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UVODNIK
V Splošni 
b o l n i š n i c i 
Novo me‑ 

sto smo v po‑ 
slovnem letu 

2011 nadaljevali z 
uresničevanjem  us‑

meritev, ki smo jih začrtali v Strateškem 
razvojnem programu 2007 – 2012. glavne 
strateške usmeritve opredeljujejo za‑ 
gotavljanje kakovostnega zdravstve‑
nega varstva na sekundarni ravni za 
uporabnike Dolenjske in bele krajine, 
pri čemer je pomembno povečevanje 
zdravstvenih storitev na področjih, ki se 
izkažejo, da jih prebivalstvo potrebuje, s 
čim boljšo dostopnostjo in kakovostjo ter 
čim krajšimi čakalnimi vrstami. Pri tem je 
bolnišnica vodila takšno finančno poli‑
tiko, ki je usklajevala prihodke z odhodki 
in tako zagotavljala čim boljšo plačilno 
sposobnost. 

Tudi tokrat lahko z zadovoljstvom povemo, 
da smo v letu 2011 skoraj v celoti izpol‑
nili planirane naloge in cilje.  S ponosom 
lahko predstavimo dosežene rezultate 
in dejavnike, ki so vplivali na to, da smo 
poslovno leto zaključili uspešno.

Pogodba z zavodom za zdravstveno za‑
varovanje je bila v letu 2011 sklenjena v 
prvem trimesečju leta. Leto 2011 je bilo 
zaznamovano z uresničevanjem spre‑
jetih ukrepov za vzdržnost zdravstvenega 
sistema. Realizacija ukrepov sicer ni bila 
sto odstotna, vendar je  prispevala h kon‑ 
čnemu pozitivnemu rezultatu.

za 8,32 % pri obiskih in pri točkah za 1,17 
%.  Povprečna utež SPP primerov bolnišnice 
je bila dosežena v višini količnika  1,40 in je 
višja za 3,750 % glede na leto 2010.

Finančni izid poslovanja bolnišnice izka‑
zuje, da je bila izkoriščenost in poraba vi‑
rov sredstev v mejah planiranih sredstev in 
da leto zaključujemo s 4.508 EUR presežka 
prihodkov nad odhodki. Prihodek je bil v 
letu 2011 dosežen v višini 51.886.033 EUR 
in je bil glede na realizacijo v letu 2010 za 
3,54 % višji, glede na  plan pa za 1,43 % 
višji. Če bi dobili  plačilo zzzS za celotni  
realizirani program, bi bil prihodek višji za 
2.663.729 EUR.

Odhodki bolnišnice so se v letu 2011  glede 
na leto 2010 zvišali za 3,55 %, glede na plan 
pa porasli za 1,42 %. Tudi v letu 2011 smo 
veliko naporov usmerjali v obvladovanje 
stroškov, tako stroškov dela kot stroškov 
materiala in storitev. 

število zaposlenih je bilo 31.12.2011 glede 
na leto 2010 višje za 1,78 %. Porast števila 
delavcev beležimo le v strukturi zdravni‑ 
kov, ki so v bolnišnici že več let deficitaren 
kader.  

Tudi v letu 2011 smo bili najbolj aktivni pri 
zagotavljanju ciljev kakovosti. Vzpostavljen 
sistem kakovosti po mednarodnem stan‑
dardu ISO 9001:2008 v Splošni bolnišnici 
Novo mesto je pri  zunanjih presojevalcih  
uspešno prestal peto presojo. Poleg tega 
smo  ponovno  sodelovali v procesu za pri‑
dobitev Priznanja za poslovno odličnost 
Republike Slovenije (PRSPO) in izboljšali 
rezultat iz preteklih let ter dosegli najvišje 
število točk, odkar sodelujemo v procesu 
PRSPO. Uspešno pa smo prestali tudi 
presojo po mednarodnem standardu za 
bolnišnice DNV‑NIAHO. Poleg HAccP stan‑
darda smo na področju pranja tekstilij ob‑
novili evropski standard kakovostne nege 
tekstilij RAL gz 992/1 in ga nadgradili v RAL 
gz 992/2 za nego bolnišničnih tekstilij.  

Poslovanje bolnišnic v letu  2012 bo po 
napovedih zzzS in Vlade RS recesija še 

močneje zaznamovala. Vodstvo in z njim 
vsi zaposleni bomo morali nenehno tehtati 
stroške in koristi poslovanja ter poiskati vse 
rezerve, da bi lahko ohranili pravice zavaro‑
vancem in obseg storitev na enakem nivoju,  
kot smo ga dosegli v letu 2011. 

Soočenje z zaostrenimi pogoji poslovanja 
bo zahtevalo veliko mero razumevanja, 
inovativnosti, pripadnosti in angažiranosti 
za iskanje najboljših rešitev v procesih dela 
in stroškovni učinkovitosti. 

Tudi v teh pogojih v bolnišnici načrtujemo 
svoj razvoj, ki smo ga opredelili v finančnem 
načrtu za leto 2012. Posebej bi rada pouda‑
rila dva velika in nadvse pomembna projek‑
ta: izgradnjo urgentnega centra in interne‑
ga oddelka, v okviru projekta učinkovite 
rabe energije zaključek del za energetsko 
učinkovite ogrevalne, hladilne, klimati‑ 
zacijske in prezračevalne sisteme, dogra‑
ditev energetskih naprav ter trigeneracije. 
za ta projekt smo pridobili nepovratna sred‑
stva EU sklada v višini 3.884.502 EUR‑ov. 

Splošna bolnišnica Novo mesto ima izredno 
velik kapital v dobrem kadrovskem poten‑
cialu.  V kolektivu spoštujemo vrednote 
in bomo sledili viziji, ki smo si jo začrtali v 
strateškem razvojnem programu. Rezultati 
se kažejo v sprejemanju organizacijskih 
sprememb, v sodelovanju pri projektnem 
in timskem delu in v sodelovanju pri uvaja‑ 
nju kakovosti zdravstvenih storitev, modela 
poslovne odličnosti, standardov kakovosti 
ISO in mednarodnih standardov.

Verjamem v kolektiv, ki je pripravljen na 
izzive pri uvajanju pozitivnih sprememb in 
želi krepiti odnose v organizaciji, medse‑
bojno zaupanje, medsebojno spoštovanje 
in medsebojne obveznosti. Skupaj moramo 
prevzeti odgovornost za delovanje sekun‑
darnega zdravstva v JV Sloveniji, zato sem 
prepričana, da bomo tudi v bodoče naše 
poslanstvo uspešno izvajali.

Mira Retelj, v. d. direktorice

V letu 2011 smo do zzzS realizirali 20.701 
SPP primerov, kar je 28.900 uteži v akutni 
bolnišnični obravnavi, v primerjavi z letom 
2010 to pomeni za 3,41 % več oziroma 2.218 
uteži več od plana. Program do zzzS smo 
presegli za 7,41 %. V neakutni bolnišnični 
obravnavi smo realizirali 9.408 bolniško‑
oskrbnih dni, kar je za 2,27 % manj kot v 
letu 2010. V specialistično ambulantni 
dejavnosti smo realizirali 171.710 obiskov 
oziroma 2.041.370 točk. Plan je bil presežen 
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BOLNIŠNICA  
PONOVNO MED  
FINALISTI PRSPO 2011

Zdenka Seničar

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PR-
SPO) je najvišje državno priznanje v okviru nacionalnega 
programa kakovosti Republike Slovenije. Podelijo ga za 
dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter 
kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in ino-
vativnosti. Priznanje sestavljata listina in skulptura. Med 
finalisti za to prestižno priznanje je bila letos ponovno 
tudi naša bolnišnica.

Zgodovinski pregled 
kratek pregled zgodovinskih dogajanj na področju dvigovanja zavesti o 
pomenu kakovosti v svetu, na začetku predvsem v industriji, pozneje pa tudi 
na področju storitev, kaže na dejstvo, da je Japonska že v petdesetih letih razvila 
svoj sistemski pristop obvladovanja kakovosti (Total Quality Management), 
katerega razvoj in posledica sta bila zaznamovana v letu 1951 s podelitvijo prve 
nagrade za kakovost, t. i. Demingove nagrade (po Američanu dr. W. Edwards 
Demingu), najboljšim podjetjem po vrsti pomembnih kazalcev oz. meril. 

kot odgovor na to so v zDA v začetku šestdesetih let v avtomobilski in vojaški 
industriji intenzivno začeli pripravljati zahteve za ustrezen sistem zagotavljanja 
kakovosti na podlagi posebnih vprašalnikov in tako prišli tudi do prvih oblik 
standardov. V osemdesetih letih so zDA dopolnile japonski model TQM in ga 
prilagodile ameriškim razmeram. V letu 1988 so podelili prvo nagrado za ka‑
kovost, t. i. Malcolm baldrige National Quality Award (MbNQA).

Podelitev priznanja PRSPO 
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V zahodni Evropi so se takrat  
pojavili prvi standardi serije 
ISO 9000 in številni certifi cirani 
sistemi kakovosti. kljub temu 
pa se je na podlagi raziskav in 
primerjav produktivnosti v av‑
tomobilski industriji izkazalo, 
da so evropski proizvajalci 
avtomobilov daleč za Japon‑
sko in zDA. To je v letu 1990 
spodbudilo štirinajst vodilnih 
evropskih podjetij, da so 
ustanovili Evropski sklad za 
upravljanje kakovosti – Euro‑
pean Foundation for Quality 
Management (v nadaljevanju: 
EFQM) da bi razvili pristop oz. 
model, katerega uporaba bo 
dvignila konkurenčnost tudi 
v Evropi. EFQM je ob pod‑
pori Evropske organizacije 
za kakovost (EOQ) in Evrop‑
ske komisije (EU‑Dg III) razvil 
model za poslovno odličnost, 
ki je še danes podlaga EFQM 
nagradi za odličnost (EFQM 
Excellence Award) in je 
združil izkušnje MbNQA in 
Demingove nagrade. V letu 
1992 je bila že podeljena 
prva nagrada.  

V zahodni Evropi so se takrat  
pojavili prvi standardi serije 
ISO 9000 in številni certifi cirani 
sistemi kakovosti. kljub temu 
pa se je na podlagi raziskav in 
primerjav produktivnosti v av‑
tomobilski industriji izkazalo, 
da so evropski proizvajalci 
avtomobilov daleč za Japon‑
sko in zDA. To je v letu 1990 
spodbudilo štirinajst vodilnih 
evropskih podjetij, da so 
ustanovili Evropski sklad za 
upravljanje kakovosti – Euro‑
pean Foundation for Quality 
Management (v nadaljevanju: 
EFQM) da bi razvili pristop oz. 
model, katerega uporaba bo 
dvignila konkurenčnost tudi 
v Evropi. EFQM je ob pod‑
pori Evropske organizacije 

ske komisije (EU‑Dg III) razvil 

grad.  

Tudi v Sloveniji 
smo se po 
osamosvojitvi 
začeli soočati z 
zahtevami novih 
trgov, ki so mo‑
rali čez noč za‑
menjati jugoslo‑
vanskega. Tako 
je postalo jasno, 
kaj pomeni ka‑
kovost za našo 
konkurenčnost, 
produktivnost in 
življenjski stan‑
dard. 

Izhajajoč iz te jas‑
no prepoznane 
potrebe in vse 
bolj jasno ob‑
likovane nacio‑
nalne zavesti o 
kakovosti je Vla‑
da RS predlagala 
Državnemu zboru 
zakon o priznanju 
Republike Slo‑
venije za poslov‑
no odličnost. Po 
dveh pilotnih letih 
(1996 in 1997) je 

leta 1998 tudi naša država dobila nacio‑
nalno priznanje kot najvišje priznanje za 
dosežke na področju odličnosti poslovanja 
oziroma delovanja, ki je v osnovi (model 
poslovne odličnosti) enak EFQM nagradi 
za odličnost. 

Namen in cilji nacionalnega 
priznanja poslovne odličnosti
Namen 
‑ spodbujati slovenske gospodarske 

družbe, zavode in druge pravne osebe 
ter državne organe k uvajanju sistemov 
sodobnega, učinkovitega in celovitega 
doseganja kakovosti ter k načrtovanju 
in izvajanju sodobnega procesa poslo‑
vanja za zagotovitev konkurenčnosti 
proizvodov in storitev, 

‑ izbira zglednih in najboljših slovenskih 
organizacij po zgledu EFQM nagrade za 
odličnost ,

‑ slovenskim menedžerjem nuditi orodje 
za nenehno izboljševanje kakovosti 
proizvodov, storitev in poslovanja, 

‑ slovenskemu gospodarstvu na ta način 
pomagati pri doseganju globalne 
konkurenčnosti.

Cilji 
‑ razširiti zavedanje o evropskem modelu 

celovitega vodenja kakovosti oziroma 
odličnosti poslovanja, 

‑ povečati zavedanje o kakovosti in 
prizadevanje za nenehno izboljševanje 
kakovosti poslovanja v Sloveniji, 

‑ spodbuditi procese samoocenjevanja, 
‑ spodbuditi konkurenčne primerjave z 

domačimi in tujimi podjetji, 
‑ priznati podjetjem v Sloveniji dosežke 

na področju odličnosti, 
‑ promovirati uspešne strategije in pro‑

grame kakovosti doma in v tujini. 

18. januarja letos  je bila v kongresnem 
centru brdo pri kranju slovesna podelitev 
priznanj za poslovno odličnost (PRSPO) za 
leto 2011, na kateri so razglasili tudi sedem 
fi nalistov, ki so osvojili največ točk. Med nji‑
mi je bila ponovno naša bolnišnica.

Priznanje je v imenu zaposlenih prevzela v. 
d. direktorice ga. Mira Retelj, ki je v zahvali 
poudarila pomen sodelovanja in prizade‑
vanja vseh zaposlenih bolnišnice za dose‑
ganje čim boljših rezultatov na področju 
poslovanja.  

bolnišnica je ob tem prejela tudi končno 
poročilo ocenjevalne komisije, v katerem 
so navedene prednosti in priložnosti za 
izboljševanje poslovanja, ki bodo zapos‑
lenim predstavljale izhodišča za  dosego 
cilja – nagrade za poslovno odličnost.

Vir: http://www.mirs.gov.si•	

Prejemnik nagrade in fi nalisti PRSPO

z razvojem modela je bil storjen korak 
naprej do fi lozofi je zagotavljanja kakovosti, 
saj model vsebuje elemente, ki zajemajo ce‑
loten poslovni sistem in tako predstavljajo 
sistemsko nadgradnjo. Danes je v Evropi na 
osnovi EFQM modela poslovne odličnosti 
ustanovljenih že veliko nacionalnih na‑
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Zdenka Kralj

Aneks h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije in Aneks h Kolektivni 
pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi

V Uradnem listu RS, št. 107 z dne 29.12.2011, sta bila objavljena Aneks h Kolektivni pogodbi 
za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Aneks h Kolektivni pogodbi za za-
poslene v zdravstveni negi (v nadaljevanju: aneksa). 

Iz aneksov izhaja, da se problematika sred‑
njih medicinskih sester, ki na svojem de‑
lovnem mestu delno opravljajo aktivnosti 
in kompetence diplomiranih medicinskih 
sester, rešuje na sledeč način:
a)  Srednje medicinske sestre, ki najmanj 

zadnjih deset let pred uveljavitvijo 
aneksov izvajajo tudi aktivnosti in kom‑
petence diplomirane medicinske sestre 
iz Priloge 2 aneksov, v skladu s Poklic‑
nimi aktivnostmi in kompetencami v 
zdravstveni in babiški negi iz Priloge 
1 aneksov, in so zaključile poklicno 
izobraževanje po izobraževalnem pro‑
gramu za medicinske sestre, veljavnem 
do leta 1985, se lahko poleg delovne‑
ga mesta srednje medicinske sestre v 
določenem deležu do polnega delovne‑
ga časa razporedijo tudi na delovno 
mesto diplomirane medicinske sestre iz 
Priloge 2 aneksov. Najvišji možni delež 
dela na delovnem mestu diplomirane 
medicinske sestre je opredeljen v Prilogi 
2 aneksov. Odgovornost za opredelitev 
deleža delovnega časa na posameznem 
delovnem mestu srednje medicinske 
sestre in diplomirane medicinske ses‑
tre nosijo vodstva posameznih zavodov, 
nadzor nad določitvijo deležev izvaja 
Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z 
zbornico zdravstvene in babiške nege 
Slovenije – zvezo strokovnih društev 
medicinskih sester, babic in zdravst‑
venih tehnikov Slovenije.

b)  Srednje medicinske sestre, ki najmanj 
zadnjih deset let pred uveljavitvijo 
aneksov izvajajo tudi aktivnosti in kom‑
petence diplomirane medicinske sestre 

iz Priloge 2 aneksov, v skladu s Poklic‑
nimi aktivnostmi in kompetencami v 
zdravstveni in babiški negi iz Priloge 1 
aneksov, in so zaključile izobraževanje 
za zdravstvene tehnike oziroma tehnike 
zdravstvene nege po izobraževalnih 
programih, uveljavljenih po letu 1985, 

se lahko poleg delovnega mesta srednje 
medicinske sestre v določenem deležu 
do polnega delovnega časa, razporedi‑
jo tudi na delovno mesto diplomirane 
medicinske sestre iz Priloge 2 aneksov. 
Najvišji možni delež dela na delovnem 
mestu diplomirane medicinske sestre 
je opredeljen v Prilogi 2 aneksov. Odgo‑
vornost za opredelitev deleža delovne‑
ga časa na posameznem delovnem 
mestu srednje medicinske sestre in 
diplomirane medicinske sestre nosijo 
vodstva posameznih zavodov, nadzor 
nad določitvijo deležev izvaja Minis‑
trstvo za zdravje v sodelovanju z  zbor‑
nico zdravstvene in babiške nege 
Slovenije – zvezo strokovnih društev 
medicinskih sester, babic in zdravst‑
venih tehnikov Slovenije. 

Po tej točki aneksov se lahko razporedijo 
srednje medicinske sestre, ki ob razporedi‑
tvi podpišejo pogodbo o napotitvi na 
izobraževanje ob delu za pridobitev izo‑
brazbe diplomirane medicinske sestre. 
Izobrazbo diplomirane medicinske ses‑
tre morajo pridobiti najkasneje v šestih 
letih od razporeditve. V primeru, da v 
roku šestih let od razporeditve srednje 
medicinske sestre ne pridobijo izobraz‑
be diplomirana medicinska sestra, se jih 
prerazporedi na delovna mesta, za katera 
izpolnjujejo pogoje, glede na izobrazbo.

Srednje medicinske sestre, ki ne 
želijo skleniti pogodbe o napotitvi na 
izobraževanje ob delu, se prerazporedi 
na ustrezno delovno mesto, glede na nji‑
hovo izobrazbo. 
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c)  V plačni podskupini E3 se delovno 
mesto pod zap. št. 5 »E035001 bAbIcA 
–  ObPORODNA NEgA« preimenuje 
tako, da se glasi: »E035001 SREDNJA 
MEDIcINSkA SESTRA – bAbIcA«, de‑
lovno mesto pod zap. št. 37 »E037006 
DIPL. bAbIcA V PORODNEM bLOkU IT 
III« pa se preimenuje tako, da se glasi: 
»E037006 DIPL. bAbIcA V PORODNEM 
bLOkU ali IT III«.

Razporeditve in z njimi povezane sklenitve 
novih pogodb o zaposlitvi in pogodb o na‑
potitvi na izobraževanje delu je bilo potreb‑
no pripraviti najkasneje v dveh mesecih od 
uveljavitve aneksa, torej do 29.02.2012.  

Splošna bolnišnica Novo mesto je v prvih 
dveh mesecih letošnjega leta izpeljala ak‑
tivnosti za realizacijo aneksov ter konec 
februarja 2012 dosegla dogovor z reprezen‑
tativnima sindikatoma v Splošni bolnišnici 
Novo mesto glede deleža delovnega časa 
na posameznih delovnih mestih. 

Na podlagi ugotovljenih deležev se priprav‑
ljajo ustrezne pogodbe o zaposlitvi, kjer se 
z isto pogodbo o zaposlitvi opredeli delež 
dela na delovnem mestu srednje medicin‑
ske sestre, delež dela na delovnem mestu 
diplomirane medicinske sestre in določi 
plača za vsako delovno mesto posebej, 
glede na opredeljen delež. 

Splošna bolnišnica Novo mesto je pri 
določanju plačnega razreda javnega 
uslužbenca v delu, ki se nanaša na de‑
lovno mesto diplomirane medicinske 
sestre, na podlagi 14. člena Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju dolo‑ 
čila, da je osnovna plača za dva plačna 
razreda nižja od osnovne plače delov‑ 
nega mesta, na katerem javni uslužbenec 
opravlja delo, oziroma en plačni razred 
nižja, če ima javni uslužbenec več kot 23 
let delovne dobe.

Splošna bolnišnica Novo mesto je sklad‑
no z drugim odstavkom 19. člena Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju v delu, 
ki se nanaša na delovno mesto diplo‑
mirane medicinske sestre, na Ministrstvo 
za zdravje naslovila vlogo za uvrstitev 
javnega uslužbenca v plačni razred, ki je 
za največ pet plačnih razredov višji od 
plačnega razreda delovnega mesta, pri 
čemer pa se Ministrstvo za zdravje do 
vloge Splošne bolnišnice Novo mesto 
še ni opredelilo.  

Cvetka Barbo

POROČILO O POSLOVANJU 
V LETU 2011
REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
V letu 2011 smo delovni program realizirali v celoti. Prav tako je bil realiziran delovni 
program, dogovorjen s pogodbo do zzzS. 

Splošna bolnišnica Novo mesto je v letu 2011 v akutni bolnišnični dejavnosti 
obravnavala 22.151 bolnikov in tako realizirala 20.813 SPP primerov po po‑ 
sameznih dejavnostih, za katere je bilo opravljenih 107.189 oskrbnih dni. 
V primerjavi s preteklim letom se je število SPP primerov zvišalo za  0,06%, 
kljub prenosu 397 operacij v ambulantno obravnavo (147 operacij karpal‑
nega kanala,  205 operacij sive mrene, 20 medikamentoznih splavov in 25 
ginekoloških diagnostičnih histeroskopij).

število oskrbnih dni v akutni bolnišnici se je znižalo za 1,85%, kar je posledica 
nižanja ležalne dobe v akutni bolnišnici in prenosa zdravljenja nekaterih bolnikov v 
enodnevno bolnišnico in ambulantno obravnavo. V programu neakutne bolnišnične 
obravnave smo zdravili 580 bolnikov in tako opravili 9.408 oskrbnih dni. Skupna 
povprečna ležalna doba se je znižala za 3,84 % oziroma iz 5,47 dni v letu 2010 na 
5,26 dni v letu 2011. zasedenost postelj je bila v letu 2011 povprečno 85,74%, kar 
pomeni, da je bilo v povprečju dnevno od skupaj 377 obstoječih postelj, praznih 
54 postelj. Tako je v letu 2011 znašal povprečni dnevni stalež 323 pacientov in se 
je v primerjavi z letom prej znižal za  1,82 %.

V specialistično ambulantni dejavnosti je bilo realiziranih 2.052.012 točk oziroma 
172.741 obiskov. V primerjavi s preteklim letom je realizacija točk višja za 1,15%, 
realizacija obiskov pa za 2,52%.  Na področju ambulantne dejavnosti je v obdobju 
devetih let opaziti trend naraščanja števila obiskov, z občasnimi nihanji, kar je pos‑
ledica prenosa dela storitev iz hospitalne v ambulantno dejavnost. Med obiske 
štejemo obravnavane paciente v specialističnih ambulantah in ginekološkem dis‑
panzerju, medtem ko se obiski v funkcionalni diagnostiki, MR, cT, RTg in ambulantni 
operativni dejavnosti ne štejejo. V primerjavi z letom 2010 se je realizacija števila 
obiskov v letu 2011 zvišala za 2,52%.

V dializni dejavnosti je bilo realizirano 16.848 dializ, kar je 7,08 % manj od planiranih. 
V primerjavi s preteklim letom je realizacija dializ nižja za 731 dializ oz. 4,16%. 
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POSLOVANJE
Leto 2011 je bolnišnica zaključila s presežkom prihodkov nad odhod‑
ki v višini 4.508 EUR, kar znaša  0,01 %  celotnega prihodka. 

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki izvirajo iz 
opravljanja programa po Pogodbi z zavodom za zdravstveno 
zavarovanje, v letu 2011 predstavljajo 83,33 % vseh prihodkov 
bolnišnice. Poleg tega pridobivamo prihodke še iz prostovoljnih 
zavarovanj preko zavarovalnic Adriatic, Triglav in Vzajemna 
zdravstvena zavarovalnica, ki predstavljajo 8,86 % ustvarjenih 
prihodkov. Prihodki iz programa zzzS, za obvezni in prostovoljni 
del, predstavljajo 92,19 % vseh prihodkov bolnišnice. V primerjavi 
s preteklim letom so se zvišali za 3,29 %, predvsem iz naslova 
večje realizacije določenih prospektivnih primerov in povečanja 
programa MR storitev.  

ODHODKI
Vsi odhodki so v letu 2011 znašali 51.881.525 EUR  in so se povečali 
glede na preteklo leto za 3,55 %, v primerjavi s planom pa so 
porasli za 1,42 %

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,66 %, finančni odhodki in 
izredni odhodki 0,14 %, ter prevrednoteni odhodki 0,20 % glede 
na celotne odhodke za leto 2011.Doseženi prihodki so v letu 2011 znašali 50.886.034 EUR in so 

za 3,54 %  višji od prihodkov v letu 2010 ter za 1,43 % višji od 
planiranih.

Vsi odhodki so v letu 2011 znašali 51.881.525 EUR  in so porasli 
glede na preteklo leto za 3,55 %, v primerjavi s planom pa so 
porasli za 1,42 %

PRIHODKI  
celotni prihodki, doseženi v letu 2011, so znašali 51.886.033 EUR  
in so bili za 3,54 % višji od doseženih v letu 2010 in 1,43 % višji 
od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja v strukturi prihodkov predstavljajo 99,61 %, 
 prihodki od financiranja 0,09%, izredni prihodki 0,28 % in prevred‑
noteni prihodki 0,03 % glede na celotne prihodke za leto 2011.

Finančni prihodki so znašali 45.488 EUR in predstavljajo 0,09 % 
delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti 
za občasno vezane depozite prostih sredstev, odpisa zaračunanih 
obresti za nepravočasno plačane fakture ter iz naslova finančnih 
popustov na promet blaga.

Graf 1: Poslovni izid po letih

Graf 2: Struktura prihodkov

Stroški blaga, materiala in storitev  so v letu 2011 znašali 
18.791.236 EUR in so bili za 0,05 % višji od doseženih v letu 2010 
in za 2,03 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 
36,22 %. 

Stroški materiala so v letu 2011 znašali 13.762.742 EUR in so bili za 
3,07 % nižji od doseženih v letu 2010 in za 3,58 % višji od načrtovanih. 
Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 26,53 %. 

Poraba materiala
V stroških porabe materiala največji delež v strukturi predstavljajo 
zdravila in ostali medicinsko potrošni material in sicer 21,02 % 
celotnih odhodkov. V primerjavi s preteklim letom so se znižali  
za 2,81 %,  v primerjavi s planiranim pa so porasli za 4,53 %. 

Stroški porabe zdravil in medicinsko potrošnega materiala so se v 
primerjavi z letom 2010 znižali za 2,81 %, kar izhaja in beleženja po‑
rabe na pacienta ter ureditve konsignacijskih skladišč. V primerjavi 
z letom 2010 so nižji tudi stroški krvi, ker je zTM bolnišnici izstavil 
dobropis v višini 87.981 EUR, kar predstavlja 6,3 % vrednosti izdane 
krvi in opravljenih transfuzioloških storitev v letu 2011.

Graf 3: Struktura odhodkov
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V letu 2011 so bili stroški za porabljena živila, potrošni 
material, pralna in čistilna sredstva ter porabo vode v 
primerjavi z letom 2010 nižji, zaradi manjše količinske 
porabe. Višji indeks pa je pri porabi pisarniškega  
materiala.

Energija (zemeljski plin, elektrika, voda)
Poraba energentov je bila v letu 2011 kljub znižani 
količinski porabi zemeljskega plina višja od porabe 
v letu 2010 zaradi povišanja cene zemeljskega plina 
ter zaradi višje cene električne energije. 

Stroški storitev
Stroški storitev so v celotnem zavodu v letu 2011 znašali 5.028.494 
EUR in so bili za 9,73 % višji od doseženih v letu 2010 in za 1,98% 
nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke bolnišnice 
znaša 9,69 %.

STROŠKI DELA so v letu 2011 znašali 29.361.910 EUR in so bili 
za 0,57 % višji od doseženih v letu 2010 in za 0,27 % višji od 
načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 58,60 %. 

bruto plače v strukturi vseh stroškov znašajo 23.400 tisoč EUR 
oziroma 45,10% vseh stroškov, bruto prispevki 4.151 tisoč EUR 
oziroma 8% vseh stroškov, ostala povračila zaposlenim pa 2.776 
tisoč EUR oziroma 5,35% vseh stroškov. Rast plač je v skladu z 
makroekonomskimi izhodišči, ki smo jih upoštevali pri pripravi 
finančnega načrta. 

Stroški amortizacije so v letu 2011 znašali 2.453.638 EUR in so 
bili za 0,33 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v 
celotnih odhodkih znaša 4,73 %. 

Poslovni izid po posameznih organizacijskih enotah je razviden 
iz tabele 25. 

KADRI
V bolnišnici je bilo 31.12.2011 1025 zaposlenih, od tega 806 
zdravstvenih delavcev in 201 nezdravstvenih delavcev, v strukturi 
zaposlenih to pomeni 80,04 % zdravstvenih delavcev in 19,96%  
nezdravstvenih delavcev. 

z uveljavitvijo novega zakona o sistemu plač v javnem sek‑
torju smo zaposlene razvrstili v skupine b, E in J. V skupino E so 
razvrščeni zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci z izobrazbo 
medicinske in zdravstvene smeri, medtem ko so v skupino J raz‑
porejeni vsi ostali zaposleni, vključno z bolniškimi strežnicami in 
zdravstvenimi administratorji.

V strukturi zaposlenih predstavlja največji delež 47,32 % kader za 
zdravstveno nego (diplomirane medicinske sestre, zdravstveni 
tehniki in babice).  zdravniki predstavljajo v strukturi 15,61 %, vsi 
ostali zdravstveni delavci in sodelavci pa 6,63 %.

V skupino J – spremljajoča delovna mesta – je razporejenih tudi 
7,41 % zaposlenih (zdravstvenih administratorjev in bolniških 
strežnic), ki po metodologiji za izračun kazalnikov poslovne 
učinkovitosti sodijo med zdravstvene sodelavce.  

Graf 4: Struktura porabe zdravil in medicinsko potrošnega 
materiala

število zaposlenih za določen čas v strukturi zaposlenih ostaja 
enako, spreminja se le v odvisnosti od gibanja števila pripravnikov 
in specializantov.  

Zdravstveni absentizem in fluktuacija
V Sb Novo mesto v letu 2011 smo beležili porast zdravstvenega  
absentizma glede na prejšnje leto, tako v številu primerov kot v 
številu dni. 

Poleg odsotnosti iz naslova boleznin je bilo v letu 2011 odsotnih 
še v povprečju 44 zaposlenih (101.160 ur) na porodnem oziroma 
starševskem dopustu, skupaj so v letu 2011 koristili ta dopust 

Graf 5: Struktura kadra po stopnjah izobrazbe
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103 zaposleni. Prav tako je 18 zaposlenih iz zagotavljanja pravic 
starševstva delalo skrajšani delovni čas.    

Graf 6: Struktura absentizma

V letu 2011 je potekalo strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje 
vseh profilov zaposlenih. za strokovno izobraževanje je bilo 
plačanih  16.236 ur odsotnosti, za vse ostale oblike izobraževanja 
(specializacije, podiplomski, dodiplomski študij)  pa še 32.058 ur 
odsotnosti, to pomeni 2,12 % vseh plačanih ur oziroma 21,95 
delavcev odsotnih dnevno.

Delavci z višjo in visoko strokovno izobrazbo se redno udeležujejo 
kongresov doma in v tujini. Nekateri med njimi aktivno sodelujejo 
na teh izobraževanjih. V okviru bolnišnice ali v okviru strokovnih 
združenj se srednji strokovni kader udeležuje strokovnih izpopol‑
njevanj v Sloveniji. Možnost izobraževanja ima tudi nižji kader, za 
katere v bolnišnici organiziramo tečaje in seminarje za pridobitev 
dodatnega strokovnega znanja predvsem internega značaja.

V letu 2011 se je strokovnega izobraževanja in seminarjev 
udeležilo 411 delavcev. 

NOTRANJI NADZOR
Splošna bolnišnica Novo mesto nima vzpostavljene notranje re‑
vizijske službe. Notranja revizija je bila v letu 2011 izvedena z 
zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ki je bil izbran na 
skupnem javnem razpisu. cilj notranjega revidiranja je ugoto‑
viti in oceniti tveganja pri poslovanju na podlagi neodvisnega 
preverjanja na področju upravljanj s kadri. Pri tem je revizijska 
hiša ugotavljala, v kolikšni meri delujejo notranje računovodske 
kontrole na naslednjih področjih:
‑ upravljanje s kadri (zaposlitve, razporejanje kadra, uvrstitve v 

plačne razrede, ...), 
‑ pravice do dopustov in ostalih odsotnosti,  
‑ obračun plač, osebnih prejemkov in ostalih povračil zapos‑

lenim.

Pri pripravi Izjave o oceni notranjega nazora javnih financ je poleg 
ugotovitev zunanjega izvajalca notranjega revidiranja upoštevala 
tudi rezultate samoocenitev za tista področja, ki niso bila pred‑

met nadzora v poslovnem letu. Revizorke Računskega sodišča, 
ki opravljajo revizijo v bolnišnici za leto 2011, še niso izdelale 
poročila.   

INVESTICIJE
V letu 2011 je imela Splošna bolnišnica Novo mesto v Finančnem 
načrtu opredeljenih za 4,8 mio  sredstev. Realizacija je bila v višini 
4.833 tisoč. Poleg lastnih investicijskih virov – amortizacija v višini 
2.453 tisoč EUR ‑ so bili investicijski vir še sredstva donacij v višini 
60.052 EUR, sredstva ustanovitelja 228 tisoč EUR ter 1.714.484 
EUR evropskih sredstev. 

V letu 2011 sodijo med večje nabave medicinske opreme RTg 
digitalni aparat z diaskopijo ter 2 ultrazvoka za potrebe intenzivne 
medicine internega in anesteziološkega oddelka. Med večjimi 
investicijami v nepremičnine je adaptacija prostorov za začasno 
kirurško urgenco in prostore za reanimacijo, priprava prostorov za 
selitev posteljnega fonda nefrološkega in diabetološkega odse‑
ka internega oddelka, ureditev prostorov za očesno operativo v 
tretjem nadstropju stavbe ginekološkega oddelka, adaptacija kleti 
gradu kamen za potrebe kardio diagnostike ter investicija v pro‑
jekt učinkovite rabe energije (zamenjava stavbnega pohištva, izo‑
lacija fasade in izolacija podstrešja na zgradbi kirurgije in veznem 
traktu ter zamenjava termostatskih ventilov na vseh radiatorjih 
bolnišnice). za leto 2012 načrtovana dela, s katerimi smo v letu 
2011 že pričeli, pa so predvsem usmerjena v izvedbo gOI del za 
energetsko učinkovito razsvetljavo, izvedbo gOI del za energetsko 
učinkovite ogrevalne, hladilne, klimatizacijske in prezračevalne 
sisteme ter vzpostavitev sistema trigeneracije.
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V Uradnem listu RS, št. 110 z dne 31.12.2011, je bil objavljen Zakon 
o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, ki začasno, in 
sicer do 30. 06. 2012, omejuje rast določenih izdatkov proračuna, 
in sicer: 

vrednost plačnih razredov•	  iz plačne lestvice se do 30. 06. 
2012, ne uskladi, 
regres za letni dopust•	  za leto 2012 se izplača v višini 692,00 
EUR,
javni uslužbenci, ki v letu 2012 •	 napredujejo v višji plačni 
razred, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim 
razredom s 01. 07. 2012, 
znižanje plač funkcionarjev za znesek v višini 4 % osnovne •	
plače funkcionarja. 

Sicer pa velja še Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, 
št. 94/10), ki določa: 

del plače •	 za redno delovno uspešnost za leto 2012 – ne 
pripada,
del plače za •	 povečan obseg dela pri opravljanju rednih 
nalog ali projekta v letu 2012 – znaša največ 20 % osnovne 
plače oz. skupno (iz obeh naslovov) največ 30 % osnovne 
plače, pri čemer se za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih na‑
log lahko v letu 2012 porabi največ 60 % sredstev iz prihrankov 
zavoda, 
leto 2011 se ne šteje v napredovalno obdobje.•	

aktualno

Iz Zakona o dodatnih 
interventnih ukrepih 
za leto 2012

Mira Retelj, Lučka Kosec

Varstvo osebnih 
podatkov 
pacientov
V zvezi z inšpekcijskim nadzorom Informacijskega 
pooblaščenca zaradi suma nezakonite obdelave osebnih 
podatkov pacientov, ki se vodijo v informacijskem sistemu 
birpis21, in izrečenimi ustnimi opozorili državne nadzornice 
Informacisjekga pooblaščenca, da morajo zdravstveni admi‑
nistratorji in medicinske sestre prenehati izvrševati navodila 
zdravnikov (npr. izpis izvidov preteklih obravnav), ker imajo 
svoje uporabniške pravice za dostop do osebnih podatkov 
pacientov, ki izhajajo iz informacijskega sistema birpis21, ter v 
zvezi z vprašanji, kako zagotavljati varstvo osebnih podatkov, 
vam posredujemo sledeča navodila: 
1. obdelava osebnih podatkov (zbiranje, pridobivanje, vpis, 

urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, prikli‑
canje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, 
širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali pove‑
zovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; 
obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana), se opravi z 
vstopom v informacijski sistem v Birpis21 na podlagi 
uporabniškega imena in gesla osebe, ki se v okviru 
svojih delovnih nalog lahko seznani z osebnimi podatki 
pacientov. 

2. V kolikor posamezni zaposleni ne razpolaga s svojim 
uporabniškim imenom in geslom (ga je izgubil, pozabil, 
…) oddelek pripravi seznam zaposlenih ter ga posreduje 
ge. Trenz za ponovno dodelitev gesel za dostop v infor‑
macijski sistem birpis21. 

3. zaradi lažjega pregleda arhiva obravnav posameznih pa‑
cientov, ki so v obravnavi, se v ambulanti v informacijski 
sistem birpis21 s svojim uporabniškim imenom in geslom 
prijavi zdravnik, po tem, ko zapusti ambulanto, se zdravnik 
odjavi, za dokončanje obdelave (izpis izvida trenutne 
obravnave, obračun, …) pa se v sistem prijavi zdravstveni 
administrator ali medicinska sestra. 

4. V kolikor gre za nujne primere in bi bila prijava drugega 
zdravstvenega delavca časovno nesprejemljiva, obdelavo 
po naročilu zdravnika izjemoma izvede zdravstveni admi‑
nistrator oz. medicinska sestra, ki takšno obravnavo zabeleži 
na obrazec »Evidenca izvršenih obdelav v osebne po‑
datke pacientov«. Obrazec se uporablja do dograditve in‑
formacijskega sistema birpis21 z naborom možnih razlogov 
za obdelavo osebnih podatkov, katerega bo moral izbrati 
uporabnik ob vstopu v sistem. Oddelek pripravi možen 
nabor razlogov za obdelavo osebnih podatkov pacien‑
tov (izpis izvida na zahtevo pacienta, vnos v čakalni seznam, 
izpis izvida, ….) in ga pošlje ge. Trenz. 

Iz Zakona o dodatnih 

Zdenka Kralj
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Informacijski pooblaščenec je v zvezi z 
zavarovanjem osebnih podatkov pacien‑
tov v informacijskih sistemih bolnišnic 
izdal pisne smernice in sicer Smernice 
za zavarovanje osebnih podatkov v 
informacijskih sistemih bolnišnic, ki se 
nanašajo tudi na izpostavljeno problema‑
tiko in jo na kratko povzemamo v nadalje‑
vanju: 
1. Pri delu urgence in tam, kjer zaradi 

narave dela ni smiselna uporaba 
posamičnih dostopnih pravic, se 
lahko izjemoma uporabijo tudi sku‑
pinske dostopne pravice (npr. za 
urgentni tim). Pooblaščenec pri tem 
opozarja, da mora biti razlog za upo‑
rabo skupinskih dostopnih pravic 
resnično utemeljen, resnost in tve‑
ganje pa morata pretehtati odsotnost 
zmožnosti natančnega ugotavljanja, 
kdo je odgovoren za zlorabo osebnega 
podatka. Zgolj nepraktičnost zaradi 
večkratnega prijavljanja in odjavljanja 
v informacijski sistem ali posamezne 
aplikacije ni zadosten razlog za 
uporabo dostopnih pravic na ravni 
skupine (npr. enega uporabniškega 
imena in gesla za več uporabnikov). 
Sistem mora kljub temu omogočati na‑
knadno ugotavljanje, kdo so bili člani 
določenega tima v določenem času, 
saj je s tem zožen nabor oseb, ki bi 
lahko zlorabile OP, same uporabniške 
pravice pa morajo biti natančno do‑
kumentirane. Poleg navedenega je 

potrebno skupinske dostopne pravice 
omejiti, in sicer tako, da se s pomočjo 
skupinskih uporabniških imen in gesel 
lahko dostopa le do osebnih podatkov 
pacientov na določenem oddelku in le 
toliko časa, dokler se pacient nahaja 
na tem oddelku. ko je npr. pacient 
odpuščen, ni utemeljenega razloga, 
da se do njegovih osebnih podatkov 
dostopa s skupinskim uporabniškim 
imenom in geslom in takšen dostop ne 
sme biti mogoč. V primerih, ko imajo 
dostop do osebnih podatkov osebe, ki 
so na praksi in krožijo po oddelkih, je 
potrebno tem osebam dodeliti ločene 
dostopne pravice; v primeru, da prak‑
tikant kljub temu uporablja dostop‑
ne pravice mentorja, mora mentor pre‑
vzeti vso odgovornost za zlorabe oseb‑
nih podatkov, ki bi nastale s pomočjo 
mentorjevih dostopnih pravic.

je s tem odprta pot za zelo enostavno 
zlorabo osebnih podatkov.

Poti za zagotavljanje sledljivosti:
a. poizvedba se mora zabeležiti pri 

vsakem od pacientov, katerega 
osebni podatki so bili prikazani v 
določenem trenutku na izhodni eno‑
ti. Pri posamezniku se mora v tem 
primeru zabeležiti, kdo in kdaj je s 
pomočjo poizvedbe prišel do osebnih 
podatkov posameznika.

b. poizvedba mora dati ob ponovitvi 
enak rezultat, torej se beleži rezul‑
tat poizvedbe v času. zabeležiti se 
mora, kdo je izvedel poizvedbo, kdaj 
in kakšen je bil rezultat poizvedbe v 
tem času. 

V obeh primerih je ključno, da se beleži, 
kdo je izvedel določeno poizvedbo. 

Prenos občutljivih osebnih podatkov 
preko telekomunikacijskih omrežij je us‑
trezno zavarovan, če se občutljivi osebni 
podatki posredujejo z uporabo krip‑
tografskih metod in elektronskega 
podpisa tako, da je zagotovljena njihova 
nečitljivost oziroma neprepoznavnost med 
prenosom.

Upravljavec osebnih podatkov mora za 
vsako posredovanje osebnih podatkov 

(izven svoje institucije) zagotoviti, da je 
mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni 
podatki so bili posredovani, komu, kdaj in 
na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko 
je mogoče zakonsko varstvo pravice po‑
sameznika zaradi nedopustnega posredo‑
vanja osebnih podatkov.  

Vir:  
Smernice za zavarovanje osebnih podatkov v •	
informacijskih sistemih bolnišnic. 
www.ip‑rs.si.•	

2. V vseh primerih, 
kjer odjavljanje enega in prijavljanje 
drugega uporabnika ne predstavlja 
nobenih resnejših posledic, temveč 
je zgolj nekoliko »nadležno« in z vidika 
uporabnika manj praktično opravilo, 
Pooblaščenec zahteva, da se upo‑
rabijo posamične dostopne pravice 
(gesla ipd. na ravni uporabnika) in 
da se uporabnik pred delom prijavi 
v sistem, po uporabi pa iz njega 
odjavi. Pooblaščenec zlasti opozarja, 
da mora sistem omogočati samo‑
dejno zaklepanje po določenem času 
neaktivnosti uporabnika, ali ročno 
zaklepanje delovne postaje s strani 
uporabnika. Nedopustno je, da je de‑
lovna postaja popolnoma dosegljiva, 
zadnji uporabnik pa še vedno prijav‑
ljen v informacijski sistem in morebitne 
druge aplikacije tudi takrat, ko uporab‑
nika dalj časa ni ob delovni postaji, saj 
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Aleš Krajšek

DELOVNO MESTO 
BREZ ALKOHOLA
PROMOCIJA ZDRAVJA NA 
DELOVNEM MESTU

Predstavitev zloženke zzV Ljubljana

Namen in cilji zloženke
Čas, ki ga človek prebije na delovnem 
mestu, obsega velik del dneva in velik del 
življenja. Pomembno je, da je človek za 
opravljanje dela motiviran, da ga je tele‑
sno in duševno zmožen opravljati, da mu 

omogoča osebnos‑
tni razvoj, da delo 

opravlja v varnem 
in zdravju nene‑
varnem okolju, v 
dobrih medse‑
bojnih odnosih 
s sodelavci in 
nadrejenimi in 
da so rezultati 
dela in plačila v 

okviru pričakovanj.

Dober delodajalec bo poskušal v največji 
meri poskrbeti za varno in zdravo 
delovno okolje, izrabiti delavčeve 
potenciale in zmanjšati tveganja, 
ki jih vnaša delavec v proizvodne 
postopke.

Med potencialnimi tveganji 
moramo omeniti prisotnost 
alkohola na delovnem mestu, 
saj mu pripisujemo povezavo z 
napakami in nesrečami pri delu, z 
večjo pogostnostjo poškodb in odsotnos‑
tjo od dela, zmanjšanjem produktivnos‑
ti,  zmanjšanjem kvalitete opravljenega 
dela. 

Novi Zakon o varnosti in zdravju pri 
delu izrecno prepoveduje alkoholizira‑
nost na delovnem mestu in 
predvideva kazni za kršitve, 
tako za delavca, kot za delo‑
dajalca.

Delovno mesto brez 
alkohola naj postane 
zavestna odločitev 
vseh sodelujočih.
kazni in hitro ukrepanje ob 
pojavnosti alkohola na de‑
lovnem mestu so le ena izmed možnosti 
za preprečevanje škodljivih posledic te 
psihoaktivne snovi.

Večje in dolgotrajnejše učinke lahko 
pričakujemo od celovitejše alkoholne 

politike na delovnem mestu, katere 
pomembni del je promocija zdravja 
na delovnem mestu, ki delavce v 
prvi vrsti dobro informira o pomenu 
zdravega načina življenja in varo‑
vanja zdravja, se delavcem približa v 
njihovem delovnem okolju in opo‑
zori na vlogo alkohola:

kot dejavnika, ki vpliva na de‑•	
lovno storilnost in kakovost oprav‑

ljenega dela,
kot dejavnika tveganja v povezavi z •	
varnostjo in zdravjem na delovnem 
mestu, in ne nazadnje,
kot dejavnika tveganja za zdravje in ka‑•	

kovost življenja vsakega posameznika.

S promocijo zdravja na delovnem mestu 
zajamemo najširši krog odraslih 
in jim povemo resnico o alkoho‑
lu, torej tudi dejstva o njegovih 
negativnih učinkih in škodi, ki jo 
povzroča, o pomenu abstinence, 
o manj tveganem, tveganem in 
škodljivem pitju, o zasvojenosti 
z alkoholom, jih spodbujamo k 
zadovoljnem življenju brez alko‑
hola in k zmanjšanju pitja alko‑
hola tudi v zasebnem življenju, 
s tem pa 

tudi k spreminja‑
nju stališč in odno‑
sa do alkohola.

O alkoholu 
in njegovih 
učinkih
Alkohol je opoj‑
na snov, ki lahko 
človeku v majh‑
nih količinah nudi 
užitek, občutek veselja, sprostitve, razbre‑
menitve... V družbi, ki daje alkoholu status 
dovoljene psihoaktivne snovi, pa lahko to 
postane potreba.

S poenostavitvijo proizvodnje ter dosto‑
pnostjo alkoholnih pijač je postal alkohol 
pogost spremljevalec našega vsakdana. še 
več: alkoholne pijače, v cilju širitve svoje 
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prodaje, vplivajo na stališča potrošnika o 
nujnosti njihove prisotnosti ob vsakem do‑
godku ali druženju, pri delu ali zabavi.

Ob alkoholu pogosto pozabljamo, da je 
psihoaktivna snov, da nas lahko vodi ‑ 
včasih počasi, a s skritim in močnim po‑
tencialom ‑ preko tveganja in škodljivega 
pitja do zasvojenosti.

Prekomerno pitje alkohola lahko povzroči 
nekatere bolezni ali poslabša bolezenska 
stanja:

bolezni prebavil in presnove: vnetje •	
želodca, razjede požiralnika, želodčne 
razjede, slabost, bruhanje, bljuvanje 
krvi, bolečine v trebuhu, akutno in 
kronično vnetje trebušne slinavke, 
vnetje in cirozo jeter,
bolezni srca in ožilja: vnetje srčne •	
mišice, nepravilni 
srčni utrip, visok 
krvni tlak, povišano 
raven holesterola,
bolezni kože in •	
podkožnega tkiva: 
ekcem, rdečo mo‑
zoljavost, bakterij‑ 
ske in glivične in‑
fekcije kože, 
bolezni živčevja: •	
nespečnost, nervozo, depresijo, samo‑
morilnost, zasvojenost, tresenje rok, 
okvaro perifernih živcev, okvaro malih 
možanov, slaboumnost, epilepsijo,
poslabšanje astme, •	
vpliva na raven spolnih hormonov in •	
povzroča spolne motnje,
vpliva na pogostejši nastanek novo‑ •	
tvorb, kot so rak ustne votline, grla, 
žrela, požiralnika, rak na jetrih, rak na 
debelem črevesju in zadnjični odprtini, 
rak dojke.

Zakaj NE ALKOHOLU na  
delovnem mestu?
Alkohol je zdravstveni, varnostni in gos‑
podarski problem na vsakem delovnem 
mestu. Vpliva na naše psihofizične sposob‑
nosti: vid, ravnotežje, koordinacijo gibov, 
fino motoriko, hitrost in ustreznost reakcij, 
pozornost kritičnost…

Nedvomno morajo zaradi varnosti reči 
alkoholu ne delavci, ki upravljajo s stroji, 
delavci, ki se ukvarjajo s prevozom blaga 
in ljudi.

Delavci z alkoholnimi problemi 16 ‑ krat 
pogosteje izostajajo z dela, 2,5 ‑ krat 
pogosteje zbolevajo,  so 3,5 ‑ krat pogoste‑
je udeleženi v obratnih nezgodah.

Delovna storilnost delavca se zaradi prob‑
lemov z alkoholom zmanjša za okoli 
25%. zato se zmanjša količina in kako‑
vost opravljenega dela, pojavlja se gos‑
podarska škoda, poslabšajo se odnosi 
v delovni skupini in podjetju.

Manj tvegano, tvegano in škodljivo 
pitje alkohola ter zasvojenost z  
alkoholom

Če je alkohol s svojim prijetnim 
učinkom sprostitve in olajšanja postal 

sredstvo, ki je pogosto v pomoč za vzbu‑
janje zadovoljstva, sredstvo za odkrivanje 
in navidezno premostitev težav, obstaja 
nevarnost, da bo odmerek alkohola za 
vzbujanje “pozitivnih učinkov” občutkov 
sreče in prijetnega razpoloženja postajal 
iz dneva v dan večji.

Dokazano je, da je verjetnost pojavljanja 
določenih bolezni in vzrokov smrti pove‑ 
zana s količino alkohola, ki jo dnevno 
popijemo. zato je pomembno, da vemo, 
kako pogosto in v kakšnih odmerkih lahko 
uživamo alkoholne pijače, da postavimo 
meje manj tveganega pitja.

MANJ TVEGANO pitje alkohola
O manj tveganem pitju govorimo pri tisti 
dnevni količini alkohola, ko je pri večini 
ljudi majhno tveganje, da bo povzročilo 
škodo na zdravju in vedenjske spremembe 
ali druge duševne motnje.

MEJA MANJ TVEGANEGA PITJA
Odrasli zdravi moški

v enem dnevu •	 ne več kot 2 merici (2 
dl vina ali ena steklenica piva ali 2 šilci 
žgane pijače),
ob eni priložnosti•	  ne več kot 5 meric 
(pol litra vina ali 2,5 steklenice piva ali 
1,5 dl žganja),
vendar •	 v enem tednu ne več kot 1,5 
l vina ali 7 steklenic piva ali 4 dl žgane 
pijače; ob tem je smiselno, da sta dan 
ali dva v tednu povsem brez alkohola.

Odrasle zdrave ženske
v enem dnevu•	  ne več kot 1 merico 
(1 dl vina ali pol steklenice piva ali 1 
šilce žgane pijače),
ob eni priložnosti•	  ne več kot 3 dl  
vina ali 1 steklenico piva in pol, ali 1 
dl žgane pijače,
vendar v •	 enem tednu ne več kot 7 
dl vina ali 3,5 steklenic piva ali 2 dl 
žganja; ob tem je smiselno, da sta 
dan ali dva v tednu povsem brez  
alkohola.

Alkohol poveča tveganje za poškodbe 
na delovnem mestu, doma in v prometu 
ter je tesno povezan z nasiljem (telesnim, 
duševnim in spolnim). 

zaradi zdravstvenih razlogov morajo reči 
alkoholu ne: 

nosečnice in doječe matere, otroci in •	
starejši,
osebe, ki imajo znake zasvojenosti ali •	
so bile zasvojene z alkoholom,
osebe z nekaterimi boleznimi in •	
poškodbami, 
osebe, ki jemljejo določena zdravila.•	

TVEGANO pitje alkohola
Tvegano pitje je pitje alkohola, ki bo ver‑
jetno sčasoma privedlo do resnih težav 
ali okvar telesnega in duševnega zdrav‑
ja, poslabšanja medsebojnih odnosov, 
slabšega finančnega stanja.

ŠKODLJIVO pitje alkohola
O škodljivem pitju govorimo, ko se že 
kažejo posledice oziroma težave zaradi 
uporabe alkohola, predvsem vpliv alko‑
hola na telesno in duševno zdravje, težave 
v družini, na delovnem mestu, vendar za‑ 
svojenost z alkoholom še ni izražena.

ZASVOJENOST z alkoholom
zasvojenost z alkoholom je bolezensko 
dogajanje, za katero so značilni naslednji 
znaki:
1. močna želja po pitju alkoholnih pijač,
2. oslabljen nadzor nad količino zaužitega 

alkohola, 
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3. spremenjena toleranca do alkohola 
(za enak učinek je potreben večji 
odmerek),

4. pojav odtegnitvenih znakov ob prene‑
hanju pitja,

5. nadaljevanje z uživanjem alkohola 
kljub jasnim dokazom o škodljivosti 
tega početja,

6. pomembnejše od običajnih življenjskih 
obveznosti postane pitje alkohola in 
dejavnosti, potrebne za nabavo alko‑
hola ali iskanje družbe, v kateri se pije 
alkoholne pijače.

O sindromu zasvojenosti z alkoholom 
govorimo, če se pri uživalcu alkohola 
pojavijo v letu dni vsaj trije od nave‑
denih znakov hkrati.

Pred alkoholom na delovnem mestu si ne 
smemo zatiskati oči, ampak je potrebno 
ukrepati. z ustrezno alkoholno politiko 
lahko delodajalec in delovno okolje 
vplivata na delavca, da omeji količino in 
pogostnost uživanja alkoholnih pijač, ga 
motivirata, da poišče psihosocialno pomoč 
in se vključi v programe zdravljenja odvis‑
nosti od alkohola.

Prav zato pa je potrebno promociji zdravja 
in vlogi alkohola na delovnem mestu pos‑
vetiti vso pozornost, še preden se razvije 
zasvojenost z alkoholom.

Alkohol na delovnem mestu – poudarki 
iz delovnopravne zakonodaje

Delodajalec in delavec imata v zvezi z or‑
ganizacijo in izvajanjem dela tako pravice 
kot tudi dolžnosti, ki so podane z ustavo 
in drugimi zakoni.

DELODAJALEC
Skrbi za:

zagotavljanje dela,•	
zagotavljanje ustrezne organizira‑•	
nosti,
pravila reda in discipline ter ukrepe •	
za zagotavljanje teh pravil,
obveščanje in usposabljanje •	
delavcev,
zagotavljanje potrebnih materialnih •	
sredstev v ta namen,
zagotavljanje varnosti in zdravja •	
delavcev,
zagotavljanje varnega delovnega oko‑ •	
lja in uporabo varne delovne opreme.

Pri organizaciji dela za zagotavljanje var‑
nosti in zdravja pri delu:

poveri opravljanje nalog varnosti pri •	
delu strokovnemu delavcu,
poveri izvajanje zdravstvenih ukrepov •	
izvajalcu medicine dela,
z internim aktom opredeli vsa dela •	
in postopke v zvezi z ugotavljanjem 
morebitne alkoholiziranosti na de‑
lovnem mestu.

Delavec mora biti s pravili reda vnaprej 
seznanjen.

Pravila in izvajanje pravil na delovnem 
mestu ne smejo prekomerno posegati 
v delavčeve temeljne človekove pravice 
in svoboščine, kot so: svoboda gibanja, 
zasebnost, osebno dostojanstvo.

DELAVEC
Se prostovoljno vključi v organiziran •	
delovni proces delodajalca in v njem za 
plačilo, osebno in nepretrgano oprav‑
lja delo po navodilih in pod nadzorom 
delodajalca.
S svojim ravnanjem ne sme škodovati •	
(materialno in moralno) poslovnim in‑
teresom delodajalca.
Ima pravico do dela in delovnega oko‑ •	
lja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje 
pri delu.
Mora spoštovati predpise o varnos‑•	
ti in zdravju pri delu in upoštevati 
delodajalčeva navodila.
Mora uporabljati predpisana sred‑•	
stva in opremo za osebno varnost pri 
delu.
Ne sme delati ali biti na delovnem •	
mestu pod vplivom alkohola, drog 

ali drugih prepovedanih substanc. 
Delavec ne sme delati ali biti pod 
vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na 
psihofizične sposobnosti, na tistih de‑
lovnih mestih, na katerih je zaradi večje 
nevarnosti za nezgode pri delu tako 
določeno z izjavo o varnosti z oceno 
tveganja.
Mora obvestiti delodajalca ali •	
pooblaščene delavce o vsaki pomanj‑ 
kljivosti, škodljivosti, okvari ali o dru‑
gem pojavu, ki bi pri delu lahko ogrozil 
njegovo zdravje in varnost ali zdravje 
in varnost drugih oseb.
Se mora odzvati na zdravstveni pre‑•	
gled, na katerega je bil napoten.

Preverjanje alkoholiziranosti in bolezni 
odvisnosti od alkohola

Delodajalec ugotavlja stanje pod vplivom 
alkohola po postopku in na način, ki ga 
opredeljuje interni akt. Vanj morajo biti 
vključene natančne smernice, kako prido‑
biti dokaze o alkoholiziranosti, ki morajo 
imeti ustrezno veljavo tudi na sodišču.

Delodajalec mora v internem aktu določiti 
primere in pogoje, v katerih se bo testi‑
ranje opravilo, postopek testiranja in izva‑
janje sankcij.

V internem aktu naj delodajalec v zvezi 
s testiranjem alkoholiziranosti:

opredeli pojem stanja pod vplivom •	
alkohola,
prepove prihajanje na delo v alkoholi‑ •	
ziranem stanju,
prepove prinašanje alkohola na de‑•	
lovno mesto in/ali uživanje alkohola 
na delovnem mestu,
predvidi postopek za postavljanje •	
suma, da je oseba pod vplivom alko‑
hola,
določi in pooblasti strokovno uspo‑•	
sobljene osebe ali institucije, ki bodo 
opravljale testiranje, strokovni pre‑
gled,
predvidi pogostnost in način opravlj‑ •	
anja testiranja (naključno testiranje, 
testiranje ob utemeljenem sumu, ob 
nesreči na delovnem mestu, ob prvem, 
obdobnih, izrednih preventivnih 
zdravniških pregledih),
opredeli, kaj pomeni odklonitev oprav‑•	
ljanja testiranja, 
predvidi sankcije za kršitve,•	
predvidi ukrepanja ob prepovedi •	

kultura organizacije
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Prostovoljno dodatno 
pokojninsko varčevanje 
           

opravljanja nadaljnjega dela in 
(začasne) odstranitve z dela delavca, 
ki je pod vplivom alkohola,
zagotovi, da se o postopku piše ustre‑ •	
zen zapisnik in da so prisotne priče,
zagotovi ustrezen odvzem, transport •	
in hranjenje vzorcev v primeru stroko‑ 
vnega pregleda in odvzema telesnih 
tekočin,
zagotovi ustrezno kontrolo kvalitete •	
analiznih postopkov,
zagotovi, da se podatki, rezultati in •	
ugotovitve varujejo in obravnavajo 
kot občutljivi osebni podatki.

Delodajalec lah‑
ko v določenih 
primerih pošlje 
delavca na t.i. 
druge usmer‑
jene preventivne 
preglede, med 
drugim tudi pri 
zmanjšani de‑
lovni zmožnosti, 
ali če obstaja 
sum za bolezni 
odvisnosti, ki 
lahko vplivajo 

na delovno zmožnost delavca.

Usmerjeni preventivni pregledi so zau‑
pani strokovnjakom s področja medicine 
dela, psihiatrom, alkohologom in drugim 
strokovnjakom s področja medicine odvis‑
nosti in so opredeljeni kot priložnost, da 
delavca, zasvojenega s psihoaktivno 
snovjo, usmerijo v zdravljenje in celostno 
rehabilitacijo.

Uporabljena zakonodaja:
zakon o delovnih razmerjih (zDR ) Ur. l. RS, •	
št.4212002
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona •	
o delovnih razmerjih (zDRA‑A) Ur. l. RS. 5t. 
103/2007
zakon o varnosti in zdravju pri delu( zVzD‑1) •	
Ur. l. RS. it.4312011
Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregle‑•	
dih delavcev Ur.l . RS, št.87/2002 (29/2003 
popr.) Ur.l. RS, št. 124/2006
zakon o omejevanju porabe alkohola( zOPA) •	
Ur. l. RS, št. 15/2003
Ustava Republik Slovenije /URS/ Ur .l . RS, •	
št. 33l/1991; Ur. l. RS, št. 42/1997, 66/2000, 
24/2003, 69/2004, 68/2006
kazenski zakonik(kz‑1) Ur.l. RS, št. 55/2008 •	
(66/2008 popr.)

Vir: 
 M. zorec karlovšek, M. kolšek: Delovno mesto brez •	
alkohola. 
 zloženka zzV Ljubljana, Mz RS. Ljubljana, 2012.•	

Splošna bolnišnica Novo mesto ima za zaposlene urejeno dodatno kolektivno 
pokojninsko zavarovanje. V ta namen bolnišnica nakazuje kar polovico od mini‑
malne premije, ki za leto 2012 znaša 26,67 EUR. Preostali znesek do minimalne 
premije dodate sami iz svoje bruto plače. Izkoristite davčne olajšave, ki so vam na 
voljo le pri tej obliki varčevanja, saj se ob plačevanju ne obračunavajo dohodnina 
in prispevki, zato se pri bruto plači 1300,00 € odpoveste le 7,59 € neto dohodka. 
Vsem, ki do sedaj tega varčevanja še niste sklenili, bomo v prihodnje ponovno 
ponudili možnost vključitve. V ta namen vas bodo svetovalci Prve, d.d tudi osebno 
nagovorili, kjer boste imeli možnost individualnega posvetovanja. 

DAVČNE OLAJŠAVE in NAČINI FINANCIRANJA
Da bi lahko izkoristili davčne olajšave, veljajo naslednje omejitve:
a.) Minimalna priporočena mesečna premija znaša 26,67 €.
b.) Maksimalna premija znaša 5,84 % bruto plače posameznika.

IZPLAČILA, MENJAVA ZAPOSLITVE:
ko se upokojimo, pridobimo pravico do mesečne rente (pogoj je starost 58 let). V 
primeru smrti ‑ preden je zavarovanec začel koristiti dodatno pokojnino ‑ se zbrana 
sredstva dedujejo takoj. V primeru menjave delodajalca so sredstva samo vaša in 
bivši delodajalec do njih nima nobenih pravic. Sami lahko varčevanje nadaljujete 
na kolektivni način pri novem delodajalcu, date polico v mirovanje (tudi v času 
porodniške in bolniške), prenesete na novega izvajalca,… 

Dodatne informacije dobite pri Prvi, d.d., Ameriška ulica 8, Ljubljana, na brezplačni 
telefonski številki 080 8808.

kultura organizacije
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KDO SO TAČKE POMAGAČKE?

Zdenka Seničar

Predstavljamo Marinko Srebernjak 
in »TAČKE POMAGAČKE«

Zahtevno delovno mesto v skrbi za najtežje bolnike, težko fi zično delo v treh turnusih in številne stresne 
situacije so precej načeli Marinkino zdravje, zato svojo psihično in fi zično kondicijo poišče v naravi,  
ki obdaja njen dom. V njej najde toliko lepega, da se razvedri in si dodobra napolni »baterije.« 
Včasih ji na dolgih sprehodih družbo delajo družinski člani, še največkrat pa katera od štirinožnih 
lepotic, škotskih ovčark Glory in Jazzy, ki jima namenja veliko svoje pozornosti, ljubezni in 
skrbi. V naravi razvija še svojo drugo ljubezen, fotografi jo. V objektiv lovi trenutke, barve, 
vonje, svetlobe in sence, in jih sestavlja v zgodbe. 

Radovedna in vedoželjna v življenju vedno išče nove izzive. Pred letom in pol se je na evropski 
razstavi  psov v Celju, na kateri je sodelovala s svojo psičko, seznanila s humanitarnim društvom 
Tačke pomagačke in se navdušila nad njihovim poslanstvom. Z Glory sta končali izobraževanje in 
zdaj s svojimi obiski že razveseljujeta varovance Doma starejših občanov v Novem mestu.

Medicinska sestra Marinka Srebernjak je naša kolegica, ki se je v novomeški bolnišnici zapos-
lila pred 30 leti. Prvih nekaj mesecev je delala na travmatološkem odseku, potem dolga leta 
v enoti kirurške intenzivne terapije, zadnjih 14 let pa skrbi za paciente v enoti kirurške inten-
zivne nege. 

Slovensko humanitarno društvo »Tačke 
pomagačke« sestavljajo skupine prosto‑
voljk in prostovoljcev, ki s svojimi hišnimi 
ljubljenčki pomagajo ljudem z različnimi 
zdravstvenimi težavami pri njihovem 
zdravljenju in rehabilitaciji. Terapevtski 
par, vodnik in pes, sta šolana in usposo‑
bljena za tako pomoč. V društvu sodelujejo 
psi različnih velikosti in pasem, spoznamo 
jih po modri oprsnici z rumeno obrobo, ki 
jo nosijo na telesu, na njej pa sta logotip 
društva in rdeči križ. Tačke pomagačke 
delujejo povsod, kamor jih pokličejo: v 
domovih starejših občanov,  na klinikah, 
v varstveno delavnih centrih, zavodih, 
šolah, vrtcih, rehabilitacijskih centrih, na 
ljubljanski pediatrični kliniki, v mladinskih 
zdraviliščih in drugod, po vsej Sloveniji.

Člani društva »Tačke pomagačke« izvajajo 
različne aktivnosti:

AAT (animal assisted therapy)•	  ‑ je cilj‑
no usmerjena pomoč, ki je bistven del 
procesa zdravljenja in pri kateri mora 
pes ustrezati specifi čnim kriterijem.  
Pomoč izvaja strokovnjak s področja 
zdravstva ali socialnega dela, ki ima 

potrebno strokovno znanje in izkušnje, 
s pomočjo psa in njegovega vodnika. 
zasnovana je tako, da pospešuje 
izboljšanje človeških fi zičnih, socialnih, 
emocialnih in kognitivnih funkcij. AAT 
se izvaja na različnih področjih in lahko 
poteka v skupini ali indvidualno.
AAA (animal assisted activity) ‑ •	 ak‑
tivnost s pomočjo psa ponuja moti‑
vacijsko, izobraževalno, rekreacijsko 
in terapevtsko podporo za izboljšanje 
kvalitete življenja. AAA izvajajo  v 
različnih okoljih posebej izšolani 
strokovnjaki in prostovoljci skupaj s 
svojimi psi, ki zadovoljujejo določene 
standarde. V splošnem so to »meet and 
greet« (spoznaj in pozdravi) aktivnos‑
ti, vključujejo pse, ki obiskujejo ljudi. 
Iste aktivnosti se lahko ponavljajo pri 
različnih ljudeh.

Prednosti AAT in AAA
empatija, •	
fokusiranje navzven,•	
vzgoja,•	
medsebojni odnosi,•	
sprejemanje,•	

razvedrilo,•	
socializacija,•	
mentalna stimulacija,•	
fi zični kontakt, dotik,•	
fi ziološke prednosti (pozitivni •	

učinki na osnovno delovanje tele‑
sa)
šolanje psa pomočnika.•	
šolanje psa vodiča slepih.•	
READ program (Reading Education •	
Assistance Dog) ‑ pes je pomočnik, ki 
otrokom pomaga pri branju.  Projekt 
je namenjen izboljšanju pismenosti 
in bralnih navad otrok, pridobivanju 
samospoštovanja in  samozavesti otrok 
ter razvijanju socialnih veščin. Program 
poteka v nekaterih osnovnih šolah, 
knjižnicah, ustanovah za predšolske 
otroke, v programih dopolnilnega 
in dodatnega pouka, zdravstvenih 
ustanovah itn. ko otrok bere psu, bolje 
razume prebrano vsebino, bogati svoj 
besedni zaklad in se navadi tekočega 
branja.. Navdušeni so starši in otroci.
Usposabljanje strokovnih delavcev •	
v inštitucijah za vključevanje terape‑
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zorno spremljal dogajanje in jo poskušal 
pobožati. Po vsakem srečanju je fizično 
napredoval, po enem mesecu pa je že 
hodil in se z njo sprehajal. »Napredek je 
bil posledica celotne rehabilitacije na in‑
stitutu ‑ fizioterapije, delovne terapije, 
medicinske oskrbe, zdravstvene nege in 
psihološke obravnave ‑ a se je zdelo, kot da 
se je v prvih stikih s psom pri njem zgodil 
pomemben premik v pozornosti ter v 
čustvenem in motivacijskem doživljanju,« 
povedo na Institutu. 

V društvu šolajo pse za pomoč para 
in tetraplegikom, ki postanejo njihovi 
nepogrešljivi spremljevalci. šolanje psa 
‑ pomočnika terapevta ni preprosto, 
potrebno je nekaj mesecev trdega dela, 
da pes osvoji vse potrebne spretnosti in 
se povsem navadi na prisotnost invalid‑
skega vozička. 

V nekaterih slovenskih knjižnicah se 
lahko otroci, ki to želijo, enkrat mesečno 
vključujejo v projekt „beremo s Tačkami,“ 
ki ga knjižnice organizirajo v sodelovanju 
z društvom Tačke pomagačke.  Otroci 
psu berejo in med tem pozabijo na svoje 
omejitve, poveča se njihova sproščenost. 
Pes otroka ne priganja, ne presoja, ne kri‑
tizira, ne popravlja, zato je branje zabavno, 
hkrati pa izboljšuje svoje bralne spretnosti 
in s tem pridobiva samospoštovanje in 
samozavest. Otrok je povsem osredotočen 
na psa, zato ima občutek, da on pomaga 
psu.

Tačke obiskujejo tudi bolne otroke na lju‑
bljanski pediatrični kliniki. S tistimi, ki to 
zmorejo, se pes igra v igralnici, otroci mu 
mečejo žogice, ga peljejo na sprehod, mu 
berejo knjige, se ga dotikajo in ga božajo, 
pes jim da tačko, jim pobere igračko in 
podobno. Pes otroke obišče tudi v bolniški 
sobi in se tam z njimi igra, če pa ne smejo 
iz postelje, gre pes k otrokom na posteljo, 
da ga lahko pobožajo in crkljajo. Pes pri‑
nese v enoličen bolniški vsak dan veliko 
veselja, otroci se odzivajo izjemno dobro, 
mogoče je samo odstotek takšnih, ki se 
upirajo. Teh ne silijo k sodelovanju. ko pa 
vidijo, kako terapija vpliva na otroka, si 
v glavnem vsi želijo štirinožnega obiska. 
ko pridejo vodniki s Tačkami prvič v sobo 
k pacientu, je pomembno, da se pred‑
stavijo. 

vtskih parov v njihovo delo.
Organiziranje botrskih družin za vzgojo •	
mladih psov.
Osveščanje otrok in mladine o •	
sožitju in ravnanju s psi. Člani 
društva otroke učijo humanega odno‑
sa do živali, kako se je treba obnašati 
do kužkov, kako se kužku približati, 
kako naj jih hranijo... 
Sodelovanje s podobnimi zavodi, cen‑•	
tri in društvi v tujini.

KATERI PSI LAHKO 
POSTANEJO TAČKE 
POMAGAČKE?
Vsak pes ni primeren za tako zahtevne 
naloge. biti mora mirne narave, zanesljiv, 
razumeti se mora z ljudmi vseh starosti, z 
različnimi zmožnostmi, s posebnimi potre‑
bami, zato mora biti ustrezno šolan. 

Terapevtski par sestavljata vodnik in pes, 
ki sta usposobljena, da pomagata ljudem z 
različnimi zdravstvenimi težavami pri reha‑
bilizaciji, zdravljenju in družabništvu. Pes 
in vodnik morata imeti opravljen izpit iz 

poslušnosti (vodljivosti v urbanem 
okolju  b‑bH). 

Veščine, ki jih mora pes obvladati, 
so: 

v prisotnosti vodnika in •	
tuje osebe mora biti vodljiv,

sprejemati mora vse ljudi •	
(prizadete osebe, najstnike), 

gibati se mora ob inva‑•	
lidskem vozičku, berglah, 

rolkah, itd. 

pri  •	
izvedbi različnih vaj mora biti 
potrpežljiv, vesten, prijazen, 
radoveden, miren, zanesljiv, 
socializiran. 

Na dobro vzgojenega psa vpliva vodni‑ 
kova osebnost, ta pa mora biti v očeh psa 
«spoštovana oseba«. Pes mu mora zaupati, 
vodnik pa mu mora dosledno postavljati 
meje in omejitve in vztrajati pri pravilih. 
Pes mora imeti dovolj gibanja in vsako‑ 
dnevne zadolžitve. Nerad se dolgočasi, 
ljubi doslednost, rutino, rituale in tudi nova 

doživetja, predvsem pa rad raziskuje. za 
dobrega terapevtskega psa je ključno, kaj 
je podedoval od prednikov, kako doživlja 
okolje in se odziva nanj.

Vodnik in pes morata biti usklajena. S 
testiranjem ugotovijo, ali je pes prime‑ 
ren za tako delo,  potem pa se nadaljuje 
teoretično in praktično izobraževanje. 
Sledi 25 ur pripravništva v različnih in‑
stitucijah, ko pripravnik, bodoči vodnik, 
začne pod vodstvom mentorja hoditi na 
različne instrukcije. S psom in mentorjem 
mora obiskati vse institucije, kjer društvo 
deluje, da ugotovita, kaj psu ustreza. Če se 
pes med aktivnostjo ali terapijo ne počuti 
dobro, tisti dan ne gre na dejavnost, včasih 
pa z njo celo preneha. Potem opravi pes še 
končni izpit in si pridobi certifikat.

Vodnik in njegov pes morata biti pravilno 
in vidno opremljena. za delo v inštitucijah 
mora biti terapevtski pes negovan, zdrav, 
zato redno opravi polletno preverjanje 
zdravstvenega stanja.

KJE SREČAMO TAČKE 
POMAGAČKE?
Redni obiskovalci so na Univerzitetnem 
rehabilitacijskem institutu RS Soča, kjer 
so se odločili za poskusni program „Ak‑
tivnost in terapija s pomočjo psov“ na 
oddelku za rehabilitacijo bolnikov po 
nezgodni možganski poškodbi, takih, ki 
so še posebej potrti, tesnobni, napeti, ali 
se zamaknejo v osamo. 

Pomagajo tudi bolnikom z multiplo skle‑
rozo in drugimi kroničnimi nevrološkimi 
obolenji, ki potrebujejo pozitivno čustveno 
in socialno stimulacijo, pa tudi drugim. 

Vodniki pse vsak teden  prostovoljno 
pripeljejo k oskrbovancem instituta, v 
programu pa sodelujejo še andragoginja 

in dve fizioterapevtki.

cilji terapije so različni. Pri neka‑ 
terih oskrbovancih je velik uspeh 
že to, da psa počešejo, pobožajo. 

Omenjajo izreden  napredek 19 
letnega fanta po poškodbi glave v 

prometni nesreči. V začetku je 
samo ležal v vozičku in se ni 
zanimal za okolico, pri prvem 
srečanju s psičko pa je že po‑



Tačke obiskujejo tudi šole in vrtce, kjer 
otroke učijo sožitja z živalmi, odnosa do 
njih in s tem tudi odnosa do človeka. 
Otroke učijo, kako se je treba obnašati do 
psa, kakšne so njihove obveznosti, kako jih 
hranimo, kako se psu približati ...

V domovih za starostnike terapija poteka 
vodeno. Terapevtski par sta oskrbovanec in 
delovni terapevt, ki naredi načrt, kaj se ob 
obisku dela; medtem ko vodnik psa samo 
usmerja, delavni terapevt in varovanec de‑
lata. Te terapije so tudi evalvirane.

MARINKA IN GLORY  
Trinajst let je bil peti član Srebernjakove 
družine škotski ovčar Skar. ko je v častitljivi 
pasji starosti  odšel v pasja nebesa, so ga 
vsi strašansko pogrešali, saj je bil njihov 
prijatelj, zaupnik, tolažnik, varuh, sprem‑
ljevalec na številnih potepanjih, pa še kaj 
bi se našlo. Potem so skoraj leto dni iskali 

novega psa iste pasme. »Pomembno je, 
kakšen rodovnik ima pes, biti mora zdrav, 
z uravnoteženim značajem, pomembno je, 
da njegovi predniki niso imeli hib,« pravi 
Marinka. Januarja 2009 se jim je končno 
izpolnila želja, iz kisovca pri zagorju je v 
njihov dom prišla trimesečna kosmata ke‑
pica glory, ki je k hiši prinesla veliko nove‑
ga veselja, pa tudi obveznosti. Pri njenih 5 
mesecih sta se z Marinko v novomeškem 
kinološkem društvu k‑9 vključili v pasjo 
malo šolo, nato v začetni in potem še v na‑
daljevalni tečaj, ki ga je glory zaključila z 
b‑bH izpitom iz poslušnosti in vedenja v ur‑
banem okolju. Takrat so pri njej že ugotovili 
vse  značilnosti, ki krasijo inteligentnega 
psa, bila je poslušna, umirjena, ubogljiva, 
poleg tega pa je sodelovala tudi na razsta‑
vah, na katerih je bila odlično ocenjena.. 
Marinka je iskala možnosti, kam bi psičko 
usmerila, da bi prišle do izraza vse njene 
odlične lastnosti. Takrat je glory že nekaj 
mesecev delila pozornost najbližjih z mlajšo 

»sestrico« Jazzy, ki se je družini pridružila 
februarja 2010 in jo sin Peter danes šola za 
reševalnega psa.

Glory postane Tačka pomagačka
Prelomni trenutek se je zgodil septembra 
2010 na evropski razstavi psov v celju, 
kjer so se avditoriju predstavile Tačke 
pomagačke. Navdušena nad videnim je 
Marinka poiskala stik z njimi. Nekaj malega 
je o društvu že vedela, saj je v njem sode‑
lovala njena prijateljica. Januarja 2011 sta se 
z glory v Ljubljani udeležili izobraževanja, 
nato sta dobili svojega mentorja in z nje‑
govo pomočjo opravili 25 ur pripravništva 
v novomeškem VDc in DSO ter v krškem 
DSO. z zaključnim izpitom sta pridobili 
certifikat in postali terapevtski par Tački 
pomagački, kar pomeni, da lahko obisku‑
jeta in osrečujeta vse, ki si želijo pasje na‑
klonjenosti.

kot Tački sodelujeta v novomeškem DSO, 
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Marinka s psičko Glory
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kjer ju oskrbovanci in zaposleni nestrpno 
pričakujejo. Nestrpna je tudi psička, saj 
natančno ve, kam gre in zakaj, zato se takoj 
postavi pred vhodna vrata  in komaj dočaka, 
da Marinka parkira avto, se ji pridruži in jo 
odpelje naprej. 

Delovna terapevtka Petra Mihalič izbere 
varovance, primerne za točno določene  
aktivnosti, ki jih bodo tisti dan izvajali s 
pomočjo psičke. 

z oskrbovanci lahko delajo individualno, kar 
pomeni, da si terapevtka za oskrbovanca 
postavi cilj, ki ga poskuša doseči  s pomočjo 
pripomočkov, ali pa z rokami ali nogami 
na ali ob psu, z božanjem, česanjem, hojo, 
igro,... S tem se izboljša koordinacija gibov, 
motorika, spominske in gibalne aktivnosti, 
izboljša se koncentracija, hoja, pomeni pa 
tudi sprostitev, ko pes prikaže trik, oskrbo‑
vanec pa ga nagradi s priboljškom. 

Terapije so lahko tudi skupinske, kjer sodelu‑
je več oskrbovancev s podobnimi težavami,  
pri izvajanju terapij pa spremembe opažajo 
tudi na čustvenem področju, obrazni mi‑ 

predstavljamo

Delovna  
terapevtka Petra 
Mihalič z Glory

miki, socialni interakciji, v izražanju, občutku 
koristnosti, vzpostavljanju stikov, zmanjšanju 
depresivnosti, komunikaciji ... 

Posameznika želijo s pomočjo živali v 
največji  možni meri motivirati, da bo ob‑
navljal in razvijal sposobnosti za neodvisno,  
samostojnejše ter kvalitetnejše življenje.

glory v programu sodeluje kot prava pro‑
fesionalka, zelo je motivirana, ubogljiva, 
umirjena in zanesljiva, brez težav dalj časa 
vzdržuje zahtevane položaje, prilagodi 
se vsakemu oskrbovancu pose‑
bej,  nepredvidljive situacije je ne 
presenetijo, nerodni dotiki 
in prijemi po kapi priza‑
detih rok je  ne  motijo, s 
svojim milim pogledom 
spremlja dogajanje in prav 
ganljivo pomaga.  

Marinkina velika želja je, da bi se z glory  
lahko vključila v program dru‑ 

žabništva na otroškem od‑ 
delku naše bolnišnice in upa, da 
bo vodstvo bolnišnice naklo‑ 

njeno Tačkam pomagačkam 
enako,  kot je že sedaj 
številnim projektom, ki 
narišejo bolnim otrokom 

nasmeh na lička. ko se bo 
to zgodilo, bomo seveda 

zraven.

Srečno, naši Tački!
Viri: 

http://tackepomagacke.si,  
http://www.dnevnik.si,  

http://www.sensa.s

Hvala, Glory

Pomoč pri  
vstajanju

Dviganje rok
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mednarodni dnevi

29. februar ‑ svetovni dan redkih bolezni
Zdenka Seničar

29. februarja letos je svet petič zapored pod okriljem Evropske organizacije za redke bolez‑
ni (EURORDIS) zaznamoval mednarodni dan redkih bolezni. Omenjena zveza združuje 502  
združenji bolnikov iz 46 držav sveta, med njimi je 24 članic EU, pa tudi ZDA, Rusija, Japon‑
ska, Kitajska in druge. EU hoče s skupnimi močmi omogočiti nujno potrebne raziskave, saj 
za lajšanje teh, praviloma neozdravljivih in za življenje ogrožajočih bolezni, obstaja malo 
zdravil.

Katere so redke bolezni
Redke bolezni so tiste, ki prizadenejo 
manj kot 5 ljudi na 10. 000 prebivalcev 
in ogrožajo zdravje, če so smrtno nevarne 
ali kronično izčrpavajoče bolezni z nizko 
stopnjo prevalence in visoko ravnijo za‑
pletenosti. Samo v Evropi katero od dos‑
lej prepoznanih redkih bolezni, teh naj bi 
bilo približno 7000, preboleva 36 milijonov 
ljudi, kar je jasen dokaz, da redke bolezni 
niso redek pojav. zato mora njihov preveč 
zabrisani odtis na zemljevidu sodobne 
medicine dobiti drugačno mesto. 

Strategije in raziskave na 
področju redkih bolezni
Evropska komisija je leta 2009 za evrop‑
ske države sprejela priporočila na področju 
redkih bolezni;  glavni nalogi sta podpora 
in krepitev aktivnosti za pripravo ter spre‑
jetje strategij in planov na področju redkih 
bolezni do leta 2013. Članice EU zavezuje 
priporočilo Sveta o evropskem ukrepanju 
na področju redkih bolezni, da pripravijo 
tovrsten dokument do konca leta 2013. 

Na Ministrstvu za zdravje so dan pred 
evropskim dnevom redkih bolezni 
predstavili načrt dela. To je pri nas prvi 
dokument in pomeni razmislek o tem, 
kaj je treba narediti z vidika bolnikovih 
potreb. 

Strokovnjaki ob tem opozarjajo na 
pomen zgodnjega odkrivanja teh 
bolezni. Načrt dela na področju redkih 
bolezni ima štiri glavne cilje: 

defi niranje in spremljanje redkih •	
bolezni, 
boljšo in zgodnejšo diagnostiko •	

tovrstnih bolezni, 
izboljšanje mehanizma celostnega •	
pristopa do redkih bolezni ter 
izboljšanje dostopa do informacij •	
za bolnike, zdravstvene delavce in 
splošno javnost. 

Ob postavljenih ciljih so na ministrst‑
vu predvideli številne aktivnosti, med 
drugim vzpostavitev nacionalnih cen‑
trov za zdravljenje tovrstnih bolezni, 
razvoj kliničnih smernic ter spremljanje 
in prilagajanje politike izvajanja prese‑
jalnih testov.

Načrt dela na področju redkih bolezni je 
pripravila delovna skupina, v kateri so so‑
delovali predstavniki Ministrstva za zdrav‑
je, Inštituta RS za varovanje zdravja, zavo‑
da za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Ukc Ljubljana, slovenjgraške bolnišnice 
in predstavniki društev bolnikov. Osnutek 
dokumenta so predstavili julija lani in ga 
po javni obravnavi dopolnili, zdravstveni 
svet pa ga je potrdil 9. februarja letos. 

Naslednji korak bo priprava akcijskega 
načrta. za učinkovito izvajanje tega načrta 
bodo potrebna dodatna fi nančna sredstva. 
Strokovnjaki opozarjajo, da je za zdravlje‑
nje redkih bolezni zelo pomembna zgod‑
nja diagnostika, ki je pogosto zelo zahtev‑
na, prav tako pa so bolezni slabo poznane. 
Ena od možnosti zgodnjega odkrivanja so 
presejalni testi ‑ sedaj pri novorojenčkih 
opravljajo presejalna testa za ugotavlja‑
nje zmanjšanega delovanja ščitnice in ene 
od presnovnih bolezni. V Evropi ob rojstvu 
aktivno iščejo okoli 25 različnih redkih bo‑
lezni, v Sloveniji pa ni sredstev za organi‑
zacijo in izobraževanje osebja.

Letos je strokovna javnost izmed številnih 

redkih bolezni poleg cistične fi broze iz‑
postavila še Fabryjevo bolezen in Pompe‑
jevo bolezen. 

Edini specializirani center za redke bolezni 
pri nas je center za zdravljenje Fabryjeve 
bolezni v slovenjgraški bolnišnici, v ka‑
teri opozarjajo, da mora biti obravnava 
na področju redkih bolezni drugačna. V 
središču mora biti bolnik, ki največ sode‑
luje z medicinsko sestro, z njim se uk‑
varja tudi ožja skupina strokovnjakov, ki 
se povezujejo še z drugimi strokovnjaki. 
Pomembno je tudi mreženje med eksper‑
ti, socialni vidik obravnave bolnika pa je 
enako pomemben kot samo zdravljenje.  
Redke bolezni so bile v preteklosti pravi‑
loma neprepoznane, zato so bili bolniki v 
otroštvu stigmatizirani, njihovih bolezen‑
skih težav – pri Fabryjevi bolezni na primer 
močne bolečine – okolica ni razumela. zato 
so veljali za problematične ali celo lene. 

V službi za alergologijo, revmatologijo in 
klinično imunologijo na Pediatrični kliniki v 
Ljubljani poudarjajo, da zaradi napredka v 
medicini lahko opredelimo vse več tovrst‑
nih bolezni. Pri boleznih primarne imunske 
pomanjkljivosti gre za raznolike skupine 
genetskih bolezni, pri katerih je okvarje‑
no delovanje imunskega sistema. število 
bolnikov pri nas tako tudi zaradi večjega 
odkrivanja narašča: leta 1997 jih je bilo 60, 
leta 2007 150, trenutno pa jih je 166, med 
njimi 24 odraslih. število odraslih bolnikov 
pri nas je tako majhno, ker tovrstni bolniki 
pred leti niso bili prepoznani in je bila zanje 
značilna zgodnja smrtnost.

Evropska raziskava (Eurodiscare), oprav‑
ljena v 16 državah EU med bolniki, ki so 
prebolevali osem tovrstnih obolenj, je že 
pred časom opozorila na šibkost medicine 
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in zdravstvenih sistemov, saj se je izkazalo, 
da je kar četrtina bolnikov po prvih simp‑
tomih na diagnozo čakala od pet let pa vse 
do treh desetletij, 40 odstotkom so naj‑ 
prej postavili povsem napačno diagnozo, 
33 odstotkom so informacije o diagnozi 
posredovali na povsem napačen način, 
četrtina jih sploh ni dobila informacije o 
genetski naravi bolezni, čeprav je znano, 
da je kar 80 odstotkov redkih bolezni ge‑ 
netskega izvora. 

Značilnosti redkih bolezni
Večina redkih bolezni so genske bolezni, 
vendar lahko nastajajo tudi zaradi okoljskih 
dejavnikov med nosečnostjo ali pozneje 
v življenju, pogosto skupaj z gensko pre‑
dispozicijo. zelo različni sta tudi resnost 
in oblika redkih bolezni. Pričakovana 
življenjska doba bolnikov z redkimi 
boleznimi je močno skrajšana. številne 
redke bolezni so kompleksne, degenera‑
tivne ali kronično izčrpavajoče, medtem 
ko druge dopuščajo normalno življenje 
‑ če so pravočasno diagnosticirane ter 
se ustrezno obvladujejo in/ali zdravijo. 
Vplivajo na fizične in duševne sposobnosti, 
vedenje, čutne sposobnosti ter povzročajo 
invalidnost. Pogosto eno osebo prizadene 
več različnih vrst invalidnosti, ki imajo 
številne funkcionalne posledice (opre‑
deljene kot prizadetost več delov telesa). 
Te različne vrste invalidnosti povečujejo 
občutek osamitve in so lahko vir diskrimi‑
nacije ter zmanjšujejo ali onemogočajo 
katero koli možnost za izobraževanje, 
poklic ali družbeno življenje. Redke bolezni 
so bile ena izmed prednostnih nalog v Pro‑
gramu EU za javno zdravje 2003‑2008. 
Tudi v Programu za javno zdravje 2008‑
2013 so še naprej prednostna naloga za 
ukrepanje.

Raziskave redkih bolezni
Raziskave redkih bolezni so bile temeljne 
za določitev večine do zdaj poznanih 
človeških genov ter za četrtino inovativnih 
zdravil, ki so dobila dovoljenje za promet 
v EU (zdravila sirote). Vendar raziskave 
redkih bolezni niso le redke, ampak tudi 
razpršene po različnih laboratorijih v EU. 
Farmacevtska industrija v normalnih 
tržnih pogojih nerada vlaga v zdravila 
in medicinske pripomočke za redke 
bolezni, ker je trg za posamezno bolezen 
zelo omejen. zato se redke bolezni imenu‑

jejo tudi »bolezni sirote«: sirote v smislu 
osredotočenosti raziskav in tržnega inte‑
resa ter javnozdravstvene politike.

Odsotnost posebne zdravstvene poli‑
tike za redke bolezni in pomanjkanje 
strokovnega znanja povzročata prepozno 
diagnozo in težaven dostop do oskrbe. 
To povzroči dodatno fizično, psihološko in 
intelektualno prizadetost, včasih rojstvo 
prizadetih sorojencev, nezadostno ali celo 
škodljivo zdravljenje ter izgubo zaupanja 
v sistem zdravstvenega varstva.

Dostopnost in kakovost nacionalnih 
zdravstvenih storitev za diagnosticiranje, 
zdravljenje in rehabilitacijo oseb z redki‑
mi boleznimi sta zelo različni. Državljani 
držav članic in/ali prebivalci regij znotraj 
držav članic nimajo enakega dostopa do 
strokovnih storitev in zdravil sirot.

zdravila sirote je treba financirati na rav‑
ni, ki se upravlja višje od bolnišnic, da se 
zagotovi zmogljivost za zagotavljanje teh 
zdravil bolnikom. zato bolniki in stroka v 
Sloveniji predlagajo, da se ustanovi pose‑
ben sklad za zdravila sirote in zdravljenje 
redkih bolezni. Pojavljajo se tudi težave na 
področju medicinskih pripomočkov in diag‑
nostike bolezni sirot, kajti Uredba o zdravilih 
sirotah tega področja ne zajema.

za izboljšanje kakovosti življenja ljudi 
z redkimi boleznimi so pomembne spe‑
cializirane socialne storitve. Izvajalcem 
oskrbe, ki so pogosto družinski člani, je 
treba omogočiti, da si uredijo življenje in 
vzamejo čas za počitek ter jim finančno 
pomagati pri boju proti obubožanju, da 
se jim prizna delo zaposlenih izvajalcev 
oskrbe, ki plačano delo zamenjajo za 
neplačano oskrbo. 

z ustanovitvijo posebnega sklada 
za zdravljenje redkih bolezni bomo 
preprečili velike obolevnosti ali prezgodnje 
smrti, ki jih je mogoče preprečiti, izboljšala 
se bo kakovost življenja bolnikov z redkimi 
boleznimi in njihovih družin, ki so posebej 
izolirane in ranljive.

Viri:
http://www.orpha.net   •	
Sklep, št.1295/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 29.04.1999 o sprejetju programa ukrepov Skup‑
nosti za redke bolezni v okviru za ukrepe na področju 
javnega zdravja (1999‑2003) 
Sklep, št.1786/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta •	
z dne 23.09.2002 o sprejetju programa ukrepov Skup‑
nosti na področju javnega zdravja (2003‑2008)
zIb •	
STA•	
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Brigita Zupančič-Tisovec

Evropski kodeks proti raku – 
ZDRAVJE JE ŽIVLJENJE

Letošnji teden boja proti raku 

je od 5. do 9. marca potekal 

pod geslom “Evropski 

kodeks proti raku – zdravje 

je življenje,” ki predstav-

lja enajst priporočil za zdrav 

življenjski slog in opozarja 

ljudi, kaj lahko sami naredijo, 

da si izboljšajo zdravje in se 

morda izognejo nekaterim 

vrstam raka.

Obolevnost za rakom se zmerno povečuje 
tako zaradi nezdravega življenjskega slo‑
ga kot zaradi staranja prebivalstva. Obo‑
levnost s starostjo narašča in je največja po 
65 letu starosti: od vseh obolelih zaradi te 
bolezni je leta 2008 v Sloveniji zbolelo kar 
60 % moških in 57 % žensk. 

Najpogostejše skupine rakov v Sloveniji 
leta 2008 so bile:

pri moških: rak prostate 18%; rak kože, •	
razen melanoma, 15%; rak pljuč 14 %; 
rak debelega črevesja in danke 13 % 
vseh rakov;
pri ženskah: rak dojke 20 %; rak kože, •	
razen melanoma, 19 %; rak debelega 
črevesja in danke 11 %; rak pljuč 5% 
vseh rakov.

Na področju jugovzhodne Slovenije so bile 
najpogostejše skupine rakov v preseku 
med leti 2001 in 2008, ločeno po spolu, 
naslednje:

pri moških: debelo črevo in danka 16 •	
%; pljuča 14 %; prostata 13 %; koža, ra‑
zen melanoma 12 % vseh rakov 
pri ženskah: dojka 20 %; koža, razen •	
melanoma 15 %; debelo črevo in dan‑

ka 11 %; pljuča 6 %; maternično 
telo 5 % vseh rakov.

V tednu boja proti raku so 
strokovnjaki prebivalce 
še posebej opozarjali na 
pomen zdravega načina 
življenja in rednega 
udeleževanja presejalnih 
pregledov. Ogroženost 
lahko zmanjšamo z 
upoštevanjem priporočil 
Evropskega kodeksa proti 
raku, ki mu je namenjen teden 
boja proti raku.

Prvih sedem nasvetov je zbranih pod 
naslovom “Nekaterim rakom se lahko 
izognete in izboljšate svoje zdravje, 
če začnete živeti bolj zdravo” in je na‑
menjenih preprečevanju zbolevanja za 
rakom. Upoštevanje teh nasvetov pa ne 
varuje le pred rakom, temveč tudi pred 
ogroženostjo zaradi drugih kroničnih ne‑
nalezljivih bolezni, predvsem boleznimi 
srca in ožilja, ki so sicer za Dolenjce še ve‑
dno najusodnejše.
1. Ne kadite! kadilci, čim prej opustite ka‑

jenje, ne kadite v navzočnosti drugih!
2. Vzdržujte primerno telesno težo, pa‑

zite, da ne boste pretežki!
3. Povečajte telesno dejavnost!
4. Povečajte dnevno porabo vseh vrst 

zelenjave in sadja, omejite količino živil 
z maščobami živalskega izvora!

5. Omejite pitje alkoholnih pijač – vina, 
piva in žganih pijač!

6. Izogibajte se čezmernemu sončenju 
in pazite, da vas, predvsem pa otrok, 
sonce ne opeče!

7. Natančno spoštujte predpise, ki so na‑
menjeni preprečevanju zasvojenosti 

z znanim karcinogenom. 
Upoštevajte vsa zdravstve‑

na in varnostna navodila 
pri snoveh, ki bi lahko 
povzročile raka!

Pomembni so prese‑
jalni programi (za raka 
dojke, raka debelega 
črevesa in danke in raka 
materničnega vratu) ter 

preventivna cepljenja (npr. 
otrok proti hepatitisu). Tem 

so namenjeni naslednji nas‑
veti:

1. Ženske po 25. letu starosti redno hodite 
na odvzem brisa materničnega vratu. 
Udeležite se presejalnih programov za 
raka materničnega vratu, v Sloveniji 
programa zORA!

2. Ženske, redno si pregledujte dojki. Če 
ste starejše od 50. let, redno hodite na 
mamografske preglede. Udeležite se 
presejalnega programa DORA, če prej‑
mete vabilo!

3. Moški in ženske, sodelujte v prese‑
jalnem programu za raka debelega 
črevesa in danke, v Sloveniji programa 
SVIT! 

4. cepite se proti hepatitisu b! 

Pričakujemo lahko, da bo v naslednji 
(četrti) reviziji kodeksa, ki se že pripravlja, 
dodano še priporočilo za cepljenje proti 
okužbi s HPV.

Viri in spletni naslovi: 
Evropski kodeks proti raku, h•	 ttp://ec.europa.eu/health‑
eu/doc/cancercode_sl.pdf, februar 2011
Rak v Sloveniji, h•	 ttp://www.onko‑i.si/fi leadmin/onko/
datoteke/dokumenti/LP_2008.pdf, februar 2011
Statistični podatki o zdravstvenem varstvu in delu •	
zdravstvene službe v letu 2010, 
h•	 ttp://www.zzv‑nm.si/, februar 2011.

ka 11 %; pljuča 6 %; maternično 

V tednu boja proti raku so 
strokovnjaki prebivalce 
še posebej opozarjali na 
pomen zdravega načina 
življenja in rednega 
udeleževanja presejalnih 
pregledov. Ogroženost 
lahko zmanjšamo z 
upoštevanjem priporočil 
Evropskega kodeksa proti 
raku, ki mu je namenjen teden 

z znanim karcinogenom. 
Upoštevajte vsa zdravstve‑

na in varnostna navodila 
pri snoveh, ki bi lahko 
povzročile raka!

Pomembni so 
jalni programi
dojke, raka debelega 
črevesa in danke in raka 
materničnega vratu) ter 

preventivna cepljenja
otrok proti hepatitisu). Tem 

so namenjeni naslednji nas‑
veti:
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Po ocenah strokovnjakov naj bi imelo med 
sicer zdravim odraslim prebivalstvom vsaj 
deset odstotkov ljudi kronično ledvično 
bolezen, ki pa je pogosto še neodkrita. 
To pomeni, da ima v Sloveniji kronično 
ledvično bolezen verjetno več kot 150.000 
odraslih ljudi. Med zgodnjimi znaki te 
bolezni sta predvsem povišan krvni tlak 
in beljakovine v seču, ki hkrati opozarjata 
tudi na povečano tveganje za obolelost 
srca in ožilja. Napredovanje te bolezni 
lahko privede do ledvične odpovedi, kar 
pomeni, da ti bolniki potrebujejo zdrav‑
ljenje z dializo ali pa presaditev ledvice.

Spoznajmo 
delovanje ledvic
Da bi izboljšali ozaveščenost ljudi o 
pomenu delovanja ledvic, kronični ledvični 
bolezni in njenem zgodnjem odkrivanju 
in preprečevanju, na pobudo Mednaro‑
dne zveze za nefrologijo in Mednarodne 
zveze za ledvične bolezni 8. marca 2012 
obeležujemo svetovni dan ledvic. Tako kot 
že šest let zapored je tudi ob letošnjem 
svetovnem dnevu ledvic pripravila ak‑

Podobno kot pri številnih drugih kroničnih nenalezljivih boleznih je tudi pri preventi-
vi kronične ledvične bolezni ključnega pomena zdrav način življenja. Zgodnje odkriva-
nje in ustrezno zdravljenje omogočita, da lahko njen razvoj preprečimo, upočasnimo ali 
celo zaustavimo, kar pomembno vpliva na kakovost življenja bolnika. Podobno kot pri 
najpogostejših kroničnih nenalezljivih boleznih tudi kronične ledvične bolezni bolniki ne 
občutijo, saj nič ne boli. Bolezen se najpogosteje odkrije naključno pri pregledu krvi zaradi 
kakšnega drugega vzroka, ko je že zelo napredovala, ali celo tik pred odpovedjo ledvic.

tivnosti zveza društev ledvičnih bolnikov 
Slovenije (zveza) v sodelovanju s sloven‑
skimi nefrologi pod okriljem Slovenskega 
nefrološkega društva. Prostovoljci društev 
ledvičnih bolnikov so skupaj z dijaki sred‑
njih in visokih zdravstvenih šol, študenti 
medicine in medicinskim osebjem v kra‑
jih po vsej Sloveniji delili informativna 
gradiva, kjer so obiskovalci med drugim 
lahko preverili svoje znanje o delovanju 
ledvic, ocenili tveganje za razvoj kronične 
ledvične bolezni, si izmerili krvni tlak in 
sladkor v krvi. 

V preteklih letih so v okviru svetovnega 
dneva ledvic pobudniki opozarjali na po‑
vezavo kronične ledvične bolezni z zve‑  
čanim krvnim tlakom, sladkorno boleznijo 
in srčno‑žilnimi boleznimi. Letos pa so v 
okviru akcije še posebej izpostavili presa‑
ditev ledvice, ki jo zdravniki priporočajo kot 
najboljši način zdravljenja končne ledvične 
odpovedi. Ta namreč prejemniku izboljša 
kakovost življenja, hkrati pa zmanjša obo‑
levnost srca in ožilja ter podaljša življenje. 
Siceršnja možnost zdravljenja končne 
ledvične odpovedi je dializa: čiščenje krvi 
in odstranjevanje odvečne vode iz telesa 

s trebušno dializo (peritonealna dializa), 
ki se jo izvaja vsak dan doma, ali z umet‑
no ledvico (hemodializa), ki jo potrebuje 
bolnik trikrat na teden po štiri do pet ur v 
dializnem centru. 

Presaditev ledvice 
izboljša kakovost 
življenja ledvičnega 
bolnika
V Sloveniji je bila opravljena prva presa‑
ditev ledvice leta 1970, do konca leta 2011 
pa smo zabeležili 921 presaditev ledvic. 
Danes ima pri nas okoli 2.000 bolnikov 
končno ledvično odpoved, od teh pa jih 
ima okoli 600 presajeno ledvico. bolnik, ki 
si želi presaditve ledvice, mora biti v do‑
volj dobrem zdravstvenem stanju. ko pre‑
iskave potrdijo, da je primeren kandidat 
za presaditev, se uvrsti na čakalni seznam. 
To je možno že pred začetkom zdravljenja 
z dializo, ko je ledvična bolezen že zelo 
napredovala. V Sloveniji ledvico presadijo 
približno 50 bolnikom na leto, približno sto 

»Daruj ledvico, podari življenje!«
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jih čaka na presaditev. Vsako leto ledvice 
odpovedo okoli 230 ljudem, med kateri‑
mi pa mnogi zaradi pridruženih bolezni 
niso primerni za presaditev ledvice. Po 
presaditvi mora bolnik jemati zdravila, ki 
zmanjšujejo imunski odziv telesa, da ne 
zavrne tujega organa. bolnik mora zdravi‑
la jemati do konca delovanja presajene 
ledvice, ki pa običajno ne deluje trajno. 
Ob sodobnih zdravilih se je preživetje 
presajene ledvice daljšalo. Sedaj lahko 
pričakujemo, da bo presajena ledvica po 
dvajsetih letih delovala še pri okoli polovici 
bolnikov. ko presajena ledvica odpove, pa 
se lahko odločijo za ponovno presaditev ali 
pa se zdravijo z dializo.

Čeprav morajo tudi ledvični bolniki po 
presaditvi ledvice upoštevati omejitve 
v prehrani in uživanju tekočine, pa so te 
omejitve bistveno manjše kot pri bolnikih, 
ki se zdravijo z dializo. bolnik lahko nemo‑ 
teno obiskuje šolo, je polno zaposlen in 
porabi več časa za druge aktivnosti. Večini 
bolnikov se izboljša splošno počutje in 
volja do življenja. Ženskam v rodni dobi 
se poveča možnost zanositve in lahko 
donosijo zdravega otroka. Večini bolnikov 
se podaljša življenje, saj se zmanjša pogos‑
tost srčno‑žilnih zapletov.

Organov za  
presaditev ni dovolj
zaradi velikega števila bolnikov z ledvično 
odpovedjo, ki si želijo presaditve, je v svetu 
in tudi pri nas velik razkorak med potre‑
bami in številom ledvic, ki so na voljo za 
presaditev. Veliko bolnikov z ledvično 
odpovedjo tudi zato več let čaka na ledvi‑
co. bolnikom z odpovedjo ledvic običajno 
presadijo ledvico umrlih darovalcev. gre 
za ljudi, ki so utrpeli hude, nepopravljive 
poškodbe glave in okvaro možganov, pri 
katerih s podrobnimi preiskavami ugotovi‑
jo smrt. Nekateri ljudje se že sami opredeli‑
jo za darovanje organov po smrti, soglasje 
za darovanje organov pa dajo tudi svojci 
umrlega. Ledvico lahko človek daruje tudi 
za časa življenja, saj lahko povsem nor‑
malno živi tudi z eno samo ledvico. Pri nas 
zakon omejuje darovanje organov za čas 
življenja na tiste ljudi, s katerimi je daro‑ 
valec genetsko, sorodstveno ali čustveno 
povezan. Da ne bi prišlo do zlorab, vsak 
primer darovanja ledvice obravnava Etična 
komisija za presaditve. Sicer se po podat‑

kih Eurotransplanta število presaditev živih 
darovalcev ledvic veča in je leta 2010 dose‑
glo v državah Eurotransplanta že četrtino 
vseh presaditev.

V Sloveniji v odvzem organov umrlim za 
presaditev privoli približno 80 % svojcev 
in s tem rešijo marsikatero življenje. še ve‑
dno pa je približno petina takšnih, ki daro‑
vanje organov odklonijo. Več informacij o 
darovanju ledvice in o tem, kako postati 
darovalec, je na voljo na spletni strani 
www.slovenija‑transplant.si. 

brezplačno merjenje prisotnosti beljakovin 
v seču. Organizatorji akcije na brezplačne 
teste še posebej vabijo vse, ki sodijo v eno 
od naslednjih skupin, za katere velja večje 
tveganje za nastanek kronične ledvične 
bolezni:

bolniki s sladkorno boleznijo,•	
bolniki s povišanim krvnim tlakom •	
(arterijsko hipertenzijo),
bolniki z boleznijo srca ali ožilja,•	
ljudje, katerih svojci imajo kronično •	
ledvično bolezen,
starejši od 50 let,•	
kadilci in•	
ljudje s prekomerno težo.•	

Izločanje beljakovin se prehodno poveča 
tudi po telesnem naporu ali zvišani telesni 
temperaturi, zato se teh preiskav takrat ne 
opravlja. S testnim lističem dokazane po‑ 
zitivne beljakovine v seču je vedno treba 
s posebnimi testi seča, ki se opravijo pri 
osebnem zdravniku, potrditi vsaj dvakrat 
v treh mesecih. Delovanje ledvic se ve‑
dno preveri še z določitvijo koncentracije 
kreatinina v krvi, iz katerega v laboratoriju 
izračunajo, kako dobro ledvice čistijo kri 
(v strokovnem jeziku ocena glomerulne 
filtracije, na izvidu zapisano kot ogF). 

Kronična ledvična 
bolezen, sladkorna 
bolezen in zvišan 
krvni tlak
Okvara ledvic zaradi sladkorne bolezni je 
vodilni vzrok odpovedi ledvic. Ledvice so 
zelo občutljive na zvišano koncentracijo 
sladkorja v krvi. Po desetih letih sladkorne 
bolezni tipa 2 ima polovica bolnikov 
diabetično ledvično bolezen, pri sladkor‑
ni bolezni tipa 1 pa se takšna razširjenost 
ledvične bolezni pojavi po 20 letih. Tve‑ 
ganje za kronično ledvično bolezen je še 
večje, če ima bolnik s sladkorno boleznijo 
tudi povišan krvni tlak. 

Če sta krvni sladkor in krvni tlak pri bolni‑
kih s sladkorno boleznijo dobro urejena, 
je možnost za nastanek kronične ledvične 
bolezni dosti manjša. Pomembno pa je 
tudi skrbeti za urejen holesterol in trigli‑ 
ceride, se intenzivno rekreirati vsaj pol ure 
na dan in se odpovedati kajenju. ko pa 
se diabetična ledvična bolezen pojavi, je 

mednarodni dnevi

Brezplačni testi na 
prisotnost  
beljakovin v seču
zgodnje odkrivanje kronične ledvične 
bolezni ni pomembno le zato, ker s 
pravočasnim zdravljenjem lahko upo‑ 
časnimo njen potek. Hkrati je bolezen 
tudi opozorilo, da obstaja večje tveganje 
za nastanek srčno‑žilnih zapletov, saj so 
pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo 
bolezni srca in ožilja kar 10 do 20‑krat 
pogostejše kot pri sicer zdravih ljudeh. k 
zgodnjemu odkrivanju te bolezni lahko 
pomembno prispevajo že s preprostim 
testom ugotavljanja prisotnosti belja‑ 
kovin v seču, kar v strokovnem jeziku ime‑ 
nujejo »proteinurija«, saj povišana vred‑
nost kaže na možnost kronične ledvične 
bolezni. zato pobudniki akcije tudi letos 
s podporo družbe Roche, ki je podarila 
testne lističe za merjenje proteinurije, in 
številnimi zdravstvenimi zavodi oziroma 
bolnišnicami, organizirajo brezplačno mer‑
jenje prisotnosti beljakovin v seču. 

V lanski akciji se je brezplačnega testira‑ 
nja udeležilo 3.954 ljudi, pri čemer je bila 
ugotovljena povišana vrednost beljak‑
ovin v seču pri 5,7 %, ki so bili napoteni 
na posvet k svojemu zdravniku. Tudi letos 
so v številnih krajih po Sloveniji organizirali 
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podobno, kot vse ostale kronične bolezni, 
medicina še ne zna ozdraviti.

Visok krvni tlak je že sam po sebi eden od 
pogostih krivcev za nastanek kronične 
ledvične bolezni, saj poškoduje drobne 
žile v ledvicah in zaradi zadrževanja vode 
in topljencev v telesu preobremeni srce in 
ožilje. za pojav zvečanega krvnega tlaka 
sta v zahodnem svetu največja krivca 
prekomerno soljenje hrane in nezdrav 
način življenja. Že z zmanjšanjem soljenja 
hrane se krvni tlak pomembno zniža, z 
zdravim načinom življenja in s sodobnimi 
zdravili pa ga je mogoče urediti prav vsa‑
komur. 

Slabše ledvično  
delovanje, večje  
tveganje za  
srčno-žilne zaplete
V razvitem svetu so srčno‑žilne bolezni 
vodilni vzrok zbolevnosti in smrtnosti pre‑
bivalcev. Po podatkih Svetovne zdravst‑
vene organizacije kar 30 % vseh smrti 
in 10 % smrti pri na videz zdravih ljudeh 
pripisujejo srčno‑žilnim boleznim. znano 
je, da kronična ledvična bolezen bistveno 
poveča možnost srčno‑žilnih zapletov pri 
sladkornih bolnikih in bolnikih s povišanim 
krvnim tlakom. Prezrto pa ostaja dejstvo, 
da je kronična ledvična bolezen že sama 
po sebi zelo pomemben dejavnik tve‑
ganja, ki kaže na povečano možnost za 
srčno‑žilne zaplete. Pri starejšem bolniku 
z začetno kronično ledvično okvaro je zato 
veliko večja verjetnost, da bo umrl zaradi 
srčno‑žilnega zapleta, kot pa da bo njego‑
va kronična ledvična bolezen napredovala 

do take stopnje, da bo potreboval zdrav‑
ljenje z dializo ali presaditev ledvic. 

znaki srčno‑žilnih bolezni se pokažejo poz‑
no in so enaki tako pri bolnikih s kronično 
ledvično boleznijo, kot pri vseh ostalih. 

Najpogostejši so:
težka sapa ob naporu,•	
hitra utrujenost že ob majhnem •	
naporu,
stiskajoča, pekoča bolečina v prsih,•	
otekanje v spodnje okončine,•	
bolečine v mečih ob hoji.•	

Pomembno je, da se ledvični bolniki za‑
vedajo večjega tveganja za nastanek 
srčno‑žilnih bolezni, saj v začetnem ob‑
dobju nimajo nobenih težav ali znakov 
teh bolezni. zato so preventivni ukrepi za 
preprečevanje srčno‑žilnih bolezni izredno 
pomembni. Potrebne so redne kontrole 
krvnega tlaka, ravni glukoze in holeste‑ 
rola v krvi ter po potrebi uvedba zdravil, ki 
ščitijo srce in ožilje.

Zdrav življenjski 
slog in zdravljenje
za preprečevanje oziroma zaviranje raz‑
voja ledvične in srčno‑žilnih bolezni je zelo 
pomemben zdrav življenjski slog ter obvla‑
dovanje dejavnikov tveganja z zdravili, še 
posebej, kadar gre za sladkorne bolnike ali 
bolnike s povišanim krvnim tlakom. 

Sprememba življenjskega sloga je ena 
najpomembnejših, a hkrati tudi najtežjih 
nalog za bolnika, in terja:

ustrezno spremembo prehrane z •	
zmanjšanjem vnosa živalskih maščob 
in s čim manjšim vnosom soli;

zmanjšanje prekomerne telesne teže;•	
vsaj pol ure telesne dejavnosti na dan •	
(intenzivna hoja, kolesarjenje, tek, pla‑
vanje);
opustitev razvad, kot sta kajenje in •	
pitje alkohola;
vsakdanje ukvarjanje z dejavnostmi, ki •	
nas veselijo in sproščajo, saj na naše 
zdravje vpliva tudi kronični stres.

Če sprememba življenjskega sloga ni dovolj, 
zdravnik predpiše tudi zdravila. Pomembno 
je, da bolniki natančno upoštevajo navo‑
dila zdravnika in lekarniškega farmacevta 
glede jemanja zdravil. bolniki imajo namreč 
pogosto številne dejavnike tveganja in 
morajo jemati več zdravil hkrati, zaradi 
česar se poveča tudi možnost njihovega 
neželenega medsebojnega učinkovanja 
in napačne rabe katerega od zdravil. Tudi 
prehrana je pri tem zelo pomembna, saj 
lahko nekatera živila ali zelišča povečajo 
učinek zdravil, druga ga zmanjšajo. Tako 
na primer zdravila za zdravljenje arterij‑ 
ske hipertenzije niso dovolj učinkovita, 
če jemo preveč slano hrano, grenivka 
pa prekomerno poveča učinek zdravil za 
znižanje holesterola, zato jo pri jemanju 
teh zdravil zdravniki odsvetujejo. Ne na‑ 
zadnje so za ledvice škodljiva tudi zdravila 
proti bolečinam (nesterodina protivnetna 
zdravila), ki jih lahko kupimo v prosti proda‑
ji v lekarnah, zato se jih raje izogibajmo. 
Tudi ta protibolečinska zdravila zmanjšajo 
učinek zdravil za zdravljenje krvnega tlaka 
ali popuščanja srca. 

Viri:  
ključna sporočila svetovnega dneva ledvic. Obvestilo •	
za medije. zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije in 
klinični oddelek za nefrologijo Ukc Ljubljana.

mednarodni dnevi
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Darja Cesar

Dan odprtih vrat dializnega centra 
bolnišnice

mednarodni dnevi

V projektu smo poleg zaposlenih dia‑ 
liznega centra sodelovali tudi študenti 
novomeške Visoke šole za zdravstvo in 
študenti medicine, ki smo obiskovalcem 
merili krvni pritisk, določali krvni slad‑
kor ali morebitno prisotnost beljakovin 
v urinu, posredovali različne informacije 
o zdravem načinu življenja, na stojnicah 
je bila na voljo različna informativna in 
zdravstveno vzgojna literatura, najboljše 
informacije “iz prve roke” pa so posredovali 
kar naši pacienti in člani regijskega Društva 
kroničnih ledvičnih bolnikov.   

Odziv obiskovalcev in tudi naših zapos‑
lenih je bil nad pričakovanji, saj je bila na 
obeh informacijskih točkah gneča od 8. do 

V naši bolnišnici smo Svetovni dan ledvic pod okriljem Slovenskega nefrološkega društva in v 
sodelovanju z Društvom kroničnih ledvičnih bolnikov Dolenjske počastili z dnevom odprtih vrat 
dializnega centra in z organizacijo dveh informacijskih točk na hodniku med Odsekom za dializo 
in Odsekom za bolezni ledvic ter v pritličju Internega oddelka. Za organizacijo sem bila zadolžena 
najprej kot medicinska sestra dializnega centra, nato pa še kot izredna študentka 3. letnika Vi-
soke šole za zdravstvo.
Namen akcije je bil osveščati ljudi o pomenu zgodnjega odkrivanja kronične ledvične bolezni in 
o pomenu presaditve ledvic, saj je bil moto letošnjega dneva »Daruj ledvico in podari življenje«. 

15. ure. za akcijo so obiskovalci izvedeli iz 
medijev, pa tudi mi smo jih kar sami ustav‑ 
ljali in se pogovarjali z njimi. Obiskali so nas 
tudi sodelavci z drugih oddelkov bolnišnice 
in šole, center si je ogledalo večje število 
dijakov Srednje zdravstvene šole in za‑
posleni iz domov starejših, kjer skrbijo za 
nekatere paciente našega centra. Organi‑
zatorji smo bili veseli prav vsake pohvale 
in navdušenja obiskovalcev, tako da smo 
kar pozabili na prosti čas, ki smo ga vložili 
v organizacijo, saj je bilo zadovoljstvo nad 
dobro opravljenim delom veliko.

Kolektiv dializnega centra
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zdravje

Mag.Valerija Balkovec

Po končanem zdravljenju so bolniki z aknami običajno naj‑
bolj zadovoljni bolniki in tudi zaradi njih z veseljem opravljam 
delo dermatologinje v novomeški bolnišnici. Da bi bilo čim 
manj žalostnih mladostnikov zaradi aken, sem se odločila, da 
napišem ta prispevek za naše glasilo in jih tudi na ta način 
seznanim z možnostmi zdravljenja.

ETIOLOGIJA IN PATOGENEZA 
AKEN
Akne spadajo v skupino  kroničnih vnetnih bolezni, ki se 
največkrat pojavijo v zgodnji mladosti in v nekaj letih izzvenijo. 
Pojavijo se na tistih delih obraza in trupa, kjer je veliko žlez 
lojnic. Ta mesta so predvsem obraz, čelo, ramenski obroč,  
prsni koš in zgornji del hrbta.

Vzroki za nastanek aken so:
vnetna reakcija v dlačnih foliklih,•	
seboreja,•	
folikularna hiperkeratoza,•	
prisotnost Propionibacterium acnes v foliklu.•	

Androgeni hormoni pospešijo produkcijo loja, kar pojasnjuje 
začetek aken z vstopom v  puberteto in odsotnostjo aken pri 
kastriranih moških.

Akne so zelo pogoste, vsaj v blagi obliki prizadenejo večino 
mladostnikov in se v nekaj letih spontano pozdravijo. Pri 
večini se začnejo pojavljati med 12. in 14. letom starosti ter 
dosežejo vrh med 15. in 17. letom.  Včasih lahko trajajo tudi do 
30 leta. Pomembna je dedna nagnjenost za akne in predvsem 
delovanje androgenih hormonov. Pri dojenčkih se lahko po‑
javijo akne v prvih mesecih življenja in do konca prvega leta 
spontano izzvenijo. Vzrok za akne pri dojenčkih so materini 
androgeni hormoni v krvi.

AKNE
Akne so pogosta bolezen mladostnikov, 
ki veliko bolj prizadene dušo kot telo in 
to v najbolj ranljivem mladostnem ob-
dobju. V dermatološki ambulanti se vsa-
kodnevno srečujem s fanti in dekleti, ki 
se zaradi aken zapirajo vase, se počutijo 
manjvredni, poskušajo z veliko dietami 
in zapravijo veliko denarja za različne 
postopke in kreme, preden se odločijo za 
obisk zdravnika. Veliko jih namreč ne ve, 
da se srednje in težje oblike aken zdravijo 
pri osebnem zdravniku ali dermatologu. 
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Pod vplivom hormonov se povečajo predvsem žleze lojnice, po 
drugi strani pa v izvodilih lasnih mešičkov pospešeno nastajajo 
roženi čepi, ki ovirajo iztekanje loja. Lasni folikel se lahko tudi 
predre ali poči. Na ta način se vnetje lahko razširi tudi v globino, 
celo v podkožje.

KLINIČNA SLIKA
Običajno delimo akne na blage, srednje hude in hude.

Med blage oblike prištevamo komedonske oblike, med srednje 
hude prištevamo papulozne in pustulozne akne, hudo obliko pa 
predstavljajo konglobirane ali nodulocistične akne.

Acne comedonica
kot pove že ime, so za to obliko aken značilni komedoni (ogrci). 
zaradi pospešenega nastajanja roženih čepkov je v izvodilih lasnih 
mešičkov ovirano izločanje loja. Ti se izbočijo navzven, kar vidimo 
kot zaprt ogrc ali zaprt komedon. Loj zaradi pritiska sili navzven, 
to vidimo kot odprt komedon. Na vrhu komedona se pojavi pig‑
ment melanin, ki mu da črno barvo.

zdravje

Acne conglobata, acne nodularis
Pri tej obliki je vnetje zelo močno izraženo. Pride do vnetja glob‑
ljih plasti folikla in tkiva ob njem, ne pride pa do vnetja pod 
plastmi kože, zato je napačno, da govorimo o podkožnih aknah. 
Vnetje vodi v nastanek bolečih zatrdlin, ki se med sabo lahko 
spontano združijo v skupke že na rahel pritisk zelo bolečih gnojnih 
sprememb. ko pride do zmehčanja teh ognojkov, se skozi fi stule 
(ozke kanale) izloča na površino gnoj. Tako vnetje zapušča zelo 
grde brazgotine, ki so lahko pod nivojem kože (atrofi čne) ali nad 
nivojem kože (hipertrofi čne). govorimo o akne keloidea.

Te najtežje oblike aken so pogostejše pri moških, pojavljajo se 
lahko tudi na hrbtu, na zadnjici, na uhljih, v lasišču.

POSEBNE, REDKEJŠE OBLIKE  
AKEN
Acne inversa predstavljajo posebno obliko aken, kjer pride poleg 
vnetja lojnic še do gnojnega vnetja znojnic pod pazduhami, v 
dimljah, na zadnjici, ob spolovilu. Nastajajo orjaški boleči og‑
nojki, ki se lahko spontano predrejo, v primeru hudih bolečin pa 
je potrebno tudi kirurško predrtje. številne ulceracije se lahko 
zacelijo z bolečimi brazgotinami.

Acne fulminans predstavljajo kombinacijo konglobatnih aken, 
vnetja sklepov in povišane temperature.

Acne excoriee imenujemo razpraskane akne. Običajno gre za zelo 
blage akne, ki pa jih ponavadi ženske bolnice zelo razpraskajo in 
so na obrazu vidne predvsem posledice praskanja. značilne so 
za nevrotične ženske in dekleta.

Malorca acne
Pojavijo se poleti, na soncu izpostavljenih delih obraza, hrbta, nad‑
lahti. Vidne so predvsem številne papule. Običajno se poslabšajo 
ob uporabi mastnih zaščitnih krem proti soncu.

Acne infantum, acne neonatorum
Pri dojenčkih se pojavijo zaradi materinih hormonov na licih komedo‑
ni, drobne papule in pustule. V nekaj mesecih spontano izzvenijo.

Androgene akne se lahko pojavijo pri ženskah, ki imajo tumorje, 
ki izločajo hormone (tumorji jajčnikov, nadledvičnih žlez, hipofi ze). 
V takšnih primerih je potrebno s preiskavami iskati tumor in ga 
čim prej odstraniti.

Acne papulosa, acne pustulosa
Pri vnetju lasnega folikla in njegove okolice nastane papula ali 
bunčica. Ta se poveča ali nastane tudi, če pregrobo stiskamo 
ogrce. Na dotik običajno ne boli. k vnetju dodatno pripomorejo 
tudi bakterije Propionibacterium acnes.

ko vsebina folikla razpade, nastane pustula, iz katere lahko spon‑
tano ali na pritisk priteče gnojna vsebina. Če so prisotne le po‑
samezne pustule, še zmeraj govorimo o blagih aknah, sicer pa o 
srednje hudih aknah.

Fotografi je1, 2 in 3: Acne comedonica

Fotografi ji 4 in 5: Acne papulosa et pustulosa

Fotografi ji 6, 7: Acne conglobata et nodularis
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Acne oleinica 
Nastanejo zaradi stika z olji ali smolami 
prepojenih oblačil s kožo. Te substance 
delujejo zelo komedogeno pri seboroični 
koži. Pojavijo se predvsem pri mehanikih.

Acne cosmetica 
Pojavijo se ob prepogosti uporabi  pre‑
mastnih kozmetičnih sredstev.

Acne medicamentosa
Aknast obraz naredijo predvsem različna 
pomirjevala, antidepresivi, vitamini iz sku‑ 
pine b, kortikosteroidi. Po prenehanju je‑
manja zdravil tovrstne akne v nekaj tednih 
izzvenijo.

TERAPIJA AKEN
Terapijo razdelimo na lokalno in sistem‑
sko. S samo lokalno terapijo lahko uspešno 
zdravimo le blage akne, za srednje težke in 
težke akne ob lokalni terapiji vedno upo‑
rabimo še sistemsko terapijo. Po končani 
terapiji s tableti pa uporabimo še različne 
postopke, s katerimi omilimo predvsem 
brazgotine. Osebno menim, da pri aknah 
dieta ne igra bistvene vloge, v kolikor ima‑
mo zmerno uravnotežen jedilnik.

LOKALNA TERAPIJA
z lokalno terapijo odstranjujemo 
maščobni sloj s kože, preprečujemo 
zapiranje izvodil lasnih mešičkov, 
preprečujemo nastajanje novih 
komedonov in blažimo vnetje. 
zdravila iz te skupine imenu‑
jemo komedolitična sredstva, 
določena tudi luščijo kožo. 
Med te prištevamo: benzoil 
peroksid, azaleinsko kislino, 
salicilno kislino, adapalen, 
tretinoin.

Poleg tega obstajajo tudi antibioti‑
ki v obliki krem, gelov, raztopin (klin‑
damicin, eritromicin, tetraciklini).

Večina zdravil iz te skupine poveča 
občutljivost kože na sončne žarke, 
zato se jih v poletnih mesecih upo‑ 
rablja samo čez noč. Ob hudi 
izsušenosti kože jih odsvetu‑
jemo ali pa se njihova upo‑
raba zelo omeji. Marsikdo 
jih zaradi hude izsušenosti 
in draženja  kože ne 
prenaša.

zdravje

SISTEMSKA TERAPIJA
Sistemsko z antibiotiki in retinoidi zdra‑
vimo hujše papulopustulozne in konglo‑
batne akne.

Običajno se najprej odločimo za antibiotike 
in ob neuspešnosti le teh za retinoide, pri 
zelo težki obliki pa se takoj odločimo za 
retinoide.

Predpišemo predvsem antibiotike iz sku‑ 
pine tetraciklinov oziroma doksicikline 
(Doxy 50 mg in Doxy 100 mg tablete). 
Teh antibiotikov ne smejo uporabljati 
nosečnice, ker so škodljivi za plod. Ne pred‑
pisujemo jih v poletnem času, ker povečajo 
občutljivost kože za sonce in pride lahko 
do nastanka sončnih opeklin. Ravno tako 
jih ne predpisujemo pred 12 letom starosti, 
ker lahko pride do rumenkastega obarvan‑
ja zobne sklenine in zmanjšane rasti kosti. 
zaužijemo jih z veliko tekočine, ne skupaj 
z mlekom in mlečnimi izdelki.

Retinoidi (13‑cis‑retinoična kislina) so 
sintetično zdravilo, podobno vitaminu A. Pri 
nas je   poznano pod imenom Roaccutane.

zdravilo zmanjšuje nastanek komedonov, 
zmanjšuje obseg lojnic in zmanjšuje tudi 
izločanje loja. zdravljenje traja 4 – 6 mese‑
cev, praviloma ga predpišemo po 16. letu. 
zdravilo je zelo škodljivo za plod, zato mora‑

jo mlade ženske ves 
čas jemanja in še 

vsaj pol leta 

po prenehanju jemanja uporabljati kon‑
tracepcijo  Pred in med terapijo so zaradi 
možnih škodljivih učinkov na jetra in na 
povišanje krvnih maščob potrebne labo‑
ratorijske kontrole krvi. Najbolj neprijeten 
učinek ob jemanju tega zdravila so suhe in 
razpokane ustnice ter izsušenost očesne in 
nosne sluznice. Ta učinek se pojavi pri vseh, 
ki jemljejo to zdravilo, ker zdravilo izsušuje 
kožo celega telesa. Ob nižji dozi je stranskih 
učinkov manj, je pa tudi uspeh zdravljenja 
počasnejši. Večinoma zdravljenje začnemo 
v jesenskem času in ga končamo spomladi, 
ker zdravilo poveča  tudi občutljivost kože 
na sonce oziroma nastanek opeklin.

Na splošno pa je uspeh zdravljenja z retino‑ 
idi odličen, z dovolj zgodnjim zdravljenjem 
se  izognemo trajnim brazgotinam.

Hormonsko terapijo predpišemo pred‑
vsem ženskam, ki v kratkem načrtujejo 
nosečnost, ali so sicer načrtovale jemanje 
hormonske kontracepcije. Ob hkratni 
terapiji aken priporočamo hormone, ki ima‑ 
jo poleg ženskih hormonov estrogenov še 
antiandrogena zdravila, ki ublažijo vnetje 
in seborejo. Hormonska terapija deluje 
počasi, učinki so vidnejši šele po pol leta. 
Če ni izboljšanja, dodamo še retinoide.

ko pozdravimo vnetje, pridejo za zdravljen‑
je brazgotin v poštev še različni postopki 
za luščenje kože in tanjšanje brazgotin. 
Predvsem se uporabljajo kemični pilingi, 
v kombinaciji z radiofrekvenčnimi laserji, 
ki vplivajo na vnetje in produkcijo loja.

VLOGA 
KOZMETIČNE  NEGE 
PRI  TERAPIJI AKEN
Da preprečimo nastanek aken, je pomemb‑
na predvsem nega mastne kože. Uspešna je 
tudi nega odprtih komedonov, ki se jih po 
ustrezni predpripravi lahko iztisne. Pri pa‑ 
pulopustuloznih aknah pride v poštev nega 
kože šele po zaključenem antibiotičnem 
zdravljenju, ko ne bo več vnetja dlačnih  
foliklov. Osebo  s srednje hudimi in hudimi 
aknami je pomembno čimprej preusmeriti 
k osebnemu zdravniku in nato k derma‑
tologu. Veliko mladih namreč ne ve, da 
se da večina aken zelo dobro pozdraviti 
s pomočjo obeh, zato je pomembno 
svetovanje. zdravljenje težkih aken samo 
z nego je zavajajoče in povečuje možnost 
za nastanek brazgotin.
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Italijanski posel
Matej Godnič Stalno strokovno izpopolnjevanje je dan-danes praktično v vsakem poklicu sine qua non. Vsi imamo to nekako v svoji podza-vesti, ko se odločamo za poklic. Ko pa pride do tega, da je to potrebno udejanjiti, pa ni vedno enostavno. Medicina nasploh ima to lastnost, da je kot živ organizem, da se skoraj dnevno spreminja, da ji je težko slediti na področju, ki te zanima, kaj šele, da bi ji bil kos kjer koli in kakor koli. Rav-no zaradi zgornjih lastnosti sem sklenil, da svoje znanje poglobim in dopolnim na področju intenzivne medicine. V sklopu specializacije iz intenzivne medicine je predvideno kroženje na intenzivnih oddel-kih različnih specialnosti, tiha želja vsake-ga mentorja pa je seveda izobraževanje v tujini. 

Moja odisejada je nadaljevanje projekta spremljanja kakovosti 
zdravljenja v intenzivnih enotah ProSafe, v katerega je ob številnih 
tujih mednarodnih intenzivah vključena tudi intenziva internega 
oddelka Sb Novo mesto. kakovost zdravljenja (še posebej v in‑
tenzivi) kljub številnim možnostim ni samoumevna, potrebno je 
stalno izboljševanje obstoječih metod in postopkov zdravljenja, 
brez izobraženega kadra pa to ni mogoče. Ob pripravljenosti za 
spremembe je potrebno tudi imeti uvid v lastne pomanjkljivosti. 
Slednje se najbolj izrazijo s primerjanjem.

Februarja 2012 sem imel priložnost opazovati delo na intenzivnem 
oddelku bolnišnice v Trevisu. Oddelek skrbi za 10 ležečih pacientov, 
ki so mešane strukture – prihajajo tako z internističnih oddelkov kot 
kirurških, polovica teh zajema postoperativno zdravljenje/sprem‑
ljanje. Vodja te intenzive je Franco Marson, miren in skromen človek, 
ki uživa ugled med sodelavci, hkrati pa ohranja človeško toplino in 
dostopnost. On in Mario Peta sta glavni gonilni sili v tej intenzivni 
enoti, kjer deluje skupno 9 zdravnikov, ki so razporejeni med nekaj 
operacijskimi dvoranami, ambulanto za zdravljenje bolečine in to 
intenzivo. Delujejo v turnusu, delovnika preko 12 ur ni! Oskrba je 
hitra, usmerjena, zaradi dokaj velikega obrata tudi nekoliko okrn‑
jena na področjih, nebistvenih za intenzivo.  Povprečno dnevno 
sprejmejo (in tudi odpustijo) 2‑3 paciente. 

Prva stvar, ki pride do izraza ob vstopu, je prostornost oddelka. 
za  10 postelj v dveh avlah je na voljo okoli 20‑25 m2 neposredne 
okolice na posteljo. 

za izolacijo pacientov (tako zaradi imunske pomanjkljivosti kot ko‑
lonizacije z večkratno odpornimi bakterijami) uporabljajo prostor, 
velik okoli 40 m2, vsa zdravila in aparature so shranjeni posebej. Na 
voljo so številni »čisti« in »umazani« prostori za higieno in shranje‑
vanje. Povedano drugače: za 10 ‑15% večje število ležečih pacientov 

 Vodja intenzive Franco Marson in medicinska sestra Catia

Pripravljena bolniška postelja – izdatna prostornost, ki 
omogoča optimalno oskrbo bolnika.

(primerjava z OIM internega oddelka SbNm) je celokupno na voljo 
skoraj 300% prostora. Takoj za velikostjo izstopa mirnost oddelka. 
kljub precejšnjemu obratu je potek dela miren, brez naglice, brez 
panike, občutka pomanjkanja časa. Pregovorno bi človek pri Itali‑
janih pričakoval veliko debatiranja, izmenjav mnenj ... Narobe.

za 10 bolnikov (v 2 avlah) v dopoldanski izmeni skrbi 6 medicinskih 
sester/zdravstvenih tehnikov, popoldne 5 in ponoči po 4. Skupno 
jih je 33 (pet je takih, ki so zaposleni za polovični delovni čas). Vse 
so diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki, dodatno pa je na 
voljo skupno 7 pomočnic (po 2 podnevi, 1 ponoči), ki pomagajo 
pri negi in hranjenju. Veliko je moškega kadra.

celotni dan se z oskrbo pacientov prične bistveno kasneje kot 
pri nas (okoli 08:30) in se raztegne do okoli 13h, ko pričnejo pri‑
hajati prvi pacienti iz operacijskih dvoran. Skoraj ves ta čas poteka 



31

stroka - izobraževanje

nega pacientov in njihovo pregledovanje. Vizite, kot jo poznamo 
mi, ni. gre za pogovor zdravnika in medicinske sestre, ki skrbi za 
pacienta in prilagoditev zdravljenja. glede odpusta pacientov so 
težave skoraj enake, veliko težav imajo z internističnimi pacienti 
(prezasedenost oddelkov), bistveno manj s kirurškimi. Eden od 
dopoldanskih zdravnikov konča delovnik ob 16h, drugi nadaljuje 
do 18h, prva predaja je ob 14h (takrat pride v službo popoldanski 
zdravnik), večerna za nočnega zdravnika pa ob 20h.

celotnega kadra je na voljo bistveno več, hkrati pa je potrebno 
voditi bistveno več administrativnih stvari, evidenc ... kar vsako‑ 
dnevno zahteva svoj čas.

V intenzivnih enotah delujejo samo anesteziologi, samostojne 
internistične intenzive ni. Ob opisani enoti sta še nevrokirurška in 
kardiokirurška. koronarna enota za paciente po perkutanih posegih 
je del kardiološkega oddelka. 

kardiokirurška intenzivna enota je v neposredni bližini dveh operacij‑ 
skih dvoran, oskrbuje 8 pacientov in jim nudi celotno cirkulatorno 
podporo, ki je potrebna (intraaortna balonska črpalka, inhalatorni 
NO, zunajtelesni krvni obtok z membransko oksigenacijo). Tako v 
njej ležijo pacienti po zapletenih perkutanih vaskularnih posegih, po 
kardiokirurških posegih in tisti, ki so na zunajtelesnem obtoku. 

Del kolektiva intenzivne terapije. Pogled vzdolž hodnika rdeče cone med mirnim dopoldnevom.

Med obiskom bolnišnice sem si ogledal tudi njihov novi urgentni 
oddelek, zgrajen je bil leta 2010 in zadošča za obravnavo nekaj 
manj kot 100.000 pacientov, ki letno poiščejo pomoč na urgenci. 
V bolnišnico gravitirajo pacienti, ki so bili pripeljani s PHE (v Italiji je 
številka 118), tisti, ki so prišli samostojno in napoteni od drugod. 

Oddelek je razdeljen v 3 ambulantne hodnike (rdeči in 2 zelena), 
barvno so razdeljeni zaradi barvne oznake pacienta, ki jo prejme 
po triaži, ki jo opravi diplomirana medicinska sestra. 

Prispele paciente razdeli na 4 stopnje nujnosti: 
1.  rdeča – neposredno ogroženi pacienti ‑ takojšnja obravnava 

(težave z dihanjem, krvotoka, motnje zavesti),
2.  rumena – fiktivna vmesna stopnja, ki ima nadaljnji 2 stopnji 

zaradi lažje razdelitve pacientov med rdečo in zeleno (pacienti 
z nedavnimi težavami, vendar z več boleznimi ali dejavniki 
tveganja),

3.  zelena – sem spada večina stanj, ki so obravnavana v okvitu 
PHE, splošnih urgentnih ambulant, družinskih zdravnikov,

4.  bela – sem spadajo pacienti, ki so večinoma prispeli samo‑ 
stojno in nimajo (trenutnega) dostopa do zdravnika. Storitve 
na tej prioritetni stopnji so večinoma plačljive. 

S povsem novo zgradbo urgentnega bloka je prišel tudi nov sistem 
triažiranja, ki ga opravlja DMS; za pomoč uporablja računalniški 
sistem, ki ji pomaga pri odločanju/triažiranju. Po prvotnem pre‑
gledu pacienta izključi (ali potrdi) stanja, ki jih obravnavajo v rdeči 
coni, ter ga uvrsti v shemo obravnave glede na glavno težavo. 

Hodnik je razdeljen na 10 (rdeča cona) oz. 8 mest (zelena cona), ki 
so ločena z zavesami in hkrati ponujajo dovolj prostora za ležeči 
voziček, potrebne aparature in osebje. Od skoraj 100.000 pacietov 
letno jih okoli 20% obravnavnjo v rdeči coni, ki ima ob standarnem 
monitoringu (neivazivno merjenje tlaka, saturacija, Ekg) in oskrbi 
na voljo tudi invazivno in neinvazivno ventilacijo, invazivni moni‑ 
toring, na voljo je računalnik z informacijskim sistemom... skratka 
kar ti srce poželi. Dodatno je v rdeči coni na voljo tudi »šok« soba, 
ki je namenjena reanimaciji in politravmi – ima vse, kar je potrebno, 
operacijska dvorana in intenziva v enem.

V sredini meseca sem se udeležil tudi tečaja triaže, ki ga je vodil 

direktor urgentnega bloka bolnišnice v Padovi Franco Tosato. ce‑
lotni sistem, ki je povzet po ameriškem in angleškem, je zasnovan za 
čim hitrejšo distribucijo in seveda obravnavo pacientov, ki vstopajo. 
Način razmišljanja je povsem drugačen, kot ga uporabljamo mi 
(veliko bolj problemsko usmerjen) in če bo kaj podobnega kdaj 
pri nas, nas čaka veliko dela in premikov v glavah. 

Izobraževanje v tujini je v času ekplozije znanja in komunikacij 
še vedno produktivnejši in učinkovitejši način pridobivanja 
izkušenj. Medčloveške komunikacije ni mogoče nadomes‑
titi z internetnim izobraževanjem (CME) ali drugimi instant 
izobraževanji, ki sicer lahko nudijo odgovore na enostavna 
in/ali ciljana vprašanja, ne morejo pa odpreti/streti »kalupa«, 
po katerem smo bili vzgajani in izobraževani. Da bi bilo »kalup« 
čim lažje zapustiti ob nezadostnem delovanju naučenega, je 
potrebno delovati brez njega oz. se ga znati brez spon znebiti 
in pričeti misliti s svojo glavo. 
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PREPOZNAVA OGROŽENEGA BOLNIKA 
(POB)
MODIFIED AERLY WARNING SYSTEM (MEWS)

POB je eden izmed postopkov, s katerim v bolnišnici zvišujemo varnost bolnikov.
Na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto že drugo leto spremljamo prepoznavo 
ogroženega bolnika. Imamo dobre izkušnje, zato jo priporočamo tudi drugim oddelkom.
Preden smo začeli s spremljanjem, smo organizirali teoretično usposabljanje negovalnega oseb-
ja za prepoznavo, nadzor in postopke s kritično bolnim ter izvajanje postopkov do prihoda reani-
macijske ekipe.
Predstavljeni so bili postopki, povzeti po ERC (European Resuscitation Council) - smernice za 
preprečevanje znotraj bolnišničnega srčnega zastoja.

Prepoznava ogroženih bolnikov
Pri kardiorespiratornem zastoju je smrtnost zelo velika. Veliko 
življenj bi lahko rešili, če bi pravočasno prepoznali ogrožene 
bolnike in srčni zastoj preprečili. Da bi to dosegli, je pomembno 
takšne bolnike prepoznati.

dogodek. V 80% je pri bolnikih opaziti hudo poslabšanje splošnega 
stanja že nekaj ur pred srčnim zastojem. 

Najpogostejši znaki, ki napovedujejo zastoj srca, so: težave z 
dihanjem, povečana srčna frekvenca in srčno popuščanje. 

klinični znaki so: hipotenzija, nemir, otopelost ali druge motnje 
zavesti. 

Metabolne motnje (predvsem acidoza) se prav tako pogosto po‑
javijo že nekaj ur pred zastojem.

Težave z dihanjem se kažejo kot kratka sapa, povečana frekvenca 
dihanja, zmanjšanje saturacije periferne krvi s kisikom in padec 
delnega tlaka kisika v arterijski krvi. 

znaki srčnega popuščanja so bleda, hladna in znojna koža, cia‑
noza, šibek pulz in oligurija (>30ml urina na uro). Motnje zavesti 
so prav tako lahko posledica minutnega volumna.

z ustanovitvijo specialne zdravniške oskrbe in ustreznih oddelkov, 
kot so oddelki za intenzivno interno medicino, intenzivne kirurške 
enote, koronarne enote in podobno se je smrtnost zaradi zgoraj 
navedenih vzrokov zmanjšala.

Postopki za preprečevanje srčnega zastoja 
znotraj bolnišnice, ki se mu lahko izognemo:
1. kritično bolan človek ali tisti, ki mu grozi klinično poslabšanje, 

naj bo premeščen v enoto, kjer je zagotovljen bolnikovemu 
stanju najbolj ustrezen nadzor in zdravljenje (EIN, EIT, OIIM).

2. kritično bolan človek potrebuje redno spremljanje: parametre 
glede na težo obolenja ali pričakovanega poslabšanja stanja 
je potrebno opredeliti. Pogosto je potrebno meriti le osnovne 
parametre: pulz, krvni tlak, telesno temperaturo, frekvenco 
dihanja.

3. Pripravljen sistem, ki omogoča aktivnost prepoznave 
ogroženega bolnika. Uporaba lestvice za zgodnjo oceno priza‑

3 2 1 0 1 2 3

Pulz/min <40 41 ‑ 50 51 ‑ 100 101 ‑ 110 111 ‑ 130 >130

Sistolni krvni 
tlak

(mmHg)
< 70 71 ‑ 80 81 ‑ 100 101 ‑ 199 >200

Frekvenca 
dihanja/min

< 8 9 ‑ 14 15 ‑ 20 21 ‑ 29 >30

Telesna 
temp.(°C)

< 35 35,1 – 36,5 36,6 – 37,4 >37,5

zavest (cŽS) A V P U

Bolečina huda zmerna blaga

SPO2 < 85 >85 >90 >94

Trauma alertness scale = podobna kot gcS

Oddelek
Nalepka bolnika

PREPOZNAVA OGROŽENEGA BOLNIKA ‑ POB

(Modifi ed early warning system = MEWS)

A = Alert (buden)
V = Verbal (odziv na klic)
P = Pain (odziv na bolečino)

U = Unresponsive (neodziven)

Seštevek točk ______________

Pri seštevku točk ≥4 obvestiti odgovornega zdravnika!

Odgovorni zdravnik pokliče anesteziologa, če ne more stabilizirati pacienta.

Osnova za to so dobra anamneza, klinični pregled in nekatere 
osnovne preiskave.

V bolnišnici kardiopulmonalni zastoj ni nenaden in nepričakovan 

Priloga: Obrazec POB‑MEWS
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detosti (POb, MEWS), ki lahko vodi v poslabšanje kliničnega 
stanja ali v srčni zastoj.

4. beleženje vrednosti dogovorjenih spremljanih parametrov in 
ocena ogroženosti po npr.  POb, MEWS.

5. Uporaba natančnih navodil v primeru ugotovljene ogroženosti 
bolnika za srčni zastoj, tako glede ukrepanja kot odgovornosti 
(zdravniki, medicinske sestre).

6. bolnišnica mora imeti jasno izdelan načrt ukrepanja v primeru 
kritično bolnega: reanimacijska ekipa bolnišnice ali zdravnik 
iz intenzivne enote, ki je obveščen o kliničnem poslabšanju, 
je na razpolago 24 ur.

7. Usposabljanje vsega osebja za prepoznavo, nadzor in postop‑
ke s kritično bolnim. Izvajanje postopkov do prihoda ekipe.

8. Identifi kacija bolnikov, ki so v terminalnem stanju obolenja 
in jim oživljanje ne bi koristilo.

9. Obravnava bolnikov s srčnim zastojem, zaradi nenadne srčne 
smrti, bolnikov, nujno premeščenih na intenzivni oddelek.

POb je eden izmed poglavitnih postopkov, s katerim zvišujemo 
varnost bolnikov. Je tudi pomemben kazalnik kakovosti v zdravst‑
vu. Tega se zavedamo tudi v Splošni bolnišnici Novo mesto, zato 
sledimo temu projektu in ga tudi nadgrajujemo.

S pravočasno prepoznavo ogroženega bolnika vsekakor rešimo 
veliko življenj in preprečimo nepopravljive posledice. zanemarljivi 
pa niso tudi fi nančni stroški, ki se jim lahko v veliki meri izognemo, 
če pravočasno prepoznamo ogroženega bolnika. 

Članek je bil v modifi cirani obliki predstavljen na Simpoziju 
urološke zdravstvene nege, novembra 2011.

Navodila zdravnika

 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

Podpis:

Premestitev: EIN, EIT
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

Po stabilizaciji:

3 2 1 0 1 2 3
Pulz/min <40 41 ‑ 50 51 ‑ 100 101 ‑ 110 111 ‑ 130 >130

Sistolni krvni 
tlak

(mmHg)
< 70 71 ‑ 80 81 ‑ 100 101 ‑ 199 >200

Frekvenca 
dihanja/min < 8 9 ‑ 14 15 ‑ 20 21 ‑ 29 >30

Telesna temp.
(°C) < 35 35,1 – 36,5 36,6 – 37,4 >37,5

zavest 
(cŽS) A V P U

Bolečina huda zmerna blaga
SPO2 < 85 >85 >90 >94

Seštevek točk _________________

Sabina Klemenčič

Evropsko leto 
aktivnega 
staranja in 
medgeneracijske 
solidarnosti
Leto 2012 je razglašeno za 
Evropsko leto aktivnega 
staranja in medgenera-
cijske solidarnosti. Ponu-
ja nam priložnost za raz-
mislek o tem, kako je 
družba pripravljena na 
dejstvo, da se življenjska 
doba evropskih prebivalcev 
daljša in o možnostih, ki jih to prinaša. Na-
men razglasitve je predvsem v ozaveščanju 
ljudi, izmenjavi dobrih praks, spodbudi 
vsem politikom in institucijam, da z ustre-
znimi ukrepi omogočijo aktivno staranje. Za 
povojno generacijo, ki se bliža starosti,  to 
pomeni, da ostaja delovno aktivna in preda-
ja izkušnje, ostaja družbeno angažirana in da 
živi čim bolj zdravo in zadovoljno življenje. 

Program predvidenih aktivnosti in prednostnih nalog se 
osredotoča na:

naloge v zvezi z zaposlovanjem, družbenim udejstvova‑•	
njem, izobraževanjem odraslih, prostovoljstvom starejših, 
samostojnim življenjem, zdravim staranjem,
naloge javnih in zasebnih ustanov,•	
ozaveščanje prebivalstva z javnimi razpravami,•	
določitev prednostnih ukrepov.•	

V okviru tematsko pripravljenih dogodkov so 2. 2. 2012 v pros‑
torih Državnega zbora Državni svet Republike Slovenije, zveza 
potrošnikov Slovenije, zveza društev upokojencev in Minis‑
trstvo za delo, družino in socialne zadeve organizirali konfe‑
renco z naslovom “Pomoč na domu – odziv na demografske 
spremembe v družbi,” ki sem se je udeležila tudi jaz.

konferenca je potekala v dveh delih. V prvem delu so svoje 
izkušnje predstavili predstavniki Ministrstva za delo, družino 
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in socialne zadeve, Ministrstva za zdravje, 
Inštituta Republike Slovenije za socialno 
varstvo, zveze potrošnikov Slovenije, pred‑
stavniki občin, izvajalci pomoči na domu. 
Predstavitve so mi bile sicer zanimive, 
vendar so se nanašale v glavnem na opis 
trenutnih razmer, ki pa so mi zaradi narave 
mojega dela kar dobro znane.

ekonomske cene, vendar se lahko odločijo, 
da plačujejo večji delež. Po mojih izkušnjah 
in ugotovitvah konference raven dosto‑
pnosti določa predvsem cena storitve, 
ki jo mora plačati uporabnik. Po celotni 
državi so precej različne. gibljejo se od 1,5 
€ pa do 8,50 € na uro v nam bližnji občini 
šmarješke Toplice. Poleg različne cene 

Pomoč na domu
Pomoč na domu je socialno varstvena sto‑
ritev, namenjena upravičencem, ki imajo 
zagotovljene bivalne in druge pogoje v 
svojem okolju, če se zaradi starosti ali 
invalidnosti ne morejo oskrbovati  in ne‑
govati sami. Vrste storitve so: pomoč pri 
temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjska 
pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih 
stikov. za organizacijo službe so pristojne 
občine. koncesijske pogodbe imajo pod‑
pisane s centri za socialno delo, domovi 
za stare, zasebnimi izvajalci, v Ljubljani in 
Mariboru pa storitve izvaja za to dejavnost 
ustanovljen javni zavod. Vse občine in 
izvajalce storitev sicer zavezuje ista za‑
konodaja in podrobnejši pravilnik, vendar 
če pogledamo po celotni državi, je dosto‑
pnost do storitve različna. Pravilnik določa, 
da morajo občine subvencionirati do 50% 

pa uporabnike s stalnim prebivališčem v 
različnih občinah v neenakopraven položaj 
postavlja tudi dejstvo, da kljub temu, da 
imajo pravico do storitve vse dni v tednu, v 
maksimalnem obsegu do 20 ur, v  mnogih 
občinah še vedno nudijo storitev samo v 
dopoldanskem času.

glede na predstavljene prispevke se je v 
drugem delu konference, ki je bil name‑ 
njen razpravi, ponovno izpostavilo, da je 
potrebno čim prej sprejeti že tolikokrat 
napovedovan zakon o dolgotrajni oskrbi. 
Tudi sama sem brala ne vem več koliko 
različnih  predlogov zakonov, organizirane 
so bile že mnoge okrogle mize, potekala je 
javna razprava,...vendar zakon kljub temu 
še ni bil poslan v zakonodajni postopek. 

blizu so mi bile misli razpravljalcev, ki se 
niso več želeli sklicevati na nesprejeti za‑
kon, ampak iščejo čim boljše rešitve v ok‑

viru možnega. Ponovno, kot že mnogokrat 
do sedaj na podobnih srečanjih, sem 
zaznala zaključke, da je za uporabnike 
nujno, da zdravstveni in socialno varst‑
veni sistem delujeta čim bolj povezano. 
Sama večkrat rečem, da je „človek narejen 
iz enega kosa“, ne moremo ga razdeliti 
na del, ki potrebuje zdravstvene in del, 

ki potrebuje socialno varstvene storitve. 
kakor koli obračamo, „zdravstvene težave“ 
mnogokrat  privedejo do „socialnih prob‑
lemov“ in obratno, ljudje pa krožijo iz ene‑ 
ga sistema v drugega. 

Pojavile so se pobude, da bi bili primeri  
dobre prakse predstavljeni na spletni stra‑
ni Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve, da bi dobre ideje spodbudile k 
boljšemu delu čim več različnih izvajalcev. 
Tudi zato, ker kot je povedal predsednik 
Državnega sveta, Slovenija z razvojem 
pomoči na domu zaostaja za Evropo, kjer 
tovrstna pomoč predstavlja 12 odstotni 
delež med različnimi vrstami oskrb, pri nas 
pa le 1,8 odstotka. Upoštevajoč ta podatek 
in željo ljudi, da živijo v svojih okoljih, tudi 
če potrebujejo pomoč, imamo še veliko 
„praznega prostora“ za nadgradnjo in 
izboljšanje storitev na domu. 

stroka - izobraževanje



35

Branka Makarovič, Maja Janežič

10. januarja je Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb UKC Ljubljana or-
ganizirala enodnevni seminar z naslovom Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb. 
Seminarja smo se udeležile tudi medicinske sestre iz SB Novo mesto. 

Preprečevanje in obvladovanje 
bolnišničnih okužb

za začetek nam je ameriška predavateljica 
gospa Marcia Ryder, mednarodno priz‑
nana strokovnjakinja s področja uporabe 
in rokovanja z žilnimi pristopi, spregovorila 
o brezigelnih konektih. Predstavila nam je 
zgodovino razvoja brezigelnih konektov, 
princip delovanja in prednost njihove upo‑
rabe, za razliko od navadnih. Predstavitev 
je podprla tudi s prikazom člankov iz tuje 
literature in z rezultati različnih študij, ki 
so bile narejene v obdobju razvoja brez‑
igelnih konektov.

Doc. dr. Tatjana Lejko je predstavila 
Službo za preprečevanje in obvladovanje 
bolnišničnih okužb Ukc Ljubljana, na‑
loge, delovanje in pomen te službe. zelo 
pomembna naloga je izobraževanje ose‑
bja, bolnikov in svojcev, zato smo tudi ob‑
novili pet trenutkov  za higieno rok. 

Poudarila je pet glavnih bolnišničnih 
okužb, ki so:

bakteriemije, povezane z žilnimi •	
katetri,
ventilatorska pljučnica,•	
okužbe sečil, v povezavi z urinskim •	
katetrom,
okužbe kirurške rane,•	
okužbe, ki jih povzroča clostridium •	
diffi  cile. 

zelo pomemben člen pri preprečevanju in 
obvladovanju bolnišničnih okužb je sterili‑
zacija, ki smo jo podrobneje spoznali skozi  
predavanje gospe Andreje Žagar z naslo‑
vom: “Sterilizacija – izziv ali zahteva.”

Doc. dr. Mateja Logar iz klinike za infekcij‑
ske bolezni in vročinska stanja je pri‑
pravila predavanje o okužbah osrednjih 
žilnih katetrov, nato sta medicinski sestri 
Daria grabovečki in Romana Jokić pred‑
stavili najnovejše smernice za uvajanje in 
nadaljnjo oskrbo centralnih venskih katet‑

rov in praktične izkušnje 
pri rokovanju z žilnimi 
katetri, gospa Mirjana 
Rep pa oskrbo dializnih 
katetrov.

gospa Asja Jaklič je 
spregovorila o preven‑
tivnih aktivnostih zN pri 
bolnikih z ventilatorjem 
povzročene pljučnica 
(VAP). VAP je okužba 
spodnjih dihal, ki se začne 
po 48ih urah po intu‑
baciji in je najpogostejši 
zaplet pri bolnikih, spre‑
jetih v enoto intenzivne terapije. Umrlji‑
vost je visoka, od 20‑ 50%, pri nekaterih 
povzročiteljih do70%. Predavateljica nam 
je podrobneje predstavila pomembne 
ukrepe za preprečevanje nastanka VAP, 
ki so:

dvig bolnikovega vzglavja za 30 – 45 •	
stopinj,
kontrola tlaka v mešičku naj bo 20‑25 •	
mm H2O,
nega ustne votline s klorheksidinom •	
vsakih 6‑8 ur,
subglotična aspiracija,•	
uporaba OgS in redno merjenje •	
rezidualnega volumna.

okužbe v razvitem delu sveta, ki zaradi obo‑
levnosti in zdravljenja z antibiotiki pred‑
stavljajo tudi veliko ekonomsko breme. 
So najpogostejše med bolnišničnimi 
okužbami (40%) in se pojavljajo predvsem 
pri bolnikih s stalnim urinskim katetrom. 
Najpogostejši povzročitelj okužb sečil je E. 
colli. Predavanje je pripravila medicinska 
sestra Radmila gagić.

Na koncu srečanja je o etičnem pogledu 
na bolnišnično higieno je spregovorila 
medicinska sestra Mojca Tomažič.

V Sb Novo mesto že kar nekaj let redno upo‑
rabljamo brezigelne konekte, za oskrbo 
žilnih katetrov uporabljamo klorheksidin‑
ske obliže, za uvajanje cVk ‑ jev pa imamo 
protokol Pronovost. 

Pri intubiranih pacientih vsak drugi dan 
računamo cPIS score, ki nas opozori na 
nevarnost za razvoj VAP. Redno izvajamo 
tudi zgoraj omenjene ukrepe za preven‑
tivo VAP.

Po zaključku strokovnega srečanja smo 
ugotovili, da v Sb Novo mesto sledimo vsem 
predstavljenim novostim in za paciente 
skrbimo po najnovejših smernicah.

Clorheksidinski obliž na vbodnem mestu 
subklavijskega katetra

V predavanju medicinske sestre Nine Žvab 
o preprečevanje okužb kirurške rane smo 
izvedeli, da je to tretja najpogostejša 
bolnišnična okužba in da se okužbe delijo 
na površinske okužbe, globoke okužbe in 
na okužbe organov in telesnih votlin. Pri 
preprečevanju nastanka okužbe kirurške 
rane je pomembna tako predoperativna 
priprava pacienta in osebja, kot tudi 
pooperativna zdravstvena nega rane.

Okužbe sečil so najpogostejše bakterijske 

stroka - izobraževanje
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Zdenka Seničar
Povezovanje izobraževanja 
in praktičnega usposablja-
nja z delom je eno izmed 
pomembnejših področij za 
uvajanje mladih v delovni 
proces in njihovo zaposlo-
vanje. Delodajalci, ki izvajajo 
praktično usposabljanje z de-
lom (PUD), imajo zato velik 
vpliv tudi na nadaljnji razvoj 
mladih in njihovo uspešno 
poklicno kariero.

stroka - izobraževanje

Praktično usposabljanje 
z delom (PUD) dijakov 
Srednje zdravstvene 
in kemijske šole Novo 
mesto v naši bolnišnici

Od junija 2011 do februarja 2012 je v naši 
bolnišnici opravljalo praktično usposabljanje 
z delom 148 dijakov novomeške Srednje 
zdravstvene šole. Na oddelkih bolnišnice 
so pod vodstvom 49 mentoric, srednjih 
medicinskih sester in zT bolnišnice, opravili 
152 ur, skupaj 22496 ur praktičnega pouka. 
Delo je potekalo v dopoldanskem in popol‑
danskem turnusu, v programu delovne 
obveznosti pa je bil tudi en delovni vikend. 
bolnišnica je bila učna baza za PUD že tretje 
leto zapored.

Kaj je PUD?
V času PUD dijak neposredno spozna de‑
lovni proces, v avtentičnem okolju pri delu 
uporabi znanja, pridobljena v šoli, oblikuje 
pravilen odnos do dela, do bolnikov in nji‑
hovih svojcev ter do sodelavcev, razvija 
občutek za timsko delo, uči se učinkovitega 
in odgovornega opravljanja delovnih na‑
log, pridobi delovno rutino in natančnost, 
neposredno spremlja in doživlja novosti na 
poklicnem področju, postane kreativen pri 
uporabi znanj in se nauči prevzeti odgovor‑
nost za kvalitetno opravljeno delo. 

Dijaki si lahko delodajalca poiščejo sami 
(glede na kraj bivanja, štipendiranje, sami vz‑
postavijo prvi stik z bodočim delodajalcem, 
ipd.), če ga ne morejo, to naredi organizator 
delovne prakse na šoli. 

šola z delodajalcem sklene pogodbo. Dijak 
se pri delodajalcu praktično izobražuje do 38 
ur na teden in največ 8 ur dnevno, sproti vodi 
dnevnik delovne prakse, po roku za oprav‑
ljanje ter po oddaji dnevnika pa se delovno 
prakso v šolski dokumentaciji ovrednoti z 

»opravil / ni opravil.« Uspešno opravljena 
delovna praksa je pogoj za uspešno oprav‑
ljen letnik in za pristop k zaključnemu izpitu 
oz. poklicni maturi.

Kakšne so pravice in 
dolžnosti udeležencev 
praktičnega 
usposabljanja?
Dolžnosti dijaka so, da redno in vestno 
izpolnjuje obveznosti in se pri tem ravna 
po navodilih delodajalca in šole. O svoji 
morebitni odsotnosti z učnega mesta delo‑
dajalca obvesti na začetku delovnega dne, 
delodajalcu pa najkasneje v treh dneh po 
prenehanju vzrokov za odsotnost predloži 
dokazila o upravičeni odsotnosti z učnega 
mesta. Varuje poslovno tajnost delodajalca, 
se ravna po predpisih o varstvu pri delu, 
sproti vodi predpisano dokumentacijo ‑ 
dnevnik praktičnega izobraževanja, ki ga 
odda v pregled odgovorni osebi v šoli na 
dan, ki je določen s šolskim koledarjem, upo‑
rablja ustrezna osebna zaščitna sredstva: 
delovno obleko in čevlje ter druga zaščitna 
sredstva po navodilih delodajalca.

Pravice dijaka so, da se praktično izobražuje 
v skladu z izobraževalnim programom in us‑
treznim katalogom znanj, uživa zaščito pri 
delu v skladu z zakonom in drugimi pred‑
pisi ter je zavarovan za primer nesreče pri 
praktičnem izobraževanju.

Dolžnosti šole so, da določi strokovnega 
delavca, ki zagotavlja stalno sodelovanje 
strokovnih delavcev šole z mentorji pri 
delodajalcu, dijaki ter ostalimi udeleženci 

izobraževanja, plača dijaku pavšalni prispevek 
za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za 
dijaka organizira praktično izobraževanje pri 
drugem delodajalcu, če delodajalec preneha 
z dejavnostjo ali nastopijo resne motnje pri 
izvajanju praktičnega izobraževanja.

Dolžnosti delodajalca so, da dijaku 
omogoči praktično izobraževanje v skladu 
z izobraževalnim programom in ustreznim 
katalogom znanj, dijaka seznani s predpisi o 
varnosti pri delu ter skrbi za njegovo zdravje 
in varnost pri delu, skrbi za dobre medse‑
bojne odnose med dijaki in sodelavci, dijaku 
nalaga le tista dela, ki so določena s kata‑
logom znanj, obvesti šolo, če je dijak odsoten 
več kot 2 dni, ne da bi to sporočil deloda‑
jalcu, sodeluje s strokovnim delavcem, ki ga 
določi šola, pregleduje dnevnik praktičnega 
izobraževanja, ki ga vodi dijak, in ob zaključku 
izobraževanja dnevnik potrdi. Mentorji di‑
jakom na PUD so srednje medicinske sestre 
in zT, ki v okviru svojih ostalih delovnih ob‑
veznosti učijo še dijake in jim predstavljajo 
vrednote poklica. 

Kakšne so izkušnje 
mentorjev?
Večjih težav pri delu z mladimi ni bilo. Men‑
torji so se na Srednji zdravstveni šoli udeležili 
izobraževanja, na katerem so predavateljice 
predstavile prenovljeni izobraževalni pro‑
gram,  praktično usposabljanje pri delo‑
dajalcu, vlogo mentorja, metode dela pri 
praktičnem pouku, preverjanje in ocenje‑
vanje znanja in dnevnik praktičnega pouka, 
kar je olajšalo izvajanje mentorstva. Dijaki so 
bili v času opravljanja praktičnega pouka del 
tima na oddelku in so sodelovali pri vseh pro‑
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cesih zdravstvene nege bolnika, spoznavali 
so organizacijo dela, komunikacijo z bolniki 
in sodelavci,... 

Kaj pa pravijo dijaki?
Nekaj težav je bilo predvsem zaradi zamu‑
janja in nenapovedanih odsotnosti,  ker 
dijaki niso dojeli, da smo jih vključili v urnik 
dela na oddelku in da so nastopile težave, če 
jih ni bilo na delo. Včasih je bila problem tudi 
neustrezna komunikacija na obeh straneh, 
nove generacije imajo večkrat težave z bon‑
tonom, zato je potrebno z njimi veliko delati 
in jih vključevati v vse aktivnosti. Nekateri 
so se zelo hitro znašli, drugi so potrebovali 
več časa, videlo pa se je, kdo ima smisel za 
ta poklic in se je z veseljem odločil zanj. Di‑
jaki so bili razočarani, ker za delo niso dobili 
plačila, izpostavili pa so tudi problem malice 
in potnih stroškov. 

Lidija Čučnik je dijakinja 3. letnika Sred‑
nje zdravstvene šole Novo mesto in je PUD 
opravljala na nefrološkem in diabetološkem 
odseku internega oddelka. Tako pravi:

„V letošnjem šolskem letu smo bili prvič na 
praktičnem usposabljanju pri delodajalcu. 
To je bilo za nas nekaj povsem novega, saj 
smo tudi dejansko spoznali poklic medicin‑
ske sestre še v praksi,  do sedaj smo ga spoz‑
navali le teoretično. 

za nas je PUD je trajal od 21.11‑15.12. 2011. 
Dijaki smo izvajali prakso pri različnih deloda‑
jalcih: v Sb Novo mesto, Sb brežice, zD krško, 
zD Novo mesto in zD Črnomelj. Največ nas 
je opravljalo PUD na različnih oddelkih v Sb 
Novo mesto. Ves čas smo se družili, skupaj 
hodili na malico in izmenjavali izkušnje in 
dogodke. Vsak od nas je imel svojo zgodbo 
iz posameznega oddelka. Običajno smo na 
delo prihajali zjutraj ob 6. uri in delali 8 ur. 

Pri negi bolnika smo opravili ogromno, nam 
novih postopkov, dobili smo boljši, izpopol‑
njen čut do človeka, ki je v stiski in do dela 
v kolektivu, nekateri smo se  prvič soočili s 
smrtjo človeka (kar je bilo za vse nas dijake 
najtežje doživetje v bolnišnici). Vse to je bilo 
za nas povsem novo. A vsemu smo bili kos in 
prebili smo led za naše nadalnje delo v pokli‑
cu zdravstvenega delavca. Dokazali smo, da 
je to poklic, ki nas veseli in da imamo čut za 
sočloveka, da želimo pomagati ljudem. Seve‑
da pa nam to ne bi uspelo brez naših men‑
torjev, tako v šoli kot v bolnišnici. Naj povem, 

da smo bili dijaki navdušeni nad prijaznos‑
tjo in enotnostjo tima. zdravstveni delavci 
v bolnišnici so si vzeli čas za nas, nam vsak 
postopek pokazali, na vsako naše vprašanje 
so našli odgovor. Ob tej priložnosti bi se rada 
zahvalila v imenu vseh dijakov vsem zdravst‑
venim delavcem v Sb NM za trud, čas in vse 
znanje, ki so ga delili z nami, pa tudi za to, 
da ste nam dali možnost opravljati PUD, da 
smo se lahko izkazali, da  bomo nekoč postali 
dobri zdravstveni delavci. 

Veselimo se prihodnjega leta in sodelovanja 
z vami.“ 

Sabina Dejak je dijakinja 4. letnika zdravst‑
vene nege na Srednji zdravstveni in kemijski 
šoli Novo mesto.

»Rada bi vam predstavila svoj pogled oziro‑
ma pogled dijakov na opravljanje poklicne‑
ga usposabljanja pri delodajalcu v Splošni 
bolnišnici Novo mesto.

Praktičnega usposabljanja pri delodajalcu se 
udeležujemo dijaki tretjega in četrtega let‑
nika. Na praksi smo brez profesorjev, zato je 
seveda za nas vse skupaj še bolj zanimivo. 
Učimo se novih metod dela, ogledamo si 
nove preiskave, predvsem pa skrbimo za 
bolnike in sočustvujemo z njimi. Negovalni 
timi na oddelkih so zelo prijazni in odprti ter 
pripravljeni odgovoriti na še tako smešna in 
neumestna vprašanja. z veseljem in nasme‑
hom na obrazu nas poučijo o stvareh, ki jih še 
nikoli nismo videli, ali pa so nam samo ušle 
iz spomina. Pohvalijo, kar je dobro narejeno 
in pograjajo, kar ni v redu, kljub vsemu pa 
vedno podarijo nasmeh, ki prihaja iz srca.

Dijaki smo izredno veseli in hvaležni osebju 
Splošne bolnišnice Novo mesto za sprejem 
in učenje ter vse nasvete, ki smo jih spre‑
jeli. Naučili so nas, da naj postane za nas 
največje plačilo zadovoljen in urejen pacient 
in prepričana sem, da tega ne bomo nikoli 
pozabili.« 

Pa še nekaj mnenj  
dijakov 3. letnika 
Teja Gorenc: 

»Na PUDu sem bila na kardiološkem od‑ 
delku, kjer mi je bilo zelo všeč. Delo je bilo 
sproščeno in poučno. Medicinske sestre so 
me naučile veliko praktičnih stvari. Spod‑
budile so me tudi za nadaljnje šolanje, o 

čemer prej nisem razmišljala.

Nina Nučič:                                                                                                                
»bilo mi je všeč, veliko stvari sem se naučila. 
Sodelavci so bili do mene prijazni in 
razumevajoči.« 

 Robert Gorščak:
»Na praksi je bilo lepo. zelo sem zadovoljen 
z osebjem:«

Tamara Bojanec:                                                                                                                
»V času PUDa je bilo super. PUD sem opravljala 
na Internem oddelku, na gastroenterološkem 
odseku. Osebje je bilo zelo prijazno, zato se 
v tim ni bilo težko vključiti. Prav tako so bili 
prijazni tudi pacienti. Naučila sem se veliko 
novega o boleznih prebavil.«

Nastja Lokar:                                                                                                             
»bilo mi je všeč. Vsi so bili zelo prijazni in so 
mi z veseljem pokazali veliko novih stvari. 
Včasih je bilo preveč dela, včasih ga pa ni bilo. 
Moj razpored dela ni bil najboljši. V timu so 
vsi lepo sodelovali in si razdelili delo.«

Audija Silić:                                                                                                                           
»Na PUDu mi je bilo všeč. Pridobil sem veliko 
znanja in izkušenj.«

Ana Vrtačič:                                                                                                                   
»Na PUDu sem bila na očesnem oddelku. 
Takoj, ko sem prišla, sem bila prestrašena, 
vendar so me zdravstveni delavci zelo lepo 
sprejeli in strah je kmalu izginil. Na oddeleek 
sem se hitro navadila. bilo mi je zelo všeč in 
nimam nobenega negativnega komentarja, 
edino to, da bi PUD lahko trajal dalj časa.«

Urša Klobčar:                                                                                                              
»Na PUDu mi je bilo všeč. Dobila sem veliko 
novih izkušenj. Osebje je bilo prijazno in ve‑
dno pripravljeno pomagati.«

Maja Kostrevc:
»Osebje je bilo prijazno. Veliko so mi poka‑
zali. bilo je zanimivo videti, kaj se dogaja v 
bolnišnici. Vse je čisto drugače kot v DSO ali 
kot na praksi v šoli.«

Sabina Penica:                                                                                                                   
»Na PUDu mi je bilo zelo lepo. Osebje nas je 
obravnavalo kot del tima in so do nas imeli 
korekten odnos. Delo je bilo zelo zanimivo in 
raznoliko. zelo sem vesela, da sem se odločila 
za ta poklic. Na PUDu sem ugotovila, da sem 
se prav odločila.«
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Marjeta Berkopec

4. DNEVI MARIJE TOMŠIČ -  
„Odgovornost v zdravstveni negi“

»Dnevi Marije Tomšič« postajajo tradicional- 
na in prepoznavna oblika izmenjave znanja in 
napredka v stroki zdravstvene nege v sodelo-
vanju s širšo strokovno javnostjo. Sredi janu-
arja smo dolenjske medicinske sestre uspešno 
organizirale že 4. »Dneve Marije Tomšič.« 
Rdeča nit predstavljenih strokovnih prispev- 

kov na dvodnevnem strokovnem 
srečanju je bila odgovornost 

v zdravstveni negi. 

k sodelovanju smo povabili tudi prof.
dr. Mira cerarja, profesorja na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani. govoril 
nam je o nekaterih vidikih pravne in 

etične odgovornosti v zdravstvu, s 
poudarkom  na moralno – etični odgo‑

vornosti.

O odgovornosti je nemogoče govoriti brez občutenjskega oziro‑
ma čustvenega naboja/.../ Odgovornost je vezivo človeške družbe, 
saj vzpostavlja eno najpomembnejših družbenih vrednot: zau‑
panje. zaupamo lahko le človeku, ki je odgovoren/.../ Ob vsem 
tem ne smemo pozabiti, da smo za svoja ravnanja odgovorni 
predvsem individualno. Ne iščimo izgovora v kolektivni odgo‑ 
vornosti ter ne dopustimo razpršitve do te mere, da se na koncu 
zdi, kot da ni nihče odgovoren za nič. Na nevarnost in nesmisel 
takega mišljenja nas lepo opozarja znani rek: »Nobena kapljica 
ne misli, da je povzročila poplavo.« (http://www.rakmo.si/razm‑
o‑med.htm)

Predavatelj nas je opomnil, da je treba delati dobro, ne da bi se 
nenehno spraševali, ali bomo imeli od tega kakšno neposredno 
korist. 

Če smo pretirano nepošteni, pohlepni, egoistični, objestni itd. je 
postopni razkroj ali morebiti celo nenadni razpad vseh drugih 
(površinskih) sfer našega zemeljskega življenja le vprašanje časa. 
In tudi če se morebiti aktualno živeča generacija takšnemu raz‑ 
kroju časovno izogne, ga doživi ena od prihodnjih generacij, kar 
je seveda za aktualno generacijo še bistveno bolj sramotno. Pri 
tem se je pomembno zavedati, da pravo znanje o življenju neizo‑
gibno pozitivno vpliva tudi na značaj, kajti ko spoznamo(!), da se 
po zakonu akcija – reakcija dobro v resnici vrača z dobrim in da 
so naša vrednotno pozitivna ravnanja smiselna, se v skladu s tem 
spreminja tudi naš značaj. Tako namreč postopoma prerastemo 
zavist, maščevalnost, jezo, pohlep, oblastiželjnost, objestnost in 

druge negativne obremenitve ter postanemo bolj človečni, umir‑ 
jeni in srečni. (http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/kolumna.
aspx?id=77344)

Tako kot vsi objavljeni cerarjevi zapisi nas tudi njegovo predavanje 
ni pustilo ravnodušne, saj je odprl kar nekaj tem za razmišljanje. 
bolj kot v razpravo po predstavitvi smo jih vpletali v živahne pogo‑
vore med neformalnim druženjem strokovnega srečanja.

Prof. dr. Miro Cerar

Organizatorji smo veseli, da je nekaj avtorjev postalo stalnica 
na »Dnevih Marije Tomšič« in se vsako leto potrudijo s pripravo 
strokovnega prispevka. Matej kocjančič, zT iz Splošne bolnišnice 
Novo mesto, je postal že pravi zaščitni znak srečanja. Letos je 
navdušil avditorij s prispevkom Odgovorno odgovarjam odgo‑
vornim. Njegovi ironično obarvani prispevki vedno spodbujajo 
ljudi, da se vključijo v razpravo. zdenka Seničar, dipl.m.s. iz Splošne 
bolnišnice Novo mesto, je pripravila razmišljanje z naslovom 
Odgovornost na preizkušnji in udeležence srečanja ganila do 
solz. zelo dobro so bila sprejeta tudi predavanja, ki so osvetlila 
odgovornost neposredno iz klinične prakse. Dotaknili smo se 

Marija 
Tomšič s 
sodelavko



39

stroka - izobraževanje

številnih področij delovanja medicinskih 
sester, babic in tehnikov zdravstvene nege, 
od psihiatrije, kirurgije, anesteziologije, 
pediatrije, interne, endoskopije, porodne 
sobe, operacijske, sterilizacije do obvlado‑
vanja bolnišničnih okužb. Predavateljice 
Visoke šole za zdravstvo se predstavijo vsa‑
ko leto, letos so  k sodelovanju pritegnile 
tudi študente. Poslušali smo tudi o odgo‑
vornem jemanju zdravil, o posameznikovi 
odgovornosti za lastno zdravje, o odgovor‑
nosti za preprečevanje okužb, povezanih z 
zdravstvom, in o pravnem vidiku uporabe 
posebnih varovalnih ukrepov. 

celo četrtkov, večerni kulturni program, 

Udeleženci srečanja

smo obarvali z odgovornostjo in prisluh‑
nili znanemu belokranjskemu vinarju, gos‑
podu Jožetu Prusu, ki je spregovoril o kul‑
turnem in odgovornem pitju vina. zbrane 
je navdušil tudi etno duet »Pusjebn gušt«, 
ki izvaja izključno pesmi Iztoka Mlakarja. 
Uživali smo ob poeziji z glasbeno spremlja‑
vo, interpretirano delno govorno in delno s 
petjem, lahko bi rekli, v obliki šansonov. za 
domače dobrote pa je poskrbelo Društvo 
podeželskih žena Dolenjske Toplice. 

Na družabnem večeru

zbornik predavanj je v celoti dostopen v 
pdf obliki na spletni strani DMSbzT Novo 
mesto pod rubriko založništvo (http://
www.dmszt‑nm.si). 

Jože Prus iz 
krmačine pri Met‑
liki je uspešen 
in zagnan 
v i n o g r a d ‑
nik, poln 
vsemogočih 
idej in de‑
lovne vneme, 
lahko prebere‑
mo v medijih. ko je 
v beli krajini trgatev, je 
srečen in zadovoljen, če je letina dobra, če 
ni bilo pozebe ali toče in se obeta odličen 
letnik slastne kapljice.

Na kmetijsko‑živilskem sejmu Agra v gor‑ 
nji Radgoni so na dnevu vinogradnikov in 
vinarjev avgusta 2011 razglasili vinarja leta, 
že tretjič zapored je postal najboljši sloven‑
ski vinar Jože Prus in na ta način najboljši 
promotor bele krajine. Prusova vinska klet, 
ki je do zdaj za svoja vina prejela že veliko 
laskavih priznanj tako v Sloveniji kot v tu‑
jini, je na radgonskem sejmu sodelovala s 
36 vzorci vin in prejela 13 velikih zlatih in 
11 zlatih medalj.

Na družabnem srečanju po prvem delu 
strokovnega srečanja je gospod Prus 
predstavil tri svoja vina in poudaril pomen 
vinogradnikovega dela, znanja in truda 
skozi spoštovanje do zemlje, trte in nje‑ 
nega sadu, vrhunskih vin. Skozi hudomušne 
zgodbe je predstavil kulturo pitja in nas‑
mejal številne zbrane.

Slovenski vinar 
leta Jože Prus

Na spletnih straneh Vinske kleti Prus lahko 
še preberemo:

“Domačija Prus s Krmačine pri Metliki 
izžareva vedrino prijetnega življenjskega 
utripa. Tri generacije pod eno streho sim‑
boliziramo vinogradniško tradicijo družine. 
Čeprav naš pokojni stari oče ni imel toliko vi‑
nograda, kot ga imamo danes, je bil vseeno 
član soseske zidanice Drašiči. 

Grozdje za naša vina zori v vinskih goricah 
Krmačina, Repica, Vidošiči, Kamenica in na 
ostalih sončnih belokranjskih legah, kjer 
pogled sega vse do cerkve sv. Ane v Vidošičih 
in sv. Lovrenca na Vivodini, ki je že onkraj 
slovenske meje.

Pri nas nenehno iščemo načine in postopke, 
kako izboljšati doseženo. Kajti če kje velja 
pravilo, da se človek uči do svoje smrti, to 
prav gotovo drži pri vinogradništvu in vi‑

narstvu.

Na Prusovi kmetiji dajemo velik poud‑
arek kakovosti vina. Pridelujemo vse 
kategorije vin: od penine, do mirnih vin 
rednih trgatev, pa tja do predikatov, kot 
so pozna trgatev, izbor, jagodni izbor, 

ledeno vino, suhi jagodni izbor in tudi 
našo posebnost, slamnato vino – vino iz 

sušenega grozdja. Vinska klet Prus je znana 
predvsem po predikatnih vinih, za katera 
smo prejeli številne zlate, velike zlate me‑ 
dalje in šampionska odličja na vinskih ocen‑
jevanjih doma (Vinska vigred Metlika, oce‑ 
njevanja vin v Drašičih, Vino Slovenija Gor‑ 
nja Radgona, Vino Ljubljana) in mednarod‑ 
nih ocenjevanjih v tujini (Decanter World 
Wine Awards v Franciji, Vinovita Zagreb, 
Prešov Slovaška, Bruselj Belgija). Poleg vin 
pridelujemo tudi med in žganje.

Pokušanje se lahko začne
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V letu 2009 smo slavnostno odprli sodobno novo vinsko klet v 
zmogljivosti za shranjevanje 200.000 litrov vina. Hkrati omogoča 
lažje delo in prispeva k boljši tehnologiji pri pridelavi odličnih 
vin.”

Etno duet Pusjeb’n Gušt prihaja iz Novega mesta in 
ga sestavljata Aleš Plut in Tomaž šuln. z dovoljenjem Iztoka 
Mlakarja izvajata izključno njegove pesmi. 

Etno duo Pusjeb’n Gušt

stroka - izobraževanje

Zlata Rebolj

Ob zaključku strokovnega srečanja 
Dnevi Marije Tomšič...

za četrto srečanje smo za vodilno temo 
izbrali odgovornost v zdravstveni negi. 

Zakaj odgovornost? 
Saj smo vendar vsi odgovorni! 
Zelo dobro vemo, 
kaj odgovornost je! 
Žal se nam v vsakdanjem poklicnem in 
privatnem življenju pogosto zdi, da odgo‑
vornost v vsej svoji širini in pomenu izgin‑
ja. O odgovornosti sicer dosti govorimo, 
se je pa ne zavedamo in je žal dostikrat 
ne sprejmemo. kaj nas vodi k neodgov‑
ornemu ravnanju, odklanjanju ali spreje‑
manju odgovornosti? Na to in podobna 
vprašanja so nam na tokratnem srečanju 
poskusili odgovoriti zelo znani in manj 
znani strokovnjaki, zagotovo pa so bili vsi 
zelo kompetentni, da so nam predstavili 
svoja predavanja.

Slovar slovenskega knjižnega jezika odgo‑
vornost defi nira kot »dolžnost sprejeti 
sankcije, dati opravičilo,« kot »lastnost, 

značilnost človeka, ki si prizadeva zado‑
voljevati norme, izpolnjevati zahteve, 
dolžnosti,« kot »nalogo ali obveznost,« 
kot »odnos, pri katerem mora kdo da‑
jati pojasnilo, utemeljitev za svoje delo, 
ravnanje« ali kot «lastnost, značilnost 
tega, kar zaradi pomembnosti, posledic, 
zahteva veliko znanje, skrbnost.«

Uporabimo še drugo razlago, ki izhaja 
iz angleške besede »responsibility«. 
beseda je sestavljena iz dveh besed: »re‑
sponse« ‑ odziv in »ability« ‑ zmožnost. 
Torej je odgovornost zmožnost odziva na 
nekaj. Če prevzamemo odgovornost, se 
odzovemo, v resnici dobimo moč, da neko 
stvar spremenimo.

Kako pa se kaže odgovornost v 
vsakdanjem življenju, kaj to je? 
Odgovornost je sprejemanje vseh pos‑
ledic svojih odločitev. Prave odločitve 
so tiste situacije, za katere smo sprejeli 
odgovornost in smo svoje delo odpravili 
do konca. V vsakdanjem življenju se kar 

naprej nekaj odločamo in seveda zavedno 
ali nezavedno sprejemamo odgovornost. 
Tudi nepomembne odločitve lahko nosijo 
veliko odgovornost. zjutraj, ko vstanemo, 
se na primer moramo odločiti, ali se bomo 
oblekli ali ne, kako se bomo oblekli, kaj 
si bomo nadeli… kaj ima v tem primeru 
odgovornost skupnega z odločitvijo? S 
pravilno odločitvijo smo prevzeli skrb za 
svoje zdravje, izgled, družbeno sprejem‑
ljivost.

Kako vidimo odgovornost 
medicinske sestre, 
zdravstvenega tehnika, vseh 
zaposlenih v zdravstveni negi? 
Odgovorni smo na več ravneh: do pa‑
cientov, sodelavcev, delodajalcev, svoje 
stroke, širše družbe, predvsem pa sami 
sebi. za svoje delo prevzemamo etično, 
strokovno, kazensko in materialno odgo‑
vornost. Odgovorni smo, če odgovarjamo 
za svoja dejanja, za nudeno zdravstveno 
nego, drugemu osebju, višji avtoriteti, 

Strokovna srečanja, ki smo jih poimenovali »Dnevi Marije Tomšič,« so potrebovala nekaj časa 
za uveljavitev, a verjamem, da je strokovno javnost prepričala aktualnost in izbira vsebin, ki jih 
predstavljamo in o katerih se pogovarjamo. 
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širši družbi, javnosti; če izpolnimo dane 
obljube, smo pošteni, izpolnimo dolžnosti 
do pacientov, do samih sebe, do kolegov 
in kolegic. Odgovornost je temeljni kon‑
cept, model etike zdravstvene nege. 

Pojem odgovornosti lahko razdelimo na 
bolj osebni vidik – biti odgovoren – in na 
pravni vidik – imeti odgovornost. Obstaja‑
jo različna področja odgovornosti in sicer 
moralna, etična, profesionalna in pravna 
(Tschudin, 2004).

Odgovornosti se ljudje na široko izogi‑
bamo. Veliko bolj enostavno jo je odriniti 
drugam ali drugim in se potem pritoževati, 
kako slabo delajo. Tako ravnanje  žal 
opažamo tudi pri zaposlenih v zdravstveni 
negi, kar ni nič nenavadnega, ker smo v 
prvi vrsti ljudje, z vsemi svojimi dobrimi 
in slabimi lastnostmi. 

Zakaj menim, da je med 
zaposlenimi v zdravstveni negi 
ravno tako? 
Odgovorite si na nekatera 
vprašanja in se vprašajte: 
»Kaj bi bilo potrebno storiti in 
kako?«
Ali sprejemamo odgovornost za dela in 
naloge, ki nam ji nalagajo sodelavci brez 
pismenih navodil in pooblastil in za katera 
nismo usposobljeni in tudi ne izobraženi? 
Ali neodgovorno sprejemamo vedenje 
sodelavcev, ki svoje frustracije zdravijo z 
neprimernim odnosom do pacientov in 
sodelavcev? Ali odgovorno opravljamo 
svoje delo in zagotavljamo pacientom os‑
krbo, h kateri nas zavezuje etični kodeks 
medicinskih sester?  Ali odgovorno ravna‑
mo z orodji, aparaturami in materialom, 
ki ga uporabljamo pri svojem delu? Ali 
odgovorno ravnamo z informacijami, 
ki jih pridobimo pri opravljanju svojega 
dela? Ali odgovorno ravnamo s pacien‑
tovo dokumentacijo? Ali se odgovorno 
vedemo pri izvrševanju zakonov, pravil, 
navodil?

Veseli in ponosni smo, da se je našemu 
vabilu k sodelovanju odzval eminentni 
strokovnjak na pravnem področju, gos‑
pod profesor dr. Miro cerar ml., ki nam je 
predstavil odgovornost s pravnega vidika 
in nam s tem pomagal poiskati odgovore 
na vprašanja, ki se nam zastavljajo – kdaj 
in v kolikšni meri prevzeti odgovornost 

kot posameznik v zdravstveni negi in s 
tem tudi v sistemu.

k iskanju pravih odgovorov in odločitev 
so nam zagotovo pomagali tudi prispevki 
vseh ostalih predavateljev, ki so v prip‑
ravo svojih predavanj vložili veliko truda, 
znanja in časa, da so   odgovorno pred‑
stavili svoj pogled na odgovornost. 

Velika družbena in osebna odgovornost 
se kaže tudi v pomoči vseh, ki so nam na 
različne načine pomagali pri organizaciji 
četrtega strokovnega srečanja Dnevi 
Marije Tomšič.

Hvala gospodu Jožetu Colariču, predsed-
niku uprave in generalnemu direktorju 
Tovarne zdravil Krka Novo mesto in gos-
pe Miri Retelj v.d. direktorice, direktorici 
Splošne bolnišnice Novo mesto, ki nam od 
začetka stojita ob strani in nam pomagata 
uresničevati naše sanje in odgovornost.

Za gostoljubje se zahvaljujemo tudi gos-
podu Jožetu Muhiču, županu Občine 
Dolenjske Toplice, Društvu podeželskih 
žena Dolenjske Toplice ter gospodu 
Jožetu Prusu, vinogradniku iz Krmačine 
pri Metliki in slovenskemu vinarju leta, ki 
je že četrtič delil z nami žlahtne sadove 
svoje zemlje.

Hvala vsem in vsakemu posamezniku, ki 
ste odgovorno sprejeli svojo nalogo, jo več 
kot uspešno opravili in s tem pomagali k 
uspešni izvedbi strokovnega srečanja.

Zlata Rebolj

P O K R O V I T E L J I 
strokovnega srečanja:

Krka d. D. Novo mesto – 
generalni pokrovitelj

Pokrovitelji:
Splošna bolnišnica Novo mesto

Občina Dolenjske Toplice

Pharmamed d. o. o.

Sanolabor
Medis d. o. o. 

Fidimed

Tosama

Medinova

Hartmann

Vinogradništvo in vinarstvo 
PRUS, Krmačina

Društvo podeželskih žena 
Dolenjske Toplice

Žito Ljubljana – 
Dolenjske pekarne Novo mesto

Grm Novo mesto - 
Center biotehnike in turizma
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Kaj vidite sestre,
kaj vidite sestre, kaj vidite?
Kaj mislite, ko me gledate?

“Nespretna in nerodna žena,
že stara je in brez moči,

ne sliši dobro in slabih je oči.

Drobi vso hrano, odgovarja,
ne uboga in se po malem zanemarja.

Ne zmeni se za sporočene ji novice,
vsak dan izgublja čevlje ali nogavice.

Pusti, da se jo kopa, češe, dá na stran,
hvaležna je za vsak minuli dan.”

Je to, kar mislite in se vam zdi?

Če je tako, odprite oči.
Ta podoba, ki je v vas,

je le privid, to nisem jaz.

Naj vam povem, kdo sem, ki tu sedim
in se vam malo čudna zdim. 

Sem otrok, z brati in sestrami,
imam deset let in lepo mi je ob mami.

Dekle sem, staro šestnajst let,
ki sanja o ljubezni in o sreči, 

z obljubami več fantov onesreči.

Ko  petindvajset let sem štela,
sem dobila vse, kar sem želela: 
moža, otroke, življenje srečno

in mislila, da to bo večno.

S štiridesetimi leti mladost je že bežala,
a moževa bližina mi je pomagala.

Pri petdesetih vnučke sem dobila,
in spet sem se igrati naučila.

A izgubila sem moža...
Bodočnosti bojim se črne...

Kako naenkrat vse se obrne.

Čemerna starka

Ko je neka stara ženica umrla na oddelku za zdravljenje starostnih bolezni v majhni bolnišnici blizu kraja Dundee na 
Škotskem, so bili vsi prepričani, da za seboj ni pustila ničesar vrednega. Kasneje, ko so medicinske sestre pregledovale 

njeno borno zapuščino, so našle to pesem.  Kakovost in vsebina sta osebje tako prevzeli, da so kopije obšle vse medicinske 
sestre v bolnišnici. Ena od njih je kopijo pesmi odnesla s seboj na Irsko. Edina dediščina, ki jo je ta stara gospa zapustila 

potomcem, je bila objavljena v božični izdaji novic severnoirskega združenja za mentalno zdravje 

(News Magazine of the North Ireland Association for Mental Health). 

Tako je ta drobna, stara ženica iz Škotske, brez vsakega fi zičnega imetja, ki bi ga zapustila temu svetu, 
zdaj avtorica »anonimne« pesmi, ki kroži po internetu.

Mladi morajo živeti zase,
jaz pa mislim na nekdanje čase,
na ljubezen, ki sem jo poznala 

in še drugim jo dajala. 

Sedaj sem stara žena.
Spremembe so kot kruta mora

in v vaših sem očeh že malo nora...

Telo se guba, vedno bolj se sklanja.
Le kje lahkotnost je nekdanja?
Kjer srce bilo je, zdaj je skala.

A v tej lupini še je deklica ostala.
In včasih žalostna mi duša zadrhti, 

ko spomnim srečnih se in težkih dni.

Še enkrat ljubim in živim,
mislim na nekdanje čase,
kako smo jih lepo užili...

Vse prehitro so minili.

Spremembe zame več ne bo nobene,
a vendar, sestre:

ne glejte nore starke, glejte mene! 

Prirejeno po prevodu Majde Šlajmer Japelj

kako gledamo stare ljudi? 
Vidimo njihovo lupino ali vidimo dlje?
Slutimo preteklost v njihovih očeh?
Spomnite se te pesmi, ko boste naslednjič 
srečali starejšo osebo in odšli mimo, ne da 
bi pogledali v njeno mlado dušo.

Iz predavanja: Odgovornost na preizkušnji
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Marija Lokar

Tako razmišljam, 
ko potujem po izbrani poti

Že na 4. dnevih Marije Tomšič sem s prispev‑
kom “Medicinska sestra štiriindvajset 
ur na dan” in na strokovnem srečanju 
Oftalmološke sekcije sem s prispevkom 
“Odgovornost in etika medicinske sestre”  
razmišljala o delu negovalnega tima.  Neka‑
tere svoje misli bom še enkrat podelila z 
bralci Vizite. začela bom kar z razmišljanjem, 
ki me vedno znova nagovori in potrjuje, da 
nikoli nisem sama:

“Biti sam, nemočen

in kljub temu  mnogim svetovalec;

biti sam, zlomljen 

in kljub temu mnogim v oporo;

imeti strah

in kljub temu izražati zaupanje -

vse to pomeni biti človek,

vse to je resnično življenje.”     

                                       Martin gutl

Pri vsakem srečanju steče komunikacija. Če 
ne besedno, pa z neverbalo komunikacijo 
v okolico oddajamo sporočilo.  V bolnišnici 
rada srečujem vesele ljudi, ki poleg tople‑
ga pozdrava poklonijo še prijazen pogled. 
Predvidevam, da takšni z veliko volje in op‑
timizma pristopajo do sočloveka. Ljudska 
modrost pravi, da je ljubezen edini zaklad, 
ki se množi z razdeljevanjem, je edini posel, 
pri katerem več zaslužiš, če več trošiš. Mis‑
lim, da  na ljubeznive in vesele ljudi lahko 
računamo kadarkoli in kjerkoli. 

Pred sprejemnim okencem v ambulanti 
je pogosto vrsta pacientov.  ko stopimo v 
banko, je pred  bančnim okencem  označeno 
polje zaupnosti.  V naših čakalnicah  to ni 
potrebno, saj so vendar vsi tako uvidevni, 

da stojijo  korak za osebo, ki se dogovarja 
na okenčku. Razen tistih drugih! Njih  ne 
zavezuje varovanje pacientovih podatkov 
kot  poklicno skrivnost. Pred koliko ne‑
poznanimi ljudmi naj pacient razloži svoj 
problem?

Meni je vsak pacient svojevrsten dar. Sprej‑
mem ga takšnega, kot je. Včasih ob bolniški 
postelji pomislim, kako bi bilo, če bi delov‑
no obleko morala zamenjati z bolniškim 
perilom. bi tudi med snežno belimi, a 
trdimi rjuhami, tako hitro minilo osem ur? 
Ob takšnem razmišljanju mi je tudi hudo,  
zamislim se nad stvarmi, ki me motijo. Ver‑
jamem v naravne zakonitosti, le kar seješ, 
to lahko žanješ. Od negovalnega tima 
pričakujem razumevanje in prijaznost.

zdravstvo je zajela informacijska revolucija. 
S klikom lahko dobimo veliko potrebnih in‑
formacij, ali pa tistih, ki jih pri svojem delu 
ne potrebujemo. Na tem področju se pre‑
malo zavedamo svoje odgovornosti.  ko je 
ponujena tako široka paleta informacij, je 
zelo pomembna  naša etična drža. Medicin‑
ska sestra je   zagovornik koristi  pacienta, 
pomagati mu mora  pridobiti informacije 
o zdravstvenem stanju, ga spodbujati 
in mu biti v oporo kot vez med njim in 
zdravnikom. 

Čas je denar, zato hitimo pri vsakodnevnih 
aktivnostih. Tudi ko spremljamo pacienta, ki 
ne zmore tako hitrih korakov, ta prepogosto 
ostaja za nami.  Jaz znam počasi korakati ob 
pacientu, mu prisluhnem in čas izkoristim 
še za posredovanje navodil. ko pa zaslišim, 
da na oddelku zazvoni telefon, pozabim na 
vso lepo pripravljenost in dam prednost 
telefonski slušalki. Žal je tako. 

 V Splošni bolnišnici Novo mesto imamo  
zelo dobro urejeno prehransko podporo 
zdravljenju. Veliko diet in možnosti dodat‑
kov, okusna in očem vabljiva hrana vzbuja 
dober tek. Trudimo se, da našim pacientom 
omogočimo mir pri obroku.  Večkrat pa kdo 
potrebuje že preveč časa, da se  pripravi k 
obedu, kaj šele, da poje. znamo ponuditi 
hrano pacientu z nenadno izgubo vida? 
kadar je veliko bolnikov odvisnih od naše 
pomoči pri hranjenju, je težava še veliko 
večja. zaradi časovne omejenosti ali pa po 
mojem mišljenju, včasih tudi zgolj zaradi 
strahu pred opazovanjem in ocenjeva‑
njem naše strokovnosti v proces zdravst‑
vene nege premalo vključujemo svojce.

Na svet prijokamo nebogljeni, popolnoma 
smo odvisni od oskrbe drugih. Pogosto 
taki tudi zapuščamo zemeljsko prizorišče. 
z vsemi močmi se borimo za samostojnost. 
Nudimo našim pacientom individualno, 
strokovno zdravstveno nego? Spoštujemo 
njihove potrebe in navade? Navadno imajo 
pacienti na oddelku drug za drugim zjutraj  
potrebo po tuširanju. Čas za učenje pravilne 
aplikacije terapije je, ko ni drugih aktivnosti. 
Odgovarjamo razumljivo in strokovno na 
vprašanja, ki nam jih zastavijo pacienti? 
Namesto, da težje pokretnim pacientom 
omogočimo uporabo stranišča, jih zelo 
hitro ocenimo, da je bolj primerna uporaba 
plenic. V kratkem času delovanja v bolnišnici 
sem od pacientov slišala, da je to najhujše, 
kar so doživeli. Nekateri  zaradi strahu pred 
odvajanjem blata celo odklanjajo hrano.  
Avtonomnost pacientom daje upanje in 
izboljšuje samopodobo. kar zmore, naj vsak 
naredi sam. Naša naloga je, da pacientom 
nudimo znanje in pomoč, da premagujejo 
ovire in  postajajo bolj samostojni. 

Kje se začne in kje konča odgovornost medicinske sestre (mislim na vse poklicne stopnje izo-
brazbe v zdravstveni negi)? Koliko odgovornosti prevzamemo zaradi neznanja in mogoče stra-
hu ali vljudnosti in koliko iz prav istih vzrokov neodgovorno ravnamo? Ponosna sem, da sem 
članica tima za zdravstveno nego. Kodeks etike  medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov  
Slovenije mi je  vodilo in pomoč pri delu. Odgovornost pa mi nalaga tudi dolžnost, da  izposta-
vim svoje razmišljanje, tako kot ga čutim in doživljam. 
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Če hočemo ali nočemo, kadar so med nami bodoči zdravstveni 
delavci, s svojim delom vplivamo nanje.  Željni so znanja, informacij 
in izkušenj. Posrkajo vse, tudi tisto, kar mogoče mi  ne želimo. Dijaki 
poslušajo in gledajo, ob tem se oblikujejo. Jim omogočamo, da 
svoje teoretično zanje združujejo s prakso?  kako mi oplemenitimo 
čas, ki ga preživimo s pacientom? S svojim delom namreč vzgajamo 
generacijo, ki bo lahko negovala tudi nas. Učijo se od nas, zato jim 
bodimo dober zgled. 

Pacientova pravica do varne obravnave je brezpogojna. Če se bomo 
pacientu ob prvem srečanju predstavili, sploh slabovidnemu, bomo 
pridobili njegovo zaupanje in počutil se bo varneje. Pacient je naša 
prva skrb.  Dosledno razkuževanje rok in pripomočkov, identi‑
fi kacija pacienta, dokumentiranje, poznavanje negovalnih stan‑
dardov in pravila P‑jev, pravilno shranjevanje zdravil in materialov,  
omogoči  preprečevanje strokovnih napak in je pogoj za uspešno 
delo. Poznam veliko lastnosti mikroorganizmov, ne vem pa, kako  
poročne prstane prepoznajo  kot posebnost. Tudi dosledna upo‑
raba zaščitnih sredstev in imunoprofi laksa zdravstvenih delavcev 
je del naše odgovornosti pri varni obravnavi pacienta. 

Lahko kaj medicinska sestra s svojim znanjem prispeva k lokalni skup‑
nosti?  z zgledom podpira zdrav življenjski slog, aktivna je v skrbi 
za varno in zdravo okolje  in tudi izven sten zdravstvenih ustanov  
skrbi za prepoznavnost in ugled zdravstvene nege. Nepogrešljiva 
je v humanitarnih organizacijah (Rk, karitas, PgD) in kadar opazi 
nehumano obnašanje, se je dolžna oglasiti, da zaščiti šibkejše. 

Medicinske sestre sledimo razvoju stroke, se nenehno izobražujemo 
in širimo  svoje znanje, moralno in  kazensko smo dolžne nuditi 
nujno medicinsko pomoč. Poleg tega, da z vso odgovornostjo pri‑
stopamo do pacienta, ne smemo pozabiti nase. S pravilnim doku‑
mentiranjem, z dobronamerno kritiko in s preventivnimi ukrepi 
moramo poskrbeti, da  lahko z vedrino na obrazu pristopimo k 
bolniški postelji.  kako lahko to zmoremo? Moj odgovor je: »biti do‑
bra  medicinska sestra je kar način življenja.« Jenny craig je zapisal: 
»Ni pomembno tisto, kar narediš od časa do časa, svet lahko spremeniš 
s tistim, kar počneš iz dneva v dan.« 

Tako  razmišljam jaz, ko potujem po izbrani poti. V svojem 
življenjskem mozaiku želim zbrati čim več drobnih trenutkov sreče, 
delo v negovalnem timu mi to omogoča. Samo  kadar naredim 
vse, kar je v moji moči, se v mojem srcu oglasi posebna melodija 
radosti. Strinjam se s prijateljem Marjanom Hrenom, ki je zapisal: 
»Sam sebi si najpravičnejši sodnik. Se najbolje poznaš, ne plačaš ne  
advokata, ne porote in v razsodbi ni pomote.« 

končujem z upanjem, da znamo uporabljati kompas odgovor‑
nosti, strokovnosti, razumnosti  in prijaznosti, zato se pridružujem 
razmišljanju Oliverja Wendell Holmesa: »Danes ni tako zelo pomemb‑
no, kje smo, ampak v katero smer se gibljemo.«  

Literatura:
Exley H. ; Večne modrosti; Mladinska knjiga; Ljubljana 2009•	
Hren M, Aforizmi in hrenaste misli s ptičjega brega, samozal., 2011•	
kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Mednarodni kodeks •	
etike za babice ‑2.izd. Ljubljana: zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije‑ zveza 
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 2006.
Rozman M., kisner N., klasinc M., Verčko Pernat S.; zdravstvena nega 2, 1.izd.‑Maribor: •	
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Verčko Pernat S., kisner N., Rozman M., klasinc M.; zdravstvena nega 1, 1.izd.‑ Maribor: •	
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Dip lomira l i  so :
Na Visoki šoli za zdravstvo v Novem mestu 

so diplomirali in si pridobili strokovni naslov: 
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/

DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK

Fanika TURK, 28.11.2011

Alojz PETERLE, 20.12.2011

Martina GOLOB, 20.12.2011

Lea MEDE, 20.12.2011

Urška MAKŠE, 21.12.2011

Urban KOVAČIČ, 21.12.2011 

Valerija VRBAN, 7. 2. 2012

Specia l is t ičn i  i zp i t  :

Če sti ta mo!Če sti ta mo!

Marko ŠULAK, dr.med., 
je dne 30.11.2011 

opravil specialistični izpit 
iz oftalmologije in si pridobil naziv: 

SPEcIALIST OFTALMOLOgIJE.

Tomislav HEĆIMOVIĆ, dr.med., 
je dne 31.1.2012 

opravil specialistični izpit 
iz splošne kirurgije in si pridobil naziv: 

SPEcIALIST SPLOšNE kIRURgIJE.

Na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru 
je diplomiral in si pridobil strokovni naslov: 

DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK

Peter PER, 14.12.2011

Če sti ta mo!

Če sti ta mo!
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kadrovske novice

K A D R O V S K E      N O V I C E
Pri ho di: 
Dragan MILINKOVIĆ, dr.med., specializant anesteziologije in 
reanimatologije, 27.12.2011
Barbara FISCHINGER, dr.med., pripravnik, 1.1.2012
Stevan BAJIĆ, dr.med., specializant pediatrije, 3.1.2012
Vesna BOGOVAC, dr.med., specialistka radiologije, 3.1.2012
Goran KURNIK, dr.med., 3.1.2012
Nataša TODOROVIĆ, dr.med., 3.1.2012
Alojzija JERMAN, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 
16.1.2012
Laura KAVŠČEK, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 16.1.2012
Blaž HROVAT, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 16.1.2012
Katarina ŠVAJGER, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 
16.1.2012
Marija PEZDIREC, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 
16.1.2012
Marjeta ZORMAN, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 
16.1.2012
Tatjana TANASIĆ, dr.med., 1.2.2012
Boštjan GOSNIK, dr.med., pripravnik, 1.2.2012
Ana NAHTIGAL, diplomirana fi zioterapevtka, pripravnica, 1.2.2012 
Sabina JAKŠE HREN, dr.med., specializantka interne medicine, 
1.2.2012
Petra FURAR, tehnica zdravstvene nege, pripravica, 6.2.2012
Katja BRATKOVIĆ, tehnica zdravstvene nege, pripravica, 6.2.2012
Andreja MLAKAR, tehnica zdravstvene nege, pripravica, 6.2.2012
Polona BERK, tehnica zdravstvene nege, pripravica, 6.2.2012
Janja POREBER, zdravstvena administratorka, 9.2.2012
Jadranka DULAR, zdravstvena administratorka, 13.2.2012
Milanka SIMENDIĆ, dr.med., 15.2.2012
Anamarija JEVNIKAR, tehnica zdravstvene nege, pripravica, 
20.2.2012
Maja RIFELJ, tehnica zdravstvene nege, pripravica, 20.2.2012
Samantha METELKO, tehnica zdravstvene nege, pripravica, 
20.2.2012
Melanija GRANDOVEC, tehnica zdravstvene nege, pripravica, 
20.2.2012
Jasna KOVAČ, tehnica zdravstvene nege, pripravica, 20.2.2012
Barbara GOLE, tehnica zdravstvene nege, pripravica, 20.2.2012
Aida ĐUHERIĆ, tehnica zdravstvene nege, pripravica, 20.2.2012

Od ho di:
Katica KUKMAN, tehnica zdravstvene nege, 18.12.2011
Maja KOS, tehnica zdravstvene nege, 18.12.2012
Polonca ŠIRCELJ, zdravstvena administratorka, 30.12.2012

Renata SENIČAR, čistilka, 30.12.2012
Marta KODŽIĆ, dr.med., specialistka anesteziologije in 
reanimatologije, upokojitev, 30.12.2011
Lidija GOLOBIČ, tehnica zdravstvene nege, 30.12.2011
Monika GORENC, tehnica zdravstvene nege, 30.12.2011
Maja KORŠIČ, tehnica zdravstvene nege, 30.12.2011
Vanja PERKO, diplomirana babica, 30.12.2011
Tina KEZIĆ, čistilka, 30.12.2011
Tanja MESOJEDEC, informator‑receptor, 30.12.2011
Polona HROVAT, diplomirana fi zioterapevtka, pripravnica, 
30.12.2011
Žiga KORELEC, dr.med., pripravnik, 31.12.2011
Urška DOLINAR, dr.med., pripravnik, 31.12.2011
Milena SUBAŠIĆ, medicinska sestra, upokojitev, 3.1.2012
Sonja RUTAR, diplomirana fi zioterapevtka, 8.1.2012
Janda ŠPILER, dr.med., spec. anesteziologije in reanima‑
tologije, upokojitev, 9.1.2012
Alja IVAČIČ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 10.1.2012
Peter JORDAN, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 
10.1.2012
Marina PEZDIRC, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 
10.1.2012
Tatjana KATIĆ, tehnica zdravstvene nege, 20.1.2012
Radomir MILENKOVIĆ, laboratorijski tehnik, upokojitev, 
29.1.2012
Tina KORAČ, dr.med., pripravnik, 31.1.2012
Monika TURK, dr.med., pripravnik, 31.1.2012

Lepo je � iti do konca poti, 
a najpomembnejša je vendarle pot.

(Ursula LeGuin)

Valeriji Vrban
čestitamo 

ob zaključku študija

Sodelavci EIT

a najpomembnejša je vendarle pot.

Pripravila: Lidija Povšič
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kulturne drobtinice

Silva Mohorčič

 
On pa je ni razumel,
zato od nje je odšel.
Odgovornost mu je pač tuja,
ne ve, da veliko zamuja.
Ostala je sama,
a kmalu bo mama.
To je sreča velika,
da ga je obdržala, 
je njena odlika.
Ni morila,
zanj se je  borila.
Z veseljem ga pričakuje
in že ideje za novo življenje 
snuje.
 
Rodil se je sin,
pomeni tudi opomin,
da  bo previdna zdaj,
sploh pa naj ne razmišlja 
za nazaj.
Biti mama je lepo,
pa tudi težko,
to le mame vedo.

Solze so ji v širokem potoku po licih tekle,
oči so jo pekle.
Skoraj, da ni verjela,
pa še pomisleke je imela.
Kar se je zgodilo, je nezaslišano,
kriva je sama,
ravnala je nepremišljeno.
Posledic ni pričakovala,
zdaj jih je zaznala.
 
Zaupala je njemu in sebi
in to kar nekaj pomeni.
Otrok se je najavil
in če ne bo ukrepala,
se bo zdaj,
zdaj pojavil.
Zamolčala mu je,
sramovala se je.
Čas pa beži,
hitro beži.
 
V Duši je trpela,
saj bi ga rada imela.
Nikogar ni imela, 
da bi ji pomagal,
spominjala se je le,
kako jo je osvajal.
Videla je samo lepe stvari,
slabih niti želela ni.
Dvomila je,
kako naj odloči se.
V srcu se je nekaj premaknilo
in kar je v mislih imela,
storiti ji ni dovolilo.
Poslušala bo Dušo in srce,
otroka se že veselila je.

LE MAME VEDO

NEMA UBIJALKA
Cigaretni dim se okrog tebe vije,
vsega te ovije.
Vonj je neznosen,
ti pa kadilec ponosen.
 
Ta omama ni zdrava,
strupa je že polna glava.
To je umiranje na obroke,
pomisli vsaj na otroke.

Uboge so tvoje žile ,
tebe pa še ne mine.
Kako naj se kri v njih pretaka,
ko enkrat prostora jim zmanjka.
 
Porumeneli prsti,
katera cigareta je že po vrsti ?
Denar ni ovira,
četudi zima kima.
Od mraza se trese,
a kadilec vse prenese.
 
Spet te prime
in ne mine.
Glas je že raskav,
kdo te je po grlu praskal ?
Kadilci, vi ste morilci sebe in nas,
ki smo poleg vas.
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RAZPLET
Reci le besedo eno,
vendar pošteno.
Me ljubiš, al ne,
al je že oddano tvoje srce ?
 
Vedno sem te ljubila,
tebe želela,
a so  mi branili,
pred tabo me skrili.
 
Oči zamišljene,
prošnje uslišane.
Ustnice rdeče,
ona sije od sreče.
 
Kar ne verjamem,
s sabo te vzamem.
Nekje se bova skrila,
nikomur odkrila.
 
Z veseljem grem s tabo,
vzamem še culo na ramo.
Nekam greva,
da bova na varnem oba.
 
Žalostna in potrta,
njuna srca strta.
Sonce ju je vabilo,
s svojimi žarki poljubilo.

Ne bosta se več skrivala,
sta si zadala.
Naj ju vidi cel svet,
saj drugače je za umret.

In je rešitev prišla,
njima naklonjena.
Dobila sta blagoslov,
da lahko prideta domov.

Sreča je zdaj popolna,
veselja sta polna.
Še malo počakata
in prava družina 
postaneta.

Otrok je na poti,
pa ne po pomoti.
Iz ljubezni je nastal,
njun rod bo nadaljeval.

OD DESETIH = 
DO ENAJSTIH
Mrzla klop,
beli zidovi,
visok strop,
pa zlato okrasje...
Monotono mrmranje me uspava.
Misli bežijo stran,
ne morem pomagat,
skoraj me je sram.
 
Zberem se in vrnem...
pa ne za dolgo.
Misli so spet tam.
Kje že ?
Ne povem še.
Skušam, da pozorno poslušam,
slabo mi uspeva,
vem, da nekdo nekje sameva.
 
Dovolim, da se vpliva name,
če je prav ali ne,
tako odločila sem se.
Klop sem pogrela,
z mislimi veliko dela imela.
Vse je z razlogom,
do potankosti vse.
 
Včasih razmišlja srce,
nekaj se dogaja...
Pustimo času čas,
on poskrbi za nas.
In spet sem budna....
Sem pomirjena ?
Malo,
premalo.
Mir bom našla drugje,
enkrat že..
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Toni Gašperič

Pomlad

zunaj se razcveta pomlad, pozdravljena s fanfarami dreves, s ptičjim petjem, s parjenjem, z mladostjo, neustavljivo in večno. 
Pomlad diši po materinem mleku. ko sem pred mnogimi leti vstopil v sobo, kjer je ležala mama z novorojenim bratcem, mi 
je zadišalo po mleku. Po materinem, po njenem mleku. Od takrat mi tako dišijo vse pomladi, pa naj bodo sončne, deževne, 
meglene, vesele, bridke ali dolgočasne. 

Vesel sem jih, čeprav pridejo prehitro. Vedno hitreje se kopičijo v skladišču mojega življenja, puščajo tam sledi, se poslovijo s 
poletjem, preidejo v jesen in zimo. Ostanejo pa boleči sklepi, šepajoči spomin in vse drugo, kar je bilo v preteklosti namenjeno 
drugim in bo v prihodnosti lastnina prav tako nekih drugih ljudi. 

Lahko je igrati mladost, se oblačiti v na pol raztrgane hlače, govoriti v slengu odraščajoče mladine, ves usnjat voziti težke 
motorje, si luknjati ušesa in vanje vstavljati obroče, a to ni to. Manjkajo sokovi, ki se pretakajo hitreje na pomlad kot pozimi, 
sokovi, ki imajo vtkano hitrost, predrznost, nepremišljenost, željo po novem, lepšem, boljšem, višjem, hitrejšem. Po vsem, kar 
manjka starosti, pa če bi še tako rada bila mladost. Starosti, ki si riše iluzije in se prepričuje, da leta niso pomembna, da je vse 
v glavi. Tudi pomlad. Morda: toda pomlad je melodija stvarstva, njen kapelnik je tako mogočen, tako ustvarjalen in izviren, 
da bi bil greh spraviti ga le v glavo. Tja, kjer se porajajo tudi hudobne misli. 

Pomlad je v vsaki celici, v vsakem potočku, je v močeradu in je v kukavici, v tej ljudski napovedovalki stanja na naših bančnih 
računih. 

Pomlad je v nižinah in gorah, je v jamah, je v dobrih in zlih ljudeh, je v gonečih se mačkah in v psih, ki si ovohavajo zadke. 

Pomlad je mlada. Njeni lističi so nežni, niso niti prav zeleni, pomlad je otrok leta, tako kot je poletje razuzdanost, jesen plod‑
nost in zima mirovanje. 

Pomlad je eksplozija zatajevanega, je jeza zbujanja, je dvojina ljubezni, je sla po popolnosti, ki se uniči, brž ko s poletjem  to 
postane. 

Pomlad poje, igra na glasbila, ki jih ni najti v simfoničnih orkestrih, joče, če z nožem zarežete v skorjo breze in se smeje, če kdo 
kdaj podvomi vanjo. Če govori naokoli, da zamuja, da je morda sploh ne bo, ker jo je premagala zima…

Pomladi ne more poraziti nihče, ker je mlada, ker je v sistemu menjav, ki ima milijon in več let svoja pravila, ne meneč se za 
ljudske muhe, zdrahe, želje in povelja. ker je del univerzuma, morda laže razumljivega mravlji kot človeku.



49

dober tek

Vse to »krščansko obredje« ima svoj smisel 
in izhaja še iz predkrščanskega časa, za ra‑
zumevanje jedilnika pa moramo najprej 
poznati obdobja praznovanja, kakor so si 
sledila skozi vse leto. 

Tako je po novem letu nastopilo obdobje 
karnevala, od treh kraljev (6. januar) pa 
do pepelnice (dan po pustu) so se ljudje 
zabavali in si privoščili obilne jedi. To je bil 
čas zadnjih kolin, del mesa so prihranili za 
veliko noč. Po izobilju je sledil post, ki je 
prinesel telesno in duhovno očiščenje in 
je trajal vse do velike noči, ko je bilo na 
mizi znova obilje. 

Velikonočne jedi kot 
simboli
Najstarejša velikonočna jed so jajca, simbol 
popolne podobe rodovitnosti in ga pozna‑
jo tako rekoč vse kulture. V krščanstvu pa 
pomenijo pirhi, izključno rdeči, kapljice 
kristusove krvi, vendar pa je ljudska 
domišljija naredila iz jajc pravo umetnost, 

Danica Jožef

Velikonočni zajtrk, zvest tradiciji
Ko pišem te vrstice, manjka do velike noči še skoraj mesec dni. Velika noč je res največji krščanski 
praznik, vendar so njegove obrede, predvsem kar se tiče druženja pri mizi, prevzeli tudi 
neverujoči. Kot vemo, so jedilniki v preteklosti temeljili najprej na človekovem sožitju z naravo, 
potem pa smo jih sčasoma prilagodili sedanjosti. Naši predniki so resnično živeli po zakonih na- 
rave, saj drugače tudi ni šlo, kajti niso poznali konzerviranja hrane, niti zamrzovanja živil, zato je 
bila hrana na njihovih mizah prilagojena letnemu času. To je veljalo 
za vse navadne dni in tudi za praznike. Ob veliki noči so 
se poslavljali od zime, pričela se je pre-
bujati narava, kokoši so začele nositi jajca, 
ozelenele so rastline, tako da je bil jedilnik 
sestavljen iz jedi, ki so bile trenutno na voljo. 

tako da danes poznamo več 
vrst pirhov. 

Na Dolenjskem in beli krajini so 
najbolj poznane belokranjske pisanice, 
porisane z voskom, ki običajno v rdeči in 
črni barvi pušča belo sled. Poznamo še 
drsanke, remenke, ki so bolj poznane v 
Prekmurju. Jajca so naše babice postregle 
kuhane ali pa v prilogi, denimo kot namaz 
ali omako. z zahoda so k nam prišla tudi 
velikonočna čokoladna jajca. 

Tradicija obdarovanja sega v čas pred drugo 
svetovno vojno, velikonočni simbol »zajec« 
pa je germanski simbol rodovitnosti. Naši 
predniki na mizi niso imeli vsak dan mesa, 
je pa bil ta tako rekoč na mizi za vsak večji 
praznik. Včasih so namesto šunke postregli 
s jagnjetino, ker je pač bila ovčereja na 
Slovenskem zelo razširjena, samo jagnje pa 
ima tudi simboličen pomen, kajti kristus 
je bil po izročilu tisto velikonočno jagnje, 
ki je za ljudi trpel in umrl. kasneje, ko je 
jagnjetino zamenjala svinjina, je na vrsto 
prišla šunka, ki je prav tako imela simbolni 
pomen. 

Prav tako so ob veliki noči pekli različne 
vrste pogač, najbolj praznična pa je bila 
potica in to ne orehova, kajti ta je bila ve‑
dno na mizi ob božiču, temveč je to bila 
pehtranova potica, kajti ta čas je pehtran 
že skoraj vedno odgnal in sveži poganjki 
imajo izrazito aromo. kot simbol pomeni 
potica kristusovo krono, ker ji je podob‑
na ‑ je namreč okrogla in ima na sredini 
luknjo. 

še nekaj je značilno za vse slovenske pokra‑
jine, povsod so za praznike pekli beli kruh, 
ki je pomenil simbol blaginje, danes pa se v 
velikonočnih košarah dostikrat znajde črni 
ali polnozrnati, ajdov z orehi, kakršen velja 
kot zdravju prijazen. 

korenina hrena predstavlja žeblje, s ka‑
terimi je bil kristus pribit na križ. Hren 
raste povsod po Sloveniji in ima tudi sicer 
pomembno prehransko funkcijo, saj deluje 
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na organizem očiščevalno, kar ob vseh do‑
brotah blagodejno vpliva na telo. Najbolj 
enostavno ga je bilo nastrgati z nožem, 
nikakor pa ga ne gre ribati in ga porazdeliti 
po šunki;  zelo je teknil v kruhovi omaki kot 
priloga h krompirju. 

Na mizi pa ni smel manjkati sveži šopek 
pelina, katerega so si pomeli med dlanmi 
in dali v kozarec vina, deluje podobno kot 
hren. 

Velikonočni zajtrk
za velikonočni zajtrk bomo ponudili do‑
bro domačo šunko, narezano na malo 
bolj grobe rezine, bolj spretne kuharice jo 
lahko pripravijo v testu. Poleg narežemo 
v trdo kuhane pirhe in nastrgamo hren, 
narežemo bel kruh in pehtranovo potico. 
Ali bo zajtrk zagotovo uspel, je predvsem 
odvisno od mesa, najbolje, da je domače in 
kupljeno na deželi, kajti to da šunki pose‑
ben okus in sočnost. šunka ne sme biti 
preveč in tudi ne premalo kuhana. Staro 
pravilo babic je, da se mora šunka kuhati 
toliko ur, kolikor je težka, nato jo pustimo 
še nekaj ur v vodi. Običajno so domače 
prekajene mesnine malo bolj slane, zato 
je priporočljivo, da pri kuhanju po vretju 
prvo vodo odlijemo.  

Domača šunka v kruhovem 
testu
Za pripravo od 1 kg do 1,5 kg šunke ali 
vratu pripravimo testo za kruh: 60 dag 

bele moke, 2 dag kvasa, ščepec soli, 2,5 
dcl vode (del vode lahko zamenjamo z 
mlekom). 

Naredimo testo kot za bel kruh, ga raz‑
valjamo, vanj zavijemo kos šunke (ker je 

manjši kos, je ni potrebno obkuhati) in pri 
zmerni vročini pečemo od 50 do 60 minut 
(običajno za kilogram šunke). Najslastnejša 
je še topla, zaradi omamnega vonja in 
okusa.

Velikonočna pletenica
Za testo velikonočne pletenice potrebu-
jemo: 50 dag bele moke, 1 zavitek kvasa, 
5 dag sladkorja v prahu, 15 dag masla, 4 
jajca, nastrgane limonine lupinice, sol, po 
potrebi malo mleka ali smetane. 

Ker je v tej pletenici nadev, pripravimo še 
15 dag rozin, pest na koščke narezanih 
krhljev jabolk in hrušk, 3 žlice ruma, 15 dag 
marelične marmelade, jajca za pemaz, sok 
ene limone in po potrebi sladkor v prahu.

Pripravimo moko in sladkor, dodamo kvas, 
raztopljen v mlačnem mleku, nato pa do‑
damo maslo, jajca, sol in limonino lupini‑
co. Dolijemo potrebno količino mlačnega 
mleka in sestavine pognetemo v voljno 
testo. Stepamo ga toliko časa, da se po‑
javijo mehurji. Testo pustimo vzhajati, nato 
pa ga razdelimo na tri enake dele, ga preg‑
netemo in ponovno vzhajamo. Vsak del 
vzdolžno razvaljamo in po sredini nade‑
vamo z nadevom, enega z rozinami, enega 
z jabolki in zadnjega s hruškami, Nadeve 
smo pripravile s pomočjo marmelade. 
Naredimo tanke zvitke in spletemo kito. 
Pletenico položimo na pomaščen pekač 
in pustimo ponovno vzhajati. Po vrhu 
premažemo s stepenim jajcem in pečemo 
pri zmerni temperaturi približno eno uro. 
Limonin sok in sladkor skuhamo v kašasto 
snov in tem glaziramo ohlajeno pletenico 
(slednje lahko tudi opustimo). 

Lepe praznike vam želim.

Vir: (povzeto po prof. dr. Janezu bogataju)

dober tek
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Nina Vidiček

MARMELADA  “ZA ZDRAVJE”
Enemu litru terana ali refoška dodaj: 
250 g borovnic, 250 g brusnic, 250 g suhih sliv, 250 g temnih rozin. 

Prekuhaj (vre naj največ 10 minut), potem vse skupaj pretlači ali 
zmelji s paličnim mešalnikom, ohladi in vmešaj kozarec medu, 
1 žlico cimeta in eno žlico ingverja. Dobro premešaj, da se med 
stopi. z zajemalko zmes zlij v čiste in suhe kozarce (7 do 8 malih 
kozarcev). Robove in pokrove obriši z žganjem, da jih razkužiš.
krepko zatisni pokrov in shrani v temnem prostoru. ko kozarec 
načneš, ga shrani v hladilniku.

Če ste zelo “na tleh”, utrujeni, slabokrvni, malodušni, pojejte vsaj 
dve žlički marmelade na dan, (brez kruha ali česa drugega, da se v 
želodcu lažje prebavi in gre naprej v kri).

prejeli smo

Toni Gašperič

DIALIZNI CENTER BELA KRAJINA
Na pobudo Jožeta Stegneta so ustanovili v 
beli krajini iniciativni odbor (Jože Stegne ‑ 
član, Tone Žlogar ‑ član, Toni gašperič, pred‑
sednik) za izgradnjo dializnega centra, ki bo v 
preurejenih prostorih nekdanje črnomaljske 
lekarne. 

Na dializo v Novo mesto se vozi trikrat teden‑
sko iz bele krajine dvaindvajset pacientov z 
dokončno odpovedjo ledvic. Vožnja iz Vinice, 
Prelesja in drugih belokranjskih krajev pred‑
stavlja za bolnike velik napor in izgubo časa. 
Primer: pacient, ki trikrat tedensko potuje na 
dializo iz Metlike v Novo mesto, opravi letno več 
kot devet tisoč kilometrov oziroma »preživi« v 
avtomobilu približno dvaindvajset dni. za  od 
Novega mesta oddaljenejše belokranjske kraje 
pa so številke še višje. 

Prvi sestanki za uresničitev zamisli so že bili in 
razveseljivo je, da je naletela ideja na posluh 
tako pri belokranjskih lokalnih oblasteh kot pri 
odgovornih v Splošni bolnišnici Novo mesto, 
katere dislocirani oddelek bi belokranjski 
dializni center tudi bil. 

Optimistična napoved: zamisel naj bi 
doživela uresničitev do konca leta 2012.

Čr
no

m
el
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Pri pogajanjih o novem plačnem sistemu smo se sindikati zavedali 
pomena izobrazbe, saj je zbornica zdravstvene in babiške nege 
predstavila strategijo dviga kakovosti stroke zdravstvene nege. 
Sindikati nismo nasprotovali razliki desetih plačnih razredov med 
srednjo in diplomirano medicinsko sestro. Vendar je bilo med 
člani čutiti bojazen, ki se je pozneje izkazala za upravičeno, da vse 
skupaj pelje do razvrednotenja dela srednjih medicinskih sester, 
ki so tudi večinski člani te iste zbornice. 

ko se je po prvi prevedbi plač pri starejših, izkušenih medicin‑
skih sestrah in pri srednjih medicinskih sestrah na težjih delov‑
nih mestih to razvrednotenje posebej izrazilo, smo bili prizadeti. 
zato smo vztrajali pri novih pogajanjih, ki bi verjetno glede na 
»učinkovitost« naše vlade še trajala, če ne bi prišlo do protesta 
medicinskih sester v Ljubljani. 

Aneks za kombinirana delovna mesta je tako sprejet. V bolnišni‑
ci smo Aneks za kombinirana delovna mesta sindikati in uprava 
uskladili glede na sistematizacijo in potrebe zavoda. Dosegli smo 
optimalen dogovor in predlogi za napredovanja so bili poslani 
na Ministrstvo za zdravje. kljub recesiji pričakujemo pozitiven 
odgovor.

Namen sindikata ni, da se pojavijo nove krivice, želimo in hoče‑
mo le, da bo v zdravstveni negi upoštevano delo vseh. Srednje 

Breda Benkič

Pojasnilo SZSV k Aneksu za kombinirana 
delovna mesta srednjih medicinskih sester
Po mnogih razpravah in usklajevanjih je bil konec februarja nazadnje le podpisan Aneks h 
kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi. 

medicinske sestre ne bodo nikoli imele plače diplomiranih, kom‑
binirane pogodbe so le nagrada za njihove izkušnje in zahtevno 
delo, za katerega so se izšolale in ga opravljajo, so dokaz, da je 
njihovo delo upoštevano. Sistem izobraževanja se spreminja in 
izpopolnjuje. Včasih so zdravstveni delavci pridobili znanje od 
usmiljenih sester z bolničarskim tečajem, kasneje z 2‑3 letno šolo, 
potem so to znanje in izkušnje kot mentorice prenašale na mlajše 
kolegice. Tudi diplomirana medicinska sestra se lahko od kolegice 
s srednjo izobrazbo veliko nauči!

zaradi napačne objave priloge za kombinirana delovna mesta 
in različnih razlag med zbornico, ministrstvom, sindikatom in še 
koga je Aneks razumel vsak po svoje. Pojavila so se nepotrebna 
trenja v naših medsebojnih odnosih, ne zaradi nekaj evrov, temveč 
zaradi raznih podtikanj užaljenih. S takim razmišljanjem se Sin‑
dikat zdravstva in socialnega varstva ne strinja, vedno se je in se 
bo zavzemal za to, da nobenemu njegovemu članu, na nobenem 
nivoju, ne bo narejena škoda.

Po nekaj letih smo se sindikati FIDES, SzNS, SzSVS in DMSzT 
združili pri organizaciji izleta v Rim. Potovalo nas bo približno 
sto, glavni namen in cilj pa je spoznavanje, druženje in izboljšanje 
medsebojnih odnosov, da bomo dokazali, kako smo le skupaj 
močnejši.

Izbira v življenju

Obstajajo tri stvari v življenju, 
ki se jih ne da vrniti: 
čas, besede in priložnosti.

Obstajajo tri stvari v življenju, 
brez katerih ne moreš živeti v miru: 
spokoj, poštenost do sebe in zaupanje.

Obstajajo tri stvari, ki življenje otežujejo: 
oholost, brezbrižnost in srd.

Obstajajo tri stvari, ki jih vedno krojiš sam: 
svoje sanje, svoje cilje in svoje izbire.

In tri bisere ustvarjaš v življenju: 
samospoštovanje, ljubezen in prijateljstvo.
Česar nimaš, nisi izbral.

Življenje je navsezadnje samo zelo preprosta 
in enostavna izbira.
Previdno izbiraj za lepše življenje.

(avtor neznan)

Pripravila Nina Vidiček



53

prejeli smo

Pripravila Nina Vidiček

Kakor drevo
Drevo ne kaže hrbta - 
mogoče je iti okrog njega,
vedno je z obrazom obrnjeno k tebi…
Podobno tudi pravi prijatelj.

Kitajci pravijo:
«Veter težko podre drevo, 
ki je posajeno z ljubeznijo.«
Podobno je s pravim prijateljstvom.

Kdor posadi drevo, ustvarja korenine,
kdor je ljubeznivo skrben do prijateljev, 
prav tako.

Drevo je lepota za oči ob nežnem 
spreminjanju barv.
Podobno tudi prijatelj.

Drevo ima senco, ki varuje - kot prijatelj.
V senci je odsev svetlobe.

Drevo je sinonim večnosti.
In resnično prijateljstvo tudi!

Za vedno!!!
(avtor neznan)

Površen in pravi 
prijatelj
Površen prijatelj začne pogovor s kopico novic o 
svojem življenju.
Pravi prijatelj reče:« Kaj je novega pri tebi?«

Površen prijatelj misli, da so težave, 
o katerih tožiš, nedavne.
Pravi prijatelj reče:
«O tej isti stvari tarnaš že celo večnost. 
Zmigaj se že in ukreni kaj!«

Površen prijatelj te nikoli ni videl jokati.
Pravi prijatelj ima ramena premočena 
od tvojih solz.

Površen prijatelj ne pozna tvojih staršev po 
imenu.
Pravi prijatelj ima njihovo telefonsko številko v 
imeniku.

Površen prijatelj ne mara, da ga pokličeš, 
ko je že legel v posteljo.
Pravi prijatelj vpraša, kaj te je zadržalo, 
da ga nisi poklical že prej.

Površen prijatelj se na obisku vede kot gost.
Pravi prijatelj odpre tvoj hladilnik 
in si postreže sam.

Površen prijatelj bi se rad pogovarjal samo o 
svojih problemih.
Pravi prijatelj bi ti rad pomagal pri tvojih 
problemih.

Površen prijatelj misli, 
da je konec prijateljstva, 
če se skregata.
Pravi prijatelj ve, 
da se prijateljstvo šele začne, 
ko se kdaj sporečeta.

Površen prijatelj pričakuje, 
da mu boš vedno na razpolago.
Pravi prijatelj pričakuje, 
da bo vedno na razpolago tebi.

Površen prijatelj misli, 
da je konec prijateljstva, 

da se prijateljstvo šele začne, 

Površen prijatelj pričakuje, 
da mu boš vedno na razpolago.
Pravi prijatelj pričakuje, 
da bo vedno na razpolago tebi.

(avtor neznan)
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Vesolje ima za vas določen načrt. Ni nujno, da ga poznate, ampak tu ste s točno določenim namenom.
Vesolje bo poskrbelo, da ga uresničite. Ni nujno, da veste, kakšen je naslednji korak, ki ga morate v življenju narediti.

Zaupajte vesolju in višjim silam, ki poznajo vaš načrt in vedo, kaj vas bo osrečilo.

Vsi si želimo biti srečni. Opustite svoja pričakovanja glede tega, kaj bi vas lahko osrečilo.Dovolite, da ste vodeni. Vaše življenje se bo spremenilo in počutili se boste srečni.
Če vas kdo razjezi ali prizadene, odpustite najprej sebi. S svojimi odločitvami ste ustvarili splet dogodkov, da je prišlo do tega.  Nato odpustite še drugi osebi.

V življenju se vam bo zgodilo to, kar najbolj oddajate od sebe. Ne razmišljajte, zakaj se vam nekaj dogaja, namesto tega se osredotočite na to, kar si želite.Kadar vas je česa strah, privlačite ravno tisto, česar se bojite.
Ne primerjajte se z drugimi. Vsak od nas ima svojo pot  in vsi smo enkratni. Kar osreči enega, ni nujno, da osreči drugega.Pomembno je to, kar je dobro za našo dušo.

Ko dopustite višji sili, da vam pomaga, poteka vaše življenje brez napora.Ego nas hoče spraviti nazaj v ustaljeno, predvidljivo življenje. Uporablja veliko razlogov in trikov, da ne bi izboljšali življenja.Uporabite moč namere. Ko si nekaj želite, lahko to tudi dosežete.
Kjer koli na vaši poti ste, se vedno pomikate naprej, četudi se vam zdi, da mirujete.

Če si nečesa zelo želite takoj in se počutite frustrirane in prizadete, ker se to ne zgodi, upočasnite pretok energije ali pa jo popolnoma blokirate.Težite k tistemu, kar mislite, da potrebujete v tistem trenutku, namesto, da bi prepustili vesolju, da vam priskrbi tisto, kar dejansko potrebujete.
Pred vami je svet neomejenih možnosti.Bodite sproščeni in energija vesolja bo neovirano tekla skozi vas.Vesolje ve, kaj ustreza vaši duhovni poti.Ko vaša energija neovirano teče, se manifestira vse, kar potrebujete za srečno in izpolnjujoče življenje.

Dovolite si biti srečni. Če želite pomagati drugim, morate najprej pomagati sebi. Poskrbeti morate zase, da lahko drugim služite kot vzor. Bolj ko skrbite zase, bolj ste srečni in več pomoči lahko nudite drugim.
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“Nova” bolnica leta 1965

Na starem rentgenu

Na starem rentgenu

V mavčarni
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Marjanca Čegovnik

Božični koncert na 
internem oddelku
Lanske božične praznike je pacientom internega in pljučnega 
oddelka naše bolnišnice s svojim petjem popestrila vokalna 
skupina Mezzo.

Vokalna skupina Mezzo je nastala na pobudo pevk, ki so žele‑
le svoje dolgoletne pevske izkušnje nadgraditi z nečim novim, 
svežim in ne čisto običajnim. Tako so sprva priložnostno, nato pa 
vse bolj resno in odgovorno začele prepevati v ženski vokalni za‑
sedbi. k sodelovanju so povabile umetniško vodjo barbaro Lotrič. 
Po želji po nečem novem se je rodila vokalna skupina Mezzo. ker 
prihajajo pevke iz različnih vetrov, je tudi njihovo poustvarjanje  
in repertoar skladb ter stilov pester in širok. glasba je njihov drugi 
svet, zato ob prepevanju neizmerno uživajo. In čisto nemogoče 
je, da ne bi uživali tudi tisti, ki jim prisluhnejo.

glavna medicinska sestra internega oddelka Marina kokalj je pe‑
vke v zahvalo za prijetno presenečenje presenetila z darilcem.

Dopolnjeno šesto 
leto bolnišnične 
kapele

p. Marko Novak

gost v našem slavnostnem občestvu je bil p. Stane zore, 
provincial slovenskih frančiškanov, bratov, ki delujemo v 
domovini, med rojaki po svetu in v misijonih.

Pozdravna beseda gospe Mire Retelj, v. d. direktorice 
bolnišnice,  je bila – kot vedno – zelo občutena, poglo‑
bljena. Pozorno je nagovorila navzoče, posebej bolnike in 
bližnje. Vsrkala je bisere papeževe poslanice in jih podelila 
z občestvom, poudarila je nezamenljive vrednote v odnosu 
do bolnikov v njihovem zahtevnem položaju, prav tako do 
svojcev v njihovi zaskrbljenosti: razumevanje, sočutje in skrb‑
nost. Sočno je osvetlila vrline dobre bolnišnične oskrbe…

P. provincial se je ljubeznivo zahvalil za živo in toplo besedo, 
nato pa nas je usmeril v evharistično daritev, prav k osebi 
Jezusa kristusa, ki je izvir upanja, vir ozdravljanja, moč v 
preizkušnji bolezni… V nagovoru po evangeliju, ki je bil 

»Vstani in pojdi! Tvoja vera te je rešila.« 

(Lk  17, 19) 

V duhu te evangeljske besede, ki je hkrati 

geslo XX. svetovnega dneva bolnikov, 

smo praznovali obletnico blagoslovitve 

naše kapele in njen god.

Mira Retelj z duhovniki
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pripoved o svatbi v kani galilejski, nas 
je najprej napotil v človekov položaj, ko 
v življenje plane bolezen, v pretresenost 
in nemalokrat zlomljenost, tako bolnika 
samega kot svojcev. Potlej pa je galilejsko 
poročno gostijo in dramatičen položaj 
novoporočencev zaradi poloma, ker je 
zmanjkalo vina, prispodobil z boleznijo, 
kjer se prav tako zgodi svojevrsten »po‑
lom«, ko zmanjkuje življenjske moči, ne‑ 
malokrat tudi upanja. Poudaril je, kako Je‑
zus vodo spremeni v vino, naredi znamen‑
je, ki spregovori tudi ob pretresenosti v 
bolezni: Jezus lahko sesutje, ki ga povzroči 
bolezen, spremeni v novo upanje, v zau‑
panje, da bo zmagala moč Življenja, tukaj 
in Onstran… Poročno gostijo je čuječe 
spremljala Jezusova mati, ki je prva opazila, 
da je gostiteljem zmanjkalo vina;  priklicala 
je Jezusa, naj stori znamenje, in strežnike 
spodbudila k sodelovanju: »kar koli vam 
reče, storite.« V kani je bila odločilna prav 
vera strežnikov, ki so iz vrčev z vodo nesli 
starešini gostije novo vino; tako je tudi v 
bolezni odločilna vera v Jezusa, ki edini 
more spremeniti težak položaj ‑ vera vseh, 
ki so z bolnikom na njegovi poti. 

Pri prazničnem slavju so poleg gosta so‑
darovali sveto mašo generalni vikar naše 
škofije g. prelat božidar Metelko, direktor 
novomeške karitas g. Igor Luzar, g. Jože Er‑
javec, župnik v šentlovrencu (v teh dneh 
je bil na zdravljenju), naš župnik p. Simon 
Peter berlec in bolniški duhovnik. za glas‑
beno spremljavo je poskrbel naš p. Tadej 

Inglič. Občestvo je bilo številno, okrog pet‑
deset navzočih.

Ob sklepu bogoslužja se je gostu zahvalila 
s. Anka klemenčič in poudarila tudi tole:

 »… Hvala Vam za Vaše oznanilo vere, ki 
deluje po ljubezni, za opogumljenje v upa‑ 
nju, za Vaše pričevanje brata sv. Asiškega 
Ubožca, čigar majhnost, duhá služenja in 
ljubezen do naše Matere Marije ste nam 
približali…«

Ob sklepu tega pričevanja o našem prazni‑
ku se zahvaljujem vodstvu naše bolnišnice 
za naklonjenost in pozorno sodelovanje; 
osebju za prijazen in sočuteč odnos; bol‑
nícam in bolnikom za njihov neprecen‑
ljivi dar iz trpljenja, molitve in darovanja; 
svojcem za povezanost in podporo; pri‑
jateljem bolnišnične kapele za zvestobo v 
klicanju milosti v našo veliko bolnišnično 
skupnost…

Kapela je bila premajhna za vse.

Bliža se velika noč,  
praznik zmagoslavja LJUBEZNI,  

do kraja darovane:

naj prinese nov zagon upanja 
in razcvet ljubezni –  

kljub vsemu temnemu,  
ki se zgrinja v človeško misel  
in vsakdanje odnose… Zato:

BLAGOSLOVLJENE,  
S SVETLOBO VSTAJENJA  

PREŽARJENE VELIKONOČNE  
PRAZNIKE –  

IN VSAKDANJIK NAJ  
V SRCU NIKOLI NE UGASI LUČI!

MIR IN DOBRO!

Med 
bogoslužjem
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Cirila Gradišar

ALI JIH ŠE 
POZNATE?

konec lanskega leta smo prejeli pismo iz bolnišnice, v njem pa vabilo na januarsko srečanje upokojenih delavcev. Pa le niso pozabili na nas, čeprav je potrebno varčevati na vseh koncih in krajih, varčevanje pa se najprej začne pri upokojencih. Naše pokojnine niso visoke, a ker nas je veliko, je tega denarja pač veliko. Saj nas kmalu ne bo in upamo, da nas boste zamenjali vi, sedanji zaposleni. Ne bojte se, da ne boste dočakali upokojitve. zelo hitro bo tu, ne glede na to, kako  dolga bo delovna doba, samo uživajte v delu in s sodelavci. Meni je bil enako lep in kratek tako prvi kot zadnji dan službe. Tega vam ne more dati nihče, na to lahko vplivate le sami.
In tako smo se v januarju nekdanji sodelavci, sedaj upo‑kojenci, srečali na poznem kosilu v restavraciji Splošne bolnišnice, ki je bila nabito polna. Nagovorili sta nas v. d. direktorice Mira Retelj in predsednica DU Splošne bolni‑šnice Jožica Majcen. Posebne čestitke so veljale vsem, ki so v letu 2011 dopolnili 80 in 90 let. bilo je prijetno in klepet se je zavlekel do osme ure zvečer, ko je bil res že čas, da smo se razšli.

Hvala bolnišnici za ta prijetna druženja! Poglejte fotografi je in ugotovite, če koga še poznate. Uživajte pri delu in ob branju vaše in naše Vizite.
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Mojca Simončič, Gloria Šepec

Prostovoljno delo v Splošni bolnišnici 
Novo mesto

S prostovoljnim delom v bolnišnici smo pričeli jeseni leta 2004. Vsako leto se nam priključijo 
novi člani, zapustijo pa nas dijaki zaključnih letnikov. V začetku meseca januarja 2011 je pros-
tovoljno delo opravljalo 17 dijakov Srednje zdravstvene in kemijske šole. Ob koncu maja  so 
nas zapustili trije prostovoljci, ki so nadaljevali svoje izobraževanje v različnih krajih Slovenije. 
Ostalo je 13 prostovoljcev in vsi so obljubili, da bodo z delom nadaljevali septembra 2011. 

V začetku  meseca oktobra smo pričeli ponovno obiskovati bol‑
nike Splošne bolnišnice Novo mesto. Do zaključka šolskega leta 
2010/2011 sta bili mentorici Janja Vovko in Mojca Simončič. V 
mesecu septembru sta mentorstvo prevzeli Mojca Simončič in 
gloria šepec. Tako smo šolsko leto 2011/2012 začeli s 54 dijaki 
»Sončki« in 10 dijakinjami »Pikapolonicami.«

ko se ozremo nazaj, je za nami kar bogato leto. Obiski dijakov 
Srednje zdravstvene šole potekajo v mesecih, ko poteka šolsko 

izobraževanje. V letu 2011 smo skupaj 
opravili kar  537 obiskov mladih pros‑

tovoljcev. V začetku meseca okto‑
bra se je naši skupini pridružil 

tudi gospod, ki je prav tako 
navdušen prostovoljec kot 
smo mi. V komaj treh mesecih 
je opravil 24 obiskov. Tako je 
skupna številka za leto 2011 
narasla na 561, kar je največje 

število obiskov, odkar poteka 
prostovoljno delo v Splošni 

bolnišnici Novo mesto.

Grafi kon 1: Število obiskov prostovoljcev dijakov Srednje zdravstvene 
in kemijske šole v Splošni bolnišnici Novo mesto v letu 2011.

Grafi kon 2: Število obiskov dijakov Srednje zdravstvene in 
kemijske šole na vseh oddelkih, kjer poteka prostovoljno delo.

Grafi kon 3: Število obiskov dijakov Srednje zdravstvene in 
kemijske šole in odraslega prostovoljca v letu 2011 skupaj.
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Grafikon 4: Število skupnih (dijaki Srednje zdravstvene in kemi‑
jske šole Novo mesto in odrasli prostovoljci) obiskov prosto‑
voljcev v Splošni bolnišnici Novo mesto v letih od 2004 do 2011. 
Odrasli prostovoljci so sodelovali v letih 2007 (108 obiskov),  
2008 (59 obiskov), 2009 (10 obiskov) in letu 2011 ( 24 obiskov).

 

Pregled dogodkov skozi celo leto 2011, kjer so poleg obiskov 
potekale naše aktivnosti:  

V mesecu •	 januarju smo se prijavili na natečaj Naj prosto‑
voljka – naj prostovoljec – naj prostovoljski projekt 2010. 
za naj prostovoljki smo predlagali Ingrid Hrastar in Jasno 
Primc, dijakinji 4. letnika TzN. Prostovoljki sta  od  drugega 
do četrtega letnika in sta bili ves čas s svojim delom vzgled 
ostalim prostovoljcem.

V mesecu •	 februarju smo v Sb NM in na šc NM pripravili raz‑
stavo na temo: »Leto 2011‑Mednarodno leto prostovoljstva« 
pod geslom: »Postani prostovoljec – spreminjaj svet.«
V mesecu •	 marcu smo se udeležili vseslovenske akcije Dan 
za spremembe. V bolnišnici smo organizirali stojnico, pred‑
stavili pomen prostovoljstva, delili misli o prostovoljnem delu 
in majhne pozornosti. Na otroškem oddelku smo pripravili 
delavnico na temo Prišla je pomlad.

April:•	  v načrtu je bila priprava festivala prostovoljstva v Novem 
mestu. Žal je bila prireditev zaradi neskladnosti v koordinaciji 
odpovedana.

V mesecu •	 maju smo zaključili z opravljanjem prostovoljne‑
ga dela v šolskem letu 2010/ 11. Na šoli smo imeli skupni 
sestanek, kjer smo naredili analizo dela v šolskem letu in si 
zastavili cilj, da z novim letom organiziramo novo skupino z  
uvodnim izobraževanjem. 
Junij•	 : udeležili smo se podelitve priznanj našim naj prosto‑
voljkam na brdu pri kranju.
September•	 : V gverilski akciji, ki je potekala zadnji dan v 
mesecu septembru 2011 pod sloganom »kdaj ste nazadnje 
kje pustili svoje srce,« so tri prostovoljke v bližini bolnišnice ter 
zdravstvenega doma razdelile preko 200 srčkov, z namenom 
povabiti ljudi med prostovoljce.
Oktober:•	  na otroškem oddelku smo pripravili delavnico z 
naslovom Jesen.
Prvega oktobra smo organizirali izobraževanje za nove pros‑•	
tovoljce, že osmo po vrsti. Iz leta v leto se povečuje zanimanje 
dijakov Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto za to 
obliko izkoriščanja prostega časa. V šolskem letu 2011/2012 bo 
opravljalo prostovoljno delo v Splošni bolnišnici Novo mesto 
v skupini Sončki štiriinpetdeset dijakov, v skupini Pikapolonice 
pa deset dijakinj.
November:•	  Na otroškem oddelku smo organizirali delavnico 
na temo Izdelava adventnih venčkov.
December•	 :  Udeležili smo se srečanja mladih prostovoljcev 
na centru biotehnike in turizma v Novem mestu. Srečanje 
je potekalo pod naslovom »Sprosti voljo«. Program je bil 
sestavljen iz predavanj in sodelovanja na delavnicah. Izbi‑
rali smo lahko med zumbo, hip hopom, jahanjem, cirkuškimi 
aktivnostmi, zvočno kopeljo z gongi, umetnostjo poslikave 
nohtov, ustvarjalnimi delavnicami – izdelovanjem darilnih 
vrečk. Srečanje smo zaključili z mini koncertom, pogostitvijo 
in lepimi željami. Srečanje mi je bilo všeč in mislim, da bi bilo 
lahko več tako organiziranih srečanj. 

Na otroškem oddelku smo izpeljali dve delavnici na temo izdelave 
novoletnih voščilnic in peke piškotov.

V Mariboru je 5. in 6. decembra potekal 8. Slovenski kongres pros‑
tovoljstva, kjer je bil poudarjen največji dosežek leta 2011, to je 

Izobraževanje  
prostovoljcev
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sprejem zakona o prostovoljst‑
vu. zakon  prinaša veliko no‑
vosti predvsem z vidika vodenja 
evidenc in administracijske pod‑
pore. kongresa smo se udeležile 
dve mentorici in koordinatorica 
prostovoljnega dela.

6. decembra smo se odzvali po‑ 
vabilu Splošne bolnišnice Novo 
mesto na novoletno srečanje, za 
katerega smo pripravili kratek 
kulturni program, obiskal pa 
nas je tudi božiček. Dijakinje so 
predstavile utrinek svojega dela 
na lokalni televiziji Vaš kanal.

S plakati smo obeležili 5. decem‑
ber, Svetovni dan prostovoljcev, 
hkrati pa so prostovoljke na šoli 
izdelale razstavni pano, ki je 
obeležil mednarodno leto pros‑
tovoljstva.

Vse  dogodke smo predstavili na internetni strani naše šole in •	
v  internem časopisu Sb NM Vizita, sodelovali smo pri pred‑
stavitvi prostovoljnega dela na Vašem kanalu.
Vsak zadnji petek v mesecu smo se v šoli dobili na sestanku z •	
vsemi prostovoljci, po potrebi pa smo večkrat mesečno kon‑
taktirali preko elektronske pošte in po telefonu. 

Prostovoljstvo na Srednji zdravstveni in kemijski šoli je že zelo 
utečena prostovoljna interesna dejavnost. zanimanje s strani di‑
jakov je zelo veliko. Že nekaj let dijaki kot prostovoljci delujejo 
tudi v DSO Novo mesto  in v  svojem domačem kraju. Na ta način 
lahko kljub časovnim omejitvam in omejitvam zaradi prevoza 
koristno preživljajo svoj prosti čas.

Povečalo se je zanimanje za prostovoljno delo na otroškem od‑ 
delku, kjer posebno pozornost dajemo varnosti otrok in vsem 
oblikam druženja z mladimi. Mentorici poskušava našim dijakom 
pokazati, kako pomembno je prijateljstvo, medsebojno druženje. 
zato se vsem dijakom – prostovoljcem iskreno zahvaljujeva za 
urice, ki jih podarijo bolnikom v bolnišnici. 

zavest, da nekomu pomagamo, 
ne da bi pričakovali plačilo? 
Prostovoljno delo nam daje 
priložnosti, da razvijamo nova 
znanja, spoštovanje in da pri‑
dobivamo življenjske izkušnje. 
kdo je lahko prostovoljec? Pros‑
tovoljec je lahko vsak, ki si vzame 
čas za sočloveka in mu ga na‑
meni preko igre in/ali pogovora 
z mladimi ali starejšimi. Prosto‑
voljstvo je priložnost, da mladi in 
starejši s tem, ko pomagajo drug 
drugemu, razvijajo medsebojne 
vezi in tkejo prijateljstva.

Prostovoljno delo ima velik 
pomen za razvoj in za prihod‑
nost, saj prispeva k razvijanju 
vrednot in solidarnosti, zato ga 
je potrebno negovati.«

PRIMOŽ JAZBEC
Prostovoljec Primož Jazbec o prostovoljstvu:
»V zadnjem letu moje službene kariere sem se začel spraševati: 
kaj potem?

zavedajoč se dejstva, da sem zdrav, vitalen in družaben, sem se vse 
bolj ukvarjal z mislijo: »kako se angažirati v upokojenskih vrstah?« 
Izziv sem videl v popolni spremembi dosedanjih aktivnosti, ki so 
bile vezane na mojo kariero v banki. Rešitev se je ponudila kar 
sama: vključitev v gibanje prostovoljcev!

V okviru Slovenske filantropije sem opravil uvodna usposabljanja, 
kjer sem dobil podatek, da je bolnišnica Novo mesto vključena 
v projekt uvajanja prostovoljskega dela v bolnišnicah. Takoj 
sem navezal stike z vodjo projekta prostovoljstva v novomeški 
bolnišnici, ki mi je predstavila namen prostovoljstva. Nad pred‑
stavitvijo sem bil navdušen, tako da sem se vključil v dodatna 
usposabljanja, ki jih je organizirala novomeška bolnišnica.

Imel sem to srečo, da sem bil razvrščen v skupino, v kateri so se 
usposabljali za prostovoljstvo mladostniki Srednje zdravstvene 
šole v Novem mestu. Mladostni zanos skupine me je potegnil do 
te mere, da ni več poti nazaj. 

Po predhodnem dogovoru s koordinatorko prostovoljstva v 
bolnišnici se ob prihodu v bolnico javljam oddelčni sestri, ki mi 
določi razpored obiskov. S svojo navzočnostjo prevzamem vlogo 
družabnika, sogovornika, spremljevalca, skratka človeka, ki po‑ 
pestri bivanje bolnikov oziroma oskrbovancev v času zdravljenja, 
rehabilitacije ali okrevanja.

Navdušen sem nad spoznanjem, kako malo je dejansko potrebno, 
da lahko pomagam ljudem v stiski. Delo prostovoljca mi je v ve‑
selje in zadovoljstvo. V pogovorih z bolniki spoznavam njihove 
življenjske izkušnje in preizkušnje. Strokovno osebje novomeške 
bolnišnice me je z veliko naklonjenostjo sprejelo v svojo sredino 
in zavzeto skrbi za moje izobraževanje na področju filantropije. 
zato čutim pripadnost delu in se zavedam pomena ostati aktiven 

Jožica Rešetič in Gloria Šepec, koordinatorici prostovoljcev v 
bolnišnici.

URŠKA KRISTAN
Prostovoljka Urška Kristan je dijakinja Srednje zdravstvene šole 
v Novem mestu. Vrline, kot so samozavest, dobrsrčnost in pomoč 
ljudem, izkazuje skozi delo prostovoljke. S sposobnostjo sočutja 
in empatije, ob pomoči drugim, odkriva lastne talente in sposob‑
nosti ter opravlja cenjeno delo – prostovoljstvo. Tako pravi:

»za prostovoljstvo sem se odločila v prvem letniku, ker imam 
rada ljudi, jim hočem pomagati in želim nekaj časa in energije 
nameniti v dobro drugim. S prostovoljnim delom sem spoznala 
mnogo novega, predvsem pa v sebi nosim izjemen občutek, da 
lahko nekomu pomagam, npr. se pogovorim z njim.

Prostovoljstvo je pomembna vrednota, ki ustvarja plemenite 
odnose med ljudmi. kaj je lepšega in pomembnejšega od 
nesebične pomoči sočloveku? kaj nas lahko bolj izpolnjuje kot 
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tudi v tretjem življenjskem obdobju in živim po 
načelih vse življenjskega učenja.« 

JANA ŽURA
Kaj mi pomeni prostovoljno delo
Prostovoljno delo me duhovno zelo bogati. Rada 
se predajam drugim ljudem, se z njimi pogov‑
arjam, jih spodbujam, pristopim na pomoč, 
predvsem pa sem jim ob strani, ko so v stiski. 
Vemo, da je bolnišnica prostor, ki ni ljub no‑ 
benemu od nas. To je prostor joka, strahov, 
trpljenja. In zato smo tukaj mi, prostovoljci, da 
jim lajšamo grenke, temne dneve. Da jih spodbu‑
jamo, ko jim gre vse narobe, ko jim beseda: »Vse 
bo dobro, jaz vam stojim ob strani« polepša dan in 
vzbudi občutek, da nekdo v njih verjame. 

Meni prostovoljstvo pomeni veliko, ena mojih 
največjih vrednot je, da se počutim dobro, ko 
vidim, da sem s svojo energijo, s svojimi bese‑
dami, človeku polepšala dan, da se jim z mojim 
prihodom nariše velik nasmeh na obraz. Srečna 
sem, ko vidim, da s svojo srečo osrečujem druge. 
Spodbujam jih k pozitivnosti, dnevi v bolnišnici 
pa so zaradi obiskov vseh nas, prostovoljcev, 
krajši. 

biti prostovoljec pomeni, da imaš dušo in srce, 
da imaš empatijo, čut, da se vživiš v bolnika in 
razumeš, kaj on doživlja. kot prostovoljka sem 
obiskala že veliko pacientov, doživela sem veliko 
prijetnih in sladkih trenutkov. Veliko smo se sku‑
paj nasmejali, pogovarjali o stvareh, kako je bilo 
nekoč, kako je danes.  ko sem se pogovarjala s 
pacienti, sem se veliko naučila, njihove zrelosti, 
izkušenosti, ravnanja v določenih situacijah, oni 
pa so od nas prejeli mladostniško navihanost. 

V sklopu prostovoljstva smo organizirali tudi 
nekaj akcij, s katerimi smo opozorili druge ljudi 
na prostovoljstvo. zadnja akcija, v kateri smo 
prostovoljke sodelovale, je bila akcija: »kdaj 
ste nazadnje kje pustili srce?« z magnetnimi 
srčki smo lepile kljuke osebnih avtomobilov, s 
tem pa smo opozarjale ljudi, naj se priključijo 
prostovoljstvu. Veliko ljudi  sploh ne ve, kaj je 
prostovoljstvo in da lahko že z enim iskrenim 
nasmehom nekomu polepšaš dan. Naša naloga 
je, da usmerjamo druge ljudi in jih spodbujamo, 
da tudi oni postanejo prostovoljci. Več kot nas 
bo, boljše bo. 

Mene čas nikoli ni oviral pri prostovoljstvu. 
Vedno sem se organizirala tako, da sem lahko 
enkrat tedensko obiskala  naše bolnike.  Želim 
si več takih kot sem jaz, da bodo uživali v tem, 
kar počnejo, krajšali čas pacientom, da si bodo 
znali razporediti čas in s tem tudi sebe duhovno 
bogatili. 
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Anica Brulc

Maškara ‑ MEHIKANEC
Na pustni torek sem si vzela nekaj prostega časa in 
obiskala nekaj sodelavcev in pacientov na oddelkih 
bolnišnice. Seveda sem si najprej od direktorice 
pridobila dovoljenje za obisk pri pacientih, saj 
ne gre, da bi kar tako kolovratila okrog.

za začetek sem se ustavila v pralnici in kuhinji, 
iz katere je že vse jutro omamno dišalo, ker so 
cvrli krofe. Nekaj so mi jih podarili, mi košaro 
napolnili še s slaščicami in sadjem za paciente, 
potem pa sem jo mahnila proti kirurški stavbi.

ker sem bila v tistem trenutku edina maškara, sem 
povsod zbujala pozornost, pacienti in zaposleni so me 
navdušeno sprejeli in prav lepo je bilo videti vse tiste nasmejane obraze. 

še posebej se mi je vtisnila v spomin gospa, pacientka na travmatološkem 
oddelku, stara 92 let, ki se je razveselila banane iz moje košare, češ da je to 
njen najljubši sadež. Dobra volja in smeh sta me spremljala skozi vse bolniške 
sobe, pacienti so se do solz nasmejali nekaterim šalam, pa še sami dodali 
kakšno svojo.

ko sem jih vprašala, ali so v naši bolnišnici zadovoljni, so se vsi pohvalili. Tudi 
jaz sem bila pohval in zadovoljstva bolnikov zelo vesela, saj ni lepšega, kot 
ljudem pričarati nasmeh na obraz. 

Res, ta svet je lep,  
če nekomu nekaj daš, 
ta svet je lep,  
če roko stisneš komu,  
ki ga kaj boli.

Ta svet je lep,  
če si človek do ljudi.

To ste zdravstveni delavci 
in pacienti tudi vi.

Maškara Mehikanec ... je poskrbela za veliko smeha ...
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Natalija Novak, Meta Kovačič

Drobtinice z otroškega oddelka
OBISK PREDSTAVNIKOV NOVOMEŠKEGA 
DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE »MOJCA«
Ob svetovnem dnevu bolnikov smo 11. februarja na Otroškem oddelku gostili predstavni‑
ke Društva prijateljev mladine Mojca, ki nas obiščejo večkrat  letno, skrbno prisluhnejo 
našim željam in nas vedno znova osrečujejo z bogatimi darili, in učence Oš Drska. 

Ob 15‑letnici vsakoletnih obiskov so nam tudi letos posvetili svojo pozornost, saj so 
nam podarili velik TV aparat in preko 150 knjig za majhne in malo večje otroke, ki jih je 
darovalo dvanajst slovenskih založb in so namenjene bolnišnični knjižnici.

V kulturnem programu so nastopili učenci Oš Drska, ki so z inštrumentalnim nastopom 
in recitacijo Prešernovega Povodnega moža navdušili vse prisotne.

VESELI KNJIŽNI DECEMBRSKI 
UTRINKI 

Donacija Krke d.d

Dedek Mraz in DPM Mojca so prav tako darovali knige

Kulturni program
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OBISK KOŠARKARJEV KK KRKA
košarkarja krke Smiljan Pavič in zoran Dragić sta v torek, 27.12., obiskala Otroški oddelek Splošne bolnišnice Novo mesto. z nami 
sta preživela dobro uro v družbi otrok, ki so tudi v času praznikov prebivali v bolnišnici. 

Malčki so se ju zelo razveselili, vsakemu od njih sta zaželela uspešno okrevanje, za spomin na srečanje pa sta jim podarila majico s 
podpisom. 

Obiska se je razveselilo tudi osebje na čelu s predstojnico Tatjano Pavlin, dr. med., ki je izrazila željo, da bi tovrstni obiski košarkarjev 
kk krka postali tradicionalni. 

Smiljan in zoran sta obljubila, da se še vrneta in mladim junakom tudi na tak način pomagata preko zdravstvenih težav.

OTROCI SE ZAHVALJUJEMO:
g. Alojzu Rajšlju in Avtošoli ALFA‑R za donacijo v znesku 100 eur, •	
ki smo jo namenili nakupu opreme kuhinjskega kotička,
ge. katji grabnar za podarjene cD‑je z risankami in igrače,•	
Eriku in Simonu ter njuni mamici Mateji Predalič za »mnjami« •	
sladkarije,
ge. katji Prodnik in njeni hčerki Piki za USb ključek in sestavljanko,•	
ge. Ireni Avsenik in učenkam Alji, Vanji, Nastji in Jožici iz Srednje •	
kmetijske šole grm in biotehniške gimnazije Novo mesto za 
podarjene knjige,
ge. Vesni Žvar, ge. Dolores šobar, ge. Mateji Jerman, Maši in •	
Patriku blatnik ter družini Hočevar brulc se iskreno zahvaljujemo 
za podarjene plišaste in druge igrače,
hkrati pa se  ponovno zahvaljujemo prijaznim delavkam pralnice, •	
ki so nam oprale vse darovane igrače.
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V četrtek, 22. 12. 2011, je bila na Visoki šoli za uprav‑
ljanje in poslovanje podelitev priznanj zmagovalcem 
Delavskih športnih iger 2011.

Splošni bolnišnici Novo mesto smo v letu 2011 ženske 
ekipe prinesle zmago v veslanju,  2. mesto v odbojki, 
2. mesto v odbojki na pesku, 3. mesto v košarki ter 3. 
mesto v streljanju in tako osvojile kristalni krožnik.

Fantje, kje ste?

Ženske ekipe bolnišnice –  
ZMAGOVALKE 
DELAVSKIH 
ŠPORTNIH IGER 
2011

Marjanca Čegovnik
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RAZPIS 
ZA KORIŠČENJE POČITNIŠKIH 

KAPACITET V LETU 2012

NEREZINE - Otok Lošinj ‑ naselje Bučanje

2 hišici•	 : 
za 4 - 6 oseb  
(kuhinja z jedilnico, dve spalnici,  
kopalnica z Wc ‑ jem, terasa),

2 apartmaja•	 : 
za 4 - 6 oseb  
(kuhinja z jedilnico, dve spalnici,  
kopalnica z Wc – jem, terasa,

4 garsonjere•	 : 
za 4 osebe  
(kuhinja z jedilnico, spalni del s 
štirimi ležišči, kopalnica z Wc ‑ jem, 
terasa) 
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POREČ

2 stanovanji v bloku: •	

za 4 osebe 
(soba, kuhinja, kopalnica z Wc‑jem, 
terasa)

Termini na morju ‑  (10 dni)

v j•	 uniju 1., 11., 21. 06.,                 
v juliju  1., 11., 21.,31. 07., •	
v avgustu 10., 20., 30. 08.,•	
v se•	 ptembru 9.,19. 09.,
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1 apartma: •	  

za 4 - 6 oseb 
(kuhinja, soba, kopalnica z Wc‑jem)

Termini za Bohinjsko Bistrico ‑ (7 dni)
v juliju 6.,13.,20.,27., 07.,•	
v avgustu 3.,10.,17.,24.,31. 08.,•	

BOHINJSKA BISTRICA  - na Ravnah, 3 km nad Bohinjsko Bistrico
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Trajanje sezone:  
Poletna sezona se začne od 1. junija in traja do 20. septembra, pri 
čemer se za glavno poletno sezono šteje obdobje od 1. julija do 
3l. avgusta. Turistična taksa se plača v recepciji naselij.

Način plačila: 
zaposleni uporabnino počitniških kapacitet plačajo v štirih 
obrokih od plače, upokojenci in zunanji uporabniki pa 10 dni 
pred odhodom. 

Čiščenje: 
Vsak uporabnik je dolžan enoto za seboj pospraviti, v nasprotnem 
primeru bomo naknadno zaračunali čiščenje.

Prijavnice za letovanje dobite v pisarnah oddelkov oz. služb in 
kadrovski službi.

Prijavnice, ki bodo prispele po roku, bomo upoštevali v primeru 
prostih zmogljivosti.

O rešitvi boste pisno obveščeni najkasneje do 20. aprila 2012. 

Sprejemamo tudi pisne rezervacije  
ZA PRVOMAJSKE PRAZNIKE.

GLAVNA SEZONA     
1. 7. –  31. 8.  2012              

PREDSEZONA / POSEZONA                
15. 6. ‑  30. 6. in 1. 9. ‑  10. 9. 2012 OSTALO

NEREZINE cena  
najema na dan NEREZINE cena 

 najema na dan NEREZINE cena  
najema na dan

hišica 70  EUR hišica 65 EUR hišica 60  EUR

apartma 40  EUR apartma 35 EUR apartma 32 EUR

garsonjera 27  EUR garsonjera 23 EUR garsonjera 20 EUR

POREČ 35  EUR POREČ 33 EUR POREČ 30  EUR

RAVNE 45  EUR RAVNE 45  EUR RAVNE 45  EUR

CENIK ZA KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET

PRIJAVE SPREJEMAMO  do 12. aprila 2012  
v kadrovski službi. 

Opomba:
V hišicah in apartmajih je v ceno vključeno bivanje 6 oseb, v •	
garsonjerah pa 4 oseb. V primeru večjega števila oseb je cena 
20 % višja od navedenih.
V skladu s predpisi republike Hrvaške in strogo kontrolo •	
inšpekcijskih služb vas obveščamo, da je potrebno natančno 
prijaviti imena in priimke ter število oseb, ki bodo letovale v 
počitniških objektih.

za zunanje uporabnike počitniških kapacitet so cene višje za •	
20 % od navedenih.

Viri (fotografije): 
h•	 ttp://tex‑immobilie.com/porec.html
nepremicninar.com•	
javnadrazba.si•	
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NAGRAJENCI KRIŽANKE 55 ŠTEVILKE 
VIZITE:
1. na gra da: Marjana Peklar, Novo mesto
2. na gra da: Jerneja Žagar, šentjernej 
3. na gra da: Darinka Rebolj, Straža 

Pra vil na rešitev gesla se gla si:   
USPEšNO V NOVO LETO

Nagrade bomo nagrajencem poslali po pošti. 

NAGRADE DANAŠNJE KRIŽANKE SO:
1. NAgRADA: knji ga
2. NAgRADA: praktično darilo
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

Ne pozabite pripisati osebnih podatkov  
(ime, priimek, naslov).
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Na voljo  

brez recepta!

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

N
ol

pa
za

 c
on

tr
ol

 v
se

bu
je

 p
an

to
pr

az
ol

.

Ponavljajoča se zgaga je moteča nadloga, ki lahko znatno poslabša kakovost življenja. Potrebno je zdravljenje, ki poskrbi 
za dolgotrajno rešitev. Nolpaza control spada v skupino zdravil, ki jih običajno predpišejo zdravniki. Zaradi učinkovitosti in 
varnosti je sedaj na voljo tudi brez recepta.

Ne dovolite, da vam zgaga zagreni življenje. Obiščite svojo lekarno.

Nolpaza control. Dolgotrajno prežene zgago.

Majhna tabletka  
za velike težave z zgago.

Za več informacij obiščite www.nolpaza-control.si.

Nolpaza control deluje 
na mestu izločanja 
želodčne kisline.

Nolpaza control zagotavlja 
dolgotrajen nadzor nad 
zgago.

Zgaga je posledica 
čezmernega zatekanja 
želodčne kisline 
v požiralnik.
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