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Spoštovane in drage sodelavke 
in sodelavci, nekdanje sodelavke 
in sodelavci,

iztekajoče se leto 2019 je bilo za našo bolnišnico vse prej kot mirno in 
enostavno. Nasprotno, bilo je zelo zahtevno in odgovorno leto. Veliko 
smo delali in veliko naredili. Rdeča nit vsega je bil zahtevni proces 
sprememb. V bolnišnici smo veliko spreminjali in se razvijali. Skozi 
celo leto smo krmarili skozi čeri zahtevnih sanacijskih ukrepov. Le-te 
smo uspešno izvajali in jih izvajamo z organizacijskim, strokovnim 
in investicijskim razvojem bolnišnice. Ni lahko. Srečujemo se tudi z 
odpori. Vendar večina zaposlenih vendar razume, da je pot razvoja in 
sprememb edina pot v korist bolnikov, zaposlenih in družbe kot celote. 
Hvala vam, dragi sodelavci in sodelavke, ker razumete in sodelujete.

Predlani smo pomembno dvignili strokovni nivo bolnišnice z vzpo-
stavitvijo angiografskega laboratorija, kjer izjemno uspešno izvajamo 
koronografije. Letos smo nadaljevali z vzpostavljanjem in razvijanjem 
interventne radiologije na področju urologije in vaskularne dejavnosti. 
Velike strokovne premike delamo na področju ortopedije. Izvedli smo 
prvo implantacijo umetnega sklepa nožnega palca v Sloveniji. Naredili 
smo prvo endoprotezo kolena v enodnevni bolnišnici, opravili prvo 
nizko invazivno »inlay« preplastitev kolenskega sklepa, izvedli prvo 
operacijo endoproteze kolka v 24 urni hospitalni obravnavi..

V septembru smo zgradili razvojno in strokovno pomemben Center 
za intenzivno medicino, ki je najsodobnejši v Sloveniji in Center za 
endoskopije. Do sedaj je dejavnost potekala na ločenih lokacijah, v 
neustreznih pogojih in z zastarelo opremo. Oddelek interne medicine 
skupaj z enotami intenzivne terapije in endoskopijami je deloval v 
stari Interni bolnišnici, ki je bila zgrajena pred več kot 120. leti in je 
potrebna temeljite prenove. Podobno so tudi kirurške endoskopije 
delale ločeno v neprimernih kletnih prostorih, na kar so nas resno 
opozarjali tudi zunanji presojevalci pri akreditaciji bolnišnice. Z izgra-
dnjo novih prostorov nad Urgentnim centrom so v bolnišnici končno 
nastali pogoji za preselitev stare interne bolnišnice. 

Do leta 2023 se bo upokojilo približno 250 zaposlenih, predvsem 
medicinskih sester (gre za masovno upokojevanje baby-boom ge-
neracije). Tudi zato smo pričeli s temeljito reorganizacijo bolnišnice, z 
združevanjem smiselno zaokroženih organizacijskih enot, da se nam 
ne bi zgodil kolaps in prisilno zapiranje posameznih oddelkov, kar se 
določenim bolnišnicam po Sloveniji že dogaja. S tem pa bomo dosegli 
boljše timsko delo in multidisciplinarno obravnavo pacientov, bolj 
gibko procesno pot za bolnika in s tem varnejšo obravnavo.

Res smo veliko delali in naredili. In hvala vsem sodelavkam in sode-
lavcem, ki sodelujete in se trudite, vsak po svojih močeh. Zahvala pa 

tudi vsem bivšim sodelavkam in sodelavcem, ki ste trdo in odgovorno 
delali zato, da mi danes nadaljujemo vaše delo.

V letu 2020 nas čaka nadaljevanje začetega sanacijskega in strokovno 
razvojnega procesa v bolnišnici. Tudi v prihajajočem letu imamo smele 
razvojne načrte. Tehnološko bomo močno posodobili radiološko de-
javnost z novim CT aparatom, novim magnetom in novim rentgenskim 
aparatom. Celotni Dializni center bomo prenovili z novimi dializnimi 
aparati. Nabavili bomo sodobne ultrazvočne aparate za kardiologijo, 
pediatrijo in nevrologijo, nabavili nova operacijska stolpa. Zgradili 
bomo nov Oddelek za kardiologijo, prenovili Oddelek za pediatrijo, 
prenovili in avtomatizirali sušilno linijo v pralnici, energetsko sanirali 
kuhinjo, pralnico in upravno stavbo, pričeli s prenovo prve faze stare 
Interne bolnišnice…

Spoštovane, spoštovani,

v prihajajočem letu 2020 želim vsem veliko zdravja, moči in pozitivne 
energije za uresničevanje vseh zastavljenih ciljev. Upokojenim sode-
lavkam in sodelavcem želim predvsem dobrega zdravja, zasluženega 
počitka in veliko lepih doživetij, za kar ni bilo časa v aktivnem obdobju; 
vsem pa tople, spoštljive, ljubeznive in ljubeče medsebojne odnose. 

SREČNO, USPEŠNO  IN ZDRAVO 2020.

Doc. dr. Milena Kramar Zupan,  
direktorica

uvodnik
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aktualnoiz vsebine

Otvoritev Centra za 
intenzivno medicino in 
Centra za endoskopije

Zdenka Seničar

Letošnji 6. september je bil siv in deževen, za zaposlene 
naše bolnišnice in za prebivalce dolenjske regije pa je sijalo 
sonce. Z otvoritvijo Centra za intenzivno medicino in Centra 
za endoskopije se zaključila še ena pomembna strokovna 
in razvojna naložba bolnišnice, vredna skoraj 8 milijonov 
evrov, za katero je 80 odstotkov sredstev zagotovilo MZ. 
Novi prostori se nahajajo v nadstropju Urgentnega centra 
in v prvem nadstropju kirurške stavbe na nekdanji lokaciji 
dermatoloških ambulant. Delo obeh centrov je do sedaj 
potekalo na ločenih lokacijah in v neustreznih prostorih z 
zastarelo opremo. 

Na novih 1600 kvadratnih metrih površine, 
kjer je prostora za 18 najtežjih pacientov, bo 
bolnišnica v Centru za intenzivno medicino na 
enem mestu zagotavljala boljšo in varnejšo ter 
predvsem celovito oskrbo najtežjih pacientov. 
Z združitvijo internistične in kirurške stroke 
na enem mestu je bolnišnica zaorala ledino 
med slovenskimi bolnišnicami. Na otvoritveni 

slovesnosti, ki so jo poustvarili zaposleni bol-
nišnice, je direktorica doc. dr. Milena Kramar 
Zupan v pozdravnem govoru med drugim 
povedala, da je združevanje obeh dejavnosti 
pomembno zaradi optimalnega izkoristka 
prostorov, opreme in kadra, predvsem pa je 
tako omogočeno timsko interdisciplinarno 
delo in s tem celovita obravnava pacienta 

  Direktorica Milena Kramar Zupan z najvišjimi gosti
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aktualno

na enem mestu, kjer je le-ta v centru obravnave. Center je zgrajen 
in opremljen po najvišjih evropskih standardih. Boljše prostorske 
pogoje s sodobno opremo in tehnologijo je dobil tudi Center za 
endoskopije, namenjen diagnostičnim in terapevtskim postopkom 
obolenj prebavnega trakta. 

Otvoritvene slovesnosti so se poleg občanov, vabljenih gostov, 
zaposlenih in številnih upokojenih sodelavcev bolnišnice udeležili 
tudi minister za zdravje Aleš Šebeder, predsednik Državnega zbora 
mag. Dejan Židan in župan MO Novo mesto Gregor Macedoni, ki so 
v svojih pozdravih izrazili zadovoljstvo nad pomembnim dosežkom 
bolnišnice, nato pa so si v spremstvu vodstva bolnišnice ogledali nove 
prostore obeh centrov.

S prerezom traku so direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan, minister 
za zdravje Aleš Šebeder, predsednik DZ RS mag. Dejan Židan in idejni 
vodja projekta prim. Rafael Kapš predali prostore v uporabo. 

Dr. Marko Kmet, dr. med., vodja Centra za intenzivno medicino in Maja 
Denkovski, dr. med., vodja Oddelka za gastroenterologijo, sta zbranim 
predstavila vizijo nadaljnjega strokovnega razvoja obeh centrov.

»Nova pridobitev, tako zelo pomembna in velika za našo bolnišnico, 
za našo regijo in za naše paciente daje bolnišnici novo dimenzijo dela 
in organizacije, nov zagon ter upanje in vero, da v zdravstvu vendarle 
ni vse tako črno in brezupno,« je ob ogledu še povedala direktorica.

Dogodek sta zaključila pogostitev in druženje v restavraciji bolnišnice.

  Kolektiv Centra za endoskopije je takole pričakal goste

  Ekipa CIM

  MZ Aleš Šabeder

  Ekipa Centra ze endoskopijo

 

  Pozdravni govor gostiteljice

  Novi prostori so še samevali

  Predsednik DZ mag. Dejan 
Židan
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  Pogostitev   Otvoritve so se udeležili številni občani in gosti

  Zadovoljni zaposleni

  Tenorist Janez Žagar   Primicova Julija spet pri nas

  Najslovesnejši trenutek ob prerezu 
traku

  Predstojnik CIM dr. Marko Kmet in vodja Oddelka za 
gastroenterologijo Maja Denkovski
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aktualno

Zdenka Seničar

Preselitve in združevanja oddelkov

Z otvoritvijo obeh novih centrov se je v bolnišnici začel proces pre-
selitve in združevanja oddelkov na novih lokacijah. 

19. september 2019 je bil »dan D« za obe intenzivni enoti. Nekdanja 
Oddelek intenzivne medicine (OIM) in Enota intenzivne terapije (EIT) 
sta se združila v skupni Center za intenzivno medicino na lokaciji v 
nadstropju Urgentnega centra.

20. septembra 2019 se je kirurška Dnevna bolnišnica preselila v 3. 
nadstropje porodnišnice na nekdanjo lokacijo Oddelka za okulistiko.

20. septembra 2019 se je Oddelek za kardiologijo preselil v 1. 
nadstropje kirurške stavbe na nekdanjo lokacijo Oddelka za urologijo. 

24. septembra 2019 se je Oddelek za diabetologijo preselil na 
nevrološki oddelek v 3. nadstropje kirurške stavbe.

26. septembra 2019 se je Oddelek za gastroenterologijo preselil 
na Oddelek za nefrologijo v pritličje kirurške stavbe.

Naključni obiskovalci bolnišnice bi bili najbrž precej presenečeni, če bi - nepoučeni 
o dogodkih zadnjih mesecev - želeli obiskati svojce na katerem od internističnih 
oddelkov. Rumena lepotica, ki je 125 let zagotavljala zdravstveno oskrbo 
pacientom z internističnimi obolenji,  od letošnjega oktobra nudi zavetje samo 
še pacientom Oddelka za negovalno bolnišnico, pacientom v internistični dnevni 
obravnavi, hematološki in antikoagulantni ambulanti  ter zaposlenim na Oddelku za 
laboratorijsko diagnostiko in Službi zdravstvene administracije. 

1. oktobra 2019 se je nekdanja Enota intenzivne nege iz 2. nadstropja 
preselila v 1. nadstropje kirurške stavbe na lokacijo nekdanje Enote 
intenzivne terapije in se preimenovala v Enoto za pooperativni 
intenzivni nadzor – EPIN. 

4. oktobra 2019 se je Oddelek za revmatologijo in hematologijo 
preselil na Oddelek za nevrologijo v 3. nadstropje kirurške stavbe.

7. oktobra 2019 - otvoritev Koronarne enote v prostorih nekdanje 
Enote intenzivne terapije v 1. nadstropju kirurške stavbe, ob Centru 
za intenzivno medicino.

11. novembra 2019 sta se obe enoti za endoskopije združili v Center 
za endoskopije v 1. nadstropju kirurške stavbe na nekdanji lokaciji 
dermatoloških specialističnih ambulant. 

Posamezne oddelke in novo organizacijo dela bomo podrobneje 
predstavili v naslednjih številkah Vizite.



7

praznovali smo

Zdenka Seničar

Prednovoletno srečanje 
sodelavcev bolnišnice
Tradicionalno prednovoletno srečanje zaposlenih novomeške bolnišnice je 16. decembra 
tudi letos gostil Kulturni Center Janeza Trdine. Večer je bil v prvi vrsti namenjen zahvali  
sodelavcem, ki so praznovali delovni jubilej za 10, 20, 30 in 40 let dela v javni upravi in petim 
nagrajencem, ki so prejeli plaketo bolnišnice za posebne dosežke. Za prijetne glasnebe utrinke 
je poskrbela uveljavljena novomeška glasbenica Ana Čop.

Naša glasbena gostja, Novomeščanka Ana 
Čop, je bila že v glasbenem vrtcu očarana 
nad zvoki in instrumenti. Ljubi petje in 
jazz. Glasbo poustvarja samostojno ob 
klavirski spremljavi in s številnimi drugimi 

  Polna Trdinova dvorana

  Direktorica doc. dr. Milena Kramar 
Zupan

Leto, ki mu odštevamo zadnje dneve, je bilo 
za vse zaposlene polno številnih preizkušenj, 
nenehnih sprememb, prilagajanj, negoto-
vosti, a tudi mnogih izzivov. Kako smo se 
jih lotevali, kako uspešni smo bili in kaj nas 
čaka v prihodnjem letu, je v svojem nagovoru 
povzela direktorica bolnišnice, doc. dr. Milena 
Kramar Zupan, ki je prisotnim sodelavcem 
namenila tudi prvo voščilo za prijazno in 
uspešno leto 2020.

V letu 2018 smo imeli v bolnišnici 71 jubilan-
tov, ki so v zahvalo prejeli simbolično nagrado 
in zahvalo.

glasbeniki in glasbenimi zasedbami. Redno 
se udejstvuje na glasbeni sceni, predvsem pa 
ji je pomembno, da se kot avtorica publiki 
predstavlja z lastnimi projekti.

  Člani vodstva 
bolnišnice so na rdeči 
preprogi sprejemali 
goste
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Branko Brodarič
Laura Cvelbar
Barbara Femec
Petra Gornik
Marinka Kaferle
Helena Konda
Natalija Kopina

Sanja Kostić
Andraž Kravcar
Mojca Kregel
Sabina Lahne
Matjaž Lapanje
Mario Lovrinović
Kristina Makovec

Boris Bele
Uroš Benkič
Stanka Bojanc
Simona Glinšek
Mirjana Grahovar

praznovali smo

Martina Muhič
Saša Murn Kobe
Nives Pavlič
Janja Pirc
Jerneja Rudman
Anica Saje
Merima Saletović

Petra Kavčič
Tanja Lenart Rataj
Krešimir Macan
Darja Podboj
Simona Sajevec

Sabina Šebalj
Mateja Štangelj
Karla Vesel
Tina Vukšinič
Darja Zupančič

Jožica Sašek
Maja Shresta Šoško
Violeta Stojkovska
Erik Tršinar
Marjeta Urana
Matevž Zenkovič
Marjeta Županič

10

20
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praznovali smo

Franci Benedik
Marjeta Berkopec
Lidija Bučar
Marjeta Dolušić
Milena Drnovšek

Marko Ferkolj
Boštjan Gorjup
Karmen Janežič
Vesna Kočevar
Danica Lukšič

Tatjana Barbič
Andreja Barbo
Sonja Brezovar
Marija Jontez
Angela Kermc

Marija Knez
Anica Kregel
Mirjana Medved
Vera Murn
Ana Pekez

Marija Plut
Marinka Svetlin
Martina Turk
Nevenka Zrilić

Fani Matko
Viktorija Može
Suzana Nemec Zupančič
Maja Rolih

40

30
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Najslovesnejši trenutek večera je bila podelitev nagrad bolnišnice petim 
posameznikom, ki jih je komisija izbrala izmed desetih prispelih predlogov. Plaketo 
bolnišnice so prejeli CVETKA BARBO, ANDREJA BLATNIK, MATEJ GODNIČ, BREDA 
NEMANIČ IN GLORIA ŠEPEC.

»CVETKA BARBO s svojim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami 
na področju vodenja Finančno računovodskega oddelka pomembno 
prispeva k uspešni sanaciji bolnišnice. Je dobra poznavalka sistema 
financiranja zdravstva, nanjo se pogosto obračajo kolegice iz drugih 
bolnišnic, katerim so njene dolgoletne izkušnje in bogato znanje s 
področja zdravstvenih financ v dragoceno pomoč. Je aktivna članica 
Društva ekonomistov v zdravstvu in predstavnica zdravstva dolenjske 
regije v upravnem odboru  društva.

Svoje delo opravlja strokovno, vestno, dosledno in s polno mero odgovo-
rnosti. Kot sodelavka  je  nekonfliktna, spoštljiva, solidarna in prilagodljiva, 
visokih etičnih in moralnih načel. Njen pristop do sodelavcev je pravičen 
in spoštljiv. Sodelavce razume in podpira, njen pozitiven odnos pa člane 
tima spodbuja in povezuje ter jim pomaga premagovati vsakodnevne 
stresne situacije,« so predlagatelji zapisali v obrazložitvi predloga.

»Srednja medicinska sestra ANDREJA BLATNIK je človek z veliko začetnico, 
s toplino v srcu in modrostjo v besedah. Svoje poslanstvo že več kot 30 let 
opravlja z vso skrbnostjo in spoštovanjem do posameznika, pacienta ali 
sodelavca. Njene visoke etične norme jo vodijo skozi vsakdanje delo na visoki 
strokovni ravni, tako da se ob njej vsakdo počuti sprejetega,« so zapisali sode-
lavci specialističnih internističnih ambulant, ki so jo predlagali za priznanje.

»MATEJ GODNIČ je zdravnik po duši, tisti ta pravi, ki si ga tudi kot pacient 
vedno želiš imeti ob sebi. Svoje bogato strokovno znanje nesebično razdaja 
med kolege, ki ga imajo neznansko radi ob sebi takrat, ko potrebujejo izkuše-
nega kardiologa ali intenzivista.  Vedno se najde ob pravem času na pravem 
mestu, tisti trenutek, ko ga kot kolega potrebuješ. Vsakemu, ki se znajde v 
stiski, nesebično priskoči na pomoč tudi organizacijsko, v rednem delu ali v 
dežurni službi. Ni mu težko tekati po oddelkih in urgenci, njegov odzivni čas 
je skladen z miselnostjo pravega intenzivista: čas je življenje. Temu primeren 
je tudi njegov odnos do pacientov: profesionalen, visoko strokoven, človeški, 
topel in vreden zaupanja. 

Matej Godnič je po končanem študiju na ljubljanski Medicinski fakulteti 
leta 2004 začel specializacijo na internem oddelku in jo leta 1911 zaključil s 
specialističnim izpitom, s pohvalo leta 2014 pa je opravil še specialistični izpit 
subspecializacije iz intenzivne medicine. 

V novomeški bolnišnici poleg svojega rednega dela sodeluje tudi pri sistemat-
skem učenju reanimacije na tečajih reanimacije. Aktivno se udeležuje številnih 
izobraževanj s področja intenzivne medicine doma in v tujini in o pridobljenih 
znanjih poroča kolegom. Sodeluje v številnih projektih bolnišnice, od junija 
2017 je tudi bolnišnični transplantacijski koordinator.

Njegova volja in želja po novih izzivih mu daje moč, da dela zelo uspešno. Je 
predan svojemu delu, vedno raziskuje in išče nove rešitve. Odlikuje ga sposob-
nost za timsko delo, ki je osnova za izvajanje kvalitetnih zdravstvenih storitev.

Izjemno je kolegialen, prijazen, ustrežljiv, nasmejan in nekonflikten. Tisti »ta 
pravi,« da dobi od svoje ustanove še dodatno pohvalo in priznanje,« je zapisano 
v predlogu za priznanje.«

praznovali smo
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»BREDA NEMANIČ je že dvajset let s svojimi delovnimi navadami, 
znanjem, sodelovanjem in empatijo soustvarjalka razvoja radiološkega 
oddelka. Z izjemnimi strokovnimi in organizacijskimi sposobnostmi je 
skrbela, da je tudi administracija na oddelku ves čas sledila napredku. 
Dolga leta je sama triažirala napotnice in vodila čakalne sezname pacien-
tov za posamezne preiskave. Problemov se loteva strokovno, odločno in 
konstruktivno. S svojo visoko motiviranostjo, pozitivnim odnosom do dela 
in altruizmom je zgled celotnemu kolektivu,« so zapisali predlagatelji.

praznovali smo

“Diplomirana medicinska sestra GLORIA ŠEPEC iz SKZŠ Novo mesto je z 
našo bolnišnico povezana najprej kot učiteljica praktičnega pouka, pred-
vsem pa kot ambasadorka prostovoljstva. Že 11 let je mentorica dijakom 
prostovoljcem Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto, ki vsako 
šolsko leto obiskujejo paciente v bolnišnici. Z njimi večkrat letno organizira 
dobrodelne stojnice, vsa zbrana sredstva pa namenja bolnišnici za nakup 
medicinsko tehničnih pripomočkov ali igrač. S prostovoljci vsako leto sode-
luje pri projektih bolnišnice in pri organizaciji slovesnosti, kjer so za izvedbo 
potrebne dodatne in zanesljive delovne moči. Na vseh področjih svojega 
delovanja je izredno strokovna, zanesljiva in prilagodljiva. Bolnišnico si 
danes težko predstavljamo brez prostovoljcev, organiziranje dogodkov 
v bolnišnici pa si težko predstavljamo brez sodelovanja dijakov, zato se 
želimo njihovi mentorici za ves trud zahvaliti s priznanjem bolnišnice,” so 
zapisali predlagatelji.

AKADEMSKI NASLOV
V oktobru letošnjega leta je pridobila 
akademski naslov doktorice znanosti 
sodelavka bolnišnice MARTINA TOMŠIČ 
VIVODA, dr. med., spec. radiologije. 
Uspešno je zagovarjala doktorsko 
nalogo z naslovom VLOGA RAZLIČNIH 
KINETIČNIH MODELOV PRI ANALIZI 
DINAMIKE SLEDILCA ZA OCENO 
UČINKOVITOSTI ZDRAVJA MALIGNIH 
PLEVRALNIH MEZOTELIOMOV.

Vsem jubilantom in nagrajencem iskrene čestitke.
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V drugem delu večera smo se prepustili monokomediji Profesor 
Kuzman mlajši o di(v)jakih in (m)učiteljih v izvedbi stand up komika 
Uroša Kuzmana, v avli Kulturnega centra pa so sodelavci Službe za 
prehrano pripravili pogostitev, na kateri smo skupaj nazdravili pri-
hajajočemu letu.

praznovali smo

  Profesor Kuzman med predstavo

  Sodelavci otroškega oddelka

  Kolektiv SČTKD

  Jubilanti oddelka za radiologijo s sodelavci

  Pogostitev

PROFESOR KUZMAN MLAJŠI
Ste pripravljeni na najzabavnejše šale na temo šole? Uroš Kuzman 
nas v monokomediji popelje na ekskurzijo po spominih na piflanje, 
plonkanje, pisanje in špricanje. Uroš, edini slovenski komik z dokto-
ratom iz matematike in edini doktor, ki je v oddajah Na žaru z Ladom 
Bizovičarjem pošteno popekel Jana Plestenjaka in tudi samega 
predsednika Boruta Pahorja, je v tej krohotanja in hihitanja polni blok 
uri profesor, ki smo si ga vsi vedno želeli: sproščen, duhovit in ga bolj 
kot golo predavanje zanima to, da iz nas izvleče največ – smeha (vir: 
https://www.spasteater.si/predstave/profesor-kuzman-mlajsi).

  Glasbenica Ana Čop
  Moderatorka Marjanca 

Čegovnik
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Metoda Gorenc

Srečanje upokojenih sodelavcev 
bolnišnice
Upokojeni sodelavci bolnišnice so se na vsakoletnem prednovoletnem srečanju zbrali v 
četrtek, 19. decembra v restavraciji bolnišnice. Njihova druženja so vedno prešerna, zabavna in 
glasna, saj se nekateri srečajo samo enkrat letno, zato je novic, o katerih je treba poklepetati, 
kar precej. 

V imenu vodstva bolnišnice jih je pozdravil 
strokovni direktor bolnišnice prim. Milivoj 
Piletič, vesel, ker je na srečanju vsako leto 
številna udeležba, kar najbrž pomeni, da 
se upokojenci radi vračajo v bolnišnico. Ob 
prihodu sta jih poleg strokovnega direktorja 
pozdravili tudi pomočnica direktorice za 
področje ZN Simona Volf, pomočnica direk-
torice za pravne zadeve Katarina Drenik in še 
nekateri sodelavci bolnišnice.

praznovali smo

  Sodelavci 
bolnišnice 
pozdravljajo 
povabljence

  Prišlo je 180 upokojenih sodelavcev
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V letu 2019 je 7 upokojenih sodelavcev praznovalo 
“okrogli” življenjski jubilej. Vsi se srečanja niso mogli 
udeležiti, prisotne Marija Strasberger, Marija Reba in 
Jožefa Udovč, pa so prejele priložnostna darila in naše 
najboljše želje za dobro in trdno zdravje.

V letu 2019 so 80 let dopolnili:
•	 Leopold MORELA
•	 Jožefa UDOVČ
•	 Ana MIKEC
•	 Marija BOBNAR
•	 Marija STRASBERGER

90 letnici  sta v letu 2019 postali:
•	 Marija REBA
•	 Marijana PEKLAR

Najboljše želje in iskrene čestitke pošiljamo prav vsem.

V bolnišnici letos obeležujemo 15 let prostovoljnega 
dela, katerega pobudnica in začetnica je upokojena 
pomočnica direktorice za področje ZN Slavica Naumov. 
Ob jubileju je prejela naše voščilo in zahvalo, saj si danes 
bolnišnice kar ne moremo predstavljati brez mladih 
prostovoljcev.

V kulturnem programu so z ubranim petjem sodelo-
vali člani pevske skupine Mavrica Medobčinskega 
društva slepih in slabovidnih Novo mesto Jernej 
Jaklič, Irena Stašuk, Štefan Stašuk, Uroš Pleskovič, Jože 
Ucman, Anica Škrabec in Janja Jurajevčič, ki deluje 
pod vodstvom prof. Mateja Burgerja. Poleg prelepih 
glasov so imeli s seboj harmoniki in poskrbeli za izjemno 
vzdušje. Program je povezovala čisto sveža upokojena 
sodelavka, medicinska sestra Metoda Gorenc, ki se 
novemu statusu šele privaja.

S pogostitvijo so se tudi letos zelo potrudili 
sodelavci Službe za prehrano, ki upokojene sode-
lavce prijazno naprošajo, naj jim za prihodnje leto 
prihranijo nekoliko adrenalina in visokega tlaka in 
svojo udeležbo na srečanju pravočasno prijavijo. Se 
vidimo decembra 2020!

  Slavica Naumov prejema čestitke

  Mavrični glasovi skupine Mavrica

  Metoda Gorenc
  Strokovni 

direktor

praznovali smo
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  ... in smeha.

  ... in klepeta ...

  ... potem pa veliko klepeta ...   80-letnica Jožefa Udovč

  90-letnica Marija Reba

  80-letnica Marija Strasberger  Na začetku ubrano petje Mavrice ...

praznovali smo
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Marjeta Berkopec

Branka Makarovič – prejemnica srebrnega 
znaka regijskega Društva medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
V DMSBZT Novo mesto v mesecu decembru 
za prepoznavno in uspešno poklicno delona 
področju zdravstvene in babiške nege 
podelimo najvišje priznanje Društva. Srebrni 
znak za leto 2019 so prejele Slavka Zore 
iz ZD Novo mesto, Vida Novinec iz Srednje 
zdravstvene in kemijske šole Novo mesto in 
naša sodelavka Branka Makarovič.

BRANKA MAKAROVIČ se je po končani srednji zdravstveni šoli leta 
1986 zaposlila na kardiološkem odseku internega oddelka v Splošni 
bolnišnici Novo mesto. Po desetih letih se je v želji po dodatnem 
znanju vpisala na Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani, kjer je leta 2001 
diplomirala ter si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Po 
diplomi je bila razporejena v interno intenzivno terapijo, kjer je leta 
2003 prevzela delovno mesto odgovorne medicinske sestre in oddelek 
vodila polnih 15 let. Ob selitvi in reorganizaciji intenzivne terapije v 
bolnišnici je sodelovala pri projektu postavitve prostorov, nabave 
aparatur in celotne organizacije delovanja novega centra intenzivne 
medicine. V ta project je vložila ves svoj čas, znanje in izkušnje na 
področju dela v intenzivni terapiji. Branka sodeluje v različnih pro-
jektnih skupinah v bolnišnici, v skupini za standarde zdravstvene 
nege, spremljanju kazalnikov kakovosti, predvsem pa na področju 
preprečevanja bolnišničnih okužb in spremljanju higiene rok kot 
opazovalka.

Zaveda se pomena kontinuiranega izobraževanja. Opravila je podip-
lomski študij iz bolnišnične higiene. Redno se udeležuje strokovnih 
izobraževanj, predvsem s področja urgentne medicine ter intenzivne 
nege in terapije. Večkrat je sodelovala tudi z aktivno udeležbo. Predavanje 
s področja neinvazivne mehanske ventilacije kritično bolnega je bilo 
predstavljeno tudi na mednarodnem simpoziju intenzivne medicine 
na Bledu. Aktivno je sodelovala v IO Strokovne sekcije medicinskih 
sester v urgentni medicini, intenzivni terapiji in transfuziologiji. Z aktivno 
udeležbo je sodelovala na učnih delavnicah o neinvazivna mehanski 
ventilaciji in pri pripravi drugih strokovnih srečanj, ki jih je organizira 
sekcija. Sodelovala je pri pripravi in prenovi strokovnih standardov zdra-
vstvene nege za intenzivne terapije. Svoje široko znanje na področju 
zdravstvene nege in oskrbe kritično bolnega pacienta z veseljem 
podaja naprej med sodelavce. Vedno je pripravljena na nove izzive 
in na reševanje problemov.

Je mentorica dijakom in študentom, ki opravljajo klinične vaje. Z visokim 
nivojem znanja in potrpežljivosti jim posreduje svoje znanje in izkušnje. 
Pri opravljanju strokovnega izpita za dijake Srednje zdravstvene šole 
Novo mesto pa je do lani sodelovala kot izpraševalka prve pomoči.

V okviru Evropskega reanimacijskega sveta ter Slovenskega združenja za 
urgentno medicino je bila prva medicinska sestra iz bolnišnice, ki se je 
udeležila tečaja dodatnih postopkov oživljanja ter uspešno opravila pisni 
in praktični izpit s področja oskrbe dihalnihpoti, pristopa ogroženemu 
bolniku, temeljnih postopkov oživljanja in defibrilacije ter zdravljenje 
simuliranega srčnega zastoja in si s tem pridobila certifikat ERC.

Branka je od vsega začetka članica Društva medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov Novo mesto. Rada ima svoj poklic, z veseljem 
priskoči na pomoč vsem sodelavcem. Je dosledna, nepristranska in 
kolegialna. Je medicinska sestra z veliko mero odgovornosti, spretnosti, 
znanja in s posluhom za bolnika ter ljudi nasploh. Njena skrb so ves čas 
dobri medsebojni odnosi in strokovna rast zaposlenih v timu. Ima tudi 
dobre organizacijske spretnosti. Nesebičnost, delavnost, razdajanje in 
skrb za ljudi okoli sebe potrjuje z vsakim dnem znova ter daje številnim 
sodelavcem vzgled, ki bi ga bilo vredno posnemati. 

Je resna, temperamentna in zanesljiva oseba, na katero se vedno lahko 
zaneseš. Nikoli ji ni nič pretežko in vedno najde pozitivne stvari. Njena 
velika strast sta glasba in ples, pa tudi spoznavanje novih dežel in 
kultur. Sicer pa je predana mama svojim trem otrokom in vnučku, ki jo 
razveseljuje s svojimi vragolijami in ji popestri čas, ki ga preživi z njim.

praznovali smo

  Nagrajenka 
Branka 
Makarovič
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Nina Kobe, Teja Kozan

8. september – Svetovni dan fizioterapije
KRONIČNA BOLEČINA je pomembna svetovna 
zdravstvena problematika. Je bolečina, ki 
ostaja tudi po tem, ko osnovni vzrok bolezni 
ali poškodbe izgine ali kadar vzroka ni 
mogoče odstraniti. Po časovni opredelitvi 
je kronična bolečina tista, ki traja več kot 
tri mesece. Kronična bolečina nima nobene 
biološke zaščitne vloge, zato je ne smemo 
razumeti kot simptom, temveč kot bolezen. 
Vztraja kot odziv na pretirano občutljivost na 
zaznavo nevarnosti poškodbe telesa, čeprav ni 
poškodovanega tkiva.

Kronična bolečina je ekonomski, socialni in družbeni problem. Ocenjujejo, 
da je njena razširjenost v različnih delih sveta od 10,1% do 55,2%. Po 
podatkih iz literature je njena splošna prevalenca v Evropi 35%. Po 
nekaterih raziskavah se pojavlja kar pri 35% otrok in mladostnikov. V 
Sloveniji za kronično bolečino trpi 23% prebivalstva, ženske (30%) 2-krat 
pogosteje kot moški (15%), povprečna starost ljudi s prisotno kronično 
bolečino je 49 let.

Biopsihosocialni model razlaga kronično bolečino kot subjektivno, kom-
pleksno in dinamično doživetje, na katerega vplivajo biološki (fizični), 
psihični in socialni dejavniki, zato jo opredeljujemo kot večdimenzionalna 
izkušnjo. Ocenjevanje in obravnava kronične bolečine sta usmerjena na 
vsa področja kakovosti življenja, zato zahteva interdisciplinarni pristop 
(zdravnik, psiholog, fizioterapevt, delovni terapevt,..).

Fizioterapevt ima pomembno vlogo pri obravnavi kronične bolečine. 
Ko želijo ljudje postati dejavnejši, se mnogim bolečina poslabša. To 
vpliva na zmanjšan nadzor nad vsakodnevnim življenjem in lahko vodi 
v depresijo, socialno izoliranost in zmanjšano sodelovanje v družbi. 
Fizioterapevt pacientom pomaga razumeti vzroke in potek bolečine, 
na ta način zmanjša pacientov strah  in spremeni njegovo prepričanje o 
nujnosti gibanja. Preko varne telesne dejavnosti  tako pacient ponovno 
pridobi zaupanje in nadzor nad gibanjem, kljub prisotnim bolečinam. 
Fizioterapevt dolgoročno vpliva na pacientovo kvaliteto življenja in 
pripomore k ohranitvi njegovega delovnega mesta.

Terapevtska vadba je sestavni del vseh smernic pri obravnavi kronične 
bolečine. Fizioterapevt paciente usmerja v ustrezne dnevne dejavnosti 
in uči  tehnike za samostojno obvladovanje bolečine.

Priporočljiva tedenska telesna dejavnost za odrasle (18-65 let) ter starejše 
nad 65 let:

•	 za vzdrževanje zdravja je potrebno vsaj 150 minut zmerno 
intenzivne ali vsaj 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti 
na teden,

•	 za izboljšanje zdravja je potrebno vsaj 300 minut zmerno 
intenzivne ali vsaj 150 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti 
na teden,

•	 vadbo je potrebno razdeliti na manjše sklope, ki niso krajši od 10 
min.,

•	 vaje za krepitev večjih mišičnih skupin je potrebno izvajati 2-krat 
tedensko,

•	 starejši od 65 let naj v vadbo 3-krat tedensko vključijo vaje za 
izboljšanje ravnotežja in koordinacije,

•	 če iz zdravstvenih razlogov ni možno dosegati opisanih 
priporočil, je potrebno telesno dejavnost ohraniti v skladu s 
svojimi zmožnostmi in zdravstvenim stanjem.

mednarodni dnevi

  Vodstvo bolnišnice s fizioterapevti
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Danica Lukšič

16. - 21. 9. 2019 - MEDNARODNI DAN IN TEDEN GLUHIH

»Pripravljeni sprejeti drugačnost?«
Mednarodni dan gluhih je na svojem kongresu leta 1958 razglasila Svetovna 
organizacija gluhih (WFD - World Federation of the Deaf), ustanovljena 
leta 1951 v Rimu, z namenom, da bi širšo javnost opozorila, da je gluhota 
zaradi doživljenjske ovire, govorno – socialne komunikacije, med najtežjimi 
invalidnostmi. Organizacije gluhih so med najstarejšimi in so gluhim na 
temelju solidarnosti, samopomoči, istih izkušenj s slišečim okoljem in ob 
pomoči posameznikov z znanjem materinega jezika gluhih – znakovnega 
jezika, zagotavljale uveljavljanje specifičnih potreb in pomembno pripa-
dnost svojemu socialnemu okolju. 

V Sloveniji gluhi organizirano delujejo od leta 1931. Reprezentativna 
invalidska organizacija za osebe z okvaro sluha je Zveza društev gluhih 
in naglušnih Slovenije (ZDGNS). Vanjo je vključenih 13 medobčinskih 
društev, tudi dolenjsko, ki povezujejo gluhe ter jim pomagajo pri sobivanju 
s slišečimi. Letos so se odločili, da bodo različne aktivnosti potekale vse 
dni v tednu od 16. do 21. septembra. Po znanih podatkih naj bi bilo v 
Sloveniji okoli 1600 gluhih, od tega je okoli tisoč uporabnikov slovenskega 
znakovnega jezika kot prvega jezika, 75.000 oseb je naglušnih in 100 gluho 
slepih. Približno 450 oseb ima kohlearni implantat. 

Osebe z okvaro sluha imajo v življenju pri zadovoljevanju svojih vitalnih 
potreb in interesov manj priložnosti, zato želijo društva širši javnosti 
približati skupnost gluhih in jim predstaviti njihov način življenja, dela in 
komunikacije. Na ta način hočejo doseči, da bo družba gluhe razumela 
in jih podpirala v njihovih prizadevanjih ter jim dala možnost, da v njej 
sodelujejo na čim več področjih. Gluhi želijo biti vključeni in sprejeti med 
slišečo družbo in z njo deliti svoja znanja in talente, četudi jih bremeni 
neozdravljiva in doživljenjska odsotnost sluha. 

Ob letošnjem mednarodnem dnevu gluhih ZDGNS opozarja na nevidno 
diskriminacijo na številnih področjih življenja in dela gluhih oseb. Identiteta 
gluhih opredeljuje gluhe kot pripadnike kulturne in jezikovne skupnosti, ki 
uporablja za sporazumevanje znakovni jezik kot materni ali naravni jezik. 
Zmožnost znakovnega jezika za sporazumevanje in zagotavljanje tolmačev 
pomeni, da imajo gluhe osebe enake možnosti zaposlovanja. Gluhe osebe 
potrebujejo dostop do javnih informacij in storitev preko tolmačenja v 
znakovnem jeziku, podnaslavljanja in drugih ustreznih tehničnih rešitev. Če 
se gluhim osebam odvzame osnovna pravica do uporabe lastnega jezika, 
so te pravice močno okrnjene. Gluhe osebe morajo imeti enak dostop 
do sodelovanja v osebnem, javnem in političnem prostoru kot vsi ostali. 

ZDGNS je vložila na Vlado RS pobudo za vpis slovenskega znakovnega 
jezika v Ustavo RS, da bi se dokončno prenehale razprave, ali je znakovni 
jezik jezik in bi država usmerila potrebno pozornost v razvoj in standardi-
zacijo slovenskega znakovnega jezika. Želja ZDGNS je tudi, da bi se gluhi 
otroci v Sloveniji po vseh letih borbe končno lahko začeli izobraževati v 
svojem jeziku. Nedopustno je dejstvo, da danes gluhi otroci v osnovni šoli še 
vedno nimajo predmeta slovenski znakovni jezik. Sporazumevanje gluhih 
v svojem - slovenskem znakovnem jeziku, pravica do tolmača slovenskega 
znakovnega jezika ter komunikacijski pripomočki so ključni pri vključevanju 
gluhih v svet slišečih. Smo jim pripravljeni stopiti naproti? 

V Splošni bolnišnici Novo mesto smo v sodelovanju z regijskim Društvom 
oseb z izgubo sluha in tolmačko slovenskega znakovnega jezika mednaro-
dni teden gluhih obeležili z informacijsko stojnico v četrtek, 19. septembra 
2019 med 9. in 12. uro v veznem hodniku porodnišnice, kjer so se nam 
pridružili tudi zaposleni, pacienti in obiskovalci.

V Splošni bolnišnici Novo mesto smo 17. septembra 2019 fizioterapevti 
obeležili Svetovni dan fizioterapije na temo »Fizioterapija in kronična 
bolečina«.  V ta namen smo organizirali stojnico, kjer smo udeležence 
testirali s pomočjo testov: zmogljivost prijema, test dosega, hitrost 
hoje in test ravnotežja. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo jim 
svetovali pravilno načrtovanje terapevtske vadbe. Pri tem smo si 
pomagali z različnimi pripomočki: elastičnimi trakovi, utežmi, žogami, 
ravnotežnimi blazinami, sobnim kolesom, plakati, letaki …

11. oktobra 2019 smo v Splošni bolnišnici Novo mesto fizioterapevti 
sodelovali z ambulanto za zdravljenje bolečine pri obeleženju Svetovnega 
dneva boja proti bolečini, na temo »Bolečina pri ranljivih skupinah«. 
Osredotočili smo se na bolečino pri starostnikih in njenem obvladovanju 
ter pomenu telesne dejavnosti.

Viri:
•	 Povzeto	po	Andrea	Backović	Juričan	(2019).	Fizioterapija	in	kronična	bolečina:	
Svetovni	dan	fizioterapije	8.	september	2019.

mednarodni dnevi
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Darja Glavan

21. september - Svetovni dan 
Alzheimerjeve bolezni
Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši 
vzrok demence. Več kot 60% vseh bolnikov z 
demenco ima Alzheimerjevo bolezen. 

Leta 1907 je Alois Alzheimer opisal bolezen pri 51 letni ženski, ki 
se ni znašla v lastnem stanovanju, imela je spominske motnje in 
je bila sumničava. Opazil je tudi motnje govora, poimenovanja in 
razumevanja. Po štirih in pol letih je umrla. V bolničinih možganih je 
po smrti opazil značilne spremembe (senilne lehe in nevrofibrilarne 
pentlje), za katere je domneval, da so vzrok upadu umskih sposobnosti. 
Alzheimerjeva bolezen večinoma prizadene starejše. Zanjo zboli od 
5% do 10% vseh starejših od 65 let. Bolezen se lahko, čeprav precej 
redkeje, pokaže že pri 50 letih ali celo prej. Le 10% bolnikov je ob 
pojavu bolezenskih znakov mlajših od 65 let. Z naraščajočo starostjo 
se hitro povečuje delež bolnikov z demenco. Med 80 in 90 let starimi 
je bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo 20-45%. Kljub temu visoka 
starost še ne pomeni, da bo oseba zbolela za Alzheimerjevo boleznijo.

Vzrok Alzheimerjeve bolezni 
Znano je, da so v možganih bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo senilne 
lehe in nevrofibrilarne pentlje. V senilnih lehah se kopiči spremenjena 
oblika beljakovine beta amiloid, ki je tudi sicer prisotna v zdravih 
možganih. V živčnih celicah pa se kopičijo v vijačnico zvite nitaste 
strukture beljakovine tau, ki oblikujejo nevrofibrilarne pentlje. Zaradi 
kopičenja senilnih leh in nevrofibrilarnih pentelj odmirajo živčne celice. 
Možgani bolnikov pogosto tehtajo manj kot 1000 g v primerjavi z 
zdravimi, ki tehtajo 1300 g. Vzrok za nastajanje teh sprememb še ni 
znan. Alzheimerjeva bolezen ni nalezljiva. Kaže pa, da nezdrav življenj-
ski slog in možganske poškodbe povečajo verjetnost za nastanek 
Alzheimerjeve bolezni. 

Je bolezen dedna? 
Mnenja o tem, kako pogoste so dedne oblike Alzheimerjeve bolezni, 
se razlikujejo. Nekateri menijo, da ima samo 1% bolnikov dedne oblike 
bolezni, medtem ko drugi menijo, da je takih bolnikov 5%. Pogosteje 
se dedujejo oblike bolezni, ki se pokažejo zgodaj, kmalu po 50 letu. 
Vsekakor so dedne oblike redke. Kadar ima kateri staršev ali celo več 
družinskih članov Alzheimerjevo bolezen to še ne pomeni, da bodo 
zboleli tudi otroci. 

Potek bolezni 
Značilno za Alzheimerjevo bolezen je, da se začne neopazno z mot-
njami spomina predvsem za sveže dogodke. Napreduje razmeroma 
počasi, zlasti pri poznem začetku. Možna so krajša ali daljša obdobja, 
ko se bolezen upočasni. Od začetnih težav do smrti mine od 3 do 
20 v povprečju pa od 10 do 15 let. V začetnem stadiju so bolniki še 

razmeroma urejeni, prevladujejo težave s pozabljivostjo, z zbranostjo, 
s slabšo časovno in krajevno orientacijo itn. Osebe ne sprejemajo 
bolezenskih težav. Čeprav imajo večje težave s spominom, jih zanikajo. 
Upirajo se vsaki spremembi, interesni krog se jim oži, sposobnost ab-
straktnega mišljenja in drugih višjih možganskih dejavnosti se manjša, 
osebnostne poteze se spremenijo. Kasneje se pogosto pojavljajo tudi 
zapleti osnovne bolezni, kot so vznemirjenost, halucinacije, delirantna 
stanja, značilni ponavljajoči zaposlitveni nemir in epileptični napadi. 
V zadnjem stadiju so bolniki povsem nebogljeni in v celoti odvisni 
od pomoči okolice, pri zagotavljanju osnovnih življenjskih funkcij in 
pri zagotavljanju varnosti. 

Zdravljenje
Alzheimerjeve bolezni še ne moremo ozdraviti. Lahko pa lajšamo 
nekatere posledice bolezni. Znano je, da v možganih bolnikov z 
Alzheimerjevo boleznijo v večji meri propadejo tiste živčne celice, 

ki uporabljajo za prenos informacij acetilholin. Nekatera zdravila 
(zaviralci acetilholinesteraze kakršni so donepezil, rivastigmin in 
galantamin) zmanjšajo delovanje encima, ki razgrajuje acetilholin. 
Zato se poveča količina razpoložljivega acetilholina v možganih. S 
tem lahko zadržimo napredovanje bolezni za 6 do 12 mesecev, lahko 
pa dosežemo tudi začasno izboljšanje. Zdravljenje priporočajo zlasti 
pri začetnih in srednje napredujočih oblikah bolezni. Kadar bolezen 
spremljajo izrazita vznemirjenost, depresivnost, blodnjava prepričanja 
ali halucinacije, so pogosto uspešna zdravila antidepresivi, antipsihotiki 
in benzodiazepini. Izbira slednjih je zelo široka. Novejša zdravila iz teh 
skupin povzročajo manj neprijetnih stranskih učinkov. Posamezne 
študije kažejo, da naj bi se ogroženost zmanjšala ob uporabi pro-
tivnetnih učinkovin. Nekateri avtorji priporočajo tudi zdravljenje z 

  Gospod Jože Pečnik, predsednik Društva Spominčice Dolenjske
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izvlečki ginko bilobe, nimodipinom, propentofilinom, selegilinom, 
vitaminom E in drugimi učinkovinami, vendar niso vse raziskave 
potrdile učinkovitosti omenjenih snovi. Ob tem moramo upoštevati 
tudi stranske učinke, ki pogosto niso zanemarljivi. Zdravljenje naj 
vedno spremlja tudi primeren čuteč odnos do bolnika s spodbujanjem 
preostalih intelektualnih sposobnosti.

Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za 
pomoč pri demenci je samostojno, nepridobitno, interdisciplinarno 
strokovno združenje, katerega primarni namen in cilj je zagotavljanje 
strokovne in učinkovite pomoči osebam z demenco, njihovim svojcem 
ter skrbnikom. 

Združenje ima status humanitarne organizacije in status društva, ki 
deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. 

Spominčica se lahko včlani v mednarodne društvene organizacije 
s podobnimi nameni in cilji. Prijavlja se na mednarodne razpise in 
izobraževanja. Spominčica obvešča širšo javnost o svojem delu z 
objavljanjem člankov v strokovnem, periodičnem ali dnevnem tisku 
in preko socialnih omrežij. Na seje lahko vabi novinarje ter organizira 
tiskovne konference in okrogle mize. Za transparentnost delovanja 
združenja je odgovoren predsednik Spominčice.

Vir: https://www.spomincica.si/o-demenci/vrste-demence/
alzheimerjeva-bolezen/

Jelka Cimermančič

Prvi teden v oktobru - Svetovni teden dojenja
»Opolnomočimo starše, omogočimo dojenje« 
je slogan, ki obeležuje letošnji svetovni teden 
dojenja, ta pa poteka prvi teden v mesecu 
oktobru. Dojenje je namreč tisto, ki otroku 
predstavlja najboljšo popotnico v življenje. 
Je ključno pri doseganju dobrega začetka 
življenja in kasnejšega zdravja in razvoja 
otrok. 

Sporočilnosti slogana se pridružujemo tudi zaposleni v Porodnišnici 
Novo mesto. V ta namen smo 1.10.2019 v avli porodnišnice postavili 
stojnico, kjer smo o pomembnosti in koristnosti dojenja ozaveščali ne 
le zdravstvene delavce, temveč tudi vse ostale mimoidoče. Vsekakor 
je to le izsek vsakodnevnega truda, ki ga v dobrobit otrok vlagamo 
v vsakodnevno delo in tako krepimo in opravičujemo naziv novoro-
jenčkom prijazne porodnišnice.
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Milanka Markelić, Jožica Hudoklin

2. oktober - Svetovni dan stomistov
V zadnjih desetletjih je razvoj medicine 
omogočil učinkovito zdravljenje pacientov 
z rakom, Chronovo boleznijo in ulceroznim 
kolitisom. Operativni posegi, katerih 
končni cilj je stoma (izpeljava črevesa, 
sečevoda ali dihalnih poti na površino 
kože), rešijo marsikatero človeško življenje 
ter pacientom tudi po bolezni omogočajo 
kakovostno življenje. 

Kaj je stoma? 

Stoma je umetno izpeljano črevo na trebušno steno, skozi 
katero oseba odvaja blato ali urin. Z operativnim posegom 
preneha funkcija naravnih odprtin za blato ali urin, zato se 
morajo nadomestiti z umetnima. Izpeljava črevesa je prvič 
opisana v 18. stoletju, vendar je bila tedaj pozornost usmerjena v 
operativni poseg, ki bo rešil življenje. Prva navodila o negovanju 
stom so v literaturi navedena leta 1926, začetek načrtnega dela 
s stomisti pa sega v leto 1958 na clevelandski kliniki, kjer so 
leta 1961 uvedli delovno mesto stoma tehnika, osebe, ki se je 
posvečala izključno delu z pacienti s stomo. Kmalu so potrebe 
pokazale, da je za njegovo delo potrebno širše znanje s področja 
zdravstvene nege in medicine. Sledil je napredek na področju 
izdelovanja pripomočkov za nego stom in uvedba učnega 
programa za enterostomalne terapevte.

Kdo so stomisti? 

Stomisti so invalidi s trajno kolo, ileo in urostomo, kar pomeni, 
da  nosijo vrečke za blato ali urin. Z operacijo jim je bilo podarje-
no življenje, zato so vedre in vesele osebe, ki se znajo veseliti 
vsakega dneva posebej. Da bi si z nasveti in dejanji pomagali 
med seboj, se združujejo v Zvezo ILCO, moderno organizacijo, 
v katero je vključenih okrog 800 oseb s trajno stomo. V zvezo 
je povezanih šest regijskih društev, tudi Invalidsko društvo 
ILCO Novo mesto s podružnicama Črnomelj in Trebnje. S tako 
organizirano mrežo društev pokrivamo celotno področje 
Republike Slovenije. Pri uspešnem zdravljenju in rehabilitaciji 
pacientov s stomo ima eno pomembnejših vlog kakovostna 
zdravstvena nega, ki jo zagotavljamo tudi v naši bolnišnici. 
V sredo, 2. oktobra 2019, smo med 9. in 12. uro v veznem 
hodniku porodnišnice v sodelovanju z regijskim društvom 
ILCO in NIJZ predstavili sodobne pripomočke za nego in 
oskrbo stome, življenje stomista, hkrati pa opozorili na 
preventivne ukrepe, ki v okviru nacionalnih projektov (SVIT)  
opozarjajo prebivalce na dejavnike tveganja za nastanek 
bolezni in ukrepe, ki zagotavljajo zgodnje odkrivanje bolezni 
in s tem uspešno zdravljenje.
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Marta Blažič

15. oktober - Mednarodni dan bele palice
Mednarodna zveza slepih je drugi četrtek v 
mesecu oktobru razglasila za Svetovni dan 
vida, leta 1970 pa je 15. oktober razglasila 
za Mednarodni dan bele palice.  Bela palica 
je pripomoček, ki simbolizira osebno 
neodvisnost slepe ali slabovidne osebe in je 
hkrati opozorilo drugim, da njen uporabnik 
ne vidi in ima zato posebne potrebe in 
pravice. 

Iz podatkov Svetovne zdravstvene organizacije je razvidno, da se 
kar 285 milijonov ljudi srečuje s hujšimi okvarami vida, med njimi 
je 19 milijonov slepih ali slabovidnih otrok. V Zvezi društev slepih in 
slabovidnih Slovenije stremijo k temu, da bi imeli vsi slepi in slabo-
vidni enake možnosti za samostojno in družbeno koristno življenje. 
Vsi slepi in slabovidni si prizadevajo za izobraževanje družbenega 
okolja o njihovih potrebah in posebnih pogojih, ki jih potrebujejo 
za delo in udejstvovanje na vseh področjih njihovega življenja in 
prav bela palica je simbol njihove neodvisnosti in avtonomnosti. 

Vzroki za izgubo vida so različni. V zahodnem svetu so najbolj 
pogosti: siva mrena, starostna degeneracija rumene pege, glavkom 
in diabetična retinopatija kot eden od možnih zapletov sladkorne 
bolezni. Diabetična retinopatija pomeni okvaro žil mrežnice, ki bodisi 
puščajo, bodisi se zamašijo. Pri napredovani obliki se tvorijo nove 
žile na mrežnici, ki so krhke in krvavijo. V zgodnji fazi diabetična 
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Mirela Milanković 

Predstavitev presejalnega programa diabetične 
retinopatije ob svetovnem dnevu vida
Diabetična retinopatija se pojavi pri tretjini 
bolnikov s sladkorno boleznijo in skoraj 
pri vsakem bolniku po 20 letih trajanja 
bolezni, zato je osveščanje in povezovanje 
v nacionalni presejalni program diabetične 
retinopatije za bolnike in širšo javnost zelo 
pomembno.

Drugi četrtek v mesecu oktobru slepi in slabovidni po vsem svetu 
obeležujejo svetovni dan vida. Razširjenost populacije slepih in slabo-
vidnih globalno gledano znaša nekaj več kot 285 milijonov ljudi. Od 
tega ocenjujejo, da je 39 milijonov slepih in 246 milijonov slabovidnih. 
Vzroki za izgubo vida so lahko nenadni ali postopni. Nenadno slepoto 
ali slabovidnost lahko povzročijo razni padci, nesreče, neustrezna 
uporaba vsakodnevnih predmetov in uporaba pirotehničnih sredstev. 
V odrasli dobi pa so najpogostejši vzroki postopne izgube vida sta-
rostna degeneracija makule, glavkom odprtega zakotja, siva mrena 
in diabetična retinopatija. 

Diabetes je neusmiljena in progresivna bolezen, ki z leti prizadene 
večino organov v telesu. Še posebej ranljive so oči s svojo mikrožilno 
strukturo. Mnogi zapleti diabetesa so obvladljivi z zdravim načinom 
življenja, redno vadbo in pravilno prehrano, vendar je kljub vse bolj-
šemu poznavanju bolezni prevalenca diabetesa med ljudmi izredno 

visoka. Večletno trajanje diabetesa povzroči tudi spremembe na 
očesnem ozadju (mrežnici), kar imenujemo diabetična retinopatija. 
Diabetična retinopatija dolgo ostane neopazna. Pacient lahko opazi 
spremembe zelo pozno, lahko šele takrat, ko pride do pojava popolne 
slepote. V tej fazi že pride do krvavitev v očesnem ozadju. Osrednji 
del mrežnice oziroma rumena pega ima pomembno vlogo pri vidni 
ostrini. Z razvojem diabetične retinopatije v tem predelu pride do 
puščanja drobnega žilja in otekline oziroma diabetičnega makularnega 
edema. Pacient sprva nima težav z vidom, z leti pa opazi spremembe, 
zato je takrat že nujno potreben pregled pri oftalmologu. Znaki reti-
nopatije, zaradi katerih mora bolnik k očesnemu zdravniku, so pojav 
plavajočih pik pred očmi, slabši nejasen vid, občutek zatemnitve in 
težje prepoznavanje barv. 

V Splošni bolnišnici Novo mesto se zavedamo ozaveščanja javnosti 
glede skrbi za oči. Oddelek za okulistiko je ob letošnjem mednaro-
dnem dnevu bele palice 15. oktobra namenil posebno pozornost 
preventivi - presejalnemu programu diabetične retinopatije. Na 
pobudo koordinatorja za zdravstveno nego mag. Jožice Rešetič, smo 
pripravili stojnico, plakat in predavanje. S stojnico, ki jo je pripravila 
Mirela Milanković, dipl.m.s., smo mimoidoče (zaposlene, skupino 
srednješolcev Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto, 
bolnike, skrbnike…) opozorili na pomembne ukrepe za ohranitev vida 
in izboljšanje sladkorne bolezni. Spodbujali smo zdrav način življenja, 
zdravo prehrano, telesno vadbo skozi vsa starostna obdobja in zmanj-
šanje vnosa sladkorja. S plakatom, ki ga je oblikovala Renata Vovk, ZT, 
smo informirali širšo javnost kako se vključiti v nacionalni presejalni 

retinopatija ne dela večjih težav, v napredovani obliki pa se kaže z 
zamegljenim vidom, nenadno izgubo vida ali različnimi motnjami. 

Splošna bolnišnica Novo mesto je leta 2015 pristopila k izvajanju 
Nacionalnega programa za presejanje  diabetične retinopatije. Na 
slovenski ravni program omogoča primerno obravnavo pacientov 
z diabetično retinopatijo z namenom zgodnjega odkrivanja in 
pravočasne napotitve na zdravljenje. 

Mednarodni dan bele palice smo v Splošni bolnišnici Novo mesto 
obeležili v torek, 15. 10. 2019, od 9. do 12. ure s stojnico v veznem 
hodniku porodnišnice, ki so jo pripravili zaposleni z Oddelka za 
okulistiko, ob 11. uri pa smo paciente in obiskovalce povabili na 
predavanje s predstavitvijo »Preventivni presejalni program diabe-
tične retinopatije.« Predavala je Marta Blažič, mag.
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program diabetične retinopatije, ki ga od leta 2015 izvajamo tudi v 
naši bolnišnici. Mimoidoči so dobili ta  plakat v obliki A4 formata. Da 
bi presejalni program diabetične retinopatije še bolj približali ljudem, 
je poskrbela Marta Blažič, mag.; glavna medicinska sestra Oddelka 
za okulistiko, ki je v dopoldanskem času v sklopu stojnice pripravila 
predavanje z naslovom »Presejalni program diabetične retinopatije«. 
Predavanja sta se udeležili tudi direktorica bolnišnice doc. dr. Milena 
Kramar Zupan in pomočnica direktorice za zdravstveno nego Simona 
Volf univ. dipl. org. O dogodku sta svoji izjavi za javnost podali Tea 
Jedlovčnik Štrumbelj, dr. med., predstojnica kirurškega sektorja in 
Oddelka za okulistiko in dr. Ivana Gardašević Topčić, dr. med. spec. 
oftalmologije, ki si ju lahko ogledate na povezavi http://radiokrka.
si/clanek/novice/videofoto-736153.

V očesni ambulanti Splošne bolnišnice Novo mesto letno beležimo 
6000 obiskov v programu presejalnega programa diabetične retino-
patije. Z uvedbo sistematičnega presejanja za odkrivanje diabetične 
retinopatije smo želeli zmanjšati tveganje za poslabšanje vida in pojava 
slepote pri osebah s sladkorno boleznijo. Bolnika s sladkorno boleznijo 
v presejalni program napoti lečeči diabetolog ali družinski zdravnik. 
Po strokovnih smernicah potrebujejo sladkorni bolniki najmanj en 
pregled očesnega ozadja vsako leto. Nacionalni program presejanja 
diabetične retinopatije temelji na regionalni organiziranosti, enotni 
informacijski tehnologiji in enotnem pristopu k pregledu. Presejanje 
poteka tako, da medicinska sestra pridobi najprej kratko anamnezo (tip 
SB, trajane SB, terapija, vrednost HbA1c…) in določi vidno ostrino. Sledi 
fotografiranje očesnega ozadja s kamero, ki ga izvede diplomirana 
medicinska sestra. Fotografiranje se izvede pri široki zenici pacienta, 
zato je pomembno, da ima pacient spremstvo. Shranjevanje digitalnih 
fotografij mrežnice in beleženje splošnega stanja o sladkorni bolezni 
nam omogočata natančno spremljanje napredovanja bolezni in s tem 

Andreja Žnidaršič

14. november – Svetovni dan 
sladkorne bolezni
Vsako leto  14. novembra obeležujemo  
Svetovni dan sladkorne bolezni. Ta dan je 
rojstni dan Fredericka Bantinga, kanadskega 
znanstvenika, ki je skupaj s svojim asistentom 
Charlesom Bestom v laboratoriju izoliral 
beljakovino, kasneje poimenovano inzulin. 
Za ta dosežek je leta 1923 prejel Nobelovo 
nagrado za medicino. Modri krog ponazarja 
podporo vsem aktivnostim, ki so usmerjene 
v preprečevanje in zdravljenje sladkorne 
bolezni. 

boljše ukrepanje. Zdravnik oftalmolog na podlagi slik in pridobljene 
anamneze določi stopnjo okvare mrežnice. Če je potrebno, osebo 
napoti na očesni pregled za izvedbo diagnostike ali zdravljenja. 

Presejalni pregled je zagotovljen:

•	 vsakemu bolniku z novoodkrito sladkorno boleznijo;
•	 vsakemu bolniku s sladkorno boleznijo brez diabetične 

retinopatije ali z začetno diabetično retinopatijo na 6 do 12 
mesecev;

•	 vsakemu bolniku z zdravljeno napredovalno diabetično 
retinopatijo, ki je stabilna vsaj 1 leto;

•	 vsaki bolnici s sladkorno boleznijo, ki načrtuje nosečnost;
•	 vsaki nosečnici s sladkorno boleznijo, ki nima znane 

retinopatije.  
Izboljšanje kakovosti življenja in zdravja oči je možno le s sodelovanjem 
različnih skupin. Zato morajo biti v ta proces vključeni tako oftalmologi 
kot družinski zdravniki, medicinske sestre, skrbniki, bolniki, društva 
slepih in slabovidnih in tudi širša javnost. Več vemo o svoji bolezni, 
bolj bomo lahko preprečevali njene posledice.

VIRI
•	 WHO,	2012.	Global	data	on	visual	impairments	2010.	Available	at.:	https://
www.who.int/blindness/GLOBALDATAFINALforweb.pdf?ua=1

•	 Poštrak,	A.,	Kojc,	B.	2015.	Vpliv	senzorne	motnje	na	proces	ZN	slepega	
in	slabovidnega	pacienta.	V	L.	Leskovic	(ur.),	Zdravstvena	nega	v	primežu	
nesoglasij	in	omejitev:	zbornik	prispevkov	/	7.	Dnevi	Marije	Tomšič,	Dolenjske	
Toplice,	22.	in	23.	januar	2015.	Novo	mesto:	Fakulteta	za	zdravstvene	vede	

•	 Kralj,	T.	2015.	Z	novimi	metodami	zdravljenja	je	vid	mogoče	tu.	Available	
at.:	https://www.diabetes-zveza.si/wp-content/uploads/2017/10/diabeticna-
retinopatija.pdf   

Tema letošnjega svetovnega dneva diabetesa je  Sladkorna bolezen 
in družina. Cilj letošnje kampanje je ozaveščanje o simptomih in 
znakih za pojav sladkorne bolezni v družini in spodbujanje družine 
pri obvladovanju, skrbi, izobraževanju in preprečevanju bolezni. 
Sladkorna bolezen zaradi svoje pogostosti, zahtevne in kompleksne 
obravnave ter težkih posledic prestavlja velik zdravstveni problem  
ter izziv za vse nas. 

V Sloveniji je po podatkih NIJZ-ja  leta 2017 imelo 131.000 oseb 
ugotovljeno sladkorno bolezen. Število vseh oseb s sladkorno bo-
leznijo (ugotovljeno in neugotovljeno) bi lahko znašalo od 154.000 do 
175.000. Zdravila za zniževanje  glukoze v krvi prejema okoli  111.400 
oseb. Prejemnikov inzulina je okoli  33.650. Med moškimi je sladkorna 
bolezen pogostejša. Ima jo vsak peti moški in vsaka deseta ženska 
nad 65 let. 

mednarodni dnevi
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  Preventiva diabetesa

  Nadzor prekrvavitve

  Screening

  Z zdravo prehrano preprečujemo nastanek sladkorne bolezni

  Zdravstvena vzgoja

Bolnik  na svojo bolezen povprečno pomisli vsakih 20 minut. Zato 
sladkorna bolezen zanj predstavlja veliko breme in posledično vpliva 
na kakovost njegovega življenja, pa tudi na življenje njegove družine. 
Obvladovanje sladkorne bolezni zahteva vsakodnevno skrb, redno 
spremljanje, zdrav način življenja in neprestano izobraževanje, zato 
je podpora družine ključnega pomena. Tudi zmanjšanje tveganja za 
sladkorno bolezen se začne doma, saj lahko sladkorno bolezen tipa 2 v 
veliki meri preprečimo oziroma odložimo z zdravim načinom življenja. 

V SB Novo mesto smo Svetovni dan sladkorne bolezni obeležili v petek, 
15. novembra 2019, v sodelovanju osebja Ambulante za sladkorne 
bolnike, Društva diabetikov Novo mesto in NIJZ. Od 9.00 do 12.00 ure 
je bila v veznem hodniku v pritličju bolnišnice stojnica, kjer smo bili 
obiskovalcem na voljo za svetovanje. V sobi za izobraževanje v avli 
porodnišnice pa smo izvajali screeninge stopal. 

Zdrav življenjski slog za preprečevanje sladkorne bolezni.

mednarodni dnevi
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Zdenka Seničar 

16. november – Svetovni dan razjede 
zaradi pritiska
Razjeda zaradi pritiska (RZP) je opredeljena kot 
lokalizirana poškodba kože in tkiva, pogosto 
nad kostno prominenco, in je posledica 
pritiska ali kombinacije pritiska in delovanja 
strižne sile. Pojavlja se pri negibnih in/ali 
slabo gibljivih posameznikih tako doma kot v 
bolnišnicah in domovih starejših občanov. 

Mednarodni klasifikaciji NPUAP in EPUAP jo opisujeta kot neugoden 
izid zdravljenja pacienta s številnimi dejavniki tveganja. RZP lahko 
ogrozi pacientovo zdravstveno stanje, povzroči dodatno škodo, podalj-
ša hospitalizacijo in zmanjša kakovost življenja, poleg tega pa njeno 
zdravljenje predstavlja veliko finančno breme za zdravstveni sistem.

Pravočasna prepoznava tveganja za nastanek RZP je za njeno prepre-
čevanje bistvenega pomena. Prizadeti so večinoma starejši ljudje, 
ki imajo različne kronične bolezni, zato se nastanku RZP ne bomo 
mogli nikoli popolnoma izogniti. Pomembno pa je, da ob spremembi 
oziroma poslabšanju splošnega stanja pacienta čim prej prepoznamo 
ogroženost za nastanek RZP in takoj ukrepamo. V praksi zdravstvene 
nege se preprečevanje RZP prepogosto začne šele takrat, ko so vidne 
spremembe na koži in je pacientu že narejena škoda.

Za preprečevanje nastanka RZP je pomembno izobraževanje vseh za-
poslenih v zdravstvenem varstvu, pa tudi zdravstvena vzgoja pacienta 
in njegovih svojcev. V zadnjih letih zmanjševanje števila zaposlenih v 
zdravstveni negi povečuje tveganje za nastanek večjega števila RZP 
pri hospitaliziranih pacientih. Če je dobro poučen o nastanku RZP, 
lahko pacient z različnimi aktivnostmi sam prepreči njen nastanek ali 
pa medicinsko sestro pravočasno opozori na potreben preventivni 
ukrep. Izredno pomembno je tudi izobraževanje svojcev, ki doma 
skrbijo za paciente, kjer igra veliko vlogo dobra komunikacija med 
medicinsko sestro v zdravstvenem zavodu, ki jim posreduje informacije 
in jih nauči pravilnih postopkov, lečečim zdravnikom, patronažno 
medicinsko sestro ter pacientom in njegovimi svojci. 

Nastanek RZP med zdravljenjem v bolnišnici je kazalnik kakovosti na 
področju zdravstvene nege, ki ga je potrebno meriti in na podlagi 
prevalenčnih študij izdelati ukrepe, da bi njegovo število čim bolj 
zmanjšali. Zaradi podaljšane življenjske dobe prebivalstva je tveganje 
za nastanek RZP vse večje, zato mora biti preprečevanje pomemben 
del zdravstvene obravnave na vseh nivojih zdravstvenega varstva. 

Ob svetovnem dnevu razjede zaradi pritiska smo v petek, 15. novembra 
2019, med 9. in 11. uro v sejni sobi travmatološkega oddelka v 2. nad-
stropju kirurške stavbe pripravili predstavitev protokola preprečevanja 

RZP v naši bolnišnici, informacijski program podpore spremljanja RZP 
ter zgibanko s priporočili za paciente in njihove bližnje.  

V praktičnem delu smo prikazali pravilno nameščanje in menjavo lege 
negibnega pacienta v postelji z uporabo preventivnih pripomočkov.

  Predstavitev protokola preprečevanja razjed v SB NM

  Nameščanje pacienta v pravilen položaj v postelji

  Pravilna uporaba preventivnih pripomočkov

mednarodni dnevi
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Marjeta Županić, Simona Zupančič

  Predstavitev zgibanke

18. november – Evropski dan antibiotikov

NEUSTREZNA UPORABA ANTIBIOTIKOV
O neustrezni uporabi antibiotikov govorimo, kadar jih 
jemljemo z napačnim namenom ali nepravilno.
Antibiotike uporabljamo po nepotrebnem, kadar [3,4]:
• jih npr. jemljemo za zdravljenje virusnih okužb (prehlad, 
gripa), proti katerim antibiotiki niso učinkoviti. 
• skrajšate trajanje zdravljenja, zmanjšate odmerek ali 
antibiotikov ne jemljete tako pogosto, kot je predpisano. 

KAJ LAHKO POVZROČAJO ODPORNE BAKTERIJE NA ANTIBIOTIKE
Tako občutljive kot proti več antibiotikom odporne bakterije 
lahko povzročijo številne okužbe: okužbe sečil, pljučnice, 
okužbe kože, drisko in okužbe krvi. Najpogosteje so to okužbe 
na mestu operativnega posega ali okužbe krvi z MRSA, 
okužbe z enterobakterijami, ki izločajo ESBL, okužbe srčnih 
zaklopk z enterokoki, ki so odporni proti vankomicinu (VRE), 
ter na mestu operativnega posega in okužbe ran z bakterijo 
Acinetobacter baumannii, odporno na karbapeneme.

PROBLEM ODPORNOSTI NA ANTIBIOTIKE
Za ohranjanje učinkovitosti antibiotikov smo odgovorni vsi. 
Odgovorna uporaba antibiotikov lahko pomaga zaustaviti 
širjenje odpornih bakterij in ohraniti učinkovitost antibiotikov 
za uporabo prihodnjim generacijam. Zato je treba vedeti, kdaj 
je primerno jemati antibiotike in kako jih jemati odgovorno 
[3,4].

VSI LAHKO POMEMBNO PRISPEVAMO K ZMANJŠANJU 
ODPORNOSTI BAKTERIJ PROTI ANTIBIOTIKOM
Pacienti [3,4]:
• Pri jemanju antibiotikov upoštevajte navodila zdravnika.
• Kadar je mogoče, preprečite okužbo z ustreznim 
cepljenjem.
• Redno umivajte roke sebi in svojim otrokom, na primer po 
kihanju ali kašljanju in pred dotikanjem drugih predmetov ali 
ljudi.
• Vedno uporabljajte antibiotike, ki vam jih je predpisal 
zdravnik; ne uporabljajte ostankov zdravil ali antibiotikov, ki ste 
jih mogoče dobili kje brez recepta.
• Ostanke zdravil vrnite v lekarno ali se o tem posvetujte s 
farmacevtom.
Zdravniki in drugi zdravstveni delavci – farmacevti, medicinske 
sestre [3,4]:
• Antibiotike predpisujte le, kadar je treba
• Bolnikom razložite, kako lahko lajšajo simptome prehlada 
in gripe brez antibiotikov.
• Bolnike poučite, zakaj je pomembno, da pri zdravljenju 
upoštevajo navodila zdravnika, ki jim je antibiotike predpisal. 

Viri: 1.Varna raba antibiotikov. (b.d.). Ljubljana:NIJZ. Pridobljeno 12. 11. 2019, s https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/qa.pdf.; 2.Arroll, B. in Kenealy, T. (2013). Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. Pridobljeno 12. 11. 2019, s https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16034850.; 
3.Andoljšek, D., Reingold, M., Berkow, R., Beers, H. M. in Fletcher, A. J. (2002). Veliki zdravstveni priročnik za domačo uporabo. Ljubljana: Mladinska knjiga.; 4.Švab, I. in Rotar, D. (2002). Družinska medicina. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, SZD.; Zdravljenje z antibiotiki. (b.d.). Pridobljeno 12. 
11. 2019, s https://www.sensilab.si/news/zdravljenje-z-antibiotiki-sckandida.; : 6 nasvetov kako preprečiti negativne učinke jemanja antibiotikov. (b.d.). Pridobljeno 12. 11. 2019, s https://www.drfeelgood.si/6-nasvetov-kako-prepreciti-negativne-ucinke-jemanja-antibiotikov/. Kaj so antibiotiki in kako delujejo. (b.d.). 
Pridobljeno 12. 11. 2019, s https://www.lek.si/sl/skrb-za-zdravje/okuzbe/antibiotiki/. Strokovnjaki: “Prenehajte oglaševati, da je treba zaužiti vse predpisane antibiotike!”. (b.d.). Pridobljeno 12. 11. 2019, s https://govori.se/zanimivosti/strokovnjaki-prenehajte-oglasevati-da-je-treba-zauziti-vse-predpisane-antibiotike/.

KAJ SO ANTIBIOTIKI?
Antibiotiki so zdravila, ki delujejo na bakterije tako, da jih ubijejo ali 
preprečijo njihovo rast. Uporabljajo se za zdravljenje bakterijskih 
okužb ljudi, živali in tudi rastlin. 

VRSTE ANTIBIOTIKOV
Farmacevtska industrija je doslej razvila številne antibiotike, ki 
jih delimo na dve skupini[3,4]:
• antibiotiki širokega spektra – delujejo na mnogo različnih 
vrst bakterij
• antibiotiki ozkega spektra – delujejo samo na eno (specifično) 
vrsto bakterij

ODPORNOST BAKTERIJ PROTI ANTIBIOTIKOM
Antibiotiki izgubijo sposobnost uničiti ali preprečiti rast bakterij. 
Zaradi pretirane uporabe antibiotikov pri ljudeh in živalih, pa 
lahko bakterije razvijejo tudi odpornost na te vrste učinkovin, kar 
pomeni, da nam lahko ob neprimerni uporabi zdravil zmanjka 
sredstev za zdravljenje okužb[1, 2]

PROBLEM ODPORNOSTI NA ANTIBIOTIKE

ANTIBIOTIK

AVTORICI:
Simona Zupančič in Marjetka Županič

Z antibiotiki lahko uspešno zdravimo 
preproste bakterijske okužbe, vendar zaradi 
njihove nenadzorovane in pretirane uporabe 
pri ljudeh in živalih bakterije vse bolj pogosto 
razvijejo odpornost na te vrste učinkovin, kar 
pomeni, da nam lahko zmanjka sredstev za 
zdravljenje okužb.

Antibiotik je zdravilo, ki ga zdravnik predpiše bolniku, kadar preboleva 
bakterijsko okužbo.

Antibiotike pogosto uporabljamo tudi takrat, ko to ni nujno potrebno, 
uporabljamo jih dlje, kot bi bilo za zdravljenje potrebno, ali pa z njimi zdra-
vimo okužbe, za katere ni dokazov o učinkovitosti profi lakse. Vse to vodi v 
zmanjšano učinkovitost antibiotikov. V zdravstvenih ustanovah letno umre 
približno 33.000 ljudi zaradi okužb z bakterijami, ki so razvile odpornost na 
antibiotike. Čeprav je podatek zaskrbljujoč, pa je vzpodbudno dejstvo, da 
lahko s skupnimi močmi stanje močno izboljšamo. Poleg bolj premišljene 
uporabe antibiotikov je ključnega pomena tudi preprečevanje in nadzor 
okužb v bolnišnicah in ustanovah za dolgotrajno oskrbo. 

Ob letošnjem svetovnem tednu antibiotikov torej velja poziv 
vsem zdravstvenim delavcem, naj z ustrezno higieno rok 
pomagajo preprečevati širjenje protimikrobne odpornosti v 
zdravstvenih ustanovah. S skupnimi močmi lahko zmanjšamo 
uporabo antibiotikov ter ohranimo njihovo učinkovitost! 

mednarodni dnevi

  Simona Zupančič in Marjeta 
Županič
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Gordana Rožman

20. november – Svetovni dan otroka
SVETOVNI DAN OTROKA je priložnost, ko lahko 
otrokove pravice postavimo v ospredje. Svetovni 
dan otroka je dan, ko države podpisnice 
Konvencije o otrokovih pravicah obnovijo 
zavezo za uresničevanje otrokovih pravic. 
UNICEF Slovenija je pomemben zagovornik 
otrokovih pravic tako v državah v razvoju kot 
tudi v Sloveniji. Spremlja položaj in blaginjo 
otrok ter spodbuja uresničevanje otrokovih 
pravic na podlagi Konvencije o otrokovih 
pravicah. Ta državam podpisnicam narekuje, da 
nacionalno zakonodajo na področju otrokovih 
pravic urejajo na način, da v ospredje postavijo 
otroka oziroma njegovo zaščito.

Pred 30. leti so Združeni narodi sprejeli najpomembnejši dokument 
za otroke - Konvencijo o otrokovih pravicah. S tem so v svet poslali po-
membno sporočilo, da so otroci osebnosti z vsemi pravicami človeka, ki 
pa potrebujejo posebno skrb in zaščito. Gre za najširše sprejeti dogovor 
o človekovih pravicah, ki so ga z izjemo ZDA, ratificirale vse države 
sveta. Države, med njimi leta 1992 tudi Slovenija, so se s podpisom 
zavezale, da bodo ščitile, sprejemale in izvajale politiko, ki bo vedno 
upoštevala največjo korist otroka. Otroci so pogosto obravnavani kot 
lastnina odraslih in podvrženi različnim oblikam zanemarjanja, zlorabe 
in izkoriščanja. Postopno uresničevanje Konvencije o otrokovih pravicah 
je v preteklih treh desetletjih bistveno prispevalo k izboljšanju življenja 
milijonov otrok po vsem svetu: več otrok kot kdaj koli prej dočaka svoj 
5. rojstni dan, več jih ima dostop do čiste pitne vode in hrane, več jih 
obiskuje osnovno šolo in bolje so zaščiteni pred boleznimi kot kdaj koli 
prej v zgodovini.

Kljub vsemu napredku pa ostajajo izzivi sodobnega časa - krizne razmere, 
neenakost, diskriminacija, oddaljenost in revščina, ki milijonom otrok še 
naprej onemogočajo, da bi uresničili svoj polni potencial. Tudi v Sloveniji. 
Zato je pomembno, da okrepimo zaveze za uresničevanje pravic vseh 
otrok, še posebej najbolj ranljivih. Na ta dan bodo na pobudo Unicefa 
številne ustanove in podjetja  omogočili, da bodo otroci prevzeli vodilne 
vloge odraslih. S tem bodo omogočili, da bo glas otrok slišan v kulturi 
in gospodarstvu, kamor bodo  aktivno prispevali nekoč v prihodnosti. 

Ne obstaja neka univerzalna ali enotna metoda, po kateri bi vzgajali 
otroke. To z lahkoto opazimo v svojem življenju. Vsak otrok  je drugačen. 
Pomembno pa je, da ima vsak otrok možnost razvoja svojega potenciala. 

V SB Novo mesto smo Svetovni dan otroka obeležili v sredo, 20. novem-
bra 2019. Od 9.00 do 12.00 ure smo zaposleni na otroškem oddelku v 
veznem hodniku v pritličju bolnišnice pripravili stojnico. 

mednarodni dnevi
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Osrednja tema ob Tednu 
otroka so bile »Naše pravice,« z 
izhodiščem Pavčkove pesmi. Na 
Oddelku za pediatrijo SB NM so 
se v mesecu oktobru odvijale 
pestre dejavnosti na to temo. 

Obiskale so nas prostovoljke Pikapolonice iz 
Srednje zdravstvene in kemijske šole. Ob branju 
pravljic in pogovoru z mlajšimi bolniki smo 
se dotaknili tudi vsebine o naših pravicah in 
dolžnostih. Nastal je plakat, ki krasi steno naše 
igralnice. Učiteljica in vzgojiteljica vsakodnevno 

Ksenja Udovč, Lilijana Barun Čop

Ob Tednu otroka na Oddelku za pediatrijo

Naše pravice
(Tone Pavček) 

Pravica pravic je pravica živeti,
biti otrok, za srečo rojen,

tata in mamo ob sebi imeti
in jima padati veselo v objem.

Lepa pravica je teči po trati
in ne biti kot trava teptan,

učiti se brati in biti med brati
enakovreden in spoštovan.

 
Rasti kot rastejo jelke in bori,

poslušati pesmi, ne pokov granat,
in potem enkrat ob majniški zori

reči nekomu: Imam te rad!
 

In še: biti duša v svetu brez duše,
majhna svetloba sredi velike teme,

ali vsaj kaplja v obdobju suše,
ne biti nihče, a otrok, ki je vse.

skozi celo leto skrbiva za uresničevanje različnih 
otrokovih pravic. Otrokom nudiva dovolj časa za 
igro, ustvarjava sproščeno vzdušje in otrokom 
omogočava izražanje njihovih interesov. V tem 
času so nastali jesenski likovni izdelki, pekli smo 
palačinke in pico ter praznovali 15. rojstni dan 
Rdečih noskov. 

mednarodni dnevi
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Dragocena »Vizita«!
človek srečuje z Bogom, kjer se povezuje s prijateljem Jezusom, ki je 
neodtujljivi zaveznik v preizkušnji in trpljenju, v iskanjih in bojih, kjer 
verujoči z Lurško Marijo v molitvi utrjuje upanje in prejema blagodejno 
tolažbo ...

Naj osvežim, draga »Vizita«, vsaj kratko, še čas od blagoslovitve do zdaj; 
po blagoslovitvi kapele sta bili še dve slovesni praznovanji: ob prvem 
godu nove kapele (obhajali smo jo 7. februarja 2018) je bil med nami 
spet naš škof msgr. Andrej Glavan; v tem koledarskem letu pa je na 
godovni dan naše kapele obhajal bogoslužje naš župnik p. Krizostom 
Komar (v sredo, 13. februarja). Na obeh praznovanjih smo okušali 
veselje občestva in povezanosti, dragocenost duhovnih vrednot in 
biserov vere, blagodejno gostoljubnost vodstva in delavcev naše 
bolnišnice – Bog, bodi hvaljen in za vse zahvaljen!

Na kraju pisma, draga »Vizita«, pa Te prosim, da ob svojih obiskih 
vsepovsod po bolnišnici – saj kje pa bi ne bila navzoča – prineseš 
vsem tudi moje srčno voščilo:

Naj bo advent čas hrepenenja po Lepoti, Nežnosti, Toplini …

Naj bo božič praznik pristne Človečnosti, 

Preprostosti, Domačnosti …

Naj bo pot v novo leto 2020 vklesana v skalo Zaupanja, posejana s 
semeni Upanja, prepredena z nitmi Poštenja in Pravičnosti, prepo-

jena z vodo in srčno krvjo Odpuščanja, Sprave in Sočutja …

Dragocena »Vizita«, hvala Ti, ker boš prenesla moje iskreno voščilo! 
Hvala, ker si!  Še enkrat hvala, ker si nas spet obiskala - in ker še prihajaš!

Pozdravljam Te s pozdravom Ubožca iz Assisija – mir in dobro,

Tvoj brat Marko, bolniški duhovnik

Sredi poletja si se spet nasmehnila naši veliki bolnišnični skupnosti – 
kako si dobrodošla! Po dolgem času si nam v svojem slogu »razkošne 
lepote in razgibanosti uvidov« razgrnila pestrost življenja v naši bolni-
šnici: zajela si strokovna dognanja in uspehe, razčlenila organizacijo 
dela, objela si nagrajenca in jubilante, obiskala upokojene in zaslužne 
delavke in delavce naše ustanove, sočutno si se ustavila ob rajnem 
vrlem sograditelju naše bolnišnice; napotila si se v mnogovrstne 
dejavnosti članov naše velike skupnosti, tako v notranjem utripu 
življenja, kot v prostranstvu kulture, narave in športa … Ni mogoče 
zaobjeti vsega, kar si nam ponudila v premislek, v oživljenje spominov 
in za občudovanje življenja!

Veselje in občudovanje pa si obogatila tudi s pogledom na velik 
duhovni praznik naše bolnišnice, ko si nam približala blagoslovitev 
novega oltarja in prenovljene kapele v marcu 2017. leta. S tem si nam 
oživila pomen prostora tihote, umiritve, napajanja duha, poglobitve 
notranjega človeka; dragocenost posvečenega prostora, kjer se 

  p. Marko Novak pri bogoslužju v bolnišnični kapeli

Z nami bo dramski igralec GREGOR ČUŠIN.
Srečali se bomo 

v torek, 3. decembra 2019, ob 15.30v bolnišnični kapeli Lurške Matere Božje.

Bolniška župnija Novo mestovabi vse zaposlene v zdravstvu na adventno premišljevanje na temo

LUČ SVETI V TEMI (Jn 1,5).

Adventno premišljevanje z 
Gregorjem Čušinom
V torek, 3. decembra 2019,  je 20 ljudi dobre volje v bolnišnični kapeli prisluhnilo osebnemu 
pričevanju dramskega igralca Gregorja Čušina na temo Luč sveti v temi.

Avtor plakata: Marko Hrovat
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Irma Kumer

Luč miru iz Betlehema tudi v naši bolnišnici
Luč miru iz Betlehema je vsakoletni 
dobrodelni projekt skavtov, katere začetek 
sega v leto 1986, ko so na avstrijski televiziji 
organizatorji v zahvalo sodelujočim v oddaji, 
namenjeni invalidnim otrokom, namesto 
drobnih daril delili plamen iz votline 
Jezusovega rojstva v Betlehemu. 

Danes je to izjemno odmevna in velika dobrodelna akcija, ki povezuje 
številne organizacije in posameznike po celotni zahodni, srednji in delu 
vzhodne Evrope. 

V Slovenijo prinašajo Luč miru iz Betlehema člani Združenja slovenskih 
katoliških skavtinj in skavtov že 28 let. Letos se je za slovenske skavte akcija 
začela v soboto, 14. decembra na Dunaju, kjer vsako leto poteka svetovni 
sprejem Luči miru iz Betlehema.

Geslo in poslanica
Letošnje geslo akcije je Ne boj se goreti! Poslanica govori o našem 
poslanstvu širjenja svetlobe in ljubezni, ki sta rešitev za vsakega človeka, 
ne glede na strah, ki je prisoten v nas. Svetlobo (Luči miru iz Betlehema) 
potrebujemo, da lahko vidimo stvari in ljudi v pravi, polni podobi – brez nje 
lahko spoznavamo le delno, na pol. Na podoben način v odnosih deluje 
ljubezen: daje tisto svetlobo, ki je potrebna, da v bližnjem ne vidimo več 
nasprotnika, temveč prepoznamo brata oziroma sestro. 

Dobrodelni namen
V letošnjem letu bodo skavti s pomočjo zbranih sredstev akcije Luč miru 
iz Betlehema podprli tri projekte na treh ravneh skavtskega delovanja v 
Sloveniji, v Evropi in v svetu.

Dobrodelna sredstva v Sloveniji bod o podelili društvu Žarek, programu 
Naj mladih ne vzgaja ulica. Namenjen je otrokom in mladim od 8. do 
25. leta starosti, ki si želijo podpore za zdrav način odraščanja, za razvoj 
pozitivnih vidikov osebnosti ter krepitev notranje moči za spoprijemanje z 
izzivi življenja in odraščanja. Glavni namen programa Naj mladih ne vzgaja 
ulica je opolnomočiti otroke in mlade, da bi zmogli zdravo odraščati in 
se razviti v zdrave in ustvarjalne osebnosti ter se spoprijeti z življenjskimi 
nalogami.

Z drugim delom zbranih sredstev bodo podprli naše misijonarje v Albaniji. 
Skavti bodo preživeli poletni tabor v Albaniji in skupaj z misijonarji polepšali  
poletje albanskim otrokom.

Tretji del zbranih sredstev bodo namenili misijonarkam, sestram sale-
zijankam, v Braziliji, ki jih bodo namenile za celovito obnovo kuhinje 
v ustanovi OSAF (salezijanski ustanovi za bratsko podporo). Kuhinja, za 
katero bodo skavti namenili del sredstev, jim služi za pripravo dnevnih kosil 
in malic za 150 otrok, najstnikov in osebja, z novejšo opremo pa želijo v 
njej pripravljati tudi poklicne tečaje kuhanja.

V bolnišnico so skavti prinesli Luč miru iz Betlehema v četrtek, 19. decem-
bra 2019 med 10.30 - 11:15 ure, kjer so jo prevzeli zaposleni, pacienti in 
obiskovalci.

Vir: http://lmb.skavt.net/domov

  Novomeški skavti v bolnišnici
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Lilijana Barun Čop

Poslanica letošnje akcije

Novice z Oddelka za pediatrijo

Tradicionalni slovenski 
zajtrk za bolne otroke

Tudi letos smo na Oddelku za pediatrijo SB 
NM pripravili tradicionalen slovenski zajtrk, 
sestavljen iz kruha, masla, medu, mleka in 
jabolk. Izvedli smo ga v petek, 15. 11. 2019. 
V pomoč nam je priskočila upokojena vzgo-
jiteljica Meta Kovačič, ki je skupaj z malimi 
bolniki spekla domač polnozrnat in bel kruh. 
Poleg pomena slovenske hrane je druženje 
s pacienti in osebjem za dobro obloženo 
mizo nosilo dodatno sporočilo: zdrav zajtrk 
je pomemben obrok dneva in lokalna hrana 
je najustreznejši izbor.

Medvedek peče 
slovensko potico

V torek, 19. 11. 2019, smo imeli na Oddelku 
za pediatrijo SB NM prav posebno doživetje. 
Obiskala nas je pisateljica Tina Orter. Zbranim 
pacientom in osebju je predstavila svojo 
knjigo Medvedek peče slovensko potico, ki 
jo nam je nato tudi podarila. Za sproščeno 
vzdušje sta poskrbela maskota medvedek in 
pevec Omar Naber. 

Izdelava adventnih 
venčkov

Mali bolniki in osebje z Oddelka za pediatrijo 
se zahvaljujemo podjetju Gozdno gospodar-
stvo, ki nam je tudi letos priskočilo na pomoč 
pri izvedbi adventne delavnice. Otroci so ob 
usmerjanju vrtnarja oblikovali različne in 
zanimive adventne venčke, ki so jih odnesli 
domov in tako je z njimi potoval tudi lep 
spomin na preživete bolnišnične dni.

ZAHVALA
Šola in vrtec Oddelka za pediatrijo se zahvaljujeta: 

•	 Senčilom Medle d.o.o  za nove roloje v igralnici,

•	 podjetju M Tom d.o.o. za podarjeno sedežno garnituro,

•	 papirnici Praznik in Rdečemu križu za podarjene šolske potrebščine,

•	 vsem posameznikom, ki so nam podarili igrače in didaktične pripomočke,

•	 tehnični službi za podporo pri vzdrževanju IKT,

•	 zaposlenim v pralnici za pranje vseh podarjenih plišastih igrač in

•	 medicinskemu osebju na Otroškem oddelku SB NM za prijazno sodelovanje.

mi - vi - oni
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Mag. Ljubinka Počrvina

Tatjana Pavlin

Obdarovanje dedka Mraza za otroke 
zaposlenih
»Siva kučma, bela brada, topel kožuh, zvrhan koš...» 

V ponedeljek, 9.12.2019, je otroke 
naših zaposlenih obiskal dedek Mraz. 
S seboj je prinesel zvrhan koš daril, 
spremljali pa so ga škratki pomočniki, 
ki so otroke razveselili s predstavo. 
Škratki Plavko, Rumenko in Rdečko so 
vsem otrokom razdelili darila.

Dedek Mraz je s svojim prihodom navdušil otroke, ki so ga 
nestrpno pričakovali in jih pohvalil, ker so bili tako pridni 
in mu napisali veliko pisem. Majhni pa tudi nekoliko večji 
otroci so se z njim pogovarjali, se z njim fotografirali in 
mu obljubili, da bodo v prihodnjem letu še bolj pridni 
kot do sedaj.

Razigrani, nasmejani in veseli otroci so se tudi letos imeli 
zelo lepo, njihovi starši pa so lahko poklepetali s svojimi 
sodelavci in prijatelji. 

Upamo, da nas prihodnje leto spet obišče!

Paciente na Oddelku 
za pediatrijo so tudi 
letos obiskali člani 
Košarkarskega kluba 
Krka Novo mesto. Trener 
Vladimir Anzulović in ko-
šarkarja Luka Lapornik in 
Miha Škedelj so se družili 
z bolnimi otroki, ki so bili 
njihovega obiska zelo 
veseli. Upamo, da bo 
takih srečanj še veliko in 
jim želimo veliko špor-
tnih uspehov. 

Košarkarji Košarkarskega kluba Krka so 
razveselili bolne otroke na Oddelku za pediatrijo
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  Predstavitev prostovoljstva na Hrvaškem

Jožica Rešetič

Prostovoljstvo v SB Novo mesto

V tujini je prostovoljstvo zelo različno urejeno. Zelo se 
spodbuja prostovoljno delo med upokojenci in po-
samezniki, ki imajo veliko znanja in ga lahko uspešno 
prenašajo naprej. Ugotovljeno je, da so prostovoljci pri 
nas in v tujini danes visoko izobraženi. 

Nekatere države imajo sprejet zakon o prostovoljstvu, 
druge urejajo prostovoljstvo s podzakonskimi akti in 
uredbami. V Sloveniji je sprejet zakon o prostovoljstvu, 
ki pa sam ne more zagotavljati kvalitete organizacije 
prostovoljskega dela, saj na podporo prostovoljstvu 
pomembno vpliva tudi priznavanje prostovoljstva kot 
pomembne družbene vrednote in aktivnosti. Med pro-
stovoljci  so zelo pomembne družbene vrednote, ker na 
ta način prepoznavajo stiske posameznikov in njihovih 
svojcev: v okviru družine, v ožjem okolju in širšem okolju 
ali javnih zavodih. Med njimi so tudi bolnišnice.

V Splošni bolnišnici Novo mesto prostovoljstvo poteka 
v povezavi s Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo Novo 
mesto, Gimnazijo Novo mesto, odraslimi prostovoljci in 
Slovensko filantropijo. Za  umeščanje prostovoljstva v 
prostore Splošne bolnišnice Novo mesto smo potrebovali dovoljenje 
vodstva bolnišnice in vse dokumente, ki so potrebni za to delo. 
Poudarek smo dali tudi pogojem dela, ki so potrebni  za  varno 
in  kakovostno izvajanje prostovoljstva. Postavili smo si vizijo in 
strategijo svojega dela: vizija naj bi zajemala inovativnost, učenje za 
življenje, kakovost za življenje, zaupanje in identiteto, strategija pa 
naj bi bila sestavljena predvsem iz zaupanja, blaginje in družbene 
inovacije.

Za usklajeno in strokovno delovanje prostovoljstva v Splošni 
bolnišnici Novo mesto so potrebni tudi mentorji in koordinator 
prostovoljstva. Vsi skupaj poskrbijo za iskanje novih prostovoljcev, 
njihovo usposabljanje, vodenje in motiviranje.  

Prostovoljci v naši bolnišnici se vsak dan srečujejo s pacienti, ki so 
osamljeni in se zato še posebej veselijo njihovega obiska, ker  jim 
ti s tem krajšajo dolge ure v bolnišnici in jim polepšajo dneve. Naši 
mladi prostovoljci ne pričakujejo materialnih koristi. Veselijo se 
obojestranskega zadovoljstva, v procesu pridobijo izjemne izkušnje, 
ki so pomembne za njihovo življenje in poklic. Mladi prostovoljci 
postanejo odgovorni in aktivni državljani, ki naredijo veliko dobrega 
za našo državo. Vsekakor prostovoljstvo ne prinaša zgolj pomoči 
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Danes vsak dan ugotavljamo, da je potreba po prostovoljstvu in humanitarnih akcijah vse 
bolj aktualna, tako v svetu kot slovenskem prostoru in s tem posledično tudi v slovenskih 
bolnišnicah. Prostovoljstvo ima v Sloveniji resnično dolgo tradicijo, je pomemben socialni 
korektiv družbe, prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih ter jim 
omogoča, da si skozi prostovoljno delo pridobijo neprecenljive izkušnje za svoje življenje. 
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drugim, ampak se jim pozitiven vpliv, ki ga namenjajo pacientom,  
obilno povrne.

Prostovoljstvo v Splošni bolnišnici Novo mesto je primer dobre 
prakse, zato svoje delo predstavljamo v ožjem in širšem okolju, tudi 
izven naših meja. V tem letu je mag. Jožica Rešetič, koordinatorka 
prostovoljstva v bolnišnici, predstavila delovanje prostovoljstva 
na Hrvaškem, prvič na kongresu medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov v Opatiji in drugič na »1. konferenciji o vo-
lonterima u palijativnoj skrbi« v Zagrebu. Na obeh srečanjih je bilo 
zelo veliko zanimanja za naše delovanje. Izmenjanih je bilo veliko 
mnenj in predlogov za naše in njihovo nadaljnje delo na področju 
prostovoljstva. Ugotovili smo, da je prostovoljstvo na Hrvaškem na 
določenih segmentih zelo dobro razvito, na določenih področjih 
pa potrebujejo še pomoč. Primer dobre prakse na Hrvaškem je 
predvsem paliativna oskrba v bolnišnicah in domačem okolju 
pacientov. Na paliativni oskrbi veliko prostovoljnega dela opravi 
cerkev s svojimi sodelavci (nune, duhovniki, patri...). Paliativna oskrba  
je pri njih pomemben, nepogrešljiv sestavni del zdravstvene oskrbe 
pacientov z neozdravljivo boleznijo in se izvaja na vseh ravneh 
hrvaškega zdravstvenega sistema. Za celostno oskrbo paliativnih 
pacientov skrbi multi profesionalen tim in v ta tim so umeščeni tudi 
prostovoljci, ki po svojih pristojnostih poskušajo razreševati težave 
(fizične, psihične, socialne in duhovne), s katerimi se soočajo pacienti 
ter njihovi svojci v paliativnem obdobju. Njihov glavni cilj je skrb 
za čim boljšo kakovost življenja vsakega posameznika/pacienta in  
priznavanje življenja ter umiranja kot naraven proces.

Prostovoljci v Splošni bolnišnici Novo mesto so vezni člen med 
vsemi sodelujočimi v zdravstveni obravnavi in vez med različnimi 
generacijami. Zaposleni v bolnišnici prostovoljstvo ocenjujemo kot 
veliko vrednoto in izziv, ki se kaže v različnih oblikah solidarnosti 
do vseh tistih, ki pomoč prostovoljca potrebujejo (otroci, mladi, 
starejši, invalidi…).

Vzgoja za solidarnost in povezovanje mladih s prostovoljstvom je 
zelo pomembno tako za našo družbo in kot za vse, ki se s prosto-
voljstvom ukvarjamo.
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  Izobraževanje prostovoljcev
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Breda Benkič

Sindikati so pomembne in družbeno 
vplivne organizacije
Želim in hočem, da preberete razmišljanje 
predsednice ustanovnega sindikata 
bolnišnice. Več kot dvajset tisoč članov zaupa 
Sindikatu zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije in v naši bolnišnici skoraj polovico 
zaposlenih v vseh dejavnostih. Čas je za 
enotnost!

Skupni imenovalec vseh najbolj perečih tem, s katerimi se sindikati 
ukvarjamo, je – ne vedno dovolj opažen in ne vedno dovolj v središču 
– SOCIALNI DIALOG. 

Slovenija potrebuje močne sindikate zato, da se upre neoliberalni 
politiki in nadaljnjemu zmanjševanju delavskih in socialnih pravic. 
Pravica do sindikalnega organiziranja je temeljna človekova pravica 
na podlagi prostovoljnega včlanjevanja.

Sindikat potrebuje tebe in ti potrebuješ sindikat!

Pogajalska moč sindikata je odvisna od članstva. Velika razlika je, 
ali na demonstracijah sodeluje deset tisoč ljudi ali tisoč ali, ko se 
pogajaš za kolektivno pogodbo in višjo plačo v imenu deset tisoč 
ali pa tisoč članov ali, ko v zavodu stavka deset članov ali pa večina 
zaposlenih članov sindikata. Sindikat potrebuje vsakega delavca, 
ker mu s tem raste moč. Če se zmanjša delež včlanjenih, se silovito 
poveča tekma proti dnu za slabšo plačo in pogoje.

Vsak delavec sindikat potrebuje za zaščito svojih pravic, ki izhajajo 
iz socialnega sporazuma. Vendar se nekaterim zdijo pravice, ki jih 
uživajo, samoumevne. Kot luč, ki gori v sobi, dokler je ne ugasnemo. 
Potem ni več samoumevno, da gori. Te pravice so bile ohranjene 
zaradi našega sindikalnega boja!

Vsak zaposleni bi se moral vprašati: kaj bi bilo, če ne bi bilo sin-
dikata? Tistim, ki se jim zdijo pravice tako samoumevne, dane od 
Boga, morda od dobrohotne vlade ali od do delavcev dobrodušnih 
delodajalcev, bodo morda prišle prav informacije o delu sindikata. 
Z njimi seznanjam  članice in člane ter ostale zaposlene, ki se nam 
boste pridružili.

Zaradi sindikalne moči smo v pogajanjih skozi leta ubranili:

•	 višino odpravnine, 
•	 povračilo stroškov za malico ter potne stroške,
•	 dodatek na delavno dobo,
•	 dopust, ki traja dlje kot 4 tedne,
•	 regres za letni dopust, ki presega znesek minimalne plače,
•	 vlogo in naloge sindikata na področju delavnih razmerij,

•	 delovno pravni položaj oziroma varstvo članov,
•	 pravilo, da kolektivna pogodba določi pravice, ki so 

ugodnejše za delavca, kot jih določa zakon in še ...
Ostale prednosti članstva v Sindikatu Zdravstva in Socialnega Varstva

•	 pomagamo pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja,
•	 nudimo brezplačno pravno pomoč pri reševanju problemov 

na delovnem mestu,
•	 enakovredno lahko sodelujete v organih sindikata v vseh 

oblikah delovanja in se vključite v pogajanja pri dograjevanju 
Kolektivne pogodbe,

•	 v našem glasilu Obtok dobite koristne informacije o vaših 
osebnih in naših skupnih naporih za dosego cilja,

•	 pomagamo pri reševanju gmotnega položaja iz 
solidarnostnih sredstev,

•	 pomagamo pri vlogah za višje jubilejne nagrade in dodelitev 
solidarnostnih pomoči,

•	 omogočamo najem povratne pomoči iz sredstev sindikalne 
članarine, ugodnih kreditov na Delavski hranilnici in dodatno 
varčevanje po vaših zmožnostih,

•	 s člansko kartico lahko koristite popuste na več prodajnih in 
storitvenih mestih po Sloveniji,

•	 nudimo vam cenejše letovanje, nakup kopaliških, smučarskih 
in gledaliških kart, obisk rekreacije, športnih tekmovanj in 
izletov, prispevamo ob smrti svojcev, darilo ob upokojitvi ...

Kot sindikalna zaupnica zavoda sem ponosna na vse vas, ki aktivno 
sodelujete pri delu sindikata in reševanju težav. Za mnoge smo 
dosegli dvig osnovnih plač, ustrezno plačilo podvrednotenih delov-
nih mest, dvig dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času. 
Smo edini sindikat, ki zahteva standarde in normative za vse poklice 
v zdravstvu in posledično pravilnejše vrednotenje dela naših članic 
in članov. Smo močni, imamo znanje, odlično pravno in strokovno 
službo, kar smo dokazali tudi na Vrhovnem sodišču, ki je izdalo sodbo 
s pravico do izrednega letnega dopusta za spremstvo prvošolčka na 
prvi šolski dan. Še bomo stopnjevali naše aktivnosti za višje plače 
in boljše delovne pogoje. Vse več ur prebijemo na delovnih mestih 
in premalo s tistimi, ki nam pomenijo največ. Zato hočemo urejen 
in družinskemu življenju prilagojen delovni čas. Nikoli ne bomo 
pristali na zmanjševanje že pridobljenih pravic!

V zadnjem mandatu vodstva bolnišnice se je na naš predlog v 
zavodu sprejel Pravilnik o inovacijah in izboljšavah, sistematiziralo 
delovno mesto energetik, dosegli smo poplačilo nadur za nazaj, 
vrnili nižje plače tistim, ki so jim bile vzete, na izhodišče pred in-
špekcijskem nadzorom, sodelovali na sestankih z vodstvom, tudi na 
posameznih enotah, se udeležili uspešnih demonstracij pred vladno 
palačo v Ljubljani za ohranitev dialoga, stavkali za dostojne plače, 
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vam nudili pravno pomoč in odgovore, pisali različne vloge, reševali 
vaša gmotna vprašanja, organizirali izlete, pohode, ugodnejše obiske 
kulturnih prireditev, term, različnih rekreacij, zmagali na športnih 
igrah v Umagu in prejeli že tretji prehodni pokal v trajno last in še 
in še...

Veliko vas je, ki več let plačujete članarino in niste nikoli potrebovali 
brezplačne pravne pomoči ali drugih uslug sindikata. Ste pa s tem 
pomagali vsaj enemu delavcu, da je s sindikalno pravno pomočjo 
dobil tožbo na sodišču. To je eden od elementov solidarnosti. Ni 
samo pravna in solidarnostna pomoč tista, za katero gre veliko 
sredstev iz članarine. Če želi sindikat „parirati“ delodajalcem in 
vladnim službam v pogajanjih, mora imeti dobre strokovnjake in 
jih ustrezno plačati, če jih želi obdržati. 

Torej, biti ali ne biti član sindikata?  Tu smo, povezani na državnem 
in zavodskem nivoju v največji Sindikat Zdravstva in Socialnega 
Varstva Slovenije. Želimo si, da zaposleni začutite odgovornost za 
lastno usodo, ki si jo krojite sami, tudi s sindikalno aktivnostjo.

Ponosni smo, da imamo vedno večjo podporo in upamo, da boste 
potrebo po združevanju začutili tudi zaposleni, ki še niste sindikalno 

aktivni. Vabimo vas, da se nam pridružite, da naredimo še več za 
boljši jutri! Saj veste! Če reče eden, se presliši, če rečemo vsi, se 
nas sliši! 

V sindikatih se zavedamo odgovornosti ohranitve socialnega dialoga 
in demokratične družbe. V nasprotnem primeru bodo delavke in 
delavci prepuščeni na milost in nemilost liberalnemu modelu 
kapitalizma, socialna država pa bo le še mrtva črka na papirju.

Sindikalna pisarna (tel. 697) se nahaja v prostorih pod urgentnim 
centrom poleg skladiščnika. Odprta je: 
•	 v sredo in četrtek  od 08.00 do 15.00
•	 v petek                  od 09.00 do 15.00

Za nujne primere sva dosegljivi: na številki 031 225 702 (predsednica 
SZSV Breda Benkič) oziroma po e – pošti: breda.benkic@gmail.com  
in na številki 040 722 520 (podpredsednica Anita Jevšek).

Veseli bomo vašega sodelovanja, vaših kritik, predlogov in pobud.

SAM PRIDEŠ DALEČ, SKUPAJ LAHKO ŠE DLJE!!

V slovo Zorici Struhar

4. oktobra, na lep jesenski dan, smo se poslovili od naše upokojene sodelavke Zorice 
Struhar. V laboratoriju se je zaposlila leta 1964 in bila aktivna 29 let do upokojitve 
leta 1993. V teh letih delovanja je veliko prispevala k razvoju laboratorijske 
dejavnosti z uvajanjem novosti in s prenašanjem znanja na vse zaposlene v 
kolektivu. Bila je človek z velikim srcem in zdravimi načeli. 

Od nje se poslavljamo s spoštovanjem in hvaležnostjo.

Klicali smo jo Zorka in kot Zorka nam bo za vedno ostala v spominu.

Asist. dr. Danijela Furlan

mi - vi - oni
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V spomin Pavlini Logar

Tako kot reka v daljavo se zgubi,

odšla si tiho brez slovesa,

za seboj pustila si spomin

na naša skupna srečna leta.

Na lep sončen poznopoletni dan 30.08.2019 smo se za vedno poslovili od naše nekdanje 
sodelavke, medicinske sestre – babice Pavline Logar.

Pavlina se je rodila 20.12.1954 v kraju Lokve pri Črnomlju. Tam je preživela otroštvo kot 
najmlajša izmed petih otrok. Po končani osnovni šoli je nadaljevala šolanje na srednji šoli 
za medicinske sestre – babice v Ljubljani, bila je štipendistka bolnišnice. Izobraževanje je 
uspešno zaključila 24.06. 1974 in si pridobila naziv medicinska sestra – babica. Istega leta 
se je zaposlila v Splošni bolnišnici Novo mesto. Strokovni izpit babica – medicinska sestra 
je opravila leta 1984. Upokojila se je 01.07.2012.

Po nekaj letih dela na gastroenterološkem oddelku je leta 1993 kot prva medicinska 
sestra pričela delati v novoustanovljeni Enoti za endoskopije na Internem oddelku. 
Na svoji poklicni poti je naučila in uvedla v delo veliko kolegic in kolegov. Vse, ki smo 
kakorkoli sodelovali pri delu te enote, je v delo uvedla Pavlina.

Pavlina je bila vedno predana delu za pacienta, znala je izkazati pravo empatijo, kar 
so pacienti začutili in tudi cenili. Vedno je bila pripravljena pomagati, tako pacientom, 
sodelavcem, prijateljem, kot tudi sosedom in znancem. Vseskozi je sledila razvoju stroke, 
nabirala nova znanja in jih delila s sodelavci.

Njen moto je bil: »Najprej delo, nato zabava.« Čeprav je bilo veliko dela, se je našel čas 
tudi za njene konjičke. Zelo rada je imela svojo družino, dom, vrt in rože. V prostem času 
pa so bile njena strast gobe in zdravilna zelišča. Rada je pripravljala razne čaje in mazila. 
Znanje je črpala iz številnih zeliščarskih knjig in revij. 

Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Noč v korakih mirnega je sna vzela, kar življenje da.

Pot zdaj tvoja vodi tja, kjer so drugi tvoji že doma.

V imenu sodelavcev

Milena Kaplar

mi - vi - oni
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Toni Gašperič

 Toni Gašperič

Zazidano

Moja generacija, rojena kmalu po drugi svetovni 
vojni, je rasla ob gledanju filmov. Želeli smo si 
ogledati vsak film, a to ni bilo mogoče. Vsaj 
šolskim otrokom ne. Nadzorovali so nas dežurni 
učitelji, ki so izza zavese pisarne nasproti kino 
dvorane špegali, da ne bi kdo vstopil in si ogledal 
film, za katerega je zadolženi šolnik - cenzor - 
menil, da ni primeren za mularijo naših let. Na 
seznamu so se največkrat znašli westerni, kar je 
bila prava tragedija, saj so nas prav »kavbojke« 
najbolj privlačile. Učitelji so nas želeli obvaro-
vati pred krutimi prizori nasilja, ki so ga beli 
priseljenci počeli nad domorodci - Indijanci. 
Druga prepovedana tema je bila golota in vse, 
kar bi se lahko iz nje razvilo. Prva gola ritka, ki 
sem jo videl  na filmskem platnu, je pripadala 
našobljeni Francozinji  Brigit Bardot. Vanjo sem 
nekaj sekund buljil v filmu Parižanka. Na njeni 
čudoviti, kot sneg beli zadnjici, je ležerno ležala 
črna mačka in nam, pubertetnikom, poganjala  
adrenalin že v tako in tako v do vrelišča razgreto 
domišljijo.

Toda od tistih časov je preteklo že na milijone 
milijard litrov Kolpe. Lasje so spremenili barvo, Plastično bogati

V Sloveniji porabimo letno 300 do 600 milijonov 
plastičnih vrečk, 400 do 1000 let pa je potrebnih 
za razgradnjo plastične vrečke v naravi. 89% 
vrečk uporabimo v EU samo enkrat. V Sloveniji 
je plastična vrečka v uporabi največ 30 minut. 
Obudil bom spomin in dopustil, da me bo 
kar nekaj bralcev poimenovalo dinozaver ali 
bo ob mojem zapisu zavohalo celo vonj po 
cipresah. Pa naj. Težko, a poskusite se preseliti 
v prejšnje stoletje, morda v šestdeseta leta. V 
trgovinah tehtnice z utežmi, ki jih je enkrat moja 
slabovidna stara mama zamenjala s svečami, 
in jih je prinesla domov. Sladkor, moko, sol 
trgovec nasiplje v papirnato vrečko in stehta. 
Olje nalije v steklenico, ki jo kupec prinese s 
seboj. Solata, meso, kruh po plačilu romajo 
v cekar. Vodo pijemo tisto, ki priteče iz pipe. 
Po gostilnah točijo vino iz steklenih steklenic, 
zato se steklenice tudi tako imenujejo, kozarci 
iz stekla, krožniki iz porcelana. Sodi so izdelani 
iz lesa. Ženske prsi ne poznajo silikona…

Vnukinja, ki sem ji pripovedoval te spomine, me 
je začudena vprašala:« Kako ste tako sploh lahko 
živeli?« »Lepo, » sem ji odvrnil,«in kot vidiš, smo 
tudi preživeli. Vi pa…«

upočasnila se je hoja, Brižitka je postala borka za 
pravice živali, v hiše smo si navlekli televizijske 
sprejemnike, z internetom smo se povezali s 
svetom, Indijanci živijo v  rezervatih, učitelji, ki 
so bedeli nad našo otroško dušo, da je ne bi 
onesnažila nasilje ali prehitra spolna dozorelost, 
so pomrli in nadzornega okna, obrnjenega proti 
vratom kino dvorane, že dolgo ni več. Ob preu-
rejanju stavbe  so ga enostavno zazidali.

Še dandanašnji rad pogledam kak film po 
televiziji. Ne morem si sicer pripeljati v spalnico 
vzdušja dvorane, a nekako gre. Za silo. A poglejte: 
pred skoraj vsakim filmom preberem opozorilo, 
da film  lahko vsebuje prizore, ki niso primerni za 
otroke do dvanajstega leta, in da je priporočljiv 
ogled v spremstvu staršev  ali skrbnikov. Vse 
lepo in prav ter do skrajnosti hinavsko. Povejte 
mi, lepo vas prosim, koliko staršev pa ima še 
dandanašnji voljo in čas sedeti s svojimi hčerkami 
in sinovi pred televizijskimi ekrani in jim morda 
še celo zatiskati oči, ko letijo po zraku odsekane 
glave, ko se filmski junaki kot za stavo pobijajo, 
ko nabildani superjunaki posiljujejo vse, kar ne 
zbeži na drevo, ko do zob oboroženi vojaki stre-
ljajo goloroke domorodce v Afriki ter požigajo 
njihove vasi, ko je malokdo obsojen ali kaznovan 
za prevare, laži, podkupovanja, zahrbtnost, ko 

je vse, kar velja, le denar? Zaradi njega tudi 
distributerji za naš trg kupujejo to, v glavnem 
ameriško filmsko divjanje, pobijanje in klanje, 
a nekdo bi kljub vsej demokraciji in človekovim 
pavicam le moral reči:«Dovolj.« Nekdo bi moral 
postaviti nekoga za zaveso okna, ki gleda proti 
vratom kino dvorane. Vem: z zadnjim stavkom 
tvegam, da me bodo okregali  z besedami:«Ne-
haj, stari, povozil te je čas.«

Kako je mogoče, da nekaj tako preprostega, kot 
je darilni bon, spremeni človeka v zemeljskega 
angela?

Ker dobrota in prijaznost povzdigujeta.

Dobrota povzdigne še tako preprost trenutek v 
nekaj veliko večjega. 

Prijaznost nas tudi povzdigne tako, da izboljša 
našo raven povezanosti s svetom. V praktičnem smislu nam prijaznost 
dviguje raven dopamina v možganih, s čimer se okrepijo naši občutki sreče 
in dobrega počutja.

Razen tega pa sem videla, kakšno izredno moč ima dobrota. 

Poveča vse, česar se dotakne. Majhna dejanja zrastejo v velika; drobni 
trenutki postanejo prelomnice; ljudje se spremenijo v angele. Vsota je veliko 
več kot le seštevek njenih posameznih delov.

Ko gre za dobroto in prijaznost, se zdi, da so na delu čudovite nenavadne 
čarobne sile.

Citat iz knjige Angeli na zemlji – Laura Schroff

PRIJAZNO IN IZJEMNO LETO 2020

VAŠI LABORATORIJCI

kulturne drobtinice
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Zdenka Seničar

  Poklon bolnišnici je sprejela ga. Simona Volf

  Tinka Šetina (na sredi)

Veselje v barvah

Ljubitelji likovne umetnosti so se na 
zadnjem odprtju razstave zbrali v večer-
nih urah 21. novembra 2019, ko je svoje 
stvaritve na ogled postavila upokojena 
medicinska sestra, ljubiteljska slikarka 
Tinka Šetina, članica Likovnega društva 
Mavrica in Medobčinskega društva slepih 
in slabovidnih Novo mesto. V imenu vodstva 
bolnišnice je zbrane nagovorila in odprla 
razstavo pomočnica direktorice za podro-
čje zdravstvene nege Simona Volf, skozi 
program pa je spretno krmarila upokojena 
medicinska sestra Metoda Gorenc. 

Najljubše rože Tinke Šetina so rdeče vrtnice. 
Takšen je tudi naslov avtobiografije, v kateri 
se njeno življenje bere kot roman, ki bi rah-
ločutnemu režiserju zlahka služil kot scenarij 
za dober film. 

Kdo je Tinka Šetina? Je Primorka, od koder 
izhaja njena družina, Prekmurka, kamor 
so se njeni starši umaknili pred fašističnim 
terorjem po prvi svetovni vojni ali Dolenjka, 
kjer si je ustvarila družino in kjer je danes 
njen dom?

Rodila se je leta 1941 na predvečer 2. 
svetovne vojne, ki je grobo posegla v 
otroštvo komaj rojene deklice. S 16. 
meseci je postala begunka, ko so Madžari, 
ki so okupirali Prekmurje, družino izgnali v 
taborišče Šarvar na jugu Madžarske. Zaradi 
neznosnih življenjskih razmer v taborišču so 
najmlajše otroke razdelili v začasno oskrbo 
vojvodinskim družinam, kjer so dočakali 
konec vojne. Po osvoboditvi je družino nova 
jugoslovanska oblast kot koloniste poslala 
v Vršac. V malem mestecu na romunski 
meji je Tinka preživljala srečno, brezskrbno 

Restavracija bolnišnice je 
na pobudo gospe Marte 
Račečič pred dobrimi 25. leti 
postala tudi razstavni prostor 
in v teh letih so zaposlenim 
bolnišnice in zdravstvenega 
doma svoje stvaritve postavili 
na ogled številni umetniki.

otroštvo in končala osnovno šolo. Njena 
tiha in največja želja je bila, da bi postala 
medicinska sestra, zato je končala še dva 
letnika gimnazije, kar je bil pogoj, da je bila 
leta 1957 sprejeta v srednjo medicinsko šolo 
v Novem Sadu, ostali člani družine pa so se 
vrnili v Slovenijo. 

Kot medicinska sestra je Tinka svojo prvo 
zaposlitev našla v Splošni bolnišnici Koper, 
leta 1966 pa izobraževanje nadaljevala na 
ljubljanski Višji šoli za zdravstvene delavce, 
nakar jo je ljubezen pripeljala na Dolenjsko. 
Januarja 1970 se je zaposlila na kirurškem 
oddelku naše bolnišnice in postala oddelčna 

višja medicinska sestra na septiki, od leta 
1972 do upokojitve pa je kot učiteljica 
strokovnih predmetov in praktičnega pouka 
poučevala na Srednji zdravstveni šoli Novem 
mestu.  

Po upokojitvi si je leta 1996 uresničila še eno 
veliko željo, posvetila se je slikanju. Za slika-
nje jo je navdušil oče, ljubiteljski  slikar. Ko 
ga je opazovala pri slikanju, jo je očaral vonj 
oljnatih barv, v njej pa je rastla želja, da bi se 
v tem preizkusila tudi sama. Pridružila se je 
krožku slikanja, ki je pod vodstvom likovne 
pedagoginje Marije Prah in pozneje Marjana 
Maznika deloval v okviru Društva interesnih 
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dejavnosti za upokojence v Novem mestu, 
kasneje pa je bilo ustanovljeno samostoj-
no likovno društvo, ki so ga poimenovali 
Mavrica. 

Preizkusila se je v vseh slikarskih tehnikah, 
risala različne motive, posebno rada pa je 
ustvarjala serije slik z istimi motivi, od sadja 
in cvetja do petelinov in pup. Danes pod 
vodstvom mentorja, akademskega slikarja 
Jožeta Kumra, najraje ustvarja tihožitja. Kljub 
okvari vida rada slika, razstavlja in se druži z 
ljudmi. Do sedaj je sodelovala na 54 skupin-
skih razstavah, se udeležila dveh slikarskih 
kolonij in imela tri samostojne razstave.

Svojih čustev in občutkov pa ne izraža samo 
v barvah. Tudi z besedami je prav spretna, 
zato je z veseljem predstavila pesem upo-
kojene babice Anice Kolar »V naših rokah 
skrito srce,« za katero pravi, da lepo ubesedi 
njeno likovno snovanje:

“Ni človek prevzet

če je v čipko odet.

Ni slika brezvreden oglas,

je ogledalo nekoga izmed nas.

Na njej vidiš nebo

ali solzno oko

in čas, ki nikoli ne mine.

Je vlak, ki pelje med bogate spomine.

Naše srce

z rokami riše,

sega visoko,

a hoče še više.

Blagor rokam,

ki prisluhnejo glasu srca.

Blagor tistemu,

ki take roke ima.”

Tinka Šetina je zelo sončen človek. Čeprav 
ji je življenje postavilo na pot številne 
ovire, jih je obšla in ostala vesela, radoživa, 
nasmejana, polna energije in dobre volje. V 
prvem delovnem kolektivu so jo klicali Lučka   Pevska skupina Mavrica

  Dve od razstavljenih pup

in njeni primorski prijatelji ji še danes pravijo 
tako. V svoji avtobiografiji Rdeče vrtnice je 
med drugim zapisala misel, da je življenje 
kot mavrica: če hočeš videti vse barve, so 
potrebni oblaki, dež in sonce. Zato ni na-
ključje, da je razstavo svojih slik v Splošni 
bolnišnici Novo mesto poimenovala »Veselje 
v barvah,« saj odsevajo vso njeno vedrino in 
življenjski optimizem. 

Razstavo si boste lahko ogledali do pomladi.

V priložnostnem kulturnem programu so 
z ubranim petjem sodelovali člani pevske 
skupine Medobčinskega društva slepih in 
slabovidnih Novo mesto, ki jo sestavljajo 
pevci Jernej Jaklič, Irena Stašuk, Štefan 
Stašuk, Uroš Pleskovič, Jože Ucman, Anica 
Škrabec in Janja Jurajevčič. Ti še posebej 
ljubijo glasbo in vsako priložnost radi 

izkoristijo za to, da zapojejo. Iz priložno-
stnega petja na različnih družabnih srečanjih 
društva slepih in slabovidnih se je leta 2004 
izoblikovala sedemčlanska mešana  zasedba 
in si nadela ime Mavrica.  

Pevci nastopajo na različnih društvenih 
prireditvah, radi zapojejo oskrbovancem 
v domovih za starejše občane, udeležili pa 
so se tudi festivalov slepih in slabovidnih 
ustvarjalcev na Madžarskem in v Bosni in 
Hercegovini.

Ob 10-letnici delovanja skupine so pripravili 
slavnostni koncert v avli Kulturnega centra 
Janeza Trdine v Novem mestu, leta 2016 
so se prvič udeležili revije odraslih pevskih 
zasedb v organizaciji Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti Novo mesto, leta 2017 
pa so izdali zgoščenko. 
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Marica Parapot

40 let zdravljenja z dializo v Splošni 
bolnišnici Novo mesto
7. novembra 1979 je prva ekipa zdravstvenih 
delavcev: Sonja Cimerman Steklasa, dr. med, 
Jožica Majcen, VMS, Milka Krese, sms in Marija 
Božič, sms, začela z delom v novem Centru za 
dializo v Splošni bolnišnici Novo mesto.

Jubilej smo prav na dan obletnice obeležili s strokovnim srečanjem v 
Šolskem centru Novo mesto, na katerega smo povabili naše upokojene 
sodelavce in učitelje. Ker vemo, da upokojenci običajno nimajo časa, si 
štejemo v posebno čast, da so se prav vsi odzvali vabilu. Prav tako smo 
se razveselili srečanja in poklepetali z nekdanjimi sodelavci, ki so si iz raz-
ličnih razlogov poiskali delovne izzive drugje. Našim 
»pionirkam« smo se zahvalili s šopkom rož, ostalim 
nekdanjim sodelavcem pa z vrtnico. Na srečanju smo 
se še posebej razveselili kolegov iz ljubljanskega 
dializnega centra, naše prve mentorice in učiteljice, 
sedaj že upokojene Mirjane Čalić in Ratka Žugića, ki 
nam je s svojim znanjem vedno priskočil na pomoč.

V strokovnem delu smo predstavili delo 
zaposlenih v Centru za dializo in najpomemb-
nejše zgodovinske mejnike zdravljenja bolnikov 

  Prva ekipa dialize z mentorico Mirjano Čalić

  Pionirji

  Nekdanji in sedanji sodelavci Centra za dializo, v prvi vrsti z desne Marija Božič, Milka Krese, Jožica Majcen in Sonja Steklasa, prva ekipa 
novomeške dialize
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z boleznijo ledvic doma in v tujini, pripravo 
vode in aparatov za varno izvedbo zdravljenja 
s hemodializo, higienski nadzor in preventivna 
cepljenja pacientov na dializi, prehransko sveto-
vanje pacientom s kronično ledvično boleznijo 
zdravstveno vzgojo in pripravo pacienta na presa-
ditev ledvice, zdravstveno vzgojo in zdravstveno 
nego pacientov s kronično boleznijo ledvic, pa-
cientka Slavka Zupančič pa je predstavila, kako 
doživlja nadomestno zdravljenje na dializi.

Na Centru za dializo Novo mesto zagotavljamo 
nadomestno zdravljenje bolnikom z boleznijo 
ledvic v akutni in kronični fazi 24 ur, vse dni v 
letu. Zaposleni izvajamo zdravljenje bolnikov v 
kroničnem programu nadomestnega zdravljenja 
s peritonealno dializo (PD, APD), hemodializo (HD) 

  Udeleženci strokovnega izobraževanja

  Sonja Cimerman Steklasa, 
dr. med., prva predstojnica 
dializnega oddelka

  Nazdravimo na novih 40 let

  Torta za praznik je bila darilo 
presenečenja   Prazmovanje 40 letnice in druženje

  Pacientka Slavka 
Zupančič predstavlja 
svoje življenje z dializo
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bolnikov z odpovedjo ledvic ter pripravljamo bolnike, ki si tega želijo, 
na presaditev ledvice. Pri kritično bolnih z okvaro ledvic izvajamo 
akutne oblike dializnega zdravljenja v intenzivnih enotah in Centru 
za dializo.

V vseh štirih desetletjih delovanja omogočamo zdravljenje z dializo 
bolnikom z ožjega in širšega dolenjsko-belokranjskega in delno 
posavskega območja (dializni center Krško), pa tudi bolnikom, ki 
se odločijo za preživljanje dopusta na širšem območju Dolenjske, 
iz drugih dializnih centrov Slovenje in tudi tujine. Pri nas se vsa leta 
dializirajo tudi bolniki iz drugih dializnih centrov, ki nadaljujejo 
rehabilitacijo po operacijah na srcu in velikih žilah v Termah Krka 
- Zdravilišču Šmarješke Toplice ali po operacijah na kolkih, kolenih 
ali hrbtenici v Termah Krka – Zdravilišču Dolenjske Toplice. Plan in 
razpored dela nam porušijo predvsem bolniki dializnega centra 
Krško, ki neplanirano potrebujejo dializo. To od vseh zaposlenih 
zahteva tako strokovno kot organizacijsko prilagodljivost. 

Zaposleni na dializi delujemo timsko, saj le tako lahko zagotavljamo 
varno in kakovostno obravnavo. Od leta 2006 načrtno izvajamo 
preddializno edukacijo z meritvami in prehranskim svetovanjem. S 
takim načinom dela je bolnikom zagotovljena celostna obravnava 
na področju preddializne edukacije kot tudi med nadomestnim 
zdravljenjem, na področju prehranske obravnave, bolnišnične 
higiene z nadzorom in upoštevanjem priporočil KOBO, preventivnimi 
in kurativnimi cepljenji proti Hepatitisu, gripi in pljučnici. Z bolniki 
spremljamo in kontroliramo izvide, preverjamo razumevanje njiho-
vih vrednosti, ustrezno jemanje zdravil ter upoštevanje prehranskih 
priporočil.

Dosedanji način dela se je glede na odzive javnosti, bolnikov in 
stroke, izkazal kot uspešen, kar dokazuje, da delamo dobro, vsem 
zaposlenim pa predstavlja dodatno motivacijo za delo. 

Delo na dializi je zelo specifično, potrebna je izredno dobra usposo-
bljenost zaposlenih za izvedbo različnih metod zdravljenja. Začetno 
učenje je zelo intenzivno in dolgotrajno, pod vodstvom izkušenega 
mentorja, zato kadra zaradi odsotnosti ni mogoče nadomeščati s 
kadrom z drugih oddelkov ali s pripravniki. 

Strokovno srečanje smo organizirali v sodelovanju in ob pomoči 
Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo 
mesto, vodstva bolnišnice in Službe za prehrano Splošne bolnišnice 
Novo mesto ter sponzorjev, ki so se odzvali našim prošnjam. Vsem 
se najlepše zahvaljujemo.  

Za izvedbo srečanja se zahvaljujem vsem zaposlenim na dializi, pa 
tudi bolnikom, ki so z razumevanjem sprejeli spremembe terminov 
zdravljenja z dializo. Ponovno se je izkazalo, da je delo na dializi 
timsko, da je en sam pogosto nemočen, vsi skupaj pa zmoremo 
skoraj vse.

Srečanje smo zaključili z druženjem ob večerji, kjer nas je prva 
predstojnica, ga. Sonja Steklasa, presenetila s slavnostno torto. Ob 
tem smo obujali spomine in delali načrte za prihodnja druženja. 

Štiri desetletja je z nami praznoval tudi gospod Nace Brajer, 
pacient, ki se prav toliko časa pri nas dializira. Ob obletnici nam 
je pripravil pravo praznovanje, med dializo sicer, vendar dobre 
volje kljub temu ni manjkalo.

Ob obletnici smo prenovili priporočila za obravnavo pacientov z 
ledvično boleznijo, ki se zdravijo na bolnišničnih oddelkih, ki bodo 
v pomoč zaposlenim v zdravstveni negi.

ozrimo se nazaj

  Nace Brajer, pacient z najdaljšim stažem na dializi, z osebjem Centra za dializo
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Spomini na pretekla desetletja
Sonja Steklasa

Časa za obujanje spominov je bilo bolj malo, saj 
dializni pacient potrebuje  medicinsko sestro 
ob postelji ali za pultom v sobi, ne na hodniku 
ali v čajni kuhinji. Z glavno medicinsko sestro 
Marico Parapot sva se dogovorili, da mi pošljejo 
vprašanja po e-pošti. Pričakujejo odgovore, ki 
predstavljajo spomine upokojene  zdravnice 
na delo v minulih desetletjih.

Nekaj tednov kasneje...

Sedim v senci borovca na plaži v Pirovacu, 
gledam rahlo valovito murtersko morje in v 
mislih pišem odgovore na zastavljena vpra-
šanja. Priznam, kakšno vprašanje sem malce 
popravila, tudi razširila. Glede na spominske 
luknje, ki jih dovoljuje moj emšo, bo morda zas-
lediti kakšno nenamerno, prilagojeno resnico, 
za kar se že vnaprej opravičujem.

Kakšni so vaši spomini na pričetek 
delovanja Centra za dializo v 
novomeški bolnišnici?
Čeprav je letošnjega 7. novembra minilo že 40 
let, odkar smo v adaptiranih, kletnih prostorih 
Pljučnega oddelka pričeli dializirati prve pa-
ciente, ki so se z območja Dolenjske in Bele 
krajine vozili dvakrat tedensko na dializo v UKC 
Ljubljana, je spomin na ta prelomni dogodek 
zelo živ. Negotovost, strah, odgovornost, ali 
bo vse potekalo tako, kot so nas (mene in tri 
medicinske sestre) naučili v Ljubljani.

Kako je potekala učna doba prve ekipe 
na Centru za dializo?
Pri kadrovski izbiri mi je predstojnik Internega 
oddelka prim. Franc Hübscher, dr. med.,  pustil 
proste roke. Internist Fornazarič, dr. med., ki je 

takrat zdravil paciente v prvem nadstropju,  se 
je težko sprijaznil z dejstvom, da sem mu spelja-
la dve medicinski sestri. Višja medicinska sestra 
Jožica Majcen in srednja medicinska sestra 
Milka Krese sta bili zreli, odgovorni osebnosti, 
ki sta si želeli novih izzivov. Pridružila se nam 
je tudi srednja medicinska sestra Marija Božič 
z Infekcijskega oddelka.

Učna doba se je najprej začela s prebiranjem 
strokovne literature. Teoretično pridoblje-
nemu znanju so sledili trije meseci učenja v 
Dializnem centru UKC Ljubljana. Bilo je kot v 
osnovni šoli. Šele ko smo osvojile osnove, je 
sledilo učenje novega poglavja. Spoznavale 
smo dializni monitor v vseh njegovih po-
drobnostih, proces montiranja obeh krvnih 
linij, namakanje umetne ledvice (dializatorja), 
zbadanje AV fistule, priključitev, programiranje 
dializne procedure (čas trajanja, velikost ultra 
filtracije - UF), odključitev.

Prvi tedni so minevali zelo hitro. Po treh 
mesecih smo bile zadovoljne s pridobljenim 
znanjem. Končno je bilo konec vsakodnevne 
vožnje z avtobusom v Ljubljano in nazaj.

Imele smo izvrstne učitelje. Meni so posredo-
vali znanje  prof. dr. Jože Drinovec in zdravniki 
Kandus, Kveder in Malovrh. Takrat smo bili 
skoraj ista generacija, razen prvo imenovanega. 
Vsi ostali so postali profesorji, nekateri so tudi 
že upokojeni.

Medicinske sestre so se učile pretežno ob višji 
medicinski sestri Mirjani Čalić, pa tudi ob višji 
medicinski sestri Liljani Gaber in glavni medi-
cinski sestri Dializnega centra UKC Ljubljana 
Stojani Vrhovec. Izjemne  medicinske sestre, 

z izostrenim občutkom za delo s kroničnim 
bolnikom, pa tudi za vzgojo naslednic.

Kako pogosto so prihajali pacienti na 
dializo na začetku, v letih 1979 in 1980?
Davnega leta 1979 so se pacienti vozili na 
dializo v UKC Ljubljana dvakrat tedensko. 
Procedura je trajala od šest do osem ur, vožnja 
iz Metlike čez Gorjance, nato po avtocesti 
Bratstva in enotnosti do Ljubljane in nato nazaj 
je bil celodnevni projekt, dolg najmanj 12 ur.

Z odprtjem novih dializnih centrov v letu 1979 
in leta 1980, ne samo v Novem mestu, temveč 
tudi na Ptuju, v Murski Soboti, Jesenicah in leta 
1986 v Trbovljah, so se delno sprostile kapa-
citete v centrih, ki so delovali že prej, poleg 
ljubljanskega še v Slovenj Gradcu, Mariboru, 
Celju, Novi Gorici in Izoli. V marsikaterem 
centru je prišlo prehodno do ukinitve nočnega 
turnusa. Dogovorjeno je bilo, da se dializni 
bolnik dializira v krajevno najbližjem centru 
trikrat tedensko.

Od česa je odvisna dolžina dializne 
procedure?
Trajanje ene dializne procedure je odvisno od 
številnih dejavnikov: od rezidualne diureze, 
vrednosti dušičnih retentov, elektrolitov 
(žargonsko od izvidov mesečnih preiskav), pa 
tudi od prinosa teže v interdializnem obdobju. 
Najvarnejša in dolgoročno za pacienta najbolj-
ša je po Tassinu imenovana long- soft dializa, 
ki traja šest do osem ur trikrat tedensko. Trikrat 
po pet ur je zadovoljiv približek.

Spominjam se, kako težko je bilo prepričati pa-
cienta, da je privolil v podaljšanje trajanja časa 
dalize tudi zato, ker je med vožnjo na dializo od 
zdomca iz Nemčije, ki se je med dopustom v 
Beli krajini dializiral pri nas izvedel, da v Nemčiji 
upoštevajo ameriško pravilo številke 3: tri urna 
dializa, tri litre odvzema. Naš zdomec je to še 
bolj jasno povedal: »Kad so ti skinuli 3 kg, so te 
brzo odklopili sa aparata«. Princip trojke je bil 
tudi čez lužo kratkega daha, saj je smrtnost na 
dializi zelo porasla.

Velika večina pacientov se dializira trikrat 
tedensko po štiri do pet ur. Vsako podaljšanje 
dialize je koristno, pa čeprav samo za pol ure. 
Glede na to, da ima pacient v povprečju 156 

9. maja 2017, na Dan Evrope, sem se dopoldne oglasila 
na odseku za dializo, da skupaj z zdravstvenim osebjem 
malo pokramljamo in obudimo spomine na 9. maj 2001, 
ko je takratni minister za zdravje prof. dr. Dušan Keber 
svečano prerezal trak in odprl nove prostore odseka. Živo 
se spominjam, da je v govoru dejal, da z velikim veseljem 
odpira novo pridobitev, pri kateri ministrstvo ni sodelovalo s 
finančnimi sredstvi. Velika tabla na steni v čakalnici pa nemo 
govori, kdo vse so bili donatorji za ta dosežek. 
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dializ na leto, teh tedenskih  devetdeset minut 
znatno poveča število dializnih ur na letni ravni. 
Podoben izračun je možen tudi s krajšanjem 
dialize za pol ure, dolgoročno v škodo pacienta.

Na kongresu EDTA pred več desetletji je eden 
od udeležencev predlagal, naj bo tedensko 
število ur dialize npr. 15, vendar naj bi bila zaradi 
daljšega presledka prva dializa v tednu 6 urna, 
druga naj bi trajala 5 ur, zadnja pa samo 4 ure.

Predpis dializne procedure je strogo indivi-
dualen, izvajalec dialize ne sme upoštevati 
izražene želje pacienta po večji UF, ker ima v 
planu npr. »žurko« z večjim vnosom tekočine. 
Dobronamernost se lahko konča s hipotonijo 
in vsem, kar to stanje lahko prinese.

Kako ste skupaj z glavno medicinsko 
sestro kadrovali v naslednjih letih?
Povečan obseg dela zaradi vse večjega priliva 
pacientov, ki so potrebovali nadomestno 
zdravljenje, predvidene odsotnosti zaradi 
porodniškega dopusta, pa tudi dejstvo, da je 
potrebna nekaj mesečna edukacija, prva leta 
še v UKC, so bile znak za alarm. Marsikatero 
medicinsko sestro smo povprašali, povabili, 
nekatere so prišle samoiniciativno. Vsako, ki se 
je odločala za dializo, sva z glavno medicinsko 
sestro Jožico Majcen, po njeni upokojitvi leta 
2003 pa z diplomirano medicinsko sestro 
Marico Parapot, zelo natančno seznanili s 
specifično naravo dela. Razgovoru je sledil 
predlog, naj si vzame čas, naj pride v Center 
za dializo za cel dopoldanski ali popoldanski 
turnus. Vedno je bil omenjen tudi nočni turnus 
in delo ob nedeljah. Center za dializo  je zaprl 
vrata za kronični program edino na novega leta 
dan, pa še ta dan smo nadomestili eno nedeljo 
prej. Ne glede na dan v tednu ali nočno uro smo 
pacientu, ki je urgentno potreboval dializno 
zdravljenje, to tudi izvedli.

Medicinske sestre so v Center za dializo prišle z 
različnih oddelkov bolnišnice. Ena medicinska 
sestra se je po tednu izobraževanja v UKC odlo-
čila, da to ni to, kar si je predstavljala, vrnila se je 
v OIIM. Številne druge medicinske sestre pa so 
vztrajale v učni dobi, ki je še nekaj let potekala v 
Ljubljani, zadnja desetletja pa učenje poteka pri 
nas. Nekaj medicinskih sester, ki imajo izrazito 
razvit občutek za učenje, dobesedno zaviha 
rokave in učna doba se začne. Učenje traja 
različno dolgo, veliko Krke mora preteči, da 
lahko medicinska sestra dela samostojno.

Kakšen je vaš pogled na prihod 
zdravstvenih tehnikov v kolektiv Centra 
za dializo?

Število zdravstvenih tehnikov, ki so se želeli 
zaposliti v Centru za dializo, se je povečalo 
verjetno podobno kot na ostalih oddelkih. 
Vsakega zdravstvenega tehnika sva se z glavno 
medicinsko sestro razveselili iz več razlogov. 
Poleg strokovnih kvalitet, razvite empatije 
za delo s kroničnim pacientom, je prisotnost 
zdravstvenega tehnika v popolnoma ženskem 
kolektivu razbila monotonijo v nestrokovnih 
pogovorih. Tudi pregovorno večja fizična 
moč je prišla včasih prav ob dvigovanju težkih 
bremen. Največ smo imeli istočasno zaposlenih 
pet zdravstvenih tehnikov, vsega skupaj pa 
devet.

Ali so medicinske sestre pogosto 
zapuščale Center za dializo in kateri so 
po vašem mnenju glavni razlogi?
Odhajanja zdravstvenega osebja iz Centra za 
dializo v prvih letih praktično ni bilo,v kasnejših 
letih pa na žalost temu ni bilo tako.

Delo v Centru za dializo je zahtevno, odgovor-
no, le na katerem oddelku ni! Delo je predvsem 
monotono, vse se ponavlja kot na tekočem 
traku. Eni in isti pacienti, ponedeljkovi spet v 
sredo in petek, druga garnitura se ponovi v 
torek,  četrtek in soboto, vse tedne v mesecu, 
vse mesece v letu, tudi deset, dvajset let ali več. 
Na prvi pogled je delo res rutinsko, monotono, 
vendar je vsak pacient svet zase, tudi pri enem 
in istem pacientu sta redkokdaj dve dializni 
proceduri enaki. Pacientu je potrebno pris-
luhniti, znati povprašati o morebitnih težavah, 
opaziti pomanjkanje apetita, še prikrite znake 
hipervolemije. Zaznati je potrebno tudi druge 
stiske in probleme, ki so se pojavili v zvezi z 
njegovim nadomestnim zdravljenjem kronične 
ledvične odpovedi.

Kako je včasih težko delati s kroničnimi bolniki, 
tako ambulantnimi, še bolj s tistimi, ki so 
hospitalizirani, vemo vsi zaposleni zdravstveni 
delavci.

V intenzivnih enotah zdravstveno osebje 
zavzeto, z veliko mero znanja, ob uporabi šte-
vilnih aparatur, dobesedno bije boj za življenje 
pacientov. Zadovoljstvo in veselje zdravstvene-
ga oseba je neizmerno, ko se srečniki pojavijo 
na vratih Oddelka intenzivne internistične 
medicine (OIIM) ali Kirurške enote intenzivne 
terapije (KEIT) nekaj tednov po ozdravitvi.

Vsakič, ko je medicinska sestra sporočila, da 
odhaja v drugo delovno okolje, sem v razgo-
voru poudarila, da ima specialna znanja, da 
jo vidim dolgoročno le v drugem Centru za 

dializo, ki ga bo obogatila s svojimi izkušnjami. 
Na žalost temu niti enkrat ni bilo tako.

Živo se spominjam prvega odhoda. Višja 
medicinska sestra Valerija je iskala nove izzive 
na Medicini dela, na ORL. Vrnitve v Center za 
dializo po nekaj letih kroženja smo bili zelo 
veseli, tu je dočakala upokojitev. Višja medicin-
ska sestra Kristina je kar nekaj časa tehtala med 
službo v domačem kraju. Odločila je seveda 
bližina in družina. Nekaj medicinskih sester je 
želelo dopolniti svoje znanje, odločile so se za 
delo v OIIM in KEIT, ena se je odločila za delo 
v patronažni službi. Tudi moški del zdravstve-
nega osebja je krenil novim izzivom naproti 
(reševalna služba, patologija, operativne stroke, 
pedagoško delo, zastopništvo firme.)

Kolektiv ni zaprt krog, je živ organizem. 
Življenjski izzivi so za posameznika različni. 
Odhodi so nujno povezani s prihodi, ki pravi-
loma pomenijo svež veter. Glede na relativno 
dolgo učno dobo pa odhod osebja lahko takoj 
enakovredno nadomesti le medicinska sestra 
iz drugega Centra za dializo.

Kako se spominjate nočne dialize?
Nočna dializa je nočna mora vsake dializne 
medicinske sestre, pa pacienta seveda tudi. 
Dializiranje v nočnem turnusu je bilo v preteklih 
desetletjih potrebno zaradi pomanjkanja 
prostih mest za dializiranje v dopoldanskem 
ali popoldanskem turnusu. Priključitev je bila 
ob osmi uri zvečer, odključitev pa okrog polnoči 
ali pa še kasneje. Sledila je še vožnja z rešilnim 
avtom v domače okolje. Razumljivo je bilo, da 
je nočni turnus najprej prizadel paciente iz 
Novega mesta in bližnje okolice.

Ob nočni dializi moram omeniti še en vidik, na 
katerega se je često pozabilo. Vse medicinske 
sestre, ki so delale na oddelkih, točno vedo, 
kakšne so obremenitve v dopoldanskem, 
popoldanskem in nočnem turnusu. Delo v 
nočnem turnusu v Centru za dializo pa je enako 
intenzivno kot v ostalih turnusih. Primerljive 
obremenitve ima medicinsko osebje v OIIM 
in KEIT.

Izobraževanje medicinskih sester 
Tudi za zdravstveno osebje v Centru za dializo 
velja vseživljenjsko izobraževanje. Poleg osnov-
nega znanja, ki je vstopnica za samostojno delo, 
se medicinske sestre in zdravstveni tehniki 
izobražujejo tudi v okviru stanovske sekcije. Na 
stanovskih sestankih niso samo pasivne udele-
ženke, ampak često sodelujejo tudi z lastnimi 
prispevki, ki prikazujejo kako npr. izvajamo 
preddializno edukacijo, prehransko svetovanje, 
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kako izvajamo ukrepe glede okužbe z MRSA, 
še bi lahko naštevala. Redno so udeleženke 
EDTNA (evropskega kongresa za dializo in tran-
splantacijo) po principu kroženja, tako da so v 
doglednem času vse prišle na vrsto, pa ne samo 
enkrat. V zadnjem obdobju smo zastopnikom 
proizvajalcev, ki izdelujejo dializne monitorje 
ali nudijo nove dializne tehnike predlagali, da 
se izobraževanje izvede doma, v Centru za 
dializo. Ni bilo potnih stroškov, odsotnosti iz 
dela. V času mojega službovanja sem skrbela, 
da so medicinske sestre preko posredovanih 
strokovnih člankov širile in bogatile svoje 
znanje tudi z drugih vej medicine, saj pacient 
na dializi nima samo odpovedi ledvic, temveč 
so prizadeti tudi drugi organski sistemi.

Omeniti pa moram tudi to, da medicinske 
sestre že več let organizirajo za predšolske 
otroke,  osnovnošolce in srednješolce predava-
nja o delovanju ledvic in ogled Centra za dializo. 
Izobraževanje je nikoli končana zgodba, poteka 
v več smereh.

Kateri dogodki, veseli ali žalostni, 
so se vam vtisnili v spomin v času 
službovanja?
Vse zaposlene v Centru za dializo je neizmerno 
razveselila novica, da je naša pacientka, doma 
s Senovega, v sedmem mesecu nosečnosti s 
carskim rezom rodila zdravega fantka. Dializirali 
smo jo po navodilih iz UKC, vse dni v tednu, 
razen nedelje. Lahko si mislite, kako smo bile 
po žensko raznežene, ko se je po nekaj mesecih 
pojavila na obisku z dojenčkom v naročju.

Vedno znova smo se veselili vsake uspešne, 
sprva sorodniške transplantacije, ki so jim 
nato sledile presaditve po uspešno vpeljanem 
donorskem programu.

Žalostnih dogodkov je bilo več. Vsaka, včasih 
tudi odrešilna smrt, nas je vedno znova 
pretresla, čeprav smo vsi dobro vedeli, kako 
neugodne spremljajoče bolezni ima posame-
zen pacient.

Ne smem pozabiti tragičnega dogodka, ko so 
medicinske sestre zaman čakale paciente iz 
Krškega za priključitev v nočnem turnusu. Trije 
so umrli v prometni nesreči v čelnem trčenju, 
takrat še na stari magistralki.

Tragični dogodek na cesti, nekaj uspešnih tran-
splantacij v kratkem času in nepričakovano smo 
imeli višek medicinskih sester. Kakšna škoda, da 
se to ni zgodilo v času dopustov. Medicinske 
sestre so bile prehodno razporejene v OIIM, kje 
so spoznavale še druge načine intenzivnega 
zdravljenja.

Katera zdravila ali dializne tehnike 
so pomembno vplivale na kvaliteto 
življenja pacientov s kronično ledvično 
odpovedjo?
Na kvaliteto življenja pacientov s kronično 
ledvično odpovedjo je najbolj je vplivalo 
odkritje, izdelava in uporaba rekombinantnega 
eritropoetina (EPO).

V prejšnjem stoletju si kroničnega dializnega 
pacienta spoznal na daleč zaradi izrazite 
bledice, na blizu pa zaradi uremičnega zadaha, 
arterio-venske (AV) fistule pa često nisi opazil, 
ker so številni pacienti tudi poleti nosili 
oblačila z dolgimi rokavi. Pred EPO dobo so 
zaradi nizkih vrednosti hemoglobina pogosto, 
nekateri večkrat mesečno, dobivali transfuzije 
za dvig hemoglobina do 110g/L. Posledično se 
je razvila hemokromatoza, saj so posamezni 
pacienti dosegli vrednosti feritina, ki jih je 
biokemični laboratorij le s težavo določil, tako 
visoke so  bile.

Spominjam se tudi, da je bilo potrebno kar 
nekaj časa, da smo farmacevtom, ki so tržili 
eritropoetin, dopovedali, da popolna korekcija 
anemije ni potreba, oziroma je celo nevarna. 
Reološke lastnosti krvi za dializiranje so opti-
malne pri vrednostih do 120 g/L, krvni tlak je 
ob višjem hemoglobinu praviloma višji oziroma 
slabše urejen.

V času mojega ukvarjanja z dializo smo za ure-
janje metabolizma kalcija in fosforja uporabljali 
različne fosfatne vezalce, od aluminijevega hi-
droksida, kalcijevega karbonata, različnih oblik 
vitamina D, do novejših kalcimimetikov.

V vseh teh desetletjih so se izboljševale lastnosti 
dializatorjev in dializnih monitorjev. Od plošča-
tega dializatorja s kuprofansko membrano in 
velikim polnitvenim volumnom smo postoma 
dobili kapilarne dializatorje s biokompatibilnimi 
lastnostmi in majhnim polnitvenim volumnom. 
Acetatna dializa je realna preteklost, nado-
mestila jo je bikarbonatna. Sedaj izvajajo v 
Centru za dializo številne različice dializnih 
procedur, npr. tudi on line hemodiafiltracijo, 
kontinuirane metode (CAVH, CVVH). Kot anti-
koagulantno sredstvo je namesto heparina v 
porastu uporaba citrata.

Kako pomembna je dieta v procesu 
zdravljenja pacientov s kronično 
ledvično odpovedjo (KLO)?
Dieta ima zelo pomembno vlogo, zahteva 
ne samo dobro, temveč odlično sodelovanje, 
pacient mora biti opolnomočen, kot temu 
pravimo sedaj.

Da je dieta zelo pomemben del zdravljenja, 
nam je že davnega leta 1979 razložil pokojni 
profesor dr. Dražigost Pokorn na učni delavnici 
o hipoproteinski dieti, ki sta ga skupaj s profe-
sorico Jožico Pirc organizirala za bolnišnične 
dietetičarke in druge zainteresirane. Pekli smo 
neslan kruh in piškote, delali hipoproteinske 
zrezke. Hipoproteinska dieta je v naslednjih 
letih izgubila na veljavi, saj smo želeli, da pride 
pacient na dializo v optimalnem nutricijskem 
stanju, pa tudi dializnih mest je bilo dovolj.

Ob rednih kontrolah v nefrološki ambulanti 
smo vse zdravnice, pri pacientih ki so bili 
predvideni za vključitev v program nadome-
stnega zdravljenja, vestno skrbele za korekcijo 
anemije, urejen krvni tlak, korekcijo acidoze, 
razlagale tudi o hrani, bogati s kalijem in fos-
forjem. Uspeh je bil komaj opazen, skromen. 
Porodila se je ideja o prehranskem svetovanju 
že v preddializnem obdobju, kar je časovno 
nekako sovpadalo s preddializno edukacijo 
pacienta in svojcev. Medicinske sestre so se 
zavzeto lotile tega zahtevnega dela in vse to 
tudi predstavile, ne samo sodelavkam, temveč 
tudi v širšem, slovenskem prostoru. Vzemite v 
roke zbornik, izdan ob strokovnem srečanju 
leta 2005, ob 25 letnici novomeške dialize.

Izobraževanje glede dietne prehrane pa je po-
tekalo tudi na druge načine. Organizirale smo 
sestanek z dietetikom, gospodom Lavrincem, 
ki ima tudi sam sladkorno bolezen. Še sedaj mi 
je pred očmi slikovni material, predstavljena 
živila s poudarkom na količini. »Kos mesa naj 
bo velik kot dlan,« je rekel, »nič večji.«

Dietni obroki so bili servirani tudi med dializira-
njem. Pacienti so odklanjali neslan kruh, dietno 
hrano so le poizkušali, pogosto odklanjali. 
Kuhinja je to začutila kot alarm. Dietetičarka 
je skupaj z zaposlenimi izpeljala anketo o 
zadovoljstvu s prehrano na dializi. Z velikim 
razumevanjem dietetičarke in bolnišnične 
kuhinje smo organizirali sestanek o dietni 
prehrani za paciente in svojce. Po predavanju 
je sledil ogled bolnišnične kuhinje, strokovno 
druženje smo končali z dietnim kosilom za vse 
udeležence v obednici bolnišnice. Na mizi je pa-
ciente čakal neslan kruh, v košaricah so bili tudi 
fosfatni vezalci za vsak slučaj, za pozabljivce.

V prehransko svetovanje in osveščanje se je 
vsa desetletja vlagalo veliko energije, tako 
da upam, da ekstremnih hiperfosfatemij 
in hiperkalijemij ni več. Živo se spominjam 
hiperkalijemije s prevelikim vnosom češenj, 
ki se je končala tragično, na srečo ne v našem 
centru. Tudi sezona kislega zelja in repe prinese 
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hipervolemije, saj gre za živili, ki nista samo kisli, 
marveč tudi zelo slani.

Po drugi strani pa so nizki prinosi teže, majhna 
poraba v predpisovanju fosfatnih vezalcev, 
pa tudi drugi laboratorijski izvidi znak, da je 
prehrana v domačem okolju neustrezna.

Prehransko svetovanje je v zadnjih letih z novo 
dietetičarko, pa tudi entuziazmom in poglob-
ljenim znanjem medicinskih sester v Centru 
za dializo dobilo nov zagon, kar bo prineslo 
zagotovo dolgoročne rezultate.

Kako pomembna je fizična aktivnost 
pacienta, ki se zdravi zaradi dokončne 
odpovedi ledvične funkcije?
Na splošno velja, da je za slehernega izmed 
nas fizična aktivnost zelo pomembna, kar velja 
seveda tudi za vsakega kroničnega pacienta. 
Če ne zmoreš teči, hodi sprva počasi, nato vse 
hitreje. Če ne moreš voziti bicikla, sedi doma 
na sobno kolo. Opravljaj vsa domača hišna ali 
vrtna opravila, če le imaš vrtiček. Pojdi peš na 
obisk k prvemu sosedu, kasneje pa do najbolj 
oddaljenega soseda v vasi ali kraju.

O pomenu fizične aktivnosti je bilo marsikaj 
jasno že davnega leta 1979. Spominjam se, da 
je v UKC v sobo, kjer so se dializirali pacienti, 
prišla fizioterapevtka in po njenih navodilih so 
pacienti, priključeni na dializo, telovadili, raz-
gibavali posamezne mišične skupine. Kasneje 
je bila ta aktivnost opuščena, verjetno delno 
zaradi finančnih sredstev, pa tudi zaradi neza-
interesiranosti pacientov, ker so si med dializno 
proceduro želeli spočiti, trdili so, da se razgibajo 
že v domačem okolju.

V zadnjih letih so se na tržišču pojavila in bila 
tudi v rabi, pa ne samo testno, ležeča sobna 
kolesa. Izkazalo se je, da je fizična aktivnost v 
tej obliki med dializo zelo koristna. Tako kolo je 
primerno za mlajše motivirane paciente, ki se 
zavedajo, da ležanje 15 ur tedensko na dializi 
neugodno vpliva na njihovo mišično maso.

Pomen fizične aktivnosti na naš imunski sistem 
pa je že druga dobra poznana zgodba.

Kakšen je vaš pogled na dializiranje v 
domačem okolju?
Ker iz vprašanja ni jasno razvidno, ali mislite 
na hemodializo, ki se izvaja doma ali na peri-
tonealno dializno metodo, bom zapisala nekaj 
svojih razmišljanj o tem. 

Za obdobje okoli 1980 zagotovo vem, da se 
je pacient iz Loža pri Cerknici dializiral doma, 
ob pomoči žene. Delovna organizacija mu 
je kupila monitor, vsa edukacija se je vršila v 

Dializnem centru UKC Ljubljana, na dom mu je 
bil dostavljen ves potrošni material.  Odpadle 
so 3x tedenske vožnje na dializo v Ljubljano in 
nazaj. Kasneje je bilo še nekaj poskusov dialize 
na domu, vendar so bili to le redki prebliski. 

Tudi v našem Centru za dializo je bolnik izrazil 
željo za dializo na domu, vendar je misel na 
to dejavnost v domačem okolju hitro opustil. 
Spoznal je vse zadrege pri pripravi ustrezne 
vode za izvajanje dializne procedure, zaznal je 
problem zbadanja AV fistule. Prihod na dializo 
in nazaj sicer vzame kar nekaj časa, pomeni pa, 
da odgovornost za postopek prevzame educi-
rana medicinska sestra. Dializiranje v bolnišnici 
pomeni tudi kvačkanje socialne mreže, ki je 
tudi zelo potrebna in pomembna.

V pomanjkanju dializnih monitorjev je pomem-
ben tudi enostaven izračun. Hemodializa na 
domu pomeni enega pacienta na en monitor, 
v bolnišnici pa en monitor uporabljajo štirje 
pacienti v dveh turnusih ali celo šest pacientov, 
če imamo še nočni turnus.

Peritonealna dializa (PD) je ena izmed treh oblik 
nadomestnega zdravljenja kronične ledvične od-
povedi. Izvaja se v domačem okolju, lahko tudi v 
DSO. Njene prednosti so številne: odpade trikrat 
tedenska vožnja v dializni center in nazaj, odpade 
za marsikaterega bodeče zbadanje AV fistule in 
odvisnost od dializnega aparata. Menjave dia-
lizne raztopine (vtok in iztok) opravlja pacient 
sam ali ob pomoči svojca preko peritonealnega 
katetra, ki ga pred pričetkom vstavi z operativnim 
posegom za to izurjen kirurg. Pri nas je to najprej 
začel žilni kirurg Jože Steklasa, dr. med., sedaj pa 
to izvaja Rok Testen, dr. med. 

Pri PD so dietne omejitve manjše, nihanj dušič-
nih retentov je manj. Ta metoda zdravljenja je 
primerna za skrbnega, zelo natančnega paci-
enta, ki se dobro zaveda nevarnosti možnega 
peritonitisa. PD metoda omogoča tudi večjo 
mobilnost, tako pri načrtovanju dopusta ali 
izpeljavi službenih obveznosti. V hotelski sobi 
pacienta pričaka že ves material za izvajanje 
PD procedure.

Maja 1994 je prim. Polonca Furlan, dr. med., 
pričela ambulantno kontrolirati prve štiri paci-
ente na PD, ki so bili vključeni v UKC Ljubljana. 
14.6.1994 pa je zdravnica Globokarjeva 
organizirala vse potrebno za vstavitev perito-
nealnega katetra s kirurško metodo v naši hiši. 
S pacienti na PD, pa tudi na hemodializi (HD), 
so se ukvarjale tudi Polona Kosmina Golob, dr. 
med., Mateja Globokar, dr. med., pa tudi mlajša 
generacija zdravnic, Sergeja Dobravc, dr. med. 
in Vlasta Malnarič, dr. med.

Kaj pa transplantacija ledvic?
Transplantacija ledvic je dolgoročno najbolj 
uspešna metoda zdravljenja pacientov s kro-
nično ledvično odpovedjo. Vsak pacient, ki je 
bil planiran za nadomestno zdravljenje, je bil že 
v nefrološki ambulanti seznanjen z vsemi tremi 
metodami zdravljenja odpovedi ledvic. Dobil je 
podatke o HD, PD in transplantaciji, vendar ne 
vedno in z razlogom, po istem vrstnem redu.

Druga dejavnost, s katero se je začel kmalu 
po odprtju ukvarjati naš Center za dializo, je 
bila priprava pacienta za transplantacijo ledvic 
po za to posebej določenem protokolu. Prve 
transplantacije so bile sorodniške, dajalci 
ledvic so bili starši, bratje, sestre. Sorodniška 
transplantacija je bil programiran, elektiven 
postopek, ki sta ga v UKC izvedla urolog in 
žilni kirurg. Prva sorodniška transplantacija 
je bila pri našem pacientu opravljena že leta 
1986. Dolgost delovanja presajene ledvice od 
živega dajalca je praviloma daljša, največ časa 
delujoča ledvica v našem dializnem centru od 
sorodnika je 30 let. V naslednjih letih sta bila 
v povprečju transplantirana po dva pacienta 
tudi iz programa PD. Po vključitvi Slovenje 
v EURO TRANSPLANT leta 2000 se je število 
transplantiranih povečalo, tudi do šest naših 
pacientov je bilo transplantiranih na leto.

Protokoli za pripravo pacienta za transplan-
tacijo so postali vse bolj zahtevni, saj so 
vključevali številne dodatne preiskave. Zadnja 
leta se je začelo ponovno razmišljati o sorodni-
ški transplantaciji, ki je zaradi velikega obsega v 
preteklih letih utrla pot kadavrski. Junija 2016 
je bil v UKC izveden že laparoskopski odvzem 
ledvice pri živem dajalcu, ki ji je sledil ustaljen 
postopek implantacije. Kakšen napredek 
pomeni laparaskopija tudi na področju pre-
saditve ledvic! 

Transplantirani pacient ne izgubi stika z matič-
nim centrom. Občasno se vrača na kontrolni 
odvzem krvi, npr. na določitev nivoja ciklospori-
na, na aplikacijo Venoferja ali da opravi odvzem 
krvi za preiskave. Ob prenehanju delovanja 
presadka pa se pacient ponovno začne dia-
lizirati pri nas. 

Kaj vse se skriva za besedami 
počitniška dializa?
Največja želja slehernega dializnega pacienta 
je preživljanje vsaj nekajdnevnega ali enote-
denskega dopusta skupaj z družinskimi člani. 

Pred davnimi leti so se začele »dopustniške« ak-
tivnosti na nivoju posameznih dializnih centrov 
v Sloveniji, nekako v slogu jaz tebi, ti meni. 

ozrimo se nazaj
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ozrimo se nazaj

Pacientu, ki je prišel na dopust ali zdravljenje 
v bližnje zdravilišče, smo omogočili dializiranje 
pri nas. Dializni center Izola smo prosili za dia-
liziranje pacientov, ki so želeli preživeti dopust 
ob naši obali. Dostikrat je šlo na tesno, vendar 
so tudi dopustniki dobili svojo dializo.

Ob aktivnem sodelovanju Zveze društev dia-
liznih bolnikov Slovenije so se pacienti lahko 
dializirali tudi v dializnem centru v Rovinju, 
kasneje tudi v Medulinu.

Dializirali smo zdomca iz Nemčije, ki prihaja na 
dopust, slovenskega Francoza, ki je prišel na 
obisk, poslovneža s Švedske, ki je potreboval 
sobo z internetno povezavo. Vse se da izvesti, 
če je volja in širše razumevanje.

»Povsod je lepo, doma je najlepše,« je dejal naš 
pacient in poprosil medicinsko sestro Marico 
za dvakratni sobotno - nedeljski razpored. 
Pacientu smo dializo podaljšali, odpeljal se 
je na Krk, za kar je porabil dobri dve uri in se 
ponovno javil na predvideno dializo z otoka 
Krka. Hitro mu je minil teden dopusta, ne da 
bi videl dializni center na Reki.

Katera oseba je še nepogrešljiva v 
dializnem timu?
To je tehnik elektronik Marko Kobe, ki ima v 
kletnih prostorih svoj delovni prostor za pre-
težni del opravil, za katere je zadolžen.

Brez nepretrgane oskrbe z električno energijo 
stabilne napetosti in oskrbe z ustrezno priprav-
ljeno in zadostno količino vode se dan v Centru 
za dializo ne more pričeti.

Ogled novomeške čistilne naprave v Ločni in 
vodarne Jezero v Dobruški vasi me je prepričal, 
da je voda, ki priteče iz pipe oz. voda, ki vstopi v 
niz mehanskih in drugih filtrov na dializi sedaj 
gotovo boljše kvalitete kot kakšno desetletje 
nazaj. Šele z reverzno ozmozo prečiščena 
voda je ustrezna za izvajanje dializnih pro-
cedur z visoko permeabilnimi membranami, 
kar zagotavlja dobro zdializiranost pacienta. 
Tehnik Marko skupaj z dolgoletnim zunanjim 
sodelavcem skrbi tudi za kvaliteto vode v 
distribucijskem cevju po zato predvidenem 
protokolu.

Marko Kobe izvaja tudi redna servisiranja in 
predvsem tekoča popravila dializnih monitor-
jev. Njegova skrb je tudi postavitev monitorja 
skupaj s transportno enoto RO v OIM in KEIT, 
kjer se izvajajo akutne dialize, ne glede na uro 
dneva ali noči. 

Spominjam se, da me je redno obveščal tudi o 
iztrošenosti dializnih monitorjev, saj ima vsak 

monitor števec opravljenih ur. Njegovi podatki 
so bila trdna osnova, kadar so zahtevali na 
upravi utemeljitev nabave novega dializnega 
monitorja. Mimogrede, dializni monitor je bil 
v preteklih desetletjih aparatura, ki je s polno 
paro, kot rečemo žargonsko, delala dva turnusa, 
včasih tudi tri.

Kakšno je bilo sodelovanje z drugimi 
dializnimi centri, pa tudi v lastni hiši?
Odlično, zanimivo vprašanje! Sam si nebog-
ljen, napraviti ne moreš ničesar. Če ne bi bilo 
nefrološkega odseka, ki ga je odločno vodila 
prim. Polonca Furlan in po njeni upokojitvi 
Polona Kosmina, dr. med., ne bi imeli na kupu 
zbranih pacientov z ledvično boleznijo, pa tudi 
s kronično ledvično odpovedjo. Prva leta me je 
Furlanova nadomeščala tudi v Centru za dializo, 
ravno tako tudi Kosminova. Ob upokojitvi sem 
vodenje dialize predala Mateji Globokar, dr. med., 
mlajša generacija zdravnic pa se menjava tako, 
da so nekaj mesecev v Centru za dializo in nato 
ponovno na Oddelku za nefrologijo. Slišim pa, 
da je tudi med nefrologinje prišel moški, Boštjan 
Kersnič, dr. med. Dobro je potekalo sodelovanje 
z zdravniki vseh internističnih odsekov, pa tudi 
s kirurgi. Če ni ustreznega žilnega pristopa, za 
katerega se je pri prof. Drinovcu priučil Jože 
Steklasa, dr. med., bi bili odvisni od drugih. Žilne 
pristope so kreirali tudi prim. Šikovec, Klemen 
Kerin,dr. med., sedaj pa trenutna generacija žilnih 
kirurgov. Zelo dobro je potekalo sodelovanje z 
laboratorijem, radiološkim oddelkom, transfuzijo, 
pa tudi drugimi službami.

Če so nastajali problemi v lastni ustanovi, so bili 
relativno hitro razrešeni. Kar nekaj težav sem 
imela prva leta ob pričetku dela v Centru za 
dializo s plansko analitsko službo. Od mene so 
zahtevali kar se da natančno planiranje letnega 
števila dializnih procedur. Misija nemogoče! 
Veš, koliko pacientov trenutno dializiraš, znaš 
množiti, tri dialize na teden, 156 dializ na 
leto. Dokaj natančno veš, koliko pacientov s 
KLO kontroliraš sam in ostale nefrologinje v 
ambulanti. Znaš seštevati, tudi odštevanje 
obvladaš od osnovne šole naprej, vendar 
ne moreš predvideti, koliko pacientov bo v 
tekočem letu transplantiranih, koliko jih bo 
prišlo na metodo PD, ne nazadnje ne moreš 
predvideti, koliko jih bo zapustilo ta svet. Samo 
grobo lahko oceniš število dopustniških dializ 
ali pa urgentnih dializ za paciente iz drugih, 
privatnih dializnih centrov. Tudi število akutnih 
dializ v OIM in KEIT je nepredvidljivo. 

Če me spomin ne vara, je vnema po točnih 
številkah popustila, ko je ZZZS  sprejel 

odločitev, da bo vsaka dializa plačana. Znanje 
osnovnih računskih operacij pa je bilo vseskozi 
potrebno pri naročanju dializatorjev, potrošne-
ga materiala, pa tudi pri kadrovskem planiranju.

Sodelovanje z UKC Ljubljana je bilo korektno 
na strokovnem nivoju, organizacijsko pa smo 
se skupaj z medicinskimi sestrami glasno in up-
ravičeno jezile, ker smo večkrat prosili za seznam 
pacientov, ki jih zaradi KLO vodijo iz naše širše 
regije in so potencialni kandidati za dializiranje 
pri nas. Razgovori so bili brez uspeha.

Živo se spominjam tudi primera pacienta iz 
dializnega centra v Krškem, ki se je 2. 1.pojavil 
na vratih našega centra in zahteval dodatno 
dializiranje, ker da ima 3. 1. operativni poseg v UKC 
Ljubljana, njegov center pa je ob praznikih zaprt.

Sodelovanje z drugimi centri je bilo odlično. 
1.11.1990 je dan, ki so se ga verjetno zapomnili 
v Dializnem centru Celje. Voda je zaradi poplav 
zalila dializni center, takrat smo opravili 177 
dializ za celjske paciente. V začetku vojne na 
Hrvaškem smo prehodno dializirali tudi paci-
ente iz Ozlja, ki niso mogli priti v Karlovac, ki 
so ga bombardirali. Solidarnost, nesebičnost, 
predajanje znanja in izkušenj!

Ali ste se kdaj udeležili srečanj s 
pacienti?
V prvih letih nas je bilo vsega skupaj, tako 
pacientov kot zaposlenih, za slaba dva ducata. 
Spominjam se prvih prednovoletnih srečanj, ki 
jih je organiziralo zdravstveno osebje. To je bilo 
prijetno nekajurno druženje, da smo zaposleni 
videli sproščene in zadovoljne obraze dializnih 
bolnikov.

Kasneje je ljubljansko društvo dializnih pacien-
tov enkrat letno organiziralo sestanek, ki se je 
začel s strokovnim delom. Predavatelji so bili 
zdravniki ali medicinske sestre, nato pa je bilo 
še prijetno druženje s kosilom. Taka druženja 
so bila v UKC, Dolenjskih Toplicah, Laškem 
in morda še kje. Ocenila sem, da je prav, da 
slišim tudi jaz to, kaj so slišali naši, sicer redki 
pacienti, ki so si v nedeljo vzeli čas za krajši izlet 
in strokovni sestanek. Reinterpretacija slišanega 
zaradi moje prisotnosti ni bila možna. Pri kosilu 
sem opazila, da so le redki posamezniki med 
obrokom vzeli svoj fosfatni vezalec. 

Na prelomu stoletja, ko je bilo tudi novomeško 
društvo zelo aktivno, so bile vsakoletne skup-
ščine društva organizirane v okolici Novega 
mesta, udeležba pacientov in svojcev je bila kar 
velika. Še večja udeležba je bila na pikniku na 
Kolpi v Fučkovcih ali druženje po ogledu kraške 
jame blizu Kostanjevice. Na druženju na Trški 
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gori nad Krškim je bil organiziran tudi prostor za 
izvajanje menjav za paciente na PD. Tudi piknik 
na Bučki je bil dobro obiskan. Ta druženja so 
mi ostala v spominu predvsem po osebnem 
razgovoru s svojci, ki so pogosto potožili, kako 
posamezniki prikrivajo težave. Najpogosteje jih 
je zanimala prognoza, število let, ki jih lahko 
pacient preživi z dializo. Odgovor je bil jasen. 
Dializa lahko nadomesti funkcijo ledvic, ne 
more pa vplivati na druge spremljajoče bolezni.

Kaj pa druženje ali družabno življenje 
zaposlenih?
Prav je, da spregovorim tudi o tem.

Kadar je bil v zraku čutiti nemir, kadar so 
začele, sicer kot mravlje pridne čebelice pikati 
kot ose, je bilo potrebno ukrepati. Razpisan 
je bil sestanek, vedno s podobnim dnevnim 

redom: poročilo s strokovnega sestanka, tekoča 
problematika, razno. Večnamenski prostor v 
kleti je razelektril ozračje, skoraj vse, kar nam 
je ležalo na duši, je bilo povedano, razloženo, 
komentirano daleč proč od pacientovih ušes. 

Zaposleni smo se družili tudi ob praznovanju 
okroglih obletnic, moški del ekipe je opravil 
kar nekaj odmevnih kolesarskih podvigov. 
Ob teh, več urnih druženjih, sem spoznavala 
zdravstveno osebje še z druge, bolj osebne 
strani, odkrivala kvalitete posameznikov, ki sem 
jih poprej le slutila. Takšna druženja so bila že 
pred nekaj desetletji »team building« v najbolj 
žlahtnem pomenu besede.

Morda sem bila kot šefica v očeh številnih 
zaposlenih sitna, prestroga, malenkostna. Od 
zaposlenih sem pričakovala vestno opravljanje 
dela, razumevanje za pacientove težave in 

pripadnost kolektivu, ki je z leti postajal vse 
številčnejši.

Od vseh zaposlenih sem v vsakodnevni 
komunikaciji s pacienti in med zaposlenimi 
pričakovala distanco. Če je bila distanca ob pri-
četku pacientovega zdravljenja TAAAAAAAAKO 
velika, se je po desetletju zmanjšala na TAAKO 
velikost, kar je bilo včasih neprijetno, lahko pa 
tudi nevarno. Primerna varnostna razdalja ni 
pomembna samo na avtocesti, temveč tudi v 
vsakdanjem življenju slehernega od nas.

Glede na vesele in zadovoljne obraze pacientov 
želim, da vsi zaposleni v  Centru za dializo, pa 
tudi v bolnišnici kot celoti, opravljate svoje 
delo enako zavzeto in odgovorno še naprej. 
Če ne bi imeli skrbnih, vestnih in natančnih 
administratork, tudi ta članek ne bi prišel v 
Vizito.

ozrimo se nazaj

Zdravstveni delavci vidimo zakonitosti narave in delovanje človeškega 
telesa ter možne rešitve pri reševanju življenja. V bolnišničnih inten-
zivnih enotah smo veseli vsakega napredka pacienta, že vsak njegov 
samostojni vdih izzove na naših obrazih nasmeh. 

Vsak uspešen odhod kritično bolnega domov je uspeh, ki pomeni 
pacientovo moč in štiriindvajseturno delo, znanje in vztrajnost zdra-
vstvenega osebja. Vendar se ob vstopu človeka v bolnišnico, ko ga 
začnemo  obravnavati  in reševati zaplete delovanja telesa, premalo 
zavedamo, da naš pacient pride v domače okolje, kjer živi med zdravimi 
ljudmi svoje življenje. 

Pred petnajstimi leti sem nadaljevala delo c Centru za dializo SBNM in 
sprva mi je največji izziv predstavljalo spoznavanje z dializnim aparatom. 
Spomnim se besed takratne predstojnice in v naših očeh prve »mame« 
novomeške dialize,  Sonje Steklasa, dr. med., ko mi je ob prihodu 
razložila: “Najprej te bomo uvajali v delo hemodialize in po treh letih 
spoznavanja s hemodializo se lahko začneš učiti peritonealne dialize.” 
V tistem trenutku nisem razumela, da je za uspešno delo z dializnimi 
bolniki kljub izkušnjam in znanju potrebno  razumeti bolnika. Strah 
pred dializnimi aparati se je kmalu izkazal za odvečnega,  saj je njihovo 
delovanje pravzaprav enostavno in danes uporabniku res prijazno. 
Vsekakor je na dializi vedno prisoten tehnik Marko, ”zdravnik” za dializne 
aparate, ki poskrbi za njihove anomalije. 

Razumevanje bolnika pa je tista pomankljivost, za katero zdravstveni 
delavci mislimo, da jo obvladamo, ker nam čas ne dopušča, da bi 
bolniku prisluhnili. Bolnik namreč čuti težave že ob prihodu na dializo, 
ko sede na tehtnico in ta pokaže odvečno težo, ki je previsoka, saj 
je preživel sproščen vikend. Nato pa sledita še njegova spremljajoča 
težka sapa, ko leže na posteljo ob dializnem aparatu in sam priklop 
ter morda podzavestno prisoten strah, ali bo AVF ali dializni kateter 

Sandra Blagojević Štembergar

deloval. Naslednje ure znajo potekati zelo počasi, če so prisotne 
težave, od nihanja pritiska, slabosti, krčev... In končno odklop od 
dializnega aparata in destminutno tiščanje vbodnega mesta ter 
upanje, da bo res samo deset minut. Odhajanje proti domu je lahko 
za bolnika večna avantura, ne glede na to, ali se pripelje sam z avtom 
ali junaško s kolesom, če ga pripelje reševalno vozilo skupaj z ostalimi 
dializnimi bolniki, ali pa jo skupina v kombiju mahne čez griče in 
doline, čez vse ovinke v Belo krajino. Zgodbe in pripetljaji bolnikov 
na poti od Centra za dializo do doma so neskončni. 

Čas pa teče ... Za dvig kvalitete življenja bolnika s končno odpovedjo 
ledvic je pomemben čas, ki ga zdravstveno osebje na dializi posveča 
pacientu, naj bo to skozi zdravstveno vzgojo in predstavitvijo oblik 
nadomestnega zdravljenja, ali z dietnim svetovanjem. Ob tem ima 
vključevanje svojcev in patronažne službe veliko vrednost, ki jo bolniki 
zagotovo zaznajo. 

Predvsem pa imata veliko vrednost volja in ujeti čas, da prisluhnmo  
bolniku in njegovim svojcem ob stiskah, ko ne vedo, kako živeti življenje 
z eno izmed oblik nadomestnega zdravljenja.

S pomočjo bolnikov sem spoznala dializo, za kar sem hvaležna. Z 
veseljem tudi opazujem, kadar bolniki delijo in širijo svoje izkušnje na 
dializi med mlade ljudi, ki si šele iščejo svojo poklicno pot. Osnovnošolci, 
ki se odločajo, katero šolo bodo izbrali, niti ne vedo, kaj se skriva za 
posameznimi poklici. Na Centru za dializo pa imajo priložnost spoznati 
tako poklic medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika 
kot delo srednje medicinske sestre oziroma zdravstvenega tehnika. Ob 
jubileju, ki ga letos praznuje dializa, želim bolnikom in osebju nemoteno 
delovanje aparatur, bolnikom udobna ležišča in zdravstvenemu osebju 
čas za zdravstvenovzgojno delo.

Ob obletnici dialize
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Gordana Rožman, Ksenija Udovč, Lilijana Barun Čop

15 let Društva Rdeči noski 

Petnajst let že prihajajo v bolnišnice in rišejo nasmehe na obraze. Ne le otrokom, tudi njihovim 
staršem, zaposlenim in naključnim obiskovalcem. V naši bolnišnici obiskujejo najmlajše 
paciente na otroškem oddelku in paciente na nevrološkem oddelku. Vsako sredo dopoldne so 
tu in vsakič jih težko pričakujemo.

Začetnica Društva Rdeči noski je prva slovenska diplo-
mirana klovnesa Eva Škofi č Maurer, ki je pred 15 leti 
prepoznala plemeniti pomen dela klovna v bolnišnici. 
Prvo leto so v njem delovali štirje klovni in izvajali en redni 
tedenski program, sedež društva pa je bil kar na domačem 
naslovu ustanoviteljice.

Danes umetniki, izučeni za poklic bolnišničnega klovna, 
redno obiskujejo otroke v vseh slovenskih splošnih in 
specializiranih bolnišnicah z otroškimi oddelki. Svoje 
področje dela pa so v društvu še razširili s programi:

•	 obiski otrok z motnjo v duševnem razvoju (Pester 
orkester),

•	 obiski otrok in mladostnikov na daljši hospitalizaciji 
(Delamo cirkus),

•	 obiski otrok beguncev,
•	 obiski domov za starejše občane,
•	 obiski varovancev hiše Ljubhospic,
•	 program Dežurni klovn.
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PETNAJST LET DRUŠTVA RDEČI NOSKI
•	 997 klovnskih vizit letno
•	 50.072 obiskanih otrok in odraslih letno
•	 31 programov – rednih in specialnih se izvaja 

v VSEH bolnišnicah z otroškimi oddelki v Sloveniji
•	 5 ukulel, 2 uporabljeni harmoniki dnevno

Poklic klovna zahteva redno izobraževanje, nadgrajevanje 
in usposabljanje za nova področja. Tudi Društvo Rdeči 
noski redno razvija in nadgrajuje svoje programe. Izjemno 
pomembna nadgradnja rednih programov, ki obenem 
priča tudi o skozi leta zgrajenem zaupanju bolnišničnega 
osebja v profesionalnost klovnov, je program Dežurni klovn. 
Umetniška vodja Pérola Regina Ribeiro ga opiše s prepros-
tim stavkom: »Smo tam, kjer najbolj boli!« V okviru programa 
klovni tesno sodelujejo z zdravniki in medicinskimi sestrami 
pri bolečih posegih in se skupaj z njimi trudijo, da zmanjšajo 
strah pri otrocih in skrajšajo čas bolečine.

Društvo Rdeči noski je del mednarodne organizacije Red 
Noses International, v kateri sodeluje in izmenjuje izkušnje 
deset partnerskih organizacij. V okviru mednarodne organi-
zacije deluje Mednarodna šola za humor, kjer se bolnišnični 
klovni redno izobražujejo. Mednarodna organizacija pode-
ljuje tudi certifikat za opravljanje dela bolnišničnega klovna. 
Smisel dela bolnišničnega klovna pa so prepoznali tudi 
Slovenci, ki vsa leta delovanja podpirajo Društvo Rdeči noski.

Vir: spletna stran Društva Rdeči noski, foto: Agencija Bobo

https://www.rdecinoski.org/novice/
detail/15-let-drustva-rdeci-noski/

•	 745 milnih mehurčkov, izpihanih v eni sobi (rekord iz leta 2017)
•	 6548 mml porabljenega razkužila dnevno
•	 75 uspešnih transplantacij rdečega noska v enem dnevu
•	 neskončno objemov
•	 20 bolnišničnih klovnov
•	 15 let in 7 mesecev delovanja Društva Rdeči noski

ozrimo se nazaj
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V Sloveniji prostovoljstvo razumemo in vrednotimo kot nekaj dobrega, lepega, dobrodošlega, 
zato je Slovenska filantropija v četrtek, 5. 12. 2019, organizirala 12. kongres prostovoljstva, ki 
je bil namenjen merjenju učinkov prostovoljnega dela. Nevladne organizacije opažajo, da je 
prostovoljstvo med državljani Slovenije zelo zaželeno in prepoznavno, predvsem v času različnih 
kriz (poplave, plazovi...). 

Jožica Rešetič

15 let prostovoljstva v bolnišnici

  Dr. Anica Mikuš Kos, pobudnica prostovoljstva v slovenskih 
bolnišnicah  Petnajst let prostovoljstva v bolnišnici

  Mentorice prostovoljstva v SB NM

Tudi v bolnišnični dejavnosti so prostovoljci zelo zaželeni. Na Slovenski 
filantropiji pa ugotavljajo, da na tem področju ni raziskav, ki bi merile vpliv 
prostovoljcev na zadovoljstvo pacientov in njihovo kakovost življenja.

V Splošni bolnišnici Novo mesto smo naredili raziskavo o za-
dovoljstvu naših pacientov s prostovoljnim delom in ugotovili, 
da si pacienti želijo obiska prostovoljca in da zelo podpirajo 

ozrimo se nazaj
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  Božiček je bil radodaren

  Direktorica bolnišnice in ravnateljica SZKŠ v pozdravnem nagovoru

  Naj prostovoljka Mojca 
Muhič

  Dijaki so pripravili lep 
kulturni program

to dejavnost. Menimo, da je pomembno, da se 
raziskave na tem področju delajo širše in da so 
vodene iz enega centra. Tako bi prišli do podatkov, 
ki bi prinesli določene rezultate in bi pomagali pri 
nadaljnjem razvoju in delu nevladnih organizacij. 
Verjamemo, da bo letošnji kongres prinesel dolo-
čene zaključke in predloge za izboljšanje procesov 
dela na področju prostovoljstva.

V Splošni bolnišnici Novo mesto smo mednarodni 
dan prostovoljstva obeležili v sredo, 4.12.2019 s 
tradicionalnim prednovoletnim srečanjem vseh 
prostovoljcev bolnišnice in mentoric ter s priho-
dom Božička, ki je priskočil na pomoč Miklavžu in 
je obdaril vse prostovoljce. Največji donator tega 
srečanja je bila KRKA d.d., zato se njenemu vodstvu 
iskreno zahvaljujemo. Pobudnica prostovoljstva v 
bolnišnici je bila takratna glavna medicinska sestra 
bolnišnice Slavica Krošelj Naumov, ki se nam je 
pridružila na srečanju, zelo veseli pa smo bili tudi 
pediatrinje, otroške psihiatrinje in humanitarke 
Anice Mikuš Kos, ki je bila pred 40 leti pobudnica 
prostovoljstva v slovenskih bolnišnicah.

Na srečanju smo obeležili petnajst let organizira-
nega delovanja prostovoljcev v bolnišnici, na kar 
smo zelo ponosni, saj smo primer dobre prakse v 
slovenskem prostoru. Priznanje sta nam izrekli tudi 
direktorica bolnišnice doc. dr. Milena Kramar Zupan 
in ravnateljica SZKŠ Novo mesto gospa Damjana 
Papež. Prostovoljci so pod vodstvom mentorice 
Glorie Šepec pripravili prijeten kulturni program

Zaključimo lahko z mislijo Tereze Novak, direk-
torice Slovenske filantropije, da je prostovoljstvo 
kompleksen proces, ki mora zaobjeti širši spekter 
dejavnikov. Ti vplivajo na občutek zadovoljstva, 
varnosti, izpolnjenosti, sreče in zdravja tistih, ki 
prostovoljca potrebujejo in tistih, ki prostovoljstvo 
izvajajo.

ozrimo se nazaj
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Jubilanti in nagrajenci Splošne bolnišnice 
Novo mesto v letu 2017
V letu, ko zaradi varčevalnih ukrepov v bolnišnici Vizita ni izhajala, je 65 sodelavcev 
praznovalo svoje delovne jubileje, 6 pa jih je za svoje delo prejelo nagrado bolnišnice. Prav je, 
da se jih spomnimo.

Bašelj Mojca
Benković Golob Katarina
Bobnar Marjanca
Bukovec Marija
Cindrič Tadej
Filipčič Robert

Bevanda Ljube
Boltes Marija
Colner Andreja
Golob Martina

Grandljič Mojca
Hasanović Sabina
Janežič Ana
Kastelic Simona
Kišmetović Smaila
Kobe Nina

 Jubilanti 10 – letniki

 Jubilanti 20 – letniki

Kolenc Anica
Kotar Jakše Renata
Kovačič Renata
Nograšek Dejan
Petan  Vida
Selan Alenka

Slak Antonija
Šiljić Ema
Žagar Darja
Žagar Maja

Jordan Kump Ksenija
Kocjančič Matej
Kum Katarina
Marolt Marija

Mohar Mojca
Sepaher Vlasta
Simetinger Gabrijela
Smiljanić Aleksandra

Stanić Marijetka
Šubic Tanja
Šuštaršič Igor
Umek Marjeta
Zakrajšek Mateja

ozrimo se nazaj
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Bajrić Zumra
Bevc Bernardka
Bogolin Hermina
Gracel Gabrijela
Gradecki Mirjam

Breda  Benkič
Majda Cimermančič
Marjanca Cimermančič
Anica Ladika

ozrimo se nazaj

 Jubilanti 30 – letniki

 Jubilanti 40 – letniki

Jerman Mateja
Kurent Anica
Pavlenič Darja
Pungeršič Štefan
Remec Tatjana

Rožman Ivanka
Saje Milica
Tomše Jožica
Virant Cvetka

Rok Malavašič
Pavla Matko
Vida Matuš
Vlasta Pekolj

Marjeta Planinc
Marija Rudman
Josip Smodej
Marija Žužek
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Plaketo Splošne bolnišnice Novo mesto 
so v letu 2017 prejeli:

DARINKA HROVAT
Obrazložitev: Darinka Hrovat, diplomirana 
medicinska sestra, je že devet let vodja 
zdravstvene nege na ginekološko-porodni-
škem oddelku, je mednarodna svetovalka 
za laktacijo, predavateljica v šoli za starše, 
mentorica dijakom in študentom zdravstve-
ne nege, organizatorica in predavateljica na 
strokovnih srečanjih ter pobudnica vsakole-
tnih oddelčnih strokovnih ekskurzij v ostale 
slovenske porodnišnice, s pomočjo katerih 
oddelek neguje stalne strokovne stike in 
sledi primerom dobre prakse na področju 
ginekologije in porodništva.  

»Darinka je medicinska sestra visokih etičnih in 
moralnih načel, stroga in direktna, a ne skopari 
s pohvalo in motivacijo. Velik smisel za orga-
nizacijo dela ji na delovnem mestu pomaga 
premagovati vsakodnevne stresne situacije, 
hkrati pa omogoča sodelovanje v različnih 
projektih na nivoju bolnišnice in v sami stroki. 
Nikoli se ne upira novim  nalogam, le-te so ji 
izziv, preden pa se jih loti, se rada posvetuje s 
sodelavci. Posebej si prizadeva za kvalitetno 
delo, dobre medosebne in profesionalne 
odnose  na oddelku, saj imamo opravka z 
najbolj ranljivo skupino prebivalcev. Za nas je 
nepogrešljiva,« so zapisali predlagatelji.

MARIJA KUKMAN
Obrazložitev: Marija Kukman je bolničar-
ka – spremljevalka – negovalka v očesnem 
operacijskem bloku. Sodelavci pravijo, da si 
v očesnem operacijskem bloku ne morejo 
predstavljati, da Marija ne bi bila del tima. 
Ima izreden čut in odgovornost za čistočo 
operacijskih prostorov, zato le-ti še vedno 
spominjajo na leto 2011, ko so jih začeli 
uporabljati. Dobro razume pojem sterilnost 
in sledi aseptičnim postopkom dela, spremlja 
proces dela in na nepravilnosti takoj opozori, 
tudi če jih ostali še niso zaznali.  

»Delo v operacijski sobi je zelo stresno in 
odgovorno, zato smo veseli, da si lahko med 
sabo zaupamo in sproščeno timsko sode-
lujemo. Marija je zelo dinamična in v vsaki 
situaciji iznajdljiva, njene ročne spretnosti pa 
nam zagotavljajo nemoteno delo in prihranijo 

veliko časa. Ne pozna besed »se ne da.« V vseh 
letih, kar dela v očesnem operacijskem bloku, 
ni nikoli vedela, ali bo šla pravočasno iz službe. 
Podaljševanje rednega dela in odrekanje 
družini je sprejela kot pripadnost oddelku in 
delu, ki ga ni mogla preložiti na nikogar,« smo 
prebrali v predlogu za priznanje.

MARJANA LAVRIČ
Obrazložitev: Marjana Lavrič, višji sanitarni 
tehnik in dipl. org. menedžmenta, je vodja 
bolnišnične Službe za čiščenje, transport in 
kurirska dela.

Marjana vodi in organizira delo 80 zaposlenih, 
ki imajo vsak svoje potrebe, želje in zahteve, 
zato je vedno in povsod dosegljiva in se ma-
ksimalno trudi, da obravnava vse sodelavce 
enako. Ker je do vseh poštena, jo spoštujejo 
in ji zaupajo. V komunikaciji in logistiki je zelo 
spretna, z veliko dobre volje, poguma in lepo 
besedo umiri še tako velike napetosti in vroče 
strasti v kolektivu. S svojim pristopom do dela 
jih motivira, da bi svoje delo opravili čim bolje.

Zagotavljanje higiene v bolnišnici je eden 
od predpogojev za njeno delovanje, zato je 
Marjanino delo zelo zahtevno in se nikoli ne 
konča. Nenehno se trudi za doseganje visokih 
standardov čistoče in urejenosti bolnišnice.

ANDREJ PETAKOVIČ
Obrazložitev: Andrej Petaković opravlja delo 
radiološkega inženirja od leta 1991, od leta 
2014 pa je glavni radiološki inženir, ki so mu 
izziv številne spremembe na radiološkem 
oddelku. Najpomembnejše so: odprtje 
nove radiološke  diagnostike v urgentnem 
centru, popolna digitalizacija radiološkega 
oddelka in angiografski kateterski laboratorij 
za intervencijske posege.

Z velikim vnemo in  požrtvovalnostjo je ko-
ordiniral vse aktivnosti, ki so bile potrebne 
za uvajanje novih diagnostičnih postopkov. 
Pri tem je poskrbel, da je delo potekalo 
brez občutnih motenj in v dobro in korist 
pacientov. Andrej je spoštljiv sodelavec. Na 
pozitiven način rešuje težave, ki se pojavljajo 

na oddelku in deluje povezovalno. Sodelavce 
razume, podpira in jih spodbuja k osebni in 
strokovni rasti. Je vodja, ki mu lahko pripi-
šemo največ zaslug za pozitivno vzdušje na 
oddelku. Po svoji strokovnosti in marljivosti je 
poznan tudi izven naše ustanove. Leta 1994 
je bil soustanovitelj Zbornice radioloških 
inženirjev, med leti 2007 in 2011 tudi njen 
predsednik, sedaj pa aktivno sodeluje pri 
delu predsedstva. Je tudi habilitiran mentor 
študentom Zdravstvene fakultete Univerze v 
Ljubljani in odgovorna oseba za varstvo pred 
ionizirajočimi sevanji v naši ustanovi.

MAG. LJUBINKA POČRVINA
Obrazložitev: mag. Ljubinka Počrvina je vodja 
projektno-raziskovalne pisarne v okviru uprave, 
strokovnjakinja na področju zdravstvene nege, 
predavateljica, raziskovalka. Odlikuje jo stro-
kovnost, natančnost, moralna in etična drža, 
humanost in odgovornost za delo ter odprt in 
iskren  odnos do vseh.  S svojo vztrajnostjo in 
optimizmom predstavlja zgled tudi v najtežjih 
situacijah. Pri svojem delu ima energijo za 
uvajanje novosti, spodbuja k strokovnemu in 
osebnemu razvoju sodelavcev, k razumevanju 
in sodelovanju v širšem multidisciplinarnem 
timu. Odlikuje jo poseben čut in smisel za 
vodenje in organizacijo. Njena delovna narav-
nanost  je usmerjena v napredek, zato vsako 
težavo vidi kot priložnost za akcijo. Poznana 
je tudi kot oseba, ki je vedno pripravljena 
pomagati drugim, ki sodelavcem nudi tako 
strokovno kot moralno oporo. 

Mag. Ljubinka Počrvina je oseba, ki je poznana  
med  sodelavci po vrednotah, kot so občutek 
za red, vztrajnost, zanesljivost, natančnost, 
komunikativnost, predanost, delavnost, 
odgovornost, prijaznost in prilagodljivost. 

MARIJA TEŽAK
Obrazložitev: Marija Težak že 36 let kot srednja 
medicinska sestra skrbi za paciente v Enoti 
intenzivne terapije. V poklicu uresničuje svoje 
mladostne želje. Pri njej so pacienti vedno na 
prvem mestu, zato ji zaupajo in se ob njej poču-
tijo varne. Je strokovna, odgovorna, spoštljiva, 
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voljo. Zelo je kolegialna, prava prijateljica. 
Svoje skrbi  pusti pred vrati bolnišnice, v službi 
so ji pomembni drugi – pacienti in sodelavci. 
Pomaga jim premagovati težke trenutke, ki jih 
je ob hudo bolnih pacientih vsak dan veliko. 
Takih medicinskih sester, kot je Marija, bi si 
želeli vsi pacienti.

ROZALIJA PUCELJ - NAJ 
MENTORICA ŠTUDENTOM 
ZDRAVSTVENE NEGE FZV NOVO 
MESTO
Za študijsko leto 2016-2017 so študenti 
FZV Novo mesto naziv »naj mentorice« v 

solidarna in prilagodljiva. S svojim strokovnim 
znanjem in dolgoletnimi izkušnjami je učiteljica 
mlajšim sodelavcem, vedno pripravljena po-
magati in sodelovati v novih projektih. Nobena 
sprememba ji ni odveč, nikoli ni slabe volje, 
nikoli ne godrnja. Za kolektiv je neprecenljiva. 
Mariji je poklic medicinske sestre poslanstvo. 
Nič ji ni prehudo, nič ji ni pretežko. S svojim 
pristopom do dela, pacientov in sodelavcev 
ter s svojo pripadnostjo bolnišnici je že vsa 
leta vzornica mlajšim kolegom in kolegicam, 
pa tudi nadrejenim, čeprav v svoji skromnosti 
tega ne bi nikoli priznala. 

Delo z Marijo ni nikoli dolgočasno. V tim 
prinaša pozitivno energijo, smeh in dobro 

bolnišnicah podelili naši sodelavki, diplo-
mirani medicinski sestri Rozaliji Pucelj z 
ginekološko – porodniškega oddelka, ker 
»je vedno prijazna, strokovna, natančna, 
dostopna, spoštljiva in nas veliko nauči,« so 
zapisali. 

AKADEMSKI NASLOVI V LETU 2017
DR. PETRA ROGINA SKVARČ, dr. med., 
specialistka infektologije, je pridobila aka-
demski naslov doktorice znanosti potem, ko 
je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani 
uspešno zagovarjala doktorsko nalogo z nas-
lovom: »Klinični pomen določanja molekul 
CD64 in 16S rRNA pri bolnikih s sepso.« 

Pri vsakodnevnem delu v urgentnih ambu-
lantah in bolnišničnih oddelkih se zdravstveni 
delavci srečujejo s pacienti, ki imajo sepso 
in so življenjsko ogroženi. Prepoznava pa-
cientov s sepso je težka, njihovo preživetje 
pa je odvisno od hitre prepoznave obolelih 
in ustrezne, hitre in učinkovite antibiotične 
terapije. Pri diagnostiki sepse si zdravniki 
lahko pomagajo tudi z določanjem novejših  
biomarkerjev sepse in eden izmed mnogih 
biomarkerjev sepse je tudi preučevana 
molekula CD64. 

Čestitamo.

ozrimo se nazaj

  Skupinska fotografija prejemnikov plakete

  Dr. Petra Rogina Svarč dr.med in naj mentorica Rozalija Pucelj
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Zakaj je bog naredil mame? 
•	 Ona je edina, ki ve, kje je selotejp trak.
•	 Večinoma za pospravljanje po hiši.
•	 Da nam je pomagala ven, ko smo se rojevali. 

Zakaj ti je bog dal tvojo mamo, in ne kakšne druge?
•	 Ker sva v sorodu.
•	 Bog ve, da me ima rajši, kot me imajo rade mame drugih 

ljudi. 
Kakšna je bila tvoja mama kot deklica?
•	 Moja mama je bila vedno moja mama in nič drugega.
•	 Ne vem, ker me ni bilo tam. A po mojem mnenju je bila 

precej gospodovalna. 
•	 Pravijo, da je bila včasih prijetna. 

Kaj je mama morala vedeti o očku, preden sta se 
poročila?
•	 Njegov priimek.
•	 Njegov izvor. Recimo, ali zna kuhati? Ali se napije piva? Ali 

zasluži najmanj 800 dolarjev na leto? Ali je rekel »ne« drogam 
in »da« gospodinjskim opravilom? 

Zakaj se je mama poročila z očkom?
•	 Moj očka naredi najboljše špagete na svetu. In moja mama 

veliko je. 
•	 Prestara je postala, da bi počela kaj drugega z njim.
•	 Moja babica pravi, da takrat ni imela glave na svojem mestu. 

Kdo je šef pri vas doma?
•	 Mama. To lahko ugotoviš po pregledovanju sob. Vidi stvari 

pod posteljo.
•	 Po moje mama, ampak samo zato, ker ima veliko več dela kot 

oči. 
Kakšna je razlika med mamami in očeti?
•	 Mama dela v službi in doma, očka pa dela samo v službi.
•	 Mama zna govoriti z učitelji, ne da bi jih prestrašila.
•	 Očki so večji in močnejši, ampak mame imajo pravo moč, 

kajti njih je treba prositi, če hočeš prespati pri prijatelju. 
Kaj dela tvoja mami v prostem času?
•	 Mame nimajo prostega časa.
•	 Če bi verjel temu, kar govori, plačuje ves božji dan račune.

Če bi lahko spremenil kaj pri mami, kaj bi to bilo?
•	 Ima to čudno zahtevo, da moram čistiti svojo sobo. 
•	 Tega bi se znebil.
•	 Mamo bi naredil bolj pametno. 
•	 Potem bi vedela, da je moja sestra kriva za kakšno stvar, in ne 

jaz. 

Otroci o mamah Anka Klemenčič

Pozdravljeni dragi sodelavke in sodelavci!

Že kar nekaj časa je minilo od mojega zadnjega prispevka v Viziti. Malo je 
kriva lenoba, malo leta, pa tudi na bolezen se lahko izgovorim. Zagotovo 
ni nihče pogrešal mojih pisarij, a na Zdenkino pobudo sem se odločila, da 
poskusim po dolgem času spet nekaj spisariti.

Zopet se zaključuje eno leto našega življenja in prihaja novo. Če ga bomo 
dočakali ali ne, je vse v božjih rokah. Kako smo ga preživeli in kako bomo 
živeli prihodnje, pa je v naših rokah.

Več ali manj si vsi želimo miru. Mir v srcu, mir v našem življenjskem okolju.  
Ampak, ali kaj naredimo za ta mir? Najprej moramo v svoji duši spraviti vse 
v red in se truditi, da vedno znova odpuščamo drobne ali večje krivice, ki 
se nam dogajajo v življenju in s tem delamo mir okoli sebe in v sebi, saj če 
netimo le prepir in se spotikamo ob vsake malenkosti, ustvarjamo začarani 
krog nemira v sebi in v drugih. A tako lepo je, če je mir.

Lepo je, če smo veseli. Ampak, kako biti vesel, če ti gre vse narobe. Če je 
sodelaka vstala z levo nogo, če so pacienti prezahtevni, če ti težijo otroci, če, 
če, če. Ni enostavno, a ni nemogoče. Potrebno je veliko truda, da v vsej slabi 
volji, ki se te loteva, ob tem, ko gre vse narobe, najdeš tisto iskrico lepega, ki 
jo ob trudu razplamtiš v plamen veselja. Če ti to uspe, si miren in srečen in 
to srečo lahko potem daruješ tudi drugim. Topel nasmeh, lep "Dober dan", 
nedolžna šala, ki tudi trpečemu ob tebi zaneti iskrico smeha v očeh.

Včasih je potrebno res tako malo, da smo mirni in srečni. Meni osebno za vse 
to že zadostuje, da me nič ne boli, da mi na onkološkem rečejo, da so izvidi 
dobri, da smo s skupnimi močmi zatrli zlo bolezen v meni. 

Težka pot je za menoj, mnoge kemoterapije, obsevanja, trnova pot posledic, 
ki so jih pustile vse te agresivne terapije. Ampak veste kaj? Moram vam 
povedati, da sem kljub vsemu temu sedaj srečna! Srečna in Bogu hvale-
žna za vse moje drage in vse ostale, ki so mi v bolezni stali ob strani, me 
podpirali, bodrili, mi podarili nasmeh, lepo besedo, molili zame in se niso 
odmaknili od mene, ko sem jih najbolj potrebovala. Ne vem, kaj me še čaka  
na poti življenja, niti tega ne, kako dolga je. Pa to sploh ni tako pomembno. 
Pomembno je, da nisem na tej poti sama, da sem srečna in zadovoljna s 
tem, kar imam. To je najbolj pomembno in za vse, kar je bilo, lahko, kljub 
vsemu, rečem, Bogu hvala!

Zakaj sem vam zdaj to napisala? Ne zato, da bi vam tarnala, sploh ne. Pač 
pa zato, da če bo v vaši neposredni bližini nekdo, ki bi zbolel, nekdo, ki bi 
obnemogel pod težo življenja, nekdo, ki se bi utapljal v težavah in klical 
nemo na pomoč, da ga ne zapustite, da ga ne prezrete,  mu ponudite roko, 
ga objamete, se mu nasmehnete, ga obiščete in mu z vsem tem poveste, da 
vam ni vseeno zanj. Da ste ob njem, Da ni sam v svojem boju, sam v svojih 
težavah. Ni potrebno velikih dejanj, ni potrebno velikih besed. Dovolj so le 
mala dobra dejanja, narejena z veliko ljubezni, kot je to dejala sv. Mati Terezija.

Vsem želim v novem letu obilo zdravja, mir v duši in da ne bo nihče izmed vas 
čutil samote in zapuščenosti v prazničnih dneh. Bodimo prinašalci toplega 
plamena miru drug drugemu, zanetimo ogenj medsebojne ljubezni in 
odpuščanja v svoji sredi. Podarimo nasmeh vsem, ki jih srečamo in videli 
boste, kako polno miru in sreče bo ob tem tudi vaše srce.

Vse dobro vsem. BVB

Lepo je, če smo veseli
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Danica Jožef

Že kar nekaj časa je od 
mojega zadnjega prispevka, 
ki sem ga napisala za Vizito, 
vendar se bom vseeno 
potrudila, da bo to, kar sem 
si zamislila, zanimivo in tudi 
pripravno za v lonec. 

To poletje je bilo v znamenju kapucink. Ja, 
kapucink. To so tiste rožice, ki so včasih celo 
poletje krasile “babičin vrtec” (gartelc) in so 
nezahtevne, pa še same se zasejejo. Zelo jih 
priporočajo pri biodinamičnem vrtnarjenju, 
ker zdravijo tla in odganjajo različne škodljivce 
(slika 1). Je občutljiva na mraz, zato je sedaj 
skrajni čas, da se jo pobere in uporabi. Užitno 
je skoraj vse (listi, cvetovi, popki in seme), 
okus je malce pikanten, zato lahko nado-
mesti hrenovo omako. Kapucinke vsebujejo 
eterično, gorčično olje in deluje  antibiotično, 
protiglivično, notranje pa proti bakterijskim 
okužbam sečil in dihal, poleg tega vsebuje še 

Kako uporabiti kapucinke tudi v 
prazničnih jedeh

vitamine in žveplo, zato krepi telo in deluje 
kot blago odvajalo. 

Kapucinke posejemo tudi med vrtnice, para-
dižnik, krompir, visok fižol…, lahko tudi pod 
drevesa. Lahko si jih pripravite tudi na zalogo, 
npr. kot namaz oziroma pesto v kozarčku, ki 
se lahko ponudi kot hladna predjed v priha-
jajočih praznikih. Poleg namaza (recept št.1.) 
se ponudi kruh s semeni (recept št.2), zelo 
okusno pa je skupaj z zeliščnimi slanimi keksi 
(recept št.3). Pripravi se tudi juha iz cvetov, 
posebno oranžnih, seveda pa se dodaja lahko 
vsem solatam in prikuham (recept št.4). Z 
zamrzovanjem kapucink nimam izkušenj, 
sem jih pa že sušila kot ostale začimbe. Zelo 
okusna so semena v kisu, ki nadomestijo 
kapre in jih uporabljamo za popestritev 
okusov pri različnih mesnih in zelenjavnih 
jedeh. (recept št.5.). Pijemo lahko tudi čaj iz 
kapucink, ki pa ima poseben okus in ni za 
ljudi, ki imajo radi sladke in nežne čaje, saj 
ima svojevrsten vonj in je rahlo pekoč, sicer pa 
nas poživlja in sprosti. Najbolje je pripravljen 
iz svežih rastlin, zato rečemo, da je sezonski od 

junija do septembra. Za konec pa priporočam 
torto iz rdeče pese, ki je zdrava in ne preveč 
kalorična ( recept št.6).

Za zdravje in dobro počutje vseh nas še nekaj 
nasvetov. Vsak dan pojejmo nekaj oreškov 
(mandlji, lešniki, orehi…), pa tudi nekaj semen 
(bučnih, sončnic, lanu), ki jih dodajamo v 
peciva, kruh. Jedi začinimo s svežimi zelišči 
(peteršilj, bazilika, timijan, zelena, šetraj...), 
uživamo stročnice (fižol, grah, leča…), veliko 
svežega sadja in zelenjave, namesto z belo 
čokolado pa se posladkajmo s temno. Da 
bodo prazniki minili brez težav, po obilnih 
obrokih poskrbimo s pitjem veliko vode ali 
zeliščnih čajev (npr. tudi kapucinke, kopriva, 
rman, kamilice in materina dušica).

RECEPTI
Pesto iz kapucink (št.1.)

Potrebujemo skledo cvetov in/ali listov kapu-
cink, nekaj strokov česna, malo oljčnega olja, 
skodelico mletih semen (bučna, sončnična, 
lan…), parmezan in sol. 

Priprava: Cvetove in liste kapucink operemo, 
osušimo in vržemo v mešalnik. Dodamo 
olupljene stroke česna, popražena semena, 
malo oljčnega olja in soli ter zmiksamo, 
da dobimo pasto. Po potrebi dodamo še 
malo olja in primešamo nariban parmezan. 
Porabimo takoj ali presujemo v steklene 
kozarce, na vrh pa dolijemo še za prst olja, 
da pesto ni v stiku z zrakom. Pesto hranimo 
v hladilniku in pazimo, da ne pozabimo nanj.

Kruh s semeni (rp.št.2) brez moke

Potrebujemo: 4 jajca, 120 g mletih lanenih 
semen, 120 g mletih mandljev, 100 g mix 
semen (sončnična, bučna, sezam…), ščep 
soli, 1 žlička vinskega kamna, ščep sode bi-
karbone, 50g stopljenega masla, 100 ml vode. 
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Priprava: najprej si odtehtamo vsa semena in 
mandlje. V mlinčku zmeljemo najprej semena, 
nato še mandlje. Dobili bomo krasno moko. 
Moki, ki smo jo zmleli iz semen in mandljev 
dodamo sol, sodo bikarbono in vinski kamen. 
Enakomerno premešamo. Nato dodamo 
stopljeno, vendar ohlajeno maslo, jajca in 
vodo. Z mikserjem vse sestavine temeljito 

7 minut (rob malo porjavi) na 200 stopinjah. 
Pečene ohladimo in jih shranimo v škatli za 
piškote. Običajno jih ne ostane, ker se vse 
poje, Največkrat jih delam iz polovične mase.

 

Juha iz kapucink (rp.št.4)

Potrebujemo: 1 skledo cvetov in/ali listov 
kapucink, nekaj strokov česna, 1 žlica naj-
ljubšega olja, kokosovo mleko in sol. 

Priprava: cvetove in liste kapucink operemo in 
osušimo. Česen sesekljamo in ga popražimo 
na olju. Dodamo kapucinke in jih podušimo, 
da padejo skupaj. Dodamo kokosovo (tudi 
ovseno ali riževo) mleko. Ko juha zavre, jo ods-
tavimo in zmešamo s paličnim mešalnikom. 
Po želji lahko dodamo še limonsko travo, čili 
in zelenjavno kocko.

Semena v kisu (kapre) (rp.št.5)

Potrebujemo: semena kapucink, 55 g soli za 
namakanje semen kapucink, 500 ml vode 
za namakanje semen kapucink. Za pripravo 
enega litra zeliščnega kisa 250 ml kisa za vla-
ganje,750 ml vode, 1 čajno žličko koriandra, 
1 žličko kumine v zrnju, 1 žličko pehtrana, 1 
žličko šetraja,  1 žličko rožmarina.

Ko opazimo, da začnejo odpadati cvetovi 
kapucink, je čas za nabiranje zelenih semen, 
ki jih bomo vložili v kisu. Kapucinke cvetijo cel 
mesec, zato je nabiranje semen dolgotrajno in 
tudi vlaganje je temu primerno, saj moramo 
vsak nabirek vlagati posebej. 

Priprava: nabrana semena operemo in po-
čakamo, da se posušijo. V posodi pripravimo 
vodo, v kateri stopimo sol, vanjo stresemo 
nabrana semena kapucink in jih namakamo 
24 ur, nato semena kapucink stresemo na 
cedilo in počakamo, da se posušijo. Med tem 
časom, ko čakamo, da se semena kapucink 
posušijo, si pripravimo zeliščni kis. V lonec 
natočimo kis za vlaganje in vodo v razmerju 1 
: 3, to je en del kisa za vlaganje in tri dele vode, 
kateri dodamo zelišča in kis, skupaj z zelišči 
zavremo za  2 do 3 minute. V čiste kozarčke 
naložimo semena kapucink in jih zalijemo z 
vročim zeliščnim kisom, ki smo ga pripravili, 
priporočljivo je, da kozarčke polnimo na 
kovinski podlagi, posebno, če jih nismo pred 
tem segreli. Napolnjene kozarčke zapremo 
s pokrovčki in jih za nekaj minut obrnemo 
na glavo. Ko kozarce pravilno obrnemo in 
jih pokrijemo s kuhinjsko krpo ali brisačo. jih 
pustimo, da se počasi ohladijo. Kozarčke, ki 

smo jih napolnili s semeni kapucink, opre-
mimo še z etiketo s podatkom o vsebini in 
času shranka. V temnem in neogrevanem 
prostoru naj počakajo vsaj mesec dni, 
preden odpremo prvi kozarček, saj bodo le 
tako razvila svoj poln in aromatičen okus. Ko 
posamezni kozarček odpremo, ga moramo 
takoj porabiti. Zato semena vlagajte v manjše 
kozarčke. Recept je malo daljši, je originalen, 
si pa lahko sami malo prilagodite, koliko se 
znajdete pri konzerviranju. Semena kapucink 
nam lahko nadomestijo kapre; poskusite 
začimbo, ki si jo lahko sami pripravite. 

Pesina torta (rp št.6)

Potrebujemo: 250 g kuhanega pesinega 
pireja, 200 g jedilne čokolade (po možnosti 
70-80% kakava), 200 g masla, 80 g sladkorja 
v prahu, 100 g rjavega sladkorja, vrečko 
vanilijevega sladkorja, 3 jajca, 200 g moke 
(jaz dam pol polnovredne, bele, ali rožičeve), 
2 žlici kakava v prahu, 2 žlički vinskega kamna, 
sladkor za posipanje. 

Priprava: pečico vklopimo na 180 stopinj, dno 
tortnega modela namastimo in pomokamo, 
obod pustimo nenamazan. Kuhano rdečo 
peso zmeljemo v pire, čokolado z nožem na-
sekljamo na drobne koščke. Stepemo maslo, 

pregnetemo in pustimo 20 
minut počivat. Pripravimo si pekač in ga 
obložimo s peki papirjem. Testo lahko obli-
kujemo v hlebček ali ga spečemo v pekaču 
za kruh. Ker je testo dokaj mehko in lepljivo, 
si pomagamo z žlico. Pečemo v pečici na 
srednji rešetki, pri 180 stopinj Celzija, 60 
minut. Dvignil se bo za približno 3 prste. Po 
pečenju ga odstranimo iz pekača, da se lahko 
enakomerno ohladi. V kolikor nimate navede-
nih oreškov, uporabite, kar imate doma, tudi 
orehe, lešnike, namesto jajca lahko banano, 
vendar je kruh potem sladkast.

Slani zeliščni piškoti (rp.št.3) 

Potrebujemo: 300 g razmehčanega masla, 2 
jajci, 2 žlici limoninega soka, 260 g mletega 
sladkorja, 600 g moke, 2 pesti melisinih 
listov, (malo pehtrana, če želite še bolj 
dišeče piškote). Priprava: melisine liste 
dobro operemo, sesekljamo ter pomešamo 
z limoninim sokom. Malo počakamo, da se 
listi napojijo s sokom.

V posodi zmešamo sladkor, maslo, jajce, 
prej sesekljano meliso in moko (če želite, 
lahko dodate tudi drobno zrezan pehtran). 
Zamesimo krhko testo, ga razdelimo na 
šest enakomernih delov in vsakega od njih 
oblikujemo v svaljek s premerom največ 4 cm. 
Svaljke zavijemo v prozorno folijo in jih za eno 
uro postavimo v hladilnik. Testo narežemo 
na rezine (0,5 cm) in jih polagamo na s peki 
papirjem obložen pekač. Pečemo jih približno 

sladkor in vmešamo jajca in vanilijev sladkor, 
dodamo peso, čokolado in potresemo moko, 
kakav in vinski kamen. Gladko premešamo z 
mešalnikom. Naložimo v model, pogladimo, 
postavimo v segreto pečico in pečemo 45 do 
50 minut. Postrežemo s stepeno smetano ali 
kepico sladoleda.

Vsem vam želim, da si praznike pričarate 
po svojih željah, pri pripravi jedi  pa čim 
več domišljije in ustvarjalnosti. Srečno !
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obiskali smo

Jožica Rešetič

Izlet v Beograd
Vodstvo regijskega Društva medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto je 
s pomočjo turistične agencije mana decembra 
za svoje člane organiziralo dvodnevni izlet v 
Beograd.

Na pot smo odšli 14. decembra ob drugi uri 
zjutraj. Avtobus se je začel polniti v Žužemberku 
in se je postopoma napolnil do Novega mesta, 
kjer se nam je pridružil vodič, ki ga že dobro 
poznamo. Do prve kontrole dokumentov na 
mejnem prehodu med Slovenijo in Hrvaško 
smo večinoma spali, nato pa je bil čas za prvo 
jutranjo kavo in krajši klepet, ki se je razvil v 
prijetno druženje.

Ob 10. uri smo prispeli v Beograd, kjer se nam 
je pridružila lokalna vodička, ki nas je vodila po 
tem prelepem mestu. Beograd je resnično čudo-
vito mesto ob Donavi in Savi, kjer se prepletata 
tradicija in razvoj. Je mesto prijetnega druženja 
in zabave, ki v zadnjih letih z gradnjo novega, 
modernega mesta - Beograda na vodi, doživlja 
neverjetne spremembe. 

Ob prihodu v mesto smo se zapeljali mimo 
zahodnih beograjskih vrat (stavba Genex-a, 
Beograjska arena - največja športna dvorana na 
Balkanu). Peljali smo se tudi mimo znamenitega 
Sava centra, nato pa prečkali most na reki Savi, 
od koder se nam je odprl čudovit pogled na 
Kalemegdan in staro mestno jedro. Najprej 
smo si ogledali Dedinje, stavbno naselje,  ki se 
nahaja v občini  Savski venac, eni od najstarejših 
občin v Beogradu. Dedinje so del Beograda, v 
katerem živijo poznane in politične osebnosti 

Srbije. Na Dedinjah je hiša cvetja, v kateri sta 
pokopana predsednik SFRJ Josip Broz Tito s svojo 
soprogo. Mnogi od nas smo obujali spomine na 
naše otroštvo in znamenito štafeto mladosti, ki 
smo jo vsako leto ob dnevu mladosti prenašali 
po vsej bivši državi. Med seboj smo ugotavljali,  
kdaj jo je kdo nosil in predvsem, kakšni spomini 
nas vežejo na njo. Vsi smo si bili enotni, da nam 
je bilo takrat resnično lepo. Ogledali smo si tudi 
darila tujih državnikov SFRJ in Titu. Malo smo 
bili žalostni, ker smo ugotovili, da gre zgodovina 
naše mladosti počasi v pozabo. Na Dedinjah smo 
si ogledali tudi  Bele dvore - kraljevi kompleks, 
kjer je prebivala družina Karađorđević. Ta stavba 
je bila zgrajena na željo kralja Aleksandra 1. kot 
rezidenca za njegove sinove. Vodička nam je 
predstavila življenje kraljeve družine v času 
njihovega vladanja.

Po popiti kavici v kraljevem kompleksu smo 
nadaljevali z ogledom tretje največje pravoslavne 
cerkve na svetu, cerkve Svetega Save.  Načrt 
njene gradnje je bil narejen že leta 1894.  Okrog 
leta 2000 je bila cerkev s pomočjo državnega 
denarja in prostovoljnih prispevkov domačih 
in tujih vernikov dokončno zgrajena, leta 2004 
pa je bila urejena njena zunanjost. Resnično gre 
za mogočno zgradbo velikih razsežnosti. Njena 
velikost, bogastvo, popolnost, niso nikogar od 
nas pustili ravnodušnega. Gotovo upravičeno 
sodi med  največje cerkve pravoslavnega sveta. 

Polni različnih vtisov, povezanih z mistiko, 
smo se odpravili proti mestnemu jedru, kjer 
smo se sprehodili po Knez Mihajlovi ulici in 
Kalemegdanu  ter si ogledali trg Republike, 

spomenik Knezu Mihajlu, narodno gledališče, 
narodni muzej, srbsko akademijo znanosti in 
umetnosti, študentski trg, etnografski muzej in 
kalemegdansko trdnjavo. Prav slednja je bila za 
nas zelo zanimiva, ker nam je ponujala osupljiv 
pogled na sotočje Donave in Save. Vsi prepihani 
in premrzli od vetra/košave  smo se z avtobusom 
zapeljali proti hotelu. 

Popoldne je bilo prosto za samostojne oglede 
. Uživali smo v čudovito okrašenih beograjskih 
ulicah in si pasli oči po dobro založenih izložbah, 
kjer lahko dobiš vse, le denarja moraš imeti 
dovolj.  Resnično ne vem, kako živijo Beograjčani 
s svojimi nizkimi plačami. Očitno se dobro znaj-
dejo, ker revnih nismo videli.

Ob sedmih zvečer smo odšli na večerjo v tradici-
onalno srbsko restavracijo, v kateri so nam stregli 
izredno prijazni natakarji. Za naše dobro počutje 
so skrbeli tudi pevci srbske narodne glasbe. Spat 
smo se odpravili v poznih večernih urah. Mnogi 
od nas nismo zatisnili očesa, ker nas je v postelji 
spremljala živa glasba iz bližnjega lokala. Iz sob 
našega hotela smo opazili tudi demonstracije,  
vzroka zanje pa nismo izvedeli.

Naslednje jutro smo se po okusnem zajtrku z avto-
busom odpeljali na najvišji beograjski hrib – Avalo, 
simbol Beograda.  Avalski toranj (stolp) so pred 
nedavnim spet odprli za obiskovalce. Kar nekaj 
naših izletnikov se je odločilo za vzpon na stolp. 
Vsi so bili navdušeni nad čudovitim razgledom 
na Beograd in njegovo okolico. Z višine  204 m 
se je mesto videlo kot na dlani. Ogledali smo si 
tudi Spomenik Neznanemu junaku, delo Ivana 
Meštrovića.

Po ogledu Avale smo ponovno odšli v center 
Beograda in si ogledali beograjski bolšjak, 
tržnico, na kateri se najde skoraj vse, od šivanke 
do lokomotive.  Mnogi so si vzeli čas tudi za 
kosilo in ogled sprehajajočih Beograjčanov po 
njihovih čudovitih ulicah. Ob drugi uri popoldan 
smo se odpravili počasi domov. Utrujeni in polni 
vtisov smo za nekaj ur zaspali na avtobusu. 
Zbudili smo se na srbski meji, kjer smo morali 
pokazati svoje dokumente. Pot do hrvaško-slo-
venske meje je potekala brez težav, opazili smo 
samo nekaj posameznih skupin migrantov, ki 
so iskali pot v Evropo.

Vse obveznosti na mejah so bile hitro opravljene 
in že ob deseti uri zvečer smo se zadovoljni vrnili 
domov. Na koncu smo si voščili lepe praznike in 
si obljubili, da se v novem letu  ponovno podamo 
na pot. Enotni smo si bili, da bo to v Zlatibor.
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šport in rekreacija

V okviru Združenja 
zdravstvenih zavodov 
Slovenije so v soboto, 
14. septembra 2019, na 
Bledu potekale že 14. športne 
igre slovenskih bolnišnic.

Tik pod vrhom …
Igre so se odvijale pred veslaškim centrom 
Bled in v Kampu Zaka Bled.  Z dobro voljo 
in v športnem duhu se je 27 ekip pomerilo 
v dvanajstih disciplinah: namiznem tenisu, 
tenisu, odbojki na mivki, nogometu, golfu, 
košarki, balinanju, lokostrelstvu, teku okoli 
jezera (6 km), pikadu, veslanju v turističnih 
čolnih in veslanju na veslaških simulatorjih 
Ergometrih.

14. športne igre slovenskih bolnišnic 2019
zdravim duhom v zdravem telesu pa bomo 
dosegli še boljše rezultate. 

Rezultati:
•	 BALINANJE 1. mesto Ž in 11. mesto M
•	 GOLF 2. mesto
•	 KOŠARKA 3. mesto
•	 NAMIZNI TENIS 2. mesto Uroš Benkič
•	 NOGOMET 3. mesto
•	 ODBOJKA 1. mesto Ž in 4. mesto M
•	 PIKADO 3. mesto Mirela Milankovič
•	 TEK 8. mesto Nina Šobar, 14. mesto 

Slaviša Stanojevič in 16. mesto Robi 
Stubler

•	 TENIS 3. mesto Matjaž Lapanje, 8. mesto 
Slaviša Stanojevič, 10. mesto Tina Tolar 
in 16. mesto Marjanca Čegovnik

•	 VESLANJE V ČOLNIH 3. mesto ekipa 1 in 
9. mesto ekipa 2

•	 VESLAŠKI SIMULATOR 14. mesto M

Otvoritev srečanja se je pričela z uvodnimi 
pozdravi direktorja Združenja Marjana 
Pintarja, generalnega direktorja UKC Ljubljana 
Janeza Pokljukarja in organizatorja Bleda 
Janija Klemenčiča, s prerezom traku in 
startom tekačev.

Združenje je pri organizaciji sodelovalo s 
prejemnikoma olimpijskih medalj v veslanju 
Janijem Klemenčičem in Mihom Pirihom, ki 
sta ustvarila še bolj športno tekmovalno 
vzdušje.

Športniki Splošne bolnišnice Novo mesto 
smo sledili našemu sloganu: »Mogoče nismo 
najboljši. Boljših pa tudi ni!« in ekipno s 461 
točkami osvojili 2. mesto.

K aktivni udeležbi na športnih dogodkih vabimo 
tudi ostale zaposlene v Splošni bolnišnici Novo 
mesto, saj je druženje »team building,« redno 
gibanje del zdravega življenjskega sloga, z 
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