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uvodniki  vmesniki
težko nadoknaditi samo z ukre
pi racionalizacije stroškov, ob
dejstvu, da se mora program
realizirati v celoti in v enaki ka
kovosti za pacienta.

Mira Retelj

Foto: Marko Hrovat

Uvodnik v poletje in začetek
počitniških dni bi rada pisala v
pozitivnem duhu, a kaj ko so
razmere v gospodarstvu vse
slabše. Posledice globalne gos
podarske krize in recesije so
se pokazale v nihanju borznih
indeksov, slabšanju poslovne
sposobnosti podjetij, zmanjše
vanju kreditiranja bank gospo
darskim subjektom in potrošni
kom, izguba delovnih mest in
posredovanje države z ukrepi
za vzdržnost sistema. S širje
njem krize postaja jasno, da
se nobena organizacija ne bo
izognila posledicam. Tudi tisti,
ki so po naravi optimistični in
naravnani v prihodnost, so za
skrbljeni in negotovi.
Dejstvo je, da smo v finančni,
gospodarski in socialni krizi.
Kriza je globalna in sistemska.
Spoznavamo, da je v krizi kapi
talizem in njegova morala. Za
krizo kapitalizma stoji v bistvu
kriza odločanja in upravljanja.
Država se vrača in z njo mož
nost, ko bomo potrebovali
nova spoznanja drugačnega
postkapitalizma (dr. Bogomir
Kovač).
Danes namreč ne gre prepro
sto le za finančno krizo, ki je
nenazadnje površinska, niti
samo za ekonomsko krizo, am
pak za krizo družbeno  razvoj
nega koncepta. Z vlaganjem v

dobro počutje zaposlenih, ka
tero temelji na ustvarjalnosti,
družbeni odgovornosti, solidar
nosti, inoviranju ter celovitosti
s pomočjo etike soodvisnosti,
bomo imeli večje možnosti pre
živetja.
Kako naj se organizacija na te
spremembe odzove? V težkih
časih je namreč samoumevno
omejevanje oziroma zmanjše
vanje stroškov.
In če pogledamo, v kakšnem
položaju smo se ob gospo
darski krizi znašli v zdravstvu?
ZZZS je posledice občutil z
zmanjšanimi prihodki iz na
slova prispevkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje, kar
je posledica počasnejše rasti
plač v Sloveniji, zmanjševanja
števila zaposlenih in večjega
števila brezposelnih. Za vzdrž
nost sistema obveznega zdravs
tvenega zavarovanja sta ZZZS
in Vlada RS sprejela že dva svež
nja varčevalnih ukrepov. Kar ne
kaj ukrepov zadeva zmanjševa
nje prihodkov bolnišnic, ki za
našo bolnišnico pomenijo zni
ževanje prihodkov na leto 2008
za več kot 10 %. Svet zavoda
se je na seji dne 24.junija 2009
z zaskrbljenostjo odzval na
pripravljen predlog rebalansa
finančnega načrta za leto 2009.
V razpravi je bilo poudarjeno,
da je takšen izpad prihodkov

Kljub pomislekom je bil sprejet
program varčevalnih ukrepov,
ki je bil pripravljen na podlagi
ukrepov ZZZS, da se znižajo
sredstva za plače za 5 %, zmanj
šala naj bi sredstva za amorti
zacijo za 20 %, znižala pa naj
bi se tudi sredstva za pokritje
materialnih stroškov v dializ
ni dejavnosti. Glede na vse te
ukrepe bolnišnica že od 1. 4.
2009 prejema zmanjšane teko
če finančne prilive. Poslovanje
bolnišnice je bilo sicer v prvih
treh mesecih še pozitivno, med
tem ko ob koncu junija že be
ležimo minus v poslovanju za
približno 800 tisoč €. Finančno
stanje je zaskrbljujoče in zahte
va od vseh nas racionalizacijo v
poslovanju in zniževanje vseh
vrst stroškov. Prvi rezultati ukre
pov bodo vidni v septembru,
ko bomo pripravili poročilo za
Svet zavoda.
Negotovi časi kličejo po jasnih
in strogo usmerjenih aktivno
stih in samo skupna želja, vo
lja in znanje zaposlenih lahko
organizacijo popeljejo naprej
in jo naredijo še močnejšo.
Verjamem, da nam bo z novim
načinom razmišljanja tudi v bo
doče uspelo uresničevati našo
vizijo in biti poslovno uspešna
bolnišnica v korist naših upo
rabnikov.
Lepe počitnice vam želim.
Mira Retelj, direktorica

OBVESTILO BRALCEM
Spoštovani!
Obveščamo vas, da je
Uredniški odbor interne
ga glasila Vizite na seji
dne 10. 6. 2009 sprejel
program dela za leto
2009.
V letu 2009 bodo izšle 4
številke glasila, druga šte
vilka v juliju, 3. številka ko
nec septembra in 4. števil
ka ob koncu leta.
Z odhodom ga. Biserke
Simčič je bila za glavno
urednico Vizite imeno
vana Zdenka Seničar, v
uredniški odbor pa so
bili imenovani še Mateja
Režek, Matej Kocjančič in
Alenka Andolšek.
uredniški odbor si bo pri
zadeval, da bo naše glasi
lo tudi v bodoče izpolnje
valo svoj namen – čim bolj
učinkovito informirati za
poslene o dogajanjih v bol
nišnici, zato vas prosimo,
da pri oblikovanju glasila
sodelujete s svojimi pris
pevki. Prispevke bo zbi
rala ga. Zdenka Seničar,
glavna urednica, na ena
slov: vizita@sbnm.si.
Prosimo vas za sodelovanje
in vas lepo pozdravljamo!
Janda Špiler,
odgovorna urednica
Mira Retelj, direktorica

UREDNIŠKI ODBOR VIZITE:
glavna urednica: Zdenka seniČar, odgovorna urednica Janda špiler, člani uredniškega odbora: alenka anDolšeK, Karmen JaneŽiČ, matej
KocJanČiČ, anica Kolar, Zlata rebolJ, mira retelJ, mateja reŽeK, ana ribiČ ter zunanja sodelavka tadeja KoneČniK. e-naslov: vizita@
sb-nm.si. oblikovanje: artelJe, grafična priprava in filmi: špes, grafični studio, novo mesto, tisk: tisKarstvo šepic, naklada 1400 izvodov.
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POSLOVANJE V OBDOBJU
januar – maj in

OCENA

poslovanja v obdobju
januar – junij 2009
I. UVOD
Poslovanje Splošne bolnišnice Novo mesto v obdobju januar – maj 2009 je bilo
v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2009. Osnova za finančni načrt
je bila veljavna pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za
leto 2009. Plan prihodkov in odhodkov je bil narejen na osnovi finančnega
načrta ZZZS za izračun cen zdravstvenih storitev od 1.1. 2009 dalje in pričako
vanih gibanj v letu 2009.
Na osnovi finančnega načrta so bili narejeni poslovni in finančni načrti tudi
po posameznih oddelkih (budžeti), kjer prav tako spremljamo realizacijo pri
hodkov in odhodkov trimesečno.
V obdobju januar – marec smo s strani ZZZS prejemali akontacije v višini fi
nančnega načrta, od 1. 4. dalje pa so se znižale za 12 %, ker so že v akontaciji
upoštevani finančni ukrepi Zavoda za zdravstveno zavarovanje za stabilizacijo
poslovanja za leto 2009.
Sprejeti varčevalni ukrepi ZZZS se odražajo tudi v finančnem načrtu že dogo
vorjene pogodbe z ZZZS, ki je v primerjavi z pogodbo za leto 2008 nižja za
3.892.000 €.
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Tabela 1: Vrednost bolnišničnega programa po pogodbi za leto 2008 in 2009

do 31.03.09
akutna bolnišnica
Neakutna bolnišnica
spremljevalci + mame
specialistične ambulante
primarna dejavnost
dializa
Skupaj bolnišnica

od 01.04.09

od 01.05.09

Razlika FN april

Razlika FN maj

35.464.428

33.198.182

31.881.886

2.266.246

3.582.542

1.081.671

1.065.275

1.024.674

16.396

56.997

36.691

43.612

41.975

6.921

5.284

8.276.136

8.577.829

8.269.094

301.693

7.042

165.378

175.622

167.761

10.244

2.383

3.683.285

3.697.013

3.430.012

13.728

253.273

48.707.589

46.757.533

44.815.402

1.950.056

3.892.187

II. DELOVNI
PROGRAM

Prihodki

Real. 2008

Plan znižanje

Odpis zapudnih obresti MZ

292.515

Odpis zamudnih obresti dobaviteljev

95.190

dobropisi dobaviteljev

Splošna bolnišnica Novo mesto je v
obdobju januar –maj 2009 realizirala
delovni program v akutni bolnišnični
obravnavi za 11 % nad planirano višino.
V specialistično ambulantni dejavnosti je
realizacija števila točk in številu obiskov
nad planom za 1 %. V dializni dejavnosti
je realizacija delovnega programa 100 %
glede na planirano.
V akutni bolnišnični obravnavi je bilo
zdravljenih 9.799 bolnikov (kar pomeni
9.521 SPP primerov), realizirano je bilo
48.939 bolnišnično oskrbnih dni. Dnev
no je bilo v povprečju zasedenih 330 po
stelj, kar pomeni 92,91% zasedenost vseh
planiranih posteljnih kapacitet za akutno
bolnišnico. Povprečna ležalna doba je bila
4,99 dneva.
V neakutni bolnišnici smo v tem obdobju
zdravili 195 bolnikov ter realizirali 3.082 bol
niških oskrbnih dni. V povprečju je bilo na
dan zasedeno 20 postelj, kar predstavlja
68,04% zasedenost posteljnih kapacitet za
neakutno bolnišnično obravnavo.
V specialistično ambulantni dejavnosti je
bilo opravljeno 926.029 točk in realizirano
77.236 obiskov.
Do ZZZS je bilo v akutni bolnišnični
obravnavi realizirano 9.482 SPP prime
rov, oziroma 977 SPP primerov več od
planiranega števila, kar predstavlja 11%
realizacijo delovnega programa nad pla
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kuhinja

1.011.264
366.687

5%

anestezija  epiduralno analgezijo

392.000

Skupaj dodatni prihodki

administracija

18.334
18.000

Prihodki iz dodatnega programa

Prihranki po ukrepih  2

Plan

1.827.303
Real. 2008

Plan znižanje

Plan

1.075.378

3,3 %

35.487

vratarji

280.347

5%

14.017

material za enkratno uporabo

155.338

10%

15.534

39.518

20%

7.904

VaC  znižanje
transfuziologija

74.000

Pta

50.000

kuhinja (živila)

638.354

5%

31.918

vzdrževanje opreme

576.770

3%

17.303

varčna raba energije

1.050.570

3%

amortizacija

31.517
336.788

Skupaj prihranki

614.468

Rezultat ukrepov skupaj I + II

4.410.957

Tabela 2: Realizacija delovnega programa v obdobju 1-6/2008

nom. Povprečna SPP utež je 1,29 in je za
0,02 utežne točke nižja od povprečne ute
ži v letu 2008 in za 0,07 utežne točke od
planirane uteži.
Realizacija števila uteži je bila v tem ob
dobju za 11% nad planom, kar pomeni,

da je bilo realizirano za 1.181,9 uteži več
od planiranih.
V specialistično ambulantni dejavnosti je
bilo realizirano skupno 101% delovnega
programa v točkah ter 101 % planiranega
programa v obiskih.

aktualno
Tabela 3: Realizacija delovnega programa v obdobju 1-5 /2009 do ZZZS
ObRaČuNSKa ENOta

Realizacija
2008

Realizacija
1 5 08

Plan 2009

Realizacija
1 5 09

ocena real
16 2009

INd re09/pl

INd
Remaj09/08

INd ocena
16 09/pl

št. SPP primerov

21.298

9.234

20.017

9.482

11.354

47

102,69

56,7

Št. SPP uteži

27.857

11.715

26.552

12.245

14.717

46

104,52

55,4

št.bOd doj. mame +
sprems.

1.136

611

4.564

1.793

2.101

39

293,45

46,0

št. bOd neakutna
obravnava

9.311

3.097

9.285

3.082

3.972

33

99,52

42,8

št.obiskov
število točk

170.185

74.221

183.742

77.034

93.662

41,93

103,79

51,0

2.019.839

884.788

2.193.489

923.903

1.083.590

42,12

104,42

49,4

število obiskov

13.245

5.836

15.128

5.298

6.293

35,02

90,78

41,6

število količnikov

33.676

14.638

35.033

13.648

16.325

38,96

93,24

46,6

število dializ

17.441

7.191

17.196

7.151

8.609

42

99,44

50,1

Tabela 4: Pregled realizacije SPP primerov in SPP uteži v letu 2008 do ZZZS
Odd

PLaN
15 2009

REaL.
15
2009

INd
real/pl

Razlika
realpl

Plan št.
uteži
15 2009

Real. št.
uteži 15
2009

INd

Razlika
realpl

Plan povp. SPP
uteži 2009

Real.povp.
SPP utež 2008

Realizacija
povp. SPP
uteži 2009

KRg

3.545

4.170

118

625

5.129,2

5.995,4

117

866,3

1,38

1,47

1,44

INt

1.210

1.311

108

101

2.359,6

2.381,0

101

21,4

1,90

1,88

1,82

gIN

1.275

1.299

102

24

1.019,2

1.076,9

106

57,7

0,80

0,83

0,83

PLJ

272

227

83

45

532,9

457,3

86

75,6

2,00

2,16

2,01

OtR

538

754

140

216

392,1

601,2

153

209,1

0,80

0,74

0,80

dER

65

76

117

11

67,9

76,5

113

8,6

1,03

1,12

1,01

INF

235

254

108

19

410,4

406,8

99

3,6

1,75

1,79

1,60

ORL

480

505

105

25

407,5

382,6

94

24,9

0,80

0,89

0,76

OKu

520

481

93

39

252,9

299,5

118

46,6

0,60

0,60

0,62

NEV

365

405

111

40

491,3

567,6

116

76,4

1,16

1,55

1,40

8.505

9.482

111

977

11.062,9

12.244,8

111

1.181,9

1,355

1,31

1,29

Skupaj

V obdobju januar – maj je bilo opravljenih
5.815 dializ tipa I, II in III, kar pomeni 75 dia
liz več od plana oziroma 101 % realizacijo
planiranega programa ter 1.336 dializ po
metodi CAPD (tip IV in V) oziroma 65 manj
od plana, kar predstavlja 95 % realizacijo
delovnega programa za to obdobje.
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III. FINANČNO POSLOVANJE V OBDOBJU JANUAR – MAJ 2009
bESEdILO

real 1/52008

REbaLaNS
2009

FN

1/5 real 15/09

StR

INd re09/re08

INd re09/FN

PRIhOdKI SKuPaJ
PRIhOdKI IZ POSLOVNE
dEJaVNOStI
PRIh. IZ JaVNE SLuŽbE
Prihodki iz programa ZZZS
drugi prihodki iz JS
PRIhOdKI Od PROdaJE Na
tRgu
PRIhOdKI Od FINaNCIRaNJa
IZREdNI PRIhOdKI
PREVREdNOSt. POSLOVNI
PRIhOdKI

17.973.251
17.829.466

20.341.429
20.260.232

20.708.948
20.677.809

100
99,8

115,22
115,98

101,81
102,06

17.519.925
17.217.086
302.839
309.541

19.693.882
19.254.688
439.194
566.350

20.138.232
19.666.255
471.977
539.577

97,2
95
2,3
2,6

114,94
114,23
155,85
174,32

102,26
102,14
107,46
95,27

6.683
95.794
41.308

6.891
41.985
32.322

3.607
20.186
7.346

0
0,1
0

53,97
21,07
17,78

52,34
48,08
22,73

OdhOdKI SKuPaJ
StROŠKI dELa
ObRaČuNaNE PLaČE
daJatVE Na PLaČE
dRugI StROŠKI dELa
StROŠKI MatERIaLa
IN StORItEV
StROŠKI MatERIaLa
Stroški zdravstvenega
materiala
Ostali stroški materiala
StROŠKI StORItEV
aMORtIZaCIJa
dRugI StROŠKI
OdhOdKI FINaNCIRaNJa
IZREdNI OdhOdKI
PREVREdNOt. POSLOVNI
OdhOdKI

18.201.292
10.014.872
7.519.246
1.540.354
955.271
7.029.681

0
20.341.430
11.234.292
8.672.682
1.388.258
1.173.353
7.891.931

21.400.017
12.313.358
9.626.962
1.721.302
965.094
8.003.682

0
100
57,5
45
8
4,5
37,4

117,57
122,95
128,03
111,75
101,03
113,86

105,2
109,61
111
123,99
82,25
101,42

5.428.457
4.186.075

5.810.897
4.587.143

6.022.013
4.691.790

28,1
21,9

110,93
112,08

103,63
102,28

1.242.383
1.601.224
971.772
44.474
64.184
68.882
7.428

1.223.753
2.081.034
968.894
37.247
67.485
1.862
139.718

1.330.223
1.981.669
993.809
49.408
30.186
125
9.450

6,2
9,3
4,6
0,2
0,1
0
0

107,07
123,76
102,27
111,09
47,03
0,18
127,23

108,7
95,23
102,57
132,65
44,73
6,71
6,76

-228.041

0
0

-691.069

0
-3,3

303,05

PRESEŽEK PRIhOdKOV Nad
OdhOdKI

Tabela 5: Prihodki in odhodki v obdobju januar – maj 2009
Skupaj je bilo v obdobju januar – maj
2009 realizirano 20.708.948 € prihodkov
ter 21.440.017 € odhodkov. Pri poslovanju
v obdobju januar – maj torej izkazujemo
presežek odhodkov nad prihodki v višini
731.069 €.

Prihodki: Prihodki so se v primer
javi z enakim obdobjem preteklega
leta povečali za 15,22% in so višji od
planiranih za 1,81%. Najbolj so pora
sli prihodki iz programa ZZZS in sicer
za 14,23% v primerjavi s preteklim le
tom oziroma za 2,14% v primerjavi s
planiranimi. Povišanje prihodkov gre
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predvsem na račun uvedbe novega
plačnega sistema tudi pri financiranju
zdravstvenih storitev.

opravljanje pomožnih storitev za ZTM
(39,8 tisoč €).

Prihodki na trgu so porasli v primerjavi
z enakim obdobjem preteklega leta za
74,32%. Med temi prihodki so najbolj
porasli prihodki od gostinske dejavnosti
in sicer za 44% glede na enako obdob
je preteklega leta. Povišanje prihodov
gre predvsem na račun odprtja bifeja v
avli ginekologije (42,6 tisoč €). Poveča
li pa so se tudi ostali tržni prihodki in
sicer smo pridobili pranje perila za Ter
me Krka (20,5 tisoč €) ter najemnina in

kim obdobjem preteklega leta porasli za
17,57 %, v primerjavi s planom pa za 5,20
%. V strukturi stroškov predstavljajo naj
več, to je 57,50 % stroški dela, stroški porab
ljenega materiala 28,1 %, stroški storitev
9,30% ter stroški amortizacije 4,6 %.

Odhodki: Odhodki so v primerjavi z ena

Stroški dela
so v strukturi odhodkov v
primerjavi z enakim obdobjem preteklega
leta porasli za 2,5 indeksnih točk. Razlog za
to je uvedba novega plačnega sistema.

aktualno
IV. OCENA POSLOVANJA V PRVEM POLLETJU 2009
Pri oceni poslovanja v prvem polletju 2009
predvidevamo že prve finančne učinke

sprejetih ukrepov, tako da predvidevamo
v tem obdobju manjši presežek odhodkov

nad prihodki, kot je bila realizacija v obdob
ju januar  maj 2009.

Tabela 6: Ocena poslovanja v obdobju januar – junij 2009
bESEdILO
PRIhOdKI SKuPaJ
PRIhOdKI IZ POSLOVNE
dEJaVNOStI
PRIh. IZ JaVNE SLuŽbE
Prihodki iz programa ZZZS
drugi prihodki iz JS
PRIhOdKI Od PROdaJE Na tRgu
PRIhOdKI Od FINaNCIRaNJa
IZREdNI PRIhOdKI
PREVREdNOSt.POSLOVNI
PRIhOdKI
OdhOdKI SKuPaJ
StROŠKI dELa
ObRaČuNaNE PLaČE
daJatVE Na PLaČE
dRugI StROŠKI dELa
StROŠKI MatERIaLa IN StORItEV
StROŠKI MatERIaLa
Stroški zdravstvenega materiala
Ostali stroški materiala
StROŠKI StORItEV
aMORtIZaCIJa
dRugI StROŠKI
OdhOdKI FINaNCIRaNJa
IZREdNI OdhOdKI
PREVREdNOt.POSLOVNI OdhOdKI

real 1/62008

REbaLaNS FN 1/62009 oc real 16/09

StR

INd re09/re08

INd re09/FN

21.536.009
21.381.245

24.305.589
24.208.152

24.786.332
24.749.706

100
99,9

115,09
115,75

101,98
102,24

20.971.885
20.572.030
399.855
409.359
11.169
101.931
41.664

23.525.917
22.998.977
526.941
682.234
8.269
50.382
38.787

24.103.326
23.556.559
546.767
646.380
4.336
23.692
8.597

97,2
95
2,2
2,6
0
0,1
0

114,93
114,51
136,74
157,9
38,82
23,24
20,64

102,45
102,42
103,76
94,74
52,44
47,03
22,17

21.766.985
12.034.393
9.038.849
1.853.064
1.142.481
8.477.581
6.538.356
5.042.501
1.495.855
1.939.225
1.043.350
52.056
67.811
80.053
11.742

0
24.305.589
13.411.475
10.348.345
1.658.040
1.405.089
9.452.706
6.961.476
5.493.991
1.467.485
2.491.230
1.145.833
44.697
80.982
2.235
167.662

25.469.067
14.673.296
11.461.266
2.050.914
1.161.116
9.545.838
7.160.785
5.574.825
1.585.961
2.385.053
1.156.505
46.824
34.250
188
12.168

0
100
57,6
45
8,1
4,6
37,5
28,1
21,9
6,2
9,4
4,5
0,2
0,1
0
0

117,01
121,93
126,8
110,68
101,63
112,6
109,52
110,56
106,02
122,99
110,85
89,95
50,51
0,23
103,62

104,79
109,41
110,75
123,7
82,64
100,99
102,86
101,47
108,07
95,74
100,93
104,76
42,29
8,39
7,26

-230.976

0

-682.735

-3,3

295,59

PRESEŽEK PRIhOdKOV Nad
OdhOdKI

V. KADRI
V obdobju januar – maj 2009 je bilo v pov
prečju zaposlenih 1008 delavcev. Na dan
31. 5. 2009 je bilo skupno zaposlenih 1015
delavcev. Za določen čas je bilo zaposlenih
101 delavcev, od tega 17 pripravnikov, 6
zdravnikov sekundarijev in 27 zdravnikov
specializantov Zdravniške zbornice.

št. delavcev struk
31.12.2007

št. delavcev struk
31.12.2008

št. delavcev struk
31.05.2009

INd09/08

VIII

99

9,87

91

9,07

94

9,26

103,30

VII

210

20,94

253

25,22

269

26,50

106,32

VI

29

2,89

8

0,80

11

1,08

137,50

V

458

45,66

455

45,36

444

43,74

97,58

IV

40

3,99

42

4,19

47

4,63

111,90

IIIII

152

15,15

154

15,35

150

14,78

97,40

Skupaj

988

98,50

1003

100,00

1015

100,00

101,20

Tabela 7: Struktura kadra po stopnji strokovne izobrazbe
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aktualno
Mira Retelj, direktorica

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI
POSLOVANJA V LETU 2009

2. del

O prvem svežnju ukrepov, ki jih Svet zavoda sprejel 30.3.2009,
smo pisali že v prejšnji številki Vizite. Glede na to, da ZZZS
nakazuje, da s sprejetimi varčevalnimi ukrepi v februarju 2009
in realnim zmanjšanjem zbranih prispevkov v zdravstveni bla
gajni, ne bo mogel uravnotežiti ﬁnančnega poslovanja, ker so
se makroekonomske predpostavke spremenile, oziroma so se
napovedi bistveno poslabšale, je Vlada RS sprejela nov načrt
ukrepov v javnem sektorju za prilagoditev ekonomske politi
ke, Ministrstvo za zdravje pa nas je s smernicami seznanilo dne
13.5.2009.
Sprejeti varčevalni ukrepi ZZZS se odražajo
tudi v finančnem načrtu že dogovorjene
pogodbe z ZZZS, ki je v primerjavi s pogod
bo za leto 2008 nižja za 3.892.000 €, zato
je bilo potrebno poleg izvajanja ukrepov,
ki smo jih že sprejeli v marcu 2009, sprejeti
še dodatne ukrepe za zagotavljanje uspe
šnosti poslovanja v letu 2009.
Na podlagi sklenjenega Splošnega dogo
vora za leto 2009 in varčevalnih ukrepov,
ki sta jih je sprejela Vlada RS in ZZZS je bila

pripravljena pogodba za leto 2009. Razli
ka po posameznih programih na letnem
nivoju je razvidna iz tabele št. 1. Glede na
to, da prvi paket ukrepov velja od 1.4.dalje
in drugi paket od 1.5. dalje to pomeni za
bolnišnico v letu 2009 za 2.757.000 € manj
sredstev.
Cilj ukrepov je, da v zaostrenih ekonom
skih razmerah ohranimo doseženo ra
ven zdravstvenih pravic in ohranimo
pozitivno poslovanje bolnišnice.

Tabela 1: Vrednost bolnišničnega programa po pogodbi za leto 2008 in 2009

do 31.03.09

od 01.04.09

od 01.05.09

Razlika
april

FN Razlika FN
maj

akutna
bolnišnica

35.464.428

33.198.182

31.881.886

Neakutna
bolnišnica

1.081.671

1.065.275

1.024.674

-16.396

-56.997

36.691

43.612

41.975

6.921

5.284

8.276.136

8.577.829

8.269.094

301.693

-7.042

165.378

175.622

167.761

10.244

2.383

3.683.285

3.697.013

3.430.012

13.728

-253.273

48.707.589

46.757.533

44.815.402

spremljevalci +
mame
specialistične
ambulante
primarna
dejavnost
dializa
Skupaj
bolnišnica
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-2.266.246 -3.582.542

-1.950.056 -3.892.187

Prvemu svežnju
ukrepov tako sledi
še dodatni program
ukrepov, ki jih je Svet
zavoda sprejel junija
2009.
ZZZS je v skladu s sprejetimi izhodišči
Skupščine ZZZS, ki izhajajo iz programa sta
bilnosti, predlagal sprejem dodatnih ukre
pov, ki bodo veljali od 1.5. dalje. Predlagani
ukrepi posegajo na naslednja področja:
 zmanjšanje kalkulativnega deleža za
amortizacijo za 20%,
 znižanje kalkulativnega elementa za
plače v povprečju za 5%,
 znižanje cene dialize zaradi nižje cene
za eritropoetin,
 znižanje odhodkov za terciarno dejav
nost za 5%.

Dodatni ukrepi Splošne
bolnišnice Novo mesto:
1. Povečati aktivnosti na odpisih obresti
in dela zapadlih obveznosti do dobavi
teljev (pokrivanje izgub s strani MZ in
dogovori z dobavitelji).
Nosilec: direktorica, finančna služba.
2. Pridobitev dodatnih programov po

aktualno
nacionalnem razpisu (kandidirali smo
za več programa za TEP in karpalni
kanal).
Nosilec: direktorica.
3. Administracija – zmanjšanje delavcev
iz ur za 2 zaposlena, z delitvijo dela
med SMS in administracijo.
Nosilci: odgovorne administratorke,
pomočnica direktorice za zdravstveno
nego.
4. Kuhinja
 povečanje prihodkov na trgu, (dvig
cen za 5%, razširitev ponudbe),
 kontrola odjave obrokov za hospita
lizirane paciente,
 znižanje stroškov živil .
Nosilec: vodja kuhinje.
5. Vratarji – ukinitev enega vratarskega
mesta v dopoldanskem času v stavbi
porodnišnice.
Nosilec – Služba za varstvo pri delu.
6. Stroški dela:
 Plače – dodatno znižanje nadur za
20 % (preveriti urnike, razporeditve
zaposlenih),
 Preveriti dolžine turnusa za SMS, bol
niške strežnice, administratorje,
 Preverjanje razporeditev v plačilne
razrede s PPDji,
 Preveriti relacije povračil potnih stroš
kov zaposlenih za prihod na delo,
 Racionalizirati stroške za mobilno te
lefonijo.
Nosilci: direktorica, pomočnica direkto
rice, predstojniki in vodje služb.
7. Ginekologija in porodništvo – Epidural
na analgezija se zaračunava kot samo
plačniška storitev.
Nosilec: predstojnica ginekološkega
oddelka, finančna služba.
8. Zdravila in medicinsko potrošni mate
rial:
 Znižanje stroškov za material za en
kratno uporabo,
 Strog nadzor uporabe VAC metode – po
odobritvi strokovnega direktorja,
 Endoproteze – uporaba cenejših kom
ponent vgradnih protez (selektiven
pristop pri odločanju o porabi mate
riala),

 Znižanje zalog po oddelkih.
Nosilec: predstojnica lekarne, predstoj
niki oddelkov, nosilci dejavnosti.

varčnimi ...).
Nosilec: Vodja tehnično vzdrževalne
službe.

9. Znižanje cen storitev zunanjih labora
torijev – mikrobiloške preiskave.
Nosilec: direktorica.

13. Amortizacija – znižanje za leto 2009 iz
naslova ukrepov ZZZS.

10. Izobraževanje – zmanjša se udeležba
na izobraževanju v zunanjih instituci
jah, poveča se organizacija izobraževa
nja v okviru bolnišnice.
Nosilec: Direktorica, strokovni direktor,
pomočnica direktorice za zdravstveno
nego, predstojniki oddelkov in vodje
služb.

14. Tekoče planiranje in spremljanje likvid
nostnega toka.
Nosilec: vodja ekonomske službe.

11. Medicinska oprema – povečati preven
tivno vzdrževanje kar predstavlja aktiv
nosti za zagotavljanje točnosti meril,
zagotavljanje aktivnosti za delovanje
transportnih (dvigala) in energetskih
naprav (parni kotli, kompresorji ...), ak
tivnosti z vidika požarne varnosti in
varstva pri delu.
Nosilec: Vodja tehnično vzdrževalne
službe.
12. Energetska oskrba bolnišnice (zemelj
ski plin – optimalno vzdrževanje tempe
ratur toplovodnih kotlov glede na pora
bo in zunanje temperature predvsem
v temperaturno prehodnih obdobjih,
nenehno osveščanje uporabnikov s
strani odgovornih zdravstvenih in teh
ničnih delavcev na oddelkih na smotr
no in učinkovito rabo toplotne energije
– predvsem odprtost radiatorskih venti
lov, prezračevanje prostorov in porabo
tople vode, poraba viška toplote iz pri
prave tople vode za potrebe kirurgije
in ginekologije tudi za predgretje tople
vode na pljučnem in internem oddelku,
avtomatiziranje kotlovnice in organi
zacijska sprememba SM kotlovnica in
ključavničarska delavnica; električna
energija  nenehno osveščanje uporab
nikov s strani odgovornih zdravstvenih
in tehničnih delavcev na oddelkih na
smotrno in učinkovito rabo električne
energije – predvsem razsvetljava pro
storov, ohlajevanje prostorov, naprave
»v pripravljenosti, redno vzdrževanje
in čiščenje lokalnih klimatskih naprav,
redna menjava filtrov na sistemih prisil
nega prezračevanja, zamenjava svetilk
za zunanjo razsvetljavo z energetsko
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aktualno
Projekcija prihrankov predlaganih ukrepov
Tabela 2: Ovrednotenje predlaganih ukrepov

Ukrepi I –marec 2009
Prihodki
prijava na razpis iz vajanja P.p.





500.000

Prihranki

Real. 2008

Plan znižanja

Real. ukrepa

Pokrivanje izgub  izboljšanje lik vidnosti s
strani MZ znižanje stroškov ﬁnanciranja

200.000

90% katarakt na ambulantni način
skrajšanje ležalne dobe abO
Znižanje nadur  ure
Znižanje nadur ﬁnančno

49.637
4,99

5%

55.288

20%

569.549

20%

Sprememba dežurne službe
izobraževanje v tujini
poraba zdravil in MPM
mikrobiološke preiskave
stroški krvi

100.000
113.910
111.000

273.258

20%

54.652

11.519.322

5%

575.966

420.209

2,5%

10.505

439.300

5%

21.965

laboratorijske storitve

2.074.772

5%

103.739

kuhinja

1.760.445

5%

88.022

795.797

5%

racionalna raba perila
Skupaj planirani prihranki

39.790
1.969.185

Ukrepi II – junij 2009
Realizacija načrtovanih ukrepov bo ob danih ekonomskih pogojih poslovanja zagotovila
Splošni bolnišnici Novo mesto ob koncu leta pozitivno poslovanje, po prilivu sredstev s
strani ustanovitelja, pa tudi izboljšanje likvidnosti v finančnem poslovanju.
Prihodki
Odpis zapudnih obresti MZ

Real. 2008

Plan znižanje

Plan

366.687

5%

292.515
95.190
1.011.264
18.334
18.000
392.000
1.827.303

Real. 2008
1.075.378
280.347
155.338
39.518

Plan znižanje
3,3 %
5%
10%
20%

638.354
576.770
1.050.570

5%
3%
3%

Odpis zamudnih obresti dobaviteljev
dobropisi dobaviteljev
kuhinja
anestezija  epiduralno analgezijo
Prihodki iz dodatnega programa
Skupaj dodatni prihodki
Prihranki po ukrepih  2

Skupaj prihranki

Plan
35.487
14.017
15.534
7.904
74.000
50.000
31.918
17.303
31.517
336.788
614.468

Rezultat ukrepov skupaj I + II

4.410.957

administracija
vratarji
material za enkratno uporabo
VaC  znižanje
transfuziologija
Pta
kuhinja (živila)
vzdrževanje opreme
varčna raba energije
amortizacija
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aktualno
Zdenka Kralj

SKLEPANJE PODJEMNIH POGODB ALI DRUGIH
POGODB CIVILNEGA PRAVA ZA OPRAVLJANJE
ZDRAVSTVENIH STORITEV V MREŽI JAVNE
ZDRAVSTVENE SLUŽBE
Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o merilih
za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civil
nega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v mreži
javne zdravstvene službe (v nadaljevanju: uredba), ki
je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 36/09 z dne
15.05.2009.

-

-

Uredba določa merila za sklepanje pod
jemnih pogodb, ki jih za opravljanje
zdravstvenih storitev v mreži javne zdravs
tvene službe lahko sklene javni zdravstve
ni zavod oziroma druga pravna ali fizična
oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost
v mreži javne zdravstvene službe, z zdrav
nikom ali drugim zdravstvenim delavcem
oziroma zdravstvenim sodelavcem (v na
daljevanju: zdravstveni delavec), zaposle
nim pri njem ali v drugem zdravstvenem
zavodu.
V skladu z uredbo lahko zdravstveni dela
vec sklene podjemno pogodbo, če je v zad
njih treh mesecih pred njeno sklenitvijo:
-	 opravil celoten obseg dela oziroma

zdravstvenih stori
tev v skladu s po
godbo o zaposlitvi,
delovnim načrtom
ali drugim splošnim
aktom zdravstvene
ga zavoda;
izkazal izpolnitev
svoje redne delovne
obveznosti glede pri
sotnosti na delu;
izpolnil svojo delov
no obveznost glede
vključevanja v za
gotavljanje nujne
zdravniške pomoči
v obliki dežurstva
in pripravljenosti ali

kombinacije teh oblik dela, pri čemer
je predmet podjemne pogodbe lahko
le opravljanje tiste vrste zdravstvenih
storitev, za katere je zdravstveni zavod
določil, da se za njihovo izvajanje tak
šne pogodbe lahko sklepajo.
V podjemni pogodbi stranki dogovo
rita plačilo v odvisnosti od števila in
vrste zdravstvenih storitev, na podlagi
usposobljenosti zdravstvenega delavca,
dodatnega znanja, ki ga je pridobil, zah
tevnosti zdravstvene storitve in referenc
o kakovosti, ki so potrebne za izvajanje
zdravstvenih storitev, ki so predmet pod
jemne pogodbe, pri čemer bruto cena
dela zdravstvenega delavca po podjemni

pogodbi ne sme presegati višine stroška
dela zdravstvenega delavca, vračunane v
ceno zdravstvene storitve, ki so predmet
podjemne pogodbe.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
sklepanje podjemnih pogodb mora zdravs
tveni zavod voditi evidenco o opravljenem
obsegu dela po posameznih organizacij
skih enotah zdravstvenega zavoda in po
posameznih vrstah zdravstvene dejavnosti
ter o opravljenem obsegu dela posamez
nih zdravstvenih delavcev.
Prav tako mora zdravstveni zavod voditi
tudi evidenco o podjemnih pogodbah,
ki so sklenjene s pri njem zaposlenimi
zdravstvenimi delavci in o pisnih soglas
jih, ki jih je zdravstveni zavod dal pri njem
zaposlenim zdravstvenim delavcem, pri
čemer mora zdravstveni zavod podatke
poslati Ministrstvu za zdravje, na njegovo
zahtevo, poročilo o sklenjenih pogodbah
in podanih soglasjih pa mora poslati na
najpozneje do 28. februarja tekočega leta
za preteklo leto.
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aktualno
ZdenkaKralj

PRAVILNIK O POGOJIH,
pod katerimi zdravniku
ni treba opravljati dežurstva
S Pravilnikom o pogojih, pod katerimi zdravniku ni treba oprav
ljati dežurstva (v nadaljevanju: pravilnik), ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 44/09 z dne 12.06.2009 in prične veljati s
27.06.2009, preneha veljati Pravilnik o pogojih, pod katerimi
zdravniku ni potrebno opravljati dežurne službe (Uradni list
RS, št. 62/00).
Pravilnik določa pogoje, pod katerimi
zdravniku, ki je dopolnil 55 let, pravilo
ma ni treba opravljati dežurstva.
Zdravnik, ki ne želi opravljati dežurstva,
mora o tem pisno obvestiti delodajalca
oziroma izvajalca neprekinjene nujne
zdravniške pomoči, pri čemer mora pisno
obvestilo zdravnik posredovati delodajal
cu oziroma izvajalcu neprekinjene nujne
zdravniške pomoči najpozneje tri mesece
pred dopolnitvijo 55. leta starosti oziroma
tri mesece pred dnem, ko želi uveljavljati
svojo pravico, da mu ni treba opravljati
dežurstva. Zdravniku, ki mu je delodaja
lec oziroma izvajalec neprekinjene nujne
zdravniške pomoči odobril, da mu ni treba
opravljati dežurstva, poišče nadomestne
ga zdravnika izvajalca neprekinjene nujne
zdravniške pomoči.
Ne glede na navedeno pa mora zdravnik na
zahtevo delodajalca oziroma izvajalca ne
prekinjene nujne zdravniške pomoči, oprav
ljati dežurstvo v naslednjih primerih:
 v primeru naravnih ali drugih nesreč,
epidemij in v drugih primerih, ko je
ogroženo življenje in zdravje ljudi, zara
di česar je prišlo do povečanega obse
ga dela zdravnikov pri zagotavljanju ne
prekinjenega zdravstvenega varstva;


če pri delodajalcu oziroma izvajalcu
neprekinjene nujne zdravniške pomo
či zaradi starostne strukture zdrav
nikov posameznih specialnosti ni
drugih organizacijskih možnosti
za zagotavljanje neprekinjenega
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zdravstvenega varstva;


zaradi odsotnosti zdravnikov pri delo
dajalcu oziroma izvajalcu neprekinjene
nujne zdravniške pomoči iz bolezen
skih ali drugih razlogov;



v drugih primerih, ko je ogroženo živ
ljenje in zdravje ljudi in ni mogoče
drugače organizirati neprekinjene
ga zdravstvenega varstva, vendar
samo, dokler je nujno, da se rešijo živ
ljenja in zdravje ljudi.

Zdravnik, ki je pisno obvestil delodajalca,
da ne želi opravljati dežurstva, mora, kadar
želi ponovno opravljati dežurstvo, o tem pi
sno obvestiti delodajalca oziroma izvajalca
neprekinjene nujne zdravniške pomoči.

Od 10. 06. 2009 do 18. 09. 2009 je v jav
ni razpravi predlog Zakona o zdravstveni
dejavnosti.
Novi zakon ureja celotno zdravstveno
dejavnost (javno in zasebno), organizi
ranost javne zdravstvene dejavnosti po
ravneh in območjih, odgovornost države
do javne zdravstvene dejavnosti, pravi
ce in obveznosti zdravstvenih delavcev,
podeljevanje koncesij, upravljanje z jav
nimi zavodi, nadzor in še nekatera druga
vprašanja.
Novi zakon temelji na vrednotah zdravs
tvenega varstva, kot so zagotavljanje
kakovostnega javnega zdravstvenega
varstva, univerzalnost in solidarnost,
pravična dostopnost, ki je odvisna od
potreb posameznika, ter na ekonomski
vzdržnosti.
temeljno poslanstvo zdravstvene de
javnosti je zadovoljevanje potreb pre
bivalstva, zato mora prevladovati javna
in nepridobitna zdravstvena dejavnost.
Zasebna zdravstvena dejavnost je lahko
le dopolnilo javne zdravstvene dejavno
sti za zadovoljevanje interesov in potreb
posameznikov ter za storitve, ki niso vklju
čene v solidarnostni sistem.
Zakon izpeljuje načelo, da obseg in raz
poreditev javne zdravstvene dejavno
sti določajo potrebe prebivalcev. Vrsta
in obseg javne zdravstvene dejavnosti se
določita na nacionalni ravni na podlagi
podatkov in analiz o zdravstvenem sta
nju prebivalstva ter projekcij bodočih
potreb.
Novi zakon temelji na mreži javne
zdravstvene dejavnosti. Mreža se do
loča posebej za primarno, sekundarno
in terciarno raven, pri čemer je glavno
načelo približno enaka dostopnost vseh
uporabnikov do potrebnih storitev. Mre
ža je opredeljena z vsebino (vrsto) in ob
segom dejavnosti, ki se zagotavljajo na
posamezni ravni, s človeškimi in drugimi
viri, potrebnimi za zagotavljanje določe
ne vsebine, in s prostorsko razporeditvijo
izvajalcev. Pomembna načela pri določa
nju mreže so še načelo enakomerne do
stopnosti, ki ga zakon določa pri primar
ni mreži in delu ambulantne mreže na
sekundarni mreži, načelo potrebnega
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števila storitev na izvajalca, ki je potreb
no za vzdrževanje strokovnega znanja in
veščine izvajalcev zahtevnejših storitev,
ter načelo ekonomsko vzdržnega zago
tavljanja 24urne dejavnosti.
Zdravstveni dom je na primarni ravni
temeljni nosilec in usklajevalec vseh izva
jalcev javne osnovne zdravstvene dejavno
sti na svojem območju, torej tudi koncesio
narjev. Zakon utrjuje dosedanje naloge in
dejavnosti zdravstvenega doma, zlasti iz
vajanje celovite preventivne dejavnosti. S
tem, ko opredeljuje bolnišnice kot ustano
ve, kamor se pacienta napoti le v primeru,
če vseh svojih potreb ne more zadovoljiti
na primarni ravni, zakon daje podlago za
povečan obseg primarne zdravstvene de

javnosti. Kadar je to smiselno, se zdravstve
ni dom povezuje z drugimi izvajalci javne
zdravstvene dejavnosti svojega gravitacij
skega območja ter tako ustvari novo funk
cionalno enoto.
Novi zakon določa dve mreži sekundarne
dejavnosti: mrežo sekundarne ambu
lantne dejavnosti in mrežo sekundarne
stacionarne dejavnosti. Pri razporeditvi
stacionarne dejavnosti se upošteva stro
kovno in ekonomsko izvedljivost ter de
javnosti v posamezni bolnišnici. Vse ostale
obravnave v sekundarni ambulantni dejav
nosti lahko bolnišnica izvaja izven matične
lokacije, če se s tem poveča dostopnost
prebivalcev do teh storitev. Zakon torej

znaten del ambulantne dejavnosti pribli
žuje okolju, v katerem živi uporabnik, le pri
delu ambulantne dejavnosti ter pri stacio
narni dejavnosti na prvo mesto postavlja
potrebo po dovolj velikem obsegu obrav
nav, ki so predpogoj za kakovost, varnost
in ekonomsko vzdržnost.
Novi zakon določa, da ima lahko bolnišni
ca stacionarni oddelek določene dejav
nosti le v primeru, če je dovolj velik, da
lahko strokovno in ekonomsko vzdržno
zagotavlja celovito obravnavo pacien
tov 24 ur dnevno vse dni v letu. Splošna
bolnišnica izvaja stacionarno dejavnost
najmanj za področje interne medicine in
splošne kirurgije, glede na mrežo stacionar
nih oddelkov pa ima lahko stacionarne od

delke številnih drugih specialnosti.
Zdravstveno dejavnost na terciarni ravni
lahko opravljajo javni zdravstveni zavodi,
ki imajo naziv klinika, klinični inštitut ali
klinični oddelek. Izvajalci terciarne zdravs
tvene dejavnosti so najvišja strokovna
instanca v državi, ki oblikujejo strokovne
doktrine in zagotavljajo človeške ter teh
nološke vire za prenos znanja in veščin iz
sveta, za njihov razvoj v domačem okolju
in za prenos v druge zdravstvene ustanove
in imajo ključno vlogo pri izobraževanju in
usposabljanju zdravstvenih delavcev ter
pri znanstvenoraziskovalnem delu. Oprav
ljajo tudi storitve, ki jih zaradi strokovne,
tehnološke in organizacijske zahtevnosti

ni smotrno ali možno opravljati na nižjih
ravneh in ki jih kot terciarne predlagajo
razširjeni strokovni kolegiji.
Zdravstveni delavci morajo imeti ustrez
no kvalifikacijo, opravljeno pripravništvo,
strokovni izpit in biti vpisani v register.
Zaposleni v javni zdravstveni dejavnosti
ne morejo delati pri zasebnem izvajalcu
zdravstvenih storitev in ne morejo hkrati
imeti koncesijo.
Novi zakon celovito ureja podeljevanje
koncesij. Koncesija se ne podeli na podla
gi zahteve kandidata, temveč na podlagi
javnega interesa, in sicer le takrat, kadar
javni zdravstveni zavod ne more sam za
gotoviti izvajanja določene zdravstvene

dejavnosti v obsegu, določenem z mrežo
javne zdravstvene dejavnosti, oziroma ne
more zagotoviti enakomerne dostopnosti.
Podeljevanje koncesij bo potekalo na pod
lagi koncesijskega akta ministra za zdrav
je, v katerem bosta opredeljena obseg in
enoten postopek podeljevanja koncesij na
območju vse države. Na podlagi tega akta
in v primeru prostega mesta v javni mreži
bodo lahko koncedenti objavljali javne
natečaje za dodelitev koncesij in sklepa
li koncesijske pogodbe. Koncesionarji
bodo morali skleniti pogodbe z javnimi
zavodi o medsebojnem sodelovanju pri
zagotavljanju nujne medicinske pomoči,
dežurstev, pri nadomeščanjih, o skupnem
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koriščenju določenih zmogljivosti ter pri
preventivni in drugih dejavnostih, kjer sta
potrebna delitev dela in timsko delo. Kon
cesijo se lahko razpiše največ za dobo do
10 let. Po prenehanju koncesije se njena
dejavnost prenese na javni zavod in le v pri
meru, če je ta ne more prevzeti, se ponov
no razpiše koncesija. Zakon tudi določa,
da bo v določenem obdobju po uveljavitvi
zakona treba novim določbam prilagoditi
tudi že sklenjene koncesijske pogodbe.
Novi zakon predvideva uvajanje nacional
nih kliničnih smernic kot standardov pri
diagnostiki, terapiji in rehabilitaciji posa
meznih bolezenskih stanj. Na osnovi teh
bodo v okviru posamezne dejavnosti izva
jalci zdravstvenih storitev izdelali klinične
poti. To bo izenačilo kakovost obravnave
med zdravstvenimi delavci, izboljšalo izi
de zdravljenja in povečalo njegovo učin
kovitost, pacientom pa zagotovilo enakost
obravnave v vseh zdravstvenih zavodih ob
upoštevanju doktrine, ki temelji na dokazih.
Zakon predvideva tudi ustanovitev
Javne agencije za kakovost
in varnost v zdravstveni
dejavnosti,, ki bo uskla
jevala pripravo kliničnih
smernic in kliničnih poti,
njihovo uvajanje v redno
delo, spremljala njihovo
uresničevanje ter merila na pod
lagi ustreznih kazalnikov. Njene naloge
bodo tudi na področju nudenja pomoči pri
vzpostavljanju sistema celovite kakovosti
v okviru posameznih procesov dela, akre
ditaciji izvajalcev zdravstvene dejavnosti,
ocenjevanju novih medicinskih tehnologij
pred njihovo uvedbo v prakso, določanju
standardov in kazalnikov kakovosti ter var
nosti pacientov itd.
Predlog zakona na novo ureja področje
nadzorov zdravstvene dejavnosti. Predvi
deni so notranji in zunanji nadzori, strokov
ni nadzori, nadzor, ki ga izvaja ministrstvo
za zdravje, inšpekcijski nadzor in nadzor s
strani ZZZS. Razširjene so predvsem nalo
ge nadzora ministrstva in inšpekcijskega
nadzora, ki bo v določenem delu imel tudi
funkcijo prekrškovnega organa.
učinkovitejše upravljanje z javnimi
zdravstvenimi zavodi naj bi bilo doseže
no z večjimi pooblastili uprav zdravstvenih
zavodov in razmejitvijo njihovih pooblastil
od pooblastil in funkcij nadzornih svetov
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javnih zavodov. uprava, ki bo glede na ve
likost zavoda od eno do petčlanska, bo
imela nalogo vodenja poslov, nadzorni
svet pa bo izvajal nadzor nad njenim de
lovanjem in upravljanjem. Upravo imenuje
nadzorni svet v soglasju z ustanoviteljem.
Uprave in nadzorni sveti bodo morali prev
zeti odgovornost za poslovanje v okviru
razpoložljivih sredstev in skladno z naloga
mi, zaradi katerih so bili javni zavodi usta
novljeni. Zakon poudarja pomen načrtova
nja v javnih zavodih kot metode za njihovo
boljše upravljanje in doseganje ciljev pri
zadovoljevanju potreb prebivalstva. Pred
videna je tudi večja odgovornost ter več
pooblastil ustanoviteljev javnih zdravstve
nih zavodov pri zagotavljanju njihovega
delovanja. Zakon odpravlja dvotirnost
vodenja javnih zdravstvenih zavodov, saj
ne predvideva več poslovnega in strokov
nega direktorja. V zavodih, kjer je veččlan
ska uprava, je eden od članov zadolžen za
strokovno dejavnost.

N o v i
zakon
razmejuje zasebno in javno dejavnost.
Niti zdravstveni delavec, zaposlen v jav
nem zavodu, niti koncesionar, ne smeta
opravljati zasebne dejavnosti v času, ki je
s pogodbo z ZZZS oziroma s koncesijsko
pogodbo določen za opravljanje javne de
javnosti. Zdravstveni delavec, zaposlen
v javnem zdravstvenem zavodu, ne sme
opravljati zasebne zdravstvene dejavno
sti in ne sme delati pri izvajalcu zasebne
zdravstvene dejavnosti. Zakon zahteva
ločeno vodenje prihodkov in odhodkov
izvajalcev, ki opravljajo javno in zasebno
zdravstveno dejavnost, in prepoveduje pre
livanje javnih sredstev v zaslužke oziroma
dobičke zasebnih izvajalcev. Cene storitev
v zasebni dejavnosti so predmet pogajanj
med ministrstvom za zdravje, združenjem
zdravstvenih zavodov in zbornicami ter jih
v primeru, da dogovor ni sklenjen, določi

minister. V postopku pridobivanja dovolje
nja za opravljanje zdravstvene dejavnosti
bodo kandidati morali predložiti dokazila
o strokovni usposobljenosti, izpolnjevanju
strokovnih, tehničnih in drugih pogojev,
pravne osebe pa tudi o osebah, ki bodo pri
njih opravljale dejavnost. Te osebe po pred
logu zakona ne bodo smele biti istočasno
v delovnem razmerju za polni delovni čas
pri drugem javnem zavodu oziroma kon
cesionarju. Nekatere zdravstvene dejavno
sti, ki so z vidika javnega zdravja izredno
pomembne za delovanje sistema kot ce
lote, se bodo smele opravljati le v javnih
zavodih (terciarna dejavnost, dejavnost
javnega zdravja, preskrba s krvjo, odvze
mi in presaditve delov človeškega telesa
in mrliško pregledna služba).
Članstvo v Zdravniški zbornici Slovenije
bo še naprej obvezno, v vseh drugih pa
prostovoljno. Zakon omogoča ustanovi
tev več zbornic za isti poklic (zdravniki,
fizoterapevti, medicinske sestre/zdravs
tveni tehniki, itd.), pri čemer
se

bodo reprezentativne zbornice
lah
ko potegovale za določena javna pooblasti
la. Reprezentativne bodo tiste zbornice, ki
bodo imele najmanj 40 odstotkov članov.
Javna pooblastila ne bodo več trajna, am
pak bodo vsebinsko in časovno omejena.
Izvajalci zdravstvene dejavnosti (javni
zdravstveni zavodi in druge pravne osebe,
ki na območju RS opravljajo zdravstveno
dejavnosti na podlagi koncesije), lahko v
primeru, da število pri njih zaposlenih do
sega najmanj 60 odstotkov vseh zdravstve
nih delavcev v javni zdravstveni dejavno
sti, ustanovijo združenje izvajalcev javne
zdravstvene dejavnosti.
Novi zakon ureja tudi strokovne organe,
oglaševanje zdravstvene dejavnosti, plače
vanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti ter
kazenske določbe za primere storitve pre
krška posameznih zakonskih določb.
Novi zakon torej predvideva uvajanje spre
memb v organizaciji zdravstvene dejavno
sti na vseh ravneh, katerim se bodo morali
zdravstveni zavodi prilagoditi z uveljavitvi
jo zakona.
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ZDRAVSTVO V
ČASU
GOSPODARSKE KRIZE
– smo pripravljeni na
spremembe?
Alenka Andolšek, Helena Škufca

Tokratno, že 16. srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, je potekalo 21. in
22. maja v Rogaški Slatini. Finančna in gospodarska kriza nedvomno vplivata tudi na področje
zdravstva in celotnega javnega sektorja in beseda je tekla o vzdržnosti javnega zdravstvenega
varstva. Spraševali smo se, ali je gospodarska kriza priložnost za korenite spremembe v zdravs
tvu, kako od zahtev zdravstvenega sistema do realnih potreb,...

Zakon o zdravstveni dejavnosti
Državni sek retar z Ministrstva za zdravje nas je seznanil z os
nutkom Zakona o zdravstveni dejavnosti, kar povzemava v
nadaljevanju.
Slovensko zdravstvo je tako, kot zdravstvo v drugih državah,
pred velik imi sodobnimi izzivi, ki so povezani s povečevanjem
potreb zaradi staranja prebivalstva (2050 - 31,1% starejših od
65 let), z rastjo stroškov zaradi večjih potreb in boljših možnosti
zdravljenja, z večjimi pričakovanji prebivalstva, situacijo zao
strujejo pa tudi težji ekonomski pogoji. Tako je Ministrstvo za
zdravje predstavilo predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki
naj bi nadomestil tistega iz leta 1992. Zdravljenje ljudi ne sme
biti privilegij ne predmet trženja; pravica do zdravja in zdrav
ljenja je ena od temeljnih človekovih pravic. Zagotavljanje vse
binsko in finančno vzdržnega sistema na načelih solidarnosti
in doseženi oz. višji ravni so bila izhodišča za pripravo zakona,
glavne usmeritve pa gradnja sistema zdravstvenih dejavno
sti predvsem na javni zdravstveni službi, vzpostavitev jasne
razmejitve med javno in zasebno zdravstveno dejavnostjo ter
opredelitev delitve dela med posameznimi ravnmi zdravstve
nih dejavnosti.
Novi zakon ureja celotno zdravstveno dejavnost, zasebno in
javno, organiziranost javne dejavnosti po ravneh in območjih
odgovornosti države do javne dejavnosti, pravice in obvezno
sti zdravstvenih delavcev, podeljevanje koncesij, upravljanje
z javnimi zavodi, nadzor in še nek atera vprašanja.
Osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni domo

vi, koncesionarji, socialni zavodi. Zdravstveni dom mora zago
tavljati opravljanje vseh dejavnosti (služb), usk lajevati delo
koncesionarjev, organizirati dežurstva, nadomeščanja, itd. Us
tanovi ga ena ali več občin ob upoštevanju pogoja velikosti
gravitacijskega območja. Sekundarno zdravstveno dejavnost
opravljajo bolnišnice, koncesionarji, zdravilišča na stacionarni
ali ambulantni način. Bolnišnice so lahko splošne (z 2 ali 4 od
delk i), specialne, negovalne. Možne so tudi skupnosti javnih
zdravstvenih zavodov. Tudi bolnišnice (njihovi oddelk i) mora
jo imeti primerno gravitacijsko območje. Terciarno dejavnost
opravljajo klinike, klinični inštituti in klinični oddelk i. Poleg
najzahtevnejših storitev imajo še posebne naloge v zvezi z
uvajanjem kliničnih smernic, doktrine, prenosa znanja na dru
ge ravni, itd.
Medtem, ko je sedanji zakon na sekundarni ravni opredeljeval
le splošne in specialistične bolnišnice, novi zakon določa dve
mreži sekundarne dejavnosti:
- mrežo sekundarne ambulantne dejavnosti,
- mrežo sekundarne stacionarne dejavnosti.
Pri razporeditvi stacionarne dejavnosti se upošteva strokovno
in ekonomsko izvedljivost te dejavnosti v posamezni bolnišnici.
Vse ostale obravnave v sekundarni ambulantni dejavnosti lah
ko bolnišnica izvaja izven matične lok acije, če se s tem poveča
dostopnost prebivalcev do teh storitev. Zakon torej znaten
del ambulantne dejavnosti približuje okolju, v katerem živi
uporabnik, le pri delu ambulantne dejavnosti ter pri stacio
narni dejavnosti na prvo mesto postavlja potrebo po dovolj
velikem obsegu obravnav, ki so predpogoj za kakovost, varnost
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in ekonomsko vzdržnost. Se pravi, da zakon odpravlja stanje,
v katerem »vsaka bolnišnica dela vse«.
Zakon določa, da ima lahko bolnišnica stacionarni oddelek
določene dejavnosti le v primeru, če je dovolj velik, da lahko
strokovno in ekonomsko vzdržno zagotavlja celovito obravna
vo pacientov 24 ur dnevno vse dni v letu.
Zdravstveni delavci morajo imeti ustrezno kvalifikacijo, oprav
ljeno pripravništvo, strokovni izpit in biti vpisani v register.
Imajo pravico do specializacije, pridobitve častnih nazivov,
itd. Med trajanjem delovnega razmerja zdravstveni delavec,
zaposlen pri iz vajalcu javne zdravstvene dejavnosti (javnem
zdravstvenem zavodu ali koncesionarju), ne sme brez
pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun
opravljati zdravstvenih storitev pri drugem iz va
jalcu javne zdravstvene dejavnosti.
Tudi upravljanje javnih zavodov je urejeno
s tem zakonom. Javni zavodi bi po osnutku
imeli upravo, nadzorni svet in strokovni svet.
Uprava bi imela od enega do pet članov. Člani
uprave naj ne bi (z izjemo majhnih zavodov)
opravljali zdravstvenih storitev. Uprava bi vodi
la poslovanje javnega zavoda, upravljala s sreds
tvi, sprejemala raz vojno strategijo in načr te, letna
poročila, poročila o nadzoru, itd. Pri svojem delu bi
bila avtonomna in odgovorna ustanovitelju. Poslovati bi
morala v ok viru letnega poslovnega načr ta, na katerega daje
soglasje ustanovitelj. Upravo imenuje nadzorni svet v soglas
ju z ustanoviteljem. Nadzorni svet bi nadzoroval delo uprave,
potrjeval strategijo in druge pomembne akte, nalagal upravi
določene ukrepe ter imenoval in razreševal člane uprave.
Vsi iz vajalci javne dejavnosti bi morali
zagotoviti celovito kakovost in var
nost pacientov in o tem poroča
ti na spletnih straneh, uvesti
poročanje o varnostnih inci
dentih, uvajati klinične smer
nice in poti. Ustanovila se
bi Agencija za kakovost in
varnost v zdravstveni dejav
nosti, ki bi poleg strokovnih
nalog imela tudi funkcijo nad
zora kakovosti pri iz vajalcih.
Zakon predvideva interne nad
zore, ki bodo v pristojnosti uprave,
upravne nadzore s strani MZ, zavaroval
niški – finančni nadzor s strani ZZZS, strokovni nadzor s strani
zbornic ter inšpekcijski nadzor. Določen bo nov „prekrškovni“
organ (ZIRS) z večjimi pooblastili kot doslej, na novo bodo do
ločeni prekrški za pravne in fizične osebe. Med prekrški bo tudi
opravljanje zasebne dejavnosti med rednim delovnim časom
za potrebe javne službe za koncesionarje in javne zavode in
njihove zdravstvene delavce.
Javna razprava o predlogu Zakona o zdravstveni dejavnosti bo
potekala do septembra 2009.
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Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju (ZSPJS), Ministrstvo za
javno upravo (MJU)
Doc. dr. Branko Lobnikar, državni sekretar na Ministrstvu za
javno upravo, je predstavil stanje po prevedbi plač v javnem
sektorju. Ugotavlja, da so uporabniki proračuna ob prehodu na
nov plačni sistem iz vajali tudi reorganizacije (višanje zahtevno
sti delovnih mest, predvsem v tarifni skupini VII/1 in VII/2), kar
ni bilo predvideno s prehodom na nov plačni sistem in finančni
učinek teh »reorganizacij« znaša 53 mio € (bruto/bruto).
Na višino plač, izplačanih v javnem sektorju, primar
no vplivata uvrstitev v plačni razred ter število
zaposlenih.
Število zaposlenih se je od julija do decem
bra 2008 v javnem sektorju povečalo za 1,1
%, medtem ko se je v javni upravi znižalo
za – 0,7 %, v javnih službah pa povečalo za
1,8 %. Povprečna bruto izplačana plača od
julija do decembra 2008 v javnem sektorju
se je nominalno povečala za 9,2 %, medtem
ko se je v javni upravi povečala za 4,2 %, v
javnih službah pa za 11 %. Povprečna izplačana
plača v decembru 2008 v javnih službah je bila viš
ja od povprečne izplačane bruto plače v javni upravi,
medtem ko je bilo julija obratno. To pomeni, da so javne službe
relativno pridobile glede na javno upravo.
Glede na to, da se je v povprečju število zaposlenih pri proračun
skih uporabnikih povečalo, prav tako pa se je povečala tudi za
sedenost delovnih mest v višjih tarifnih razredih, je prehod na
nov plačni sistem ne le zaradi odprave nesorazmerij, temveč tudi
spreminjanja (višanja) strukture delovnih mest, povzročil dvig
finančnih posledic.
Doc. dr. Lobnikar nas je seznanil tudi z novim raz vojnim zago
nom in cilji v javnem sektorju. Predvideno zmanjševanje števila
zaposlenih (2 % letno) naj bi se doseglo na naraven način, z ne
nadomeščanjem zaposlenih, ki jim bo v letu 2009 prenehalo
delovno razmerje, kjer gre za naloge, ki jih je možno opravljati
z drugačno organizacijo dela oziroma s prerazporeditvijo na
druga delovna mesta. Glede na to, da je povprečna fluktua
cija zaposlenih večja od predvidenega zmanjšanja, torej 2%,
predvideno omejevanje števila zaposlenih ne pomeni popolne
blokade možnosti zaposlitve. Pristojna resorna ministrstva so
naložila osebam javnega prava s svojega področja nalogo, da
preverijo sprejete programe dela, finančne ter kadrovske načr
te za leto 2009 ter predlagajo možne racionalizacije poslovanja,
predlagane ukrepe pa dosledno upoštevajo tudi pri pripravi
programov dela, finančnih in kadrovskih načr tov za leto 2010,
ob upoštevanju vsebine, vrste ter načina iz vajanja nalog. Pristoj
na ministrstva morajo proučiti ustreznost veljavnih standardov
in normativov, ki določajo organizacijo in kadrovsko zasedbo
ter tam, kjer se pokaže, da so standardi ali normativi neustrez
ni in ne odražajo več dejanskih potreb, pristopijo k njihovi
posodobitvi. Na področjih, kjer standardov in normativov ni,
morajo ministrstva pričeti z njihovo pripravo.

aktualno
Drugačen pogled

Mateja Režek

Dr. Maks Tajnikar, redni profesor na Eko
nomski fakulteti v Ljubljani, pa vidi gos
podarsko krizo kot čas za korenite spre
membe v slovenskem zdravstvu in meni
oziroma predlaga:
 Sedanji plačilni sistem v javnem
zdravstvu ni vzdržen, kar jasno kaže
prav kriza.
 V Sloveniji bomo morali povečati
del denarja za zdravstvo, ki prihaja s
trga.
 Večji delež trga v zdravstvu je pri nas
možen šele po reformi prostovoljne
ga zdravstvenega zavarovanja.
 Javna mreža iz vajalcev je vezana na
odločitev glede univerzalne košarice
zdravstvenega varstva.
 Za učinkovitost v slovenskem zdravstvu
potrebujemo regulirano konkurenco.
 Za učinkovitost v slovenskem zdravs
tvu potrebujemo revidiran plačilni
sistem.
 Pri javnih iz vajalcih je potrebno ustva
riti bolj neposredni vpliv konkurence
in tudi plačnikov iz sredstev zdravs
tvenega zavarovanja.
 Neučinkovitost v slovenskem zdravs
tvu izhaja iz ustanoviteljske vloge pri
javnih iz vajalcih.
 V čigavem interesu delujejo javni iz
vajalci!
 Največja rezer va pri javnih iz vajalcih
je v intenzivnosti dela oziroma v or
ganizaciji delovnih procesov.
 Investicije je potrebno vrniti k iz vajal
cem.
 Slovenski trg dela v zdravstvu je zače
tek njegovih težav.
 Učinkovitost gre na račun kakovosti,
če je ne branimo.

KOMUNICIRANJE V
ORGANIZACIJI

Vse to in še marsikaj so izzivi, ki nas ča
kajo v bližnji prihodnosti in še na veliko
vprašanj bo potrebno najti odgovore.
Predvsem pa je nujno potrebno, da ima
mo vsi, ki smo tako ali drugače vpeti v
zdravstveni sistem, pred očmi uporabnike
zdravstvenih storitev. Vsi imamo pravico
do strokovne, kakovostne, enake zdravs
tvene obravnave, ne glede na to, kdo smo,
kaj smo, koliko imamo,…

UVOD
Ljudje smo socialna bitja in komunikacijo
bi lahko uvrstili med nujne potrebe za ob
stoj. Hrana, voda, ljubezen in komunikaci
ja. Vsaka od njih predstavlja širok pojem.
Čeprav ljudje razumemo komunikacijo
predvsem kot izmenjavo besed, pa ta v
komunikaciji predstavlja manj kot 10 od
stotkov. Komunikacija se začne s stikom.
Sledi prepletanje besed in govorica tele
sa. Svoje dodajo tudi čustva.
Zaradi spreminjajočih se razmer v oko
lju organizacij in vse večje potrebe po
upravljanju procesov sprememb postaja
v sodobnih organizacijah sposobnost ob
vladovanja procesa komuniciranja tako
za menedžerje kot za ostale člane orga
nizacije nujna. Vedno nujnejše pa je tudi
spoznanje, da komuniciranje predstavlja
vez, ki posamezne dele organizacije drži
skupaj in je kot takšno vse pomembnejše
za uspešnost in konkurenčnost organiza
cij. Zato je treba v organizacijah okrepiti
sistem organizacijskega komuniciranja,
še posebej vertikalnega, torej med nadre
jenimi in podrejenimi.
K raziskovanju komuniciranja v podjetju
je mogoče pristopiti z različnih perspek
tiv. Prevladuje pogled na interno komuni
ciranje kot instrument doseganja dobre
ga počutja in zadovoljstva zaposlenih.
V tem duhu se notranje komuniciranje
obravnava kot komuniciranje z notranjo
javnostjo.

zumevanja, katerega bistvo je, da morajo
biti osebe, ki med seboj komunicirajo, med
seboj uglašene, da bi dosegle namen ali cilj
komuniciranja.
Komunikacija je prenos simbolov, ki so
splošno sprejeti s strani skupine. Sprejetost
simbolov v skupini pomeni enako pojmo
vanje simbola pri vsakem posamezniku.
Da bi ljudje lahko prenašali informacije,
obstajajo določeni simboli, s katerimi pre
našanje informacij sploh ni možno. Simboli
morajo biti razpoznavni (Ferjan, 1998).
Uspešna komunikacija je izredno pomem
bna pri vseh človekovih dejavnostih, še po
sebej pa na njegovem delovnem mestu.
Poslovneži, ki želijo biti dobri in uspešni
komunikatorji, morajo zato poznati komu
nikacijski proces in ovire, ki se pojavijo ter
načine njihovega reševanja. Potek komu
niciranja med ljudmi lahko ponazorimo s
preprostim modelom komuniciranja, ki je
prikazan na prvi sliki.
Komuniciranje je proces prenašanja infor
macij z medsebojnim sporazumevanjem. S
sporočili vzpostavljamo medsebojne stike,

Kaj je komunikacija?
Komunikacija je sredstvo, ki omogoča iz
menjavo in posredovanje informacij. Ko
municirati pa pomeni izmenjavati, posre
dovati misli, informacije, sporazumevati
se. Pojem komunicirati izhaja iz latinske
besede communicare in pomeni posve
tovati se, razpravljati, vprašati za nasvet.
To pomeni, da udeleženci s komunicira
njem izmenjujejo informacije, znanja in
izkušnje. Komuniciranje je proces spora
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aktualno
novih sovražnikov.
Uspešno delovanje organizacije je v veliki meri odvisno od medse
bojnega sodelovanja zaposlenih v organizaciji, pretoka informacij
znotraj organizacije in ugodne delovne klime. Upravljanje odno
sov je pomembno tako v organizaciji kot zunaj nje.

Opredelitev poslovnega komuniciranja
Poslovno komuniciranje je komuniciranje, ki se nanaša na poslo
vanje. Poslovati pa pomeni opravljati delo v zvezi z nalogami, ob
veznostmi, za katere je kdo pristojen, zavezan, skratka, opravljati
delo za cilje organizacije, ki ji pripada udeleženec v komuniciranju
(Možina, 1995, str.22).
Slika 1: Komunikacijski proces, Vir: Ferjan, 1998, str. 10.
dobivamo znanje in informacije, izmenjujemo stališča, prenaša
mo izkušnje in spoznanja, se dogovarjamo in sporazumevamo,
razpravljamo in odločamo, oblikujemo medsebojne odnose in
razmerja. V participativnem komunikacijskem procesu je lahko
več ciljev. (Slika 2).


Učinkovitost poslovnih komunikacij presojamo na dva načina: z
ekonomičnostjo (kolikšni so stroški za opravljeno komuniciranje)
in produktivnostjo (kolikšne izvide je dala vsaka sestavina komuni
ciranja) (Možina et al. 2004). V tem smislu je komuniciranje učinko
vito, kadar daje ob dani porabi sredstev organizacije ali tistega, ki
komunicira, kar največ rezultatov oziroma kadar zastavljene izide
dosega ob čim manjši porabi sredstev.

Namen poslovnega komuniciranja
Menedžerji in strokovnjaki nasploh komunicirajo zato, da bi infor
mirali sodelavce in druge, da bi pridobivali koristne informacije,
in predvsem zato, da bi vplivali na sodelavce ter posameznike in
skupine zunaj svoje organizacije. Skoraj ni dejavnosti v organiza
ciji, ki bi mogla potekati brez komuniciranja.

Slika 2: Proces komuniciranja, Vir: http://www.dialogos.si/

KOMUNICIRANJE V
ORGANIZACIJI
Če ni komunikacij, zaposleni ne morejo vedeti, kaj počnejo njihovi
sodelavci, vodstvo ne more sprejemati informacij in dajati navodil.
Ljudje živimo v organizacijah in hkrati med njimi. Na podlagi tega
lahko trdimo, da smo v resnici pomemben del organizacijskega
življenja oziroma njihov sestavni del. Organizacijsko življenje je
ena temeljnih človeških izkušenj. Ključ preživetja organizacije v
današnjem konkurenčnem svetu je nenehna skrb za istovetnost
te organizacije, njeno dobro ime in prostor na trgu. Organizacija
navzven deluje kot človeško bitje, poskrbeti mora za svoj dom,
za dobre odnose z bližnjimi in daljnimi sosedi, si pridobivati prija
telje in z njimi pošteno in uspešno sodelovati ter se paziti vedno
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Razne oblike komuniciranja omogočajo:
• dajanje in dobivanje informacij,
• medsebojno izmenjavo podatkov, mnenj,
• vzdrževanje poslovnih, tržnih stikov,
• delovanje in prenos idej, zamisli, rešitev,
• začenjanje, razvoj in končanje dela,
• nabavo, prodajo, pogodbe,
• pregled, usmerjanje in usklajevanje tržnih poslov, dejavnosti,
• raziskovalno in razvojno dejavnost, itd. (Možina et al. 2004).
Katere oblike in metode komuniciranja uporabljamo,
je odvisno od:
• namena,
• cilja, ki si ga postavimo,
• vsebine, ki jo želimo podati, izmenjati,
• števila ljudi, ki sodelujejo v komunikaciji,
• odvisno je od njihove izobrazbe, izkušenj in motiviranost.,

Cilji poslovnega komuniciranja
Cilji naj bodo predvsem:
• merljivi: ko komuniciramo, moramo vedeti, ali počnemo to
dobro in prav;
•

dosegljivi: postavljanje nerealnih ciljev je škodljivo, saj pri
zadevanja, da bi jih dosegli, porabljajo moč udeležencev in
sredstva organizacije;

aktualno
•

izzivni: dobro komuniciranje je odvisno od udeležencev, cilj
jim mora predstavljati izziv.

Uspešno je le komuniciranje, ki zastavljene cilje tudi dosega. Cilji
komuniciranja so prenesti informacijo iz misli ene osebe v misli
druge osebe ali več oseb. Poslovno komuniciranje je ciljna dejav
nost, namenjena doseganju za organizacijo koristnih ciljev. Ma
nagerji v organizaciji s komuniciranjem izvršujejo štiri osnovne
funkcije: planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. Stra
tegija za doseganje ciljev je prav tako pomembna kot cilji sami.
Strategija obsega: načine (oblike, koncepti, usmeritve komunici
ranja), dejavnost (pravila, načrtovanje, izvajanje komuniciranja)
in sredstva (čas, udeleženci, materialna in nematerialna).

Notranje komuniciranje
Zakaj notranje komuniciranje?
•

Boljše interno komuniciranje spodbuja zaposlene k večjemu
prispevku k ciljem organizacije preprosto zato, ker bodo za
posleni bolje razumeli cilje organizacije in njihov pomen za
njihovo blagostanje.

•

Bolj učinkovito komuniciranje od zgoraj navzdol bo stimuliralo
zaposlene pri ustvarjanju idej in tako bodo zaposleni ohrabre
ni za podajanje idej navzgor brez strahov ali skrbi, da bodo
njihove ideje obravnavali kot nepotrebne ali nerelevantne.

•

Boljše komuniciranje bo okrepilo podporo stališč organiza
cije na lokalni in nacionalni ravni, saj bodo zaposleni bolje
pripravljeni za pojasnjevanje stališč organizacije v kontaktih
s prijatelji, sosedi in predstavniki vladnih ustanov (Možina et
al., 2004).

Notranje komuniciranje je sistematični način komuniciranja z
vsemi zaposlenimi v podjetju oziroma organizaciji in je v funkciji
upravljanja in vodenja podjetja. Njegov cilj je zgraditi in ohraniti
zdrave in pozitivne odnose med zaposlenimi, kar ugodno vpliva
na pozitivno delovno klimo, na zadovoljstvo zaposlenih, pripad
nost podjetju, predstavo podjetja navzven.
Zaposleni so pri svojem delu učinkoviti in zadovoljni le, če so do
volj informirani (informacije morajo biti natančne, točne in hitre),
poznajo cilje in poslanstvo podjetja (pri ciljih podjetja aktivno
sodelujejo), v podjetju vlada pozitivna delovna klima (na kar vpli
va obveščenost, hitro reševanje konfliktov, pogovori z nadrejeni
mi,…), zaposleni morajo vedeti, da je njihovo delo za organizacijo
ravno tako pomembno kot delo nadrejenih. Zaposleni morajo v
svoji organizaciji čutiti pripadnost in sodelovati pri odločitvah

podjetja. Če imajo zaposleni besedo in možnost odločanja, so
bolj motivirani za delo, s tem pa seveda tudi bolj učinkoviti. Dober
in učinkovit delavec pa pomeni tudi učinkovito organizacijo. Le
organizacija z dobrimi, učinkovitim, motiviranimi, pogumnimi in
delavnimi delavci je organizacija, ki je na tržišču tudi konkurenč
na, kulturna in rastoča.
Notranje komuniciranje socializira zaposlene v kulturo podjetja,
omogoča izvajanje pravil in predpisov in usklajevanje aktivnosti
zaposlenih pri izpolnjevanju njihovih delovnih nalog. Vodje oskr
bujejo s povratnimi informacijami o ustreznosti komuniciranja
in o stanju v podjetju.
Različna podjetja različno pristopajo k notranjemu komuniciranju.
Dejavniki, ki jih pri tem upoštevajo, so: tip podjetja, velikost pod
jetja, organizacijska kultura, vodstvena struktura, finančni resursi,
zaposleni in stabilnost oziroma spremenljivost okolja podjetja.
Notranje komuniciranje je težko meriti. Harnesk (2004) pravi, da
je obseg notranjega komuniciranja možno meriti s številom po
slane elektronske pošte in medosebnih srečanj, vendar nam le-to
daje omejene informacije, saj ne poznamo vsebine sporočil. Bolj
kakovostne podatke lahko zberemo z raziskavami vedenja, vendar
nam tudi te ne omogočajo celostnega pogleda na situacijo. Indivi
dualni intervjuji nam lahko razkrijejo individualna mnenja, vendar
moramo pri tem upoštevati še druge relevantne dejavnike.
V organizaciji je naloga komuniciranja doseči, da bodo posamez
niki delovali v smislu doseganja ciljev organizacije. Bistvo komu
niciranja je vplivati na obnašanje posameznikov (Ferjan, 1998,
str. 42).
Namen organizacijskih komunikacij je zagotoviti izmenjavo po
trebnih informacij v organizacijski strukturi, da bi bili cilji organi
zacije lahko doseženi.
Notranje komunikacije kot proces
Proces komuniciranja v organizaciji lahko poteka:
• med posamezniki,
• med posamezniki in skupino.
Raziskave notranje javnosti v zadnjih desetih letih v slovenskih
organizacijah so pokazale tipično naravnanost na uresničevanje
nalog in ciljev, medtem ko se slog vodenja veliko manj ukvarja z
grajanjem odnosov z zaposlenimi in med njimi. Slovenska podjet
ja imajo kljub opaznemu interesu za to področje nesporne težave
pri komuniciranju z zaposlenimi in uveljavljanju novih problemov
internega komuniciranja. Ne sledimo dovolj novim trendom in
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zgledom v sodobni znanosti in praksi.
V tujini je osrednji vir informacij nepo
sredno nadrejeni, v Sloveniji pa zaposleni
dobivajo informacije od kolegov, iz nefor
malnih virov in govoric. Prav »slovenski
šef« je manjkajoči člen v verigi notranjih
komunikacij (Bitenc, 2005).
Notranje komuniciranje v organizaciji je
kompleksen proces, ki terja nenehno po
zornost, in katerega izboljševanje se nikoli
ne konča. Načini, oblike, pogostost komu
niciranja in številni drugi dejavniki, ne le
vsebina, vplivajo na uspešnost vodenja,
podajanja informacij ali navodil ter tudi
prepričevanja. V pozitivno naravnanem in
odprtem dialogu sodelavci podajajo inova
tivne ideje za razvoj organizacije.
Informacija v organizaciji
Informacije so podatki, obvestila in opisi v
verbalni, numerični ali slikovni obliki o sta
nju sistema, oziroma o poteku procesa, v
preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Lahko
se reproducirajo. Pri sprejemniku informa
cije izzovejo neko obnašanje. Informacija
prinaša nekaj, kar pred njenim sprejemom
še nismo vedeli in izzove začetek dejavnosti
posameznika ali organizacije kot celote. Če
ne izzove akcije, to ni informacija, temveč
samo podatek (Ferjan,1998).
V organizaciji je nujno razlikovati poslano
in sprejeto informacijo. Če hočemo neko
mu nekaj sporočiti, moramo to spremeniti
v besedo in izgovoriti. To je poslano spo
ročilo. Sogovornik nas mora slišati in razu
meti. Če nas je slišal in razumel, mora to
spremeniti v svoj jezik in temu dati pomen.
Šele to je sprejeto sporočilo. Seveda mora
slediti ravnanje. Opravka imamo torej z od
danim in sprejetim sporočilom. Sporočili
sta lahko enaki ali različni. Komunikacija
je bila uspešna le, če sta sprejeto in posla
no sporočilo enaka. Glede na povedano v
organizaciji ločimo:
• poslana, vendar ne tudi sprejeta
sporočila;
• poslana, vendar drugače sprejeta
sporočila;
• poslana in isto sprejeta sporočila
(Ferjan, 1998).
Osnovne lastnosti informacije:
• pripoveduje nekaj, česar doslej še ni
smo vedeli;
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•
•
•
•
•
•

povečuje znanje;
zmanjšuje negotovost;
pomaga pri predstavah o bodočem sta
nju sistema ali okolja;
vpliva na obnašanje posameznikov in
organizacije kot celote;
lahko spremeni verjetnost, da se bodo
določeni dogodki dejansko zgodili;
izzove določene odločitve (Ferjan, 1998).

Komunikacijski sistem ima znotraj orga
nizacije naslednje osnovne funkcije:
•
•
•
•
•
•

koordiniranje različnih aktivnosti zno
traj organizacije;
vodenje posameznikov znotraj organi
zacije;
orientiranje novih članov organizacije;
neformalne komunikacije in ustvarja
nje organizacijske kulture;
komuniciranje z okoljem;
razreševanje konfliktov.

Reševanje konfliktov
Konflikti so povzročeni s prizadevanjem za
dosego izjemnega statusa enega ali več
članov organizacije, lahko pa tudi s priza
devanjem za vrednote; vzroki zanje so ra
cionalne ali emocionalne narave. Konflikt
je torej nasprotje med interesi. Interesi pa
so vedno povezani z nosilcem interesa, to
je posameznikom ali s skupino. Posamez
niki imajo lahko z organizacijo skladne ci
lje, ni pa vedno tako. Vzrok za konflikt je
lahko tudi prizadevanje za dosego različ
nih ciljev. Do konfliktov pride, če eden od
akterjev začne drugega ovirati pri njegovi
usmeritvi in delovanju. Cilj nasprotnikov
tedaj postane nevtralizirati vpliv svojega
tekmeca ali ga celo onemogočiti.
Vrste konfliktov v organizacijah:
• konflikti med samimi zaposlenimi;
• konflikti, v katere je neposredno vple
ten management;

•
•

konflikti med zaposlenimi in nekom iz
okolja;
konflikti organizacije kot institucije z
institucijo iz okolja (Ferjan, 1995).

Elementi konflikta:
• osnovna težava,
• obnašanje pred konfliktom,
• prejšnji odnosi partnerjev,
• družbeno okolje,
• opazovalci,
• strategija reševanja,
• posledice.
"Ni organizacije, v kateri med sodelavci ne
bi bilo nasprotij. Brezkonfliktno podjetje
je utopija in iluzija. Pojavljanje nasprotij,
konfliktov, je torej vsakodnevni pojav v
organizaciji, naloga vodstva podjetja pa
je, da jih skupno z zaposlenimi ustrezno
rešuje. Poudariti velja, da je sodelovalni t.
i. participativni način reševanja nasprotij
najbolj primeren, saj je do sedaj pokazal
najboljše rezultate." (Možina, 2002).
Konflikt daje možnosti za spremembe.
Ohranitev nespremenjenega stanja nas
lahko uspava. Pridobivati moramo nova
spoznanja, kar omogoča prav ponavljanje

aktualno
jo« ali »Če se ne morete naučiti sodelova
nja, potem je bolje, da greste«. Če se kdo
ne strinja, hitro občuti moč takšne osebe.
Če nastane konflikt med člani v timu, po
tem posameznik, ki je pristaš tega načina,
običajno nadrejenega poprosi, da bi z nje
govo pomočjo obvladal nasprotno stran. S
takim ravnanjem se razvije položaj zmaga
– poraz, tekmovanje, uporaba sile in vsilje
vanje odločitev ene strani drugi.
Tisti, ki uporabljajo način izogibanja, se
nagibajo k umiku iz konflikte situacije, ali
želijo ostati nevtralni. Običajno so to neka
ki prenašalci sporočil nadrejenim, podre
jenim ali sodelavcem. Če jih povprašajo o
njihovem mnenju, rečejo: »Problema ne
poznam zadosti«, ali: »Potreboval bi še ne
kaj dodatnih podatkov«, ali: »Najbolje bo,
da napravite tako, kot mislite« in podobno.
Konflikt ignorirajo in pričakujejo, da se bo
rešil sam. Problema nočejo videti, izogiba
jo se soočenju. Skrivajo se za birokracijo in
od nje pričakujejo, da bo rešila nasprotje.

konfliktov. Strokovnjaki trdijo, da se je 90
odstotkov vseh vrst izvirnih rešitev pojavi
lo iz nujnosti. To pomeni, da je moralo 90
odstotkov inovatorjev doživljati svojevrst
ne konflikte, ki pa so jih znali izrabiti pri
oblikovanju svojih idej.
Kadar se pojavijo konflikti med več osebami
ali med skupinami, morajo ti poiskati skup
ne cilje in skupne rešitve, to pa skupine
utrjuje. Zdi se, da je iskanje skupnih hotenj
močnejše orodje za reševanje konfliktov kot
pa ugotavljanje in razgaljanje razlik.
Načini reševanja konflikta, nasprotij
Strokovnjaki ločujejo pet različnih načinov
reševanja konfliktov, ki se razlikujejo glede
na stopnjo lastnega zadovoljevanja (zado
voljiti lastne potrebe, zaskrbljenost za svoje
poglede in potrebe) in stopnjo sodelovanja
(zaskrbljenost za tuje poglede in potrebe,
želja zadovoljiti tudi potrebe sodelavcev).
Pri načinu tekmovanja, prevladovanja
prevladuje težnja, da bi z uporabo moči
obvladovali situacijo in prisilili druge, da
bi pristali na ponujeno rešitev. Ta način za
dovoljuje samo eno stran, ki je udeležena v
konfliktu. Oseba, ki se nagiblje k temu nači
nu reševanja nasprotij, ponavadi uporablja
fraze: »Nimam rad stvari tako, kot poteka

Tretji način je način prilagajanja. Ta načrtno
zanemarja pomen zadovoljevanja lastnih
potreb in ciljev, zato pa poudarja zadovolje
vanje skupnih potreb, interesov in ciljev. Po
sameznik, ki se ravna po tem načinu, meni:
»Zakaj bi vztrajal pri svojem in bi drugi bili
nezadovoljni«, ali: »Ne želim reči ničesar, kar
bi druge prizadelo«, ali: »Ne splača se tvega
ti prijateljstva, da bi moje obveljalo«, ali: »Po
membno je, da delo teče naprej. Problem
se bo sčasoma že tako rešil«, in podobno.
To je pravzaprav popuščanje, podrejanje in
zadovoljevanje partnerja. S tem načinom
sicer zagotovimo dobro počutje ljudi, pra
vi problem pa ostaja nedotaknjen in se bo
prej ali slej pokazal.
Četrti način je kompromis. Pomeni zmerno
in delno vztrajanje pri lastnih potrebah in
željah ob prav tako zmernem in delnem
zadovoljevanju sodelavčevih potreb in že
lja. Posamezniki, nagnjeni k temu načinu,
pravijo: »Ne vztrajam do konca, če drugi
popuste«, ali: »Poskušam najti rešitev, ki bi
zadovoljila obe strani«. Kompromis doseže
mo s pogajanjem, merjenjem dobička in
izgube (primeren način, kadar kompromis
predstavlja za vsako stran večji dosežek ali
vsaj ne slabšega, kakor če ga ne bi bilo) in
skupnim iskanjem obojestransko zadovo
ljujoče in sprejemljive rešitve. Veliko ljudi
meni, da je to ena najbolj stvarnih oblik
vedenja v konfliktih situacijah, čeprav je
treba biti previden – prehitro pristajanje

na kompromise lahko škodi pravnemu raz
pletu konflikte situacije.
Peti način je način dogovarjanja, sodelova
nja. Označuje ga težnja k ugotavljanju vzro
kov nasprotij, k posredovanju informacij in
skupnem iskanju ustreznih rešitev. Pomem
bno je medsebojno sodelovanje z željo, da
bi vsakdo v čim večji meri uresničil svoje
cilje. Tisti, ki je za dogovarjanje, meni: »Po
skušam zadovoljiti tako svoje kot njegove
potrebe«, ali: »Skušam dobiti vsa različna sta
lišča in ideje, preden povem svoj predlog«,
ali: »Če se v mnenjih ne poenotimo, se spla
ča žrtvovati nekaj časa in ugotoviti vzroke,
zakaj ne soglašamo in na osnovi tega poiska
ti ustrezno alternativo«. Z dogovarjanjem
odkrito obravnavamo konflikte, nasprotja,
jih analiziramo in skušamo najti rešitev, ki
bi kar najbolje zadovoljevala vse vpletene
v konflikt. Z razlikami se soočimo, ideje in
informacije pa med seboj delimo. Iščemo
skupne rešitve, razvijamo položaj, v kate
rem vsi dobivajo, na probleme in konflikte
pa gledamo kot na izzive in priložnosti.
Najboljši način reševanja konfliktov, ki bi
bil idealen za vse situacije, žal ne obstaja.
Čeprav sta sodelovanje in kompromis naj
primernejša za večino običajnih konfliktnih
situacij pri delu, so tudi tekmovanje (prevla
da), izmikanje in prilagajanje (podrejanje)
v določenih situacijah lahko zelo koristni
(Bernik, 2000).
Psihološke pogodbe
Človek je že po svoji naravi socialno bitje,
katerega psihološke zakonitosti težijo k
osebnim povezavam z drugimi. Te posku
ša navezati tudi znotraj organizacije, kjer
dela. Tako ima vsako delo in vsaka organi
zacija tudi svojo sociološko komponento.
Navadno ljudje več energije namenimo pri
zadevanjem za dosego osebnih ciljev. Če
je posameznik v organizaciji od kogarkoli
oviran pri prizadevanjih za dosego osebnih
ciljev, ali če ugotovi, da sam ne more uspeti,
navadno išče zavezništvo (Ferjan, 1995).
Pomembno vlogo ima komuniciranje tudi
pri oblikovanju realnejših pričakovanj zapo
slenih, ki predstavljajo osnovo za njihovo
dojemanje zaposlitvenega odnosa. Zapo
sleni namreč razvijejo določen sklop prepri
čanj in predvidevanj o svojem zaposlitve
nem odnosu, ki ga imenujemo psihološka
pogodba (psychiological contract).
Psihološka pogodba je pomemben dejav
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nik, ki vpliva na to, kaj bo zaposleni dajal
podjetju in kaj bo pričakoval v zamenjavo
za svoj vložek. Isti zaposlitveni odnos lahko
za različne zaposlene predstavlja različno
psihološko pogodbo, saj je le ta odvisna od
njihovih vrednot, potreb, interesov in raz
položljivih alternativ. Psihološko pogodbo
oblikujejo tako ekonomski dejavniki (npr.
plača in ugodnosti) kot tudi neekonomski
(npr. pomoč in skrb za zaposlenega s stra
ni organizacije, varnost zaposlitve). Če za
posleni menijo, da je psihološka pogodba
prekršena, bo sledil padec motiviranosti,
nezadovoljstvo, absentizem, ipd. Prav z ob
sežnim komuniciranjem podjetja dosežejo,
da so pričakovanja zaposlenih bolj realna.
S tem je tudi manjša verjetnost, da bodo
občutili določene ukrepe delodajalca kot
kršitev psihološke pogodbe.
Zaključek
Notranje komuniciranje je nujno za oprav
ljanje del in nalog zaposlenih, za dajanje
in dobivanje navodil kdaj, kako in kdo naj
opravlja posamezna opravila.
Zavedati se je potrebno, da se uspeh gradi
na lastnem razvoju, feksibilnosti in dobro
razviti mreži tržišča, na katerem nudiš svo
je kvalitetne storitve. Na podlagi kvalitet
nih storitev pa ti ljudje zaupajo.
Vrednote, ki se morajo razviti v organizaciji
in jih je potrebno vsakodnevno negovati, so:
odličnost, hitrost, partnerstvo in zaupanje,
odprtost, ustvarjalnost, inovativnost, učinko
vitost, dialog in odgovornost do okolja.
Za vsakodnevno nemoteno in kvalitetno
delo pa je pomembno, da zaposleni med se
boj gradijo dobre odnose in timsko delo, pri
tem pa jim seveda pomagajo nadrejeni.
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Luka Ficko

NOTRANJA PRESOJA SISTEMA
VODENJA IN UPRAVLJANJA
KAKOVOSTI PO ZAHTEVAH
STANDARDA ISO 9001:2000
V začetku meseca junija 2009 je bila v SB Novo mesto izvedena
notranja presoja sistema vodenja in upravljanja kakovosti po
zahtevah standarda ISO 9001:2000. Notranja presoja je postopek,
ki je izveden znotraj posamezne organizacije, z namenom dopol
nitve, izboljšanja oziroma optimiziranja presojanega procesa.
Letošnja notranja presoja je bila še posebej pomembna, saj bo
jeseni v bolnišnici izvedena zunanja obnovitvena presoja. Zuna
nja obnovitvena presoja se razlikuje od rednih letnih zunanjih
presoj v tem, da zunanji presojevalci ne bodo presojali le naključ
no izbranih procesov oziroma organizacijskih enot, temveč bodo
predmet presoje vsi obvladovani organizacijski procesi v sklopu
vodenja sistema kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2001.
Letošnja notranja presoja je potekala štiri
dni. Program notranje presoje je bil podo
ben lanskemu programu. Izvedenih je bilo
nekaj sprememb. Spremembe so bili izve
dene na podlagi ankete, katero so prejeli
vsi udeleženci – presojevalci. Želje, izraže
ne v lanskoletni anketi, so bile:
• manj teoretičnega dela in več poudar
ka na praktičnih primerih,
• več časa namenjenega pripravi skupin
na presojo,
• priložena dokumentacija iz presoj izve
denih v preteklih letih.
Glede na odziv so bile spremembe dobro
sprejete. Tudi v letošnjem letu smo se od
ločili narediti anketo med presojevalci, saj
so tako pridobljeni podatki pomembni pri
načrtovanju naslednjih presoj, ker pokaže
jo, kje bi se dalo sistem še izboljšati.
Namen ankete je bil pridobiti podatke o
organizaciji in vsebini notranje presoje v
SB Novo mesto. Za tip vprašanj pri anketi je
bil uporabljen tip vprašanj z različno izbiro,
in sicer rangirna lestvica od 1 od 5, kjer je 1
najslabša ocena in 5 najboljša ocena. Raz
deljenih je bilo 59 anketnih vprašalnikov.

Vir: anketa o uspešnosti presoje 2009

aktualno
Vprašalnike je izpolnilo in vrnilo 53 presoje
valcev, kar je 89,83% vseh razdeljenih vpra
šalnikov. Vsi rezultati ankete so zaokroženi
na dve decimalni mesti.

Vir: anketa o
uspešnosti
presoje 2009

Prvi sklop vprašanj se je nanašal na organi
zacijo notranje presoje.
Udeleženci so strokovni nivo vodenja de
lavnice in presoje ocenili s povprečno oce
no 4,79, kar je bila tudi najvišja povprečna
ocena v celotni anketi. Z nekoliko nižjo pov
prečno oceno 4,78 je bilo ocenjeno delo v
skupinah. Za organizatorje in sodelujoče
pri vodenju delavnice in koordiniranju no
tranje presoje sta navedena rezultata priz
nanje in hkrati velika spodbuda za nadalj
nje delo. S povprečno oceno 4,53 je bila
ocenjena pripravljena dokumentacijo za
notranjo presojo, ki je vsebovala rezultate
predhodnih presoj, organizacijske procese,
ki so bile presojani, vprašalnike za notra
njo presojo in obrazce za zapis ukrepov in
pohval. Udeleženci so izrazili željo po poe
nostavitvi dokumentacije, ki se uporablja
pri notranji presoji, kar bo do naslednje no
tranje presoje izvedeno. Nekaj udeležen
cev je predlagalo, da bi v bodoče dobili
dokumentacijo že nekaj dni prej, da bi lah
ko dokumentacijo podrobneje pregleda
li. Predlog je dober, vendar težje izvedljiv.
Razlog je sestava skupin, saj praktično do
zadnjega dneva niso poznane skupine, ki
bodo presojale posamezni proces oziroma
področje, kajti usklajevanja potekajo do

zadnjega dne pred presojo, nemalokrat
pa se zgodi, da se skupine sestavijo na
dan presoje. Lokacija usposabljanja za le
tošnjo notranjo presojo je bila sejna soba
na pljučnem oddelku in je bila ocenjena s
povprečno oceno 4,77. Skupna povprečna
ocena prvega sklopa je 4,68.

•

•

•

Drugi sklop vprašanj se je nanašal na vse
bino delavnice in presoje.
Po opravljeni presoji vodje oziroma pred
stavniki skupin poročajo o izvedeni presoji,
ugotovitvah, opažanjih. Ustreznost poro
čanja je bila ocenjena s povprečno oceno
4,58. Udeleženci so znanje, ki so ga prido
bili na letošnji delavnici v sklopu notranje
presoje, ocenili s povprečno oceno 4,48.
Presojevalci so z najnižjo povprečno oce
no ankete, to je 4,34, ocenili dva sklopa in
sicer Uspešnost notranjih presoj in Ustrez
nost znanja presojevalcev. Udeleženci so
predlagali, da bi morda uspešnost notra
njih presoj bila lahko še uspešnejša, če bi
bili zaposleni še bolj informirani o rezulta
tih notranjih presoj in ukrepih izvedenih
na podlagi ugotovitev pri notranji presoji.
Ko bo narejena analiza vseh ugotovitev no
tranje presoje, bodo ugotovitve notranje
presoje objavljene na VMA. Stopnja spod
bujanja k samostojnemu delu pri izvajanju
vaj oz. pripravi k notranji presoji je bila oce
njena s povprečno oceno 4,46. Skupna pov
prečna ocena drugega sklopa je 4,44.
Presojevalci so imeli tudi možnost odgovar
jati na 2 odprta vprašanja v anketi. Nekaj
odgovorov na vprašanje o pričakovanju od
učne delavnice in notranje presoje.... (odgo
vori so prepisani dobesedno):
• Učna delavnica je dosegla moja pričakovanja. Z notranjo presojo sem pridobila
nove poglede pri organizaciji dela in primere dobre prakse.

•

•

Da najdemo dobre strani dela, napake
ipd. in da le-te s skupnimi močmi odpravimo.
Naučiti se komunikacije s sodelavci s ciljem uvesti izboljšave v delovni proces oz.
ga olajšati.
Da sem pridobil nova znanja, s katerimi
prepoznamo primere dobre prakse in
kako lahko slabo prakso spremenimo v
dobro. In to tudi „dokumentiramo“!
Nekoliko sem se bala, kako bom sodelovala pri presoji, ker se mi zdi, da premalo
poznam organiz. predpise posameznih
enot v bolnišnici, vendar je bil uvod dovolj nazoren, veliko pa so nam pomagali
pripravljeni materiali oz. dokumentacija
za notranjo presojo.
Navodila za izboljšanje procesov v bolnišnici.

In nekaj dodatnih predlogov za izobraže
vanje in izvedbo notranje presoje..... (od
govori so prepisani dobesedno):
• Več izobraževanj o tej temi za delavce.
• Pri izvedbi notranje presoje bi bilo lažje,
če bi si ocenjevalci lahko prej predhodno
pregledali dokumentacijo presoje.
• Oblikovanje obrazca za zapis DOBRE
PRAKSE, na katero naletimo pri presoji,
ker se sicer pozabi zabeležiti.
Letošnjo notranjo presojo bi lahko ocenili
za uspešno, njena učinkovitost se bo poka
zala po analizi zapisnikov notranje presoje
in stopnji realizacije predlogov za izboljša
ve. Kot zaključek bi navedel predlog oziro
ma mnenje enega izmed zaposlenih, ki se
je notranje presoje udeležil kot presojeva
lec: »Notranja presoja bi morala biti bolj
upoštevana v praksi. Da je ne bomo imeli
samo za zadovoljevanje raznim kriterijem
v pridobivanju certifikatov.«
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7. kongres zdravstvene in babiške
nege Slovenije
priznanje dobilo osem res prepoznavnih
in zaslužnih posameznikov.
Tega dne dopoldan se je zgodilo tudi
precejšnje presenečenje, saj je minister
za zdravje mag. Borut Miklavčič našel čas
in nas nenapovedano obiskal. V svojem
nagovoru je pohvalil pomemben prispe
vek medicinskih sester k zdravstvenemu
varstvu slovenskih pacientov in orisal tre
nutno stanje na področju zdravstva v na
ši državi. Nekaj poudarkov iz njegovega
nagovora:

Dolenjke na 7. kongresu zdravstvene in babiške nege

Bernarda Hrovat

Od 11. do 13. maja je v Ljubljani v Grand hotelu Union potekal
7. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije pod naslo
vom »Medicinske sestre in babice – znanje je naša moč«. Naslov
na tema kongresa je odpirala široko paleto tem, poudarek pa je
bil, kot že iz mota kongresa sledi, na različnih vidikih izobraževa
nja – tako medicinskih sester in babic kot tudi pacientov.
Na kongresu je bilo predstavljenih 126 re
feratov in 20 posterjev. Vsak dan kongresa
se je začel s plenarnim delom, nadaljeva
nje pa je potekalo sočasno v štirih dvo
ranah. Na plenarnem delu so sodelovali
vabljeni domači in tuji predavatelji, med
njimi tudi David Benton, iz vršni direktor
ICN (Mednarodni svet medicinskih se
ster) in Pascal Rod, iz vršni direktor IFNA
(Mednarodno združenje anestezijskih
medicinskih sester). Slednji je v svojem
referatu predstavil stanje na področju kli
ničnih specializacij za medicinske sestre v
Evropski uniji. Meni osebno je bil njegov
referat zelo zanimiv, saj sem istega dne
na kongresu predstavila tudi svoj referat
s podobno temo, v njem sem namreč pri
merjala izobraževanje medicinskih sester
pri anesteziji v desetih izbranih evropskih
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državah. Za delo na področju zdravstvene
nege pri anesteziji se praktično v vseh za
hodnoevropskih državah zahteva vsaj mi
nimalna dodatna podiplomska izobrazba.
V Sloveniji je bil eden redkih dosedanjih
poskusov uvesti klinične specializacije v
zdravstveni negi prav podiplomski študij
ZN pri anesteziji in intenzivni terapiji, ki
pa zaradi nedorečenosti na področju šol
ske zakonodaje žal ni zaživel.
Drugi dan kongresa, 12. maja, na med
narodni dan medicinskih sester, je bila
zvečer v koncertni dvorani hotela Union
slavnostna akademija z bogatim kultur
nim programom. Ob tej priložnosti so
tudi podelili zlate znake Zbornice  Zveze,
najvišje priznanje za zasluge na področju
zdravstvene in babiške nege. Letos je to

»Vsako leto se v bolnišnicah v Sloveniji
zdravi 300.000 pacientov, na primarnem
nivoju pa beležimo 11 milijonov obiskov
in za vse te paciente skrbijo tudi medicin
ske sestre. Zdravniki se bodo morali vrniti
k medicini in medicinske sestre k pacien
tovi postelji. Kompetence na področju
zdravstvene nege so namreč dobro raz
delane in Ministrstvo za zdravje pripravlja
predlog prenosa oziroma prehoda neka
terih kompetenc z zdravnikov na medicin
ske sestre, kar bo prineslo prijaznejše delo
in hitrejše reagiranje.«
Minister je pozval udeleženke in udeležen
ce kongresa, naj se tudi zdravstvena in ba
biška nega vključi v razpravo o predlogu
zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bo od
junija v javni razpravi.
Kongres je izzvenel v delovnem, optimistič
nem in v prihodnost zazrtem vzdušju.

stroka - izobraževanje

Utrinki s simpozija intenzivne
medicine na Bledu
Kot vsako leto je tudi letos Slovensko združenje za intenzivno medicino na Bledu pripravilo
tokrat že 18. simpozij intenzivne medicine in v sklopu tega 15. seminar intenzivne medicine
za medicinske sestre in zdravstvene tehnike. Tema letošnjega srečanja so bile krvavitve, trom
boze in imunsko kompromitiran bolnik ter sedacija in analgezija.
Na seminarju, ki je potekal prvi dan za medicinske sestre ločeno, smo v prvem sklopu preda
vanj poslušali o motnjah koagulacije pri bolnikih, ki so sprejeti v enoto intenzivne terapije.
Karmen Janežič
Pri obravnavi bolnika s koagulacijsko mot
njo je potrebno pridobiti natančno anam
nezo bolnika, kar seveda stori zdravnik, saj
že samo z dobro in usmerjeno anamnezo,
ki ji sledi natančen klinični pregled, lahko
ugotovimo, za kakšno motnjo hemostaze
gre. Za postavitev diagnoze potrebujemo
tudi laboratorijske preiskave, kadar obstaja
sum na določeno motnjo hemostaze, pa se
določajo tudi faktorji strjevanja krvi in še
nekatere specifične ter presejalne preiska
ve. Predvsem je to pomembno pri bolez
nih, ki so redkejše. Ob motnjah hemostaze
lahko bolniku apliciramo različne krvne pri
pravke, za kar pa upoštevamo kriterije, ki
so določeni po doktrini.
Zanimivo je bilo tudi predavanje o poseb
nostih zdravstvene nege pri bolnikih s srč
nim popuščanjem, ki so zdravljeni z zdra
vili, vendar le ta več ne zadostujejo. Srčno
popuščanje je v razvitih državah eden od
glavnih vzrokov za bolnišnično zdravljenje.
V Sloveniji je vsako leto okrog 6000 takih
bolnikov. Kljub ustreznemu medikame
toznemu zdravljenju srčnega popuščanja
delež bolnikov še vedno doseže stopnjo
napredovalega srčnega popuščanja, ki ni

več odzivno na zdravljenje z zdravili in je
povezano z visoko smrtnostjo. Za te bolni
ke je na voljo več metod zdravljenja, najus
pešnejši način je seveda presaditev srca,
vendar je na žalost premalo dajalcev, zato
strokovnjaki razvijajo alternativne metode
kot so umetno srce, oziroma začasne obli
ke mehanske podpore srcu. Takšna oblika
zdravljenja je mehanska podpora levemu
prekatu (MPLP), ki se lahko uporabi kot
kratkoročna mehanska cirkulatorna pod
pora pri akutnem srčnem popuščanju, z
namenom prehodne razbremenitve srca,
dokler si srce ne opomore ali kot premosti
tev pri čakanju na transplantacijo srca. Lah
ko se uporabi tudi kot končna alternativna
oblika zdravljenja pri bolnikih v zadnjem
stadiju srčne odpovedi. Osnovni namen
delovanja MPLP je razbremenitev levega
prekata tako, da se s pomočjo pretočnih
kanil in črpalke naredi obvod krvi iz leve
ga prekata do aorte. Na enak način se ob
odpovedi desnega prekata naredi obvod iz
desnega prekata do pljučne arterije.
Vsi bolniki so zelo ogroženi. Vedno so intu
birani, na umetnem predihavanju, sedirani
in navadno z visoko inotropno in vazoak

tivno podporo, večina jih ima intraaortno
balonsko črpalko. Potrebno je kontinuira
no nadzorovanje vitalnih funkcij, izvaja se
hemodinamski monitoring, arterijski tlak
se meri s krvavo metodo, pri katerem kri
vulja ni značilna zaradi MPLP, meri se tlak
v pljučni arteriji in CO. Zelo pomembno
je vzdrževanje normalne telesne tempe
rature, spremlja se strjevanje krvi, zaradi
pretočnih sistemov, pri večini bolnikov
se pojavljajo motnje ritma, lahko pride
do akutne ledvične odpovedi, prav tako
pa so ti bolniki zelo nagnjeni k nastanku
preležanin, zato takšen bolnik potrebuje
celovito intenzivno obravnavo. Pri zdravs
tveni negi bolnika z MPLP mora medicin
ska sestra poleg osnovne ZN, intenzivne
terapije, patofiz iologije srčnega bolnika in
njegove pooperativne oskrbe poznati tudi
posebnosti sistema za MPLP.
V nadaljevanju predavanj je bilo predstav
ljenih nekaj primerov in sicer zastrupitev
s CO in kompartment, mehanizem primar
nega srčnega zastoja, sodelovanje s svojci
hospitaliziranih v intenzivni enoti, fiziotera
pevtska obravnava bolnika s polinevropati
jo ter imunsko kompromitiran bolnik.
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Prispevek pa sta pripravili tudi naši kolegici
Nataša Lakner in Marina Kokalj, ki je pred
stavila predavanje z naslovom Ishemična
možganska kap in tromboliza. Prispevek
govori o pomenu in izvajanju trombolize
v naši bolnišnici ter naših izkušnjah s tak
šnim zdravljenjem, predstavila pa je tudi
nekaj statističnih podatkov.
Drugi sklop predavanj seminarja je
obravnaval imunsko kompromitirane
ga bolnika.
V današnjem času se pojavlja veliko novih,
zelo odpornih bakterij, zato je zelo pomem
bno, da znamo preprečevati in obvladovati
bolnišnične okužbe, saj le te predstavljajo
pomemben vzrok morbiditete in mortalite
te pri bolnikih zdravljenih v enotah inten
zivne terapije, še posebej pa pri bolnikih
z okvaro imunskega sistema. To pa lahko
storimo le z zadostnim znanjem in upo
števanjem priporočil KOBO. Higiena rok
je najpomembnejši in najbolj učinkovit
način preprečevanja bolnišničnih okužb,
žal pa je ta ukrep izredno težko vzdrževati.
Med najpogostejše bolnišnične okužbe v
enotah intenzivne terapije sodijo bakterie
mija in okužba centralnih venskih katetrov,
ventilatorska pljučnica ter sinusitis.
Pri preprečevanju bolnišničnih infekcij v
enotah intenzivne terapije je potreben
celostni timski pristop, v katerem morajo
sodelovati tako medicinske sestre in zdrav
niki, kakor tudi profesionalno osebje, izurje
no na področju bolnišnične higiene.

Eden izmed ciljev sodobnega intenzivne
ga zdravljenja je tudi vzdrževanje optimal
nega udobja in varnosti kritično bolnih
bolnikov v enoti intenzivne terapije, zato
smo drugi dan simpozija poslušali tudi za
nimiva predavanja s področja analgezije
in sedacije. Optimalno udobje in varnost
kritično bolnih lahko dosežemo le tako,
da prepoznamo vse možne predisponira
joče dejavnike (narava bolezni/poškodbe,
mehanska ventilacija, invazivni posegi), se
poslužujemo nefarmakoloških dejavnikov
za izboljšanje udobja (položaj bolnika, anti
dekubitusna blazina, komunikacija,…) ter
nenazadnje analgetikov in sedativov. Bol
niki med zdravljenjem v EIT kot neugoden
občutek opisujejo bolečino, pomanjkanje
spanja in prisotnost cevk v ustih in nosu.
Omenjena stanja, vključno z delirijem,
številni terapevtski posegi in neustrezna
analgezija in sedacija lahko prispevajo k
razvoju potravmatske stresne motnje. Da
lahko ocenimo stanje bolnikovega udobja
in varnosti, se poslužujemo večih točkov
nih lestvic, po katerih ocenimo bolnikovo
stanje. Izbira lestvice je odvisna od bolniko
vega stanja, njegove zmožnosti komunici
ranja in sposobnosti osebja za interpreta
cijo bolnikovega vedenja.
V nadaljevanju je bilo predstavljeno
tudi predavanje o deliriju, regionalni
analgeziji ter pomenu rednega ocenje
vanja globine sedacije pri mehansko
ventiliranem bolniku.
Zadnji sklop predavanj je predstavljal kli
nični pregled življenjsko ogroženega bol
nika, ki je zelo pomemben za izbiro načina
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zdravljenja in je kljub številnim invazivnim
in neinvazivnim diagnostičnim metodam
nenadomestljiv. Pri kritično bolnem se je
potrebno na podlagi kliničnega pregleda
hitro odločiti in ukrepati, zato je nujen orga
niziran strukturiran pristop. Klinična ocena
dihanja, oksigenacija in cirkulacija ter za
četni ukrepi za stabilizacijo teh fizioloških
funkcij so pri takšni obravnavi nepogreš
ljivi. Za obravnavo nekaterih nujnih stanj,
kot so hude poškodbe in kardiopulmonal
no oživljanje, obstajajo uveljavljeni algorit
mi, ki zožijo zapletene kritične probleme in
predlagajo enostavne ukrepe, kar nam je
lahko v veliko pomoč. Pri hitro spreminja
jočem stanju kritično bolnih pa ena sama
ocena ne zadošča, pač pa jo je potrebno
ponavljati po terapevtskih poskusih. V pri
meru neuspeha tako vodenega zdravljenja
se moramo zavedati vseh pomanjkljivosti
klinične ocene ter jo brez odlašanja nad
graditi z neinvazivnimi in invazivnimi me
todami.
Ob vseh sodobnih diagnostično terapevt
skih postopkih, invazivnih in neinvazivnih
metodah, strokovnosti in profesionalnosti
pa moramo vseeno najprej videti človeka
in ob tem sem se spomnila na besede To
neta Pavčka:

»Življenje, veliko, visoko, večno
kličem ti: Dober dan
in ti ponujam roko za srečno
skupno vandranje kdove kam.«

stroka  izobraževanje
Iztok Gradecki

ISHEMIČNA KARDIOMIOPATIJA 

celovita obravnava bolnika
V zadnjih treh desetletjih smo priča velike
mu izboljšanju zdravljenja bolnikov z akut
nim koronarnim sindromom. Najprej se je
uveljavilo zdravljenje s trombolitičnimi
zdravili in kasneje s perkutanimi posegi v
koronarnem žilju, kar je skupaj z odkritjem
novih učinkovitih antiagregacijskih zdravil
omogočilo bistveno zmanjšanje umrljivo
sti teh bolnikov. Svetla stran tega uspeha je
večje preživetje teh bolnikov, temna pa še
večje število bolnikov z oslabljeno funkcijo
levega prekata. Ti bolniki v nadaljnjem po
teku bolezni lahko doživijo remodelacijo
levega prekata, ki vodi v kronično srčno
popuščanje. Število teh bolnikov se veča
še zaradi staranja prebivalstva in pridruže
nih bolezni kot je sladkorna bolezen, ki po
membno prispeva k nastanku aterosklero
tične bolezni koronarnih arterij in kasneje
srčnega popuščanja. Med bolniki s kronič
nim srčnim popuščanjem predstavljajo
največji del bolniki s kronično koronarno
boleznijo oziroma ishemično kardiomiopa
tijo. Uspeh zdravljenja teh bolnikov ni tak
šen kot pri bolnikih z akutnim koronarnim
sindromom. Zdravljenje teh bolnikov zah
teva sodelovanje vseh medicinskih strok,
saj lahko bistveno izboljšanje bolnikovih
težav in njegove prognoze pomeni kirurš
ka revaskularizacija miokarda, zdravljenje
s perkutanimi posegi na srcu, implantacija
resinhronizacijskih vzpodbujevalcev, presa
ditev matičnih celic v miokard, zdravljenje
z zdravili, podpornimi mehanskimi sistemi
levemu prekatu in transplantacijo srca.
Po otvoritvi so sledila jutranja predavanja.
S predavanjem o diagnostični obravnavi is
hemične kardiomiopatije v ambulanti dru
žinskega zdravnika je posvet pričel doc. dr.
Mitja Lainščak, nadaljeval pa prim. Iztok
Gradecki z diagnostično obravnavo ishe
mične kardiomiopatije v bolnišnici. V jutra
njem delu smo slišali še predavanje prof.
dr. Matjaž Bunca o zdravljenju ishemične
kardiomiopatije z zdravili. Podrobneje je
zdravljenje ishemične kardiomiopatije z
antikoagulantnimi in antiagragacijskimi
zdravili predstavila doc. dr. Nina Vene, o

zdravljenju z inotropnimi zdravili pri teh
bolnikih je spregovorila v naslednjem pre
davanju prim. dr. Vojka Gorjup. Jutranja
predavanja je zaključil prof. dr. Igor Zupan
s predavanjem o zdravljenju ishemične kar
diomiopatije z antiaritmiki in vlogo elektro
fiziološke študije pri tem.
Sledila je razprava, v kateri so razpravljalci
izmenjali mnenja predvsem o novih nači
nih zdravljenja z levosimendanom, antia
ritmiki in vlogi kombiniranega zdravljenja
z zaviralci angiotenzinske konvertaze, an
giotenziskih receptorjev in zadnje novosti,
zaviralcev renina. z novejšimi zdravili.

9. maja 2009 je potekal v
veliki predavalnici Visoke
šole za upravljanje in po
slovanje v Novem mestu 4.
posvet o kronični koronar
ni bolezni, na katerem je
bila predstavljena celovita
obravnava bolnikov z ishe
mično kardiomiopatijo.

Prim. Boris Cibic je kot starosta slovenskih kardiologov nagovoril udeležence pred
uvodnim predavanjem svojega soseda doc. dr. Mitje Laiščaka
Dopoldanska predavanja je začel prof.
dr. Tomislav Klokoćovnik, ki je predstavil
sodobno zdravljenje ishemične kardio
miopatije s kirurško revaskularizacijo s
podrobnim prikazom operacij brez zunaj
telesnega krvnega obtoka, ki se opravljajo
pri nas in drugje v svetu. Vlogo resinhroni
zacijskega zdravljenja in implantacije avto
matskih defibrilatorjev je predstavil prof.
dr. Igor Zupan, predvsem so poslušalstvo

pritegnile njegove lastne izkušnje. Zaključ
no predavanje pred kosilom je imel prof.
dr. Bojan Vrtovec o vlogi transplantacij ma
tičnih celic in srca pri zdravljenju ishemič
ne kardiomiopatije.
Popoldanska predavanja je otvoril as. mag.
Ivan Kneževič s predavanjem o podpornih
sistemih pri zdravljenju napredovalega srč
nega popuščanja in transplantaciji srca pri is
hemični kardiomiopatiji. Pomen zdravljenja
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li vrhunski domači strokovnjaki, zanimiva
vprašanja udeležencev so dodatno pope
strila že tako zanimive primere.
Zbornik, ki ga je prejel vsak udeleženec v
knjižni obliki in elektronski obliki na USB
ključu, povzema vsebino vseh predavanj.
Omejena količina zbornika posveta je na
voljo pri strokovnih sodelavcih Novartisa,
objavljen pa je tudi na spletnih straneh
Splošne bolnišnice Novo mesto.

Udeleženci so z zanimanjem prisluhnili predavanjem
depresije pri bolnikih z ishemično kardiomio
patijo je predstavil psihiater Peter Kapš.
Nadaljevali smo z interaktivnim prikazom
bolnikov, najprej je Boris Krajačič predsta
vil bolnika z iztisnim deležem levega preka
ta, manjšim od 40%, nato je Mojca Bervar
prikazala primer bolnika z levostranskim
srčnim popuščanjem in iztisnim deležem
levega prekata, manjšim od 30%. Zadnji
primer je zaradi svojega izjemno širokega
znanja in izvrstne zmožnosti nastopanja

zelo pestro in plastično prikazal Marko Gri
čar, bolnika s hudim srčnim popuščanjem
in iztisnim deležem levega prekata, manj
šim od 20%.
Sledila so številna vprašanja in burna raz
prava, ki se je nadaljevala v plenarno za
sedanje, ki se je končalo ob poslovilnem
kozarcu šampanjca in jagodah.
Enako kot na prejšnjih treh posvetih so bila
predavanja klinično usmerjena, z interaktiv
nim prikazom primerov, ki so jih komentira

Cilj posveta je izboljšanje in poenotenje
obravnave bolnikov s kronično koronarno
boleznijo v skladu z načeli dobre klinične
prakse v Sloveniji. Četrti posvet je bil logič
no nadaljevanje prvih treh in je smiselno
zaključil predstavitev diagnostične obrav
nave in zdravljenja kronične koronarne
bolezni v vseh njenih pojavnih oblikah. Z
dodeljenimi šestimi kreditnimi točkami, ve
ljavnimi za podaljšanje licence udeležen
cem, je naša prizadevanja potrdila Zdrav
niška zbornica Slovenije.
Za vsestransko pomoč pri izvedbi posveta
se zahvaljujemo farmacevtskim podjetjem
Novartis, Krka, Servier, Sanofi Aventis, As
tra Zeneca, Pfizer in Abbott.

Anica Ribič

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V RADIOLOŠKI
TEHNOLOGIJI
V Rogaški Slatini je potekal strokovni seminar ob 55letnici delovanja Društva radioloških
inženirjev Slovenije.
Letos mineva 55 let, odkar je bilo ustanovlje
no Društvo radioloških inženirjev Slovenije.
Ob tej priložnosti je 15. in 16. maja v Rogaški
Slatini potekal strokovni seminar, katerega
vodilna tema je bila zagotavljanje kakovosti
v radiološki tehnologiji. Seminarja smo se
udeležile tudi članice iz naše bolnišnice.
V okviru društva deluje več sekcij: sekcija
za klasično radiološko tehnologijo, sekcija
za CT in MR, sekcija za radioterapijo, stoma
tološka sekcija, sekcija za mamografijo in
sekcija za nuklearno medicino. Vsaka izmed
sekcij je pripravila strokovno predavanje na
temo zagotavljanja kakovosti v okviru svo
jega področja.
Radiološke posnetke opravljamo z uporabo
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virov ionizirajočega sevanja, kar so klasični
rentgenski aparati in CT aparati. Gre za ob
sevanost prebivalstva na račun medicinske
dejavnosti. Korist za pacienta (postavitev
diagnoze) mora biti vedno večja od škode,
ki jo s slikanjem povzročimo. Vedno se rav
namo po načelu, da s čim manjšo dozo pri
dobimo čim boljše rezultate. Vsi rentgenski
aparati in CT-ji so zato pod strogim nadzo
rom Uprave za varstvo pred sevanji v okviru
Ministrstva za zdravje ter Zavoda za varstvo
pri delu iz Ljubljane, ki opravlja meritve na
njih in izdaja dovoljenja za delovanje za
dobo enega leta.
Radiološki inženirji se pri svojem delu ravna
mo tudi po smernicah Evropske komisije. Ta
ima izdelane priporočene ravni doz za posa
mezne preiskave oz. posnetke. Tako naj bi
pacient povsod, kjerkoli v Evropi bi se slikal,
prejel približno enako dozo sevanja.
Poleg tega se trudimo, da bi doze, ki jih prej
mejo pacienti pri nas, še zmanjšali, vendar
le do meje, ko ni prizadeta kakovost po
snetkov. Spomladi smo s pomočjo merilne
naprave izvedli meritve doz, ki jih prejmejo
pacienti pri slikanju pljučnih organov in led
vene hrbtenice. Na seminarju je bila nato
predstavljena primerjava dobljenih podat
kov iz šestih bolnišnic v Sloveniji, kjer so
opravili enako delo. V Sloveniji še nimamo
dokončno izdelanih referenčnih nivojev
doz sevanja, ki jih pacienti prejmejo pri po
sameznih radioloških preiskavah. Z meritva
mi, ki smo jih opravili na našem oddelku,
smo prišli do ugotovitve, da so doze, ki jih
pacienti prejmejo pri nas, primerljive s slo
venskim povprečjem.
Za zagotavljanje kakovosti v radiološki teh
nologiji je zelo pomembno redno izvajanje
meritev doz, ki jih prejmejo pacienti pri po
sameznem slikanju, primerjava podatkov s
prejšnjimi in priporočenimi nivoji ter stalen
napor za doseganje čim boljših rezultatov
s čim manjšimi dozami. Potrebno se je tudi
kontinuirano izobraževati v tej smeri in sle
diti evropskim smernicam. Posebno pozor
nost velja nameniti modernim CT-jem, ki
povzročajo ogromne doze in največ dvigu
jejo raven obsevanosti prebivalstva.
Predavanja so bila aktualna in izredno do
bro pripravljena. Ob koncu srečanja nam
je naš sindikalni zaupnik predstavil nekaj
aktualnosti s področja dela.
Domov smo prinesle veliko novih priporo
čil za delo in za zagotavljanje kakovosti v
dobro pacientov.

Marina Kokalj, Odsek intenzivne medicine, Interni oddelek SB NM
Nataša Lakner, Odsek intenzivne medicine, Interni oddelek SB NM

Marina Kokalj predava o ishemični možganski kapi

ISHEMIČNA MOŽGANSKA
KAP IN TROMBOLIZA
UVOD

Pri ishemični možganski kapi (IMK) lahko danes bolnikom zelo
učinkovito pomagamo z izvedbo trombolize. Pri vsem tem je
naš največji nasprotnik čas. Na voljo imamo tri ure od trenutka,
ko se zgodi možganska kap. Najpomembnejše je prepoznava
nje znakov možganske kapi in hiter prevoz v bolnišnico, kjer
takšnega bolnika obravnavamo urgentno.

METODE DELA
Na Internem oddelku Splošne bolnišnice
Novo mesto (SB NM) je bila opravljena re
trospektivna analiza bolnikov, ki so bili v
letih od 2003 do 2008 zdravljeni zaradi IMK
in možganske krvavitve. Podatke smo pri
dobili s pregledom popisov medicinske do
kumentacije bolnikov, sprejetih na Interni
oddelek SB NM zaradi IMK in možganske
krvavitve, in iz podatkov informacijskega
sistema SB NM (Birpis 21).

ISHEMIČNA MOŽGANSKA
KAP IN TROMBOLIZA
Možganskožilne bolezni so bolezni možga
nov, ki so posledica žilne okvare. Okvara
možganskih struktur predstavlja klinično
manifestacijo bolezni, okvara ožilja možga
nov pa predstavlja vzrok oziroma mehani

zem nastanka teh bolezni. Možganska kap
pomeni nenaden nastanek nevroloških
simptomov in znakov in sicer zaradi ishe
mije možgan ali krvavitve v osrednje živ
čevje. Ishemična možganska kap (IMK) je
najpogostejša akutna nevrološka bolezen.
Predstavlja 70 – 80 % vseh oblik možgan
ske kapi. Vzrok IMK je zapora možganske
žile, ki ima za posledico prekinitev preskr
be možganskih struktur s kisikom in glu
kozo, čemur sledi razpad presnovnega
procesa. Infarkt, ki je posledica tega, pa
pomeni strukturno okvaro predela osred
njega živčevja in ireverzibilno stanje (Švi
gelj, 2005).
Vzrok za nastanek IMK je etiološko lahko
različen in sicer povzročen bodisi s trom
botično ali embolično zaporo možganske
arterije, ki ima za posledico motnjo v pre
toku krvi. Normalno je možganski pretok
krvi (MPK) 50 – 60 ml/100g tkiva/minuto.
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Ishemija se pojavi, ko MPK pade pod 30 ml/100g tkiva/minuto. Če
pretok pade pod 10 ml/100g možganskega tkiva/minuto, odpove
homeostaza, kar vodi v vstop kalcija v celice, aktivacijo proteaz,
ekscitotoksično kaskado in posledično nevronsko smrt. Če pride
po tem do reperfuzijske poškodbe, se pričnejo tvoriti prosti radi
kali, kar povzroči še nadaljnje odmrtje nevronov. Reper fuzija pa
lahko povzroči tudi hemoragično transformacijo zmehčanega
infarciranega tkiva. Če je možganski pretok znižan in ostaja kon
stantno med 15 in 30 ml /100 g /minuto, pa je stanje ishemije
lahko popravljivo, če se zdravljenje prične pravočasno (Švigelj,
2005).
Na podlagi številnih študij so ugotovili, da je uporaba tPA (tkivni
plazminogen aktivator) za zdravljenje IMK upravičena in sicer pri
jasno definirani skupini bolnikov, v časovnem oknu znotraj 3 ur
po nastanku nevroloških simptomov in znakov IMK. Zdravimo
penumbro (relativna ishemija, reverzibilno stanje), saj so procesi
v jedru že napredovali v stanje, ko poprava ni več možna. Pripo
ročen odmerek je 0,9 mg/kg telesne teže in skupaj ne več kot 90
mg, ki ga damo 10 % v bolusu in 90 % v kontinuirani intravenski
infuziji, v eni uri (Švigelj, 2005).
Žal kriterijem za trombolitično zdravljenje ustreza le malo bolni
kov z IMK (2 – 5%). Pri ostalih bolnikih je zdravljenje vezano na pre
prečevanje sekundarnih zapletov (pljučnice, ponovna možganska
kap, motnje srčnega ritma,…) in zgodnje rehabilitacije. Najpogo
steje se uporablja 20 % Manitol (namenjen zdravljenju povišanega
znotrajmožganskega tlaka pri IMK; odstranjuje odvečno vodo v
normalnih delih možganov ali pa povzroči vazokonstrikcijo), he
pertonična raztopina NaCl (znižanje znotrajmožganskega tlaka in
povišanje cerebralnega per fuzijskega tlaka), diuretiki Henleyeve
zanke in barbiturati (znižanje povišanega znotrajmožganskega
tlaka). Zmerna hipotermija pri obsežni možganski kapi v področju
osrednje možganske arterije lahko prepreči najhujši edem mož
ganov (Švigelj, 2005).

ISHEMIČNA MOŽGANSKA KAP (IMK)
IN TROMBOLIZA NA INTERNEM ODD
ELKU SB NM V LETI OD 2003 DO 2008
Na Interni oddelek SB NM je bilo v letih od 2003 do 2008 zaradi
IMK sprejetih 49 bolnikov. Večina leteh je bila sprejeta na Odsek
intenzivne medicine.

Graf 1: Število bolnikov z IMK in možgansko krvavitvijo na Internem oddelku SB NM v letih od 2003 do 2008.
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Graf 2: Bolniki, sprejeti na Interni oddelek SB NM v letih od 2003 do
2008 zaradi IMK in možganske krvavitve.

Graf 3: Bolniki, sprejeti na Interni oddelek SB NM v letih od 2003 do
2008 zaradi IMK in možganske krvavitve glede na spol.
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Graf 4: Število umrlih bolnikov zaradi IMK in možganske krvavitve
na Internem oddelku SB NM v letih od 2003 do 2008.
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VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI
BOLNIKU, SPREJETIM ZARADI
ISHEMIČNE MOŽGANSKE KAPI IN
TROMBOLIZE NA ODSEK INTENZIVNE
MEDICINE

Graf 5: Število opravljenih tromboliz pri IMK na Internem oddelku
SB NM v letih od 2003 do 2008.
Tromboliza je bila izvedena pri 17 bolnikih z IMK, ki so bili sprejeti
na Interni oddelek SB NM v letih od 2003 do 2008.

Graf 6: Število opravljenih tromboliz na Internem oddelku SB NM
po letih.
NaJMLaJŠI
bOLNIK

NaJStaREJŠI
bOLNIK

20
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41

89

Tabela 1: Bolniki, sprejeti zaradi IMK
in možganske krvavitve na Internem
oddelku SB NM v letih od 2003 do
2008 glede na starost.

Graf 7: Uspešnost tromboliz na Internem oddelku SB NM v letih od
2003 do 2008.

Na osnovi opazovanja, pogovora z bolnikom, če je pri zavesti, s
sorodniki, iz podatkov reševalcev ocenjujemo osnovne življenjske
aktivnosti in na osnovi leteh ugotavljamo negovalne probleme.
Neredko je bolnik ob sprejemu nezavesten. Medicinske sestre nu
dimo bolnikom pomoč pri izvajanju tistih aktivnosti, ki so najbolj
motene, preprečujemo nadaljnje slabšanje stanja in prispevamo k
izboljšanju letega. Bolnike je potrebno obravnavati individualno
in kot celovite osebnosti.
Bolniki imajo pred prihodom na Odsek intenzivne medicine oprav
ljen CT glave. Od tega izvida in od stanja bolnika, ki ga pregleda
nevrolog, je odvisno kakšno zdravljenje bolnik potrebuje. V pri
meru, da bolnik izpolnjuje kriterije za zdravljenje s trombolizo
(pravočasno pripeljan v bolnišnico, dokazana IMK,…), le ta dobi
bolus zdravila Actylise (10 %) že na CTju. Bolus zdravila se aplici
ra bolniku v 1 minuti, preostanek pa se pusti v steklenički in gre
skupaj z bolnikom na Odsek intenzivne medicine, kjer se preostali
del zdravila aplicira s pomočjo infuzorja v kontinuirani intravenski
infuziji, v eni uri. Na koncu je potrebno infuzijski sistem izprati s
fiziološko raztopino z isto hitrostjo, kot je bilo aplicirano zdravilo.
Če je zdravljenje uspešno, se strdek stopi, žila postane ponovno
prehodna in možgani spet dobijo dovolj kisika za svoje delovanje.
Bolnik, ki je imel prej ohromele okončine, jih sedaj lahko spet pre
mika. Bolnik, ki prej ni mogel govoriti, spet spregovori.
Naloga medicinske sestre je, da takoj ob sprejemu vzpostavi stik
z bolnikom in si pridobi njegovo zaupanje. Z bolnikom komunici
ra odločno in hkrati razumevajoče. Med izvajanjem zdravstvene
nege bolniku povemo, kaj delamo, in kaj bomo storili, če bo nujno
potrebno. Med aplikacijo zdravila Actylise merimo krvni tlak na
15 minut, na 30 minut naslednjih 6 ur, naprej vsako uro prvih 24
ur. V primeru, da je krvni tlak višji od 180/110 mmHg, zdravnik
odredi terapijo za zniževanje arterijskega tlaka. Bolniku dvigne
mo vzglavje za 30 stopinj. V primeru poslabšanja zdravstvenega
stanja bolnika (hud glavobol, akutna hipertenzija, zavest, navzea,
bruhanje, hipoksemija) takoj obvestimo zdravnika.
Zdravstvena nega v akutni fazi IMK obsega:
 nadziranje srčnih in pljučnih funkcij ter preprečevanje more
bitnih motenj,
 izvajamo oceno nevrološkega stanja bolnika,
 nadziranje prehrane in metabolizma, infuzija po naročilu zdrav
nika,
 nadziranje funkcije izločanja in odvajanja,
 preprečevanje razjed zaradi pritiska, kontraktur, venskih trom
boz in atelektaz,
 preprečevanje in zdravljenje psihičnih motenj,
 preprečevanje epileptičnih napadov, neprekinjeno opazo
vanje bolnika, takojšnje ukrepanje, zlasti pri nenadnem po
slabšanju.
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Cilji zdravstvene nege pri bolniku po IMK:
 izboljšanje zdravstvenega stanja,
 zmanjšanje stopnje prizadetosti,
 kontrola nad izločanjem urina in odvajanjem blata,
 preprečitev zapletov,
 čim večja samostojnost pri oskrbi,
 vzpostavitev ustrezne komunikacije,
 vključitev svojcev v negovalni proces.

ZAKLJUČEK
Ishemična možganska kap je bolezen, ki jo je mogoče uspešno
zdraviti, če je bolnik pravočasno pripeljan v bolnišnico. V zadnjih
desetih letih se pri IMK izvaja tromboliza. Ker je na voljo le malo
časa, je pomembno, da čim prej prepoznamo znake IMK že doma
oziroma na terenu (delna ali popolna ohromelost polovice obraza,
npr. asimetrija obraznih potez s spuščenim ustnim kotom, nezmož
nostjo zapiranja veke, asimetrija pri nasmehu; delna ali popolna
ohromelost telesa  negibnost udov; motnje občutkov po eni polo
vici telesa – mravljinčenje; motnje govora  nerazumljivo izražanje,
nerazumevanje besed; motnje pisanja in računanja, motnje vida
 dvojne slike; motnje ravnotežja in koordinacije  zanašanje pri
hoji; težave pri požiranju, zmedenost, omotica, težave pri zadrže
vanju vode in blata, glavobol in nezavest  možen znak). Vsakršno
čakanje lahko naredi bolniku le še hujšo, tudi trajno škodo ali
povzroči celo smrt. Na Internem oddelku SB NM je bilo v letih od
2003 do 2008 od skupaj 49 bolnikov le 17 primernih za trombolizo.
Vzrok za tako majhno število izvedenih tromboliz je bil čas, kajti
minilo je več kot tri ure od trenutka, ko se je zgodila možganska
kap. Od teh 17 izvedenih tromboliz je bilo 8 uspešnih (6 moških,
2 ženski), 2 delno uspešni (1 moški, 1 ženska) in 7 neuspešnih (4
moški, 3 ženske). Pri enem bolniku, pri katerem je bila izvedena
tromboliza, je prišlo do možganske krvavitve. Najmlajši bolnik,
pri katerem je bila tromboliza delno uspešna, je bil star 20 let. Pri
najstarejšem bolniku (77 let) je bila tromboliza neuspešna. Vsi bol
niki za trombolizo so bili sprejeti na Odsek intenzivne medicine.
Umrli so 4 bolniki od skupaj 17 bolnikov sprejetih za trombolizo.
Zaradi vsega navedenega je pomembno neprestano izobraževa
nje ljudi o možnostih zdravljenja IMK in o veliki koristi zgodnjega
prepoznavanja bolezenskih znakov ter hitrega ukrepanja.
LITERATURA
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Tanja Vrtar, dipl. medicinska sestra na odseku za dializo

DVODNEVNI TEČAJ O
PRESADITVI LEDVIC
Slovensko nefrološko društvo je v UKC Ljublja
ni pripravilo 17. in 18. aprila letos dvodnevni
tečaj o presaditvi ledvic. Predavanj smo se
udeležile tri medicinske sestre, ki smo zapo
slene na dializnem odseku SB Novo mesto in
se ukvarjamo s pripravo bolnikov na čakalno
listo za presaditev.
V petek, 17. aprila zjutraj nas je po registraciji udeležencev
pozdravil prof. dr. Andrej Bren, nato pa predal besedo prof.
dr. Jadranki ButurovićPonikvar, ki je govorila o registru nado
mestnega zdravljenja končne ledvične odpovedi v Sloveniji.
Predstavila je predvsem veliko statističnih podatkov in pouda
rila, da so veliko bolj zadovoljni, če dobijo iz dializnega centra
na roke napisan protokol kot računalniški zapis.
Prof. dr. Aljoša Kandus in asist. dr. Miha Arnol sta govorila o
rezultatih presaditve, kakšni kandidati so primerni za presa
ditev in za darovalca.
Ga. Danica Avsec je predstavila nacionalno TX mrežo in pove
zavo z Evrotransplantom, prednosti in slabosti ET (Evrotrans
plant) in kakšna so merila za uspešnost. Izpostavila je poda
tek, da je bila povprečna starost darovalcev v letu 2009  32
let in da je njihov cilj 40 umrlih darovalcev na leto.

PRIPRAVA NA PRESADITEV LEVICE
Doc. dr. Jelka Lindič je govorila o uvrstitvi na čakalno listo za
presaditev umrlega darovalca, o tem, da je potrebno bolnika,
ki se odloči za presaditev, ustrezno poučiti, ravno tako tudi
njegove svojce, obrazložiti zaplete, opraviti preiskave, sanirati
okužbe, opraviti cepljenja. Poudarila je tudi, da bi bile pri bol
nikih, ki še niso na hemodializi in se odločijo za presaditev,
preiskave končane v 6. mesecih. O živem darovalcu ledvice
nam je govoril doc. dr. Damjan Kovač. Presadek živega daro
valca ima daljšo življenjsko dobo, če gre za presaditev pred
začetkom HD (hemodializa). Leta 1998 je usahnilo število živih
darovalcev. Darovalcu, če je primeren, je potrebno razložiti
posledice, narediti navzkrižni preizkus in ostale preiskave,
potrebna je edukacija.
Lepo je bila predstavljena tudi ocena srčnožilnega tveganja
(dr. Renata Okrajšek). Iz vedeli smo, da pri bolnikih, ki nimajo
visokega tlaka, ni potrebno opravljati koronarografije. Pri vseh
asimptomatskih bolnikih s hudo aortno stenozo se operativni
posegi ne iz vajajo.
Obrazložili so nam kako poteka tkivna skladnost, senzibilizaci
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ja in navzkrižni preizkus, kako je pomem
bna informiranost bolnikov in kakšna je
vloga dializnih centrov pri vodenju bolni
ka na čakalni listi. Poudarjali so predvsem
to, da bi morali dializni centri bolj pogo
sto sodelovati s centrom za transplanta
cijo v UKC Ljubljana, da bi bilo potrebno
bolnike, ki so že na čakalni listi, seznaniti
z bolniki, pri katerih je bila presaditev led
vice že opravljena.
Velik poudarek je bil na zdravstveni vzgo
ji in vlogi medicinske sestre pri vodenju
bolnika na čakalni listi ter psihosocialni
oceni bolnika pred presaditvijo ledvice.
Iz vedeli smo, da na transplantacijskem
centru poleg protokola potrebujejo slike
in iz vide: originalen iz vid krvne skupine,
originalen iz vid virusnih markerjev, iz vid
in rentgenske slike pljuč, iz vid in rentgen
ske slike mikcijskega cistograma ter po
snetek EKGja.
Dr. Jernej Pajek je obrazložil celoten po
stopek od sprejema ponudbe za presadi
tev in neposredno pripravo prejemnika
na presaditev ledvice umrlega darovalca.
Ves postopek poteka v več fazah. Najprej
so pomembne dolžnosti konziliarnega
nefrologa (sprejem ponudbe v 1 uri in
ocena donorja, ustreznost presadka, kli
canje prejemnika, sprejem ali zavrnitev
ponudbe, določitev prihoda prejemnika
v transplantacijski center in sklic ekipe
v pripravljenosti), kirurški del priprave
(obveščanje urologa, sprejem pošiljke,
urolog oceni primernost organa, sklic
operativne ekipe), obravnava v transplan
tacijskem centru (anamneza in pregled,
laboratorijkri, EKG, rentgensko slikanje
pljuč, izpolnitev imunosupresivnega pro
tokola za transplantacijo, soglasja za po
seg in transfuzijo, presoja vseh preiskav
in dokončna odločitev o primernosti,
HDče je potrebno, sprejem iz vida navz
križnega preizkusa, neposredna priprava
prejemnika in odhod v operacijski blok).
Ves čas so poudarjali čim krajši čas hlad
ne ishemije!
Iz vedeli smo, kakšne vrste imunosupre
sivne terapije obstajajo in kakšni so nji
hovi stranski učinki, ter da za začetek
poskušajo z manjšim odmerkom.
Obrazloženi so bili zapleti, ki se lahko
pojavijo med in po operaciji, zgodnje

pooperativno zdravljenje bolnikov po
presaditvi, zakasnelo delovanje presa
jene ledvice, kako poteka Dopplerska
preiskava presajene ledvice (pri vseh bol
nikih pr vič 2. dan po presaditvi, drugič
34 tedne po presaditvi) in ultrazvočna
preiskava presajene ledvice (izključitev
obstrukcije).
Slišali smo tudi nekaj o transplantaciji
ledvice pri otrocih in mladostnikih ter
vplivih transplantacije na rast ter na rast
ni hormon.

da je pomembno skrbno sledenje funk
cije presadka.
Zanimive so bile tudi predstavitve o bo
leznih srca in ožilja po presaditvi, o de
javnikih tveganja, kamor predvsem spa
da ar terijska hiper tenzija, lahko pride
tudi do novonastale sladkorne bolezni,
ki je pogost zaplet, do anemije (potreb
na kontrola Hb in Fe) in tumorjev po
presaditvi  opis presejalnih metod za
zgodnje odkrivanje.

Opisano je bilo, kako ravnati z bolnikom
z okužbo po presaditvi ledvice, katere
okužbe so najpogostejše in kakšna je
preventiva.

V zadnjem sklopu predavanj smo pri
sluhnili vsebinam o kronični transplan
tacijski nefropatiji, o presaditvi ledvice
pri bolnikih na peritonealni dializi, o
kostni bolezni po presaditvi ledvice, o
vplivu telesne vadbe na srčnožilno tve
ganje po presaditvi, o zdravstveni vzgoji
bolnikov s presajeno ledvico za aktivno
vlogo pri zdravljenju, o delazmožnosti,
invalidnosti in telesni okvari pri bolniku
s presajeno ledvico, najbolj pa je bilo
zanimivo predavanje o nosečnosti po
presaditvi ledvice. Iz vedeli smo, kolik
šna je možnost zanositve, kakšno naj bi
bilo optimalno načr tovanje nosečnosti,
o zapletih, ki se lahko pojavijo in kakšne
so nevarnosti za plod.

Iz vedeli smo, kakšni so najpomembnejši
ukrepi za dolgoročno preživetje ledvice,
kaj vpliva na preživetje presadka, dejavni
ki, ki vplivajo na preživetje bolnika, tvega
nja, ki privedejo do odpovedi presadka,
kakšni so ukrepi, če pride do odpovedi in

Vsa predavanja so bila zelo zanimiva in
upamo lahko, da bi bilo v prihodnje še veliko takšnih kvalitetnih srečanj, na katerih
bomo pridobili nova znanja in si izmenjali svoje izkušnje.

Na kratko so bila predstavljena predava
nja o akutni celični zavrnitvi presajene
ledvice, akutni humoralni zavrnitvi presa
jene ledvice in histopatologiji celične in
humoralne zavrnitve presajene ledvice,
obsežnejše pa je bilo predavanje o afe
rezi in drugih načinih zdravljenja akutne
humoralne zavrnitve presajene ledvice.
Sobotno dopoldne je bilo namenjeno
predavanjem o dolgoročnem vodenju
bolnika po presaditvi ledvice.
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije 
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Vidovdanska 9, 1000 Ljubljana, tel/fax: +01/231 6055; Email: www.zbornicazveza.si

NOVICE S SVETOVNEGA KONGRESA MEDICINSKIH SESTER,
KJER SO AKTIVNI TUDI PREDSTAVNIKI ZBORNICE – ZVEZE
Durban, 30. junij 2009  Mednarodni svet medi
cinskih sester (ICN) je federacija 133 nacional
nih združenj medicinskih sester, ki predstavlja
milijone medicinskih sester po vsem svetu. ICN
je bil ustanovljen leta 1899 in je prvo in največ
je svetovno združenje medicinskih sester. S
svojim delovanjem zagotavlja kakovostno, var
no in učinkovito zdravstveno nego za vse ter
trdne globalne temelje zdravstvene politike,
promocijo strokovnega napredka medicinskih
sester, spoštovanje poklica medicinske sestre,
poklicnih kompetenc in ustreznega delovnega
okolja.
V dneh od 27. junija do 4. julija poteka v durbanu v Južnoa
friški republiki 24. Svetovni kongres ICN, ki se ga udeležuje
jo delegacije 92 držav vseh petih kontinentov. Našo delegacijo
uradno zastopajo: Darinka Klemenc, predsednica, Monika Ažman,
izvršna direktorica, Peter Požun, podpredsednik (kot predstavniki
nacionalne organizacije Zbornice – Zveze) v CNR Svetu nacional
nih predstavnikov  Council of Nurses Representatives.

Na zasedanju CNR je svoje delo v dveh mandatih zaključila Ve
ronika Pretnar Kunstek. V prenovljeno vodstvo ICN je bil kot
eden izmed dveh predstavnikov v regijo tri, kamor spadajo poleg
Slovenije tudi Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Gruzija,
Madžarska, Islandija, Latvija, Litvanija, BJR Makedonija, Norveš
ka, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška in Švedska, izvoljen Peter
Požun. Vodstvo ICN sestavljajo: predsednik, trije podpredsedni
ki in enajst članov. Vseh 15 članov Upravnega odbora se voli po
volilnih regijah.
Vsi člani Upravnega odbora morajo imeti status medicinske se
stre/zdravstvenega tehnika v skladu z definicijo ICN in morajo biti
člani svojega nacionalnega združenja. Nihče ne more opravljati
te vloge dlje kot dve mandatni dobi zapored.
Upravni odbor oblikuje in izvaja politiko ICN v skladu s smerni
cami, ki jih začrta CNR. Poleg nalog, zapisanih v statutu, opravlja
tudi druge naloge. Člani Upravnega odbora predstavljajo medi
cinske sestre in zdravstveno nego z vsega sveta in ne posamezne
države ali regije.
Na kongresu so predstavniki iz Slovenije aktivni tako s predavanji
kot posterji; nepozabna je bila svečanost ob odprtju kongresa,
kjer so našo državo zastopali predsednica, izvršna direktorica in
predstavnik študentov v narodnih nošah.

Sporočilo za javnost Zbornice – Zveze

IRMA KUMER, DMS, Nevrološki oddelek

SREČANJE MEDICINSKIH SESTER V BUDIMPEŠTI
(International Nurses Workshop: Personalised MS support in the course of the disease)

12. mednarodno srečanje medicinskih sester, ki se ukvarjamo z bolniki z multiplo sklerozo (MS),
je v mesecu maju potekalo v Budimpešti. Udeležilo se ga je 367 medicinskih sester iz 26. držav.
Udeležbo na srečanju nam je omogočila farmacevtska firma Bayer
Schering, ki že vrsto let po svetu in prav tako v Sloveniji izobražuje
medicinske sestre z namenom čim bolj kvalitetno in strokovno obrav
navati bolnike z multiplo sklerozo.
Cilj celotnega srečanja in tudi smoter našega dela naj bi bil nenehno
izobraževanje in spremljanje bolezni kot tudi bolnikov z MS.
Že nekaj časa tudi na našem področju velja „pravilo“, da bolnika z
MS gledamo celostno kot osebo z individualnimi potrebami, skupaj
z njegovo družino in okolico. Pristop medicinske sestre mora biti
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interdisciplinaren, kar pomeni, da moramo imeti veliko znanja in
spretnosti, ne samo s področja zdravstvene nege.
Na srečanju so nam skušali prikazati rezultate posameznih medna
rodnih študij, ki že vrsto let spremljajo bolnike. Prikazan je bil evrop
ski MS barometer, s katerim so skušali prikazati evropsko blagajno,
iz katere bolniki prejemajo podporo (Cristoph Thalheim – Europen
MS Platform).
Gina Goldstein nam je na zanimiv način predstavila kulturne in jezi
kovne bariere, ki so značilne za njeno deželo Izrael. Zaradi velikega

stroka - izobraževanje

Udeleženke srečanja v Budimpešti, maj 2009 Foto: Irma Kumer
števila različnih jezikov in različnih verstev ter s tem pogojenim nači
nom življenja je onemogočen kvaliteten pristop in kvalitetno obrav
navanje bolnika z MS. Potrebno je upoštevati vse te razsežnosti, ki jih
nudi širše okolje in le tako lahko razumemo bolnika in njegovo bole
zen. Predavateljica je zaključila z modro mislijo: „Ne sprašuj bolnika,
kakšne težave je imel, temveč s kakšnimi se srečuje ta trenutek“!
Denis Knowles nam je predstavila obravnavo bolnika z MS z vidika
prihoterapije. Ob tem je zopet pomembno, da posameznika po
slušamo ter ga obravnavamo individualno, prav tako pa njegove
prijatelje, partnerje, otroke. Pristop mora biti od posameznika do
posameznika popolnoma različen. To pa lahko stori le oseba z veliko
znanja in izkušnjami. Pomembno je, da bolnikov strah, žalost, jezo in
razočaranje razumemo in se ob tem tudi emocionalno odzovemo
s pravo komunikacijo.
Na podoben način nam je Michael Peltenberg podal razmišljanja,
kako pristopiti k bolniku in kako bolnika poslušati. Dejal je, da je
ključ uspeha našega dela poslušati bolnika in mu ne dajati napotkov.
Podal nam je nekaj iztočnic za pravilno komunikacijo, ki bo bolnika
kot sogovornika pripeljala do ustreznega ter smiselnega zaključka
pogovora. Pomembno pri tem je, da z bolnikom vzpostavimo em
patičen ter prijateljski odnos že na samem začetku našega srečanja,
prilagoditi pa se moramo potrebam in sposobnostim posamezni
ka. Pri bolnikih z MS pogosto (do 50%) opazimo kognitiven upad in
zaradi tega marsikatere aktivnosti ne morejo izvesti tako, kot so to
storili pred samo boleznijo. I. K. Penner nam je to prikazala s pomočjo
posameznih testov, ki jih izvajajo pri bolnikih. Poudarila je pomen
zgodnjega uvajanja imunomodulatorne terapije, ki pozitivno vpliva
na sam kognitiven upad pri posamezniku, kar so pokazale že števil
ne študije.
Medicinska sestra ima torej več vlog: vlogo učiteljice, prijateljice ter
zaupnice ob bolniku z MS in ravno zaradi tega si posamezne medi
cinske sestre iz slovenskega okolja vedno znova želimo novih znanj,
ki nam jih s pomočjo strokovnih sodelavk skozi vse leto nudi tudi far
macevtska firma Bayer Schering (predavanja, delavnice, individualni
razgovori, kongresi).

TEČAJ LAKTACIJE ZA
OPRAVLJANJE IZPITA
ZA NAZIV
¨Mednarodni pooblaščeni
svetovalec za laktacijo
IBCLC¨
Darinka Hrovat, DMS
V mesecu novembru 2008, januarju in marcu 2009 smo se Lidi
ja Žalec, Elizabeta Novak in Darinka Hrovat udeležile tečaja iz
laktacije za opravljanje izpita. Seminar je trajal trikrat po tri dni
na visoki strokovni ravni v termah Dobrna. V novembru smo
poslušale predavanje o anatomiji dojke in fiziologiji laktacije
predavatelja prim. Webra. Predstavil nam je tudi problematiko
dojenja v celjski porodnišnici. Primarij Weber je predstojnik gi
nekološko porodniškega oddelka v Celju.
Naslednjo temo¨anatomija, fiziologija in nepravilnosti ust pri
otroku¨ je predavala prim.doc.dr. Zlata Felc.
Ginekologinja Marija Ocvirk nam je predavala o komplikacijah
nosečnosti, poroda in patologije dojk ter o materinih akutnih
in kroničnih boleznih.
Drugi in tretji dan seminarja pa so pediatri predavali teme o do
jenju. Pediatrinja Andreja Tekavc Golob je predavala o dojenju
bolnih otrok in otrok, ki zahtevajo posebno pozornost. Pediater
Borut Bratanič iz pediatrične klinike v Ljubljani je imel kar tri
zelo zanimiva predavanja in sicer: alergični in zaščitni dejavniki
v ženskem mleku, zaščita pred kroničnimi boleznimi in biokemija
ženskega mleka. Pediatrinja iz otroškega dispanzerja v Celju Moj
ca Jereb Kosi je predavala o mlečnih formulah ter jih primerjala s
kakovostjo ženskega mleka. Pediater Martin Bigec je predaval o
prehrani doječe matere. Novosti v prehrani doječe matere smo
z novim letom vpeljali tudi v naši porodnišnici. Spoznale smo
sodobne smernice za dojenje, ki jih je predstavila Cvetka Skale,
dipl. m. s. iz celjske porodnišnice.
Drugi del seminarja je potekal v mesecu januarju je bil bolj psi
hološko obarvan. Svoje delo so predstavile tudi laične svetoval
Tečaj laktacije

Da pa celotna zadeva obrodi dobre in bogate sadove, se posamez
ne medicinske sestre s popolno zavzetostjo in strokovnostjo lotimo
obravnave posameznika, ki nam je zaupan. Skupaj smo močnejši,
odločnejši in seveda uspešnejši.
Bayer Scheringu ter Urški in Darji v imenu celotne ekipe, ki smo se ude
ležile strokovnega srečanja v Budimpešti, izrekam besedo HVALA!
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ke za dojenje, ki so združene v neprofitni,
nepolitični in nereligiozni mednarodni or
ganizaciji La Leche League International
(LLLI). Razširjena je v 66 državah sveta.
Organizacija LLLI je danes največja avto
riteta na področju dojenja in ima svetov
ni status v UNICEF-u in sodeluje z WHO.
V Sloveniji imamo šest svetovalk LLLI.
Njihova osnovna naloga je brezplačno
svetovanje o dojenju po telefonu, preko
elektronske pošte in na spletnem forumu.
Doječa mati jih lahko pokliče, kadar ima
težave pri dojenju, na njihove številke, ki
so javno objavljene.
Spoznale smo tudi etiko in kodeks IB
CLC.
Tretji del seminarja je potekal v mesecu
marcu. Spoznavale smo tehnike dojenja,
izbrizgavanje in shranjevanje materine
ga mleka. Vse udeleženke smo pripravile
seminarsko nalogo na temo problema iz
dojenja, ki smo ga srečale v praksi. Nalogo
je bilo potrebno predstaviti in po vsaki
predstavitvi se je razvila diskusija.
Vsi predavatelji imajo poleg svoje izobraz
be opravljen tečaj iz laktacije in s tem na
ziv Mednarodni pooblaščeni svetovalec
za laktacijo IBCLC.
Predavanja so bila zelo kvalitetna in pridob
ljeno znanje bomo lahko uporabile pri svo
jem vsakdanjem delu na našem oddelku.
Po opravljenem tečaju je sledil izpit, ki
ga je pripravila mednarodna izpitna ko
misija za svetovalce za laktacijo IBLCE s
sedežem v Washingtonu. Ta komisija ima
prestižno uradno priznanje ameriške dr
žavne komisije, kar zagotavlja znanstve
no veljavo izpita IBLCE in s tem najvišji
standard poklicnim svetovalcem, ki so na
voljo doječim materam. Naziv IBCLC ozna
čuje izkušenega zdravstvenega delavca,
ki si je s poglobljenim študijem dojenja in
laktacije pridobil dodatna znanja ter opra
vil zahteven izpit IBLCE. Izpit se opravlja
po celem svetu na isti dan.
Matere pričakujejo strokovno pomoč pri
dojenju svojih otrok in izbirajo porodnišni
ce, ki jim to omogočajo. Materino mleko
zagotavlja za zdravje, rast in razvoj otroka
IDEALNO ravnovesje hranilnih in obram
bnih snovi, ki so prilagojene vsakemu
otroku. Glede na to trditev se tudi v naši
porodnišnici trudimo materi predstaviti
pomen dojenja.
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Helena Švajger, dipl.med.sestra, Lidija Žalec, dr.med.,
Društvo Celiac – Življenje brez glutena

15. maj – MEDNARODNI DAN
CELIAKIJE
Celiakija je kronično obolenje tankega črevesja, ki ima za posledi
co nevsrkavanje hranilnih snovi iz črevesja v krvni obtok. Gre za
trajno občutljivost na gluten v pšenici, ječmenu, rži in ovsu. Edini
način zdravljenja in rehabilitacije je stroga brezglutenska dieta.
Celiakija je danes glede na pojavnost zelo v na zavedanje o tej bolezni. Problem pred
porastu. Leta 1950 je bil po podatkih epide stavlja predvsem zgodnje odkrivanje in
kvaliteta življenja
mioloških študij v
takega bolnika.
Angliji 1 oboleli za Dijaki zdravstvene šole ob razstavnem
Dolgo že opozar
celiakijo/8000 pre prostoru
jamo, da se z diag
bivalcev, na Škot
n o s t i c i r a n j e m
skem pa 1/4000
bolezni težave ko
prebivalcev. Diag
maj prično, ker je
nostika je takrat te
kvaliteta življenja
meljila predvsem
zelo povezana s
na osnovni klinič
socialnim položa
ni sliki in labora
jem. Zagotavlja
torijskih metodah
nje take diete ter
za dokazovanje
ja velike stroške,
malabsorbcije. V
ki jih mora odrasli
70- ih letih so z
oboleli kriti sam.
uporabo biopsije
Lahko rečemo, da
tankega črevesja
prizadene tako po
povečali inciden
co (Irska 1/514, Avstrija 1/493 prebivalcev). sameznika kot njegovo družino v psiho – fi
Ob koncu 80- ih je bila najvišja incidenca zičnem in socialnem smislu.
na Švedskem 1/250. Retrospektivna študi
Društvo Celiac pomaga svojim članom pre
ja od 1975 – 1990 izvedena na Otroškem
broditi te težave. V ta namen organiziramo
oddelku Splošne bolnišnice Maribor pa je
strokovna predavanja, družabna srečanja
dokazala porast incidence v 80- ih 1/2000,
in edukacijo o pravilni izbiri ter pripravi
v 90- ih 1/780 prebivalcev (prof. Dušanka
dietne prehrane. Izšla sta že zloženka in
Miketić – Turk, dr. med.).
plakat o celiakiji, ki ju lahko opazite na hod
Meseca maja so tako po vsej Evropi v ok nikih in čakalnicah zdravstvenih domov in
viru društev za celiakijo potekale številne bolnišnic.
aktivnosti na temo prepoznati celiakijo in
V hodniku pritličja med kirurgijo in gineko
dvigniti kvaliteto življenja obolelih.
logijo si lahko še ogledate plakate, ki so jih
Danes za Slovenijo lahko rečemo, da se ob mednarodnem dnevu oblikovali dijaki
celiakija odkrije pri enem na 100 prebival srednje zdravstvene in kemijske šole pod
cev. Po novejših podatkih evropskega zdru mentorstvom ga. Sabine Špoljar. Konec
ženja za celiakijo (AOECS) pa je v Evropi maja so dijaki že omenjene šole, tokrat pod
med štiri in pet milijonov ljudi obolelih za mentorstvom profesoric Blažene Berus in
Mirne Nemanič, organizirali brezglutensko
celiakijo.
stojnico, na kateri so predstavili bolezen,
V društvu Celiac – življenje brez glutena, društvo Celiac in ponudili brezglutenske
ki deluje na Dolenjskem, v Beli krajini in izdelke v pokušino. Vsem se za trud in so
Posavju, želimo ob tej priložnosti opozoriti delovanje lepo zahvaljujemo.

ankete, raziskave

ŠTUDENTI ZDRAVSTVENE NEGE IN
ZAČETKI RAZISKOVANJA NA
VISOKI
ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO

ŠOLI

Predav. mag. Ana Podhostnik, viš. med. ses., univ dipl.org., Visoka šola za zdravstvo Novo mesto

IZVLEČEK

UVOD

Razvoj sodobne družbe mora izboljšati
možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo
in kvalitetno življenje ob spoštovanju na
čel trajnostnega razvoja. Ljudje so nosilci
in merilo razvoja. Z enakovrednim obravna
vanjem duhovne, intelektualne, gospodar
ske, socialne in okoljske razsežnosti razvoja
bo naša država postala humana država, ki
gradi na kvalitetah posameznika in s tem
na kvalitetah celotne družbe.

Na vseh strokovnih področjih smo vedno
bolj izpostavljeni vedno večjim zahtevam.
Od pedagoških strokovnjakov se pričakuje
večja učinkovitost in uspešnost, ki jo mora
mo prenesti na študente. Od študentov pa
pričakujemo, da delujejo raziskovalno, da v
čim krajšem času diplomirajo in da pridobi
jo čim več teoretičnega in praktičnega zna
nja. Da lahko študent deluje raziskovalno,
mora poznati metodologijo strokovnega
in raziskovalnega dela. Žal pa v začetku štu
dija ni posebnega predmeta, ki bi pripravil
študente na raziskovalno delo. Zato smo
predavatelji strokovnih predmetov dolžni,
da opravimo v okviru svojih predavanj del
priprav na raziskovalno delo.

Raziskovanje je izziv. Vsi študenti na viso
kih šolah ga morajo v določeni meri opra
viti. Učenje metodologije raziskovalnega
dela pa je dolgotrajen proces, ki ga osvoji
le peščica študentov. Kako začeti, opredeli
ti temo raziskovanja in postaviti vprašanja
– hipoteze, na katere želimo dobiti odgo
vore? S temi osnovnimi vprašanji so se za
čeli ukvarjati naši študenti prvega letnika
zdravstvene nege Visoke šole za zdravstvo
Novo mesto. Pri predavanjih teorije zdravs
tvene nege in etiki v zdravstveni negi so
študenti dobili le osnovne napotke za ra
ziskovalno delo.
Število negovalnih problemov, ki jih opa
žamo med populacijo v regiji in med pa
cienti, je veliko. Za raziskovanje in iskanje
odgovorov so primerni skoraj vsi. Kritično
razmišljanje študentov ob tem pa je vzpod
buda učiteljem zdravstvene nege, da jih
motiviramo za raziskovalno delo. Primer
na motivacija za vključitev v raziskovalno
delo je tudi dosežen uspeh raziskave, ki
je lahko potrjena ali ovržena hipoteza, s
katero se je posamezna raziskava začela.
Iz teh osnov raziskovalnega dela se bodo
porodile vedno večje zahteve in izzivi za
nadaljnje raziskovalno delo na področju
zdravstvene nege, ki lahko obrodi sadove
za kvalitetnejšo teorijo in prakso v stroki
zdravstvene nege v regiji in državi.
Ključne besede: študenti zdravstvene nege,
raziskovalno delo, dokumentiranje, ankete,
zdravstvena nega

Naše študente smo motivirali za razisko
valno delo z naslovi seminarskih nalog. V
vsebini le teh so morali povezati teoretično
znanje z raziskovalnim delom. Pri prvih po
skusih ni šlo za zahtevno raziskovalno delo,
je pa bil izziv za vse sodelujoče študente,
da so iskali primeren način in vsebino za po
trjevanje ali zavračanje postavljenih hipo
tez. Odločili smo se za tri raziskovalna po
dročja. V prvem smo želeli ugotoviti, koliko
srednješolcev se je srečalo s prepovedani
mi substancami in koliko jih uživa prepove
dane substance. Postavili smo hipotezo, da
število uživalcev prepovedanih substanc
med srednješolci na Dolenjskem narašča.
Drugo raziskovalno po
dročje je bila prehrana
med srednješolci. Nov
zakon je prinesel nekaj
sprememb v prehrano
srednješolcev  obvezno
toplo malico. Postavili
smo hipotezo, da nov za
kon ni prinesel bistvenih
sprememb v številu dija
kov, ki se prehranjujejo v
šolskih jedilnicah. Tretji
izziv se nanaša na zgodo
vinsko področje zdravs

tvene nege. Na Dolenjskem je
bilo veliko zdravstvenih usta
nov, zdravilišč in samostanov,
kjer so delale in se zaposlovale
medicinske sestre. Kakšna pa je
njihova prepoznavnost v publikaci
jah in zapisih? Postavili smo hipotezo, da je
zgodovinska prepoznavnost zdravstvene
nege in s tem medicinskih sester na Dolenj
skem zelo majhna, oziroma je v zgodovin
skih zapisih ni.

KRATKA PREDSTAVITEV
VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVO
NOVO MESTO
V študijskem letu 2008/09 je Visoka šola za
zdravstvo Novo mesto odprla svoja vrata
za 70 rednih in 90 izrednih študentov. Na
razpisana študijska mesta se je prijavilo več
kandidatov kot je bilo prostih mest, zato
smo lahko vpisali le tiste z boljšim uspe
hom iz srednje šole. Seveda je vpliv tega
kriterija zaznan pri uspešnosti študija. Med
vpisanimi študenti prevladujejo ženske, ki
jih je na rednem študiju 61 (87,1%) in na
izrednem 75 (83,3%). Študijski program je
osnovan na bolonjskih smernicah in evrop
skih direktivah. V triletni program je zajeto
5400 ur študijskih obveznosti na študen
ta, od tega preko polovice zajema klinična
praksa. Zahtevnost realizacije tega progra
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ma se že kaže v omejenih zmogljivostih
učnih baz in obremenjenosti pedagoških
delavcev. Šola ima dva sodobno oprem
ljena kabineta za izvajanje kabinetnih vaj
zdravstvene nege odraslega bolnika, kabi
net za zdravstveno nego otroka (v pripravi)
ter ustrezno opremljene predavalnice.
Skupno izobraževanje se razume kot pod
pora skupnemu delu, timsko delo pa kot
nujno za razvoj zdravstva, ki je potreben
za kakovostno zdravstveno nego (Miers,
2006). Zaradi nenehnih sprememb v gos
podarski politiki (v svetu) in v populaciji
naše države velja razmisliti o spremembah
v izobraževanju v zdravstvu. Izobraževalni
sistem v zdravstvu mora biti ponovno razi
skan glede na potrebe določene družbe
(Guilbert, 2004). V tem se tudi naša šola
prilagaja na dogajanje v regiji. Visoka šola
za zdravstvo Novo mesto sodeluje z vsemi
zdravstvenimi in zdravstveno-socialnimi
institucijami na strokovnem nivoju. Sku
paj pripravljamo ustrezno izobraževalno
sredino za izvajanje pedagoškega procesa
izven šole. Tesno smo povezani z učnimi
bazami za izvedbo klinične prakse, ki jo v
njih opravljajo naši študenti. Vsi mentorji,
strokovne sodelavke iz teh institucij, so
obiskale uvajalni seminar za izvedbo kli
nične prakse, ki ga je organizirala naša šo
la. Visokošolski učitelji redno obiskujemo
učne baze in se neposredno vključujemo
v reševanje problemov izvajanja klinične
prakse.

MOŽNI PRISTOPI K
OBLIKOVANJU RAZISKAVE
V začetku raziskovalnega dela s študenti
smo poiskali enostavne raziskovalne nalo
ge, ki ne zahtevajo podrobnejših analiz.
Vse hipoteze so vezane na določene vplive
posameznih dejavnikov na določeno druž
bo (srednješolci, medicinske sestre). Izbira
li smo aktualne probleme in vprašanja, pri
katerih je možen vpliv aktivnosti zdravstve
ne nege na obnašanje populacije.
Zanimala nas je problematika prisotnosti
nedovoljenih drog med srednješolci v No
vem mestu, vpliv novega zakona o topli
malici med srednješolci in prisotnost medi
cinskih sester v javnih občilih in zbornikih
institucij v dosedanji zgodovini zdravstve
ne nege na Dolenjskem.
Namen vsakega raziskovanja je razume
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vanje procesov in problemov ter v okviru
dobljenih odgovorov iskanje primernih re
šitev. Ko se odločimo, da bomo raziskovali,
sledimo največkrat naslednjim korakom:
izberemo področje in temo, določimo me
todologijo, pripravimo načrt, zbiramo po
datke in jih analiziramo ter predstavimo
rezultate (Tratnik, 2002, str.12).
Posamezne faze se med seboj lahko pre
krivajo oziroma se vračamo nazaj na po
samezno fazo v procesu raziskovanja.
Naši študenti se lotevajo manj zahtevnih
raziskovalnih nalog, ki obravnavajo zelo
konkreten proces ali problem iz znanega
okolja. Pri tem izbirajo takšne načine ra
ziskovanja, ki so jim kos. Ločimo tri vrste
raziskovanja: teoretične ali čiste raziskave,
praktične ali aplikativne raziskave ter akcij
ske raziskave (Tratnik, 2002).
Teoretične, čiste ali tudi bazične raziskave
so namenjene odkrivanju, izumljanju ali
premišljanju o teoretičnih konceptih in
so uporabne za akademsko javnost. Znan
primer odkrivanja je t.i.’’Hawthorne effect’’,
raziskava iz leta 1924, ki je preučevala vpliv
fizičnih okoliščin (svetlobe, ipd.) na delov
no uspešnost. Prinesla pa je dodatne, pre
senetljive rezultate o vplivu socialnih po
gojev, vključujoč raziskovanje kot tako, na
produktivnost in delovno vzdušje (EsterbySmith, Thorpe in Lowe 1991 v: Tratnik,
2002, str.13). Avtorji teoretičnih raziskav
se ponavadi opirajo na lastne izkušnje.
Aplikativno, uporabno ali praktično razisko
vanje sloni na iskanju odgovorov na vpra
šanja ‘’kaj’’ in ‘’zakaj’’ ter je namenjeno reše
vanju posebnih problemov in procesov v
praksi. Če hočemo, da praktične raziskave
res veljajo kot prave raziskave, ni dovolj,
da samo opišemo pojavnosti, temveč je
potrebno kritično izbrati metode in ideje
ter jih povezati z relevantnimi dokazi (Trat
nik, 2002).
Akcijske raziskave se pogosteje pojavljajo
v managementu, katerih cilj je spremem

ba na bolje. Raziskovalec skupaj z manjšo
skupino spremlja in vpeljuje ljudi v spre
membe. Skupini je lasten stalen dialog, v
katerem si člani delijo akcijsko učenje in
raziskovanje (Tratnik, 2002).
Zahteve po znanju iz raziskovanja se pri
študentih razlikujejo. Praviloma velja: višja
je stopnja študija, zahtevnejše je razisko
vanje. Študenti sprva iščejo in proučujejo
literaturo ter izdelajo pisni izdelek (esej,
seminarsko nalogo). Proti koncu študija
bodo sposobni opraviti strokovne anali
ze, kritično raziskovati, se jasno izražati in
samostojno presojati (Gill in Johnson, 1991
v: Tratnik, 2002).
Za vse vrste raziskovanja velja, da imamo
možnost izbire. Kombinacij poti in metod
je veliko. Pri izbiri upoštevamo svoje in štu
dentove sposobnosti, zahteve študijskega
programa, možnosti, ki nam jih daje okolje
ter izbrano temo oz. problem.
Kvalitativni pristopi so tiste študije, pri
katerih se zbirajo in analizirajo numerični
podatki (v številkah). Kvalitativni pristo
pi pa obravnavajo, zbirajo in analizirajo
nenumerične podatke. Obe metodi lahko
kombiniramo, ker se ne izključujeta (Best
in Kahn, 1989 v: Tratnik, 2002).
Poizvedovanje je pogosta metoda prido
bivanja podatkov, s katero raziskovalec na
pripravljena vprašanja oz. izhodišča (anket
ni vprašalniki, intervjuji, opazovanja) išče
odgovore v večjih ali manjših skupinah.
V to skupino spada tudi pregledovanje li
terature in drugih virov, kadar je namen
našega raziskovanja pridobiti dokaze in
podatke na podlagi vnaprej pripravljenih
vprašanj iz sekundarnih virov. To metodo
študenti v začetku raziskovanja najpogo
steje izberejo.
Študija primerov so bolj poglobljene obli
ke poizvedovanja in so definirane kot študi
je dejanskih primerov iz obstoječe prakse,
s katerimi se raziskovalci žele poglobiti v
specifičen dogodek, proces ali odnos. Štu
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dij primerov je lahko tudi v obliki poglob
ljene pripovedi in opisa.
Eksperiment je metoda, ki najbolj ustre
za kvantitativnemu, pozitivističnemu pri
stopu raziskovanja. Temelji na natančno
oblikovani hipotezi in testiranju hipotez.
Kot metoda se je najbolj razvil v psihologi
ji in od tam prešel na druge družboslovne
vede. S to metodo raziskovalec namenoma
umetno ustvari situacijo, v kateri so doga
janja, ki ponavadi potekajo v okviru neke
celote, razstavljena in proučevana posamič
no. Izberemo dve kar se da podobni skupi
ni: eksperimentalno in kontrolno. Prva je
izpostavljena spremembam, druga ne. Pri
obeh skupinah iščemo, opazujemo in me
rimo iste spremenljivke. S tem izključimo
vpliv oz. delovanje drugih, zunanjih varia
bel. V zdravstveni negi je ta metoda zelo
uporabna.
Modeli in simulacije so metode razisko
vanja, kjer je model definiran kot oblika
‘’poenostavitve stvarnosti, ki zajema le
izbrane značilnosti’’ in simulacija kot ‘’po
skus posnemanja realnega sistema prek
njegovih delnih ali omejenih funkcij’’ (Bi
loslavo, 1999 v: Tratnik, 20002). Metoda
je most med abstraktnim in realnim sve
tom. Oba pojma se vežeta drug na druge
ga in ju praviloma ne moremo ločiti, zato
se uporabljata v kombinaciji. Z izbranim
modelom simulacije običajno iščemo
možnosti razvoja prihodnjih dogodkov in
procesov. Dober primer raziskave je upora
ba tega raziskovalnega načina pri učenju
ABC oživljanja. Postopek simulacije pote
ka v naslednjih fazah (povzeto po Render
in Stair, 1997, 693): opredelitev problema,
opredelitev ključnih spremenljivk, izdelava
simulacijskega modela, opredelitev vred
nosti opazovanih spremenljivk, simulacija,
preverjanje rezultatov in izbira najugodnej
šega ukrepa.
Po tem sistemu poteka večina načinov razi
skovalnega dela, predvsem aplikativnega
raziskovanja. S katero metodo lahko naj
bolje preverimo hipoteze? Ob natančno
opredeljenih hipotezah izberemo metode,
ki nam bodo zagotovile pridobitev točno
določenih podatkov. Zelo primerni so in
tervjuji z zaprtimi vprašanji, eksperiment
in simulacije. Študenti so uporabili kvan
titativni in kvalitativni način raziskovanja,
poizvedovanje in študijo primera. Vsaka
metoda pa ni primerna za raziskovanje vsa
kega problema. Kadar ne najdemo primer

ne metode za raziskovanje, se odločimo za
zamenjavo raziskovalne teme.

IZVEDBA RAZISKOVALNIH
NALOG ŠTUDENTOV IN
UPORABLJENE TEHNIKE
PRIDOBIVANJA PODATKOV
Študenti, redni in izredni, so delali v skupi
nah po dva do štiri. Vsaka skupina je imela
drugo področje za raziskavo. Na začetku so
s študijem literature opredelili in spoznali
strokovno problematiko teme za raziskavo.
Izdelali so anketne vprašalnike za področje
prepovedanih substanc in prehrano, izbra
li lokacijo, šole in razrede za anketiranje,
pridobili soglasja staršev in učiteljev, do
ločili število anketirancev in opredelili čas
za izvedbo raziskave. Po vrnjenih anketnih
vprašalnikih so obdela
li podatke v excelu in
naredili analizo. Raz
ložili in ovrednoti
li so dobljene po
datke, grafično
in numerično,
jih primerjali
z že doblje
nimi podatki
drugih anket in
s tem potrdili ali ovrgli
postavljene hipoteze.
Zgodovinsko področje
zdravstvene nege so sku
pine raziskovale na induktiven
način1 in s študijem primerov (knjižnice,
arhivi zdravstvenih ustanov, samostanski
zapisi, fotografije, …) in razgovori s še žive
čimi najstarejšimi medicinskimi sestrami.
Vse informacije so člani skupine zbrali in jih
interpretirali v končnem poročilu.

interpretirati. (Guilbert, 2004, 3.75)

REZULTATI IN DISKUSIJA
Ankete in rezultati prve raziskovalne naloge
o prisotnosti drog med dijaki so pokazali,
da prisotnost prepovedanih substanc med
srednješolci dejansko narašča ter s tem šte
vilo uživalcev drog na Dolenjskem.
Do podobnih zaključkov so prišli
redni in izredni študenti. Pri
merljivost rezultatov med
opravljenimiraziskava
mi rednih in izred
nih študentov
pa ni možna
zaradi raz
ličnih vpra
š a l n i k ov,
vzorcev popu
lacije in znanja
študentov.
Drugo raziskovalno
področje je bila pre
hrana srednješolcev.
Dve leti po sprejemu Zakona o obvez
ni topli malici v srednjih šolah so rezultati
ankete nevzpodbudni. Dijaki se še vedno
prehranjujejo na ‘’star način’’. Prehrana v

Študenti zdravstvene nege morajo spoz
nati vlogo svojega poklica za družbo (Guil
bert, 2004, 3.75). V konceptu integrirane
ga učenja (študijski program, ki posreduje
sposobnost reševanja problemov) študent
v prvi fazi spozna in se nauči obvladova
ti načrtovanje lastnega izobraževanja na
osnovni stopnji ter se med drugim znajti
v izobraževalni instituciji in se naučiti upo
rabljati opremo in knjižnico ter kontaktirati
z učitelji. V drugi fazi študijskega progra
ma študent zna predstaviti prioritete za
obravnavo zdravstvenih problemov ter
zbrati podatke o populaciji ter te podatke
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srednjih šolah je po mnenju dijakov ‘’pre
malo zanimiva’’, saj jih večina želi uživati
‘’nezdravo’’ (fast food) prehrano: hambur
gerje, pice, pomfri, kebabe, ipd.
Kot pravi predsednica Zveze srednjih šol
in dijaških domov RS: ‘’V Zvezi srednjih šol
in dijaških domov RS na osnovi ankete, ki
smo jo izvedli med ravnateljicami in ravna
telji, ugotavljamo, da je omembe vredno
število šol takih, ki ne zmorejo zagotoviti
v celoti ali v posameznih podrobnostih iz
vajanja zakona o subvencioniranju dijaške
prehrane (UL RS, št. 45/2008) in na njegovi
osnovi sprejetega pravilnika o subvencioni
ranju dijaške prehrane - dnevnega toplega
obroka (ULRS, št. 62/2008). Vzroki so raz
lični, največkrat pa je vzrok pomanjkanje
prostorskih zmogljivosti ali neodzivnost
dobaviteljev…’’ (Al-Mansour, 2008).

in ‘’prvi razred’’ kažeta na to, da so lahko
rezultati v zdravstveni negi predmet razi
skovanja in preučevanja. Torej se lahko
ustrezno dokumentirane aktivnosti in
izidi zdravstvene nege analizirajo in vred
notijo. Literatura na področju raziskova
nja v zdravstveni negi navaja, da kvaliteta
ni edino pričakovano vodilo, ki kaže na
tehnično pravilno izvedbo in izpolnitev
funkcije, temveč je tudi skupek ‘’umetno
sti zdravstvene nege’’ (art of care) in čus
tvenih komponent izvajalk (Ellis, 2008).
Dejansko je nivo kvalitete zdravstvene
nege danes definiran z znanjem, finančno
podporo in organizacijskimi izboljšavami
v posamezni zdravstveni instituciji. Praksa
mora teorijo prepoznati kot pomembno
orodje pri obravnavi pacienta, saj samo
praksa lahko da teoriji vrednost (SkelaSavič, 2008).

Tretji sklop naših raziskovalnih nalog v ok
Raziskovanje na področju zdravstvene
viru predmeta Teorija zdravstvene nege
nege je pomembno, da lahko izboljšamo
je zajel iskanje odgovorov na vprašanje,
delo v praksi (Kvas, Klemenc, 2008). Že
kje je bil položaj zdravstvene nege in po
po prvih korak ih razi
sledično medicinskih
skovanja so študenti
sester na Dolenjskem.
Članek je bil predstavljen ugotovili pomen do
V zgodovinskih zapisih
na 7. kongresu zdravst kumentiranja. Najbolj
nekaterih samostanov
vene in babiške nege Slove so ga pogrešali na
in zdravstvenih ustanov
nije od 11.5. do 13.5. 2009 zgodovinskem po
so študentke - razisko
v Ljubljani in objavljen v dročju, saj je zapisov
valke našle sledi zdravs
o prisotnosti in vplivu
Zborniku kongresa
tvene nege šele po prvi
medicinskih sester v
in nekoliko več po drugi
lok alni družbi malo. Z
svetovni vojni. Največkrat jih omenjajo le
vzpodbujanjem dokumentiranja in razi
kot pomočnice, babice, sestre in negoval
skovalnega dela študentov na področju
ke, oziroma so brezimno prisotne na sta
zdravstvene nege bomo dobili odgovo
rih fotografijah bolnišnic v regiji. Spomini
re na prenek ateri negovalni problem
upokojenih medicinskih sester so drago
oziroma opredelili najboljši praktični in
ceni vir informacij, ki pa ne bi smeli ostali
teoretični model za aplik acijo v prakso
le kot spomini.
zdravstvene nege v Sloveniji. Kot trdita
_________________________
avtorja Kališnik in Zabavnik-Piano (2006,
1

– od posamičnega k splošnemu

ZAKLJUČEK
Svoje raziskovalne naloge so študenti
predstavili v sklopu seminarskih nalog.
Raziskovanje v zdravstveni negi mora biti
sestavni del dela medicinskih sester. To
predstavlja temelj za razvoj zdravstvene
nege. Dolgoročnega razvoja zdravstvene
nege si ni mogoče zamišljati brez znans
tveno raziskovalnih temeljev, za katere
obstajajo najširše možnosti raziskoval
nih področij in se posamično že izvajajo
(Vuga, 1994). Uporaba izrazov ‘’najboljše’’
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str.11), je znanstveno raziskovalno delo
organizirano isk anje in predelava znans
tvenih informacij, ki jih je mogoče dobiti
z izkušnjami, opazovanjem, s poskusom
in logičnim sklepanjem. Na tak način
se tudi naši študenti preizkušajo v razi
skovalnem delu. Začeli so s preprostim
raziskovanjem, nadaljevali bodo ob zah
tevnejših raziskovalnih nalogah, izbiro
drugih raziskovalnih metod in s poglob
ljenimi analizami. Začetno vprašanje ni,
kako raziskovati ali s katero metodo, tem
več kaj želimo izvedeti in zak aj, šele nato
izberemo pot, kako priti do podatkov in
kako nam bodo ti koristili.
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ankete, raziskave
ZlataRebolj

Kako vidijo naše
delo pacienti?
V bolnišnici redno spremljamo zadovoljstvo »uporabnikov« na
ših storitev. Pisne pohvale in pritožbe, ki jih pacienti oddajo v
nabiralnike po bolnišnici, vsak mesec pregledamo. Včasih, če
imamo podatke, odgovorimo na pritožbe in tudi na pohvale.
Vse prispele pritožbe in pohvale posredujemo na oddelke in
odseke. O vseh predlogih, ki nam jih posredujejo pacienti, se
pogovorijo na oddelkih in tudi sprejmejo ukrepe za izboljšanje.
Zelo veseli smo vseh dobrih misli, ki nam jih namenjajo pacien
ti. Vse dobre želje so tisto, kar nam omogoča lažje premagovati
utrujenost, nezadovoljstvo s slabim plačilom in prekomernim
delom. Kljub vsem varčevalnim ukrepom, ki nam jih nalaga mi
nistrstvo za zdravje in nas dnevno frustrirajo in nam otežujejo
delo, nam pohvale pacientov lepšajo delovne dni in dajejo ener
gijo za dobro delo.
Hvala vsem, ki nam namenite pohvalo, kot tudi vsem, ki nas graja
te. Še naprej se bomo trudili dobro delati in zadovoljiti vsakega,
ki bo gost v naši hiši. Res pa je, da tudi od naših gostov pričakuje
mo sodelovanje in upoštevanje navodil, ker le na ta način lahko
zagotovimo najboljše, kar se od nas pričakuje.
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vabimo

Vabilokaktivnemusodelovanju…
Strokovno srečanje

»2. DNEVI MARIJE TOMŠIČ –

VREDNOTE V ZDRAVSTVENI NEGI«
z mednarodno udeležbo

Spoštovane kolegice in kolegi!
Strokovno srečanje „Dnevi Marije Tomšič“, poimenovano po prvi medicinski sestri na
Dolenjskem, ki je delovala v novomeški bolnišnici v letih od 1946 do 1965, postaja tradicionalna oblika izmenjave najnovejšega znanja na področju zdravstvene nege, ki ga medicinske sestre in zdravstveni tehniki novomeške bolnišnice organiziramo v sodelovanju z
regijskim DMSBZT in Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto.
Na prvem srečanju smo medicinske sestre in zdravstveni tehniki Dolenjske, Bele krajine
in Posavja predstavili primere dobre prakse v stroki, na drugo srečanje pa vabimo predavatelje iz vse Slovenije in tujine, saj nam naslovna tema – vrednote v zdravstveni negi - omogoča vsebinsko raznolik strokovni program, ki bo zanimiv za večji krog udeležencev.

2. strokovno srečanje Dnevi Marije Tomšič bo v Novem mestu
21. in 22. januarja 2010 na Visoki šoli za zdravstvo, Na Loko 2.
Prijazno vas vabimo k aktivnemu sodelovanju, da v krajših prispevkih poudarite vrednote
v ZN, ki se vam zdijo najpomembnejše, opozorite na tiste, ki jim pri delu s pacienti ne
posvečamo dovolj pozornosti, na tiste, ki morda izginjajo,...
Zaradi dopustov smo podaljšali rok za prijavo sodelovanja do 15. septembra 2009; skupaj
s krajšimi izvlečki predavanj jih pošljite na naslov: marjeta.berkopec@sb-nm.si, do 30. septembra 2009 pa vas bomo obvestili, ali so bili vaši prispevki uvrščeni v strokovni program
srečanja.
Prispevke za objavo v zborniku predavanj bomo na istem e-naslovu zbirali do 30. oktobra
2009.
Veseli bomo vašega sodelovanja.

DMSBZT Novo mesto
Predsednica
Jožica Rešetič, DMS,
univ. dipl. org. spec.
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Predsednica organizacijskega odbora:
Zlata Rebolj, DMS,
Pomočnica direktorice za ZN,
Splošna bolnišnica Novo mesto

lepota  zdravje
KatjaŽeljko,JanjaŠurla

DERMATOLOGIJA PRED POLETJEM
(UKC Maribor, 3.april 2009)
bar vi. Na telesu jih imamo povprečno 10 do 40, a se njihovo
število za časa življenja spreminja, lahko nastanejo nova ali iz
ginejo stara znamenja. Pomembno je, da znamenja in druge
pigmentne vzorce pregledujemo in morebitne spremembe
pokažemo zdravniku.
Pozorni moramo biti, če znamenje:
 začne boleti,
 srbi,
 krvavi,
 je vneto,
 razdražljivo,
 se spremeni velikost, oblika, barva,
 se znamenje privzdigne.
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v dermatovenerologiji je 3. aprila
v UKC Maribor organizirala 16. strokovno
srečanje na temo „Dermatologija pred po
letjem“.
Rakava obolenja na koži so v porastu tako
v svetu kot v Sloveniji. V letu 2004 je bilo
po podatkih Registra raka odkritih 347
novih primerov malignega melanoma in
sicer 180 pri ženskah in 167 pri moških. Za
razločevanje med benignimi in malignimi
lezijami na koži je najboljša neinvazivna
diagnostična metoda, ki se imenuje dermoskopija. Dermoskopi
ja se uporablja zlasti pri razpoznavanju pigmentnih kožnih lezij,
v želji prepoznati maligni melanom kože v čim bolj zgodnjem
stadiju bolezni. Med največje prednosti dermoskopije štejemo
njeno neinvazivnost in dokaj preprosto izvajanje preiskave. Der
moskopija poveča zanesljivost klinične diagnoze predvsem pri
razlikovanju med benignimi in malignimi novotvorbami, s 60%
na 90 do 92%. Med glavne omejitve dermoskopije pa sodi dejs
tvo, da je metoda v pomoč samo izkušenim pregledovalcem. Z
dermoskopijo lahko opazujemo le površinske kožne strukture,
na vidiku pa so že nove tehnike, ki bodo s pomočjo laserskih
virov svetlobe omogočile dodatno, predvsem pa globljo vizua
lizacijo struktur v koži.

Pomembno je, da opazujemo
celo telo, saj so nevarna znamenja
lahko tudi skrita, na primer pod
nohtom, v popku ali na podlakti.
Kožo si je potrebno pregledovati
tudi doma in pri tem ne smemo
pozabiti na hrbtno stran telesa.
Metoda abCdE nas opozarja,
na katere spremembe znamenj
moramo biti pozorni:



asymmetry/asimetrija
Melanomske lezije so tipično nepravilnih oblik (asimetrična),
benigna znamenja so običajno okrogla (simetrična).



border/rob
Melanomske lezije imajo pogosto nejasne robove, benigna zna
menja pa imajo gladke, enakomerne robove.



Color/barva
Melanomske lezije imajo pogosto mnogo odtenkov rjave ali
črne barve, benigna znamenja imajo običajno le en odtenek
rjave barve.

Pri zgodnjem odkrivanju malignega melanoma sta pomembna
dva postopka: skrbno samopregledovanje sprememb na koži,
za kar mora poskrbeti vsak sam, in strokovni postopek, ki ga
opravi zdravnik.



Kožna znamenja so skupki pigmentnih znamenj, ki se najpo
gosteje pojavljajo kot majhni temni madeži na prsih, rokah
in nogah. So različnih oblik in velikosti. Razlikujejo se tudi v

Evolution/razvoj
Melanomske lezije so pogosto dvignjene nad raven okolice
kože.

dimension/velikost, premer
Melanomske lezije imajo pogosto premer več kot 5 mm, benigna
znamenja pa imajo običajno premer manjši od 5 mm.
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lepota  zdravje
S pomočjo ogledala naredimo hiter samo
pregled in upoštevamo kriterije ABCDE me
tode.
1. Pozorno pregledamo obraz, ne pozabimo
na ušesa in pri tem uporabimo ogledalo.
S pomočjo sušilnika za lase pregledamo
lasišče.
2. Pregledamo dlani in notranje strani pod
lakti in nadlakti. S pomočjo ogledala pre
gledamo komolce in pazduhe.
3. Pregledamo vrat, trebuh in prsi (ženske
naj pozorno pregledajo predel pod doj
kami).
4. Pred ogledalom pregledamo tilnik, ra
mena in hrbet. Ne smemo pozabiti zad
nje strani stegen, zadnjice in predela za
ušesi.
5. V sedečem položaju pregledamo notranjo
stran stegen, nar te in podplate. Ne sme
mo pozabiti nohtov in predela spolovil.

Za zaščito kože uporabljamo izdelke, ki UV
žarke absorbirajo ali odbijajo svetlobne žarke.
Kljub pravilni izbiri izdelka pa je zaščita kože
navadno manjša od zaščite, ki jo pričakujemo.
Vzroki so predvsem v nepravilni uporabi varo
valnega izdelka, ki doprinesejo k temu, da je
koža zaščitena le s približno 1/3 označenega
SPF.

Vsa kožna znamenja je treba jemati zelo resno,
kajti zgodnje odkrivanje melanoma zagotav
lja uspešno zdravljenje in visoko preživetje.
Nihče ni pripravljen slišati, da ima melanom,
vendar je kožni melanom tumor, ki je v zadnje
ga pol stoletja med vsemi vrstami malignih
obolenj v največjem porastu.

V teh dneh večina nas razmišlja o soncu. Navad
no se sprašujemo, kako naj čim bolj spretno
uresničimo željo po sončnih užitkih in zdravi
zagorelosti, obenem pa se pri tem izognimo pa
stem sončnih žarkov. Velik del sončnih žarkov
dobimo z nezavednim oziroma nenamernim
sončenjem. Gre za izpostavljenost soncu pri
dnevnih aktivnostih kot so šport, vrtnarjenje,
gibanje na prostem, kolesarjenje,…

VPLIVI SONCA NA KOŽO

Zaščitna sredstva, ki jih redno in pravilno upo
rabljamo, zanesljivo ščitijo pred opeklinami. Še
vedno velja, da ob njihovi uporabi ne smemo
postati pogumnejši, ostati na soncu takrat, ko
je najbolj škodljivo in podaljševati časa izpo
stavljenosti soncu. Pri ljudeh z belo poltjo zdra
ve porjavelosti ni. So samo take in drugačne
poškodbe kožnega tkiva, od tistih, ko se koža
nekaj časa še lahko samo obnavlja, do takih,
ko se ne more več. Zaščita z varovalnimi pri
pravki je tudi ob pravilni uporabi še vedno le
dopolnilo naravnim načinom, kot so na primer
izogibanje izpostavljanju soncu med 10. in 16.
uro, uporabo zaščitnih oblačil in pokrival ter us
treznih sončnih očal. Poleg senčne lege, ustrez
ne obleke, pokrival in očal so varovalni priprav
ki za sončenje najpomembnejša zaščita pred
posledicami prekomernega sončenja. Najbolj
učinkoviti so pripravki, ki vsebujejo kombinaci
jo enih in drugih UV filtrov. Varovalni pripravki
imajo glede na učinkovitost in koncentracijo
UV filtrov različen UV faktor, ki nam pove, koli
kokrat dlje smo lahko na soncu v primerjavi z
nezaščiteno kožo.

Sončni žarki, predvsem njihov UV spekter,
imajo številne učinke na človeško kožo. Med
zgodnje učinke uvrščamo opekline, spremem
be debeline kože, sintezo vitamina D, pove
čanje pigmentacije, med poznimi reakcijami
pa so staranje kože ter fotokarcinogeneza.
Številni zunanji dejavniki, predvsem pa sonč
ni žarki, lahko sčasoma povzročijo spremem
be v strukturi in funkciji kože. Izpostavljanje
sončnim žarkom ima številne posledice, žal
jih je mnogo neugodnih ali celo škodljivih.
Med nemoteče, celo zaželene odzive kože
na UV žarke prištevamo tvorbo vitamina D.
Za normalno sintezo tega vitamina zadošča
vsakodnevna izpostavljenost svetlobi in je po
letno sončenje na plaži odveč. Izpostavljanje
UV žarkom vodi do takojšne pigmentacije, ki
se pojavi nekaj minut do nekaj ur po sončenju
in je posledica sprememb v že obstoječem
melaninu. Moteče odzive kože na UV žarke
razdelimo na takojšnje in zapoznele. Opekli
ne spadajo med takojšnje odzive, ki se poja
vijo z nekajurnim zamikom po izpostavljanju
soncu. Med takojšnje odzive prištevamo tudi
fototoksične ali fotoalergijske reakcije
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Če govorimo o škodljivosti UV žarkov, ne sme
mo pozabiti solarijev, ki so danes žal še vedno
pogosta oblika pridobivanja porjavele polti.
Porjavelost, ki jo dobimo v solarijih, je posledi
ca delovanja UVA žarkov, ki povzročajo manj
opeklin, dolgoročno pa so udeleženi v proce
su staranja kože, raz voja malignomov, fototok
sičnih in fotoalergijskih reakcij. Celodnevno
izpostavljanje soncu je enako kot 20 minut
sončenja v solariju. Kljub določenim pozitiv
nim učinkom UV žarkov so njihove škodljive
posledice številne in v skrajnem primeru vodijo
do nastanka kožnega raka.

Za zmanjšanje morebitnih kožnih okvar in
okvar oči združenje slovenskih dermatove

ozrimo se nazaj
nerologov priporoča upoštevanje na
slednjih ukrepov vedno, kadar je uV
indeks večji od 3:
 rekreativne aktivnosti v naravi načr
tujte iz ven časa najbolj aktivnega
sončnega sevanja UV indeksa,
 izogibajte se sončnim žarkom med
10. in 16. uro, ko so sončni žarki naj
močnejši,
 upoštevajte pravilo sence: kadar po
stane senca telesa krajša od telesa,
poiščimo senco, naravno ali umet
no,
 oblačila, ki jih nosimo poleti na son
cu, naj bodo svetla, ohlapna in po
možnosti iz naravnih snovi, ker le ta
dihajo in s tem omogočajo učinkovi
to oddajanje toplote. Dobra zaščitna
obleka zmanjša UV sevanje tudi do
95%,
 zaščitite otroke pred sončnimi žar
ki. Opekline in opečena koža v zgod
njem otroštvu namreč povečajo
nevarnost nastanka malignih spre
memb in melanoma v odrasli dobi
skoraj za dvakrat,
 uporabljajte zaščitna sončna očala,
ki nudijo 99% ali 100% zaščito pred
UV žarki,
 kadar ste na prostem, vedno nama
žite izpostavljene dele telesa s pri
mernimi zaščitnimi sredstvi, z SPF
najmanj 20,
 ne uporabljajte kemičnih zaščitnih
sredstev pri dojenčkih do 6. meseca
starosti,
 izogibajte se solarijev, svetloba v so
larijih in UV luči lahko poškodujejo
kožo in nezaščitene oči. Noben sola
rij ne daje »varne porjavelosti«.
Tradicionalno za zaščito, poleg zaščitnih
krem, veliko uporabljamo klasična bom
bažna oblačila, ki pa nudijo le malo zaš
čite. Intenzivnejšo in bolj aktivno zaščito
že leta uporabljajo predvsem na področ
jih, kjer je problem izpostavljenosti, tako
po trajanju kot po intenzivnosti, zelo pe
reč (na primer Avstralija). Vodilni proizva
jalec zaščitnih oblačil je Avstralsko pod
jetje Stingray. Stingray oblačila nudijo
najvišji zaščitni faktor UPF 50+, blokirajo
tako UVA kot UVB žarke. Stingray oblači
la so odporna na klor, lahko se uporab
ljajo tako v bazenih s klorirano vodo kot
tudi v morju in se zelo hitro sušijo.

Tone Gošnik

Brez tehničnih in
vzdrževalnih služb
bolnišnice ne bi bilo
V septembru 1991 so stekla velika dela tretje faze širjenja bol
nišnice kot pomembna nadomestna gradnja za preselitev objek
tov z levega na desni breg Krke. Ko tokrat obujamo spomine in
poglede na jubilejno 101. leto obstoja zavoda, se s hvaležnostjo
pomudimo tudi pri tehničnih službah, saj so bile nadvse potre
ben in dragocen pogoj za uresničitev velike naloge.
V letu 1949 je delalo v Splošni bolnišnici
149 ljudi: 86 jih je bilo na oddelkih in
63 iz ven oddelkov. Med slednjimi jih je
bilo 47 v pomožnih tehničnih službah.
Morda bo koga izmed bralcev današnje
ga pregleda obšel rahel nasmeh, ko bo
zvedel, da je bilo takrat na obeh brego
vih Krke 12 žensk v dveh kuhinjah: tri
kuharice in devet njihovih pomočnic. V
obeh pralnicah je bilo devet peric, dve
šivilji, en mizar, dva kurjača, dva kurirja,
štirje telefonisti in vratarice, štiri snažilke
in čuvarka civilne obleke, ki je hkrati
snažila stopnice. Na ekonomiji interne
ga in kirurškega oddelka so imeli deset
zaposlenih: ekonoma, dva vrtnarja, štiri
svinjarice, eno govedarico, konjarja in
eno kmetijsko delavko.

Močan skok po 24
letih
Konec leta 1973, ob 80 letnici zavoda,
ko je delalo v bolnišnici 565 ljudi (na od
delkih 454 in iz ven njih 111), so bile po
možne tehnične službe precej močnejše.
V kuhinji je delalo poleg šefa kuhinje die
tetika in glavne kuharice 16 samostojnih
kuharic in 12 njihovih pomočnic. Za perilo
je v pralnici skrbelo 22 peric. V delavnicah
so bile štiri šivilje, trije vodovodni instala
terji, trije električarji, štirje mizarji, štirje
pleskarji, in soboslikarji ter trije zidarji. V
kurilnicah je delalo šest kurjačev in trije
ljudje v vrtnariji. Bolnišnica je imela dva
Nova pralnica bolnišnice je bila
dograjena šele v letu 1986. Delavke v stari pralnici, ki jih je od
decembra 1950 do julija 1984
vodila Angelca Jereb, potem pa
Franc Perme, so delale v nemogočih pogojih.

Na sliki: pogled v sortiranje umazanega perila.
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ozrimo se nazaj

Kurilnica

V toplovodni kotlovnici za centralno
ogrevanje oddelkov v bolnišnici, kjer
pripravljajo tudi sanitarno vodo.

šoferja in stalnega brivca. V primerjavi z
letom 1949 je zdaj delalo v teh službah 85
ljudi ali enkrat več kot pred četrtino stolet
ja. V takratnih dvajsetih letih so različne
skupine tehničnih strokovnjakov skrbele
za investicijske objekte, njihovo redno de
lovanje, sproti pa so tudi vzdrževale medi
cinsko in energetsko opremo. Zlasti večja
dela so opravljali zunanji izvajalci. Vedno
je bilo treba kaj popravljati in obnavljati,
zato so te službe nenehno posodabljali
in hkrati uveljavljali dobro organizirano
delo.

Nikoli niso bili brez
dela
Dela jim nikoli ni zmanjkalo. Zlasti ključav
ničarji in električarji so imeli polne roke
skrbi in odgovornosti. Veliko dela so opra
vili tudi pleskarji in mizarji. Šivilje so samo
v letu 1982 zakrpale nad 29 000 kosov raz
nega perila in sešile 1300 novih izdelkov
po meri. Zidarska skupina je bdela nad
stavbami, kanalizacijo in drugimi objekti.
Devet kurjačev je imelo nenehno dobro
utečeno delo. Vrtnarji so obdelovali 5 arov
vrta, skrbeli so za parkirne in zelene po
vršine ter lončnice na oddelkih.
Bolnišnica je imela leta 1982 štiri kombije,
traktor s prikolico, akumulatorsko lokomo
tivo, osebni avtomobil Zastava 750 ter ka
trco. Dva kombija sta prevažala bolnike,
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Ključavničar Jože Ribič pri popravljanju
temperaturnih tablic v ključavničarski
delavnici.

Velika kurilnica v novi bolnišnici je bila
leta 1965 podobna ladijski kotlovnici.
Ob napravah je strojnik Jože Sopčič
(iz arhiva Splošne bolnišnice)

hrano, perilo in potrebščine za transfuzijo. dipl. inženir strojništva Tomaž Hudoklin,
Z lokomotivo so v podzemnih hodnikih vodja tehnično-vzdrževalnih služb zavo
prevažali hrano,
da. Spomnil je
perilo in druge
na obnovljeno
p o t r e b š č i n e . Še ena izmed velikih skrbi in drago toplovodno kot
Leta 1986 sta do cenih naložb je bila v 101. letu ob lovnica iz leta
bili prostor poleg stoja bolnišnice solidno pod streho. 1991 in na po
objekta nove pral Pomenila je hkrati veliko zahvalo de tegnjene cevi
za zemeljski plin
nice ključavničar
ska in elektro lavcem in delavkam vseh tehnično- do bolnišnice
delavnica. Leta vzdrževalnih služb, ki so desetletja v letu 1992. Av
1994 so uredili v težkih pogojih zagotavljale nemo gusta leta 1994
še delavnice za teno delo domači bolnišnici.
je začela dela
pleskarje, mizar
ti nova parna
je in zidarje.
kotlovnica s ke
mično pripravo vode. Velika pridobitev
V januarju 1993 je delalo v tehnično
sta bila dva parna kotla, ki sta že dajala
vzdrževalnih službah povprečno 69 de
paro za pralnico, pripravljena pa sta bila
lavcev.
tudi za bodoče potrebe kuhinje, centralne
sterilizacije in dezinfekcije. Vse kotle so
začeli kuriti z zemeljskim plinom.

Pomembna zmaga:
centralna toplotna
postaja

Še pred dograditvijo nadomestnega ob
jekta za preselitev porodnišnice, gineko
logije in ORL oddelka so delavci Splošne
bolnišnice 13. decembra 1994 odprli so
dobno centralno kotlovnico na sedanji
lokaciji v objektu pralnica – energetika.
Postopno modernizacijo dograjene cen
tralne kotlovnice in njen pomen je go
stom in delavcem bolnišnice predstavil

S sodobno centralno kotlovnico si je bol
nišnica zagotovila energetske vire za po
trebe v nadomestni gradnji porodnišnice,
ginekologije in ORL oddelka na lokaciji ob
kirurškem oddelku. Pridobitev je pome
nila tudi nujno rezervo vsaj enega kotla
tudi v najtežje predvidljivih vremenskih
obremenitvah. Hkrati je bil dragocen velik
prihranek stroškov goriva, znatno manjša
pa je postala tudi ekološka obremenitev
okolja.

obiskali so nas
Zlata Rebolj, pomočnica direktorice za zdravstveno nego, mag. Ljubinka Popovič, 
Marjana Pikec – Infonet d.o.o.

NAVEZUJEMO STIKE ...
V začetku junija so nas obiskali direktorji treh bolnišnic iz Sr
bije, iz zdravstvenega centra Studenica - Kraljevo, iz bolnice
Čuprija in bolnice Leskovac.
Namen obiska je bil predvsem ogled uporabe bolnišničnega
informacijskega sistema v slovenskih bolnišnicah ter primer
java z njihovimi bolnišnicami.
Ob sprejemu sta jih pozdravili direktorica Mira Retelj in po
močnica direktorice za zdravstveno nego Zlata Rebolj.
Predstavili smo jim organiziranost bolnišni
ce ter delovanje integriranega bolnišnične
ga informacijskega sistema. Ugotovili so,
da je orodje za analizo časov operacijskih
posegov in zasedenosti operacijskih dvo
ran ter analizo porabe materiala na pacien
ta tisto, kar bi lahko tudi njim zelo pomaga
lo pri upravljanju bolnišnice.
Ogledali so si ginekološko porodniški od
delek, kjer jim je predstojnica gospa Mir
jam Gradecki, dr. med., predstavila orodja
v bolnišničnem informacijskem sistemu,
ki jih s pridom uporabljajo vsi zaposleni
in služijo tudi za izdelavo analiz in sprem
ljanje poslovanja oddelkov. Predstavila jim

je tudi posebnost oddelka – elektronsko
prijavo rojstev.
Gostje so bili navdušeni tudi nad oprem
ljenostjo in organiziranostjo centralne ste
rilizacije, ki so jo obiskali. Ker smo ponosni
na zgledno in današnjemu času primerno
shranjevanje bolniške dokumentacije in
uporabo informacijske tehnologije na trav
matološkem odseku, smo gostom predsta
vili tudi ta odsek.

OBISK V
BOLNIŠNICI
V sredo, 20. maja 2009, smo se odpravili
v Zdravstveni dom Novo mesto, kjer nas
je čakala ga. Zdenka Seničar. Najprej
nam je reševalec Danijel razkazal reše
valno vozilo. Jaz sem legla na posteljo
iz reševalnega vozila. Imobilizirali so mi
roko. Ko nam je reševalec odgovoril na
vsa naša vprašanja, nas je gospa Zdenka
popeljala skozi podzemni hodnik do bol
nice. Tam smo si najprej ogledali, kako
poteka rentgensko in ultrazvočno slika
nje. V mavčarni so nam pokazali stroj za
odstranjevanje mavca. Gledali smo, kako
so nekemu fantu odstranili mavec. Bilo
nas je kar malo strah. Ko pa smo z roko
preverili ostrino rezila za odstranjevanje
mavca, smo se potolažili, saj smo ugoto
vili, da kože nič ne poškoduje, le malo te
požgečka. V mavčarni sta David in Jakob
dobila na levo roko mavec, Adriani so dali
vratno opornico, nekaterim pa so nare
dili še oporo prsta in roke. Gledali smo
tudi, kako so gospodu, ki je imel zlomljen
prst, naredili mavec. Prišla je tudi Klarina

Med samim obiskom, kakor tudi ob slove
su, so gostje izrazili navdušenje nad ureje
nostjo in organiziranostjo bolnišnice. Zah
valili so se nam za prisrčen sprejem in nas
povabili, da jih kdaj obiščemo.

Otroci na obisku

Moj prst je poškodovan

47

obiskali so nas
mamica, gospa Bernarda Hrovat, ki nas je
povabila v bolnico in nam pokazala aparat
za narkozo. Na drugem oddelku, ki smo ga
obiskali, so Tadeju naredili EKG srca. Misli
li smo, da ga bo tresla elektrika. Tadeja ni
nič treslo. Zapis, ki ga je delal aparat, pa je
pokazal, da ima Tadej zdravo srce. Nazad
nje smo obiskali otroški oddelek. Učiteljica
naše šole, gospa Irena Grum Kulovec, nam
je pokazala delo v bolnišničnem oddelku.
Obiskujejo ga vsi bolni otroci v času zdrav
ljenja v bolnici. Ogledali smo si še sobe na
otroškem oddelku, potem pa odšli nazaj
v šolo.
V bolnici nam je bilo zelo lepo. Izvedeli smo
veliko zanimivega. Vsi delavci v bolnici so
bili zelo prijazni. Posladkali so nas s sokom
in čokoladico. Na koncu pa so nam podarili
še lizike z različnimi okusi, s katerimi zdrav
niki pregledujejo otrokom grlo.

Vzgojiteljica Metka poskrbi za žejo

Zapisala Maja Gorenc, 3. a,
OŠ Drska, skupaj z učiteljico.

NARAVOSLOVNI
DAN V
BOLNIŠNICI
Naravoslovni dan smo začeli z ogledova
njem rešilnega avtomobila. Ogledali smo si
zložljivo posteljo, različne aparate in pripo
močke ter sireno. Nato smo odšli v zdravs
tveni dom in po tunelu do bolnišnice. V
bolnišnici je bilo veliko oddelkov. Najprej
smo si ogledali ambulanto, kjer slikajo roko
ali nogo, če si jo zlomiš. Nato smo odšli po
hodniku do mavčarne, kjer izdelujejo mav
ce. Nato so nas pogostili s sokom in fruta
belo. Ogledali smo si še otroški oddelek,
potem pa odšli v šolo.

Jure Štangelj

Klara Hrovat,
V mavčarni

Zapisala Ema Breščak, 3. a, OŠ Drska
Sirena je zelo glasna
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Reševalec Gregor

Strah ima velike oči

obiskali so nas
MALI RAZISKOVALCI
Kadar srečate na hodnikih
naše bolnišnice skupinico
otrok, boste z njimi v družbi
srečali tudi medicinsko se
stro Zdenko. Mnogi otroci so
se z bolnišnico in osebjem, ki
je v njej zaposleno, že sreče
vali. Takrat, ko so zboleli ali
so imeli visoko vročino, ali
jih je pač nekaj močno bo
lelo. Nekateri so že prihajali
na obisk k svojim bolnim ba
bicam, dedkom,.... Mnogim
otrokom morda predstavlja
ta zdravnik in medicinska
sestra grozo in strah. Kadar
mamice nemočne povemo:
«Če ne popiješ zdravila, boš
šel v bolnišnico....« In tako je bolnišnica v očeh otrok označena
kot siva zoprna stavba in je potrebno vstopit vanjo takrat, ko je
zelo hudo.
Le zakaj bi bilo potrebno videti stvari samo z ene plati. Otroci so
zdravi, radovedni, veseli in želijo videti velikooo več kot jim lahko
povemo. Bolezen ni kazen, je samo del življenja in prav je, da je
tako tudi predstavljena. V bolnišnici smo jim pripravljeni na prija
zen način predstaviti skrivnostni svet bolnišnice.
V bolnišnici je zaposlenih mnogo ljudi, ki želijo bolnim pomagati.
Tako so otroci drugih razredov OŠ Grm v začetku meseca junija
pogumno sledili medicinski sestri, ki jih je vodila. Najprej so obi
skali reševalno postajo Zdravstvenega doma Novo mesto, nato
pa še bolnišnico. Ustavili so se na rentgenu in v mavčarni, kamor
te pripeljejo, če padeš s kolesom in si poškoduješ glavo, roke ali
kolena. Tokrat je bilo prav zabavno dobiti mavec na roko. Sledil
je še obisk otroškega oddelka, kjer so si najprej razkužili roke, si
ga ogledali in spoznali, da kljub bolezni lahko obiskujejo šolo.
Bolnišnično šolo. Seveda so se vmes tudi posladkali...
Za prijazen sprejem in voden ogled bolnišnice se otroci 2. a, 2. b in
2. c razreda OŠ Grm zahvaljujejo medicinskima sestrama Gordani
Rožman in Zdenki Seničar.
SandraBlagojevićŠ.inIrenaMohar

Irma Kumer, DMS, Nevrološki oddelek

OBISK 1.D RAZREDA Z OŠ
BRŠLJIN
25. 3. 2009 se je 1d. razred z OŠ Bršljin z učitelji
cama Andrejo in Darjo odločil, da malo razišče
delo zdravstvenih delavcev, ki pomagajo lju
dem, kadar se poškodujejo ali ko zbolijo.
Z medicinsko sestro Zdenko sva skušali mla
dim nadebudnežem čim bolj zanimivo prika
zati delo zdravstvenega osebja ter njihovo
poslanstvo.
V hladnem dopoldnevu smo se z otroci zbrali pri reševalni postaji,
kjer nam je zdravstveni tehnik Toni na zelo zanimiv ter prisrčen
način prikazal delo reševalca na terenu, kjer se srečajo z bolnikom
ali s ponesrečencem. Pokazal nam je, kako pomagajo v primeru,
če si zlomiš roko, če si poškoduješ hrbtenico, vratno hrbtenico
(reševalec je imobiliziral kar učiteljico Andrejo), videli smo imobili
zacijsko blazino, v kateri je poškodovanec čisto nepomičen (Matija
je bil ob tem zelo vzoren poskusni zajček). Seveda pa nismo mogli
oditi brez preizkusa luči in sirene, ki ju reševalci vključijo v primeru
nujne vožnje. Njena glasnost je otroke zelo prestrašila!
Po zahvali prijaznemu reševalcu ter skupinskemu fotografiranju
smo pot nadaljevali po veznem hodniku od zdravstvenega doma
mimo pralnice in kuhinje do sprejemne kirurške ambulante SB
Novo mesto. Prijazni ter nasmejani rentgenski inženirji so nam po
kazali, kako se na rentgenski sliki vidi poškodovana roka. Prikazali
so tudi „čisto pravo“ rentgensko slikanje učenke Floride.
Ko smo imeli v rokah sliko poškodovanih rokic, so nas napotili k
mavčarju Milanu, ki je te rokice „spravil“ v mavec. Pogumna Ada
je takoj stopila na pruč
ko ter bila poskusni mo
del pri posegu, kasneje
pa je mavec dobila na
roko tudi Pika.
Ker pa so se kosti poš
kodovank zelo hitro za
celile, je bilo potrebno
mavec tudi odstraniti
in to s čisto pravo ža
gico, ki pa ni bila prav
nič strašna. Mavčar je
to storil zelo nežno in
ob tem smo se vsi sme
jali in bili celo malo na
vihani.
Nad mavčnimi ulitki ro
kic sta bili Ada ter Pika
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Pozdrav
predsednice
DMSBZT ob
12. maju
zelo navdušeni in še za spomin sta ju dobi
li! Z besedico hvala ter skupno fotografijo
smo zapustili mavčarja in mu zaželeli do
bro delo še naprej.
Nadalje nas je pot s pomočjo dvigala vo
dila v 3. nadstropje. Najprej smo zavili na
otroški oddelek, kjer so mali bolniki z mami
cami, vzgojiteljicami ter mladimi prostovolj
ci ob materinskem dnevu izdelovali razne
papirnate izdelke. Šli smo tudi po oddelku,
kjer smo si ogledali sobe za male bolnike.
Ada nas je peljala do otroške sobice s „kra
vico“ ter povedala, da je ležala v njej, ko je
imela težave s trebuščkom.
Pobudnici za ogled bolni
šnice sva bili Ada ter nje
na mamica Irma, ki delam
na nevrološkem oddelku,
zato smo obiskali tudi
slednjega. Na oddelku
so učenci starejšim bolni
cam ob prazniku zapeli
spomladanski pesmici ter
v prostorih fizioterapije
opravili z dopoldansko
malico. Okrepčani ter spo
čiti so učenci 1. d razreda

zaključili svoje potepanje še v EMG labora
toriju, kjer smo čisto pravi bolnici Ani z dr.
Božičevo ter njeno novo „asistentko„ Ado
opravili nevrofiziološki pregled. Otroci so
bili zelo navdušeni nad spretnostjo in spo
sobnostjo svoje sošolke. Po preiskavi smo
preverili, če imajo tudi ostali učenci refek
se in ob tem zadovoljno ugotovili, da so
vsi učenci zelo zdravi.
Za zaključek je vsak posameznik dobil
prijazno darilce ter spomin na obisk bolni
šnice Novo mesto. Ada, ki zna biti zelo po
zorna osebica, je ob materinskem dnevu
s svojo prijaznostjo ter majhno pozornost
jo obdarila učiteljici Andrejo in Darjo ter

medicinsko sestro Zdenko.
Po vseh teh dogodivšči
nah na reševalni postaji
zdravstvenega doma in v
bolnišnici Novo mesto so
učenci s polno glavo pri
jetnih vtisov s strumnimi
koraki nadaljevali pot na
zaj v šolo. Tokrat vsi zdravi
in veseli!
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V Društvu medicinskih se
ster, babic in zdravstvenih
tehnikov Dolenjske, Bele
Krajine in Posavja smo
svoj praznik – mednarod
ni dan medicinskih sester
 zaradi kongresa zdravs
tvene in babiške nege
praznovali že 8. maja. Naši
gostitelji so bili prijazni Be
lokranjci, ki so nas s svojo
gostoljubnostjo sprejeli v
novem kulturnem domu
v Semiču. Na prireditvi se
nam je pridružilo kar ne
kaj povabljenih gostov.

mi  vi  oni
Karmen Janežič

OB MEDNARODNEM
DNEVU MEDICINSKIH
SESTER SMO
PRAZNOVALI
V uvodnem pozdravu nas je nagovorila predsednica našega društva
ga. Jožica Rešetič, ki nam je čestitala ob prazniku in nam zaželela
veliko dobre volje, osebnih in poklicnih uspehov, hkrati pa se je
zahvalila tudi gostom, ki so se nam pridružili, saj nam sodelova
nje z njimi veliko pomeni. Pozdravila nas je tudi ga. Zlata Rebolj,
pomočnica direktorice za zdravstveno nego v Splošni bolnišnici
Novo mesto in nam je prav tako zaželela veliko uspehov doma in
na delovnem mestu. V nadaljevanju je spregovoril župan občine
Semič g. Ivan Bukovec, ki je poudaril, da je zelo vesel, ker smo se
odločili, da svoj praznik proslavimo v njihovi občini, tudi on nam je
čestital ob prazniku in nam zaželel prijetno bivanje pri njih. S svojo
navzočnostjo sta nas počastila ga. Renata Brunskole, županja občine
Metlika in poslanka v državnem zboru ter g. Sergej Čas, kandidat
za evropskega poslanca.
Dogodek je bil predstavljen tudi v dolenjskih medijih in sicer na
televiziji Vaš kanal ter na radiu Krka.
Ob tej priložnosti smo si ogledali gledališko predstavo  komedijo
Toneta Partljiča Partnerska poroka v izvedbi amaterske dramske
skupine iz Starega trga ob Kolpi. Igralci so nas navdušili s svojim
nastopom in nas nasmejali do solz.
Ob koncu je sledila pogostitev in skupno druženje ob zvokih har
monike ter odlične kulinarične ponudbe. Ker smo pa bili v Beli Kra
jini, ki je znana po dobrem vinu, smo tudi nazdravili v čast našega
praznika.
Na praznik 12. maja smo se nekatere članice društva udeležile
svečane akademije ob dnevu medicinskih sester v Ljubljani. Ob
tej priložnosti so najzaslužnejšim kolegicam in kolegu podelili zlati
znak Zbornice  Zveze.

drage kolegice in kolegi, kljub temu, da je 12. maj že zdav
naj minil, vam vseeno v imenu dMSbZt dolenjske, bele
Krajine in Posavja iskreno čestitam za praznik, saj praznu
jemo lahko vsak dan, če to le želimo in verjamem, da se
vsak od nas veseli, kadar uspe nekoga osrečiti z malen
kostjo, če lahko nekomu olajša trpljenje ali pomaga pri
ozdravitvi hudo bolnega.
Še naprej vam želim veliko uspehov in zadovoljstva pri
vašem čudovitem poslanstvu.

Naj prostovoljci pri predsedniku države

PODELITEV
PRIZNANJ NAJ
PROSTOVOLJCEM
NA BRDU PRI
KRANJU
Vsako leto pod sponzorstvom Ministrs
tva za delo, družino in socialne zadeve,
predsednika republike Slovenije g. Danila
Türka in Mladinskega sveta Slovenije po
teka natečaj za izbor naj prostovoljca, naj
prostovoljke in naj prostovoljski projekt.
GloriaMurninMojcaSimončič
Letošnja zaključna prireditev je potekala v protokolarnem
objektu Brdo pri Kranju. Novomeška srednja zdravstvena in
kemijska šola je v sodelovanju s splošno bolnišnico prijavila
v izbor tri dijake: za naj prostovoljko Simono Cvetan iz skupi
ne Pikapolonic in Karmen Bohorč iz skupine Sončki, za naj
prostovoljca pa Maksima Špelka iz skupine Sončki. Poleg
njih smo se zaključne prireditve udeležile še obe mentorici
iz šole in predstavnica Splošne bolnišnice Novo mesto ga.
Marica Parapot.
Na prekrasni zelenici pred gradom Brdo so nam pripravili
pogostitev. V pozdravnem nagovoru so spregovorili predsed
nik Republike Slovenije g. Danilo Türk, predstavnik Sloven
skega mladinskega sveta g. Kemal Izidor Sheaker ter minister
za delo, družino in socialne zadeve g. Ivan Svetlik.
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V izbor je bilo prijavljenih preko 130 pro
stovoljcev in 48 prostovoljskih projektov.
Veseli nas, ker je prijavljenih kandidatov
vsako leto več. Predvsem opažamo na
raščanje zanimanja za prostovoljno delo
med mladimi.
Zelo smo ponosne na vse prostovoljce
naše šole, ki že peto šolsko leto zapored
obiskujejo bolnike v Splošni bolnišnici
Novo mesto in oskrbovance v Domu sta
rejših občanov Novo mesto.

Naj prostovoljci na Dolenjskem

Slavka Baržić

ENOTA KIRURŠKE INTENZIVNE NEGE
je praznovala 10. rojstni dan
Čas res hitro beži. Zdi se, kot bi bilo včeraj, pa je mimo že de
set let, odkar je bila 1. februarja 1999, po reorganizaciji enote
za intenzivno terapijo, ki je iz kirurškega prešla pod okrilje
anesteziološkega oddelka, ustanovljena enota intenzivne
nege bolnikov na kirurškem oddelku.
Valerija Kukman, Dejan Uhan pa na lokaciji
travmatološkega odseka.
Prvo leto je bilo delo težko, saj je imela
enota minimalno opremo, sprejemali pa
so vedno težje paciente.
Eno leto je enota delovala na dveh lokaci
jah in sicer s petimi bolniškimi posteljami
na travmatološkem in s petimi bolniškimi
posteljami na visceralnem odseku. Vodja
enote je bil kirurg dr. Franci Janež, njegova
namestnica kirurginja dr. Koraljka Smrekar
Skračić, odgovorna diplomirana medicin
ska sestra je postala Slavka Baržić, pred
tem že odgovorna medicinska sestra v
EIT, z dolgoletno prakso v zdravstveni negi
kirurških bolnikov, v timu pa so delali še
SMS/ZT Jernej Bojanc, Martina Jeriček, Ne
venka Gričar, Nataša Pavec, Tina Foršček,
Valerija Voglar in Anita Florjančič na lokaci
ji visceralnega odseka, Marinka Srebernjak,
Anita Jevšek, Majda Jakše, Helena Medved,
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Po letu dni se je junija 2000 EIN skupaj s
travmatološkim odsekom preselila v 2. nad
EIN - sami šeﬁ

stropje v obnovljene prostore nekdanjega
dermatološkega oddelka, kjer so bili pogo
ji veliko boljši. V dveh velikih bolniških so

mi - vi - oni
bah z nadzornim pultom je bilo prostora za
9 – 10 novih bolniških postelj, vse so bile
opremljene z blazinami za preventivo RZP,
enota je dobila tri monitorje, en perfuzor,
dva infuzorja in reanimacijski voziček. Od
sek je še naprej vodil dr. Janež, njegov na
mestnik pa je postal dr. Mark Mušič.

OBISKI V PORODNIŠNICI

V naslednjih letih, ko so bili v enoto spreje
ti ali premeščeni vse zahtevnejši pacienti,
je EIN postopoma dobivala novo opremo,
leta 2003 z donacijo Adrie mobila dva moni
torja, v letu 2004 so ob bolniške posteljah
namestili zaščitne zavese, ki pacientom
zagotavljajo več zasebnosti, leta 2007 je
enoti pivovarna Laško podarila štiri nove
bolniške postelje, v letu 2008 pa so bili na
bavljeni štirje novi monitorji, infuzorji in
perfuzorji.
Od 1. avgusta 2007 je bil z upokojitvijo dr.
Janeža za vodjo imenovan kirurg dr. Stan
ko Šuštarič, njegova namestnica pa je po
novno dr. Smrekarjeva. Odgovorna DMS je
še vedno Slavka Baržić, ki jo bo po upokoji
tvi poleti letos nadomestila DMS Simona
Baznik, že nekaj let stalna strokovna moč
v ZN EIN. Tudi vrste SMS/ZT so se nekoli
ko pomladile, izkušene medicinske sestre
Martina Jeriček, Marinka Srebernjak, Anita
Jevšek, Nevenka Gričar in Marija Tkalčič so
dobile nove sodelavce: Aleksandro Pekolj,
Janjo Kregelj, Marjana Luzarja, Blaža Red
ka, Adiso Adrović in Jerco Rifelj.
Deseti rojstni dan je seveda treba proslavi
ti. Kolektiv EIN je to storil napol delovno,
ampak svečke na torti so upihnili in obujali
spomine na „stare“ dni.
Kolektiv EIN

Zame je vse novo

Rojstvo otroka je dogodek, ki se ga veselimo in ga nestrpno
pričakujemo. V današnjem svetu smo o veselem dogodku tudi
hitro obveščeni – velikokrat že v nekaj minutah po rojstvu.
Kakšen je otrok, komu je podoben? Želimo ga čimprej videti,
obiskati, pobožati...
Lidija Žalec, dr. med., spec. pediatrije
Porodnišnica pa je ustanova, ki ima svoja
pravila in hišni red, za katerega želimo, da
ga obiskovalci v dobro novorojenčkov in
njihovih mamic tudi upoštevajo.
Danes ima v Sloveniji večina porodnišnic
naziv „Novorojenčku prijazna porod
nišnica“, ki ga podeljuje UNICEF z name
nom podpore in vzpodbujanja dojenja
kot najboljšega načina za zdravo rast in
razvoj otroka. V novorojenčku prijaznih
porodnišnicah so novorojenčki ves čas bi
vanja v sobi z materjo, ki otroka ob podpo
ri zdravstvenega osebja tudi doji in negu
je. Ker porod lahko primerjamo s težkim
fizičnim delom, potrebujejo matere prve
dni veliko počitka, ves preostali čas pa naj
posvetijo svojemu novorojenčku, da se
spoznata in ujameta v novem ritmu skup
nega življenja. Potrebujeta čas in mir za
dojenje, ki v prvih dnevih pogosto ni eno
stavno, čas za nego in crkljanje...
Dobrodošel je obisk očeta, ki vzpostavi prvi
stik z otrokom in vzpodbuja mamico.

Na obisk v porodnišnico seveda lahko pri
dejo tudi starejši sorojenci novorojenčka,
predvsem, če so to šolski otroci, in pa stari
starši novorojenčka. Za vse obiskovalce pa
velja, da morajo biti zdravi. Novorojenčki
so namreč zelo občutljiva bitja, zanje so vsi
mikroorganizmi v našem okolju novi in jih
lahko ogrožajo. Še posebej je nevarnost
okužbe večja v času zimskih prehladih in
gripoznih obolenj ter nalezljivih otroških
bolezni, pa tudi v času poletnih črevesnih
obolenj. Malček, ki pride po varstvu v vrt
cu na obisk v porodnišnico, je lahko videti
povsem zdrav, čeprav je že v inkubacijski
dobi katere od nalezljivih bolezni in tudi
že kužen za okolico – najbolj pa za novo
rojenčka. Novorojenček je seveda zelo
zanimiv za otroke obiskovalcev, vendar
porodnišnica nikakor ni prostor, kjer bi si
malčki popestrili dan!
V bolniških sobah sta večinoma nameščeni
po dve otročnici, večkrat celo tri z novoro
jenčki. V času obiskov tako postane v sobi

53

mi  vi  oni
nevzdržno... Gneča, hrup, prihajanje in
odhajanje... Le kako naj se v takem okolju
mlada mamica pripravi k dojenju in otroka
pristavi k prsim?
Za mamico in otroka bo bivanje zagotovo
bolj prijetno, če bosta na obisku največ dva
obiskovalca, ki se bosta zadržala le kratek
čas, da pozdravita in vidita novorojenčka
in mamico, vse ostalo pa bo prišlo na vrsto
pozneje.
Tudi v porodnišnici je, kot na vseh bol
nišničnih oddelkih, v dopoldanskem času
največ strokovnega dela in dogajanja – od
vizite, pregledov, preiskav in posegov, pri
materah in novorojenčkih.Vsi ti postopki
že sami zahtevajo veliko časa in energije in
s tem motijo in vznemirjajo njuno sožitje.
Če k temu pridružimo še obiskovalce, je
dan res preveč natrpan.
Zaradi vsega naštetega smo v porodnišnici
z letošnjim junijem spremenili urnik obi
skov, ki so sedaj le v popoldanskem času
in za člane najožje družine. Svetujemo, da
prideta naenkrat največ dva obiskovalca, ki
sta zdrava, in da se zadržita krajši čas.
Po odzivih mater v zadnjem mesecu, od kar
velja nov hišni red, je bila naša odločitev
pravilna. Mnenja v njihovih anketah so
zelo pozitivna, saj imajo sedaj več časa in
miru za novorojenčka in zase.
Ugotavljamo, da so novorojenčki več doje
ni, bolje pridobivajo na telesni teži in imajo
manj zlatenice. Vse to se odraža na ležalni
dobi, ki se ob tem krajša. Čimprejšnji od
pust domov pa je tudi želja večine mater
in njihovih družin.

Pri mamici je najlepše

54

Poudarki iz poslanice ICM ob 5. maju mednarodnem dnevu babic

„SVET POTREBUJE BABICE –
ZDAJ BOLJ KOT KADARKOLI“
Svetovna babiška konfederacija združuje 91 babiških organizacij
iz 80 držav sveta, skupaj več kot 250 000 babic. Skupaj z UNFPA
(Sklad ZN za prebivalstvo) si prizadeva za krepitev izobraževanja
babic, zakonodajnih uredb in položaja babiških organizacij v 40
najrevnejših državah sveta, pridružila se je gibanju Bela pentlja
(White ribbon) in projektu Sarah Brown´s Maternal Mortality
Compaign za povečanje ozaveščenosti javnosti in uporabo poli
tičnega pritiska na G8 in G 20 v prizadevanjih za zdravje žensk
in otrok kot globalne prioritete. Svetovna babiška konfederacija
opozarja, da se morajo zdravstveni sistemi okrepiti, prav tako pa
se mora povečati število babic (do leta 2015 za 350 000); le tako
bi lahko preprečili število nepotrebnih smrti milijonov mater in
njihovih novorojenčkov v naslednjih šestih letih.
Združeni narodi v poročilu o milenijskih
razvojnih ciljih za leto 2008 (na varstvo
žena in otrok se nanašajo cilji 4, 5, 6) nava
jajo, da je v subsaharski Afriki in južni Azi
ji nezmanjšana umrljivost žensk zaradi
nosečnosti in poroda – preko 60% žensk,
ki rodijo v tem delu sveta, še vedno nima
ustrezne strokovne pomoči. Opozarjajo
na to, da „dokler ne bosta revščina in lako
ta zmanjšani, dokler ne bosta HIV/AIDS
in malarija nadzorovani bolezni, enakost
med moškimi in ženskami večja, dokler
ne bo vsakemu otroku omogočeno os
novno izobraževanje, vsaki ženski skrb
med nosečnostjo in porodom, do takrat
bodo matere in otroci umirali.“
Svetovna zdravstvena organizacija, UN
FPA, UNICEF in Svetovna banka obljub
ljajo, da bodo združile moči v podpori
državam z najvišjo stopnjo maternalne
umrljivosti. Umrljivost zaradi nosečnosti
in poroda so označili kot največjo zdravs
tveno neenakost na svetu, saj kar 99%
žensk umre v nerazvitem svetu. Ključno
vlogo pri doseganju 5. milenijskega cilja
– izboljšanje zdravja žensk – namenjajo

mi  vi  oni
12. maj – mednarodni dan
medicinskih sester

„MEDICINSKE SESTRE
ZAGOTAVLJAMO
KAKOVOST IN UVAJAMO
NOVOSTI“

babicam.
Tudi v 4. milenijskem cilju – zmanjšati
umrljivost otrok – je ključna vloga do
deljena babicam, ki so usposobljene
za nudenje ustrezne strokovne oskrbe
otrokom.
Letno v subsaharski Afriki in južni Aziji
umre več kot milijon otrok v prvih 24
urah po rojstvu, predvsem zaradi pomanj
kljive ali neustrezne zdravstvene oskrbe
(tudi babic). Babice po svetu se zavedajo,
da si ženska v času nosečnosti in poro
da zasluži varno okolje z obilo podpore
njej in novorojenčku. Usposobljena ba
bica nudi pomoč materi in otroku tudi v
nujnih primerih.
Babice so pomembne za dosego 6. mile
nijskega razvojnega cilja – boj proti HIV/
AIDS, malariji in drugim boleznim.
Tisoči nosečih žensk in sto tisoči novoro
jenčkov vsako leto umrejo zaradi bolez
ni, ki bi jih lahko preprečili. Babice kot
pomembne zdravstvene delavke izvaja
jo cepljenje novorojenčkov in otrok, pre
poznajo, svetujejo in zdravijo nosečnice
s HIV/AIDS, svetujejo glede prenosa bo
lezni z matere na otroka; izvajajo antima
larijsko terapijo pri nosečnicah, rešujejo
življenja in promovirajo zdravje.
„doseganje vseh treh razvojnih mile
nijskih ciljev zahteva globalno sode
lovanje za razvoj močnih, dobro us
posobljenih babic znotraj delujočega
zdravstvenega sistema,“ zaključuje le
tošnjo poslanico ICM.

Inovativnost v zdravstveni negi je te
meljni vir napredka sistema zdravstve
nega varstva po vsem svetu.
Nove rešitve, ki jih odkrijejo medicin
ske sestre, predstavljajo tudi bistveni
element prizadevanj, da se soočimo s
trenutnimi in prihodnjimi globalnimi
izzivi – staranje prebivalstva, HIV/AIDS, tuberkuloza, malarija, povečanje obsega ne
nalezljivih bolezni, revščina, nezadostni viri in pomanjkanje delovne sile. Potreba
po inovativnih rešitvah ni bila še nikoli večja, saj se okolja zdravstvenega varstva
po vsem svetu bojujejo, da bi zagotovila pravične, varne in učinkovite zdravstvene
storitve ter obenem obvladala stroške.
Skupek orodij, ki smo ga pripravili ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, je
posvečen prispevku zdravstvene nege k inovacijam v zdravstvenem varstvu. Medna
rodni svet medicinskih sester želi s to in drugimi pobudami zagotoviti promocijo in
izmenjavo inovativnih projektov, ki jih vodijo medicinske sestre, ter poskrbeti, da me
dicinske sestre dobijo podporo pri svojih prizadevanjih za zagotavljanje inovativnih
rešitev, ki jih zahtevajo izzivi in povpraševanje po storitvah zdravstvenega varstva.“
Odlomek iz poslanice ICN ob mednarodnem dnevu medicinskih sester.

Vir:


„Inovativnost za poklic medicinske se
stre ni nov koncept. Medicinske sestre
se po vsem svetu vsak dan ukvarjajo z
inovativnimi dejavnostmi; te dejavno
sti motivira želja po izboljšanju rezul
tatov pri oskrbi pacientov ter potreba
po zmanjševanju stroškov zdravstva.
Številne od teh pobud so prinesle po
membne izboljšave zdravja pacientov
in prebivalstva ter zdravstvenih siste
mov. Vendar je prispevek zdravstve
ne nege k inovacijam, ki izboljšujejo
zdravstveno varstvo, v poklicu in širši
javnosti ponavadi prezrt, ne dobi us
trezne publicitete ali pa informacija o
njem ne doseže ljudi.

Utrip XVII/5, glasilo Zbornice zdravstvene in
babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstve
nih tehnikov Slovenije. Ljubljana, maj 2009.

Vir:


Utrip XVII/5, glasilo Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev me
dicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Ljubljana, maj 2009.
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kadrovske novice
MARJETA BERKOPEC –
NOVOIZVOLJENA ČLANICA
NADZORNEGA ODBORA
ZBORNICE – ZVEZE

KADROVSKE
Prihodi:
tanja MIŠMaŠ, dr.med., pripravnica, 1.4.2009
Marko tOMIČ, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 1.4.2009
Sabina SOFtIĆ, dr.med., specializantka interne medicine, 1.4.2009

Na 21. redni volilni skupščini Zbornice – Zveze, ki je bila 30
marca 2009 v hotelu Mons, je bila v nadzorni odbor Zborni
ce – Zveze izvoljena diplomirana medicinska sestra Marjeta
Berkopec, podpredsednica DMSBZT Novo mesto, naša ko
legica operacijska medicinska sestra.
Za izvolitev ji čestitamo in želimo uspešno delo!

VodstvoDMSBZTNovomesto

tomislav MLINaR, dr.med., specializant pediatrije, 1.4.2009
tanja VERŠČaJ, dr.med., specializantka pediatrije, 1.4.2009
urška SubOtIČ, diplomirana medicinska sestra, 20.4.2009
Zala gROŠELJ, dr.med., specializantka splošne kirurgije, 1.5.2009
Sonja RutaR, diplomirana fizioterapevtka pripravnica, 14.5.2009
Jožica baJRIĆ, delavka, 1.6.2009
Nataša ZadRaVEC, delavka, 1.6.2009
anica SaJE, delavka, 1.6.2009

SLAVKA BARŽIĆ in
RADOJKA KARAN

Sabina PELKO, diplomirana medicinska sestra, 1.6.2009
Jožica gRabNaR, tehnica zdravstvene nege, 1.6.2009
Liljana MaRIĆ, dr.med., pripravnica, 8.6.2009
Vanda KOStEVC ZORKO, dr.med., specialistka interne medicine,
15.6.2009
Erik tRŠINaR, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 15.6.2009
Saša KOČEVaR, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 15.6.2009
bojana SEdLaN, dr.med., pripravnica, 15.6.2009,
Sandra hudELJa, kuharska pomočnica, 17.6.2009.

Od aktivnega dela v bolnišnici se bosta v juliju 2009, po se
demintridesetih letih skrbi za bolnike in sodelavce, poslovili
diplomirani medicinski sestri SLaVKa baRŽIĆ, odgovorna
medicinska sestra EIN in RadOJKa KaRaN, odgovorna
medicinska sestra kirurških endoskopij.
Ko boste brali te vrstice, bosta obe že novopečeni upoko
jenki. Želimo, da bi jima dobro služilo zdravje, da bi bili še
dolga leta polni energije in dobre volje, da bi doooolgooo
dobivali dober „penzjon“ in najpomembnejše  da ne bi
čisto pozabili na nas …
hvala vama za vse, kolegici!

Kolektivkirurškegaoddelka
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NOVICE
Odhodi:

RADIOAKTIVEN

Leon gOJKOVIĆ, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 12.4.2009
Mario LOVRINOVIĆ, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 12.4.2009
Sandra MaRaJN, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 12.4.2009
Marjanca RahNE, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 12.4.2009
Katja StuhNE, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 12.4.2009
Natalija VuKSaNOVIĆ, tehnica zdravstvene nege pripravnica,
12.4.2009
Mag. Mark MuŠIČ, dr.med., specialist splošne kirurgije, 30.4.2009
tomislav MLINaR, dr.med., specializant pediatrije, 15.5.2009
Luka ZuPaNČIČ, zdravstveni tehnik, 26.5.2009
tomislav hEĆIMOVIĆ, dr.med., specializant splošne kirurgije,
31.5.2009
danijel bORKOVIĆ, dr.med., specializant interne medicine, 31.5.2009
Jernej ŠtRaSNER, dr.med., pripravnik, 31.5.2009
Matej KOKaLJ KOKOt, dr.med., pripravnik, 31.5.2009

ToniGašperič
Moj oče je bil čevljar, zaposlen v čevljarski zadrugi, ki je premogla
radijski sprejemnik. Nekajkrat v letu ga je smel ob koncu tedna
prinesti iz službe domov. To je bil velik praznik za našo družino in
poslušali smo prav vse, kar je bilo na sporedu. Sprejemnik je imel
elektronke in kadar se je pokvaril, je oče s pestjo udaril po leseni
škatli in program se je nadaljeval.
Radijskih sprejemnikov je bilo v našem mestu zelo malo, ker so bili
dragi kot žafran. Za nakup je bilo treba varčevati nekaj mesecev. Pre
možnejši meščani, ki so si lahko privoščili radijski sprejemnik, so ga
postavili ob nedeljah na okno svoje hiše, privili gumb do konca in vsa
ulica je poslušala petje, igranje in govorjenje «onih« v Ljubljani.
In tako je prišla z Gorjancev v Metliko na obisk k Petkovičevim
njihova sorodnica. Ko je slišala peti po radiu mešani pevski zbor,
se je zelo čudila, kako lahko Petkovičeva skuha toliko hrane, da
nasiti toliko ljudi. Meni pa ni šlo v glavo, zakaj pričnejo v Ljubljani
predvajati spored ravno takrat, ko smo mi v Metliki prižgali radijski
aparat. Le kdo jim to sporoči, sem ugibal.
Mulci, ki smo želeli imeti svoj radijski sprejemnik, smo si pomagali
tako, da smo si izdelali svojega. Rekli smo mu detektor in zanj smo
potrebovali le nekaj delov, predvsem pa slušalke. Pri hiši smo imeli
slušalke, ki jih je prinesel oče od ne vem kod, so pa najverjetneje
pripadale italijanskemu pilotu iz druge svetovne vojne.
Doma izdelan detektor je delal. Čim više na drevesu si bil, bolje je
bilo slišati radijski program. Če pa je v slušalkah le šumelo, si tova
rišiji, ki jo je pod drevesom zanimalo, kaj se dogaja, pripovedoval
izmišljene zgodbe. Kot na primer: da se je pravkar potopila ladja
v Tihem oceanu. Ali še kaj bolj trapastega. Če se je kdo želel pre
pričati v resničnost pripovedovanja in bi si rad nataknil slušalke,
si pač zaigral, da so pravkar sporočili, naj se poslušalci povzpnejo
na višjo vejo, kajti na teh vejah, kjer sedijo sedaj, ne bodo več
mogli spremljati radijskega programa. Višjih vej na drevesu, pod
katerim so stala zijala, ni bilo in tako je bila zadeva na veliko žalost
končana do naslednjega dne.
Danes imam radijski sprejemnik v avtu, v kuhinji, v dnevni sobi, v
spalnici, v kopalnici, kupil sem si prenosne radijske sprejemnike,
da bi bil ja obveščen o vsem, kar se dogaja po svetu in pri nas. Od
vsega radijskega razkošja pa še največ poslušam svojo ženo, če
prav se trudim, da bi imel pri hiši zadnjo besedo. Pa jo tudi imam.
Ko žena reče: »Tako bo,« jaz odgovorim:«Ja, tako bo, draga.«
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Irma Kumer, DMS, Nevrološki oddelek

ČLOVEK IN GLASBA
Danes je popularnost glasbe osupljiva.
Glasba je stalno prisotna v našem življe
nju in je tudi izredno pomembna.

napisal uspešne skladbe in še dandanes
velja za „čudežnega“ otroka na glasbenem
področju.

Že stari Grki so menili, da je pri razvoju
otrok glasba nujno potrebna. To je trdil
tudi grški filozof Platon in o tem pisal v
knjigah Zakoni ter Republika. Dejal je, da
mora glasba duševno obogatiti ljudi, tako
kot telovadba pripomore k blagostanju
telesa.

Seveda so se ob tem različni raziskovalci
spraševali, zakaj ima ravno Mozartova glas
ba take učinke na možgane.

Leta 1936 je psihologinja in muzikologi
nja Kate Heiner dokazala, da naši možgani
reagirajo na določen način, če poslušamo
neko melodijo. Durova lestvica, kombini
rana s počasnim ritmom, daje človeku
občutek veselja, durova lestvica s hitrim
tempom pa razigranost, evforijo, navduše
nje in zanos. Če človek posluša skladbo v
molovi lestvici in počasnem tempu, začu
ti žalost in melanholijo, molova lestvica
ter hiter tempo pa nam vzbujata strah,
dramatičnost in tesnobnost.

Na to vprašanje so skušali odgovoriti Gor
don Shaw, dr. Tomatis, kot tudi glasbenik
Don Campbell.
Mnenja so, da je Mozartova glasba zelo
čista in preprosta. Ritmi, melodije in frek
vence te glasbe učinkujejo na središča
za ustvarjalnost v možganih. Mozartova
glasba ni tako zapletena kot glasba mate
matičnega genija Bacha, ni tako čustvena
kot Beethovnova, ne uspava nas kot uspa
vanka.
Glasba ima zdravilne učinke, sprošča in
se lahko uporablja v terapevtske name
ne. Habetova je mnenja, da glasba (te
rapija z glasbo) zelo pozitivno učinkuje
na bolnike pri Alzheimerjevi bolezni, po
možganski kapi, Williamsovem sindromu,
pri epilepsijah, osebah z duševnimi mot
njami, z razpoloženjskimi motnjami, pri
osebah, ki so odvisne od psihoaktivnih
substanc, pri avtizmu.

Za vse te trditve je imel svoje mnenje že
Platon, vendar tega ni mogel dokazati,
v današnjem času pa so znanstveniki s
pomočjo različnih eksperimentov v sku
pinah ljudi, ki so poslušali različno zvrst
glasbe, to tudi dokazali.
V letih 1993 je bila objavljena novica,
da Mozartova glasba izboljša časovno
percepcijo in zmožnost izražanja. Kot
vemo, je bil Wolfgang Amadeus Mozart
skladatelj, ki je že v zgodnjem otroštvu
Mozartova glasba je skrivnostna, posluš
ljiva in nedolžna. Domiselnost, očarljivost
in preprostost njegovih del nam pomaga
jo odkriti radost in modrost v nas samih
ter tisto, kar je v nas najboljše. Prav zato
je njegova glasba tako primerno sredstvo
pri vzgoji otrok.
Dr. Katarina Habe, psihologinja iz Filozof
ske fakultete Maribor, je podala dejstva, da
so opazili pri otrocih tistih mater, ki so v
času nosečnosti namensko poslušale klasič
no glasbo, motorično in intelektualno na
prednejši in socialno bolj odzivni. Mnenja
je tudi, da je ukvarjanje z glasbo nekakšen
trening za naše možgane.
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Ker se telo v prvih pol ure najsiloviteje
odziva na glasbo, Don Campbell v svojih
knjigah priporoča, da v terapevtske name
ne ne uporabljamo dolgotrajnejše glasbe
(to velja predvsem za „Mozartov efekt“).
Don Campbell je prepričan, da je glasba
najpomembnejše sredstvo, s katerim lah
ko „uravnovesimo“ možgane, poživimo
telo in zbistrimo duha.
Ker so me vsa ta dejstva zelo vzpodbudila
pri mojem ustvarjanju ter delu, predvsem
pri bolnikih po možganski kapi, in ker je
moje življenje nenehno prepleteno z naj
različnejšo glasbo, bom skušala na našem
oddelku pripraviti prostor, kjer bodo bol
niki imeli možnost priti v „stik“ z Mozarto
vo glasbo ter zaznavati njegove skladbe,
kljub temu, da se v Sloveniji tega načina
zdravljenja še ne poslužujemo.

kulturne drobtinice
ŠpelaVerbič,MePZPomlad

MEPZ POMLAD –
absolutni zmagovalec
mednarodnega tekmovanja
pevskih zborov na Češkem
Prestižna nagrada iz rok etnomuzikologinje Jasne Vidakovič je
uvod v festivalsko sezono, ki bo vrhunec dosegla 13. septembra
2009, ko bo na festivalu Narečnih popevk v Mariboru prvič zazvenelo suhokranjsko narečje.Izpod Matejevega peresa, seveda.

EtnoKostel 2009 - NAGRADA ZA NAJBOLJŠE
BESEDILO:

KOT DA JE SREČA ODŠLA
Matej Kocjančič

Pomlad v Olomoucu

Mešani pevski zbor Pomlad iz Novega mesta je
bil ustanovljen leta 1992 in je v lanski pevski
sezoni (2007/2008) praznoval 15. obletnico de
lovanja. Njihovo uspešno delo potrjujejo števil
ni uspehi na tekmovanjih doma in v tujini.

Nema svetloba dneva,
na hladnem licu riše nasmeh.
Pesem ki ne odmeva
in sivi mol v očeh.
Kot da je sreča odšla, za njim na konec sveta,
Kot da bi dež mi opral sled upanja.
Sama v noč strmim, sanjati si želim,
Pravljični nasmeh na licu,
Pisano sladke dni, prečute vse noči, sonce v temi.
Daleč se zdi poletje,
ko mraz oblakov prekrije dan.
Ker je umrlo cvetje,
se jutro zdi zaman.

Na letošnjem mednarodnem pevskem tekmovanju v Olomucu
na Češkem, ki je potekalo med 3. in 6. junijem 2009, je v različnih
kategorijah tekmovalo 117 zborov iz 13 držav. Za naziv absolut
nega zmagovalca festivala so se poleg MePZ Pomlad potegovali
še štirje zbori in sicer iz Finske, Češke in Poljske.
MePZ Pomlad je v soboto, 6. junija dopoldne, najprej nastopil v
kategoriji Superior za odrasle mešane pevske zbore, kjer je osvojil
zlato priznanje in 95 točk. Popoldne so se Pomladniki pomerili v
drugi kategoriji, Gospel in pop ter s 96 točkami osvojili še drugo
zlato priznanje. Na predlog strokovne žirije je bil zbor uvrščen na
večerno finalno tekmovanje za Grand Prix, kjer je zmagal in osvojil
naziv absolutnega zmagovalca festivala.
V „zlatem“ zboru prepevajo tudi pevke, zaposlene v naši bolni
šnici – anja hudoklin, Nina Kobe in Renata Šenica.
Čestitamo!!!

Kot da je sreča odšla……
Matej Kocjančič je na slovenski glasbeni sceni uve
ljavljen tekstopisec in na glasbenih festivalih v zad
njih letih kot po tekočem traku pobira nagrade za
najboljša besedila.
ČEStItaMO!

Pomladniki na tekmovalnem odru
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Matej Kocjančič

THE OPUST
Skoraj smo že tam. Le še nekaj Križaničevih dvigov trošarin na
pogonska goriva, nekaj Gasparijevih nižanj stroškov v javnem
sektorju na cervikalnih vretencih javnih uslužbencev ter nekaj
Miklavčičevih degradacij socialnih pravic revnejšega sloja prebi
valstva. Pa bo. Za nekatere prej, za druge pač pozneje, prišel čas
dopusta. Ker smo vestni javni uslužbenci, si ne upamo niti pomi
sliti, da bi kršili kolektivno pogodbo in bi ne zaužili rozinovega
kolača dopusta, ki ga moramo izkoristiti v enem kosu. Pobrali
bomo šila, kopita bomo zalučali proti tistim, ki nam pijejo kri in
žrejo živce, do sekunde natančno se bomo odštempljali na uri, za
katero smo zapravili gomilo proračunskega denarja, v resnici pa
ni nikoli zares delovala, in za prekratek čas bomo zapustili bajto
špitavsko in nje oskrbovance.
Po nekaterih statistikah skoraj desničarskih časopisov naj bi mimo
Marije Trošt in Jorasove, na vrtu zakopane crknjene kobilice, v
prijateljsko državo Hrvaško letos romalo okrog 20% manj naših
rojakov. Levo roko bi dal v ogenj, da bo ta odstotek na dolenj
skem bistveno nižji, v naši matični organizaciji pa se bo gibal okoli
0%. Saj ni, da bi človek komu kaj zameril. Nasprotno. Individuum
mora svoj dopust preživeti, kjer se iz kakršnega koli vzroka najbo
lje počuti in nikakor tam, kjer ima njegovo zunanje ministrstvo
najmanj sporov. Trdno sem prepričan, da bo za časa dopustov
mejno vprašanje postala drugorazredna tema in da bo celo Olli
Rehn, po načelu pravičnosti, kakšen mesec brez besed. Potem pa
se bo evropski komisiji tako ali tako iztekel mandat, Olli pa bo šel
po poti predhodnikov, ki so se ukvarjali s to problematiko in bo,
kot je pred časom ugotovil eden izmed uglednih kolumnistov,

zaprosil za lažje delovno mesto ter bo reševal spore na Bližnjem
vzhodu. Tako bodo izpolnjeni vsi pogoji, da se tudi letos razglasi
SAO Dolenjska in Posavje, ki bo s pomočjo lokalnih gverilcev na
enem izmed jadranskih otokov zavzela turistično naselje Buča
nje. Tudi špitavci bodo zavzeli svoje pozicije in bodo sredi lijepe
njihove razkuhavali mercatorjeve makarone, rezali prešvercane
tuš salame in že v zgodnjih jutranjih urah utrjevali svoje strateške
pozicije s pomočjo Sbudget brisač. Naslednja skupina špitavcev,
v katero spadava tudi jaz in moja najljubša špitavka, se bo razprši
la vzdolž jadranskih hotelov in apartmajev ter poizkušala za čim
manj špitavskih evrov konzumirati čim več hrvaške hrane, pijače
in čim udobneje odpočiti svojo izmučeno špitavsko dušo in telo.
Pri tem bomo prisiljeni, za razliko od prve skupine, uporabiti bo
gato znanje, ki smo ga bili pridobili med branjem podnapisov
famozne Santa Barbare in gledanjem nogometa na lijepi njiho
vi nacionalni televiziji v začetku devetdesetih. In ker nismo brez
razloga v vrhu raznih lestvic na podalpskem, imamo seveda tudi
tretjo skupino turistov, ki pa imajo zakupljen privez ali pa si celo
lastijo nepremičnine južno od tragično preminulih kopitarjev na
nikogaršnji zemlji. V trenutnih razmerah je vsekakor boljša prva
opcija, ki omogoča eleganten pobeg na boljšo stran Piranskega
zaliva in s katero se v istem stavku ne uporablja samostalnik »ba
ger«. Kljub temu, da najbrž ne bom nikoli spoznal njihovega na
čina turizma, želim prvim mirno morje brez viharjev in drugim,
da ne bi nad svojim razkošnim memosan jogijem nikoli ugledali
kariesnega zobovja težke mašinerije v lasti hrvaškega Ministarstva
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Nekateri pa bodo
enostavno dopustovali doma, kjer bodo trikrat na dan gledali
ponovitev Galuničevega resničnostnega šova »Zvezde spijo« in
lezbične monodrame »Sestra sestri«.
Torej, dragi špitavci, odpočijte si temeljito, kajti ko se bomo sep
tembra vrnili v polni zasedbi, bo vse po starem. France za finance
vas bo razveselil s 70odstotnim dvigom trošarin na pogonska go
riva, Borut za zdravje vam bo z dletom ruval plombe in jih preko
Walterja Wolfa prodajal na črnem trgu v Izrael, Mitja za razvoj vam
bo odtujil dodatek za delovno dobo, dragi Borut pa bo obljubil, da
bodo njegovi ministri še naprej lagali zgolj v skladu z zakonom.
Pod rodno grudo špitavsko boste še enkrat več izvedeli, da ne
bomo nikoli več nikogar poklicali z avtobusa, da moramo mikcijo
brezpogojno izvajati čepe, ker je elektrika predraga, da je treba
z eno krpico obrisati vsaj 6 tajkunskih omaric in da je božičnica
plod vaše delirantne domišljije. In bil bo večer in bilo bo jutro in
spet bo prišel sedmi dan.
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kulturne drobtinice
Irena Grum Kulovec, Marjetka Kovačič

NOVO IZ BOLNIŠNIČNE ŠOLE IN VRTCA
Zaključek akcije
„KNJIGO PODARIM – BOLNEGA PRIJATELJA
RAZVESELIM“
Vrtec Ciciban je že drugič organiziral akcijo
zbiranja knjig „Knjigo podarim - bolnega
prijatelja razveselim“. V akcijo so se vključili
tudi nekateri drugi vrtci in šole. Zaključili
smo jo s svečano predajo knjig otroškemu
oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto.
Namen akcije je bil dosežen, kar je bilo
razvidno z veselih obrazih malih bolnikov.
Takoj so začeli odvijati pisane pakete in pre
gledovati knjige.
Otroci v bolnišnici zelo radi prebirajo knji
ge, zato so na oddelku nepogrešljive.
Vsem, ki so sodelovali pri zbiranju knjig,
se zahvaljujemo. Posebna zahvala naj ve
lja otrokom, ki so svoje priljubljene knjige
odstopili bolnemu prijatelju.
Zaključiliili smo akcijo Knjigo podarim
bolnega prijatelja razveselim.

V pisanih paketih se skrivajo podarjene
knjige.

POČITNICE SO TU
Meseca junija se je vonj po počitnicah vse
bolj širil tudi na otroškem oddelku.
V šolah in vrtcih so potekale različne pri
reditve in družabna srečanja. Za veselo
vzdušje v bolnišnici so poskrbeli mladi
folkloristi OŠ Drska pod vodstvom gospe
Majde Nemanič. Med petjem in plesom so
nam predstavili več ljudskih pesmi, plesov
in rajalnih iger. Tako so tudi bolni otroci
zabavno in prijetno praznovali zaključek
šolskega leta.
FS OŠ Drska na obisku v bolnišnici
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dober tek
Pripravila Danica Jožef

KRUH,
NAŠ VSAKDANJI,
DO KDAJ?
Takoj na začetku mojih kuharskih vrstic bi se rada zahvalila uredniš
tvo Vizite, za povabilo k sodelovanju pri ustvarjanju novih številk.
Ker bo zaradi varčnosti sedaj Vizita izhajala samo občasno, sem
bom tudi sama prilagodila vsebini in ne bom pisala jedilnikov,
ki so trenutno aktualni, tem več na splošno. Za to število sem se
odločila, da bom napisala nekaj o kruhu. Zakaj? Vsakodnevno se
soočamo, da se ogromno kruha zavrže v smetnjake, še ne dolgo
nazaj smo kruh, ki je ostajal nosili k babicam na kmete, kjer so ga
porabile za živali, posledično pa smo dobili nazaj njihove dobrote
(jajca, meso, mleko, skuto….), ker pa je danes vsega tega manj,
babice so omagale, kruh roma v koše. Mladim gospodinjam pri
poročam, če imajo le malo časa, da kruh posušijo v pečici ali na
zraku, ga nato zdrobijo in dobijo drobtine, ki jih koristno nato
uporabijo pri kuhanju, ravno tako lahko dva dni star kruh porabi
jo za kruhove cmoke, ki teknejo poleg raznih omak, golažev, ne
nazadnje pa se lahko naredi iz kruha tudi kruhova torta, ki ni nič
slabša od biskvitne. Da ne bi imeli problemov z ostanki kruha,
priporočam da ga med prostim časom ali ob sobotah, nedeljah
spečete doma, ga nato razrežete na manjše kose in zamrznete
in jih nato jemljete samo toliko kolikor potrebujete. To, kakšen
kruh je dober, oziroma primeren za pojest, so danes še vedno
različna mnenja, trenutno priporočajo kruh iz temne moke, ki se
pridobiva iz ajde, pire, rži, ječmena, pšenice z otrobi, itd… Sama
pečem kruh iz polčrne moke, s primesjo pirine ali ajdove moke in
semeni. Za praznike pa seveda pride na vrsto prazničen kruh, ki se
ga naredi s pomočjo bele moke, mleka in jajc. V današnjem času
pečejo kruh v avtomatih, sama tega še nisem poskusila, ker želim
imeti občutek testa v rokah in nato tudi pri oblikovanju. Ljudje, ki
prisegajo na zdravo življenje si priskrbijo celo manjše mlinčke na
kamen in si potrebno količino zrnja sproti zmeljejo, pravijo da v
takem kruhu ostane več hranilnih snovi. Če kupimo v trgovini pol
novredno moko, ki vsebuje sestavine žitnega zrna: škrob (v jedru
zrna), balastne snovi in rudnine (v ovojnicah zrna), beljakovine,
vitamine (B1, B2, B3, B6, E, K včasih tudi A), življenjsko pomembne
maščobe, rudnine, mikroelemente, encime in hormonske snovi, ki
so večinoma v kalčku. Polnovredna moka ima prijeten, poln vonj
po žitu in vsebuje še biološko aktivne snovi. Zaradi nenasičenih
maščobnih kislin se hitro pokvari, zato je najbolje, če jo meljemo
ali kupimo le za sproti. V vsej tej naglici in hitenju v vsakdanjem
vrvežu, bi si morali vzeti čas in si kdaj pa kdaj speči tudi hlebček
kruha, ki ga bomo pojedli z užitkom ob spominih na mlada leta,
ko je v kuhinji večkrat zadišalo po kruhu in smo komaj čakali, da
smo odtrgali malo skorjice.
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Predlagam tri recepte in sicer:
Za začetek bomo spekle hlebček kmečkega kruha za
katerega bomo potrebovale: 70 dag polbele moke (tip 850), 10
dag ržene moke, 20 dag ajdove moke, 2 dag soli, 10 dag kvasa, 6
dcl tekočine (4 dcl vode in 2 dcl mleka).
Moke zmešamo v malo večjo posodo, posolimo, kvas zmešamo s
sladkorjem in tekočino, ter zlijemo v jamico, ko prične naraščati,
s kuhalnico ali mešalnikom počasi prilivamo tekočino in meša
mo. Ko se testo prične ločevati od mešalne vilice, ga posipamo
in pustimo hajati, nato ga pognetemo v hlebček in položimo na
nameščen pekač, kjer ga pustimo kakšno uro, da ponovno vzhaja.
Nato ga v pečici pri 190-200° zlato rjavo zapečemo.
Drugi recept nadevan kruh pride v poštev, če imamo višek
jajc, kajti tu jih potrebujemo dvajset, 400 g kruha, ni potrebno
svežega, 20 dag suhega mesa, 20 dag slanine, sol, poper, 1 zavitek
suhega kvasa (pripravimo ga po navodilih).
Priprava: kruh narežemo na manjše koščke, jajca penasto ume
šamo, posolimo, popopramo in prelijemo po kruhu. Primešamo
vzhajan kvas in na kockice narezano suho mesto in slanino. Zmes
naj počiva 1 uro. Pripravimo si aluminijasto folijo in nanjo nade
vamo zmes, ki jo oblikujemo v štruco. Zavijemo in postavimo v
ogreto pečico na 180° in pečemo 1 uro.
Za kruhovo torto potrebujemo: 10 dag dobro posušenega
belega kruha, 1-2 žlički ruma, 28 dag zmletih mandeljnov ali orehov,
28 dag sladkorja, nastrgana limonina lupina, malo cimeta, zmletih
klinčkov, 5 jajc, 3 rumenjaki in malo masla za drobtinice.
Kruh zmeljemo in pokapamo z rumom, da so drobtine vlažne,
nato penasto vmešamo celo jajce,dodamo rumenjake vseh jajc
in sladkor, primešamo navlaženim drobtinam, dodamo lupinico,
klinčke, cimet, nazadnje pa še sneg iz beljakov (7) in zmlete man
deljne ali orehe. Model za torte namažemo z maslom in potrese
mo z drobtinicami, napolnimo s testom in spečemo v srednje topli
pečici, okoli 30 minut. Ohlajeno torto stresemo iz pekača in lahko
premažemo z glazuro, ali pa samo posipamo s sladkorjem.
S pomarančno glazuro je zelo okusna: z nekaj kockami sladkorja
obdrgnemo pomarančo (neškropljeno), k 20 dag sladkorne moke
primešamo pol precejenega soka od pomaranče, mešamo, da se
sladkor stopi, nato prilijemo še drugo polovico soka, še mešamo, da
postane glazura lepo gladka in z njo prelijemo ohlajeno torto.

obiskali smo
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije na Plitvicah

Skrit v še nedotaknjenem, stoletnem gozdu, se razkriva fascinanten naravni sistem.
Šestnajst jezer z intenzivno modro zeleno barvo, ki so med seboj ločena z
edinstvenimi kaskadami iz lehnjaka, preko katerih se iz jezera v jezero preliva kar 92
slapov, je območje Plitviških jezer.
UNESCO je ta nacionalni park uvrstil na seznam
najlepših naravnih znamenitosti evropske in
svetovne dediščine.
Eden prvih raziskovalcev tega naravnega
fenomena, akademik Ivo Pavlek, je že davnega
leta 1937 povedal: »Vode, jezera, slapovi in
gozdovi so tudi drugod, vendar so Plitviška
jezera le ena. Morate jih obiskati“. In mi smo jih.
Z udobnim avtobusom smo se te junijske sobote odpravili parku naproti. Vreme nam
Navodila za tekmovanje
je bilo naklonjeno in že smo se podali na pot, imenovano vodna ogrlica.
Prepustili smo se zvokom bučanja slapov, globokemu miru gozda, raziskovanju
kraških jam, pogledu na
kristalno modra jezera,
belino slapov in kaskad,
zelenilu rastlinskega sveta,
se nadihali svežega in
čistega zraka, popeljali z
jezerskim plovilom in
panoramskim vlakom.

Vse to se staplja v neprimerljivo romantično in čarobno
doživetje in imeli smo se naravnost čudovito. Po ogledu
smo si privoščili pozno kosilo in si nazdravili, z obljubo,
da se jeseni odpravimo v Benetke ter se polni lepih vtisov
vrnili domov.
Marjanca Čegovnik
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obiskali smo

V Pisi: Irma,
Jožica in
Vilma

Irma Kumer, DMS, Nevrološki oddelek

STROKOVNA EKSKURZIJA PO TOSKANI
Toskana je gričevnata pokrajina v sredini Italije ter ena od
najbolj obleganih evropskih turističnih predelov. Mesta so
prepredena z bogato zgodovino, polno arhitekturnih umet
nin, dobre hrane in vrhunskih vin.
Farmacevtsko podjetje Medis s strokovno
sodelavko Majo nas je povabilo, da te le
pote Apeninskega polotoka okusimo s še
17 medicinskimi sestrami ter zdravstveniki
celotne Slovenije.

Prvenstven namen naše ekskurzije je
bil ogled bolnišnice Del Ceppo v mestu
Pistoia (mesto je dobilo ime po izdelavi
pištol in pušk, ki so jih v tem mestu izde
lovali).

Naša pot je potekala preko Pise, kjer smo
v sončnem zahodu občudovali lepote
arhitekture s prečudovitim marmorjem in
domiselno razporeditvijo stavb. Stolp, ki je
za več kot 5 metrov nagnjen in se že 200 let
ne nagiba več, prikazuje moč narave nad
samim človekom.

Prijazne bolnišnične koordinatorice
ogleda so nam prikazale sestavo ter
organizacijo dela v njihovi ustanovi.
Takoj smo zaznale, da obravnava
približno enako število bolnikov kot
naša bolnišnica s prav tako podobnim
številom zaposlenih.

Ker pa je bilo avtobusno potovanje na
porno in dolgo, smo želeli svoje utrujene
noge odpočiti v prijetni hladni sobi hotela
Bellavista, katerega pa nikakor nismo mo
gli najti. Tako, da smo morali kar precejšen
del hribovite, ozke poti prepešačiti in to ob
1.00 uri zjutraj. Ob tem pa ni bilo nobene
slabe volje, kajti pot nam je osvetljevalo
na tisoče kresničk ter ob tem ustvarjalo
prečudovito igro svetlobe in teme ter
sladkih vonjav mnogega cvetja Toskan
skih gričev.

Ob ogledu sem zaznala mirnost pri
obravnavi bolnika na oddelkih. Bolniške
sobe so urejne, prostorne, smiselno op
remljene. Tudi hodniki ter ostali prostori
so silno svobodni, široki in tudi čisti.
Osebje nič kaj drugačno od našega,
mogoče le – to, da vse aktivnosti storijo
mirno, počasi brez hrupa in nepotreb
nega ropota.
Po ogledu dialize, pediatričnega oddelka
ter oddelka splošne medicine smo našo

pot sklenile z velikim nasmehom (kajti
kooordinatorice so ves čas kazale svoje
lepe zobe) ter prijaznimi besedami zah
vale.
Pot nas je nato vodila do glavnega in
najpomembnejšega mesta v Toskani
– Firenc, ki je znano po Petrarci, Bocaccu,
Danteju, Leonardu in Micelangelu. Je rod
no mesto renesanse ter različnih katedral
z bogato zgodovinsko vrednostjo. Najprej
nas je panoramski pogled na samo mesto

Marko Kobe

Napovedujemo....

ŠPORTNE IGRE SLOVENSKIH
BOLNIŠNIC
V okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije bodo
28. in 29. avgusta 2009 v Portorožu organizirane že 4. šport
ne igre, na katerih bodo sodelovali športniki slovenskih bol
nišnic, MZ in ZZZS. Svoje spretnosti bodo merili v trinajstih
športnih disciplinah: tenisu, namiznem tenisu, odbojki na
pesku, malem nogometu, mini golfu, košarki, balinanju,

pikadu, streljanju, streljanju z lokom, badmintonu, plava
nju in družabnih igrah.
Prijave za sodelovanje na igrah bomo v bolnišnici začeli zbi
rati takoj, ko bomo od organizatorjev dobili podrobnejše
informacije.

šport in rekreacija

MEDNARODNE
ŠPORTNE IGRE –
UMAG 2009

prijetno zadovoljil v popolni lepoti
stvarstva, nato pa smo prehodili še
samo mesto ter si pogledali lepote
še od bližje.
Starodavni mesti San Giminiani ter
Siena pa sta mi dali največji pečat
celotne poti. S svojo srednjeveško
lepoto, bogato družinsko kulturo ter
značilnimi stolpi, ulicami ter trgi sta
naredili prijeten vtis na slehernega
posameznika.
Da pa bi bogastvo Toskane v celoti
okusili, smo za zaključek naše poti
obiskali „vinske gorice“ v predelu
Villadievole, kjer je bila na razpolago
paleta njihovih vrhunskih vin.
Okrepčani z lahko ter okusno hrano
in dobre volje zaradi pokušanja vin
smo celotno potepanje zaključili z
mislijo:“ Res je lepa ta dežela!“.
V poznih urah nedeljskega jutra smo
zagledali prelepo Slovenijo, ki je kljub
vsem lepotam Toskanskih gričev ter
zelenja najlepša in naša. Z zahvalo stro
kovni sodelavki Maji ter njeni farmacev
tski firmi Medis ter s prijetnimi vtisi na
celotno popotovanje smo pot zaključili
z željo, da se še kdaj srečamo v osredn
jem delu Italije.
V imenu vseh treh udeleženk bi se rada
zahvalila pomočnici direktorice za ZN
ga. Zlati Rebolj, da nam je omogočila
udeležbo na strokovni ekskurziji.

Sonja Bučar, Alenka Andolšek
Letošnje 9. mednarodne športne
igre Sindikata zdravstva in social
nega varstva so potekale od 30.
5. do 3. 6. 2009 v Umagu.
Našo bolnišnico je zastopalo 21
tekmovalcev, ki je sodelovalo v
večini športnih kategorij.
Kot vsako leto smo tudi na le
tošnjih igrah odlično zastopali
našo bolnišnico in na koncu os
vojili odlično 2. mesto. Le za las (2
točki) nas je premagala ekipa SB
»Daruvarske Toplice«, ki je štela
86 članov in bila najštevilčnejša
ekipa iger.

Naši dosežki:

Odbojkarice

Kljub napornemu urni
ku tek movanj in malo
bolj navihanemu vre
menu smo ob dobri or
ganizaciji, ki jo je ime
la v malem prstu naša
Breda, v kolektivnem
duhu in medsebojnem
druženju ponovno do
kazali, da smo trd oreh
za ostale ekipe.

POKALI
1. mesto: odbojka ženske
1. mesto: vrv moški
2. mesto: košarka ženske
2. mesto: odbojka moški
2. mesto: tenis moški
3. mesto: streljanje ekipno
3. mesto: tenis ženske
3. mesto: košarka moški
3. mesto: vrv ženske

Za udeležbo na igrah
se v prvi vrsti lepo
zahvaljujemo naši di
rektorici Miri Retelj,
Sindikatu zdravstva in
socialnega varstva in
vsem sponzorjem, ki
so nam omogočili ude
ležbo na igrah.

MEDALJE
1. mesto: namizni tenis moški
1. mesto: kros ženske
1. mesto: kros moški
3. mesto: kros ženske
3. mesto: pikado moški

Nikoli utrujene

Ekipa v Umagu

Najmlajša tekmovalka

tudi letošnje leto smo imeli v krosu favorita med
najmlajšimi. to je, zdaj že kar naša, Maša, ki je s svo
jim nastopom navdušila tako gledalce kot ostale
tek movalce, predvsem pa našo ekipo in na koncu
je kot najmlajša udeleženka prejela pokal.

Nas vi de nje pri hod
nje leto, na 10. Med
na rod nih igrah sin
di kata zdravs tva in
so cial ne ga vars tva v
uma gu!
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Marta Lindič

POPOLDNE NA
GORJANCIH
Gloria Murn in Mojca Simončič

ZAKLJUČNO SREČANJE
PROSTOVOLJCEV
SPLOŠNE BOLNIŠNICE
NOVO MESTO
Končno nam je uspelo – vreme je zdržalo in naše zaključno
srečanje smo 18. maja letos lahko organizirali na Rudolfovem
splavu. V lanskem šolskem letu je meseca maja veliko deževalo,
zato zaradi previsokega vodostaja reke Krke ni bilo možno izpluti
s splavom.

Četrtkovo popoldne je bilo prelepo in Simonina ideja, kako je
skrajni čas, da jo mahnemo nekam ven iz „špitala“, zelo dobro
došla. Pešačenje na Gorjance se je zdelo zelo posrečena izbira,
saj si hitro gor in hitro dol. Kljub številnim obveznostim kolegic
je bila udeležba za prvič (letos) kar zadovoljiva in v pravljičnem
številu (sedem) smo jo takoj po končanem delovniku mahnile iz
Gabrja. Celo Marta, naša upokojena šefica, se nam je pridružila,
čeprav nima kot prava penzionistka nobenega prostega časa.
Ji je rekel mož (Milan), da je prej, ko je bila še v službi, vsaj ve
del, kje je polovico dneva, zdaj pa v glavnem nima pojma, kod
hodi, doma je namreč skoraj nič ni.
Za pohod se je potrebno dobro pripraviti in za uvod v popol
dansko avanturo se je prav prilegel aperitivček, ki nam je dal
potrebno korajžo in energijo za pešačenje v vročini navkreber.
Seveda se nismo pretegnile in smo v objemu zelenih krošenj

Na povabilo koordinatorice prostovoljcev v bolnišnici gospe Jožice
Rešetič smo se vsi prostovoljci v splošni bolnišnici, mentorice na
oddelkih, obe mentorici v šoli ter predstavnica naše šole gospa
Monja Pust udeležili zaključnega srečanja. Gospa Rešetičeva je
uvodoma za lokalno televizijo Vaš kanal predstavila naše pleme
nito delo, predstavili pa smo tudi eno od treh naj prostovoljk leta
Srednje zdravstvene šole v SB NM v letu 2008 – dijakinjo četrtega
letnika Karmen Bohorč.
Na Rudolfovem splavu sta nas pričakala Primicova Julija in spla
var. Pripravila sta nam pester program in pogostitev. Izmed pro
stovoljk si je splavar izbral svojo namestnico – dijakinjo tretjega
letnika Senido Džananović. Na koncu smo se poslovili z novo
naučenim grajskim plesom.
Mentorici sva prostovoljkam podelili pohvale za aktivno sodelo
vanje v prostovoljnem delu v šolskem letu 2008/09.
Največja pohvala pa gre naši koordinatorici, ki nam je omogočila
tako lep zaključek šolskega leta in vzpodbudila prostovoljke, da
se bodo še naprej ukvarjale s prostovoljnim delom.

dreves, ki so blažile pasjo vročino, ubirale zelo lahkoten tempo
– človek ne sme biti prekmalu na cilju. Med hojo smo klepetale
in pretresale novosti, za katere običajno v službi nimamo časa,
hkrati pa ugotovile, da nekaterih poti do koče pri Gospodični
sploh ne poznamo. Rekreacija nam je zbudila volčji tek in da
slučajno ne bi izgubile kakšnega grama, smo komaj dočakale
divjačinski golaž in jabolčni zavitek s sladoledom. Njami!
Nazaj grede nismo mogle kar tako mimo izvira Gospodične,
kjer smo krstile novopečene članice kolektiva, jasno pa je, da
smo se v vodi namočile tudi ostale. Zdaj bomo ostale dolgo
mlade in lepe.
Druženje mimo službenih obveznosti bogati naše medsebojne
vezi in spleta v kolektivu še trdnejše vezi.
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nagradna križanka

NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ PREJŠNJE
ŠTEVILKE VIZITE:
1. nagrada: Martin KASTELIC, Gabrje
2. nagrada: Vanja REŽEK, Otočec
3. nagrada: Mira LUKIČ, NM
Pravilni odgovor se glasi: TRANSPLANTACIJA

Prvi nagrajenec lahko nagrado prevzame
v tajništvu bolnišnice, ostali nagradi bomo
poslali po pošti.

Pravilno izpolnjene kupone križanke pošlji
te na naslov uredništva!

NAGRADE TOKRATNE KRIŽANKE SO:
1. NAGRADA: knjiga
2. NAGRADA: majica
3. NAGRADA: praktično darilo

Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
Tel: 07 39 16 115, fax: 07 33 23 097,
e-mail: vizita@sb-nm.si
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V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE
NO

VO

Knjižice V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE lahko dobite pri vašem izbranem zdravniku ali pa jih poiščete
na Krkini spletni strani www.krka.si.
Več informacij o boleznih srca in žilja dobite na
www.ezdravje.com.

