrščeno ekipo so premagali za 70 točk.

Organizacija iger je vsako leto odlična 
Tudi letošnje igre so bile organizirane na 
najvišjem nivoju, tako v tekmovalnem kot 
tudi v družabnem delu, naši športniki pa so 
nadvse hvaležni direktorici, ki jim omogoči 
udeležbo na igrah.

Pa nasvidenje na 6. športnih igrah v letu 2011.



48

šport in rekreacija

Breda Benkič

Vsako leto se športnih iger v Umagu udeleži tudi ekipa URIHO iz Zagreba, zavoda za 
osebe s posebnimi potrebami, Uroš pa je »kriv«, da so se med nami spletle 

prijateljske vezi. Smo edina ekipa, ki jih sprejemamo take kot so 
in letošnje druženje je na pobudo Uriha pripeljalo do prijateljske 
nogometne tekme. Kljub napornemu tekmovalnemu dnevu so 

se naši fantje z veseljem odzvali povabilu, vsi 
ostali pa smo bili navijači.

Igrali so do rezultata desetih golov. Med 
tekmo je bilo čutiti čisto poseben žar in 
spoštljiv odnos do nasprotne ekipe. Naši 
fantje so bili pozorni, da niso bili pregrobi, 
»slučajno« je prišlo do  kazenskega strela, 
Uroš se je »zmotil« in dal avtogol, itd.., vsi 

pa smo navijali za Uriho.

Rezultat na koncu sploh ni bil pomemben. S 
takim dejanjem in odnosom do oseb s poseb‑
nimi potrebami smo pokazali veliko srce naše 
ekipe in dokazali, da prijaznost in strpnost ne 
pomeni podrejanja, ampak sožitje!

Prvič…
Prvič se je ekipa bolnišnice z desetimi tek‑
movalci udeležila športnih iger pred šestimi 
leti. Domov se je vrnila z lepimi rezultati in s 
pokalom za fair – play. Še vedno smo edina 
slovenska ekipa, ki ga je prejela. 

Z leti je ekipa pridobivala nove člane, število 
tekmovalcev je naraslo na 20 do 25, kar pa 
je bilo še vedno premalo, da bi sodelovali v 
vseh športnih panogah. Do skupne zmage 
nam je vedno zmanjkalo samo nekaj točk, 
redno smo se uvrščali na drugo mesto, 
kar pa je bil za tako majhno ekipo tudi 
velik uspeh. Zaradi dobrih rezultatov je 
letos lahko v ekipi sodelovalo 30 tekmov‑
alcev.

Šestič…
Že na sestanku ekipe doma, med potjo 
v Umag in na igrah, je bilo med nami 
čutiti veliko željo po zmagi, čeprav se na 
glas o tem nismo pogovarjali. Sodelovali 

Breda Benkič

NAJBOLJŠI SMO BILI TUDI IZVEN 
SLOVENSKIH MEJA…

DRUGAČNA TEKMA

smo v vseh športnih panogah in pridno na‑
birali točke. Ko smo jih zadnji dan seštevali, 
smo bili zelo zadovoljni z izkupičkom in 
nestrpno smo čakali na uradno razglasitev 
rezultatov. Med podelitvijo je adrenalin ve‑
dno bolj rasel in ko smo le zaslišali napove‑
dovalca, da smo osvojili pokal za skupno 

prvo mesto in prehodni 
pokal, je bilo veselje 
nepopisno. Čestitke 
so deževale od vse‑

povsod, z njimi 

Na  jubilejnih 10. športnih igrah 
v umagu, o katerih smo poročali 
že v prejšnji številki vizite, smo 
športniki novomeške bolnišnice 
med 550 udeleženci in 25 eki-
pami v 10 panogah dosegli pet 
prvih, štiri druga in eno tretje 
mesto ekipno ter s tremi zlatimi, 
dvema srebrnima in tremi bro-
nastimi medaljami posamezno 
osvojili skupno prvo MesTo.

niso skoparili niti člani vodstva SZSV iz 
Ljubljane, saj smo prva slovenska ekipa 
članov, ki ji je to uspelo. V tistem trenutku 
smo se spomnili naše direktorice, a žal ni 
nihče imel njene telefonske številke, da bi 
ji takoj sporočili veselo novico, smo bili 

pa naslednji dan veseli njenih čestitk.

Iskreno se zahvaljujemo direktorici ga. 
Miri Retelj in ostalim sponzorjem za vso 
podporo.   

Naša velika želja je, da bi v prihod‑ 
njih dveh letih dobili prehodni pokal 
v trajno last, zato pridno nabiramo 
kondicijo za nove zmage. Z veliko 
dobre volje in nekaj vaše podpore 
nam bo gotovo uspelo osvojiti še 

kakšen dober rezultat!

Osvojili smo en kup 
pokalov

Drugačna tekma

 Za vedno 
prijatelji

Niso čudni. so drugačni! oni 
so nekaj posebnega…niso 
kot ostali ljudje…so boljši, 
bolj veseli, nikoli hudobni. 
so naši prijatelji.
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NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ PREJŠNJE 
ŠTEVILKE VIZITE:
1. na gra da: Milena Cekuta, Šentjernej

2. na gra da: Valerija Kukman, Novo mesto

3. na gra da: Martin Kastelic, Gabrje 

Pra vil ni od go vor se gla si:  REHABILITACIJA

Nagrajencem bomo nagrade poslali po pošti. 

NAGRADE DANAŠNJE KRIŽANKE SO:
1. NAGRADA: knji ga
2. NAGRADA: ma ji ca
3. NAGRADA: praktično darilo
Pra vil no iz pol nje ne ku po ne kri žan ke poš lji te 
na na slov ured niš tva:

Uredništvo VIZITE,   
Splo šna bol ni šni ca Novo me sto,  
Šmi hel ska ce sta 1, 8000 Novo me sto, 
tel: 07 39 16 115, fax: 07 33 23 097,  
ali na e-naslov: vizita @sb-nm.si.

nagradna križanka



Izpolnite vprašalnik. Dobite ga pri svojem družinskem zdravniku 
ali na www.midva.com, kjer najdete tudi podrobnejše informacije 
o motnji erekcije.

Pokličete lahko tudi Krkino telefonsko številko (080 2 69 2) 
za brezplačno svetovanje specialista urologa.
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