
Poštnina plačana pri  
pošti 8105 Novo mesto

interno glasilo
splošne bolnišnice
novo mesto

letnik IX, oktober 2009
   46

stran 5

stran 41

stran 59

Sodelovanje regijskih bolnišnic

Pandemska gripa

IV. športne igre slovenskih bolnišnic 
“PORTOROŽ 2009“



2

UREDNIŠKI ODBOR VIZITE:
glav na ured ni ca: Zden ka seniČar, od go vor na ured ni ca Jan da špiler, čla ni ured niš ke ga od bo ra: alen ka anDolšeK, Kar men JaneŽiČ, ma tej 
KocJanČiČ, ani ca Kolar, Zla ta rebolJ, mira retelJ, ma te ja reŽeK, ana ribiČ ter zu na nja so de lav ka ta de ja KoneČniK. e-na slov: vizita@
sb-nm.si. ob li ko va nje: artelJe, gra fič na pri pra va in fil mi: špes, gra fič ni stu dio, novo me sto, tisk: tisKarstvo šepic, na kla da 1400 iz vo dov.

uvodniki - vmesniki

Mira Retelj

Fo
to

: M
ar

ko
 H

ro
va

t

Minilo je poletje, ki ga je zaznamovalo nekaj težko pričakovanih 
vročih dni. In ko so prišli, smo z vso vnemo vklopili hladilne 
naprave, da bi nam pričarale užitke hladnih dni. Nikoli nismo za-
dovoljni s tem, kar imamo, vedno si želimo in hrepenimo po tistem, 
česar nimamo, kar nas nemalokrat žalosti in nas dela nesrečne. 

JESEN V RECESIJI

lovna mesta, ki jih je potrebno 
ohraniti. V dolenjsko-belokran-
jski regiji je vse več brezposel-
nih. Včasih dobra podjetja se 
otepajo z izgubami in težavami, 
kako delavcem zagotoviti delo 
in s tem tudi plače. V javnih 
ustanovah, kamor sodi tudi naša 
bolnišnica, imamo dela dovolj in 
ga bomo tudi imeli, vprašanje pa 
je, če bo plačnik (MZ, zavaroval-
nica) zagotovil denar za draga 
zdravila, drage in manj drage 
materiale, da o kadru sploh ne 
govorimo. Brez zadostnega 
števila zaposlenih vseh special-
nosti, brez dragih pripomočkov 
in metod, brez vlaganja v nova 
znanja si v današnjem času 
težko predstavljamo kvalitetno 
zdravljenje in negovanje pacien-
tov. Ne skrbi me pomanjkanje 
zdravnikov, ker vem, da so naši 
zdravniki tudi v manjšem številu 
zmožni poskrbeti za vse bolnike 
in tudi država se bo zelo potru-
dila, da bo njihovo delo pravično 
nagrajeno.

Ne želim biti črnogleda, vendar 
me vedno bolj skrbi kakovost 
zdravstvene nege bolnikov in 
njihova oskrba. Ministrstvo za 
zdravje zahteva od vodstva 
bolnišnice zmanjšanje števila 
zaposlenih in obljublja pa-
cientom enako dobro oskrbo 
kot do sedaj. 

Napočil je čas, ko se vse, prav 
vse, meri samo še z denar-
jem. Kako dragi smo, koliko 
stanemo, koliko bi morali na-
rediti, koliko materiala smo 

porabili... Ker se na vse gleda  
skozi stroške, se marsikateremu 
managerju pri stranskih vratih 
vztrajno vriva misel, da bi bilo 
potrebno znižati izobrazbeno 
strukturo medicinskih sester in 
se vrniti v čase po drugi svetov-
ni vojni, ko so bolnike negovale 
usmiljene sestre in s pomočjo 
priučenih pomočnic pomagale 
zdravnikom. Upam, da cenjeni 
strokovnjaki, ki jih imamo v 
naši bolnišnici kar nekaj, ne 
razmišljajo na ta način. Zakaj 
ne? Ker se zavedajo, da njiho-
va visoka strokovnost zahteva 
tudi visoko usposobljeno 
pomoč pri njihovem delu, kar 
edino vodi k uspešnemu zdrav-
ljenju bolnikov. Ne nazadnje si 
tudi pacient v enaindvajsetem 
stoletju  zasluži izobraženo 
medicinsko sestro, ki bo ob-
vladala najnovejše procese 
zdravstvene nege, ki bo znala 
presoditi, kaj bolnik najbolj 
potrebuje, da bo čim prej okre-
val. Samo izobražena medicin-
ska sestra lahko nudi tudi 
psihično podporo, ki jo v času 
zdravljenja pacient tako zelo 
potrebuje. Zelo nenavadno bi 
bilo, da bi bile medicinske ses-
tre bistveno manj izobražene 
od večine pacientov. 

Razmere so po vseh regionalnih 
bolnišnicah več ali manj podobne. 
Če bodo Ministrstvo za zdravje 
in zdravstvene zavarovalnice še 
naprej vztrajali pri zmanjševanju 
števila zaposlenih v zdravstveni 
negi, bo to imelo posledice pri 
zagotavljanju kvalitetne zdravst-
vene nege, česar pa si zagotovo 
nihče ne želi. 

Zaposleni v zdravstveni negi 
in oskrbi smo pripravljeni trdo 
in odgovorno delati. Se pa 

sprašujemo, kako dolgo bomo 
zmogli, če bo potrebno pri 
varčevalnih ukrepih vztrajati dalj 
časa. Ne gre samo zato, da dela 
fizično ne bomo zmogli, ampak 
tudi zato, ker se zaradi preutru-
jenosti poslabša komunikacija 
med zaposlenimi in bolniki, pa 
tudi med zaposlenimi, to pa 
neizogibno vodi v konflikte. Si 
morda želimo tega ?

Vsem tem črnim scenarijem 
se bomo z vsemi močmi uprli. 
Zaposleni v zdravstveni negi si 
bomo prizadevali, da bo za pa-
cienta čim bolje poskrbljeno, 
da nam bo zaupal in da se bo v 
bolnišnici počutil dobro. Samo 
zadovoljen pacient je odraz do-
brega dela v zdravstvu. Dobro 
delo pa je mogoče takrat, kadar 
so zaposleni zadovoljni. S svojo 
pozitivno naravnanostjo in s 
pomočjo vodstva bolnišnice 
bomo zagotovo dočakali lepši 
jutri, ki se nam čisto po malem 
že nasmiha.

Zlata Rebolj,  
pomočnica direktorice  

za zdravstveno nego

Vedno smo se veselili jeseni, 
čeprav nas je navdajala tudi 

z nekoliko žalosti. Pridne in 
prizadevne prebivalce Dolenjske 
in Bele krajine je vedno nagradi-
la z obilico pridelka, ki ga je bilo 
potrebno samo še pospraviti in 
se pripraviti na prihajajočo zimo. 
Ob spravilu pridelkov se vedno 
zberejo prijatelji, sorodniki in 
znanci in se po opravljenem delu 
poveselijo. Lepa, sončna jesen 
nam odganja sive, črne misli, ki 
nas bodo vsak čas zajele. Prostor 
v naših glavah smo jim že prip-
ravili. Ne zaradi slabega vreme-
na, ki nam ga obeta prihajajoča 
zima, in krajšega dne, ampak 
zaradi slabih napovedi vodilnih 
ekonomistov in politikov v 
državi. Večine prebivalcev ne 
skrbi obilen pridelek, ki ga je 
potrebno pospraviti, ampak de-
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POVRAČILO STROŠKOV ZA 
PREVOZ NA DELO IN Z DELA
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 
103/07) v 1. odstavku 130. člena določa, da mora deloda-
jalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prevoz na 
delo in z dela v višini, določeni s kolektivno pogodbo. 

Kolektivna pogodba za dejavnost 
zdravstva in socialnega varstva Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 15/94 in nadaljnji), 
Kolektivna pogodba za zdravnike in 
zobozdravnike v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 14/94 in nadaljnji) 
ter Kolektivna pogodba za zaposlene 
v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 
60/98) določajo, da se delavcu pov-
rnejo stroški prevoza na delo in z dela 
v višini stroškov javnega prevoznega 
sredstva. Do povračila so upravičeni vsi 
delavci, katerih bivališče je oddaljeno 
od delovnega mesta najmanj 1 km po 
najkrajši poti. Delavci so upravičeni 
do tega povračila tudi v primeru, če 
na poti ni organiziranega javnega 
prevoza, pri čemer se povračilo določi 
na osnovi 15 % cene motornega benci-
na - 98 oktanov za 1 km oddaljenosti 
bivališča delavca. 

Pravica do povračila stroškov za prevoz 
na delo in z dela je zakonska pravica, 
višina povračila pa je določena s kolek-
tivno pogodbo in v Zakonu o 
višini povračil stroškov 
v zvezi z delom in 
nekaterih drugih 
prejemkov (Uradni 
list RS, št. 87/97 in 
nadaljnji) v povezavi 
z Uredbo o višini 
povračil stroškov 
v zvezi z delom in 
drugih prejemkov, ki se 
ne vštevajo v davčno osnovo 
(Uradni list RS, št. 140/06 in 
76/08), ki določa zneske za posamezne 
vrste izplačil določenih stroškov v zvezi 
z delom, ki se ne vštevajo v davčno os-
novo dohodka iz delovnega razmerja. 

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi 
z delom in nekaterih drugih prejem-

Zdenka Kralj

kov (ZPSDP) (Uradni list RS, št. 87/97 in 
nadaljnji) določa, da se z dnem uveljavitve 
zakona, to je s 01.01.1998, prenehajo up-
orabljati določbe kolektivnih pogodb in 
drugih predpisov, ki so z njim v naspro-
tju, pri čemer se povračilo stroškov pre-
voza na delo in z dela na podlagi 2. člena 
ZPSDP izplačuje pod pogoji in na način, 
določen s kolektivnimi pogodbami in 
drugimi predpisi, ki urejajo izplačevanje 
teh prejemkov. Višina povračila stroškov 
prevoza na delo in z dela je določena v 8. 
členu ZPSDP, ki določa, da se stroški pre-
voza na delo in z dela povrnejo v višini 
stroškov prevoza z javnimi prevoznimi 
sredstvi, če pa zaposleni nima možnosti 
prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se 
mu prizna kilometrina v višini 15 % cene 
neosvinčenega motornega bencina - 95 
oktanov. Pri določanju oddaljenosti se 
upoštevajo najkrajše običajne cestne 
povezave. Navedeno se uporablja v pov-
ezavi z Uredbo o višini povračil stroškov 
v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se 
ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list 

RS, št. 140/06 in 76/08), ki določa 
zneske za posamezne vrste 

izplačil določenih stroškov 
v zvezi z delom, ki se 
ne vštevajo v davčno 
osnovo dohodka iz de-
lovnega razmerja. 

Zaposleni pravico do 
povračila stroškov za 

prevoz na delo in z 
dela uveljavljajo na 
podlagi podane izjave 

za uveljavljanje povračila 
stroškov za prevoz na delo in z dela, pri 
čemer so, v kolikor pride do spremembe, 
ki bi vplivala na višino izplačila povračila, 
dolžni delodajalcu spremembo sporočiti 
v roku 8 dni od nastanka spremembe. 
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SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI!

Različna gibanja nekaj stoletij nazaj so 
ljudi prisilila, da so se združevali in uprli 
takratnim gospodarjem. To so bili zametki 
sindikatov, ki so se, vsak po svoje, borili za 
delavstvo. In čas je tekel… Do bližnje pre-
teklosti, obdobja naše skupne nekdanje 
države, so sindikati skrbeli predvsem za 
druženja in cenejše nakupe raznih dobrin. 
Z vizijo in pogumom nekaterih revolucio-
narnih Slovencev in z našo referendum-
sko voljo smo postali samostojna država. 
Sindikati so se na novo organizirali in spet 
bijejo svoj boj. Pomen sindikalnega giban-
ja se je z leti popolnoma spremenil. Po po-
dpisu kolektivnih pogodb so se pogajali 
predvsem za višje plače (npr. zahtevali so 
15% zvišanje, dobili cca 8%), danes pa se 
zelo težko pogajajo, da ohranijo tisto, kar 
so že dosegli. Vse to se dogaja v dialogu 
skoraj z istimi ljudmi, ki so nam nedolgo 
tega obljubljali novo Švico v Evropi, z 
ljudmi, ki imajo škarje in platno, ki želijo 
prekiniti socialni dialog na račun njihove 
»požrešnosti« in izgovora, da smo v recesi-
ji. Ker smo sindikati močni in vladi običajno 
trn v peti, le-ta na sindikate vrši pritiske, 
želi razvrednotiti naše delo in dosežke in 
nas med seboj celo skregati. 

Verjamem, da jim to ne bo uspelo, pa čeprav 
bo potrebno, da se ponovno preštejemo 
na cesti! Sindikat zdravstva in socialnega 
varstva v našem zavodu je največji, saj je 
vanj včlanjenih več kot polovica zapos-
lenih. Ponosni smo na to!

Sindikat je članstvo in članstvo je sindi‑
kat! Skupaj smo močnejši in če bo treba, 
bomo to pokazali!

Istočasno bom izkoristila priložnost, da 
vam osvežim podatke o ugodnostih, ki 
vam jih nudita članstvo in članska izka-
znica na nivoju SZSV Slovenije v Ljubljani 
in v našem zavodu:

pomaga pri uveljavljanju vaših pravic •	
iz naslova delovnega razmerja,
nudi vam brezplačno pravno pomoč •	
pri reševanju vaših problemov na de-
lovnem mestu,

Ob medijskem in vladnem pompu, naperjenim proti sindikatom v državi, ne bo nič narobe, če 
vam namenim nekaj besed Viziti.

pri sindikalnih poverjenikih dobite •	
naše glasilo Obtok, v katerem lahko 
poiščete koristne informacije o vaših 
osebnih in naših skupnih naporih za 
dosego ciljev,
neposredno lahko sodelujete pri dogo-•	
varjanju kolektivne pogodbe (KP) in 
Zakona o plačah,
lahko se vključite v nadaljnja pogajanja •	
z vlado o pogojih in ceni vašega dela,
s člansko izkaznico lahko uveljavljate •	
popuste v večjih slovenskih zdraviliščih, 
na nekaterih smučiščih in na morju 
(glej zadnje strani Obtoka),
organizira poletne in zimske •	
počitnice,
pomaga pri reševanju gmotnega •	
položaja zaposlenih po KP,
nudi enakopravno sodelovanje v or-•	
ganih sindikata na vseh nivojih delo-
vanja le-tega,
nudi možnost najema kratkoročnega •	
brezobrestnega posojila iz sredstev 
sindikalne članarine in dodatnega 
varčevanja naših članov,
nudi možnost cenejšega nakupa •	
smučarskih, kopaliških, gledaliških kart,

Breda Benkič, predsednica SZSV bolnišnice

Člani sindikata se radi družijo

organizira moško in žensko rekreaci-•	
jo,
prispeva finančno pomoč ob smrti •	
svojca,
organizira in delno financira izlete,•	
z drobno pozornostjo se ob odhodu v •	
pokoj sindikat spomni svojega člana.

Spoštovane nove sodelavce in ostale pozi‑
vamo, da se včlanijo v sindikat Zdravstva 
in socialnega varstva v Sloveniji.

Obiščite nas v sindikalni pisarni, kjer vam 
vsak dan od 13.00 do 15.00 ure nudimo 
svetovanje in pomoč. 
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Direktor Splošne bolnišnice 
Brežice Dražen Levojević in di-
rektorica Splošne bolnišnice 
Novo mesto Mira Retelj sta s 
podpisom treh pogodb v sku-
pni vrednosti 279.000 evrov, v 
katerih se bolnišnici zavezujeta 
k sodelovanju pri pregledu bri-
sov materničnega vratu, histo-
patoloških preiskav ter pranju 
bolnišničnega perila, okrepila 
sodelovanje med bolnišnicama. 
Sodelovanje je skladno tudi z usmeritvami Ministrstva za zdravje o 
sodelovanju obeh regijskih bolnišnic. 

Pogodbe so bile sklenjene na podlagi predhodno izvedenih postopkov 
oddaje javnih naročil, v okviru katerih je bila Splošna bolnišnica Novo 
mesto izbrana kot najugodnejši ponudnik omenjenih storitev. 

Tovrstno sodelovanje je v interesu obeh bolnišnic. Splošna bolniš-
nica Brežice si bo na ta način zagotovila kakovostno izvajanje razpi-
sanih storitev po bistveno nižjih ponudbenih cenah; predvideva, da 

SODELOVANJE REGIJSKIH BOLNIŠNIC
(s spletnih strani bolnišnice)

bo prihranila 24.150 evrov letno. Po drugi 
strani bo Splošna bolnišnica Novo mesto 
s pridobljenimi posli povečala prihodke 
s trga za 279.000 evrov. Zaradi boljše iz-
koriščenosti svojih obstoječih resursov za 
izvajanje omenjenih storitev bo bolnišnica 
racionalizirala stroške za približno 80.000 
evrov.

SB Novo mestoSB Brežice

Pritožb pacientov zaradi dolgotrajnega in 
zapletenega sprejema v bolnišnico je bilo 
zadnje čase vse več in mrzlično smo iskali 
ustrezno rešitev. Prostora glavne medicin-
ske sestre in diplomiranih medicinskih ses-
ter oddelka smo preselili na novi lokaciji, 
nato pa smo z veliko dela in dobre volje 
ter podpore vodstva kirurškega oddelka in 
bolnišnice uspeli delno obnoviti prostore v 
prvem nadstropju kirurškega oddelka in jih 
pripraviti za centralni sprejem pacientov, ki 
bodo v bolnišnico sprejeti na planirane ope- 
rativne posege. Težave številnih pacien-
tov in njihovih spremljevalcev, predvsem 
starejših, ki se težje gibajo, so se zdaj ob 

ENOTA CENTRALNEGA SPREJEMA BOLNIKA NA 
KIRURŠKEM ODDELKU JE ZAŽIVELA V NOVI PODOBI
Se še spomnite? V prejšnji številki bolnišničnega glasila Vizita je bilo objavljeno pismo oziro-
ma zgodba pacientke, v katerem opisuje, kako jo je sam postopek sprejema na zdravljenje v 
bolnišnico utrudil in razočaral. Zaradi naše slabe organiziranosti je morala prehoditi nekaj deset 
stopnic, potrkati na mnoga vrata in se kar nekajkrat ustaviti pred steklenim okencem, preden je 
po dolgem čakanju vsa utrujena prispela do težko pričakovane postelje na bolniškem oddelku. 

Milanka Markelič

sprejemu zagotovo zmanjšale.

S prvim septembrom 2009 je na kirurškem 
oddelku tako začela delovati veliko bolje 
organizirana enota centralnega sprejema 
v prenovljenih in razširjenih prostorih, kjer 
pacientom zagotavljamo kakovostno indi-
vidualno obravnavo in zasebnost. Dnevno 
je v tej enoti obravnavanih od 30 do 40 
pacientov.

V enoti najprej opravimo administrativni 
sprejem, pri katerem administratorka 
vnese pacientove podatke v informaci-
jski sistem, medicinska sestra/zdravstveni 
tehnik pa pregleda, uredi in dopolni vso Administrativni sprejem
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potrebno medicin-
sko dokumentacijo 
in dokumentacijo 
zdravstvene nege. 
V kolikor pacien-
tovo zdravstveno 
stanje to dopušča, 
sledi negovalni del 
sprejema (umiva- 
nje, preoblačenje, 
popis obleke) in 
merjenje vitalnih 
znakov, potem pa 
obravnava pri diplo-
mirani medicinski 
sestri, ki preveri vse 
potrebne izvide, 
ki so potrebni za 
operativni poseg 
in jih je pacient 
opravil pri lečečem 
zdravniku. V pri- 
meru pomanjkljivih 
laboratorijskih iz- 
vidov  odvzame kri 
za manjkajoče pre-
iskave oziroma za 

transfuzijo, če pa pri izvidih prihaja do odstopanj, obvesti ope- 
raterja in sledi njegovim navodilom. 

Medicinska sestra/zdravstveni tehnik nato pacienta pospremi na 
odgovarjajoči bolniški oddelek.

V enoti centralnega sprejema opravimo tudi Dopplerske preiskave 
in posnamemo EKG, poleg tega pa za paciente, ki prihajajo na 
planirane operativne posege, pripravljamo in urejamo klinične 
poti. 

»Nikoli več ne boste imeli druge priložnosti, da napravite prvi 
vtis«, pravi pregovor. Upamo, da bo prvi vtis naših pacientov ob 
sprejemu v bolnišnico zdaj drugačen, boljši, hkrati pa se zahvalju-
jemo vsem tistim, ki so nas vztrajno pisno opozarjali na problem. 
Tudi z njihovo pomočjo smo naredili korak naprej.

V letu 2008 sem se izobraževala na Očesni 
kliniki v Ljubljani na oddelku za ortoptiko 
in strabologijo. Pridobila in poglobila sem 
teoretična in praktična znanja o refrakciji, 
refrakcijskih motnjah, binokularnem vidu, 
slabovidnosti in škiljenju ter začela ta znan-
ja uspešno uporabljati v praksi. V očesni 
ambulanti Splošne bolnišnice Novo mesto 
smo v začetku letošnjega leta uvedli ločeno 
ambulanto za ortoptiko in strabologijo, kjer 
v največji meri pregledujemo otroke.

AMBULANTA ZA 
ORTOPTIKO IN 
STRABOLOGIJO

Ambulanto za ortoptiko in strabologijo imamo organizirano 
en dan v tednu. Dnevno opravimo 20 do 25 ortoptičnih sta-
tusov. 

Ortoptični status ses-
tavlja vidno ostrino z 
očali ali brez, kjer otrok 
bere sličice, znake ali 
črke, odvisno od sta-
rosti, z razdalje šestih 
metrov. Sledi cover 
– uncover test (test 
pokrivanja - odkrivan-
ja), kjer orientacijsko 
določimo prisotnost in 
vrsto škiljenja. Izvajamo 
ga na bližino približno 
30 cm s pregledno lučko. Pri malih otrocih, starih manj kot 
eno leto, izvedemo Hirchbergov test, kjer s pregledno lučko 
orientacijsko določimo kot škiljenja oz. stopinjo odklona. 
Najpogostejša oblika škiljenja je konvergentno škiljenje 
(škiljenje navznoter), ki najpogosteje nastane v povezavi z 
refrakcijsko motnjo – daljnovidnostjo (hipermetropija).  

Z avtorefraktorjem izmerimo refrakcijsko motnjo, nato z 
merilcem za zenično razdaljo določimo zenično razdaljo. 
Sledi pregled na sinoptoforju. To je aparat, na katerem me-
rimo škilni kot in  binokularne funkcije vida (to je sodelo-
vanje oči pri gledanju z obema očesoma hkrati) s pomočjo 
več različnih sličic v okularjih. 

Binokularni vid je zgrajen iz treh funkcij:
1. stopnja je retinalna korespondenca (sodelovanje 

mrežnic obeh očes). Tu izmenično prižigamo in ugašamo 

Anja Hudoklin

Z dokumentacijo je dosti dela

Poskrbimo za preiskave

Vam posnamem EKG?
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svetlobo v levem in desnem okularju 
in opazujemo odklone obeh očes. Ko 
se zrkli umirita, določimo objektivni 
škilni kot. Nato izmerimo subjektivni 
škilni kot. Če sta objektivni in subjek-
tivni škilni kot enaka, pomeni da je reti-
nalna korespondenca normalna (NRK). 
Pričakujemo, da ima pacient tudi fuzijo, 
kar pomeni sposobnost združevanja 
slike s posameznega očesa v celoto. 
Normalno retinalno korespondenco 
lahko poleg meritve na sinoptoforju 

opravimo tudi s pomočjo Harringovih 
PA slik in z Bagolinijevim testom.

2. stopnja je fuzija (spajanje slik obeh 
mrežnic v eno samo sliko). V okularjih 
zamenjamo sličice. Širino fuzije najprej 
določimo v divergenco – navzven in v 
konvergenco – navznoter, preberemo 
širino fuzije. Tako določimo interval, 
znotraj katerega je pacient sposoben 
združevati slike iz posameznega očesa 
v celoto. 

3. stopnja binokularnega vida je stereo 
vid. Če ima pacient normalno reti-
nalno korespondenco in fuzijo, lahko 
določimo tudi globinski vid. V okularjih 
spet zamenjamo sličici. Nato odčitamo 
prisotnost ali odsotnost globinskega 
vida. Če stereo vida na sinoptoforju ne 
določimo, naredimo Titmus test. Otrok 
ima posebna očala in gleda različne 
živali in like v tridimenzionalni obliki.

To je osnovni ortoptični pregled, ki ga 
izvajamo predvsem pri otrocih z refrakci-
jskimi hibami, pri otrocih ter odraslih s 
škilavostjo ter pri odraslih z nepojasn-
jenimi vzroki dvojnega vida. Nato sledi 
obravnava pacienta pri zdravniku oftal-
mologu, ki na osnovi zbranih podatkov 
postavi diagnozo in naredi načrt zdrav-
ljenja. Ko pacient pride po določenem 
obdobju na kontrolni pregled, ortoptični 
status ponovimo. Če pacient doma dos-
ledno upošteva navodila zdravnika of-
talmologa, lahko že pri naslednjem kon-
trolnem pregledu ugotovimo precejšnje 
izboljšanje tako vidne ostrine kot tudi 
samega škiljenja.

Cover test

Pregled

Madox križ

Razne statistične tabele nam že nekaj 
časa kažejo, da se je v zadnjih sto letih 
število svetovnega prebivalstva povečalo. 
Pa ne na račun višje rodnosti, ampak tudi 
zato, ker se pričakovana življenjska doba, 
predvsem v Evropi, povečuje. Povečuje se 
delež starejših, v Sloveniji predstavljajo že 
skoraj petino prebivalstva, do leta 2060 
pa naj bi se njihov delež povzpel na 35 
odstotkov. 

Generalna skupščina Združenih narodov 
je 1. oktober razglasila za mednarodni dan 
starejših. Po svetu omenjeni dan obeležu-
jejo od leta 1990. Tudi pri nas potekajo pri-
reditve in akcije, ki so namenjene promociji 
spoštovanja, medgeneracijskega sodelo-
vanja in skrbi za starejše. Letos je od 30. 9. 
do 2.10. v Cankarjevem domu potekal že 
9. Festival za tretje življenjsko obdobje. V 
svoji predstavitvi so organizatorji zapisa-
li, da se življenje po določeni starosti ne 
ustavi. Starejši vsak dan dokazujejo pripra-
vljenost, da se dejavno vključujejo, čeprav 
stereotipi o njih pripovedujejo drugače. Re-
snica namreč je, da starost ni pomembna, 
pomembno je razumeti, da se svet spre-

1. oktober –  
mednarodni dan starejših

„TUDI TI 
BOŠ ENKRAT 
STARA, ČE NE 
BOŠ MLADA 

UMRLA!“

Sabina Klemenčič,  
univ. dipl .soc. delavka
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minja, da ostanemo budni in vedoželjni, da 
razumemo svet okoli sebe in da delujemo. 
Da se ne izključimo in ne dovolimo, da bi 
nas drugi potisnili na družbeni rob. Pravi-
jo, da je staranje prebivalstva izziv tudi za 
strokovnjake različnih strok. Letošnji festi-
val je bil namenjen sožitju generacij. Bil je 
priložnost za srečanje generacij in različnih 
družbenih, političnih in gospodarskih 
akterjev. Sama pa menim, da bi starejšim 
morali posebno pozornost namenjati skozi 
celo leto, ne samo na poseben, „zaukazan“ 
dan, doma, v krogu svojih družin, znancev, 
prijateljev, sosedov, še posebno pa bi mo-
rali biti spoštljivi in predvsem potrpežljivi 
pri stikih s starejšimi vsi mi, ki jih pri svojem 
delu dnevno srečujemo. 

Mnogi morajo v času bolnišničnega 
zdravljenja razmišljati tudi o tem, kako 
bo potekalo njihovo življenje po odpu-
stu iz bolnišnice. Pogosto je bolezen ali 
poškodba, ki jih je privedla v bolnišnico 
povod, da morajo popolnoma spremeniti 
način življenja, mnogi tudi okolje. Poleg 
tega, da so bolni in da izgubljajo nadzor 
nad svojim telesom, mnogi obenem iz-
gubijo tudi moč, da odločajo, kako in kje 
bi radi živeli. Ne vedo, kako bo z njihovim 
zdravjem, koliko pomoči bodo potrebo-
vali, katere življenjske potrebe bodo lahko 
opravljali samostojno, ali bodo popolno-
ma odvisni od tuje pomoči.  Negotovost 
pa povzroča tudi dodatne stiske. Možne iz-
bire so pogosto zelo omejene. Večina njih 
si želi živeti doma, po možnosti na enak 
način, kot pred boleznijo. Pa to pogosto ni 
možno. Vsakodnevno potrebujejo pomoč. 
Vse občine so dolžne za svoje občane za-
gotavljati in delno financirati socialno 
varstveno storitev pomoč družini na domu. 
Predpisano je, da mora biti delež subvenci-
je občine vsaj 50 % polne cene. Nekatere 
občine pa se odločijo za višji delež subven-
cije, tako da je cena za uporabnika odvisna 
od tega, v kateri občini živi. Glede na to, s 
kom občina podpiše koncesijsko pogod-
bo, je odvisno tudi, kdo storitev organizira 
in vodi. To so lahko javni zavodi, v praksi sta 
to najpogosteje Center za socialno delo ali 
Dom starejših občanov, zasebni izvajalci z 
dovoljenjem za delo ali pa občina ustanovi 
samostojni zavod. 

 Pomoč družini na domu je namenjena 
upravičencem, ki imajo zagotovljene bi-
valne in druge pogoje v svojem okolju, če 
se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne 
morejo oskrbovati in negovati sami.

Vrste storitev so:
 gospodinjska pomoč (priprava enega •	
obroka hrane ali dostava kosila, na-
bava živil, pomivanje posode, osnovno 
čiščenje bivalnega prostora, vzdrževanje 
spalnega prostora),
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene •	
(pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč 
pri umivanju, hranjenju in opravljanju 
osnovnih življenjskih potreb, pomoč pri 
vzdrževanju in negi osnovnih ortoped-
skih pripomočkov),
 pomoč pri ohranjanju socialnih sti- •	
kov (vzpostavljanje socialne mreže z 
okoljem, spremljanje upravičenca pri 
opravljanju nujnih obveznosti, priprava 
na institucionalno varstvo).

Do teh storitev so upravičeni:
 osebe, starejše od 65 let,•	
 osebe s statusom invalida ali druge in-•	
validne osebe,
 kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi •	
okvarami,
 otroci s težko motnjo v telesnem in •	
duševnem razvoju.

Storitev se prilagodi potrebam upravičenca 
in lahko traja v maksimalnem obsegu do 4 
ure dnevno, oziroma do 20 ur na teden. Izva-
jajo jo usposobljene socialne oskrbovalke. 

Sama vidim prednost teh storitev pred-
vsem v tem, da človek ostane v domačem 
okolju, v večji meri lahko ohranja vpliv na 
svoje vsakodnevne aktivnosti, obenem pa 
so skrbi vsaj delno lahko razbremenjeni tudi 
družinski člani. 

Za zaključek pa se vračam na začetek. Na 
stavek, ki sem ga zapisala v naslovu. V času 
mojega odraščanja mi ga je večkrat namenila 
moja stara mama, ki se je rodila triinšestdeset 
let pred mano. Namenila mi ga je še posebno 
takrat, ko sem jo razjezila ali pa ji po njenem 
mnenju nisem posvečala dovolj pozornosti, 
časa in spoštovanja. Spominja me, da na sta-
rost lahko gledam tudi kot na privilegij in kot 
na neizpodbitno dejstvo. Pa tudi na to, da 
tisti, ki dolgo živi, lahko marsikaj tudi doživi. 
Pri mojih letih pa vem, da se v življenju sle- 
hernega med nami prepletata tako žalost kot 
radost, ne glede na to, v katerem življenjskem 
obdobju se nahaja. 

Čim več radostnih dni vsaj do sto petega 
rojstnega dneva vam želim. In da bi takrat 
vsi, ki vas  bodo oskrbovali, z vami ravnali 
tako, kot bi si oni želeli zase, ko bodo stari.

Ob tej priložnosti bodo po vsej državi or-
ganizirane številne prireditve in akcije, ki 
bodo opozarjale na  pomembnost dojenja. 
Akciji se bomo pridružili tudi v novomeški 
porodnišnici, zato smo se odločili, da vam 
predstavimo definicijo in pomen dojenja.

Dojenje je več kot le hranjenje, to je ob-
dobje, ko mati in otrok dajeta in spreje-
mata ljubezen. Ob uspešnem dojenju 

Svetovni teden dojenja 
beležimo od 1. do 7. avgu‑ 
sta, drugega avgusta je 
mednarodni dan dojenja, v 
Sloveniji pa teden dojenja 
že vrsto let poteka od 1. do 
7. oktobra. 

Moto letošnjega tedna  
dojenja je:  

»Dojenje v posebnih 
pogojih«.

Elizabeta Novak, Darinka Hrovat 

TEDEN 
DOJENJA V 
SLOVENIJI
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Elizabeta Novak, Darinka Hrovat 

je mati umirjena in 
zadovoljna, kar se 
prenaša na celotno 
družino.

Dojenje zagotav-
lja za zdravje, rast 
in razvoj otroka 
idealno ravnovesje 
hranilnih in obramb-
nih snovi, ki so 
prilagojene vsake-
mu otroku. WHO, 
UNICEF in stroko- 
vnjaki priporočajo do 
otrokovega šestega 
meseca starosti iz- 
ključno dojenje, ob 

ustrezni dopolnilni prehrani naj se le-to nadaljuje do 
drugega leta starosti, če mati in otrok želita, pa še dlje. 
Vse prednosti dojenja so izražene, če mati izključno 
doji, kar pomeni, da otrok ne prejema  razen materi- 
nega mleka nobene druge dodatne hrane, vode ali 
tekočine. Izjema so lahko zdravila, vitamini ali minerali 
v raztopini.

Naša porodnišnica je leta 1999 prejela naziv 
«NOVOROJENČKU PRIJAZNA PORODNIŠNICA«, kar 
pomeni, da moramo upoštevati »Deset korakov k 
uspešnemu dojenju«. Zaposleni se trudimo, da bi pri 
ženskah dosegli čim večjo motivacijo in zaupanje v 
njihovo sposobnost dojenja, to pa vključuje stalno vse- 
stransko strategijo osveščanja preko šole za starše in 
preko medijev, usmerjeno na vse družbene ravni, kar 
naj bi spodbudilo in pravilno vrednotilo dojenje.

Zdravstveni delavci na ginekološko - porodniškem 
oddelku se udeležujemo različnih izobraževanj, semi-
narjev in tečajev, saj le dobro izobraženi lahko svetu-
jemo ženam v procesu dojenja. Udeležili smo se tudi 
tečaja iz laktacije za opravljanje izpita za mednarodnega 
pooblaščenega svetovalca za laktacijo IBCLC (Interna-
tional Board Certified Lactation Consultant)«. Dojenja 
ne vsiljujemo, ampak ga svetujemo, saj vemo, da je ma-
terino mleko  živa imunološka delujoča snov, ki varuje 
otroka pred mnogimi obolenji.

Kadar dojenje ni uspešno ali če ženska ne želi dojiti, ji 
ne dajemo občutka, da je zato slabša, manj vredna mati; 
kadar se tako odloči, ima gotovo tehten razlog in njeno 
odločitev spoštujemo.

Pomembno na področju 
zdravstvene zakonodaje…

Mobing je premišljeno in 
ponavljajoče se konfliktno komu-
niciranje oziroma šikanozno ali 
drugače neprimerno (neprijazno, 
žaljivo, omalovažujoče in podob-
no) ravnanje v odnosih med za-
poslenimi, med podrejenimi in 
nadrejenimi zaposlenimi ali med 
nadrejenimi in podrejenimi zapos-
lenimi, ki pomeni izvajanje nasilja 
na delovnem mestu in ima za 
posledico psihično, čustveno, so-
cialno, informacijsko ali poslovno 
onemogočanje žrtve, pri čemer 
je žrtev dalj časa (vsaj enkrat na 
teden v obdobju šestih mesecev) 
izpostavljena sistematičnim napa-
dom ene ali več oseb, kar ogroža 
njeno zdravje ter varnost pri delu. 

Splošna bolnišnica Novo mesto je 
za preprečevanje in obvladovanje 
psihičnega nasilja zaposlenih v 
marcu 2009 sprejela Pravilnik o 
ukrepih za zaščito zaposlenih pred 
spolnim in drugim trpinčenjem na 
delovnem mestu – v nadaljevanju: 
pravilnik. 

Pravilnik ureja način prepoznava- 
nja, preprečevanja in odpravlja- 
nja posledic spolnega ali drugega 
trpinčenja na delovnem mestu. 
Splošna bolnišnica Novo mesto se 
kot delodajalec zavezuje, da mo- 
binga v bolnišnici ne bo dopuščala, 

MOBING

Zdenka Kralj

temveč bo spodbujala in razvijala 
partnersko sodelovanje z vsemi 
zaposlenimi, prav tako bo spod-
bujala reševanje konfliktov z dia-
logom, v kolikor bo do konfliktov 
prišlo ter vzpostavljala pozitivno 
delovno klimo, ki je pomembna 
predpostavka za delovno zado-
voljnost in kakovost delovnega 
življenja zaposlenih. 

Osnovni namen in cilj pravilnika 
je: 

povečati ozaveščenost in •	
razumevanje resnosti prob-
lemov mobinga v delovnem 
okolju (izjemno škodljive pos-
ledice za žrtev, sodelavce in 
bolnišnico), 
usmeriti pozornost na •	
pravočasno prepoznavanje 
tipičnih znakov in pojavov, ki 
lahko pokažejo na obstoj mo- 
binga in 
zagotoviti bolnišnici, zaposle- •	
nim in njihovim predstavnikom 
akcijsko usmerjen okvir za pre-
poznavanje, preprečevanje 
in obvladovanje problemov 
mobinga v bolnišnici. 

Pravilnik se smiselno uporablja 
tudi za ravnanje udeležencev v 
zvezi z morebitnimi pojavi spol-
nega nadlegovanja na delovnem 
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Zden ka Kraljmestu ter diskriminacije zaradi spola, rase, 
barve kože, starosti, zdravstvenega stanja 
oziroma invalidnosti, verskega, političnega 
ali drugega prepričanja, članstva v 
sindikatu ali svetu delavcev, nacionalnega 
in socialnega porekla, družinskega statu-
sa, premoženjskega stanja, spolne usme- 
rjenosti ali zaradi drugih osebnih 
okoliščin. 

Pojavi mobinga predstav-
ljajo kršitev človeškega 
dostojanstva in oseb-
nostnih pravic zapos-
lenih ter motnjo v de-
lovnem procesu in so 
nezdružljivi s poslovno 
politiko bolnišnice, zato 
bo bolnišnica žrtvam 
mobinga nudila vso ustre- 
zno pomoč, izvajalce mo- 
binga pa ustrezno sankcionirala, 
saj izvajanje mobinga predstavlja kršitev 
obveznosti in odgovornosti iz delovnega 
razmerja.
 Kot potencialna mobing ravnanja se 
štejejo zlasti naslednja ravnanja v odnosu 
do žrtve: 

napadi na možnost komuniciranja,•	
napadi na socialne stike, •	
napadi na socialni ugled, •	
napadi na kakovost delovne in •	
življenjske situacije,
napadi na zdravje, •	
druga podobna ravnanja, če ustrezajo •	
definiciji mobinga iz pravilnika. 

Bolnišnica z namenom preprečevanja in 
pravočasnega odkrivanja mobinga spre-
jema določene ukrepe, ki so namenjeni 
izboljšanju splošnim medsebojnim odnos- 
om v bolnišnici ter uspešnemu razvoju 
bolnišnice. 

Bolnišnica si bo za doseganje namena 
na področju preprečevanja mobinga 
prizadevala za izboljšanje organizacije 
dela, izboljšanje načina vodenja in uved-
bo posebnih ukrepov za preprečevanje 
mobinga (npr. usposobitev vodilnih in 
vodstvenih zaposlenih za zgodnje pre- 
poznavanje mobinga in ustrezno ukrepa- 
nje, ozaveščanje in izobraževanje vseh za-
poslenih o problematiki mobinga, …). 

Bolnišnica bo za razreševanje posameznih 
primerov mobinga izvajala neformalne 
ukrepe in moralne sankcije, ki nimajo 
pravnih posledic (razgovori, opozorila, 

priporočila, nasveti, graje, zahteve za javno 
opravičilo itd.). Poleg neformalnih ukrepov 
in moralnih sankcij lahko bolnišnica sprej- 
me pravne ukrepe za prenehanje in odpra-
vo posledic mobinga ter sankcije zoper iz-
vajalce mobinga, ki jih dopušča veljavna 
zakonodaja. Pravni ukrepi za prenehanje 

in odpravo posledic mobinga so 
lahko: opravičilo izvajalca mo- 

binga, ki je lahko osebno ali 
javno; ukrepi za trajno ali 

začasno premestitev izva-
jalca mobinga na drugo 
delovno mesto oziroma 
v drugo delovno sre-
dino znotraj bolnišnice; 
s soglasjem žrtve mo- 

binga njeno premestitev 
na drugo delovno mesto 

oziroma v drugo delovno 
sredino znotraj bolnišnice, lahko 

tudi s priznanjem pravice do prekvali-
fikacije ali dokvalifikacije, pri čemer žrtev 
mobinga zaradi premestitve ne sme biti 
finančno ali kako drugače oškodovana, 
ukrep je lahko tudi začasen; odobritev 
dodatnega plačanega dopusta žrtvi za 
psihično rehabilitacijo zaradi posledic 
mobinga; plačilo izobraževanj ali druge 
oblike strokovne pomoči žrtvi za ponovno 
pridobitev samozavesti; plačilo odškodnine 
žrtvi mobinga zaradi psihičnega trpljenja; 
plačilo stroškov morebitnih javnih objav za 
odpravo dezinformacij in žaljivih obdolžitev 
žrtve, ki izvirajo iz delovne sredine. Pravne 
sankcije zoper izvajalce mobinga, ki so 
v pristojnosti bolnišnice, so lahko: ustno 
opozorilo, ki nima lastnosti disciplinske 
sankcije; uvedba disciplinskega postopka 
ter izrek ustrezne sankcije; opozorilo pred 
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi; redna 
odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih 
razlogov; izredna odpoved pogodbe o za-
poslitvi.

Bolnišnica bo predvidoma do konca 
leta izvedla anketo o stanju mobinga v 
bolnišnici. Anketa, o rezultatih katere bodo 
obveščeni vsi zaposleni, bo anonimna, 
udeležba pri anketi pa je prostovoljna. 

Vsi zaposleni si moramo prizadevati za 
splošno izboljšanje psihosocialnega de-
lovnega okolja, razvijati in vzdrževati med-
sebojne odnose na ustreznem kvalitativnem 
nivoju ter razvijati visok kulturno – vrednost- 
ni sistem, ki bo onemogočal nastanek in 
razvoj mobinga v bolnišnici in prispeval k 
pozitivni klimi med zaposlenimi. 

Zakon je med drugim uvedel institut zastop- 
nika pacientovih pravic, ki ima predvsem 
pristojnost svetovanja o pravicah pacien-
tov in možnostih njihovega uveljavljanja, 
dajanja pomoči pri vlaganju pravnih sred-
stev po zakonu, poizvedovanja v zvezi z 
dnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravst-
venih storitev, napotitve na pristojne 
pravne ali fizične osebe ter državne organe, 
po pacientovem pooblastilu pa tudi vlaga 
pravna sredstva ter daje predloge, poja- 
snila in druge izjave v pacientovem imenu 
in v njegovo korist. Poleg tega lahko zastop- 
nik pacientovih pravic izvajalcem zdravst-
venih storitev naslovi predloge, mnenja, 
kritiko ali priporočila, ti pa so jih dolžni 
obravnavati in nanje odgovoriti v ustre- 
znem roku. Izvajalec je dolžan zastopniku 
omogočiti dostop do podatkov, ki jih ta 
potrebuje za delo z obravnavano zadevo. 
Kadar pa zastopnik oceni, da je pacientov 
zahtevek neutemeljen, pooblastilo za zas-
topanje lahko odkloni, pri čemer pacienta 
pisno seznani z nesmotrnostjo postopka 
in z morebitnimi drugimi možnostmi za 
uveljavljanje zahtevka.

ZASTOPNIK 
PACIENTOVIH 
PRAVIC
Državni zbor Republike  
Slovenije je na seji 29. januarja 
2008 sprejel Zakon o pacietovih 
pravicah – v nadaljevanju:  
zakon, ki je bil objavljen v  
Uradnem listu RS, št. 15/08.  
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Zden ka Kralj

Delo svetovanja, pomoči in zastop‑ 
anja zastopnika pacientovih pravic je 
brezplačno in zaupno.

Podrobnejše informacije o zastopnikih 
pacientovih pravic so dosegljive na 
spletni strani Ministrstva za zdravje: 
http://www.mz.gov.si/si/pacien-
tove_pravice/zastopniki_pacien-
tovih_pravic/.

Od 17. 09. 2009 je na širšem območju Za-
voda za zdravstveno varstvo Novo mesto 
začel delovati kot najbližji zastopnik pa-
cientovih pravic Robert Sotler. 

Podatki o delovanju najbližjega zasto-
pnika pacientovih pravic: 
Robert Sotler,  
zastopnik pacientovih pravic 

Zavod za zdravstveno varstvo 
Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto 

Uradne ure (za naročene):  
četrtek od 14.00 do 19.00 ure,  
petek od 12.00 do 19.00 ure

Telefonska številka za naročanje:  
07 39 34 100, ponedeljek in torek od 
7.30 in do 9.30 ure

E‑naslov za naročanje: zpp@zzv-nm.si

Pod naslovom »Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdrav- 
stvenih ved« smo se študenti Visokih zdravstvenih šol in fakultet 
letos prvič udeležili študentske konference s področja zdrav- 
stvenih ved. To je prva tovrstna konferenca pri nas, ki je name- 
njena študentom zdravstva. Zasluga za ta projekt, ki je namenjen 
povezovanju študentov, gre Visoki šoli za zdravstveno nego 
Jesenice, kjer je 23. 6. 2009 prva konferenca študentov zdrav- 
stvenih ved Slovenije potekala. 

PRVI  STROKOVNI IN 
RAZISKOVALNI PRISPEVKI 
ŠTUDENTOV VISOKE ŠOLE ZA 
ZDRAVSTVO NOVO MESTO V 
ŠTUDIJU ZDRAVSTVENE NEGE 

Gordana Petrušič, mag. Ana Podhostnik, Visoka šola za zdravstvo Novo mesto

PRVI  STROKOVNI IN RAZISKOVALNI PRISPEVKI ŠTUDENTOV VISOKE ŠOLE ZA 
ZDRAVSTVO NOVO MESTO V ŠTUDIJU ZDRAVSTVENE NEGE  

 
Gordana Petrušič, mag. Ana Podhostnik 
Visoka šola za zdravstvo Novo mesto 

 
Pod naslovom Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved, smo se študenti 
Visokih zdravstvenih šol in fakultet letos prvič udeležili študentske konference s področja 
zdravstvenih ved. To je namreč 1. tovrstna konferenca pri nas, ki je namenjena študentom 
zdravstva. Zasluga za ta projekt, ki je namenjen povezovanju študentov gre Visoki šoli za 
zdravstveno nego Jesenice, kjer je 23.6.2009 potekala 1. konferenca študentov zdravstvenih 
ved Slovenije.   
 

 
 

Slika 1: Udeleženci 1. študentske konference iz VŠZ NM 
 
Otvoritev 1. študentske konference se je začela z inspirativnim govorom dekanje Visoke šole 
za zdravstveno nego Jesenice dr. Brigite Skela Savič, namestnice varuhinje človekovih pravic 
ter predstavnice Zbornice Zveze gospe Darinke Klemenc. Govorom smo prisluhnili študenti 
in visokošolski učitelji Univerz Ljubljana, Maribor in Primorje ter Visoke šole za zdravstveno 
nego Jesenice in Visoke šole za zdravstvo Novo mesto.   
        
Predavanja študentov so potekala v petih seminarjih in dveh skopih v prisotnosti desetih 
moderatorjev. Tako smo prisluhnili petintridesetim prispevkom študentov, ki so nakazovali 
kako zdravstvene vede v očeh študentov potrebujejo napredek in veliko več znanja,  ki ga kot 
posamezniki v stroki posredujemo, zato pa je pomemben koncept partnerstva in sodelovanja. 
Po zaključku posameznega sklopa seminarjev so sledile razprave predstavljenih prispevkov, v 
katere so se vključevali tudi dekani in visokošolski učitelji. Posamezne razprave so bile burne 
in živahne, nekatere so dvignile tudi nekaj prahu. Odstopanja mnenj študentov in učiteljev so 
se neredko pojavljala, kajti teorija pove eno, strokovne izkušnje pa govorijo drugo. 

 
 

Udeleženci 1. študentske konference 
iz VŠZ NM

Otvoritev  konference se je začela z vzpod-
budnimi govori dekanje Visoke šole za 
zdravstveno nego Jesenice dr. Brigite Skela 
Savič, namestnice varuhinje človekovih pravic 
mag. Kornelije Marzel ter predsednice Zbor-
nice zdravstvene in babiške nege Slovenije 
gospe Darinke Klemenc. Govorom smo pris-
luhnili študenti in visokošolski učitelji Univerz 
Ljubljana in Maribor, Univerze na Primorskem, 
Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice in 
Visoke šole za zdravstvo Novo mesto.  

Predavanja študentov so potekala v petih 
seminarjih in dveh sklopih v prisotnosti 
desetih moderatorjev. Tako smo prisluhnili 
petintridesetim prispevkom študentov, ki 
so nakazovali, kako zdravstvene vede v 
očeh študentov potrebujejo napredek in 
veliko več znanja,  ki ga kot posamezniki 

v stroki posredujemo, zato pa je pomem-
ben koncept partnerstva in sodelovanja. Po 
zaključku posameznega sklopa seminarjev 
so sledile razprave predstavljenih prispev- 
kov, v katere so se vključevali tudi dekani in 
visokošolski učitelji. Posamezne razprave so 
bile burne in živahne, nekatere so dvignile 
tudi nekaj prahu. Pogosto so se v mnenjih 
študentov in učiteljev pojavljala odstopan-
ja, kajti teorija pove eno, strokovne izkušnje 
pa govorijo drugo.

Študenti Visoke šole za zdravstvo Novo 
mesto smo se v imenu partnerstva, znanja 
in razvoja predstavili s štirimi predavanji 
dveh področij. Področje zdravstvene nege 
smo obogatili pod mentorstvom gospe 
mag. Ane Podhostnik s prispevkoma Indi-
vidualne negovalne diagnoze in Prehrana 
srednješolcev v Novem mestu. Pod budnim 
očesom gospe mag. Vesne Prijatelj pa smo 
predstavili področje etike v zdravstveni 
negi s prispevkoma Telemedicina in etični 
vidiki ter Kontracepcija in etične dileme. 
Priložene fotografije so prispevek strokovne 
sodelavke Kristine Huč.

Letos mineva 90 let, odkar je na Jesenicah 
začela delovati prva skrbstvena in zaščitna 
medicinska sestra Angela Boškin, ki jo 
študenti zdravstvene nege poznamo kot 
utemeljiteljico poklica medicinske sestre 
na Slovenskem. Ohranitev njenega imena 
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je zelo pomembna z zgodovinskega vidika, zato so se Jeseničani 
odločili zasnovati priznanje, namenjeno najboljšim študentom in 
njihovim izrednim prispevkom, ki nosi njeno ime. 

Priznanja je prejelo pet študentov 
zdravstvenih ved – z vsake šole po 
eden, med njimi tudi študentka 
1. letnika Visoke šole za zdravstvo 
Novo mesto Martina Mlinarič, ki je 
skupaj s študijsko kolegico Tjašo 
Radej in mag. Ano Podhostnik 
sodelovala na konferenci z razis- 
kovalnim prispevkom Prehrana 
srednješolcev v Novem mestu. 
Med prispevki študentov višjih 
letnikov, diplomskimi in ma- 
gistrskimi nalogami, je Martina 
s svojim prispevkom predstavila 
novomeške študente zdravstvene 
nege kot visoko konkurenčne 
v primerjavi s študenti drugih 
slovenskih univerz in visokih šol. 
Raziskovalno delo, ki temelji na 
analizi prehrambenih navad v 
šoli devetdesetih srednješolcev 
Šolskega centra Novo mesto, nam 

V okviru internega izobraževanja v zdrav- 
stveni negi potekajo od junija v skupinah 
po 40 udeležencev predavanja o zdravstveni 
negi pacienta s perifernimi in centralnimi ven-
skimi pristopi, ki so jih pod vodstvom glavnih 
medicinskih sester Marine Kokalj in Bernarde 
Hrovat pripravile kolegice Internega oddelka 
in Oddelka za anestezijo, intenzivno terapijo in 
zdravljenje bolečine. Da bi si pridobili in ob-
novili najnovejše znanje, se ga bodo udeležile 
vse medicinske sestre/zdravstveni tehniki v 
bolnišnici. Strokovni prispevki in posodobljeni 
strokovni standardi bodo po potrditvi na 
strokovnem kolegiju ZN objavljeni na VMA in 
tako na voljo vsem zaposlenim v ZN, izvlečke 
predavanj pa objavljamo v današnji Viziti.

1. UVOD
Z izrazom periferna venska pot poimenujemo vstavljanje 
različnih plastičnih igel ali katetrov v vene, običajno na roke. Na-
men periferne venske poti je neprekinjeno ali ponavljajoče se 
dajanje intravenske ali infuzijske terapije. Vensko pot vzpostavimo 
tudi pred zahtevnejšimi diagnostično terapevtskimi posegi, kjer 
pričakujemo možnost nujnega medikamentoznega ukrepanja. 
Pod pojmom intravenozno zdravljenje navadno razumemo vbriz-
gavanje zdravil, razredčenih v manjši količini topila, v veno, pri 
čemer uporabimo brizgalko.

Pod pojmom infuzijska terapija pa razumemo dajanje zdravil, ki 
so že pripravljena ali jih razredčimo v večji količini infuzijske raz-
topine, kot tudi dajanje infuzijskih tekočin z namenom hidracije 
in prehrane pacienta. Skozi periferno vensko pot vnašamo pa-
cientom tudi kri in krvne derivate.

Kadar ima pacient nastavljeno i.v. kanilo za kontinuirano infuzijo, 
moramo biti pozorni na infuzijski sistem. Previdni moramo biti 
pri menjavah steklenic, da ne onesterilimo konice infuzijskega 

INTERNO IZOBRAŽEVANJE 
V ZDRAVSTVENI NEGI…

VZPOSTAVITEV IN OSKRBA 
PERIFERNE VENSKE POTI
Marija Marolt, VMS, prof. zdr. vzg., Oddelek za anestezijo,
Rozalija Volf Pečjak, DMS, Oddelek za anestezijo,
Bernarda Hrovat, DMS, spec., Oddelek za anestezijo

je pobližje predstavilo problem vsakodnevnega uživanja hitre preh-
rane in pomanjkanja telesne aktivnosti kot pomembnega vpliva na 
zdravje današnjega najstnika. Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali je nov 
zakon o subvencioniranju šolske prehrane povečal število dijakov, 
ki uživajo dnevno topel obrok. Postavljeno hipotezo, da nov zakon 
o subvencionirani prehrani v srednji šoli ni prinesel večjega števila 
uživalcev toplega obroka med srednješolci, je žal potrdila, saj le 20 
% dijakov uživa topel obrok v času šole. 

Konferenca, kot je bila letošnja na Jesenicah, je zelo pomembna 
za študente v zdravstvu, sodelovanje v multidisciplinarnih timih 
omogoča holističen pristop k pacientu in najboljšo možno skrb za 
posameznika. Najboljši čas, da se začnemo zavedati, kaj pomenita 
partnerstvo in medsebojno sodelovanje, ki povečujeta kvaliteto 
dela in širita obzorja, je prav obdobje študija.

 Velika spodbuda študentom je podatek, da konferenca ni bila zas-
novana le na lokalnem nivoju občine Jesenice, ampak na državnem 
nivoju, v sodelovanju z Varuhinjo človekovih pravic Republike Slo-
venije in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze  
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 
Pokrovitelja sta omogočila tudi izid zbornika predavanj, v katerem 
lahko najdemo vse prispevke, ki so bili predstavljeni na konferenci. 

Ob koncu strokovnega dela konference in podelitvi priznanj Angele 
Boškin je dekanja Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice dr. Bri-
gita Skela Savič slavnostno predala ključ 1. študentske konference 
prof. dr. Francu Sevšku, dekanu Zdravstvene fakultete Univerze 
v Ljubljani, kjer bo potekala 2. študentska konferenca študentov 
zdravstvenih ved leta 2010. Novomeški študenti se veselimo pri-
hodnje študentske konference, kjer bomo vnovič pokazali naše 
znanje, poskusili doseči še boljše rezultate ter s svojimi prispevki 
pomagati k napredku in razvoju strok znotraj zdravstvenih ved.   

Martina Mlinarič, prejemnica 
priznanja Angele Boškin 
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sistema, da uporabljamo infuzijski sistem 
po navodilih proizvajalca – do tri dni, da 
infuzijski sistem označimo z datumom 
nastavitve oziroma menjave in menjave 
zabeležimo v dokumentacijo ZN. Ob 
kakršnem koli dvomu v sterilnost infuzij- 
skega sistema le-tega zamenjamo. Infuzij- 
ski sistem zamenjamo tudi, kadar točimo 
zdravila, ki se lepijo na steno sistema in ovi-
rajo pretok ostalih tekočin. Med infuzijskim 
sistemom in i.v. kanilo namestimo še ne- 
povratno valvulo, ki onemogoča iztekanje 
tekočin iz kanile in omogoča lažje preveze 
i.v. kanil. Nepovratno valvulo menjamo 
tako kot infuzijski sistem, če pa je vidno 
umazana, jo zamenjamo prej.  

Preparate železa točimo pacientu skozi čim 
manjšo i.v. kanilo (G22). Po aplikaciji teh 
preparatov moramo i.v. kanilo sprati s 100 
ml fiziološke raztopine. 

Če je potrebno, je pri nastavitvi i. v. kanile 
dovoljeno britje poraščenih delov kože, da 
lažje pritrdimo obliž za fiksacijo i.v. kanile.  

Tranfuzijske sisteme menjamo po vsaki 
transfuziji in jih hranimo 24 ur skupaj s 
transfuzijsko vrečko. Kadar uporabljamo 
i.v. kanilo za antibiotično terapijo (vsakih 
4, 6, 8, 12 ur), jo pred in po vsaki aplikaciji 
zdravila prebrizgamo s fiziološko razto-
pino. Ob vsakem vbrizgavanju zdravila 
zamenjamo zamašek. Če je i.v. kanila v 
uporabi dalj časa, je smiselna zamašitev 
s plastičnim vodilom, ki prepreči tvorbo 
fibrina in strdka v kanili v času mirovanja.

2. IZBIRA 
INTRAVENSKE KANILE
Venske kanile so različnih dolžin in debelin. 
Mednarodne oznake upoštevajo barvno 
ločevanje - določena barva pomeni pri 
vseh proizvajalcih isto velikost.

Izbira velikosti kanile je odvisna od:
1.  vizualne ocene vene in pretoka krvi v 

venah, ki so primerne za punkcije,
2. namena (kri, antibiotična terapija, 

analgetična in druga terapija, dnevna 
količina tekočin),

3. pričakovanega poteka nadaljnjega 
zdravljenja (op. poseg - možni zapleti 
- večji pretok tekočin),

4.  vrste oz. sestavine infuzijske raztopine 
(dražeče raztopine),

5.  pričakovanega trajanja infuzijske 
terapije (manjša kanila bo manj dražila 
žilno steno),

6.  starosti pacienta.

3. MESTO NASTAVITVE 
INTRAVENSKE KANILE
I. v. kanilo običajno namestimo na roko 
in sicer čim nižje na hrbtišče roke. Vene v 
komolčnem pregibu poskušamo ohraniti za 
morebiten flebokateter oziroma debelejšo 
i.v. kanilo. Uporaba ven na področju narta 
je utemeljena samo v izjemnih primerih, 
ko ni možno vzpostaviti venskega pris-
topa na zgornjih udih, in le za krajši čas. 
Mesto vboda na nartu moramo izjemno 
dobro opazovati in redno prevezovati, 
da ne bi prišlo do kakšnih zapletov, pred-
vsem zaradi nevsakdanjega mesta vboda 
(skrito pod obleko - prezrto). Tak venski 

pristop večkrat izberemo pri otrocih, vsaj 
za potrebe anestezije, ker so žile na rokah 
slabo vidne in tipne.

Venskih kanil ne smemo vstavljati v vene 
na nogah v naslednjih primerih:

če pacient odkloni predlagano •	
vstavitev,
pri edemih, vnetju ven ali cianozi pr-•	
stov na nogi,
pri obolenjih perifernega ožilja,•	
pri pacientih s sladkorno boleznijo,•	
pri pacientih, ki čakajo na operacijo •	
srca.

Nameščanje i. v. kanil v vratne vene je 
domena zdravnikov in sicer v izjemnih 
primerih (izkrvavljeni pacienti, narkomani). 
Z nameščanjem i. v. kanil v področje nad-
lahti medicinske sestre pri anesteziji nima-
mo izkušenj, je pa v literaturi sprejemljivo 
v izjemnih primerih.

4. POSEBNOSTI 
PACIENTOV

        4. 1 KIRURŠKI PACIENTI
Za paciente, ki prihajajo na planirane opera- 
tivne posege, za katere se ne predvideva 
večjih izgub krvi med posegom, je ustre- 
zna velikost kanile G 20. Običajno nasta-
vimo kanilo na levo roko (op. varic, hernij, 
laparoskopskih žolčnih kamnov, osm ex iz 
gležnjev). Glede na položaj pacienta med 
operativnim posegom se odločimo, na ka- 
tero roko bomo nastavili i.v. kanal:

 4. 1. 1 TRAVMATOLOŠKI IN  
ORTOPEDSKI PACIENTI

mesto nastavitve i.v. kanile -  na •	
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nasprotno stran od poškodbe oz. na-
mestitve proteze,
velikost i.v. kanile pri odraslih - ne manj •	
kot G 18 (večji pretok tekočin, trans-
fuzija),
čuvanje velikih ven v kubitalnem pre-•	
delu, i.v. kanilo najprej nastavimo na 
hrbtišču roke.

4. 1. 2. PACIENTI PRI VEČJIH  
ABDOMINALNIH OPERACIJAH

mesto nastavitve i.v. kanile je odvisno •	
od položaja med operacijo (ginekološki 
položaj),
glede na velikost ven uporabimo pri •	
posameznemu pacientu čim večje ka-
nile,
najprej nastavimo i. v. kanilo na •	
hrbtišču dlani,
velikost kanile: od G18 do G14, opti-•	
malni varianti pa sta G17 in G16 (bele 
in sive barve).

4. 1. 3 GINEKOLOŠKE PACIENTKE
i. v. kanilo vedno nastavimo na D roko •	
– zaradi položaja v operacijski sobi,
velikost i.v. kanil: G20 in G18,•	
nastavitev i.v. kanile: na hrbtišču dlani, •	
za abrazije in A.A je zaradi diskretnosti 
lahko izjemoma kubitalni pristop.

Pri pacientkah po operaciji Ca. dojke, i. 
v. kanala ne smemo nastavljati na strani 
operirane dojke - ne glede na ostale kara-
kteristike. 

       4. 2  INTERNISTIČNI PACIENTI
i. v. kanilo nastavimo na L roko pri elek-•	
trokonverziji in za potrebe transporta 
pacienta,
pri ostalih internističnih pacientih •	
lahko nastavimo i.v. kanilo tudi na D 
roko,
velikost i.v. kanile izberemo glede na •	
potrebo,
mesto nastavitve: od hrbtišča roke •	
navzgor,
posebnost so dializni pacienti - nikoli •	
ne nastavljamo i.v. kanala na tisto roko, 

kjer ima pacient narejeno i. v .fistulo, 
izberemo i.v. kanilo G22,                                   
pri hematoloških pacientih na kemo- •	
terapiji izberemo čim tanjšo kanilo – 
G22.

       4. 3 OTROCI, KI SO PREDVI‑ 
       DENI ZA OPERATIVNI POSEG

velikost i. v. kanil: G20-G24, odvisna je  •	
od starosti oz. velikosti ven,
priporočljivo je, da mesto vboda pred-•	
hodno namažemo s kremo EMLA - 20 
min.

5.  ZAPLETI V ZVEZI Z 
VENSKIMI KANILAMI

       5. 1 FLEBITIS
je akutno vnetje notranje plasti žilne stene, 
ki je neposredno povezano s prisotnos-
tjo vstavljenega medicinsko tehničnega 
pripomočka - venske kanile ali venskega 
katetra. Vnetje žilne stene je najpogostejši 
zaplet infuzijske terapije, saj ga opažamo 
pri 20 - 80% pacientov, ki imajo vzpostav-
ljeno periferno vensko pot. Vzroki so lahko 
mehanske, kemične ali bakterijske narave. 
Pacient toži o bolečini nad vstavljeno ka-
nilo, prizadeti predel je na otip toplejši od 
okolice. Žilna stena vnete vene postane 
zadebeljena, na otip trda, pretok tekočine 
skozi njo je zmanjšan, lahko tudi povsem 
prekinjen. Pojavita se oteklina ali rdečina, 
ki se širita ob poteku vene. Vneta vena ni 
primerna za ponovno vstavljanje kanile, 
zato venske kanile najprej nameščamo 
čimbolj distalno, da ostane proksimalni 
del vene uporaben za morebitne kasnejše 
namestitve i.v. kanala.

5.1.1 OPAZOVANJE NASTANKA 
FLEBITISA
Pri vseh pacientih, ki imajo vzpostavljeno 
periferno vensko pot, moramo najmanj 
enkrat dnevno oceniti prisotnost znakov 
flebitisa. Področje okrog vstavljene i. v. 

kanile opazujemo tudi:
ob vsakokratni aplikaciji zdravila v en-•	
kratnem odmerku,
kadar preverjamo pretok infuzijske •	
tekočine,
če se pretok infuzijske tekočine •	
upočasni ali preneha,
ob menjavi steklenice/vrečke infuzi-•	
jske raztopine.

5. 1. 2. UKREPI V PRIMERU 
FLEBITISA
Kadar sta prisotna vsaj dva znaka vnetja 
(bolečina, rdečina, oteklina), je kanilo 
potrebno odstraniti in jo prestaviti na 
drugo roko. Zaplet zabeležimo v doku-
mentacijo ZN in v računalnik, opazujemo 
mesto flebitisa in menjavamo obkladke. V 
literaturi smo zasledili, da so se pri zdrav-
ljenju flebitisa kot najbolj učinkoviti izkazali 
vlažni topli ovitki, ki jih apliciramo štirikrat 
dnevno po 20 do 30 minut. V naši praksi 
uporabljamo hladne obkladke s fiziološko 
raztopino.

       5. 2  PODKOŽNI INFILTRAT
nastane zaradi iztekanja infuzijske raz-
topine v podkožje zaradi nepazljive 
vstavitve ali premika i.v. kanile iz lumna 
vene. Pri tem pride do iztekanja infuzijske 
raztopine ob žili - paravenozno. Bolnik toži 
o bolečini in pritisku okrog vstavljene ka-
nile. Predel je na pogled otečen, na otip trši 
in hladen, brez znakov vnetja. Pretok in-
fuzije se lahko ustavi, lahko pa v podkožje 
izteče tudi velika količina infuzije.

5. 2. 1 UKREPI V PRIMERU 
PODKOŽNEGA INFILTRATA
I. v. kanilo odstranimo in namestimo novo 
na drugo mesto. Mesto predhodnga vbo-
da opazujemo vsake 4 ure do resorbcije 
raztopine. Večja previdnost je potrebna 
pri posameznih učinkovinah ali zdravilih, 
za katere vemo, da ob paravenozni ap-
likaciji povzročajo poškodbe oz. nekroze 
tkiva. Večja previdnost je potrebna pri in-
fuziji: natrijevega bikarbonata, kalijevega 
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klorida, koncentriranih raztopin (10% 
glukoza), antibiotikov, kemoterapevti– 
kov. Pomembno je, da pojav podkožnega 
infiltrata zabeležimo v dokumentacijo 
ZN in zapišemo ukrepe, ki smo jih storili 
(odstranitev kanile, opazovanje otekline).

5. 3 BOLEČINA V PODROČJU 
PUNKTIRANE VENE
Bolniki lahko v področju uporabljene vene 
občutijo draženje, pekočo bolečino ali celo 
neobvladljivo bolečino brez lokalnih zna-
kov vnetja. Vzročna dejavnika sta individu-
alna občutljivost žilne stene in dražeča ali 
hipertonična raztopina, ki jo vnašamo.

5 3.1 UKREPI
Če je možno, pretok raztopine čimbolj 
zmanjšamo, da zmanjšamo vpliv 
kemičnega delovanja na žilno steno. 
Zdravila, ki jih dajemo, redčimo po navodi-
lih proizvajalca. Ob dajanju posameznih 
odmerkov zdravil sproti ugotavljamo loka-
lne odzive na vnesene raztopine.

       5. 4 ZAMAŠITEV VENSKE  
       KANILE
je pogost zaplet, ki zahteva zamenjavo 
kanile. Do tega pride zaradi prekinitve 
pretoka infuzijske tekočine in povratka 
krvi v kanilo. Temu se izognemo z rednim 
nadzorovanjem poteka infuzije in z vstav-
ljanjem plastičnega vodila v kanilo v času 
mirovanja.

       5. 5 ZATEKANJE TEKOČINE  
       OB MESTU VBODA
je lahko znak, da je pretok skozi uporablje-
no veno oviran (slaba prehodnost vene, 
flebitis) ali da je kanila vstavljena že dlje 
časa, kar pripomore k slabši tesnitvi tkiva 
okoli kanile. Ukrep je odstranitev venske 
kanile in vstavitev na drugo okončino.

       5. 6 OBČASNA PREKINITEV  
       PRETOKA INFUZIJSKE RAZ‑
TOPINE ALI POČASEN PRETOK V 
ZVEZI S POLOŽAJEM ROKE 
se pojavi, ko se na vrh venske kanile po 
vstavitvi prisloni žilna stena. Vzrok je 
kot med žilno steno in iztočno svetlino 
kanile, ki nastane ob venskih zavojih ali 
razcepiščih. 

Ukrepi pri prekinjanju pretoka:
ugotovimo, v katerem položaju roke je •	
pretok najboljši,
roko podložimo s svitkom ali opornico, •	
da jo zadržimo v ustreznem položaju,
odlepimo obliž in poskušamo naj- •	
ti najustreznejši položaj kanile, ki 
omogoča pretok, nalepimo nov obliž,
če potrebujemo venski pristop dlje •	
časa, kanilo zamenjamo, ker je popolna 
negibnost in držanje roke v prisilnem 
položaju za pacienta zelo neprijetno.  

       5. 7 ZAPLETI V ZVEZI Z  
       LEPILNIMI MATERIALI 
so povezani z alergičnim odzivom pacien-
tove kože na lepilo in se kažejo kot rdečina 
- dermatitis, lahko tudi kot izpuščaj pod in 
ob lepilnem materialu. Bolnik nima bolečin, 
zatrdline ali rdečine v poteku vene, lahko 
pa je prisotno srbenje prizadete kože.            

       5. 8 NEVARNOST EMBOLIJE     
       ZARADI ODLOMLJENEGA 
DELA VENSKE KANILE
obstaja kot teoretični zaplet vstavljene 
venske kanile. Venska kanila, ki jo vsta-
vimo v kubitalno veno, bi se lahko ob in-

tenzivnem pacientovem premikanju z roko 
prelomila (v praksi vidimo »prepognjene« 
kanile, ko jih odstranimo). Zato i. v. kanil, 
če je le možno, ne vstavljamo v kubitalne 
vene, če pa že, paciente opozorimo na us-
trezen položaj okončine in mirovanju, da 
se izognemo zapletom.

Drugo nevarnost, da delček kanile ostane 
v veni, predstavlja premikanje vodilne 
kovinske igle med uvajanjem kanile. Ko 
iglo izvlečemo, je ne smemo več vstav- 
ljati nazaj v kanilo, ker lahko z ostro ko- 
nico »odrežemo« delček plastične kanile, 
ki ostane v veni in sčasoma zaradi ust-
varjanja tromba zamaši veno ali potuje 
po veni do srca in se zagozdi v kakšni 
manjši veni ter lahko povzroči različne 
zaplete (priporočamo uporabo t. i. var-
nih igel).

Pri odstranitvi venske kanile preverimo, ali 
je cela. Če slučajno ne bi bila, imobiliziramo 
okončino in obvestimo zdravnika.

6. DOKUMENTIRANJE 
VSTAVITVE VENSKE 
KANILE
Vstavitev i. v. kanile zabeležimo na tem-
peraturni list in sicer označimo mesto 
nastavitve kanile, velikost kanile in se 
podpišemo, ta podatek vnesemo tudi 
v računalnik (Birpis 21/Posegi/Dodaj/
Katetri/I.v. kanila/Roka). Na obliž  kanile 
napišemo datum vstavitve kanile.

7. ODVZEM VZORCEV 
KRVI
Kri za krvne preiskave lahko odvzamemo 
iz i.v. kanile hkrati, ko nastavimo i.v. ka-
nilo, da bolniku prihranimo dodatno 
zbadanje. Vzorcev krvi za preiskave iz 
i.v. kanile, ki je nastavljena dlje časa, ne 
jemljemo, ker se kri  meša z infuzijskimi 
raztopinami in rezultati niso realni (labo-
ratorij).

LITERATURA
Šmitek J., Krist A. Venski pristopi, odvzemi krvi in dajanje •	
zdravil. Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Ljubljana 
2008
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Marina Kokalj, DMS, Nataša Kokalj, DMS, spec. periop. ZN 

OSKRBA CENTRALNIH VENSKIH KATETROV

1. CENTRALNI VENSKI KATETRI
Centralni venski katetri (CVK) so posebna oblika žilnega dostopa. 
Vstavljajo se v centralno veno (veno cavo superior) skozi veno sub-
clavijo ali veno jugularis (centralni venski dostop) ter skozi veno 
basilico ali veno cephalico (periferni venski dostop). V določenih 
primerih zdravnik lahko vstavi venski kateter tudi v femoralno 
veno.

katetre (20 cm) uporabljamo za vstavitev skozi veno subclavijo ali 
veno jugularis, daljše pa za uvajanje skozi veno basilico ali veno 
cephalico (70 cm). Poznamo katetre z enim, dvema ali več lumni 
(do pet lumnov).

CVK mora biti odporen proti prepogibu, viden na rent‑
genskem posnetku, označena mora biti globina katetra.

Pristop do vene mora biti tak, da omogoča varno vstavitev, pa-
cienta pa ne ovira pri gibanju. Najenostavnejši je pristop skozi 
kubitalno veno. Vstavitev CVK skozi veno subklavijo omogoča 
večjo gibljivost pacienta in lažjo zdravstveno nego kot pri CVK v 
notranji jugularni veni, vendar je pogostost zapletov večja. Femo-
ralni pristop močno zmanjša gibljivost pacienta, pa tudi uspešno 
oskrbo, saj je zaradi bližine perineja povečana možnost okužbe 
vbodnega mesta.

Podkožno izpeljani CVK (npr.Hickmanov kateter) so vstavljeni 
operativno. Namen podkožne vstavitve je povečanje razdalje med 
vstopnim mestom katetra v kožo in vstopnim mestom v veno. 

S tem zmanjšamo možnost neposredne sistemske okužbe s kolo-
niziranega vstopnega mesta. Namenjeni so dolgotrajni uporabi 
(do enega leta in več).

CVK s podkožnim prekatom so sestavljeni iz katetra, ki poteka 
skozi del podkožja v veno in podkožno ležečega prekata (valvule), 
ki je dobro tipen, v katerega skozi kožo s posebno atravmatsko 
iglo (Huberjeva igla) vbrizgavamo zdravila, infuzijske tekočine, 
krvne pripravke, lahko odvzamemo kri. Nima neposredne pove- 
zave s površino kože. Vstavi se takrat, kadar pacient potrebuje 
venski pristop več tednov ali mesecev (dializa, kemoterapija).

Glavne vene za vzpostavitev centralnega venskega 
pristopa.

Centralni venski 
katetri.

Centralni venski katetri se zlasti pri kritično bolnih pogosto upo-
rabljajo v diagnostične in terapevtske namene. Uporabljamo jih 
pri dolgotrajnejši infuzijski terapiji ali parenteralni prehrani, za 
aplikacijo visoko osmotskih raztopin ali raztopin, ki močno dražijo 
vene, za stalen ali občasen nadzor centralnega venskega pritiska, 
za odvzem krvi, v šoku, ko punkcija perifernih ven ni mogoča.

CVK so sestavljeni iz različnih materialov. Zgodnji katetri so 
bili narejeni iz polietilena, polivinilklorida ali najlona. Ti polimeri 
lahko predstavljajo nevarnost za nastanek tromboze, prav tako 
pa je moteča tudi togost katetra. Z iskanjem manj trombogenih 
polimerov so odkrili teflon. Novejši katetri so iz poliuretana ali 
silikona. Silikonski elastomer je netrombogen in zelo upogljiv 
(prožen), vendar pa ta prožnost otežuje vstavitev brez uporabe 
seta za uvajanje.

Dolžina izbranega katetra je odvisna od mesta vstavitve. Krajše 

Podkožni prekat, novejša Huberjeva igla s priključkom, CVK 
s podkožnim prekatom, vbrizgavanje zdravila v komoro 
podkožnega prekata.

Dializni katetri se uporabljajo za izvajanje hemodialize oz. 
prečiščevanja krvi odpadnih produktov pri odpovedi ledvic. 
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Dializni kateter uvede zdravnik skozi velike vratne vene (vena 
jugularis) ali skozi podključnični veni (vena subclavia) v desni atrij. 
Lahko ga uvede tudi v stegensko veno (vena femoralis). Dializni 
katetri so debelejši od običajnih venskih katetrov. 

Dializni katetri se razlikujejo po: mestu vstavitve (jugularni, sub-
klavijski, femoralni), vrsti materiala (teflon, latex, silikon, poliure-
tan), debelini (5 do 8 F), dolžini (15 cm, 20 cm), namenu (enolu-
menski, dvolumenski). 

1. 1 KONTRAINDIKACIJE VSTAVITVE CVK so: vnetne 
spremembe kože v območju punkcije, motnje strjevanja krvi (npr. 
pri terapiji z antikoagulanti), anatomske anomalije (npr. povečana 
golša), tumorji v predelu vratu, pljučni emfizem in postoperativne 
spremembe v območju punkcije.

1. 2 ZAPLETI CVK
Zgodnji zapleti, ki nastanejo ob uvajanju ali neposredno po uva-
janju venskih katetrov:

nezmožnost vstavitve venskega katera (pogostejši zaplet pri •	
perifernem pristopu), vstavitev v arterijo, pnevmotoraks, he-
matotoraks, zračna embolija.

Kasnejši, pozni zapleti:
premik konice venskega katetra ob nasilnem prebrizgavanju •	
ali nenadnem povečanju tlaka v prsnem košu zaradi kašljanja, 
napenjanja. Pri premiku katetra v interno jugularno veno pa-
cient lahko občuti glavobol, vrtoglavico, šumenje v ušesih;
flebitis je najpogostejši lokalni zaplet pri vstavljenem venskem •	
katetru v komolčno veno. Običajno je mehanične in aseptične 
narave. Ko pacient premakne roko, se premakne tudi kateter in 
drgne ob žilno steno. Flebitis je lahko tudi posledica kemične 
poškodbe žilne stene ali mikrobnega vnetja. Flebitis lahko vodi 
v nastanek venske tromboze in popolne zamašitve vene;
zamašitev venskega katetra – je lahko delna ali popolna, kar •	
se kaže kot slab pretok ali nezmožnost pretoka raztopin skozi 
kateter;
oborine – so posledica različnih zdravil ali raztopin, ki so slabo •	
združljive ali napačno raztopljene;
pod pojmom strdek v ali ob venskem katetru obravnavamo •	
tri zaplete: 

 fibrinske obloge, ki nastanejo kot posledica draženja žilne 
stene. Telo kateter prepozna kot tujek. Pri stiku katetra z 
notranjo žilno steno pride do drobnih poškodb, na katere se 
telo odzove z ustvarjanjem fibrina, ki prekrije zunanjost katetra. 

Omogoča enostran-
ski prehod – kateter 
lahko prebrizgamo, 
aspiracija krvi pa ni 
možna.

 Strdek v svetlini katetra – je v 98% vzrok zamašitve katetra, ki 
je lahko delna ali popolna. Nastane zaradi počasnega pretoka 

inf. tekočine, prekinitve rednega 
pretoka, neustreznega prebrizga-
vanja, visokega venskega tlaka…

Fibrinska obloga 
okrog venskega 
katetra.

Strdek v svetlini venskega 
katetra.

 Strdek v veni okrog katetra ali venska tromboza – nastane 
zaradi poškodb notranje plasti žilne stene pri vstavljanju ven-
skega katetra, draženja notranje plasti žilne stene zaradi pre-
mikanja venskega katetra, vrste inf. raztopine – nizek ali visok 

ph, hiperosmolarnost; pospešeno 
strjevanje krvi…
 Pri venskih katetrih, ki zapol-
nijo več kot polovico svetline vene, 
je večja možnost nastanka trom-
boze.

Strdek v žili okrog venskega 
katetra.

1. 3 OKUŽBE CVK
CVK predstavljajo neposredno povezavo med okoljem in krvnim 
obtokom, zato so pomemben vir bolnišničnih okužb. Na nevar-
nost pojava okužbe preko venskega katetra vplivajo različni de-
javniki: pacientovo splošno stanje, prizadetost zaradi bolezni, sta-
rost, dolžina hospitalizacije pred vstavitvijo CVK, mesto vstavitve, 
opustitev aseptičnih tehnik pri rokovanju z venskim katetrom, 
število vstopnih poti, dolgotrajna vstavitev, kolonizacija vsto-
pnega mesta katetra v kožo, vrsta preveze – zaščita vstopnega 
mesta venskega katetra…

Možni viri okužb venskih katetrov.
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1. 4 UVAJANJE CVK
Uvajanje CVK je diagnostično - terapevtski poseg, za katerega je 
po razmejitvi del predvideno le sodelovanje medicinske sestre, 
nikakor pa ne samostojno uvajanje CVK. V praksi je to področje 
zelo različno opredeljeno. Medicinska sestra lahko uvaja samo 
CVK s perifernim pristopom po pisnem pooblastilu zdravnika.

V Splošni bolnišnici Novo mesto omenjeni diagnostično – tera-
pevtski poseg izvede medicinska sestra z višjo oziroma visoko 
izobrazbo, ki se usposobi ob pomoči bolj izkušenih kolegic. 
Zdravnik pisno (na temperaturni list napiše CV kanal) in ustno 
naroči omenjeni poseg. Medicinska sestra izvaja torej poseg, za 
katerega nima pisnega pooblastila oziroma prenosa kompetence 
s strani zdravnika.

1. 5 DOKUMENTIRANJE CVK
Dokumentiranje CVK:

na temperaturni list (mesto vstavitve, globina CVK, dan vsta-•	
vitve CVK (npr. CV kanal, leva roka , 16 cm v žili, 1. dan); 
v program Birpis 21 (datum in ura vstavitve CVK, DMS/DR, ki •	
je vstavil(a) CVK, datum in ura odstranitve CVK, zaplet); 

2. PREVEZA VBODNEGA  
MESTA CVK
Namen:

nadzor vbodnega mesta•	
preprečevanje izpada katetra•	
preprečitev okužb•	

2. 1 PREVEZA VBODNEGA MESTA
Pomembno:

postopek mora biti opravljen aseptično,•	
odstranitev stare preveze – ob tem se dotikamo samo robov •	
preveze, smer odstranitve poteka proti vbodnem mestu,
najmanj dvakrat krožno obrišemo kožo od vbodnega mesta •	
navzven (razkuženo področje mora biti večje od sterilne pre-
veze),
enkrat ali po potrebi večkrat prebrišemo kateter od vbodnega •	
mesta proti zunanjem delu, vsakič z novim tamponom,
vsakič počakamo, da se razkužilo posuši,•	

odstranimo oblo- •	
ge (kri) in zmanjšamo 
možnost okužbe,

kateter pričvrstimo •	
s sterilnim lepilnim tra-
kom,

datum preveze zabeležimo v medicinsko in negovalno do-•	
kumentacijo,
preveza CVK na 7 dni (uporaba BIOPATCH‑a) oziroma po •	
potrebi prej, preveza CVK na 48 ur (brez BIOPATCH‑a) 
oziroma po potrebi prej.

2.2 BIOPATCH* Zaščitna penasta blazinica s  
klorheksidin glukonatom (CHG)
Zaščitna penasta blazinica BIOPATCH* je hidrofilična poliuretan-
ska vpojna pena s klorheksidin glukonatom (CHG). Penast material 
ima sposobnost vpijanja tekočine, ki je enaka njegovi osemkratni 
teži, medtem ko klorheksidin glukonat (CHG) v peni zavira rast 
bakterij pod blazinico.
Indikacije za uporabo

Namenjena za prekrivanje ran/vbodov, ki nastanejo med uporabo 
žilnih in nežilnih perkutanih medicinskih naprav, kot so:

IV katetri,•	
centralni venski katetri,•	
arterijski katetri,•	
dializni katetri,•	
periferno vstavljeni koronarni katetri,•	
katetri »midline«,•	
kanali,•	
cevke za prsni koš,•	
ortopedski zunanji fiksatorji in•	
epiduralni katetri.•	

Izdelan je za zmanjševanje lokalnih infekcij ter infekcije krvi, pov-
ezane s katetri (CRBSI – Catheter related bloodstream infection) 
in kožnih kolonizacij mikroorganizmov, ki so splošno povezane 
z infekcijami pri bolnikih s centralnimi venoznimi ali arterijskimi 
katetri. Namenjena je za uporabo kot hidrofilna obloga za rane, 
ki vpija izloček ter preprečuje razjedo zaradi pritiska predvsem 
pri imunsko komprimiranih pacientih.

Opozorilo:

Penastih blazinic BIOPATCH* ni dovoljeno namestiti na in‑
ficirane rane. Niso izdelane za zdravljenje infekcij v zvezi s 
perkutano napravo. 

Velikosti: Kataloška številka: Pakiranje:
2.5  cm – 4  mm 3150_1 10kom / škatla
1.9  cm – 1.5  mm 3151_1 10kom / škatla
2.5  cm – 7  mm 3152_1 10kom / škatla

Statlock za 
pričvrstitev CVK in 
arterijskih katetrov.

stroka - izobraževanje
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3. MICRO CLAVE /konektor za 
dostop brez igle
3. 1 NAMEN UPORABE MICRO CLAVE
Namen:

zapiranje venskih ali arterijskih dostopov•	
kontinuirano dovajanje tekočin in pogojno intermitentno•	

Pred vsakim dostopom konekt razkužimo in počakamo, da se 
razkužilo posuši. Konekt je lahko na dostopu nastavljen do 7 
dni. Deluje v obe smeri, lahko injiciramo ali aspiriramo preko ko-
nekta. Pri uporabi petelinčka najprej namestimo na venski do-
stop petelinček, nanj pa konekt. Pomembno: po aspiraciji krvi, 
ob dovajanju krvi, krvih derivatov ali lipidov moramo obvezno 
izprati konekt in lumen – z brizgalko, z vsaj 2 – 3 ml fiziološke 
raztopine.

Na konekt ne smemo dajati zamaškov. Konekt zelene barve ima 
zamašek (nepovratni konekt). BREZIGELNI KONEKTOR MicroClave - za brezigelni dostop do 

centralnih, perifernih in arterijskih linij
Rezidualni volumen (mrtvi prostor) = 0,04 ml•	
Povprečni pretok = 165 ml/min•	
Uporablja se s krvjo, lipidi in citostatiki•	
Uporablja se lahko s črpalkami in perfuzorji•	

PRIPRAVA KONEKTA MicroClave
1. Vzemite konekt iz ovojnine in namestite infuzijski sistem ali 

pripravljeno brizgo na silikonski vhod nastavka MicroClave.
2. Napolnite konekt MicroClave v skladu z veljavnim protoko-

lom, da se iztisne zrak. Moder zaščitni pokrovček je lahko še 
nameščen.

3. Odstranite moder zaščitni pokrovček in namestite prozoren 
del MicroClave konekta na podaljšek intravenskega sistema, 
na i.v. kanilo ali na kateter.

RAZKUŽEVANJE IN NAMEŠČANJE KONEKTA MicroClave
1. Pred vsako uporabo razkužite silikonski del konekta MicroCla-

ve z alkoholnim razkužilom, v skladu z veljavnim protokolom 
ustanove.

2. Trdno primite konekt MicroClave, potisnite sistem ali brizgalko 
do konca silikonskega vhoda konekta in zavrtite (za 5-8°). Sis-
tem ali brizgalko odstranite tako, da ga od MicroClave konekta 
zavrtite v nasprotno smer.

Biopatch

MICRO CLAVE 
konekt za dostop 
brez igle (pretok 
165 ml/min).

3. 2 PODALJŠKI S CLAVE KONEKTI
Namen: za zapiranje venskih 
dostopov, kjer potrebujemo več 
dostopov.

T – podaljšek s CLAVE konektom.

Trokanalni 
podaljšek s 3x 
CLAVE konekti.

Štirikanalni 
podaljšek s 3x 
CLAVE in Micro 
Clave konekti.

         Podaljšek s 
tremi Micro CLAVE 
konekti (prvi 
konekt deluje v 
obe smeri – možno 
injiciranje in 
aspiracija, ostala 
dva konekta pa 
dovoljujeta le in-
jiciranje, aspiracija 
ni možna).

stroka - izobraževanje
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Vida Novinec, DMS, organizatorica PUD3. Konektor MicroClave je neprepusten za bakterije.
4. Ne uporabljajte zamaškov.

IZPIRANJE KONEKTA MicroClave
1. Po vsaki uporabi prebrizgajte konekt MicroClave s fiziološko 

raztopino ali v skladu z veljavnim protokolom.

4. ODSTRANITEV CVK
Namen:

odstranitev CVK, ko ni več potreben ali kadar je zamašen in •	
poškodovan.

Pomembno:
razkuževanje vbodnega mesta kot pri prevezi vbodnega •	
mesta,
s peanom primemo kateter 3 cm od vbodnega mesta in ga •	
počasi izvlečemo,
bolnika prosimo, da izvede manever po Valsalvi (zmanjšamo •	
tveganje zračne embolije),
ko se kateter začne premikati, pritisnemo zloženec na mestu •	
vboda in tiščimo, dokler rana krvavi (pritisk na rano prepreči 
krvavitev in vstop zraka v veno ter pospeši zapiranje žilne 
stene).

Zračna embolija je zelo redek, vendar življenjsko nevaren zaplet. 
V globokih venah je podtlak, ki pri prosto odprti punkcijski igli (ob 
nerodnem vstavljanju venskega katetra v punkcijsko iglo) lahko 
zunanji zrak povleče v krvni obtok. Pri tem slišimo srkajoč glas, 
bolnik postane nemiren, z občutkom pomanjkanja zraka, sledi 
znižanje krvnega tlaka.

4.1 ZRAČNA EMBOLIJA
Možnost zračne embolije izključimo z upoštevanjem preventivnih 
ukrepov:

bolnik vdihne, zadrži dih in se napne (ukrep po Valsalvi) – s •	
tem se poviša tlak v osrednih venah

LITERATURA
Šmitek J, Krist A. Venski pristopi, odvzemi krvi in dajanje zdravil. Ljubljana:  •	
Univerzitetni klinični center, 2008.

VIRI
Biopatch. Dosegljivo na: h•	 ttp://shrani.si/f/J/i/426EmpoM/biopatch-leaflat.doc  
(21.05.2009).
Navodila za uporabo konektov za dostop brez igle ICU Medical – NM.•	

bolnika poležemo v Trendelenburgov položaj – tlak v osred- •	
njih venah se poviša in možnost aspiracije zraka je manjša. 

Ukrep po Valsalvi.

stroka - izobraževanje

PRAKTIČNO  
USPOSABLJANJE  PRI  

DELODAJALCU ‑
PUD

V šolskem letu 2008/ 2009 je celoten 
sistem izobraževanja na srednji stopnji 
v republiki Sloveniji prešel na nov način 
izobraževanja po bolonjskih smernicah. Na 
Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo 
mesto se izobražujejo dijaki v naslednjih 
prenovljenih programih: kemijski tehnik, 
farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, 
zdravstvena nega, zdravstvena nega – pti 
(3+2) in bolničar negovalec.

Vsi novi izobraževalni programi so modularno zastavljeni in 
ovrednoteni s kreditnimi točkami. 

Sestavljajo jih naslednji deli:
 A del sestavljajo splošno izobraževalni predmeti, je  

  predpisan in enak za vse programe iste stopnje,
 B del  sestavljajo strokovni moduli, nekateri so obvezni,  

  drugi pa izbirni, 
 C del   je praktično izobraževanje v šoli in je sestavni del  

  strokovnih modulov B,
 Č del  je praktično usposabljanje pri delodajalcu,
 D del  so interesne dejavnosti s področja športa, kulture  

  in strokovnega področja,
 E  del  predstavlja odprti kurikulum, ki ga določi šola  

  na predlog delodajalcev.

Praktični pouk v šoli (C) je del strokovnih modulov in ga iz-
vajajo učitelji praktičnega pouka v šolskih kabinetih in na 
bolniških oddelkih.

Novost v programih je praktično usposabljanje pri deloda‑
jalcu – PUD, ki ga izvajajo delodajalci. Dijaki se vključujejo 
neposredno v delovni proces na bolniškem oddelku, vodi jih 
mentor, ki ga določi delodajalec. Šola in delodajalec podpišeta 
kolektivno učno pogodbo o izvajanju PUDa. Lahko pa dijak 
sam poišče delodajalca in podpiše individualno učno pogod-
bo. Delodajalec mora biti registriran kot učni zavod in mora 
imeti najmanj tri zaposlene z izobrazbo, za katero se dijak 
izobražuje. Učna pogodba ureja medsebojne pravice in ob-
veznosti pri izvajanju PUDa. Šola in delodajalec se dogovorita 
o času in organizaciji izvedbe PUDa. Določi se organizatorja 
PUDa na šoli in koordinatorja pri delodajalcu.

Šola informira delodajalce o  izobraževalnih programih, 
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predmetnikih in strokovnih modulih, seznani jih s predmetnim 
izpitnim katalogom za 4. predmet poklicne mature in seznamom 
poklicnih kompetenc. Pripravi dijake (bonton, pravila, obveznosti, 
dolžnosti, pravice, osnove varstva pri delu, spoštovanje pacien-
tovih pravic in varstvo podatkov) in dokumentacijo  (napotnico, 
seznam kompetenc, navodila in obrazce za vodenje poročila 
o delu in ocenjevanje, listo prisotnosti in anketni vprašalnik o 
uspešnosti poteka PUDa). Šola organizira usposabljanje za men-
torje, ki jih določi delodajalec. Mentor dijakom je lahko delavec, 
ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj in enako ali višjo izo-
brazbo, za katero se dijak izobražuje. Mentor pripravlja delovne 
naloge za dijaka, spremlja njihovo delo in jim svetuje, rešuje 
neposredne probleme, pregleduje in podpisuje dnevnike, poda 
poročilo in oceno. En mentor lahko istočasno vodi največ tri di-
jake na PUDu. Dijak se neposredno vključuje v delovni proces. 
Dela lahko dopoldne in popoldne, največ 8 ur dnevno, ne sme 
opravljati nočnega dela, lahko pa opravlja nedeljsko delo ali delo 
na praznik. Manjkajoče ure mora nadomestiti. 

Organizator ali drug učitelj praktičnega pouka, ki ga določi 
šola, sodeluje z mentorjem pri delodajalcu in lahko opravi 
obisk in kontrolo dijaka na PUDu. Koordinator pri deloda-
jalcu skrbi za razporeditev dijakov, koordinira delo in svetuje 
mentorjem.

V tem šolskem letu bodo PUD opravljali dijaki drugega letnika 
programa bolničar negovalec in dijaki drugega letnika pro-
grama zdravstvena nega - pti. Slednji bodo opravili 152 ur PUDa 
v Splošni bolnišnici Novo mesto. 28 dijakov bo razporejenih 
na različne oddelke bolnišnice. Naša šola bo v sodelovanju z 
Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Novo mesto v soboto, 7. novembra 2009 organizirala eno- 
dnevni seminar za mentorje dijakom na PUDu.

oddelek/enota SB Število  
dijakov

opombe

interni (gastroenterološki, 
hematološki)

2

interni  (kardiološki) 2
interni (nefrološki, diabetol.) 2
pljučni 3 2 dop, 1 pop
infekcijski 3 2 dop, 1 pop
kirurški (travmatološki, ortopedija) 2
kirurški (urologija) 2
kirurški (žilni) 2
kirurški (visceralni) 2
nevrološki 3 2 dop, 1 pop
ginekološki 2 1dop, 1pop
porodniški 2 1dop, 1 pop
ORL 1
SKUPAJ 28

Predlog razporeda  praktičnega usposabljanja dijakov Srednje 
zdravstvene in kemijske šole v Splošni bolnišnici Novo mesto

    Po registraciji udeležencev in otvoritvenem nagovoru  pred-
sednice sekcije Mirjane Čalić nas je  pozdravila naša predstojnica 
dr. Sonja Cimerman Steklasa. Opisala je zgodovino novomeškega 
dializnega oddelka in začetke dela s peritonealno dializo. 

    Vse prisotne sta pozdravili tudi pomočnica direktorice za ZN 
ga. Zlata Rebolj in predsednica Društva medicinskih sester, babic 
in ZT Novo mesto Jožica Rešetič.

    Dr. Polona Golob Kosmina nam je predstavila delo s perito-
nealnimi bolniki. S konkretnimi primeri je predstavila indikacije 
in kontraindikacije pri izbiri peritonealne dialize kot možnosti 
zdravljenja po akutni odpovedi ledvic.

    Naša sodelavka DMS Sandra Blagojevič nam je na zelo na-
zoren način prikazala pomen zdravstvene vzgoje bolnikov 
v preddializnem obdobju. Bolnik išče in potrebuje čim več 
informacij o poteku svoje bolezni in o možnosti izbire zdrav-
ljenja. Pri tem je zelo pomembno, da ga za to motiviramo 
in mu dajemo čim več potrebnih in zanesljivih podatkov, na 
podlagi katerih se realno sooči s situacijo, v kateri se je znašel 
s svojo boleznijo.

    Dipl. fizioterapevtka Nina Kobe  nam je predstavila pomen 
telesne aktivnosti bolnikov, ki se zdravijo s peritonealno di-

 V soboto 30. 05. 2009 smo se zbrali v pre-
davalnici Splošne bolnišnice Novo mesto na 
strokovnem srečanju Sekcije medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov za nefrologijo, 
dializo in transplantacijo. Na njem so bili 
predstavljeni in potrjeni negovalni standardi 
iz peritonealne dialize.

V novomeški bolnišnici 
smo organizirali 
strokovno srečanje o 
peritonealni dializi

Anka Klemenčič, SMS oddelka za dializo

Začetek strokovnega dela
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alizo. Slikovno nam je prikazala najbolj 
primerne vaje, s katerimi bolniki ohran-
jajo svojo kondicijo in krepijo trebušne 
mišice, kar je zelo pomembno zaradi 
obremenitve teh z vtočeno peritonealno 
raztopino. S pravilno in redno rekreacijo 
si tudi zelo izboljšajo kvaliteto življenja.

    Sledile so predstavitve strokovnih stan-
dardov različnih postopkov izvajanja 
določenih posegov PD. Pri tem smo bile 
soglasne, da so standardi strokovno in do-
bro izdelani in so bili z manjšimi popravki 
in dodatki tudi potrjeni.

    Zelo vzpodbudno je bilo tudi preda-
vanje DMS Marte Kavšek, glavne medicin-
ske sestre DSO Krško. Predstavila nam je 
izkušnjo negovalnega kadra ob sprejemu 
varovanke na peritonealni dializi. Ves tim 
je sodeloval pri izvajanju menjav in oskrbi 
naše bolnice. Posebej je poudarila, kako so 
bili zadovoljni z edukacijo kolegice Mete 
Mlakar iz našega dializnega centra in z 
našo štiriindvajset urno pripravljenostjo za 
pomoč pri morebitnih težavah in komp-
likacijah, do katerih je  oziroma bi lahko 
prišlo.

    Srečanje smo zaključili z razpravo in 
predstavitvijo zbirne mape standardov o 
peritonealni dializi ter načrtovanjem pro-
grama za specialna znanja iz PD.

     Po ogledu našega dializnega odd-
elka smo se sprehodili na Loko in se pre-
pustili vožnji  na Rudolfovem splavu po 
reki Krki, kjer nam tudi mraz in dež nista 
pokvarila prijetnega druženja in dobrega 
rapoloženja.

Namen šole je usposobiti zdravnike in me-
dicinske sestre za delo v antikoagulantnih 
ambulantah. Medicinske sestre prevzema-
jo vodenje manj zahtevnih pacientov, to je 
tistih, ki imajo urejeno antikoagulantno te-
rapijo. Kakovostno vodenje teh pacientov 
je zelo pomembno, saj zdravljenje lahko 
spremljajo hudi zapleti - na eni strani krva-
vitve, na drugi pa trombembolije. Število 
pacientov z indikacijo za antikoagulantno 
zdravljenje (AKZ) hitro narašča, zato so tudi 
potrebe po zdravstvenih delavcih, ki te 
bolnike vodijo, iz dneva v dan večje, prav 
tako pa tudi potreba po izobraževanju, saj 
mora biti njihovo znanje zelo specifično.

Prvi dan smo poslušali predavanja o AKZ 
pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo, koronarno 
boleznijo, z umetnimi srčnimi zaklopkami, 
antifosfolipidnim sindromom ter z venskimi 
trombembolizmi. Predavatelji so nas poučili 
o dejavnikih tveganja za trombembolizme, 
o času trajanja antikoagulantnega zdravlje-
nja, kako ukrepati pri iztirjenju INR-ja, kako 
pri pojavu krvavitev, o trombembolijah, ki 
nastanejo kljub AKZ, kako pripravimo  bol-
nika na poseg  ter kako in kdaj preprečuje-
mo infekcijski  endokarditis.  

Drugi dan smo poslušali še tri kratka pre-
davanja o AKZ pri bolnikih s periferno 
arterijsko boleznijo, pri boleznih mitralne 
zaklopke ter pri bolnikih s paradoksnimi 
embolizmi. V nadaljevanju smo spoznali 

ŠOLA ANTIKOAGULACIJSKEGA 
ZDRAVLJENJA
Sekcija za antikoagulacijsko zdravljenje in preprečevanje 
trombemboličnih bolezni slovenskega zdravniškega društva  
(SZD) je organizirala 5. šolo antikoagulacijskega zdravljenja, 
ki je potekala 11. in 12. 9. 2009 v prostorih  SZD v Ljubljani.  
Šole smo se udeležili Sergeja Dobravc, dr. med., Sabina Softić, 
dr. med., Jakše Sabina, dr. med, Gazvoda Antonija, DMS in 
Cesar Vanja, DMS.

TROMBO program, ki ga uporabljamo 
tudi v naši bolnišnici. To je računalniški 
program za pomoč pri vodenju AKZ, ki 
na podlagi dane vrednosti INR določi 
odmerek antikoagulacijskega zdravila, 
datum naslednjega obiska, omogoča 
sprotno analizo urejenosti AKZ, vpogled 
v bolnikovo starost, sočasne bolezni in 
predhodne zaplete. Omogoča tudi hitre, 
preproste statistične analize in oceno 
kakovosti dela. Vodenje AKZ s pomočjo 
programa je enako varno in učinkovito, 
kot če zdravljenje vodi izkušen specialist. 
Ob računalniški podpori je tako možen 
varen prenos vodenja AKZ na manj iz-
kušeno osebje.

 Sledile so učne delavnice, kjer smo s po-
močjo računalniškega programa reševali 
praktične primere. Na koncu smo opra-
vili še pisni preizkus znanja. Nato pa je, 
končno, sledil najlepši del, odmor, dobro 
kosilo, kava in pregled rezultatov preiz-
kusa. Novomeščani smo dosegli dobre 
rezultate, posebno naši zdravnici, ki sta 
dosegli vse možne točke. Po zaključku 
šole nas je zadovoljna šefica Sergeja na-
gradila s sladoledom in pijačo.

Vsi udeleženci antikoagulantne šole se 
zahvaljujemo ge. Dobravčevi, ki nas je 
vzpodbudila, da smo se izobraževanja 
udeležili, vodstvu bolnišnice pa za fi-
nančno podporo.  

Antonija Gazvoda, DMS, Odsek za bolezni srca in ožilja
Vanja Cesar, DMS, Internistične ambulante

Prijeten zaključek ob reki Krki
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Prvi dan so bila na programu bolj ali manj 
zanimiva predavanja, ki so jih predstavili 
predavatelji, nekateri tudi iz tujine.

Poslušali smo prispevke: o ravnanju in pra-
nju fleksibilnih endoskopov(Jessika Bro-
strom, Getinge), o sterilizaciji v okulistiki 
(Polona Škulj, dipl. m.s.), o spremembah v 
strokovnih standardih (Peter Newson, Bro-
wne), o vlogi plinov v parni sterilizaciji (dr. 
Ulrich Kaiser, dipl.ing. kem.), o barvi pare 
(Matjaž Prešeren, viš. med. teh, 3M), o  »sil-
ver«  tehnologiji proti bakterijam ( Neven 
Kolanovič, univ. dipl. ekon.).

Na koncu nam je večer popestril Smiljan 
Mori, saj smo z velikimi ušesi poslušali nje-
govo predavanje o motivaciji z naslovom 
»Mislite kot zmagovalci«. Zdelo se je, kot 
bi nas predramil iz spanja in nam vlil novo 
energijo. 

Večer smo zaključili z dobro večerjo, glas-
bo in plesom. Pri druženju smo se zadržali 
pozno v noč.

Naslednji dan smo nadaljevali s strokovnim 
programom in že ob devetih sedeli v dvorani. 
Teme predavanj so bile sledeče: inšpekcijski 
nadzor v zdravstvu in ravnanje z odpadki 
(Vera Ovsenak, zdr. Inšp.), uporaba zaščitnih 

STERILIZACIJA NI IGRA

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterili- 
zaciji ja tudi letos organizirala dvodnevni seminar z naslovom 
»STERILIZACIJA NI IGRA«. Predavanja so potekala 15. in 16. 
aprila v hotelu Sava v Rogaški Slatini. Iz novomeške bolnišnice 
se nas je tega strokovnega seminarja udeležilo kar nekaj za-
poslenih. Predavanjem smo prisluhnile medicinske sestre 
iz centralne sterilizacije: Martina Peterlin, Mirjana Medved, 
Danica Župan in glavna medicinska sestra sterilizacije Nataša 
Piletič, ki je sodelovala tudi pri celotni organizaciji seminarja. 
Med poslušalci je bila prisotna tudi pomočnica direktorice za 
zdravstveno nego bolnišnice ga. Zlata Rebolj.

rokavic (Ingrid Jaklič, dipl. san. inž.), prepre-
čevanje legioneloz (Daria Musič, v.m.s, dipl. 
ekon.), strojna priprava medicinskih instru-
mentov (Peter Simšič, univ. dipl. inž. kem.), 
strokovnost pri delu (Rado Skočir, s.m.s.), 
sodelovanje med zaposlenimi v centralnem 
operacijskem bloku in centralni sterilizaciji 
(Milena Belšak, dipl. m.s.), plazma sterilizacija 
(Ciril Repše, Belimed d.o.o.), na koncu pa so 
bile organizirane še učne delavnice.

Naj povem, da smo bile novomeščanke zelo 
ponosne na predavatelja, ki sta prihajala iz 
naše bolnišnice. Prva je bila ga. Ingrid Ja-
klič, dipl. san. inž., ki je govorila o uporabi in 
zlorabi rokavic, drugi iz naše regije pa je bil 
zdravstveni tehnik Matej Kocjančič. Oba sta 
svoje predavanje pripravila lepo, zanimivo 
in prijetno. Matej je zelo razživel in nasmejal 
vso dvorano s svojim predavanjem »Beseda 
je konj«. Vsi, ki  ga poznamo vemo, da to ne 
bi bil on, če ne bi na žgečkljiv in humorističen 
način prikazal težave, s katerim se soočamo 
pri našem vsakdanjem delu. Naj omenim, da 
sta oba med predavatelji res izstopala. 

Predavanja so bila zaključena popoldne. 
Domov smo odšli zadovoljni. Obnovili smo 
nekatera stara znanja in pridobili nova,  ki 
nam bodo zelo koristila pri našem delu.

MEDNARODNO 
STROKOVNO 
SREČANJE 
DIALIZNIH 
MEDICINSKIH 
SESTER V 
HAMBURGU
Od 5. do 8. septembra 2009 
je v Hamburgu potekala 38. 
mednarodna konferenca 
EDTNA/ERCA (European Di-
alysis & Transplant Nurses 
Association/ European Renal 
Care Association). Konferenca 
je potekala v tamkajšnjem 
Kongresnem centru, kjer je 
bilo vse pripravljeno za pred-
stavitev dvainpedesetih pre-
davanj in stotih posterjev. 

Podjetji Medinova in Medis sta dvema 
medicinskima sestrama iz dializnega cen-
tra SB Novo mesto omogočili udeležbo 
na mednarodni konferenci EDTNA/ERCA. 
Petega septembra smo skupaj s pred-
stavniki podjetja in z medicinskimi ses-
trami  ostalih slovenskih dializnih centrov 
prispeli v Hamburg. 

Teme predavanj so bile različne in so 
potekale v štirih predavalnicah, tako da 
smo lahko poslušali tiste predstavitve, ki 
so nas zanimale.

Na kongresu sta bila predstavljena tudi 
dva posterja slovenskih avtorjev. Obe temi 
sta bili rezultat timskega dela zdravnikov 
in medicinskih sester UKC Ljubljana.

Na prvem posterju je bil predstavljen 
pomen zdravstvene vzgoje za bolnika, 
saj je tveganje za okužbo pri bolnikih po 
transplantaciji ledvic znatno povečano 
zaradi imunosupresivne terapije. Na 

Sandra Blagojević Štembergar, DMS 

Danica Župan, SMS
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Slika1: prvi poskusi dialize

drugem posterju je bila predstavljena or-
ganizacija nočne izmene hemodialize v di-
aliznem centru UKC Ljubljana, ki kroničnim 
ledvičnim bolnikom, ki so še zaposleni, 
omogoča delo poln delovni čas, tistim, ki 
želijo nadaljevati študijske obveznosti, pa 
redni študij. 

Z zanimanjem smo prisluhnili pogovoru 
moderatorja s tremi mladimi bolniki po 
transplantaciji ledvic, ki so bili predhodno 
zdravljeni z eno izmed oblik nadomest-
nega zdravljenja (hemodializa, peritone-
alna dializa). Govorili so o tem, s kakšnimi 
problemi so se srečevali med zdravljenjem, 
predvsem tudi zato, ker so se zdravili v 
dializnem centru skupaj s starejšimi bol-
niki in so imeli malo možnosti druženja in 
odraščanja s svojimi vrstniki. 

Izpostavljen je bil problem bolnika, pri ka-
terem je prišlo do akutne odpovedi ledvic 
in se pri njem že izvaja akutna hemodializa.  
Bolnik lahko izbira način nadomestnega 
zdravljenja, ki najbolj ustreza njihovemu 
načinu življenja, predavatelj pa nam je na 
slikovit način prikazal, kako težko se bol-
nik v kratkem časovnem obdobju odloči 
za način nadomestnega zdravljenja, ki ga 
bo spremljalo skozi življenje. 

Zanimiva so bila tudi predavanja na temo 
»End of life«. Medicinske sestre na dializi 
srečujemo iste dializne bolnike pogosto, 
vsak drugi dan, njihove težave in radosti 
spremljamo od začetka nadomestnega 
zdravljenja končne ledvične odpovedi,  
prisotne pa smo tudi v času, ko se jim 
življenje izteka. Avtorji so predlagali za 
vse zaposlene organiziranje 
izobraževalnih programov, s 
pomočjo katerih bi lahko iz-
polnjevali potrebe bolnikov 
in njihovih svojcev, hkrati pa 
bi pomagali k zmanjšanju 
bremen zaposlenih zdravst-
venih delavcev, ki skrbijo za 
umirajočega bolnika.

Spregovorili so tudi o 
preprečevanju okužb z 
MRSA, izolaciji okuženih 
bolnikov ter higienskem na-
dzoru z rednimi kontrolami 
brisov kože, nosu, žrela in katetrov (dializni 
kateter, peritonealni kateter).

Predavatelji Nizozemske in Švedske so 
nam predstavili, na kakšen način je možno 
narediti hemodializo kakovostnejšo in 

lahkotnejšo. Tretjina hemodializnih 
bolnikov ima v času, ko se izvaja 
hemodializa, težave s hipotenzijo, 
zato se podjetje Gambro ukvarja 
z raziskovanjem, kako bi se lahko 
hipotonijam izognili. V ta namen 
so razvili sistem »biofeedback«. 
Sistem nadzoruje in ureja volumen 
krvi med hemodializo preko pro-
gramske opreme, usmerjenih prila-
goditev, ultrafiltracije in prevodnosti 
dializata. 

V avli Kongresnega centra smo si 
ogledali razstavo začetkov hemodi-
aliznega zdravljenja, ki so nas opozarjali na 
pomembne mejnike: 

“From the initial idea to the actual realiza-
tion of the

dialysis method, it was a very long way. I 
would

have to say, it was the way of the Cross....”

(Georg Haas, 1928)

Leta 1913 so trije Američani - Abel, Rown-
tree in Turner poročali o prvi uporabi načel 
difuzije, s katero se odstranijo snovi iz krvi 
živih živali. Uporabili so koloidne cevi, ki so 
bile zaprte v stekleni posodi z 0,6% slano 
raztopino. Arterijska kri se je pretakala 
skozi te cevi in nato vrnila v veno poskusne 
živali. Za preprečevanje strjevanja krvi so 
uporabili antikoagulantno snov, pridoblje-
no iz žlez pijavke (Hirudin), vendar je bilo 
to težko pripraviti in bilo je neprimerno za 
uporabo v humani medicini (slika 1):

Seznanjen z Ablovim delom je G. Hass 
(1886 – 1971) leta 1924 v nemškem mestu 
Giessen pravil prvo dializo na človeku. Up-
orabil je koloidne cevi kot membrano in 

Hirudin je služil kot antikoagulant. Posto-

pek je trajal le petnajst minut.  

Leta 1941 je na Nizozemskem W. J. Kolff 
razvil vrtljiv valj – »ledvica«. Okoli valja je 
bilo navito okoli 40 m celofanskega cevja. 
Valj – »ledvica« je bil vstavljen v tank za 
tekočino, ki je vseboval okoli 100 litrov 
pripravljene dializne raztopine. Arterijska 
kri iz  zapestja bolnikove roke je potekala 
preko celofanskega cevja in nazaj v bol-
nikovo telo (slika 2):

Z Bernardo bi se radi zahvalili pred-
stavnikom podjetij Medinova in Medis za 
organizacijo strokovnega izobraževanja 
in prijetno bivanje v Hamburgu, saj nam 
je bilo tudi vreme naklonjeno in nam 
omogočalo potepanje in ogled prijaznega 
mesta, odprtega celemu svetu.

Slika 2: Valj - ledvica

Pogled izpred kongresnega centra 
na 280 m visok TV stolp
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Etika (grško: ἦθικα) je filozofski nauk o 
naravnosti, o dobrem in zlu. Etično ve-
denje temelji na sposobnosti, da človek 
postavlja vrednostne sodbe na osnovi 
razuma; to pomeni odločanje med do-
brim in zlim ter delovanje v skladu z 
odločnostjo (http://sl.wikipedia.org/
wiki/Etika).

Medicinske sestre smo namenile etiki 
strokovno srečanje, ki ga je DMSBZT 
Novo mesto pripravilo skupaj z lju-
bljanskim DMSBZT. Predavateljica 
Marina Velepič, viš.med.ses. 
je spregovorila o načelih 
in standardih Kodeksa 
etike medicinskih ses‑
ter in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije v 
praksi zdravstvene 
nege. V svojem preda-
vanju je najprej pred-
stavila zgodovino nastan-
ka kodeksov etike. Etična 
načela na področju zdravstva je 
prvi oblikoval Hipokrat v 4. stol. pr. n. š. 
Temeljna vodila Hipokratove prisege so 
dobronamernost, spoštovanje življenja, 
čuvanje poklicne skrivnosti. 

Veliko odgovornost, ki jo medicinska sestra 
prevzema pri svojem delu, je nemogoče 
opredeliti samo z zakoni in predpisi. 
Spoštovanje etičnih načel, ki izhajajo iz 
posameznikovih moralnih vrednot, je 
dolžnost vsake medicinske sestre. Slov-
enske medicinske sestre smo prvi Kodeks 
etike medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov dobile leta 1994, drugo izdajo 

Poklicna etika 

pa leta 2006 v nakladi 18.000 izvodov. 
Predavateljica nam je predstavila načela 
in standarde Kodeksa etike medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 
delovanje častnega razsodišča, ki je sa-
mostojen, dvostopenjski organ v okviru 
Zbornice-Zveze. Najpogostejše pritožbe, 
ki prihajajo na častno razsodišče, so 
neustrezna komunikacija s pacientom 
in svojci, kršitev dostojanstva. Častno 
razsodišče ima možnost izrekanja disci-
plinskih (opomin, javni opomin, začasni 

ali trajni odvzem licence, izbris 
iz registra,..) ali varstvenih 

(priporočilo primernega 
ravnanja, povračilo škode, 
opravičilo, zdravljenje 
odvisnosti,..) ukrepov. V 
drugem delu predavanja 
smo analizirali primere iz 
prakse in ugotavljali, v ka-

terem določilu je bil kršen 
kodeks etike. Udeleženci 

srečanja smo se aktivno vključili 
v razpravo. 

Odgovornost je eden od osnovnih kon-
ceptov etike skrbi. Predavateljica je pred-
stavila vrste odgovornosti in se dotaknila 
tudi pravnih vidikov odgovornosti. Vsak 
odgovarja za svoje ravnanje. Nihče ne 
more prenesti odgovornosti na drugega. 
Obstaja pa v zdravstvu problem skupinske 
odgovornosti. S predstavitvijo primerov 
iz prakse je odprla veliko etičnih dilem, s 
katerimi se vsakodnevno srečujemo pri 
svojem delu, ko pogosto slepo sledimo 
zdravnikovemu ustnemu naročilu. Ob 
tem pa pozabljamo, da v primeru kom- 
plikacij nimamo pravne zaščite in da na 
sodišču šteje samo tisto, kar je zapisano. 
Medicinske sestre se kljub naraščajočemu 
številu tožb še vedno premalo zavedamo 
pravne odgovornosti.

Predavanje o komunikaciji z naslo-
vom Meje mojega jaza so meje moje 
komunikacije je pripravila Vera Štebe, 
viš. med. ses., prof. ped., pred.. Čeprav 
imamo včasih občutek, da imamo že vsa 
potrebna znanja s tega področja, nam 
ravno pri komunikaciji največkrat spod-
leti. Zato so predavanja na to temo vedno 
dobrodošla.

Strokovno srečanje smo zaključili s pre-
davanjem predsednice Zbornice-Zveze 
Darinke Klemenc, dipl. med. ses., ki je 
spregovorila o etičnem vidiku nasilja v 
zdravstveni negi.  V DMSZT Ljubljana so 
že leta 1999 raziskovali  pojav nasilja nad 
medicinskimi sestrami. V sodelovanju s 
hrvaškim združenjem medicinskih sester 
v DMSBZT Ljubljana  pripravljajo pono-
vitev raziskave. Dejavniki tveganja za 
pojavnost nasilja v zdravstvu so številni. 
Medicinske sestre pa niso vedno samo žr-
tve nasilja, ampak ga pogosto tudi same 
povzročajo.

Medicinske sestre se pri svojem delu vsa-
kodnevno srečujemo z etičnimi dilema-
mi. Iz tako dobro pripravljenih strokovnih 
srečanj lahko odnesemo marsikatero vo-
dilo in vzpodbudo za delo v praksi zdra-
vstvene nege. 

Marjeta Berkopec

IZ DRUŠTVENEGA DELOVANJA MEDICINSKIH SESTER, 
BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVO MESTO ...

Sandra Naka, prof. zdr. vzg., je predavala 
o kompetentnosti, odgovornosti in malo-
marnosti v zdravstveni negi. Medicinska 
sestra potrebuje za kompetentno ravna- 
nje znanje, sposobnost presoje, obvlada-
ti mora določene veščine, imeti energijo 
in motivacijo ter neprestano spremljati 
razvoj stroke. Vsaka medicinska sestra se 
mora zavedati pomembnosti nenehnega 
izobraževanja. Za lastno oceno kompe-
tentnosti mora biti sposobna samoreflek-
sije in pridobivati povratne informacije. 
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Bolnišnica je že dolgo učna baza dijakom in 
študentom različnih poklicev v zdravstvu. 
Pretekla leta so si na področju poklicev 
v zdravstveni negi za poklic zdravstveni 
tehnik pridobivali znanje ter izkušnje 
dijaki rednega programa in programa 
izobraževanja odraslih  novomeške sred-
nje zdravstvene in kemijske šole, študenti 
visokih šol za zdravstvo pa le v manjšem 
številu. Z ustanovitvijo VŠZ v Novem mestu 
se je situacija bistveno spremenila.

Od oktobra 2008 do avgusta 2009 je 
v bolnišnici opravljala klinično prakso 
(KP) na področju zdravstvene nege prva 
generacija rednih in izrednih študentov 
na nevrološkem, internem, kirurškem, 
pljučnem, infekcijskem, dermatološkem, 
otorinolaringološkem in ginekološkem 
oddelku ter v centralni sterilizaciji. Njihovo 
izobraževanje je ob svojem rednem delu 
vodilo in spremljalo preko trideset strok-
ovnih sodelavk, DMS iz naše bolnišnice.

Začetki so bili za vse nas precej negotovi, 
saj medicinske sestre nimamo posebnih 
pedagoških znanj, a smo se po svojih 
najboljših močeh trudile, da bi se študenti 
naučili čim več. Posebej zadovoljni so bili 
študenti na nevrološkem oddelku, kjer 
jim je kolegica Irma Kumer namenjala 
tudi precej svojega prostega časa. Seveda 
smo bili povsod najbolj veseli delovnih in 
radovednih študentov. Večinoma smo bili 
z njihovim delom zadovoljni, a smo ugo-
tovili, da jih je bilo glede na naše kadrovske 
možnosti in glede na nevarnost prenosa 
bolnišničnih okužb na oddelkih naenkrat 
preveč, zato bomo v naslednjem šolskem 
letu izobraževanje študentov organizirali 
drugače, še več povezav in sodelovanja 
pa si v bolnišnici želimo s strokovnimi 
sodelavci VŠZ. 

Svoj pogled na vlogo medicinske 
sestre – mentorice je zapisala DMS 
Irma Kumer, strokovna sodelavka z 

Prva generacija študentov Visoke šole za zdravstvo (VŠZ) Novo 
mesto je zaključila prvi letnik študija. Več kot polovico učnega 
programa zdravstvene nege so naši bodoči sodelavci opravljali 
na klinični praksi v različnih učnih bazah po vsej Dolenjski, Beli 
krajini in Zasavju, tudi v naši bolnišnici. 

nevrološkega oddelka.

MENTOR 
Mentor - človek, ki z nasveti svetuje manj 
izkušenemu človeku!

»V primeru  izobraževanja za zdravstveno 
nego to pomeni strokovnjak na področju 
ZN, ki svetuje, usmerja in spodbuja učence 
in študente k prevzemanju  aktivnejše 
vloge  v učnem procesu. V krogih zdravst-
vene nege sodelavci mentorja vidijo kot 
strokovnjaka in učitelja, ki je sposoben 
vzpostaviti odnos z „mentorirancem“ in 
zna transformirati znanje in pridobljene 
praktične izkušnje osebi na usposabljanju 
in izobraževanju. Cilji mentorskega dela so: 
pridobivanje praktičnega znanja za delo v 
ZN, tesnejše povezovanje teorije in prakse, 
pridobivanje poklicnih pristojnosti, pod-
pora in spodbujanje k samostojnosti, vsa-
kodnevno reflektiranje  doseženega znanja 
in sodelovanje v zdravstvenem timu« (R. 
Kobentar, 2007).

Mlad človek naj bi s pomočjo mentorja pri-
dobil znanje, začetne izkušnje,  ob tem pa 
naj bi rasli njegova samozavest in volja.

Na začetku klinične prakse mora biti študent 
seznanjen s področjem, kjer bo nekaj časa 
deloval. Pomembno je, da mu razložimo 
in predstavimo potek ter rdečo nit dela, ki 
poteka na posameznem oddelku.

Tudi za mene je bilo pomembno, da so 
že v prvih dneh začutili ritem dela  na od- 
delku in predvsem, da so začutili pripad-
nost in sprejetost, kajti le na takšen način 
smo lahko dobro sodelovali  in delali v do-
bro bolnika.

Postati mentor – učitelj medicinski ses-
tri ni ravno lahko, kajti primanjkuje nam 
pedagoškega znanja in ravno iz tega naslo-
va je bila ta vloga zame nekakšen izziv. Ta-
koj sem se ga lotila z mislijo: „Bodi koristna 

za študente, daj jim čim več.“

S  pripravo in prebiranjem literature sem 
spisala filozofijo nevrološkega oddelka, 
ki prikazuje splošni red dela vseh zapos-
lenih ob bolniku. Poudarek sem dala delu 
medicinskih sester  na področju zdravst-
vene nege, kot tudi ostalih članov tima. Že 
takoj na začetku izobraževanja je bila vsem 
zaposlenim predstavljena vloga študenta 
na oddelku, tako da se nikoli ni postavljalo 
vprašanje, kaj bo delal študent oz. kakšna 
je njegova vloga na oddelku.

Ob vsakodnevnem zaključku klinične 
prakse smo poskušali analizirati dnevno 
dogajanje z vidika novih pridobitev za 
študenta. Ob stalnem komuniciranju z 
njimi, ob podajanju novega znanja ter 
vključevanju v neposredno delo z bol-
nikom smo ugotovili, da smo vsi delali do-
bro, predvsem pa je bil bolnik obravnavan 
kot individuum.

Sprotna analiza nam je pomagala, da ob 
naših srečanjih ni prihajalo do nejasnosti ali 
kakšnih nevšečnosti in to nas je spremljalo 
do zaključka klinične prakse študentov Vi-
soke šole za zdravstvo Novo mesto.

Ob vsem tem pa  ne morem mimo ugoto-
vitve, da smo vlogo mentorice medicinske 
sestre zelo različno doživljale. Ne vem, če je 
bil površen odnos pošten do študentov, ki 
so ga občutili na lastni koži in ob tem dobili 
precej slabo popotnico za svoje delovanje 
na področju ZN. Res je, da je vodenje KP 
medicinskim sestram včasih tudi v breme 
ob drugem njihovem delu, vendar moramo 
gledati v prihodnost. Postaviti si moramo 

BOLNIŠNICA  JE BILA UČNA BAZA PRVI 
GENERACIJI ŠTUDENTOV VŠZ NOVO MESTO

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO 
NOVO MESTO
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vprašanje: »Kakšen naj bo moj naslednik, ki 
bo deloval  na področju ZN?« Moj zgled ob 
tem pa je lahko odločilnega 
pomena pri oblikovanju mla-
dega strokovnjaka.

Vsako področje, kjer delu-
jemo medicinske sestre, je 
zelo pomembno, ker ima najpomembnejšo 
vlogo v njem bolnik in ne obolenje, za kate-
ro boluje. Zaradi tega sem zelo razočarana, 
ker se medicinske sestre med sabo cenimo 
samo po tem, na katerem oddelku delamo 
in moram reči, da tudi tukaj prevladuje 
»moč velikega«. Žal je to zelo narobe in tu-
kaj se naša složnost ter povezanost začne 
in tudi konča!

Naj s pomočjo antičnega filozofa zaključim 
moje razmišljanje vloge mentorja v zdravst-
veni negi: «Samo dober človek lahko 
prenaša odlično znanje!«

In še vtisi študentke 
Mance Kokalj...

Z izvajanjem klinične 
prakse in s sodelovan-
jem z mentoricami 
na oddelku/odseku 
sem bila zelo za-
dovoljna. Seveda 
pa ni bilo na vseh 
oddelkih/odsekih 
enakih rezultatov. V 
obzir moramo vzeti 
tudi prezasedenost 
odseka in samih di- 
plomiranih medicin-
skih sester. Velikokrat se je zgodilo, da 
med izvajanjem klinične prakse nismo iz-
vajali dela dipl. med. sestre, zaradi  velike 
količine dela medicinskih sester enostavno 
ni bilo časa, da bi se ukvarjale še z nami. 
Za nesodelovanje ni bilo vedno krivo delo, 
temveč tudi nekateri študenti. Zakaj bi ti 
nekdo pomagal, če pa vidi, da te stvar eno- 
stavno ne zanima? Potrebno je bilo poka-
zati spoštovanje in zanimanje za tovrstno 
delo in le tako smo lahko dosegli kvalitetno 
komunikacijo in se seveda tudi naučili ve-
liko novih stvari. 

V prvem letniku študija na Visoki šoli 
za zdravstvo Novo mesto sem izvajala 
klinično prakso na visceralnem odseku 
kirurškega oddelka, nevrološkem odd-
elku, na internem oddelku na odseku za 
intenzivno medicino in v domu starejših 

občanov Novo mesto. Vsak odsek/oddelek 
se je močno razlikoval med seboj, saj so bili 

sprejeti pacienti hospitali- 
zirani zaradi povsem različnih 
stanj oziroma bolezni. Na 
visceralnem odseku sem se 
seznanila s postopki, potre- 
bnimi za operacije trebuha, 

zdravstveno nego po operaciji, pripravljala 
sem veliko proti bolečinske terapije… TZN 
kot tudi DMS so nas zelo lepo sprejeli, poka-
zali so nam veliko novih stvari in tudi naučili 
smo se ogromno.

Na nevrološkem oddelku je bila slika popol-
noma drugačna. Sprejemali smo paciente 
po možganski kapi, s hudimi bolečinami v 
hrbtenici, paciente z multiplo sklerozo… 
Tudi na tem oddelku so nas medicinske 
sestre zelo lepo sprejele. DMS so imele tudi 
več časa za nas, tako da smo imeli dela do-
volj in ponavadi še preveč. Na oddelku je bil 
velik poudarek na komunikaciji s pacienti, 
saj je bilo veliko pacientov, katerih težave 
so bile psihičnega vzroka. Veliko je bilo 
proti bolečinske terapije, sodelovanja s fizio- 
terapevti, skrbi za preventivo razjede zaradi 
pritiska… Na oddelku sem se vedno dobro 

počutila in z veseljem prihajala na delo.

Na OIM (odseku za intenzivno medici-
no) pa je bilo delo povsem drugačno. 
Ves čas se je nekaj dogajalo, spreje-
mali smo paciente, katerih življenje 
je bilo močno ogroženo. Potrebna 

je bila konstantna prisotnost ob pa-
cientu in nenehno nadzorovanje vital-

nih funkcij. Sprejemali smo paciente z 
različnimi motnjami srčnega ritma, po 

smo dejansko samo s TZN in bolničarji. 
Seveda je pomembno, da se naučimo 
komunicirati s starejšimi ljudmi, da se 
naučimo, kako izvajati nego varovanca, 
ki je povsem v kontrakturah… Samo delo 
me ni motilo, pač pa mi ni ugajalo to, da 
je bil vsak dan popolnoma enak dnevu. 

«Samo dober človek 
lahko prenaša 
odlično znanje!«

DMS bi nas morale večkrat vzeti s seboj in 
nam pokazati, kako se previjajo rane, kako 
pomiriti varovanca, ki ga je strah odvzema 
krvi, kako sodelovati z zunanjimi službami 
v domu (socialna služba, administracija, fiz-
ioterapija, delovna terapija…)… Seveda ni 
bilo vse tako črno, kot sem opisala. Delo 
s starejšimi me zelo veseli, rada se pogo- 
varjam z njimi, toda jaz sem bila tam, da bi 
se naučila veliko več, kot sem pa se.

Za vse ostale odseke/oddelke bi težko 
povedala kaj več. Nekateri študenti so bili 
zelo zadovoljni, nekateri pa malo manj. Kot 
pa sem že napisala, niso bile vedno krive 
medicinske sestre oz. zdravstveno oseb-
je, pač pa tudi študentje sami. Nekatere 
študente je strah spraševati, bojijo se, da 

bi izpadli nesposobni. Toda če se želijo česa 
naučili, bodo morali premagati ta strah in 
pričeti spraševati ter komunicirati. Le tako 
bomo pustili dober vtis pri zdravstvenih 
delavcih, se česa naučili in z veseljem pri-
hajali na klinično prakso, kjer nas bodo v 
kolektivu toplo in z veseljem sprejeli.

Študentki na KP

Pomoč pri prevezi ran

zastrupitvah, samomorih, s pljučnimi em-
bolijami, pljučnicami… Delo je bilo zelo 
stresno in utrujajoče. Vsakič, ko je zazvonil 
telefon ali so se odprla vrata, sem čakala, da 
bo nekdo zakričal: »Reanimacija!« Ko sem 
končala z delavnikom, sem odšla domov in 
se za par ur »zvalila« v posteljo. Delo je bilo 
sicer zelo zanimivo in z veseljem bi ga na-
daljevala. Naučila sem se ogromno stvari: 
pripravljanja terapije za perfuzorje, infuzi-
jske črpalke, venozne terapije, asistence pri 
vstavljanju arterijskega kaktetra, prevezov 
raznih vbodnih mest, sodelovanja pri reani-
maciji, intubaciji, defibrilaciji… Z velikim 
veseljem bi zopet delala na OIM.

Med opravljanjem klinične prakse pa sem 
bila tudi v domu starejših občanov Novo 
mesto. Tukaj se nisem počutila preveč do-
bro. Delo je bilo vsak dan enako in delali 
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SVOJIH DELOVNIH UR NE ŠTEJEM
Matej Kocjančič

Intervju z direktorico bolnišnice Miro Retelj
Bil je predzadnji poletni dan in ura špitalska je kazala nekaj 
minut do četrte popoldan, ko sva se sestala. Bila je mirna, ug-
lajena, ton njenega glasu je bil ves čas enakomerno prijeten in 
pomirjujoč, vseeno pa je bila v svojih odgovorih odločna in je 
z izjemnimi retoričnimi sposobnostmi, ki na trenutke zadišijo 
po predvolilnih časih, ubogega suhokrajinskega izobrazbe- 
nega slepca v službi države skoraj spravila v krizo stališč. Ni ji 
uspelo, pustila pa je pečat, ki ga zmorejo pustiti zgolj najbolj 
karizmatične osebnosti.

Ste zadovoljni z letošnjim dopus‑
tom? Koliko časa ste nas prepustili 
same sebi? 

Zelo sem zadovoljna. Letos sem imela 
res lep dopust, saj sem bila na dopustu s 
svojimi vnukinjami kar 10 dni.  

Kdo vas pravzaprav nadomešča, ka‑
dar vas ni v službi? 

Pooblastilo za zastopanje bolnišnice v 
moji odsotnosti ima strokovni direktor, 
kar pomeni, da me tudi nadomešča. V 
kolikor je v času moje odsotnosti odsoten 
tudi strokovni direktor, za nadomeščanje 
pooblastim nekoga iz uprave. 

Čutiti je, da ste naklonjeni zdravemu 
načinu življenja, se tudi sami ukvarjate 
s kakšnim športom? Golf? 

Že od malega sem se ukvarjala s športom. 

V osnovni šoli sem trenirala gimnastiko 
in atletiko. Pozimi sem vedno smučala 
in drsala, kasneje sem rekreativno začela 
s tenisom. Tudi z družino smo prosti čas 
preživljali športno. Zadnje čase pa res 
bolj aktivno igram golf. Ko ne moreš več 
tekati pri tenisu in ko se začnejo pojavljati 
bolečine v sklepih, je golf primeren šport 
za sprostitev. 

Ste deloholik? Veliko časa preživite 
v službi? 

V službi sem toliko časa, da postorim vse 
tisto, kar menim, da je treba tekoče pos-
toriti. Dela vidim še več, vendar pa vsega 
ni možno opraviti tekoče. Poleg dela v 
službi delam tudi zvečer doma. Moje delo 
ni delo za 8 ur. Tega sem se zavedala že 
ob prevzemu funkcije in tako ur dela niti 
ne štejem. 

Vas delavci veliko obremenjujemo z 
banalnostmi? 

Poskušam delovati odprto in želim prisluhni-
ti zaposlenim, saj menim, da pridobljene in-
formacije prispevajo k pravilnim odločitvam. 
Zdi se mi prav, da se zaposleni lahko oglasijo 
v moji pisarni in se z mano lahko odkrito 
pogovorijo. Verjamem, da se s pogovorom 
da veliko stvari pravilno razumeti in rešiti. 

Je res, da se prodaja bolnišnične 
počitniške kapacitete? 

Naredili smo poročilo o uporabi počitniških 
kapacitet v zadnjih treh letih in izkazalo se 
je, da je bila  zasedenost slaba, prihodki od 
trženja kapacitet pa niso pokrivali stroškov. 
Glede na starost objektov in tekoče 
vzdrževanje v vseh teh letih so objekti v 
takšnem stanju, da jih je potrebno precej 
obnoviti. Ker je bolnišnica proračunski up-
orabnik, bi bilo sporno davkoplačevalski 
denar namenjati za te zadeve, zato je bil na 
seji sveta zavoda sprejet sklep, da se nekaj 
počitniških objektov v Nerezinah odproda, 
kupnino pa uporabi za obnovo preostalih 
počitniških objektov. 

Do kdaj traja vaš mandat? 
Moj mandat naj bi trajal še dve leti, do 
konca leta 2011. 

Boste znova kandidirali? 
Tega pa še ne vem. 
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Kdo vas v bistvu imenuje? 

Svet zavoda razpiše prosto delovno mesto 
direktorja in tudi izbere kandidata. Direktor 
je dokončno imenovan, ko da k sklepu o 
imenovanju svoje soglasje tudi Vlada RS. 

Uživate na vodstvenem položaju? 
Ste tudi v privatnem življenju domi‑
nantni? 

Ne vem, če uživam, lahko pa rečem, da ne 
hodim z naporom v službo in zadovoljna 
sem, da s svojimi sodelavci dokaj uspešno 
rešujemo vsakodnevne naloge in izzive. 
Poznam svoje prednosti in slabosti in tru-
dim se, da z optimizmom, zaupanjem in 
stalnim razmišljanjem k izboljševanju 
spodbujam sodelavce, da skupaj dose-
gamo cilje. 

Ko razmišljam, ali sem dominantna v 
privatnem življenju, bi rekla, da nisem, 
čeprav morda navzven tako izgleda. Ose- 
bno menim, da je za uspešno privatno 
življenje potrebno veliko razumevanja, pri-
lagajanja in medsebojnega spoštovanja, 
zato bi bila dominantnost posameznika 
lahko moteča.

Imate kdaj slabo vest, ker ob bolnih 
ljudeh razmišljate o financah? 

Do sedaj občutka slabe vesti nisem ime- 
la, ker verjamem, da znajo zdravstveni 
delavci v bolnišnici presoditi, kaj je pri 
bolnem človeku v določenem trenutku 
potrebno narediti. Mislim, da v bolnišnici 
še ni bilo primera, ko bi bolnik nekaj nujno 
potreboval, pa tega zaradi pomanjkanja 
financ ne bi prejel. Vsaj do mene takšne 
informacije še niso prišle.  

Bolj me prizadenejo stiske pacientov, ki 
morajo zaradi hudih zdravstvenih težav 
čakati na posege in preglede zaradi dolgih 
čakalnih vrst. Žal pa denarja v sistemu ni 
toliko, da bi pokril vse potrebe bolnih. 

Kandidirali ste na volitvah v državni 
zbor. Kako gledate na stanje parla‑
mentarne demokracije v Sloveniji 
trenutno, ko imamo dve diametralno 
ločeni struji, za katere se včasih zdi, da 
glasujeta ena proti drugi brez pravih 
vsebinskih argumentov. Bi v primeru, 
da bi bili izvoljeni, imeli pogum in bi si 
upali glasovati drugače, kot bi vam to 
naročil vodja poslanske skupine? 

Na srečo nisem bila izvoljena (smeh). Težko 

rečem, kako bi glasovala, ker nisem v tem 
položaju. V parlamentu bi se odločala na 
podlagi znanih dejstev in argumentov, 
ki pa bi bili usklajeni v poslanski skupini. 
Pričakovala bi, da se pred odločanjem 
mnenja poenotijo ter da skupina glasuje 
v skladu z dogovorom. V kolikor bi mo- 
rala o kakšni zadevi odločati zoper svoje 
prepričanje, bi ravnala po svoji vesti. 

nu so predlagali, da bi zamrznili plače 
v javnem sektorju, da bi zmanjšali 
bolniško nadomestilo, da bi podaljšali 
delovno dobo do smrti, zamrznili 
„penzije“ in ukinili malico dijakom. 
Obenem smo bili ob prevzemu evra 
priča zverinskim podražitvam, ima‑
mo najvišje davke na svetu in najvišje 
trošarine na pogonska goriva. Čudno 

Bi se torej bili pripravljeni izpostaviti? 

Naloga poslancev je, da so dejavni in 
tvorno sodelujejo, zato je razumljivo, da 
bi bila moja  dolžnost, da se jasno izrazim 
in izpostavim. 

Kaj vas je prepričalo, da ste ostali v 
LDS kljub temu, da se stranki ob od‑ 
cepitvi Zares‑a ni pisalo nič dobrega? 

V LDS-u se je veliko dogajalo, veliko članov 
je izstopilo zaradi različnih razlogov, jaz se 
pač nisem odločila za izstop. V trenutku, 
ko se je iskalo kandidate za volitve v DZ, 
je bilo članstvo zdesetkano. S strani pred-
sednice Katarine Kresal, ki je name naredila 
vtis verodostojnega, neobremenjenega 
in sposobnega politika, sem bila nago-
vorjena, naj kandidiram in sem v to tudi 
privolila. 

Se vam zdi, da je vlada na pravi poti 
pri iskanju izhoda iz krize? V enem ted‑

stanje za vlado, ki izhaja iz boja za 
pravice delavcev. 

Nisem še slišala, da bi v tem trenutku kdo 
poznal jasen izhod iz krize. Vlada se je ta-
koj na  začetku svojega delovanja znašla 
v kriznem položaju. Jasno je, da bo vsak 
ukrep, ki ga bo vlada sprejela, prizadel 
neko skupino ljudi in da bodo predlogi v 
smislu omejevanja pravic doživeli odpor. 
Težko rečem, če so to prave poteze, ver-
jamem pa, da so bile premišljene, preden 
so bile dane v javnost. Vlada išče rešitve, s 
katerimi bo zapolnila luknjo v proračunu. 
Slovenija je majhna država in zato tudi 
draga. Če nastopi kriza v gospodarstvu, je 
povsem jasno, da je manjši priliv davkov 
in prispevkov v proračun in da je temu 
primerno potrebno reducirati tudi po-
rabo na nivoju proračunskih porabnikov. 
Pomembno bi se bilo mnogo več ukvarjati 
s tem, kako okrepiti gospodarstvo, kar pa v 
pogojih recesije ni lahka naloga. Po mojem 
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mnenju bi morali več razmišljati o tem, da 
bi bolj zaščitili nacionalno gospodarstvo, 
kar pa spet ni v duhu evropske odprtosti. 

Se vam zdi, da je na stanje vplivalo 
tudi skakanje iz leve v desno vlado in 
nazaj v zadnjih mandatih? 

Vidimo, da se je to izkazalo kot slabo. Uničiti 
in pokopati velike gospodarske subjekte 
je pogubno, cene za to pa ne bodo nosili 
akterji, ampak vsi ostali.

Kljub svoji izraziti levi politični us‑
merjenosti ste bili za časa prejšnje 
vlade potrjeni za nov mandat. Danes 
pa se zdi, da minister iz vaše politične 
opcije naši bolnišnici ni prav naklo‑ 
njen. Čemu? 

Soglasje sem najbrž dobila tudi zato, ker 
sem bila edina kandidatka (smeh), kot 
drugo pa menim, da smo vendarle vsa leta 
uspešno in dobro delali. Menim, da smo 
se, bolj kot ne, po nesreči znašli v istem 
košu kot bolnišnica v Izoli in Murski Soboti. 
Naša bolnišnica ima nepokrite izgube iz 
leta 1996, medtem ko sta ti dve bolnišnici 
poslovali z izgubo v zadnjih letih. Nekoliko 
bolj oster pogled tudi na nas pa izhaja iz 
dejstva, da je Vlada RS naši bolnišnici odo-
brila 2,8 milijona € za pokrivanje preteklih 
izgub in ureditev likvidnostnega stanja, 
zato za protiutež pričakuje, da bomo  ob 
koncu leta poslovali pozitivno. 

Ne bi se strinjala, da nam minister ni na-
klonjen. Ocenjujem, da z ministrstvom 
uspešno sodelujemo, nenazadnje nas 
podpira v številnih projektih. Odobrena 
imamo sredstva za sofinanciranje nakupa 
magnetne resonance, podpirajo nas pri 
pridobivanju EU sredstev za učinkovito 
rabo energije, vključeni smo v financiranje 
urgentnih centrov, smo v realizaciji pro-
jekta gradnje nove stavbe za preselitev 
internega oddelka, sodelujemo v projek-
tih za uvedbo izmenjave podatkov med 
bolnišnico in ZZV, pripravljamo investicijski 
program za nakup PACS-a in rentgena.

Po nekaj odmevnih aferah v pretek‑
losti se zdi, da je ugled naše ustanove 
v širši javnosti dokaj nizek. Kakšen je 
vaš občutek? 

Moram reči, da nimam takega občutka. Če 
imate v mislih »operacijske mize«, smo bili 
res močno izpostavljeni v javnosti in se kaj 
takega ne bi smelo ponoviti. To zagotovo 

ni v ponos ne dobavitelju, ne Ministrstvu 
za zdravje in tudi ne nam, uporabnikom. 
V kolikor pa mislite na nevarne opozorilne 
dogodke, ki so se zgodili v naši bolnišnici, 
pa menim, da smo jih korektno vodili in 
so nam bili v poduk za naprej. Jaz osebno 
v javnosti slišim mnogo več pohval kot 
graj na račun naše bolnišnice, seveda pa 
ne izostanejo tudi kritike. Le-te mora-
mo jemati kot izzive za spremembe in 
izboljševanje.  

Ko sem pred 13 leti nastopil službo, 
sem poslušal o tem, da nas je preveč, 
da ne bomo zaposlovali in da moramo 
varčevati pri osnovnih sredstvih, ker je 
kriza. Zgodbo smo poslušali vsa leta 
in jo poslušamo tudi danes. Kako smo 
lahko spregledali obdobje »debelih 
krav« in kdaj se je pravzaprav zgo‑
dilo? 

Zdi se mi, da lanskega avgusta (smeh), ko 
so se dvignile plače v zdravstvu. Število 
delavcev se v javnem sektorju že vrsto let 
omejuje. Država si ne more privoščiti, da bi 
imela hitrejše zaposlovanje v javnem sek-
torju kot je rast v gospodarstvu. Pri spre-
jemanju proračuna države se tako vsako 
leto omejuje tudi število zaposlenih. Zad-
nja leta je bila rast zaposlenosti omejena 
na en procent. Mi smo ta procent močno 
presegli. Samo od decembra lani pa do 30. 
6. 2009 se je število zaposlenih  dvignilo za 
21. Zaposlovali smo v glavnem zdravnike, 
diplomirane medicinske sestre in tudi 
zdravstvene tehnike ter administratorke, 
ostalih nezdravstvenih delavcev nismo 
zaposlovali. Nekoliko izkrivljeno sliko za-
poslovanja v zadnjih 5 letih nam povzroča 
zaposlitev delavcev v CTKS, ki smo jih pre-
vzeli od zunanjega izvajalca. 

In kaj se torej bolj splača: da so ome‑ 
njeni profili pod okriljem bolnišnice 
ali ne? 

Stroški te službe so manjši, če so delavci 
zaposleni pri nas, kot da nam te storitve 
izvaja zunanji izvajalec.  

Kdaj boste podpisali naročilnico za 
novo obutev delavcev? 

Smo v situaciji, ko moramo res vsak strošek 
skrbno pretehtati. Če hočemo ob koncu 
leta poslovati s pozitivnim rezultatom, 
moramo v primerjavi z lanskim letom 
stroške zmanjšati za 4 milijone € ter oprav-

iti enak obseg  programa dela kot lani. To 
pomeni, da bi morali privarčevati 2,5 mili-
jona € pri stroških dela in 1,5 milijona € pri 
ostalih stroških. Rekli boste, da zategujemo 
pas že kar precej časa, a se nič ne pozna. 
Z ukrepi, sprejetimi na Svetu zavoda, smo 
nakazali še nekatere možne rezerve in naša 
naloga je, da te ukrepe izvedemo in konec 
leta zaključimo s pozitivno ničlo. 

Kar pa se tiče delovne obutve sem mnenja, 
da če imate obutev uničeno, jo je treba 
zamenjati takoj. Če se boste zaradi tega 
poškodovali, bo nastal večji strošek, kot 
če dobite novo obutev. 

V vseh svojih javnih nastopih in 
stikih z delavci se osredotočate 
večinoma na finančno plat naše orga‑
nizacije. Medtem je v hiši opaziti veliko 
krizo vrednot, medsebojnih odnosov 
in tudi odnosov do pacienta. Se vam 
ne zdi, da bi s svojega položaja lahko 
pripomogli k izboljšanju stanja na tem 
področju? 

Če vi tako čutite, potem je gotovo nekaj 
na tem. Že pred mnogimi leti smo si v 
bolnišnici narisali hišico, v njene zidake 
pa smo zapisali, katere vrednote bomo 
spoštovali, da bo v naši bolnišnici zado-
voljen pacient in sleherni zaposleni. Te slike 
so razobešene na več mestih po bolnišnici, 
da bi nas vzpodbujale k upoštevanju le-
teh. Očitno je to le mrtev list papirja, ki ga 
malokdo še pogleda. Hvala vam, da ste me 
opozorili na to s tem vašim vprašanjem. 
Še to jesen bomo izvedli med zaposlenimi 
anketo o predlagani temi in na skupnem 
srečanju spregovorili o krizi vrednot, mo- 
bingu ter naših medsebojnih odnosih in 
odnosih do pacientov.

Na nacionalnem radiu so bili pred 
časom objavljeni rezultati ankete, ki je 
bila izvedena med študenti medicine. 
Na vprašanje »Zakaj ste se vpisali?«, je 
72% vprašanih odgovorilo, da zaradi 
visokega plačila in zagotovljene 
službe. Kakšen komentar? 

Še najmanj 10 let bomo potrebovali, da 
bomo z diplomanti naših medicinskih 
fakultet pokrili potrebe po zdravniških 
kadrih. Da je plača zdravnika med plačami 
javnih uslužbencev uvrščena v najvišje 
plačilne razrede, je tudi res. To se mi ne 
zdi nič narobe, kajti od nekdaj je bil poklic 
zdravnika in sodnika najvišje vrednoten. 



31

intervju

Nenazadnje je tudi zahtevnost dela in 
odgovornost za zdravje pacienta tisto, 
ki daje poklicu pomembnost, veljavo in 
žlahtnost.   

…bolj sem mislil na to, kaj si mislite 
o tem bodočem zdravniku, ki se je 
vpisal zgolj zaradi denarja. 

Upam, da ni samo to razlog za študij 
medicine, je pa očitno, da je to eden bolj 
pomembnih motivatorjev, kar pa verjetno 
ni najbolj obetavna popotnica za zdravst-
veni sistem. 

bomo videli, ko bo izdelana mreža sta-
cionarnih dejavnosti.  Predlog zakona je 
naravnan v to smer, da bi se zmanjšalo 
število nekaterih stacionarnih oddelkov,  
nastajali pa bi nekateri novi. Ukinjanje 
posteljnih kapacitet pa naj ne bi pomenilo 
ukinjanje dejavnosti, ker bodo še vedno 
ostale potrebe po specialistično ambu-
lantni dejavnosti. 

Nekako je bilo v zadnjem obdobju 
vendarle čutiti, da bo ortopedija tista 
specialnost, kateri se bomo resneje 

spet drugje so oddelki zasedeni več 
kot 100%. Po hiši kroži ogromno 
različnih informacij o tem, kako se bo 
urejala prostorska stiska, vendarle 
pa se dogaja bolj malo. Človek ima 
občutek, da je vse bolj ali manj kam‑
panjsko, brez neke dolgoročne vizije. 
Kdaj bomo dočakali plan celovite pros‑
torske ureditve? 

Dejstvo je, da so najbolj neznosni pogoji 
nastanitve pacientov in dela zaposlenih na 
internem oddelku, v  laboratoriju in v ur-
gentni službi. To, da ne bi imeli v bolnišnici 

Decembra je minister napovedal 
obsežno zdravstveno reformo, ki naj 
bi vključevala specializacijo bolnišnic. 
Za kakšne storitve se bo specializirala 
naša bolnišnica in katerim programom 
se bomo odpovedali? 

Novost predloga zakona je, da poenos-
tavlja vsebino dejavnosti v bolnišnicah. 
Bolnišnica bo imela določen oddelek, 
če bo dovolj velik, da lahko strokovno in 
ekonomsko vzdržno zagotavlja celovito 
obravnavo pacientov 24 ur dnevno, vse 
dni v letu. Program pa bo določen v okviru 
mreže na nacionalni ravni. Naša bolnišnica 
bo izvajala stacionarno dejavnost najmanj 
za področje interne medicine in splošne 
kirurgije, lahko pa bo imela še več sta-
cionarnih oddelkov drugih specialnosti.  
Kakšne spremembe lahko pričakujemo 

posvetili.   

Ortopedija je dejavnost, ki se je v zad- 
njih desetih letih najhitreje razvijala. Ve-
like potrebe po ortopedskih operacijah 
so povzročile dolge čakalne dobe, zaradi 
česar je ZZZS razpisoval dodatne pro-
grame za skrajševanje čakalnih dob. Glede 
na to, da imamo v bolnišnici štiri specia- 
liste ortopedije, smo več let pridobivali 
dodatne  programe ortopedskih operacij. 
Ocenili smo, da so programi te dejavnosti 
že tako obsežni, da so izpolnjeni pogoji, 
da se organizira ortopedski odsek v okviru 
kirurškega oddelka.   

Stanje na nekaterih naših oddelkih 
je katastrofično. Ponekod so prostori 
stari, dotrajani in povsem neprimerni 
za izvajanje zdravstvene dejavnosti, 

dolgoročne vizije, ne drži. Že leta 2004 je 
bil s strani bolnišnice izdelan investicijski 
program, ki je predvideval rešitve  za prej 
omenjene investicije. Med stavbo kirurgije 
in pljučnega oddelka je tako predvidena 
nova stavba za urgenco, skupno intenziv-
no terapijo in interni oddelek v velikosti 
cca 9.000 m2 in vrednosti 24 milijonov €. S 
tem programom smo bili umeščeni v pro-
gram investicij za zdravstvo v državnem 
proračunu z začetkom izgradnje 2008 do 
2012. Z rebalansi proračuna je bil začetek   
izvajanja naše investicije prestavljen v leto 
2010. V mesecu septembru smo podpisali 
pogodbo za izdelavo idejnega projekta 
urgence in internega oddelka. Predvide-
vamo, da bomo do sredine leta 2010 ime- 
li pripravljeno vso tehnično dokumenta- 
cijo, vključno z gradbenim dovoljenjem. 
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Z gradnjo bomo lahko začeli takoj, ko bo 
prestavljena Šmihelska cesta.

Načrtovanje bolnišničnih kapacitet v tem 
času morda res izgleda kaotično. Na neka-
terih dejavnostih se posteljne kapacitete 
iz leta v leto krčijo, na drugih se  potrebe 
povečujejo, spreminjajo se zahteve po 
novih funkcionalnih in delovnih prosto-
rih, pa tudi nova mreža stacionarnih de-
javnosti bo morda prinesla spremembe 
tudi v organizaciji naše bolnišnice. Zato 
bo ravno v naslednji polovici leta čas, ko 
bomo projektirali novo stavbo, da bomo 
odgovorno in razvojno postavili koncept 
bolnišnice za naslednje desetletje.  

Se bo gradila nova stavba ali se bo 
popravljala obstoječa? 

Za potrebe urgence in internega oddelka 
se bo gradila nova stavba, v okviru finan-
ciranja projekta učinkovite rabe energije v 
slovenskih bolnišnicah pa bomo adaptirali 
obstoječo stavbo kirurgije. 

Kaj bo s staro interno? 

Stavba internega oddelka bo v funkciji za 
naše potrebe še najmanj pet let. S preselit-
vijo internega oddelka bo tudi to stavbo 
potrebno v celoti obnoviti, v kolikor se 
bo izkazalo, da bo bolnišnica v naslednjih 
letih potrebovala kapacitete za širitev de-
javnosti. Če teh potreb ne bo, bomo stavbo 

uvrstili v program odprodaje. 

Nasilna retorika, nesramno 
obnašanje, grožnje in mobing so 
čedalje bolj zakoreninjeni v vseh 
nivojih naše organizacije. Kdaj bomo 
s strani vodstva dočakali ukrepe, ki  
bodo pokazali, da to nikakor ni način, 
s katerim želi funkcionirati naša 
bolnišnica? Boste zbrali pogum in 
kakšnega prepotentneža javno opom‑
nili ali celo postavili pred vrata? 

Način komuniciranja, ki ga omenjate, 
je nedopusten in vreden obsojanja. 
Za preprečevanje takšnega nasilnega 
obnašanja je bil v marcu 2009 sprejet 
Pravilnik o ukrepih za zaščito zaposlenih 
pred spolnim in drugim trpinčenjem na 
delovnem mestu. Pravica in dolžnost za-
poslenih, ki doživijo oziroma so izpostav-
ljeni situacijam, ki jih navajate je, da me 
o tem obvestijo, da bi se lahko vključili v 
razreševanje problematike. Problem je, ker 
zaposleni tega ne prijavijo, še posebej ne z 
imenom in priimkom in natančno ne opre-
delijo znakov konfliktnega komuniciranja 
oziroma mobinga. Vsako prijavo bom z 
odgovornostjo obravnavala in delavca 
zaščitila. Pravilnik tudi določa, da se en- 
krat letno med zaposlenimi  izvede anketa 
o stanju mobinga, kar bomo v jesenskih 
mesecih tudi izvedli. O rezultatih ankete 
boste zaposleni obveščeni, predlagani pa 

bodo tudi ukrepi za izboljšanje stanja. 

V javnosti se veliko govori o moči 
farmacevtskih lobijev. V naši regiji 
imamo farmacevtskega giganta, ki 
razmeroma veliko donira bolnišnici, 
vsaj tak je občutek. Se jim tako sodelo‑
vanje izplača? Kaj dobijo v zameno? 

Ne znam si predstavljati, da ne bi izkoristili 
priložnosti za sodelovanje s Krko, tovarno 
zdravil, kot enega najpomembnejših ste-
brov gospodarstva na širšem dolenjskem 
območju. Krka razvija svoje proizvode 
tudi na podlagi kliničnih raziskav, v kat-
erih sodeluje naše medicinsko osebje, v 
bolnišnici pa uporabljamo njihova zdravi-
la, ki jih kupujemo preko veledrogerij, ki so 
izbrane kot najugodnejši ponudnik preko 
izpeljanih javnih naročil. Lahko rečem, da 
imamo srečo, da je Krka v Novem mestu, 
da je uspešno podjetje in da ima posluh 
za potrebe družbe. S sponzorstvi in don-
acijami podpira številne naše projekte za 
nabavo opreme in izobraževanje. 

Ob odpravi plačnih nesorazmerij in 
ob prehodu na nov plačni sistem je 
bilo veliko težav in napak, posledično 
pa tudi veliko število pritožb. Ste že 
uspeli razrešiti vse nastale težave? 

Pritožb je bilo res veliko in kolikor je bilo 
utemeljenih, so bile ugodno rešene. 
Imamo pa še kar nekaj odprtih zadev, ki 
niso posledica napak ob prevedbi plač. 
Z novim plačnim sistemom so se podrla 
nekatera razmerja med delovnimi mesti, 
zato je upravičeno nezadovoljstvo neka-
terih delavcev z razporeditvijo v plačni 
sistem. Ker so pogajanja med sindikati in 
ministrstvom zastala, niso bile izpeljane 
nacionalne kvalifikacije in tudi ne druga 
spremljevalna zakonodaja.

Kakšen je vaš osebni pogled na 
plačno reformo v javnem sektorju? 
So po vašem mnenju delavci pošteno 
plačani za svoje delo? 

Vprašanje je, kaj je pošteno plačilo. Če v 
teh kriznih časih primerjamo plače v gos-
podarstvu in plače v javnem sektorju, bi 
rekla, da so ustrezne. Pomemben se mi 
zdi dosežek zdravstvenih sindikatov, da 
so uspeli zdravstvenim delavcem izbo- 
riti najvišje plačne razrede v posameznih 
tarifnih skupinah.  Prav zato pa se je zaradi 
majhnih razlik med številnimi delovnimi 
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mesti zgodila uravnilovka. Tako plače na 
delovnih mestih znotraj tarifnih skupin 
ne izražajo pravičnega plačila, zato tudi 
toliko nezadovoljstva zaposlenih na bolj 
zahtevnih delovnih mestih. 

V letošnjem letu je zamrznjeno tudi na-
grajevanje uspešnosti, za kar smo imeli v 
prejšnjih letih 2% sredstev.  

Zdravniki imajo gotovo najmočnejši 
sindikat v državi, ki lahko doseže 
praktično vse, kar si zamisli. Kako gle‑
date na njihov sindikat in na sindikate 
nasploh? 

Moje mnenje je, da so bili vsi sindikati v 
zdravstvu ob sprejemanju nove plačne 
zakonodaje uspešni pogajalci za svoje 
članstvo. Da je sindikat FIDES močan 
sindikat je dejstvo in izhaja iz pozicije 
moči. Vemo, da je zdravnikov premalo, 
da bi pokrili vsa delovna mesta v Sloveniji 
in tukaj je očitno, da je moč argumentov 
na njihovi strani. Vendar, če pogledamo 
osnovne plače zdravnikov, ki znašajo 
za zdravnike specialiste, katerih specia- 
lizacija traja 4 leta ali več in delajo na de-
lovnih mestih s posebnimi pogoji dela, od 
2.867,55 € do 4.244,69 € bruto, bi rekla, da 
niso previsoke.

…ampak končni zneski pa so kar 
visoki. 

Končni zneski seveda vsebujejo tudi plačilo 
za dežurstvo ali stalno pripravljenost. Od 
leta 2007 je nastopila sprememba v vred-
notenju dežurstva, s povečanjem plač pa se 
je plačilo dežurstev še dodatno povečalo. 
Spet bi lahko primerjali plače zdravnikov s 
plačami inženirjev na najzahtevnejših de-
lovnih mestih v Revozu, v Krki ali drugih 
gospodarskih družbah in če seštejemo vse 
ure, ki so jih preživijo v bolnišnici, lahko 
ugotovimo, da številke niso tako preti-
rane. 

Kako bi reagirali, če bi prišlo do 
stavke? Bi podprli delavce? 

Odvisno od stavkovnih zahtev. Če bi se mi 
zdele zahteve sindikata pravične in bi jih 
lahko reševala v obsegu svojih pristojnosti, 
bi delovala tako, da do stavke ne bi prišlo. 
V kolikor pa bi bile stavkovne zahteve us-
merjene proti Vladi RS, stavke ne bi pod-
pirala, ne bi pa je tudi omejevala, ker je to 
pravica delavcev in inštrument, s katerim 
lahko izrazijo svoje nezadovoljstvo. Mislim, 

da je prav, da je stavka urejena z zakonom 
in da se pravica do stavke lahko uveljavlja 
pod pogoji, določenimi z zakonom. 

Višina vaše plače je javno dostopen 
podatek. Ste imeli kdaj težave zaradi 
tega? 

Ne… Zaradi same plače ne. Slabo pa sem 
se počutila lansko leto zaradi izplačila dela 
plače za redno delovno uspešnost za leto 
2007, ker je bila izplačana ravno v času, ko 
se je pojavila recesija in smo na ta račun 
prestregli tudi nekaj pikrih ko-
mentarjev. Ker je 
stimulativni 
del plače 
za za-
poslene 
v javnem 
sektorju zamrznjen, 
smo se strokovni direktor, 
pomočnica direktorice za zdravstveno 
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ni bilo presenečenje. Sicer pa moja plača 
ni posebej visoka in je javna.

…nisem spremljal številk v zadnjem 
obdobju. 

Moja neto plača znaša 2.400 €. 

V imenu delavcev SBNM vas 
rotim, da na koncu, poveste nekaj 
optimističnega svojim ovčicam! 

Optimistično bi lahko bilo to, da se bom 
zavzemala, da boste vsi zaposleni 

ohranili svoje službe. Osnov-
ne plače najverjetneje 

ne bomo zniže-
vali, po-
večevala 
pa se 
tudi ne 

bo. Želela 
bi, da bi se plačni 

sistem tako spremenil, da bi bil del plače 
nego in jaz v letošnjem letu na seji Sveta 
zavoda, ko je tekla razprava o izplačilu dela 
plače za redno delovno uspešnost za leto 
2008, izplačilu dela plače za redno delovno 
uspešnost odpovedali, vendar je Svet za-
voda kljub temu sprejel sklep, da se glede 
na pozitivno poslovanje sklep za izplačilo 
redne delovne uspešnosti predloži v so-
glasje Vladi RS, ki pa ni dala pozitivnega 
soglasja k izplačilu, kar pa glede na prej 
omenjeno odpoved izplačilu uspešnosti 

fiksen, del (30%) pa v obliki variabilnega, 
stimulativnega nagrajevanja. Želim si tudi, 
da bi skupaj več naredili na pozitivni klimi v 
organizaciji, da bi se vsak zavedal svojega 
položaja in iz njega izhajal in da bi več de-
lali na timskem delu.  Zavedati se moramo, 
da je delo za nedoločen čas pomembna 
vrednota, za katero se je vredno potruditi, 
da bo naše delo bolj cenjeno v javnosti. K 
temu pa največ lahko prispeva vsak sam.   
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Dr. Koželjeva, odločitev, da boste spe‑
cializirali ginekologijo in porodništvo, 
verjetno ni prišla čez noč?

Porodništvo mi je bilo že med študijem 
zelo všeč, vendar smo se na vajah z 
nosečnicami in porodi zelo malo srečali. In 
vsake neznane stvari se bojimo, tako da so 
mi bili porodi in nosečnice v začetku tiste-
ga leta, ko sem delala v Zambiji, največja 
nočna mora. Vsakokrat, ko so me ponoči 
klicali v bolnišnico, sem samo molila, da 
ni kakšna zakomplicirana nosečnost, ker 
kot zdravnica sekundarijka res nisem imela 
prav veliko pojma, kaj naj s temi pacient-
kami počnem! Za primerjavo naj samo 
povem, da mora v Zambiji vsak zdravnik 
sekundarij samostojno voditi porode, 
delati carske reze, obvladati vsa druga 
kirurška urgentna stanja in seveda voditi 
internistične in druge paciente. S prakso 
pa je po enoletnem delu strah splahnel. 
Po vrnitvi sem najprej želela specializirati 
družinsko medicino, ker pa se mi je zde-
lo, da mi le-ta v primeru vrnitve v Afriko 
ne bi prišla tako prav, sem se odločila za 
ginekologijo in porodništvo. Kar je sicer 
neumnost, saj tam potrebujejo zdravnike 
prav vseh specialnosti.

 Kot vem, vam utrip Afrike veliko 
pomeni, vas osrečuje?

Ne poznam človeka, na katerega Afrika 
ne bi naredila močnega vtisa, pa naj bo to 
v negativnem ali pa v pozitivnem smislu. 
Nemogoče je, da bi se vrnil ravnodušen. In 
mene sta tako dežela kot ljudje dobesedno 

Damjana Koželj je specialistka ginekologije in porodništva, zaposlena na ginekološko 
porodniškem oddelku naše bolnišnice. Njene poti se pletejo z afriško nitjo, pa nas zanima zakaj?

zasvojila. Toliko veselja in življenjske ener- 
gije je med vso tisto revščino in bedo.  
Tam spoznaš, kako malo materialnih stva- 
ri potrebujemo za življenje, tukaj pa se 
samo pehamo, da bi čim več imeli. Tem-
po življenja je drugačen, počasi se daleč 
pride. Ni take živčnosti in psihične obre-
menjenosti kot tukaj. Poleg tega pa ljudje 
še vedno zelo cenijo zdravniški poklic, 
hvaležni so, ko vidijo, da si se trudil za 
pacienta, pa čeprav se stvari ne iztečejo 
vedno najbolje. 

Ali je vodstvo poroda, kjer je kultura 
in tehnika nekoliko oddaljena od sod‑
obne civilizacije, poseben izziv?

Seveda. Vodenja nosečnosti in poroda si 
pri nas ne znamo več predstavljati brez ul-
trazvoka in CTG-ja. Tam sta oba zelo težko 
dostopna. Še v terciarnem centru so s tem 
velike težave, v klinikah o tem lahko le san-

jajo. In verjemite mi, da je nekomu, ki je 
navajen na vse to udobje, težko določiti, 
ali gre pri «velikem trebuhu«, zaradi česar 
je bila nosečnica poslana na pregled 
k zdravniku, za večplodno nosečnost, 
polihidramnij ali pa velik plod. Ampak 
sčasoma se tega navadiš. Poleg tega je 
pomanjkanje strokovno usposobljenega 
osebja zelo veliko. Normalno nosečnost 
in porod vodijo babice, na podeželju, kjer 
le teh ni, pa ženske rojevajo v prisotnosti 
žensk, ki imajo s porodi veliko prakse in 
opravijo tudi nekakšen tečaj. Zdravnik vodi 
le patološko nosečnost in porod. Vendar v 
manjših klinikah zdravnikov pogosto sploh 
ni, tako da je maternalna smrtnost še ve-
dno izredno visoka (pri nas 10-15/100000 
porodov, v Zambiji 700/100000 porodov). 
Le ta gre največkrat na račun rupturirane 
izvenmaternične nosečnosti, septičnih 
aborusov in seveda poporodne krvavitve 
in sepse. In tukaj bi se dalo marsikaj naredi-

 v srcu
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vabimo

ti! TO je poseben izziv – zmanjšati maternalno umrljivost in seveda 
z boljšim vodstvom poroda tudi umrljivost novorojenčkov. 

Vi ste s svojo strokovnostjo in prijetnim nastopom prido‑
bili že veliko pacientk in sodelavcev, ki  vas zelo cenijo. Kako 
vas sprejemajo v Afriki?

Odlično. Vedno sem se tam počutila bolj doma kot tukaj. Ljudje so 
res prijazni in izredno komunikativni, tako da nikoli nimaš občutka 
osamljenosti.

Bi lahko tam zgradili svoj drugi dom, ali so tukaj korenine 
pregloboke?

Ja, no, hišo v Nangomi (misijon v Zambiji) imam že zgrajeno! Šalim 
se. Je pa res, da smo s Sekcijo za tropsko medicino, ki deluje v ok-
viru Slovenskega zdravniškega društva, ravno letos zgradili hišo, ki 
je namenjena našim študentom, ki hodijo tja na izbirni predmet iz 
tropske medicine. Avgusta in septembra so bile v njej že naše prve 
študentke. Naša vizija pa je, da bi tam stalno deloval en slovenski 
zdravnik, za 1 - 3 mesece bi prihajali  študenti, pa tudi zdravniki 
specialisti, ki bi si tega želeli. Kdo bo ta stalni zdravnik, se sicer še 
ne ve, ker bi bilo potrebno urediti njegov status na ministrstvu, 
tako da je to verjetno še kar daleč. Ampak moje korenine tukaj 
so zelo plitve…     

Z Damjano Koželj  
se je pogovarjala Anica Kolar.

Preliminarni program tečaja

08:30  Predstavitev in namen tečaja 
09:00  Odkrivanje, zaznavanje in klinično    
  vrednotenje možnih mrtvih darovalcev
  in predstavitev primerov (razgovor)
09:30  Diagnostika možganske smrti 
10:00  Simulacija ugotavljanja možganske   
   smrti (po stopnjah)
10:15   Razprava

10:30  Odmor 
  
11:00  Vzdrževanje mrtvega darovalca
11:30  Pogovor z bližnjimi osebami o   
  darovanju
12:00  Predstavitev razgovora – simulacija
12:30  Razprava
13:00   Organizacija pridobivanja organov in  
  alokacija
13:30  Razprava 

13:45  Zaključne besede

Imena predavateljev bodo objavljena naknadno.
Kotizacije ne bo. Izobraževanje bo organizirano za 40 
slušateljev, zdravnike in medicinske sestre, oziroma za 
vse, ki vas področje donorstva zanima. Ovrednoteno bo 
z licenčnimi točkami pri Zdravniški zbornici in Zbornici 
zdravstvene in babiške nege.
Prijave (z izpolnjenim obrazcem, ki jih dobite pri dr. 
Špilerjevi) bo zbirala Zdenka Seničar do 05. 11. 2009 
oziroma do zasedbe prostih mest. 

Vabljeni!

Oddelek za anestezijo, intenzivno terapijo 
in zdravljenje bolečine bo v sodelovanju s  

strokovnimi sodelavci Slovenija transplanta 
organiziral interno izobraževanje

Predstojnica Oddelka za anestezijo, intenzivno terapijo 
in zdravljenje bolečine:  

Janda ŠPILER, dr. med., spec. anest.

TEMELJI DONORSKEGA 
PROGRAMA,

ki bo v četrtek, 12. novembra 2009
v sejni sobi pljučnega oddelka.
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Komu so namenjeni terapevtski programi

Zakonski in družinski inštitut Novo 
mesto izvaja 3 terapevtske programe: 

program terapevtske pomoči pri •	
čustvenem, fizičnem in spolnem 
nasilju,
program pomoči družinam, ki se •	
srečujejo z zasvojenostjo,
program - ko odnosi bolijo.•	

Vključijo se lahko: 
posamezniki, pari ali družine, ki se •	
soočajo s trenutnim nasiljem ali pos-
ledicami preteklega nasilja (fizičnega, 
čustvenega ali spolnega);
posamezniki, pari in družine, ki se •	
soočajo s problemi alkoholizma ali 
drugih oblik zasvojenosti. Vključijo 
se tako uživalci opojnih substanc kot 
tudi žrtve drugih nematerialnih zas-
vojenosti, ki so v fazi abstinence ali 
pa so pripravljeni začeti abstinirati 
ob vključitvi v terapijo skupaj s svojci 
(partnerjem/celo družino).V primeru, 
da zasvojeni ni pripravljen sodelovati v 
procesu, omogočajo vključitev v pro-
gram njegovim svojcem. Program je 
prav tako namenjen uporabnikom, ki 
so bili žrtve zasvojenosti (kot uživalci 

ali svojci) v preteklosti in opažajo v 
svojem življenju posledice le-te;
uporabniki, ki so v stiski zaradi •	
čustveno problematičnih medse-
bojnih odnosov družini ali partner-
stvu ali na delovnem mestu (konflikti, 
odtujenost oz. občutek nesprejeto-
sti, neustreznosti, nekomunikacija z 
bližnjimi ipd. – npr. pari s težavami v 
medsebojnih partnerskih odnosih ali 
tudi cele družine); 
uporabniki, ki so v stiski zaradi izgube •	
bližnje osebe (prekinitev partnerske 
zveze oz. ločitev, smrt);
uporabniki, ki se soočajo z motnjami •	
hranjenja (prenajedanje, bulimija, 
anoreksija) ali različnimi oblikami 
razpoloženjskih in tesnobnih motenj.

Nujni pogoji za vključitev:
želja po spremembi, •	
motiviranost in pripravljenost aktivno •	
sodelovati v terapevtskem procesu,
redna tedenska udeležbe v programu •	
(1 ura tedensko), 
odsotnost zasvojenosti oz. odločitev •	
za abstinenco.

Zakonski in družinski institut Novo mesto od 28. septembra 2009 dalje v okviru svojih terapevtskih 
programov omogoča brezplačno terapevtsko obravnavo za vse prejemnike denarne socialne pomoči  
- tako prejemnike »redne« socialne pomoči kot tudi vse tiste, ki jim je bila v zadnjega pol leta odobrena izredna denarna 
socialna pomoč. Za brezplačno obravnavo mora uporabnik ob vključitvi v terapevtski proces izkazati upravičenost do 
denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu. 

Prav tako bo omogočil vključitev v obravnavo s popustom ostalim uporabnikom z najnižjimi dohodki, ki presegajo zgoraj 
omenjeni prag,  če bodo prinesli ustrezna dokazila o materialnem stanju. Za vse ostale uporabnike pa še naprej veljajo 
cenovni pogoji, saj je na ta način omogočeno delovanje programa. 

Vključitev v obravnavo je možna tako v enoti Novo mesto in v enoti Krško. Za dogovor o vključitvi mora uporabnik 
poklicati na telefon 07 33 211 33 ali 031 489 309 (v kolikor se zaradi narave dela ne moremo oglasiti takoj, pokličemo 
nazaj na vsak neodgovorjen klic, navadno še isti ali najpozneje naslednji delovni dan).

Vključitev pod navedenimi pogoji je možna v okviru sofinanciranja terapevtskih programov iz javnih sredstev, zato bo 
število obravnav odvisno od letno pridobljenih sredstev s strani sofinancerjev.

Možnost vključitve v brezplačno  
terapevtsko obravnavo za vse prejemnike  

denarne socialne pomoči
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08.00  Registracija udeležencev
08.30  Uvodni pozdrav
09.00  30 let delovanja odseka za dializo  
 v SB Novo mesto
 ga. Sonja Cimerman Steklasa,  
 dr.med., spec. interne med.,  
 vodja dializnega odseka 

09.30  Vodenje pacientov s kronično  
 ledvično boleznijo
 ga. Mateja Globokar, dr.med.,  
 spec. interne med.

10.00  Prednosti in zapleti peritonealne  
 dialize
 ga. Polona Golob Kosmina, dr.med.,
  spec. interne med.,  
 vodja nefrološkega odseka

10.30  Preddializna edukacija
 ga. Marica Parapot, dipl.med. ses.,  
 odgovorna MS dializnega odseka

10.50 Dializator z interaktivno  
 membrano z vitaminom E
 g. Simon Žele, predstavnik  
 generalnega sponzorja srečanja  
 MEDIS d.o.o.

11.00  Odmor

DMSBZT Novo mesto in Dializni center SB Novo mesto 

vas ob 30  letnici delovanja dializnega oddelka 

vabita na  

STROKOVNO SREČANJE, 
ki bo v četrtek, 26. novembra 2009 ob 08. 30 uri, 

v prostorih Zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 
na Sevnem pod Trško goro

11.30  Vloga kirurga ob pričetku  
 zdravljenja pacientov s KLO
 g. Jože Steklasa, dr.med.,  
 spec. kirurgije
12.00  Vrste in oskrba žilnih pristopov za  
 dializno zdravljenje
 ga. Urška Lukše, dipl.m.s.
12.20: Oskrba dializnih katetrov
 ga. Karmen Prebil, predstavnica  
 podjetja Kemofarmacija
12.30  Priprava vode in aparatov za  
 izvajanje hemodialize
 g. Marko Kobe, elektrotehnik
12.50  Razprava
13.00  Odmor za kosilo
14.00  Delo medicinske sestre s   
 kroničnimi bolniki in njihovimi  
 svojci
 ga. Zdenka Zalokar Divjak, 
15.00  Prehransko svetovanje bolnikom  
 na dializi
 ga. Bernarda Bobič dipl.m.s., ga.  
 Helena Kosar, dipl.m.s.
15.20  Higienski nadzor nad okužbami z  
 MRSA in hepatitisom B, C ter HIV

 ga. Darja Koščak dipl.m.s.,  
 ga. Ana Pekez, MS

16.00  Zdravstvena vzgoja bolnika s  
 peritonealno dializo
 ga. Marica Parapot, dipl.med. ses

16.20  Življenja bolnika s peritonealno  
 dializo v domačem okolju
 ga. Sandra Blagojević Štemberger,  
 dipl.m.s.

16.40  Razprava
16.50  Odmor
17.10  Obravnava dializnega bolnika ob  
 hospitalizaciji
 ga. Anka Klemenčič, SMS

17.30  Zdravstvena vzgoja in priprava  
 bolnika , ki se odloči za  
 transplantacijo ledvice
 ga. Tanja Vrtar, dipl.m.s.

17.50  Socialno delo z dializnimi bolniki  
 v SB Novo mesto
 ga. Sabina Klemenčič, univ.dipl.soc

18.10  Razprava
18.20  Zaključek srečanja 

Prijave zbira ga. Ružica Čoralić na tel. št.: 07 39 16 539 in sicer 18., 19. in 20. novembra 2009 od 13. do 14. ure. Odjavite se lahko 23. 11. 2009 od 13. 
do 14. ure, na tel. 07 39 16 527. 
Kotizacije za člane DMSBZT Novo mesto ni, za nečlane društva pa znaša 50 €, za upokojence in študente 5€. Nakažete jo na lahko na transakcijski 
račun 03155 – 1000014831 pri SKB d.d. ekspozitura Krško (za DMSZT Novo mesto).
Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih točk, zato boste dobili potrdila naknadno.
Udeležba na srečanju šteje kot strokovno izobraževanje. S seboj imejte člansko izkaznico, kdor ima licenco pa tudi številko licence.

Vodja izobraževanja v DMSBZT Novo mesto  
Karmen Janežič, dipl.m.s

Predsednica DMSBZT Novo mesto:  
Jožica Rešetič, dipl.m.s., univ. dipl. org., spec

Program srečanja:
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PROGRAM IZOBRAŽEVANJA: 
1. dan:

  13. 00 – 13. 10 Uvod (predstavitev namena in programa izobraževanja)  
               Darinka Panjan, DMS, spec. diet., 
 13. 10 – 13. 50 Predstavitev sistema HACCP  
   mag. Irena Hočevar, univ. dipl. inž. živil.,
 13. 50 – 14. 00 Odmor
 14. 00 – 14. 45 Bolnišnična prehrana (predstavitev kataloga diet, načinov priprave   
   hrane, posebnosti priprave hrane, napak pri naročanju bolnikove   
   prehrane v bolnišnici,...)
   Darinka Panjan, DMS, spec. diet.,
 14. 45 – 15. 00 Vprašanja, razprava

2. dan:
 13. 00 – 13. 30 Predstavitev prehrane diabetičnega bolnika (značilnosti prehrane,  
   svetovanje bolnikom in svojcem,...) 
   Andreja Žnidaršič, DMS, Dispanzer za sladkorno bolezen,
 13. 30 – 14. 00 Predstavitev prehrane bolnika z vnetnimi obolenji prebavnega   
   trakta (prehrana bolnika pri pankreatitisu, kolitisu,...) 
   Milena Žulič, DMS, Seličanec Simona. ZT, Interni oddelek,
 14. 00 – 14. 10 Odmor
 14. 10 – 14. 40 Predstavitev prehrane hematološkega in onkološkega bolnika 
   Milena Drnovšek, DMS, Interni oddelek, 
 14. 40 – 15. 00 Vprašanja, razprava

  3. dan:
 13. 00 – 13. 30 Prehransko svetovanje bolnikom na dializi 
   Bernarda Bobič DMS, Helena Kosar, DMS, 
 13. 30 – 14. 00 Posebnosti prehrane kirurškega bolnika (priprava bolnika na   
   operacijo črevesja, prehrana po operativnem posegu na črevesju,   
   vrste prehrane, posebnosti, svetovanje,...)
   Danica Mravinec, DMS, Marija Pezdirec, DMS, ET, kirurški oddelek  
 14. 00 – 14. 10 Odmor
 14. 10 – 14. 40 Hranjenje bolnika po sondi (predstavitev in vrste hranilnih sond,    
   njihove posebnosti, zapleti, načini hranjenja, vrste sondne prehrane)
   Jožica Hudoklin, DMS, ET, Kirurški oddelek, Darinka Panjan, spec.   
   diet., 
 14. 40 – 15. 00 Preizkus znanja

Vodja izobraževanja: Darinka Panjan, DMS, spec. diet., SB Novo mesto.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO bo v sodelovanju z  
DRUŠTVOM MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 

NOVO MESTO organizirala izobraževanje za medicinske sestre,  
babice in zdravstvene tehnike 

Izobraževanje bo potekalo v  sejni sobi pljučnega oddelka SB Novo mesto  
od 13. do 15. ure v skupinah po 25 udeležencev:

skupina: 6., 7. in 8. 10. 2009
skupina: 13., 15. in 16. 10. 2009
skupina: 20., 21. in 22. 10. 2009
skupina: 3., 4. in 5. 11. 2009
skupina: 17., 18. in 19. 11. 2009

Predsednica DMSBZT Novo mesto:  
Jožica Rešetič, DMS, univ. dipl. org. spec.

Pom. dir. za zdravstveno nego SB Novo mesto:  
Zlata Rebolj, DMS

„TUDI HRANA JE ZDRAVILO“
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Proti gripi se lahko učinkovito zavarujemo s cepljenjem. V letošnji sezoni gripe bosta predvi-
doma krožila dva povzročitelja gripe, sezonski in pandemski. Cepivo proti sezonski gripi je že na 
voljo, v Sloveniji smo s cepljenjem že pričeli v zadnjem tednu septembra. Cepivo proti pandem-
ski gripi bo v Sloveniji na voljo verjetno konec oktobra 2009. Navodila in priporočila za cepljenje 
bo izdal IVZ, ko bo cepivo na voljo in bodo dogovorjene prednostne skupine za cepljenje. 

Cepljenje proti sezonski gripi
Cepljenje proti  sezonski gripi je najpo- 
membnejši ukrep za preprečevanje in 
zmanjšanje obolevnosti, števila bol- 
nišničnih zdravljenj in smrtnosti zaradi 
zapletov sezonske gripe.

V Sloveniji cepivo proti gripi uvažamo. 
Cepivo, ki ga za cepljenje proti sezonski 
gripi uporabljamo v Sloveniji, je mrtvo ce-
pivo. Vsebuje površinske antigene virusa 
gripe, namnoženega na kokošjih jajcih in 
inaktiviranega s formaldehidom. V cepivu 
izolirani površinski antigeni inaktiviranega 
virusa ne morejo povzročiti okužbe z gripo, 
pač pa spodbudijo tvorbo protiteles proti 
gripi. Sestava cepiva se letno prilagaja gle-
de na navodila SZO.

Uspešnost cepljenja proti  
sezonski gripi
Imunost po cepljenju se pojavi 2 do 3 
tedne po cepljenju. Trajanje imunosti po 
cepljenju za homologne seve in seve, zelo 
sorodne sevom v cepivu, se razlikuje, a 
navadno traja 6 do 12 mesecev. Zaščitna 
učinkovitost cepiva je odvisna od starosti 
in imunskega stanja cepljene osebe in 
ujemanja podtipa virusa, ki kroži v sezoni 
gripe s tistim, ki je vključen v cepivo. 

Za zdrave osebe, stare manj kot 65 let, 
je zaščitna učinkovitost cepiva 70 - 90%, 
če je ujemanje med sevom, ki kroži, in 
cepilnim sevom dobro. Pri starejših od 65 
let se po cepljenju tveganje za bolnišnično 
zdravljenje zaradi pljučnice ali gripe v 
epidemičnem obdobju zmanjša za 30 - 
70%. Pri starejših oskrbovancih negoval-
nih ustanov je zaščitna učinkovitost cepiva 
le približno 30%, vendar se zmanjša ver-
jetnost za hospitalizacijo v obdobju epi-
demije gripe in možnost smrtnega izida 
bolezni.

Tatjana Remec, dr. med., spec. infektologije

Za koga je cepljenje proti  
sezonski gripi priporočljivo?
V skladu s Programom imunoprofilakse in 
kemoprofilakse za leto 2009 je cepljenje 
proti sezonski gripi priporočljivo za vse ose- 
be, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, 
sečil, jeter, metabolne bolezni (sladkorna 
bolezen...), nekatere živčno-mišične in 
vezivne bolezni, maligna obolenja, nekatere 
bolezni krvi in krvotvornih organov, bolezni, 
ki slabijo imunski odziv ter za osebe, stare 
65 let in več. Indikacijo za cepljenje v teh 
primerih postavi zdravnik ustrezne special-
nosti oziroma se starost izkaže z dokumen-
tom. Stroške cepiva za opredeljene skupine 
bo kril Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS), tako da bodo plačali le sto-
ritev, za katero je dogovorjena cena 7 EUR. 
Cepljenje je priporočljivo tudi za vse druge 
osebe. Za te osebe (samoplačnike) je cena 
cepljenja proti gripi 12 EUR.

Shema cepljenja proti sezonski 
gripi
Za odrasle osebe zadostuje en odmerek 
(0,5 ml) cepiva proti gripi v mišico nadlahti 
vsako leto.

Otrok do šestega meseca starosti ni 
mogoče cepiti. Otroke od dopolnjenega 
šestega meseca starosti do 35. meseca 
cepimo s polovičnim odmerkom (0,25 ml). 
Otroke, starejše od 35 mesecev,cepimo z 
enakim odmerkom kot odrasle. Otroke, ki 
so cepljeni prvikrat v življenju in so mlajši 
od devet let, je potrebno cepiti dvakrat. Pri 
necepljenih otrocih je razmak med prvim 
in drugim odmerkom cepiva en mesec.

Neželeni učinki cepljenja proti 
sezonski gripi
Neželeni učinki po cepljenju so običajno 

blagi in prehodni. Več neželenih učinkov 
po cepljenju imajo ženske in mlajše os-
ebe. Najpogostejša je bolečina na mestu 
vboda, redkejši sta rdečina in oteklina. 
Zelo redko se pojavi povišana telesna 
temperatura, bolečine po mišicah in 

splošno slabo počutje, ki traja največ 
dva dni. Za različna bolezenska 
stanja, ki so imunsko pogojena, 

kot npr. vaskulitis, dermatomi-
ozitis, ni prepričljivega dokaza, 
da so posledica cepljenja. 

Alergija na sestavine 
cepiva se lahko odrazi kot 
takojšnja, anafilakticna 
reakcija. 

 

Simptomi 
in znaki 
preobčutljivosti 
na cepivo 
so: rdečica, srbečica, 
oteklina okoli oči, izcedek iz nosu, 
bronhospazem in poslabšanje ekcema.

V SB NM vse zaposlene, ki jih cepimo proti 
gripi, prosimo za povratnmo informacijo 
o morebitnih stranskih učinkih. V sezoni 
2008/2009 je anketni list po cepljenju vr-
nilo 84 cepljenih oseb: 59 oseb ni imelo 
nobenih težav,  25 cepljenih oseb pa je 
navajalo težave: 

lokalna bolečina: 16 oseb•	

CEPLJENJE PROTI GRIPI
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rdečina na mestu vboda: 1 oseba, •	
zatrdlina ali oteklina na mestu vboda: •	
5 oseb
splošno slabo počutje in utrujenost: 6 •	
oseb
bolečine po sklepih: 4 osebe•	
mrzlica: 2 osebi•	
potenje: 2 osebi•	
glavobol: 1 oseba•	

Težave so trajale dva do tri dni.

Kontraindikacije za cepljenje 
proti sezonski gripi 
Najbolj običajna kontraindikacija za vsa 
cepljenja na sploh in tudi proti gripi je 
vročinsko stanje - telesna temperatura 
nad 37.5°C. Blago prehladno obolenje in 
jemanje antibiotikov ne predstavljata ovire 
za cepljenje.

Cepljenje je kontraindicirano za osebe, ki 
so alergične na sestavine cepiva, še posebej 
na jajčne beljakovine, ki ostanejo v cepivu 
v sledeh. Osebe, ki so alergične na jajca, se 
lahko desenzibilizirajo in nato cepijo.

Hkratno cepljenje proti sezon‑
ski gripi in drugimi cepivi
Cepivo proti gripi lahko dajemo hkrati, 
za ali pred katerim koli živim ali mrtvim 
cepivom. Ni dokaza, da bi predhodno ce-
pljenje z živim, oslabljenim cepivom (npr. 
proti ošpicam) poslabšalo imunski odgo-
vor cepiva proti gripi. Če cepimo istočasno 
z dvemi cepivi, ju damo na različni mesti.

Varnost cepiva proti sezonski 
gripi pri nosečnicah
Nosečnost načeloma ni kontraindikacija za 

cepljenje proti sezonski gripi, saj je cepi-
vo mrtvo. Priporoča se vsem nosečnicam 
s povečanim tveganjem za zaplete ob 
gripi, zdravim nosečnicam pa le v 2. in 3. 
tromesečju.

Cepljenje proti pandemski gripi
Za preskrbo s cepivom proti pandem-
ski gripi je glede na veljavno zakonodajo 
zadolžen Inštitut za varovanje zdravja RS. 

Na osnovi sklepov Vlade RS z dne 23. in 
30. julija 2009 bo Slovenija nabavila 1,3 
milijona doz cepiva proti virusu nove 
gripe, za kar je v proračunu namenjenih 
12 milijonov evrov. Na voljo bosta cepivi 
dveh proizvajalcev – GlaksoSmithKline in 
Novartisa. Cepivo bo na voljo predvidoma 
konec oktobra 2009.

Navodila in priporočila za cepljenje proti 
pandemski gripi bodo izdana s strani Minis-
trstva za zdravje in IVZ , ko bo na voljo cepivo 
in bodo dogovorjene prednostne skupine 
ljudi za cepljenje proti pandemski gripi. 

Cepljenje proti pnevmokoknim 
okužbam
Obenem s cepljenjem proti gripi je pri 
starejših osebah (65 let in več) in kroničnih 
bolnikih priporočljivo opraviti tudi ce‑
pljenje proti pnevmokoknim okužbam 
s pnevmokoknim polisaharidnim cepivom, 
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pri otrocih do 2 oziroma do 5 let starosti pa 
s konjugiranim pnevmokoknim cepivom.

Namen tega cepljenja je zaščititi starejše 
osebe in bolnike s kroničnimi obolenji 
in stanji, ki povečujejo tveganje za in-
vazivni potek pnevmokokne okužbe 
(bakteriemična pljučnica, pnevmokokni 
gnojni meningitis, septični artritis, ..)

Iz sredstev obveznega zdravstvenega 
zavarovanja (ZZZS) se cepljenje proti 
pnevmokoknim okužbam (storitev in 
cepivo), glede na veljavni Program imu-
noprofilakse in kemoprofilakse, plača za 
osebe, ki imajo kronične bolezni ledvic, 
anatomsko ali funkcionalno asplenijo, 
sladkorno bolezen, polžev vsadek, nevro-
mišično bolezen, ki povečuje tveganje za 
aspiracijo, sum na likvorfistulo, nekatere 
maligne neoplazme, nekatere bolezni krvi 
in krvotvornih organov, bolezni in stanja, 
ki slabijo imunski odziv ter po presaditvi 
krvotvornih matičnih celic ali notranjih 
organov. 

Ostale skupine, za katere je tudi priporo-
čeno cepljenje, morajo stroške cepljenja 
(storitve in cepiva) poravnati same. Pripo-
ročena cena cepljenja s pneumokoknim 
polisaharidnim cepivom je 24 EUR.

Cepivo je varno in povzroča malo nežele-
nih učinkov, večinoma lokalno na mestu 
aplikacije cepiva

Podrobnejše informacije o bolezni, ki jo povzroča virus pandemske 
gripe A (H1N1)v, kliničnih znakih, zaščiti in cepljenju, si lahko 
ogledate na spletni strani www.ustavimo-gripo.si.

Za dodatne informacije o pandemski gripi je na voljo tudi 
brezplačna telefonska številka, na kateri strokovnjaki Inštituta 
za varovanje zdravja RS odgovarjajo na vprašanja v zvezi s 
pandemsko gripo. 

Če odgovorov na vaše vprašanje niste našli na spletni strani www.
ustavimo-gripo.si, lahko vsak delavnik med 10.00 in 16.00 uro 
pokličite na tel.številko 080 42 00.

080 42 00

w
w

w
.ustavim

o-gripo.si
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zdravje

UVOD
Pandemska gripa (PG) je akutna okužba 
dihal in je podobna običajni sezonski gripi. 
Povzroča jo virus influence A (H1N1). To je 
nov virus iz skupine gripe A, ki vsebuje 
gene prašičjega, ptičjega in človeškega vi-
rusa influence A. O prvih primerih obolelih 
so 18. 03. 2009 poročali v Mehiki.  Temu so 
sledila poročila o zbolelih po vsem svetu, 
zato je Svetovna zdravstvena organizacija 
(SZO) 11. junija 2009 razglasila pandemijo 
gripe. Do 06.09. 2009 je na svetu zbolelo 
nad 277 607 , umrlo okoli 3200 ljudi, od 
tega je bilo v Evropi več kot 49 000 zbole-
lih in 125 umrlih ljudi.  Virus se prenaša s 
človeka na človeka  s kužnimi kapljicami, s 
tesnim stikom z obolelimi ter s posrednim 
stikom prek okuženih površin in predme-
tov. Da bolezen omejimo, je pomembno, 
da zmanjšamo tveganja za okužbo posa- 
meznika in širjenje bolezni. Cepljenje 
je eden od najučinkovitejših zaščitnih 
ukrepov. Za zdravljenje in preprečevanje 
bolezni uporabljamo protivirusna zdravila. 
Zdravilo skrajša in omili potek bolezni ter 
preprečuje zaplete. 

POVZROČITELJ PANDEMSKE 
GRIPE
Virus influence A (H1N1) je novi virus iz 

  Anica Berginc Dolenšek, dr. med., spec. infektologije

Pandemska gripa
skupine gripe A. Vsebuje gene prašičjega, 
ptičjega in človeškega virusa influence A.

Na trdnih površinah (plastika, kovi-
na) preživi virus 24 - 48 ur, na mehkih 
površinah (blago, papir, tkanina) 8 - 12 ur, 
na rokah - zelo kratek čas. Virus se prenaša 
s kužnimi kapljicami, ki nastajajo pri smr-
kanju, kihanju, kašljanju, govorjenju,  na 
razdalji do največ enega metra in preko 
onesnaženih površin. 

Za potrditev pandemske gripe se v skladu 
s priporočili SZO uporablja ena od naštetih 
metod: 

rRT-PCR za influenco A (H1N1),•	
izolacija virusa influence A (H1N1) iz •	
kužnine dihal s potrditvijo (subtip-
izacija), 
štirikraten porast titra protiteles z nev-•	
tralizacijskim testom, specifičnim za pan-
demski virus. Virus influence  A (H1N1) v 
parnem serumu, odvzetem v akutni fazi 
in približno štiri tedne kasneje.

POTEK BOLEZNI IN SIMPTOMI
Virus H1N1 vstopa v telo neposredno in 
posredno z rokami, preko sluznice dihal in 
očesnih veznic. INKUBACIJSKA DOBA (čas 
od okužbe do pojava znakov bolezni) je 
1-7 dni, v povprečju pa 2-3 dni.

Bolnik je najbolj kužen na začetku bolezni. 
Kužnost se s trajanjem bolezni zmanjšuje 
in po sedmih dneh praviloma preneha. 
Mlajši otroci in imunsko oslabljeni ljudje 
so kužni nekoliko dlje.

Bolezen poteka s podobnimi znaki in simp-
tomi kot običajna, sezonska gripa: mrazen-
je, povišana telesna temperatura, glavobol, 
utrujenost, suh kašelj, bolečine v žrelu, 
zamašen nos ali izcedek iz nosu, bolečine 
v mišicah in kosteh, bruhanje, driska. 

Zbolevajo otroci in mlajši odrasli, starejši 
so manj dovzetni za okužbo. Večina obole-
lih si brez posebnega zdravljenja opomore 
v tednu dni. Težji potek bolezni (pljučnica, 
odpoved dihanja,  smrt) pričakujemo pri 

ljudeh s kroničnimi obolenji, otrocih in 
nosečnicah. 

UKREPI ZA PREPREČEVANJE 
PRENOSA PANDEMSKE GRIPE
Z ukrepi za zmanjševanje tveganja za 
okužbo posameznika in preprečevanjem 
širjenja bolezen uspešno omejimo. 

Med ukrepe za zmanjšanje tveganja za 
okužbo posameznika sodijo higiena rok 
in higiena kašlja.

Higiena rok: 
roke si redno in temeljito umivamo vsaj •	
20 sekund z milom in speremo s toplo 
vodo, 
roke obrišemo s papirnato brisačo in z •	
njo zapremo pipo,
kadar nimamo možnosti umivanja rok, •	
so učinkoviti tudi robčki, prepojeni z 
alkoholom,
ne dotikajmo se oči, nosu in ust. •	

Ukrepi za preprečevanje 
širjenja bolezni:

izogibanje tesnemu stiku z oboleli-•	
mi - osebi, ki ima znake bolezni, se 
ne približamo na razdaljo, manjšo od 
enega metra,
čiščenje prostorov, predmetov in •	
površin,
redno umivanje rok, •	
higiena kašlja:•	  usta ali nos prekrijemo 
s papirnatim robčkom, ki ga takoj po 
uporabi odvržemo v najbližji koš. Če 
papirnatega robčka nimamo, lahko 
kihnemo ali zakašljamo v zgornji del 
rokava. Struktura virusa gripe 
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KAJ LAHKO KOT POSAMEZNIK 
NAREDIM, DA PREPREČIM 
ŠIRJENJE BOLEZNI, KO ZBOLIM?
Virus pandemske gripe je zelo kužen in se 
hitro širi. Kot posameznik sem, ko zbolim, 
odgovoren,  da preprečim širjenje bolezni. 
Kako? Tako, da :

omejim stike z drugimi ljudmi, •	
ostanem doma,  počivam, uživam za-•	
dosti tekočine, 
po telefonu se posvetujem z izbranim •	
zdravnikom,
po potrebi jemljem zdravila za znižan-•	
je previsoke telesne temperature, za 
preprečevanje kašlja, kapljice za nos 
ob nahodu,
v primeru poslabšanja zdravstve-•	
nega stanja se ponovno takoj 
posvetujem z izbranim zdrav-
nikom, 
če sem bolnik, ki se zdravi zaradi •	
sladkorne bolezni, astme, kronič-
nega  obstruktivnega  bronhitisa, 
bolezni srca in ožilja, se moram 
ob prvih bolezenskih znakih ne-
mudoma posvetovati s svojim 
zdravnikom, 
tudi vsaka nosečnica, ki zboli, •	
se mora nemudoma posvetovati s 
svojim zdravnikom. 

Znaki poslabšanja zdravstvenega stan-
ja  pri odraslih so:  težave  z  dihanjem, 
dušenje in  bolečine v prsih, pomodrele 
ali vijolične ustnice, izkašljevanje gnojne-
ga izmečka  ali krvave sluzi, zmanjšano 
izločanje urina, poslabšanje mentalnega 
stanja (kot omotičnost, upočasnjenost, 
zaspanost, zmedenost).

Znaki poslabšanja zdravstvenega stanja 
pri otrocih so: težko, hitro in neredno di-
hanje, pri dihanju se sliši piskanje, modro 
ali vijolično obarvane ustnice, povišana 
telesna temperatura nad 39ºC, pogosto 
bruhanje, izsušenost, omotičnost, redko 
uriniranje v majhnih količinah, zmedenost,  
zaspanost, neodzivnost.

KAKO UKREPAM, ČE ZBOLIM NA 
DELOVNEM MESTU?
Obvestim nadrejeno osebo in čim prej za-
pustim delovno mesto ter ostanem doma. 
O svoji bolezni in nadaljnjih ukrepih se po-
svetujem z izbranim zdravnikom. 

zdravje

Zboleli za pandemsko gripo se na delovno 
mesto praviloma vrnejo po preteku 7 dni, 
oziroma pozneje, če tako presodi izbrani 
zdravnik.

Če so bili zaposleni v stiku z bolnimi v do-
mačem ali drugem okolju in niso zboleli, svo-
je delo lahko nemoteno opravljajo naprej. 

KAKO NAJ POSTOPA OSEBA, KI 
NEGUJE BOLNIKA NA DOMU?
Pred tesnim stikom z bolnikom (bližje kot 
1 meter) si nadene kirurško masko, ki jo po 
uporabi sname na pravilen način (prime 
za trakce, ne za del, ki pokriva usta in nos, 
jo odvrže v vnaprej pripravljeno plastično 
vrečo in si umije roke z vodo in milom. 
Pogosto si umiva roke. Posteljnino, jedilni 

pribor in posode, ki jih bolnik upora-
blja, peremo z običajnimi gospodin-
jskimi detergenti.

KAKO RAVNAMO KO ZBOLI 
OTROK? 

Bolan otrok ne sodi v kolektiv. Če otrok 
zboli v šoli ali vrtcu, je potrebno takoj 
obvestiti starše ali skrbnika. Do prihoda 
staršev otroka ločimo od ostalih otrok. 

Starši naj se o nadaljnih ukrepih pri otroku 
posvetujejo z otrokovim zdravnikom. 
Otrok, ki ima pandemsko gripo, naj se ne 
vrne v kolektiv prej kot v sedmih dneh od 
začetka bolezni oziroma še pozneje, če 
tako presodi izbrani zdravnik 

PREVENTIVNI UKREPI IN 
ZDRAVLJENJE
Cepljenje je eden najučinkovitejših 
zaščitnih ukrepov. Cepljenje proti sezonski 
gripi proti pandemski gripi ne učinkuje. 

Protivirusna zdravila uporabljamo za 
preprečevanje in zdravljenje pandem-
ske gripe. Zdravilo skrajša in omili potek 
bolezni ter preprečuje zaplete. Pri jeman-
ju protivirusnih zdravil moramo nujno 
upoštevati navodila izbranega zdravnika 
ali epidemiologa.

ZAKLJUČEK
Zdravje je naša največja vrednota in bo-
gastvo. Lahko se nam zgodi, da zbolimo. 
S svojim odgovornim ravnanjem lahko 
bolezen omejimo in preprečimo možnost 
prenosa na druge ljudi.

Tone Go šnik

Prvotno idejo o tretji fazi izgrad-
nje bolnišnice, omenjeno v zadnjem 
sprehodu skozi  preteklost zavoda, 
je spremenila dodatna pobuda: vod-
stvo bolnišnice in izvršni svet občine 
Novo mesto sta predlagala preselitev 
porodnišnice in ginekologije ter ORL 
oddelka kot nujno prednostno nalogo. 
Postavili naj bi tudi kompleten opera-
tivni blok bolnišnice, saj je bil kirurški 
oddelek po 25 letih že nujno potreben 
prenove.

Pobudo Zdravstvenega centra Dolenj- 
ske za izgradnjo in preselitev dveh od- 
delkov bolnišnice v zdravstveno celoto 
na desnem bregu Krke so podprli Svet 
dolenjskih občin, Zdravstvena sku- 
pnost Slovenije in republiški komite 
za zdravstvo in socialno skrbstvo. Ob 
»novi bolnišnici« v Kandiji naj bi zrasel 
dodatni trakt.

Predinvesticijski program je dokumen-
tarno opozoril na nekatere značilne po-

Preselitev porodnišnice iz 82 
let stare stavbe je nujno ter-
jala tudi osnovna vitalnost 
v pokrajini, ki je v letu 1988 
znašala na 1000 prebivalcev 
14.57, v Sloveniji pa 12.60 
– V 35 letih je bolnišnica 
prigospodarila 166 stano-
vanj – Kljub najstrožjemu 
varčevanju iz leta v leto 
večje izgube – V 45 letih od 
3 na 93 zdravnikov

Do nove 
pokrajinske 
porodnišnice 
tudi s pomočjo 
samoprispevka
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datke o osnovni vitalnosti na Dolenjskem. 
Naravni prirastek v pokrajini na tisoč pre-
bivalcev je leta 1988 znašal 4.19 in v Slo-
veniji 3. 04. Splošna umrljivost je dosegala 
v pokrajini 10. 37 in v Sloveniji 9. 56. Vitalni 
indeks je bil v 5 občinah (na 100) 140.40 
ter v Sloveniji 131. 80. V porodnišnici je 
bila dnevna zasedenost postelj 72 in letna 
izkoriščenost vseh postelj 79. 33. Število 
porodov v bolnišnici: 1983 – 1976, 1984 
– 1882, 1987 – 1912 in 1988 – 1835. Ob 
tem je treba vedeti, da je bila zaposlenost 
žena v občini Novo mesto med najvišjimi 
v Sloveniji.

Od kod denar za 
veliko naložbo?

Vrednost nove celotne naložbe za 
nadomestno stavbo porodnišnice in 
ginekologije s 84 posteljami in ORL od- 
delka s 30 posteljami ter operativnega 
bloka za ginekologijo, ORL in obstoječo 
kirurgijo s skupno površino 11.300 m2 
naj bi znašala 13 milijonov dolarjev.

Po sklepu Skupnosti dolenjskih občin 
iz aprila 1991 naj bi za novi objekt 
prispevali: občine – Novo mesto 43.30 
odst., Črnomelj 4.83 odst., Krško 4.79 
odst., Metlika 2.02 odst. in Trebnje 3.36 
odst. Republika Slovenija naj bi dala 25 

Pogled na nastajanje nadomestne 
porodnišnice, v kateri so uredili tudi 
prostore za otorinolaringološki oddelek 
ter centralni operacijski blok. – Iz arhiva 
Splošne bolnišnice.

odstotkov in bolnišnica Novo mesto 
16.70 odst. Občina Novo mesto je že od 
1. junija 1989 do 31. maja 1994 uvedla 
samoprispevek v višini enega odstotka 
od osebnih dohodkov zaposlenih, od 
česar je namenila za novo porodnišnico 
65 odstotkov zbranega denarja. Od 1989 
do konca 1991 je dajala v ta namen iz 
občinskega prispevka za zdravstveno 
varstvo 0.30 odst. Krajevni samoprispe-
vek v občini Novo mesto naj bi od 1993 
do konca maja 1994 dal še nekaj nad 70 
milijonov SIT, vendar je bilo denarja še 
vedno premalo.

Gradnja je stekla v septembru 1991 in 
do konca 1993 se je za takratnim trak-
tom bolnišnice iz leta 1965 izoblikovala 
podoba nadomestne porodnišnice, 
ginekologije in ORL oddelka. Tako je bila 
v 102. letu obstoja pokrajinskega stacio-
narnega zdravstvenega zavoda združitev 
vseh njegovih oddelkov in služb na enem 
mestu odvisna od denarja in nenehne-
ga beračenja zanj. Slednje je bilo v tem 
dolgem času ena izmed najbolj temnih 
in neprijetnih strani v življenju naše 
bolnišnice.

Po vseh zapletih in »dodatnih in-
jekcijah« za novo opremo za potrebe 
porodnišnice in ginekologije je bila 
»nova porodnišnica«, kot se je med ljud-
mi že udomačilo ime za lepo stavbo med 
Šmihelsko ulico in ulico Mirana Jarca ter 

Težko vodo, vendarle dokončana. Slove-
sno so jo odprli 29. maja 1997. 

Novomeška 
bolnišnica je bila 
med najcenejšimi v 
Sloveniji

Spomladi 1966 je Skupnost zdravst-
venih zavodov Slovenije objavila analizo 
o poslovanju teh zavodov v letu 1965. 
Upravni odbor bolnišnice je junija 1966 
zvedel, kako je republika ocenila našo 
bolnišnico potem, ko je bila 1965 prvič 
po končani vojni zares povečana in po-
sodobljena.

V primerjavi z drugimi bolnišnicami v 
Sloveniji je bilo njeno poslovanje gos-
podarno in v skladu z družbeno zmoglji-
vostjo pokrajine, predvsem pa s potre-
bami prebivalstva na Dolenjskem. Da je 
bolnišnica dosegala sorazmerno nizke 
stroške zdravljenja, je bila zasluga dolgo-
letnih naporov, vsestranskih prizadevanj, 
varčevanja in nenehnih odpovedovanj 
njenih delavcev. Zavod je pametno gos-
podaril, ves čas pa tudi strokovno delo 
v njem ni zaostajalo za drugimi sloven-
skimi bolnišnicami. Splošna bolnišnica 
Novo mesto je bila po ocenah stroke 

Kirurga primarij dr. Peter Defranceschi 
in dr. J. Hubad pri operaciji v novomeški 
bolnišnici v letu 1904. Foto mr. ph. I. 
Hubad. – Iz arhiva Instituta za zgodovino 
medicine.

Pogled v operacijsko dvorano med delom v 
letu 1995. – Iz arhiva Splošne bolnišnice.
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uvrščena med največje tovrstne zavode 
v Sloveniji.

Med 12 splošnimi bolnišnicami so imele v 
letu 1965 samo 3 nižje poprečne neto oseb- 
ne dohodke od novomeške, vse druge 
pa višje. Denar socialnega zavarovanja 
delavcev in kmetov je bil v celoti pora-
bljen za zdravstveno službo. Po številu 
postelj je bila naša bolnišnica na tretjem 
mestu med 12. splošnimi bolnišnicami 
v Sloveniji. Pri poprečno vloženih sred- 
stvih v sklade je bila med 12. na 9. mestu. 
Po skupnih stroških na en oskrbni dan 
je bila med najnižjimi v republiki. Po 
zasedenosti postelj je bila na 5. mestu, 
prav tako na 5. mestu s poprečno dobo 
zdravljenja. Po številu postelj na enega 
zdravnika je bila na 7. mestu med 12.

Tudi za vsa druga vprašanja je bila 
Splošna bolnišnica ocenjena zelo ugod-
no, kar vse je znova potrjevalo visoko 
delovno zavest vseh njenih delavcev.

V 35 letih je 
bolnišnica 
prigospodarila  
166 stanovanj

Od  reševanja stanovanjskega vprašanja 
je bilo usodno odvisno celotno poslo-
vanje bolnišnice in ves njen razvoj. 
Stanovanja so bila temeljni pogoj, da 
je Novo mesto pridobivalo strokovne 
sodelavce. Že aprila 1956 je upravni od-
bor zavoda sklenil, da bo bolnišnica zgra-
dila stanovanjski blok za svoje delavce. 
Odtlej ni bilo leta, da vodstvo zavoda ne 
bi odločalo, koliko denarja mora vložiti v 
stanovanjsko izgradnjo. Začeli so dajati 
tudi prva stanovanjska posojila delavcem 
za zadružno gradnjo stanovanjskih hiš in 
nakupe stanovanj.

Junija 1966 je imela bolnišnica 51 
družinskih stanovanj, 14 samskih sob 
in 33 sob v notranjih prostorih zavoda. 
Bolnišnični stanovanjski fond je 1970 
uporabljalo že 48 odstotkov njenih 
delavcev. Ob sprejemu novega stano-
vanjskega zakona je imela bolnišnica ok-
tobra 1991 v lasti 166 stanovanj. V juliju 
1992 jih je namenila kot svoj kapitalski 
vložek v Stanovanjsko podjetje Zarja. 

Bolnišnica je s takim uspehom prekosila 
mnoge gospodarske in druge delovne 
organizacije v pokrajini. Kljub neneh-
nemu pomanjkanju denarja je zgledno 
reševala tudi to vprašanje in si zagotovila 
soliden kadrovski razvoj.

Kako iz nenehnih 
dolgov in izgub?

Ekonomsko-finančno poslovanje bol- 
nišnice je bilo v vseh časih njenega ob-
stoja ena izmed osrednjih skrbi upravnih 
organov in vodstva zavoda. Pojavljalo 
se je vse od njenega nastanka, ko je 
prvi prior konventa v Kandiji leta 1894 
oddal prvo prošnjo deželnemu odboru 
v Ljubljano za »podporo za bolniške 
namene«.

Odtlej takih prošenj in moledovanj in 
pravcatih bitk za denar ni bilo konec. 
Za obstoj in usodo bolnišnice v Novem 
mestu so se morala vsa njena vodstva 
nenehno bojevati. Z denarjem je bilo 
usodno prepleteno celotno poslovanje 
bolnišnice. O tem govore debele mape 
sklepov v arhivu zavoda, polni so jih načrti 
in sklepi za nakup osnovnih sredstev in 
zaščitnih oblek, črpanj amortizacijskega 
denarja za najrazličnejša dela, nabave, 
popravila in preurejanja v stavbah. O tem 
govore blokade žiro računa bolnišnice, 
preurejanja proračunov ter prilagajanje 
nenehnim novim predpisom in zakonom. 
Tako je bilo ob prehodu na poslovanje s 
samostojnim financiranjem bolnišnice v 
letu 1953. Splošni zakon o organizaciji 
zdravstvene službe je že leta 1960 bist-
veno spremenil ekonomsko in finančno 
poslovanje takih zavodov. Nenehno novi 
pravilniki za delitev dohodka in osebnih 
dohodkov, začetek bega zdravnikov in 
zdravstvenih delavcev, prehod na gos-
podarsko reformo v juliju 1956 in še mar-
sikaj – vse je nenehno obremenjevalo 
upravne delavce v zavodu.

Bolnišnica je bila v stalnih denarnih 
težavah. Prvi primanjkljaj se je pokazal 
že leta 1955, ko je morala ekonomija 
bolnišnice iz presežka svojega dobrega 
gospodarjenja poravnati poldrugi mili-
jon dinarjev izgube bolnišnice! O teh 
vprašanjih obsežno pišem v knjigi Prvih 
sto let novomeške bolnišnice, kjer je na 

osmih straneh opisan »križev pot« za-
voda o izgubah, njihovem pokrivanju in 
vzrokih zanje.

Zavod je ves čas razvoja bolnišnice 
najstrožje varčeval in uresničeval stabi-
lizacijske ukrepe. Varčevali niso samo pri 
strokovnem izpopolnjevanju delavcev. 
Leta 1990 je imela bolnišnica skoraj 9 
milijonov dinarjev izgube, leta 1991 
malo manj kot 30 milijonov SIT, leta 
1993 že 275.167.865 in leta 1994 nad 250 
milijonov. Izgube so nastajale predvsem 
zaradi prenizko priznanih materialnih 
stroškov. Kar za 15 odstotkov so morali 
biti nižji od republiškega poprečja, za to-
liko pa zavodu tudi niso priznavali števila 
delavcev.

Včasih menih v črni 
kuti, zdaj direktor v 
belem zdravniškem 
plašču…

V knjigi o prvem stoletju obstoja naše 
bolnišnice sem med drugim zapisal, da 
se sto let stara podoba na Dolenjskem ni 
spremenila. Potem, ko so januarja 1894 
odprli bolnišnico za moške v Kandiji, je 
njen samostanski menih v črni kuti v 
imenu Usmiljenih bratov prosil v mes-
tu in po deželi miloščino za preživetje 
revnih bolnikov. Sto let za njim hodi po 
podobnih poteh v belem zdravniškem 
plašču direktor Splošne bolnišnice 
Novo mesto in prosi slovensko oblast 
ter njeno zdravstveno srenjo, da bi Do-
lenjski pomagala dograditi nadomestno 
porodnišnico. Bil je tak čas v slovenskem 
zdravstvu, ko je republika Slovenija iz 
proračuna zagotavljala tudi denar za 
naložbe v javnih zdravstvenih zavodih. 
Tudi to je bil eden izmed vzrokov ponav-
ljanja izgub v naši bolnišnici.

Novomeška bolnišnica je bila ob 
ponavljajočih se izgubah, ko Ljubljana ni 
upoštevala razlik med priznano in dejan-
sko zasedenostjo postelj, opravljenega 
dela in pogojev zanj, usodno razpeta v 
neenakopraven slovenski trikotnik »vla-
da – zavarovalnica – zdravništvo«. Našo 
bolnišnico je teplo zlasti stanje iz leta 1991, 
ko so se začele vleči vedno večje izgube.
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obiskali so nas

»SREČA JE OTROŠKI NASMEH« 
Rdeči noski so otrokom v bolnišnici polepšali dan 

Kdo so rdeči noski –  
klovni zdravniki?
Na njihovi spletni strani preberemo, da so 
klovni zdravniki profesionalni umetniki, ki 
na podlagi znanstvenih dognanj uporabljajo 
edinstveno metodo, s katero lahko ljudem, ki 
jih je prizadela huda bolezen ali poškodba, 
prinašajo zaupanje in življenjski pogum. 
V pretežno žalostni in včasih celo tragični 
realnosti bolezni in trpljenja stoji klovn, za 
razliko od vseh drugih vpletenih ljudi, bolne-
mu ob strani kot imaginarna figura, ki najde 
dostop do čustvenega sveta otrok in starost-
nikov in lahko daje razumevanje in tolažbo. 
Stoji na strani pacienta in na strani tera- 
pevtskega osebja ter tako odločilno prispeva 
k izboljšanju celotne klime in poteka zdrav-
ljenja v bolnišnici. 

Društvo Rdeči noski je nastalo leta 2004 
na pobudo diplomirane klovnese Eve 
Škofič Maurer.

»Društvo je na avdiciji izbralo umetnike 
– bodoče klovne-zdravnike. Poleg nadar-
jenosti in znanja so morali kandidati poka-
zati tudi socialni čut in osebno moč, ki sta 
potrebna za to zahtevno nalogo. Za delo ob 
bolniških posteljah so tri izbrane umetnike, 
Majo Dekleva, Tomaža Lapajneta in Petro 
Markovič, dodatno usposabljali igralci, pan-
tomimiki, čarodeji, zdravniki in psihologi 
na več delavnicah in predavanjih. Vsak 
sodelavec je moral razviti lastno umetniško 
identiteto, ki okarakterizira njegovo klovnsko 
figuro. Avdicija v Sloveniji je bila izvedena v 
juniju in juliju 2003, potem pa so se bodoči 

klovni-zdravniki usposabljali na delavnicah, 
ki so potekale od septembra 2003 do janu-
arja 2004«, so zapisali. Z obiski na Pediatrični 
kliniki v Ljubljani so pričeli marca 2004, danes 
– po petih letih, pa občasno obiskujejo bolne 
otroke na vizitah v desetih bolnišnicah in de-
vetih zavodih za invalidno mladino in VDC 
po Sloveniji. Klovni dr. E. K., dr. Rozeta, dr. 
Sfrčkljana, dr. Mafalda, dr. Singismunda,  dr. 
Ugačen, dr. Živalski vrt, dr. Dodo, dr. Mally in 
sestra Marjetka imajo neizmerno veliko en-
ergije, dobre volje in smeha, košaro, polno 
čudnih reči za preglede otrok in seveda – 
rdeče noske, ki jih darežljivo razdajajo pre-
gledanim otrokom. Če vas zelo zanima, kako 
delujejo, si poglejte film na njihovi spletni 
strani in ne bodite presenečeni, če opravijo 
vizito drugače, kot smo vajeni. Kaj zato, če 
vročino merijo s šiviljskim metrom, če srce 
poslušajo tam nekje pri nogah in reflekse 
preizkušajo z nojevimi peresi! Pregledi prav 
nič ne bolijo in zdravila niso grenka! Pa zelo 
so zaposleni – ob sredah in četrtkih pregle-
dujejo otroke na pediatrični kliniki, ob torkih 
delajo vizite v Mariboru, ostale dni pa v dru-
gih slovenskih bolnišnicah.

lovanju. S svojim igrivim 
nastopom sta polepšali 
bolnišnični vsakdan otrokom, 
njihovim staršem in zdravstvenemu osebju. 
Vsak otrok je po pregledu  prejel rdeč nosek, 
vsi pa enako terapijo – veliko smeha.

Doktorici – klovnesi sta na obisk pripeljali še 
tri goste, klovneso Evo Škofič Maurer, minis-
tra za zdravje, gospoda Boruta Miklavčiča in 
predsednika uprave Elektra Ljubljana, gos-
poda Mirka Marinčiča, ki je z Rdečimi noski 
podpisal pogodbo o nadaljnjem sodelo-
vanju, zato bodo letos otroke vseh bolnišnic 
lahko obiskali tudi jeseni, direktoricama 

Tudi mamicam pristaja rdeč nosek

Minister Miklavčič na obisku

G. Mirko Marinčič

Pa smo jih dočakali tudi na našem 
otroškem oddelku.

Sredi septembra so se Rdeči noski, klovni 
zdravniki, odpravili na 5. turnejo po sloven-
skih bolnišnicah. V ponedeljek, 28. 9. 2009, so 
s svojim obiskom razveselili otroke  na našem 
otroškem oddelku. Tokrat sta klovnovsko vizi- 
to pri otrocih opravili dr. Rozeta in dr. Ma-
falda. Kakšni čudni imeni imata! Na prijeten 
način sta se približali otrokom, jih spravljali 
v smeh, nekatere pa tudi pritegnili k sode-

bolnišnice in novomeškega zdravstvenega 
doma pa je izročil simbolične čeke za 1 500 
evrov za nakup medicinske opreme. 

“Rdeči noski klovni zdravniki so v letu 2008 
obiskali približno 8000 otrok, od tega 900 na 
turnejah. 6 klovnov zdravnikov, katerim se je 
junija pridružil tudi pripravnik Tine Spojina, 
je redno vsak teden obiskovalo 12 oddel- 
kov, od tega 9 oddelkov Pediatrične klinike v 
Ljubljani in 3 oddelke mariborskega Univer-
zitetnega kliničnega centra. Vseh obiskov v 
bolnišnicah lani je bilo 171 v 12 bolnišnicah 
in 2 rehabilitacijskih centrih po vsej Sloveniji. 
Najpomembnejši dogodki za društvo v letu 
2008 so bili odprtje novega rednega pro-
grama na Pediatrični kliniki, organizacija 
tretje avdicije za klovne zdravnike in med- 
narodne delavnice Red Noses International. 
V petih letih obstoja društva so opravili 418 
klovnskih vizit in nasmejali približno 20000 
hospitaliziranih otrok.”
Vir: http://www.rdecinoski.org/

Irena Grum Kulovec
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Vzgojiteljica v bolnišničnem vrtcu Meta Kovačič

V vrtcu na Otroškem oddelku smo preživeli 
še eno vroče  poletje. Otrok je bilo veliko, 
poleg njih pa seveda tudi veliko staršev, ki 
so jim počitnice zaradi bolezni splavale po 
vodi. Ampak zdravje je na prvem mestu. S 
tem se strinjamo vsi.

Veliko smo ustvarjal i- narisali, izrezali, na-
lepili ...risb za cel ocean. Sestavili smo pra-
vo jadrnico, ki krasi sestrsko sobo, prebrali 
smo veliko pravljic in še in še.

Skupaj smo ustvarjali klimo, ki ne hladi, 
ampak je prijetno topla 
in prijazna.

Za letošnje šolsko leto 
pa načrtujemo projekt 
Zdravje v vrtcu. Poudarili 
bomo higieno rok in tako poskušali zman-
jšati širjenje nalezljivih bolezni.

V vrtcu velja pravilo, da si roke umivamo 
toliko časa, da dvakrat zapojemo pesmico 

ČISTO PRAVA KLIMA...

Z ustvarjanjem smo si krajšali čas

Kavica za mamico

Tudi na Otroškem oddelku Splošne 
bolnišnice Novo mesto smo pogumno 
zakorakali v novo šolsko leto. Že prve dni 
pouka nekaterim zdravje ni bilo naklon-
jeno. Prav gotovo bi raje sedli v šolske 
klopi, kot pa dneve preživeli v bolnišnici. 
Da smo si krajšali čas, smo se zbrali v 
ustvarjalni delavnici, kjer so otroci lah-
ko pripovedovali o svojih počitniških 
doživetjih in izdelovali plakate.

Z veseljem so pristopili k delu, saj imajo 
na začetku vsi dosti volje in interesa za 
delo. Prikrajšani so bili le za druženje s 
svojimi sošolci, kar so verjetno nestrpno 
pričakovali.

NOVO ŠOLSKO 
LETO TUDI V 
BOLNIŠNIČNI 
ŠOLI

V morski šoli je vedno lepo in zanimivo

Ringa raja. Poskusite tudi vi, vsaj 
prvo kitico. Govorili in ustvarjali 

bomo tudi na temo Zdrava prehrana. Na 
svoj pohod  so nas že opozorili Rdeči noski 
- klovni zdravniki. To so prav posebni zdra-
vniki z velikimi rdečimi noski, ki zdravijo 
s smehom. Delajo vizite, predpisujejo ču-

dovita zdravila, infuzije 
s čokoladnim mlekom...
Tako tudi oni poskrbijo 
za tisto pravo klimo, ki 
nas malo pogreje.

Torej, za dober začetek 
je najboljša tista klima, 
ki greje...

Poskusite!

Ringa ringa raja, 
muca pa nagaja, ...

Počitnic je konec in čas 
je za nove ustvarjalne 
dogodivščine. Šolsko leto je 
našim šolarjem prineslo nove 
naloge, obveznosti  in  hkrati 
velike izzive.  Z vztrajnostjo, 
vestnih delom, podporo in 
razumevanjem nas, odraslih, 
jim bodo prav gotovo kos.
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Irena Grum Kulovec, učiteljica v bolnišnični šoli

Novo šolsko leto - novi izzivi za vse

Alarm, ki je napovedal požar v poslopju in evakuacijo, se je na 
otroškem oddelku bolnišnice oglasil 18. septembra ob 14. uri. 
V vaji zaščite in reševanja, naslovljeni kar Bolnišnica 2009, so 
poleg zaposlenih z oddelka sodelovali še novomeški poklicni 
gasilci, policisti in varnostniki. 

Evakuacijsko vajo smo na otroškem oddelku načrtovali že lani, 
vendar nam je ponagajalo slabo vreme, zato je bila odpove-
dana. Seveda pa gospod Krajšek ni pozabil na nas in nam letos 
„organiziral“ krasen sončen dan.

Glavni namen vaje je bilo alarmiranje in obveščanje v primeru 
izrednih dogodkov, povečanje usposobljenosti sodelujočih 
zaposlenih in intervencijskih skupin za usklajeno delovanje,  
preverjanje in izboljšanje postopka reševanja, preverjanje 
sposobnosti gašenja požara večjih razsežnosti, preverjanje 
opreme in opremljenosti enot, ki bi intervenirale v bolnišnici 
ter uporaba izolirnih dihalnih aparatov in zaščitnih interven-
cijskih oblek.

Otroci na oddelku so bili 
navdušeni, da bodo prišli 
»ta pravi« gasilci.  Nekateri 
so lahko aktivno sodelovali. 
Zelo zavzeto je bilo tudi ose-
bje otroškega oddelka, tako 
da je bila „uigranost“ udele-
ženih maksimalna. Če še ne 
veste - na oddelku imamo 
pogumno gasilko Sonjo, ki 
je nasmejana preizkusila 
»košaro«. Skupaj z gasilskim 
društvom smo uspešno pre-
stali test.

“POŽAR“ NA 
OTROŠKEM ODDELKU

Gordana Rožman

Evakuacijska vaja - gasilska

Reševalna akcija

Tudi v bolnišnični šoli smo ustvarjalno vstopili v novo šolsko 
leto

Potrudili se bomo, da se bodo otroci v bolnišnici čimbolj pri-
jetno počutili in se neprisiljeno vključevali v šolsko delo, ki ga 
bomo tudi letos popestrili z različnimi ustvarjalnimi delavnica-
mi, kulturnimi, tehničnimi in naravoslovnimi dnevi. Vsak otrok 
se bo glede na svoje zdravstveno stanje, lastne interese in želje 
vključeval v dejavnosti šole. Posebno skrb pa bomo namenili 
otrokom, ki bodo dalj časa v bolnišnici. Nudili jim bomo vso 
potrebno pomoč za opravljanje šolskega dela po programu 
razreda, ki ga bodo sicer obiskovali, da se bodo kasneje lažje 
vključili v redni pouk na matični šoli.

Sodelovali bomo z OŠ Drska, v okviru katere deluje bolnišnični 
oddelek. Na obisk bomo povabili različne kulturne ustvarjalce, 
društva, dramske skupine in posameznike, ki bi s svojim nasto-
pom  ali drugo aktivnostjo lahko prispevali k boljšemu počutju 
malih bolnikov. Spominske dneve in praznike bomo skušali 
preživeti v prijetnem vzdušju, aktivno in zanimivo. 

Želim, da bi sodelovanje z zdravstvenim osebjem še naprej tako 
dobro potekalo, saj je dobra klima pogoj za uspešno delo.   
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PRIJATELJSTVA SE TKEJO TUDI  
IZVEN DELOVNEGA ČASA

Sonja Gabrijel

Potem smo naenkrat ugotovili, da samo 
hitimo in se med seboj sploh ne pozna-
mo. Nujno potreben je bil skupen piknik, 
da kakšno pošteno rečemo tudi takrat, ko 
ne sveti luč, ne zavija sirena in ne zvonijo 
telefoni. Dogovarjali smo se dolgo, toda 
uspelo nam je. 

Organizacijo srečanja sta prevzela Sonja 
Gabrijel iz bolnišnice in Danijel Đuranović 
iz PHE. V soboto 12. 09. 2009 smo se člani 

Oba kolektiva že dolgo tesno in dobro sodelujeta. Pravzaprav si 
prvi sploh ne znamo več predstavljati svojega dela brez sodelo-
vanja drugih. Govorim seveda o medicinskih sestrah in zdrav- 
stvenih tehnikih Urgentne internistične ambulante novomeške 
bolnišnice in naših kolegih iz prehospitalne enote (PHE) 
novomeškega zdravstvenega doma. No, včasih smo fantom 
rekli reševalci. Naše delo se vsak dan tesno prepleta vseh 24 ur.

Hooooruuuk

Dobra volja je najbolja

Darja 
dobro 
cilja
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obeh kolektivov zbrali na skupnem  pikni-
ku v majhni vasici Paunoviči v južnem 
delu Bele Krajine, tik ob reki Kolpi, na 
Sonjini domačiji. 

Namen piknika je bil predvsem, da se 
medsebojno dobro spoznamo, družimo, 
izmenjamo delovne izkušnje,…Poleg 
jedače in pijače smo se pošteno »razmi-
gali«, igrali nogomet, badminton, med 
dvema ognjema, vlekli smo vrv, igrali 

pikado, itd. Bilo je zelo 
lepo in najbolj vzdržljivi 
smo vztrajali do zgod-
njih jutranjih ur, tisti, ki 
so omagali prej, pa so 
lahko prespali v šotorih. 
Mislim, da je bilo naše 
druženje na pikniku zelo 
dobrodošlo, saj pri vsak-
danjem delu spozna-
vamo, kako je življenje 
kratko in usoda nepre-
dvidljiva, mi pa le hitimo, 
hitimo, hitimo…

Zavedamo se, da je naš poklic fizično in 
psihično zelo naporen in zahteva do-
bre medsebojne odnose, ki so še kako 
pomembni za nas in naše paciente. 
Dogovorili smo se, da bo takšno druženje 
postalo tradicija.
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UVODNO IZOBRAŽEVANJE 
NOVIH MLADIH 
PROSTOVOLJCEV

V deževnem sobotnem jutru se nas je 
zbralo kar lepo število, dijakov in nji-
hovih mentorjev iz bolnišnice in šole.  
Uvajalno izobraževanje za prostovoljno 
delo je bilo tudi tokrat v prostorih SB 
Novo mesto. Letošnje izobraževanje je 
bilo že šesto. Iz leta v leto se zanimanje 
dijakov Srednje zdravstvene in kemijske 
šole Novo mesto za to obliko izkoriščanja 
prostega časa povečuje. V šolskem  letu 
2009/2010 bo prostovoljno delo v Splošni 
bolnišnici Novo mesto opravljalo kar 45 
dijakov, največ do sedaj.

Na začetku nas je pozdravila direktorica 
Splošne bolnišnice Novo mesto ga. Mira 
Retelj, ki nam je zaželela prijetno druženje 
in veliko dobre volje. Povedala je, da je ve-
sela, da se prostovoljno delo v bolnišnici 
tako lepo razvija in poudarila, da bolnišnici 
veliko pomeni skrb prostovoljcev v do-
bro bolnikov. Predavanje je popestril g. 
Primož Jamšek, predstavnik slovenske 
filantropije za bolnišnično prostovoljno 
dejavnost. Ga. Ingrid Jaklič nas je opozo-
rila na pravilno in učinkovito higieno rok, 
ga. Zdenka Seničar je govorila o občutkih 
pacienta med zdravljenjem v bolnišnici, 
ga. Irma Kumer je poudarila, na kaj vse 
mora biti prostovoljec pri svojem obisku 
pazljiv – predvsem z vidika poškodb pri 
pacientu. Predavanje je zaključila ga. 

Gloria Murn,  mentorica prostovoljnega dela
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Barbara Špilek z dolžnostmi in pravicami 
prostovoljca ter vlogo koodinatorice. 

Prostovoljno delo poteka na infekci-
jskem, internem, kirurškem, nevrološkem 
in otroškem oddelku. Prostovoljci so 
razdeljeni v dve skupini, eni so Sončki 
(obiskujejo bolnike na prvih štirih od- 
delkih) in drugi Pikapolonice (obiskujejo 
male bolnike na otroškem oddelku).

Po skupnem ogledu vseh bolniških odd-
elkov, kjer bo potekalo prostovoljno delo, 
smo druženje zaključili s skupnim kosilom 
in že drugo leto zapored je popoldne, ko 
smo odhajali domov, zunaj sijalo sonce.

Ponosni smo na naše dosedanje rezultate 
dela, saj je v času samega šolskega leta 
povprečno najmanj en dijak na prosto-
voljnem delu. Zelo dober, pozitiven je 
tudi odziv samih bolnikov, saj imajo z 
našimi dijaki same lepe izkušnje. Glede 
na letošnje število dijakov – prosto-
voljcev si vsi želimo, da bi se ta številka 
še povečala.

Skupno dopoldne in del popoldneva 
smo zaključili z željo, da bi se kmalu spet 
srečali, si izmenjali izkušnje in upoštevali 
misli malega princa: »Kdor hoče videti, 
mora gledati s srcem. Bistvo je očem 
nevidno«.

Mladi prostovoljci
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kadrovske novice

K A D R O V S K E      N O V I C E
Pri ho di: 
Mateja NOSAN, kuharica, 1. 7. 2009

Oxana LEVAK, dr.med., zdravnik sekundarij, 1. 7. 2009

Branko VRLIČ, dr.med., specialist oftalmologije, 1.7.2009

Matej MAKOVEC, dr.med., specializant splošne kirurgije, 1. 7. 2009

Maj JOŽEF, magister farmacije, pripravnik, 1. 7. 2009

Mateja SCHWEIGER, kuhinjska pomočnica, 20. 7. 2009

Jožica GRDEN, zdravstvena tehnica, 30. 7. 2009

Darja VIDMAR, dr.med., pripravnica, 1. 8. 2009

Matej KOLENC, dr.med., specializant nevrologije, 1. 8. 2009

Tomislav MLINAR, dr.med., specializant pediatrije, 1. 8. 2009

Natalija KOPINA, diplomirana medicinska sestra, 3. 8. 2009

Laura CVELBAR, diplomirana medicinska sestra, 3. 8. 2009

Mario LOVRINOVIĆ, tehnik zdravstvene nege, 3. 8. 2009

Matjaž POHAR, dr.med., specializant splošne kirurgije, 1. 9. 2009

Srečko STOJKOVSKI, dr.med., specialist interne medicine, 1. 9. 2009 

Informacije o kadrovskih  
spremembah:

asist. Branimir IVKA, dr.med., specialist 
splošne kirurgije in ortopedije, je od 1. 5. 2009 
imenovan za predstojnika kirurškega oddelka.

Živana KAVČIČ, dr.med., specialistka in‑
terne medicine, je od 1. 6. 2009 imenovana za v. 
d. predstojnico pljučnega oddelka.

Nada BUT CIGLER, dr.med., specialistka 
patomorfologije, je od  1. 9. 2009 imenovana za 
v.d. predstojnico pato-citološkega oddelka.
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kadrovske novice

K A D R O V S K E      N O V I C E
Od ho di:
Maja SLUGA, tehnica zdravstvene nege, 31. 5. 2009

Isidora DIVJAK, dr.med., specializantka otorinolaringologije, 30. 6. 2009

Marija LUKŠE, čistilka, 5. 7. 2009 upokojitev

Ana MESOJEDEC, kuhinjska pomočnica, 5. 7. 2009 upokojitev

Živana VARGA, medicinska sestra, 5. 7. 2009 upokojitev

Terezija GORŠIN, kuharica, 6. 7. 2009 upokojitev

Alenka JARC, diplomirana fizioterapevtka pripravnica, 14. 7. 2009

Ivan HEĆIMOVIĆ, dr.med., specialist interne medicine, 15. 7. 2009 
upokojitev

Zdenka LUKAČEK, kuhinjska pomočnica, 17. 7. 2009

Marija KRŽIŠNIK, medicinska sestra, 17. 7. 2009 upokojitev

Slavka BARŽIĆ, diplomirana medicinska sestra, 19. 7. 2009  
upokojitev

Marta URBANČ, medicinska sestra, 22. 7. 2009 invalidska upokojitev

Anica KOVAČIČ, čistilka, 23. 7. 2009 upokojitev

Antonija PUNGERČAR, kuhinjska pomočnica, 27. 7. 2009 upokojitev

Brigita TURK, zdravstvena administratorka, 2. 8. 2009

Marta MOHORIČ, farmacevtski tehnik, 3. 8. 2009 upokojitev

Petra MIHALEK NOVAK, dr.med., specializantka oftalmologije, 19. 8. 2009

Radojka KARAN, diplomirana medicinska sestra, 31. 8. 2009 upokojitev

Cvetka POLJANEC, kuhinjska pomočnica, 31. 8. 2009 upokojitev

Tanja MESOJEDEC, receptorka, 31. 8. 2009

Jožica SREBRNJAK, zdravstvena administratorka, 20. 9. 2009 upokojitev

Hatije ISMAILI, dr.med.,  
je dne 17.9.2009 opravila  

specialistični izpit in si pridobila naziv: 
SPECIALISTKA GINEKOLOGIJE IN 

PORODNIŠTVA.

Če sti ta mo!

S p e c i a l i s t i č n i   i z p i t :

POPOTNIK
Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca.
Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
a v sebi - do rdečice
čez eno in drugo lice.

A če ne prideš ne prvič ne drugič
do krova in pravega kova,
poskusi vnovič
in zopet in znova.

(T. Pavček)

Pred 29 leti, 11 meseci in 22 
dnevi sem začela redno dela-
ti v novomeški bolnišnici. 
Mnogo mojih korakov  je 
ostalo na bolnišničnih odd-
elkih, prehodila sem vse, a  na 
poškodbenem oddelku sem pus-
tila svoj največji pečat. Več kot kot 
dvajset let sem skrbela za bolnike, potem 
pa je moje humano delo med bolnimi, skromnimi ljudmi 
prekinila bolezen.

Ob odhodu bi se rada zahvalila vsem, ki so bili vsa ta leta 
moji sopotniki, predvsem pa sodelavcem in sodelavkam 
kirurškega oddelka. Bodite in ostanite pravi tim – bolniških 
strežnic, medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ter 
zdravnikov. Samo skupno delo in prizadevanja vam bo 
prineslo uspeh in zadovoljstvo ter moč za  premagovanje 
težkih ovir, ki jih prinaša življenje.

Hvala vsakemu posamezniku in vsem na kirurškem od‑ 
delku, zlasti pa “stari traumi”. 

Upam, da bo kljub bolezni moja pot še dolga in srečevanje 
z vami izven bolnišnice pogosto. 

“Urbančeva Marta”
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Toni Gašperič

Vse več jih je, ki jih zanima, koliko sem star. 
Pa se pošalim: «Enaindevetdeset,« rečem. 
»Za svoja leta se kar dobro držite,« dobim 
vrnjeno. Pa ne vem, ali jih zanima telesna 
ali duševna starost. Na sto metrov se bolj 
vlečem, kot tečem. Za neumnost, ki naj 
bi bila značilnost mladosti, sem vedno 
pripravljen. Ni se mi težko odpeljati v 
Ljubljano na koncert Arsena Dediča ali v 
Piran na kosilo, kamor me povabi nečaki-
nja iz veselja, ker je postala advokatinja. 
Saj veste, kakšna je razlika med povože-
nim dihurjem in povoženim advokatom? 
Pred povoženim dihurjem je videti znake 
zaviranja. Jem tablete, priznam. Včasih me 

zaboli kolk, a nisem še prišel do stopnje, 
da bi se usedel pred ogledalo in bi se 
zasmilil samemu sebi. Ker nimam visoke 
pokojnine. Ker živim s presajeno ledvico 
že polnih osem let. Ker je sin odletel v dru-
go gnezdo in preživljam živobarvno jesen 
z ženo, kar je včasih enolično, naporno, 
morda celo malce naveličano. A sokovi te-
čejo. Pomlad me zna še kako vznemiriti. 
Kukavica, ki kuka. Zvončki, četudi ne zvo-
nijo in trobentice, ki ne trobijo, če nimaš 
domišljije. Sicer pa celo mačice mijavkajo.  
Ko nastopi razkošno poletje, me zgrabi 

ČEMU CIRKUS?
sla po veslanju. Po spanju pod šotorom. 
Po brezmejnih potepanjih, ja, po lajanju v 
Luno… Jeseni bi najraje vriskal po drašič-
kih ali semiških goricah. Povsem trezen, če 
je človek sploh lahko priseben ob grozdju, 
moštu, mladem vinu… Pozimi stikam za 
lisicami in snežak, ki ga napraviva z Jano, 
nekaj dni razveseljuje Leo in Teo. Vnukinji. 
Prva leto in pol. Druga trije meseci. Oton, ta 
poet Bele krajine, razveseljevalec otroških 
duš, mislec in prevajalec, bi rekel:«Iz roda 
v rod – duh išče pot.« Je to večnost življe-
nja, ki bi ga radi doživeli? Prej ja kot ne…
Zunaj jesen stresa liste in ptice selivke se-
dijo na električnih daljnovodih kot note na 

notnem črtovju. Bo 
zazvenel Mozart? 
Čajkovski? Kozina? 
Morebiti Davorin 
Jenko? Kdor koli 
že, odletele bodo. 
Vrnile se bodo in v 
občutljivi duši bo 
še dolgo odmeva-
la melodija slove-
sa in ponovnega 
snidenje. Krog. Kot 
prstan. Kot mati in 
oče ter otrok v sre-
dini. Popolnost do 
ganljivosti. Čas je li-
nearen, zato ni vče-
raj in ni jutri. Smo 
samo mi, ujetniki 
prostora, svetlobe, 
svojih duš. Smo 
kot sobe. Tiste brez 

oken so depresivne, one z veliko svežega 
zraka in sončnih žarkov radostne. V njih v 
najbolj globokem kotu cvetijo rože. Srečni 
ljudje imajo odprta vsa okna, nesrečni ku-
pujejo žaluzije, da bi jih zastrli. Potem pa 
se čudijo. Kot da ne vedo, da je že življenje 
samo velik čudež. Da je mravlja čudež. Da 
je regratov cvet čudež, ves rumen, ko je 
mlad in ves siv, ko gre pomlad v poletje. 
Da je vsak dih čudež. Da je ljubezen čudež 
vseh čudežev. In da je staranje proces. Ne-
izbežen, za vse enak. 

Čemu bi potem delali iz tega cirkus?

Medicinske  
sestre  

ustvarjajo...

Janja Vovko, DMS,  
učiteljica praktičnega pouka ZN 

 na Nevrološkem oddelku 

Pesmi sta iz knjige Modra poezija 
(2004).

ZGODBA PESNICE
Ko bolečina zariše prvo gubo,
ko nesporazum odpre zaraščeno rano,
ko že iz pozabljenih žlez prileze nova 
solza,
takrat veš, da je lepote konec.

Ko se oziram nazaj,
vem, da ni več povratka.
Boleči trenutki so krivi za odtujitev,
bolečina inspiracija za nove moči.

Čakam in pišem, zasovražim hrup.
Rada bi zbežala in pisala.
Nekoč bom vse te misli na papirjih 
zbrala,
jih strnila v knjigi za spomin.

SVETLOBA
Svetloba  se širi z vzhoda
in utrujenost premami nemir-
želja po soncu, želja svobode,
prve ptice so razbile led.
Blatne steze so vse bolj obljudene.
In ljudje vse bolj blatni.
A nebo je veselo,
čuti prebujeni…
Vse je mogoče;
celo dež bi popestril ta dan.
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NISI PRAVIČNA

NISI PRAVIČNA,
NIKOLI NE BOŠ,
V RANJENO SRCE
ZABODLA SI NOŽ.

IZGUBILA SEM NJEGA,
ME RAD JE IMEL, 
SE TI SI JEZILA,
ON MI JE PEL.

NISI PRAVIČNA,
NIKOLI NE BOŠ,
V RANJENO SRCE
ZABODLA SI NOŽ.

JE HLADNO OGNJIŠČE,
LE VETER IN MRAZ,
SE MNOGOKRAT  
VPRAŠAM:
»SEM ŠE  
VEDNO  
TO JAZ?«

Anja je prinesla risalne liste, 
vodene  barve in tempere.

»Danes bova risala,« je pove- 
dala Metodu.

»To zna biti zanimivo,« je pomislil 
Metod.

»Narisala bom svojega najboljšega prijatelja,« je 
pojasnila držeča v roki modro barvo in čopič. »Koga boš pa 
narisal ti?«

»Tudi jaz bom narisal svojega najboljšega prijatelja,« 
je povedal Metod in začel iskati rdečo barvo.

Anja je zavzeto vrtela čopič in ga pomakala v vodo z modro barvo. Tudi Metod 
je poskusil, a ni bil tako spreten kot Anja. Risalni listi so bili veliki, večji od Me-
toda, zato je kar legel na enega in razmišljal, kako naj se loti risanja.

Pri tem je ves čas opazoval Anjo, ki je bila zelo zavzeta pri svojem opravilu. 

»Končala sem,« je rekla čez čas. »Ti je všeč, Medo?« Dvignila je velik risalni list, na 
katerem je bil narisan moder medvedek.

»Všeč mi je,« je priznal Metod. »Toda meni ni uspelo narisati še ničesar!« Anja se 
ni menila za njegovo razočaranje. Vihtela je risalni list na vse strani in si ogledov-
ala svojo umetnost. Naenkrat pa je risalni list čudežno zadel ob lonček z rdečo 
barvo in ta se je prevrnil; barva se je razlila po... Metodu.

»Joj!« je vzkliknila Anja. »Zdaj si pa rdeč!«

Janja Vovko, DMS

Odlomek je iz Janjine prve otroške zgodbice  
z naslovom METOD IN DOMEN. 

»Kaj se je zgodilo?« je vprašal Anjin bratec, ki 
je pazil nanjo.

»Medo je postal rdeč,« je pojasnila Anja.

»Zakaj si ga pa polila?« je poizvedoval bratec.

»Saj ga nisem jaz. Sam se je namočil v rdečo 
barvo,« je Anja zadrževala smeh.

»Nisem čisto prepričan,« je rekel bratec 

Knjiga bo izšla letos decembra pri založbi OTROCI.

ANICA KOLAR,  
MS- babica,  
Ginekološko- 
porodniški oddelek

bolj zase in ogledoval pobarvanega 
medvedka. »Zdaj se pa odloči, boš ime- 
la rdečega medvedka ali ga operemo, 

da bo spet moder?«

»Meni je vseeno, če je rdeč,« je poveda-
la Anja, »Meda imam rada, kakršnekoli 
barve že je.«
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Ko zboli moški, se svet ustavi. Nujno 
potrebuje domače medicinsko osebje, 
nenehno pozornost in nešteto besed, 
s katerimi ga pomilujemo. Načrt zdrav- 
ljenja ima pripravljen ob prvi bolečini v 
grlu.

Ko zboli oče
Ko pri nas zboli gospod oče, je zdravlje- 
nje jasno in načrtovano. Recimo, da gre 
za navaden prehlad. Teče iz nosu, boli 
grlo, boli glava. Gospod se ob prvih zna-
kih zvali v posteljo, v spalnici, da ne bo 
pomote! V dnevni sobi bi otroški hrup 
škodoval njegovi prehlajeni glavi. Njego-
va teorija prehlada je tri dni potenja pod 
odejo in si ozdravljen. Seveda je moške-
ga treba okrepiti z domačo govejo juho, 
vsako uro potrebuje liter vročega čaja, 
da se njegovo ubogo telo lahko spoti. 
Ja, vsekakor je tako zdravljen prehlad v 
treh dneh mimo.

Kako pa je, ko zboli mama?
Že teden prej čutim, kako me praska po 
grlu, pojavita se neprijetna bolečina v 
grlu in poln nos. Nekako se vlečem sko-
zi teden in napade glavobola krotim z 
zmernimi analgetiki. Ko vse to preraste 
v resnejše težave, ko mi že lije iz nosu 
in me boli vse telo, se „filam“ z vitamini, 
dodatki, analgetiki, ... a zraven še kuham, 
pospravljam, vozim otroke v vrtec in šolo 
- pa čeprav se zjutraj komaj sestavim. 
Počitka ni, vlečem se kot sluzasta zmes, 
iz tedna v teden bolj slabotna. Čaj in vi-
tamine si pripravljam sama, mimogrede, 
če imam čas.

„Bolniška“ na drugačen način
Ves teden me je glavobol opozarjal, da 
se nekaj kuha. Spet sem ga napadala s 
tabletami in upala, da je za vse krivo vre-
me. V četrtek me je povozilo. Že v službi 
strašen glavobol, ki se je doma nadal-

jeval. V petek sem otroke komaj spravila 
v vrtec, verjetno sem se puncama zasmi-
lila, ker sem tako milo prosila: „Prosim, 
oblecita se, prosim, obujta se, samo da-
nes, prosim ...!“ Verjetno se jima je zdelo 
malce nenavadno, da imamo tako mirno 
jutro - ja, mama ne more kričati!!!

Dopoldne sem ležala na kavču in v mislih 
načrtovala, kaj bom skuhala, da bo hitro, 
neboleče in nasitno. Hvala bogu je šel po 
otroke gospod oče. Ko so prišli domov, 
so me našli na kavču, obloženo z robčki, 
čajem, medom, sirupom, smrekovimi 
vršički ...Od vsakega sem dobila kratek 
pozdrav, potem pa so vsi že sedeli za 
mizo in čakali ... Halo?! „Mamica, a bomo 
kaj jedli?“ je vprašala najstarejša. Ja, se-
veda, takoj, saj nisem bolna, samo tako 
za zabavo malo poležavam na kavču! 
Polna ihte sem premetavala lonce in 
jim jezno stresla na krožnike špagete 
in tunino omako. Ulegla sem se nazaj 
na kavč in skovala načrt. Zvečer sem 
moje drage sklicala na družinski sesta-
nek. Povedala sem, da je moj prehlad 
napredoval do te mere, da potrebujem 
tridnevno potenje v postelji v spalnici. 
Možu so oči skočile iz jamic, starejša 
hči je nekaj momljala, mali dve pa voj- 
ne napovedi nista razumeli. Oče mojih 
otrok je previdno in počasi vprašal, če 
sem prepričana, da je moj prehlad tako 
hud, a sem že s pogledom povedala, da 
je vprašanje nepotrebno. Uf, sobota bo 
moja! Ves dan bom v pižami, v postelji 
z dobro knjigo, glasbo ali pa bom visela 
na Facebooku. Moji predragi mi bodo 
skuhali kosilo, mi stregli spredaj in zadaj. 
S temi lepimi mislimi sem zaspala ...

Sobota, ura 7 :15 zjutraj (še ptiči so 
spali).

Iz otroške sobe se sliši: “Mamica......ma-
mica....maaamiiicaaaaaa!” Jaz sem tiho, 
saj sem na bolniški, a ne?! Moj predragi 
se naredi, da trdno spi, a iz druge sobe 
punci vztrajata. Ko sta že čisto obupani, 

Sploh ni smešno...
MAMA NA BOLNIŠKI

(Pismo neznane avtorice je prispelo z elektronsko pošto) 
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njun oče dojame, da sem z bolniško mis-
lila resno. Ko odnese svojo še vedno seksi 
ritko iz spalnice, si privoščim vse razkošje 
velike postelje. Mmm, ravno zadremam, 
ko zaslišim: „Kaj naj jima pa oblečem?“ 
„Ja, kopalke, pa rokavčke!“ se zaderem. 
Predvidevam, da so se oblekli, upam, da 
v dolge hlače, ker je bil deževen in hladen 
dan. Spet se razkomotim in zadremam ... 
Sredi najlepšega dremuckanja spet pride 
mož: „Lubi, a paštete nimamo?“ „Ne vem, 
poglej v hladilnik!“ „Ja, saj sem!“ „In?”„Ja, 
ni je...“ „O, moj bog! Pogledaš v hladilnik, 
ugotoviš, da ni paštete in potem prehodiš 
15 stopnic, da vprašaš bolno ženo, če ima-
mo pašteto. Ja, verjetno jo imam v kopal-
nici med vložki še kaj za rezervo!!!“

Skušam ostati mirna, sedem, ga pogle-
dam v prelepe čokoladne oči in mu mirno 
povem, da je njegova žena na tridnevnem 
potenju v postelji, da sprejema samo zaj- 
trk, kosilo, večerjo in vsako uro liter čaja. 
Da ne želi, da jo kdo moti, razen če gori 
hiša! Z dolgim nosom se je pobral, jaz pa 
sem spet zadremala. Prebudi me strašen 
hrup od spodaj ... poslušam. Mali dve se 
prepirata, gospod oče se nekaj dere, naj- 
stnica tudi ... nora hiša! Kar naenkrat vse 
utihne. Mislim, da jedo, ker so tiho ... to 
pa je le takrat, kadar jedo. Mmmm, diši po 
carskem pražencu, „šmornu“ po domače. 
Se bo kdo spomnil na bolno mamo in ga 
prinesel? Ne, ga je takoj zmanjkalo, ker 
ga je oči premalo naredil. Aha, kaj pa čaj? 
Čaja pa nimamo. Aha, kaj pa ... oh, se bom 
pa postila, tudi to je del zdravljenja. Okrog 
treh popoldan slišim ropot posod, loncev, 
skled. Predvidevam, da se kuha kosilo. Ne, 
ne, babica je prinesla kosilo, ker se ji je 
zet zasmilil. Revež, sam s tremi otroki, 

žena pa poležava, na-
mesto da bi kuhala! 
Lačna kot volk čakam, 
če se bodo morda le 
spomnili name. Nič ... 
Pokličem dostavo pic 
in naročim največjo 
pico vseh okusov in 
ledeni čaj. Čez dobre 
pol ure slišim moža, 
ki se pod oknom pre-
govarja z revežem, ki 
je pripeljal mojo pico. 
„Poslušajte, to je po-
mota, pri nas ni nihče 
naročil pice, mi smo 
ravno pojedli kosilo!“ 
Ko ubogi človek le 
pride do besede, reče: 
„Mislim, da je pico na-
ročila vaša gospa!“

BOINGGGGGG ... umi-
rala sem od smeha, 
kako ga je zadelo, 
kako je prebledel, ko se je spomnil, da je 
pozabil na svojo „staro!“ Pograbil je pico, 
plačal in me našel, kako se valjam od sme-
ha. „Ja, ljubi moj, lačna sem bila!“ Pojedla 
sem dva kosa pice, ostalo pa skrbno shra-
nila za naslednji obrok. Saj bi pri taki negi 
v nekaj dneh umrla od lakote!

Zaključek moje bolniške je bil pred pred-
videnim datumom. Mama enostavno ne 
more ležati in pričakovati, da ji bo kdo 
stregel. Moški so nerodni, pa naj rečejo v 
bran, kar hočejo. Če jim stvar, ki jo iščejo, 
ne skoči naravnost v glavo, je ne bodo 
našli. Logično razmišljanje je za domačo 
uporabo preveč zahtevno. Morda se nekoč 
lotim ustvarjanja žepnega priročnika za 

moške, ki naj bi izgledal takole:

Vprašanje: 
Kako obleči otroka, če je zunaj 10 
stopinj Celzija, piha močan veter in 
dežuje?

a) v trenirko in topel pulover,

b) v kratke hlače in majico brez rokavov,

c) v kopalni plašč.

Izberite odgovor a!

Mogoče bo pa še uspešnica!

P. S. Vsaka podobnost z resničnim življenjem je 
zelo, zelo namerna.
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Smo že v drugi polovici septembra, 
krompir smo izkopali večinoma v avgus-
tu, nekaj pa tudi v začetku septembra. 
Krompir kot živilo nas spremlja že od rane 
mladosti. Rek, da si  zrasel ob krompirju, 
velja še danes, saj ga pripravljamo vsaj 
enkrat dnevno in ga jedo vsi po vrsti, kar 
pa ostane, je hrana za živali. Čeprav  za do-
movino krompirja štejemo Južno Ameri- 
ko oziroma so ga v visokih Andih sadili 
tamkajšnji Indijanci, k nam pa so ga v 16. 
stoletju »uvozili« pomorščaki, je trajalo 
kar nekaj časa, da so ljudje spoznali vse 
njegove koristne lastnosti. Surov krompir 
ni užiten, je celo strupen, ima pa kar nekaj 
zdravilnih učinkovin, zato so ga upora-
bljali tudi v zdravilne namene ( npr. pri 
visoki vročini surov krompir zrežemo na 
rezine in ga polagamo na čelo, ko krompir 
potemni, ga zamenjamo in ponavljamo, 
dokler temperature ne pade; ugodno vpli- 
va na želodčno sluznico in jo pomirja, če 
si pripraviš ob jutrih na tešče krompirjevo 
juho, brez soli in jo popiješ, itd…). Krom-
pir kot živilo ima visoko hranilno vrednost 
in vsebuje dragocene vitamine, rudnine 
(železo, fosfor in kalij) ter kakovostne 
rastlinske beljakovine te balastne snovi. 
Zelo pomembno je, da za pripravo jedi 
uporabimo  primerno vrsto krompirja. 
Iz krompirja lahko pripravimo skoraj 
vse jedi,  predjedi (nadevan krompir), 
juhe (krompirjevo juho z ajdovo kašo), 
prilogo k mesu (pečenega, praženega, 
ocvrtega, razne cmoke, svaljke, itd.), sa-
mostojni obrok (krompirjeve štruklje z 
ješprenjevim nadevom), sladico, slano 
ali sladko (krompirjevo potico z rožičevim 
nadevom). O krompirju so nastali tudi 
razni reki, ki samo še poudarjajo pomen 
krompirja kot pomembnega živila. Kot za-
nimivost lahko o krompirju podamo tudi 
znani slovenski pregovor: »Neumen kmet 
ima debel krompir«, kar pomeni, da ima 
lahko tudi tisti z najmanj znanja največjo 
srečo oziroma uspeh. 

Pripravila sem štiri recepte za: nadevan 
krompir, pečen v peči, krompirjevo juho 
z ajdovo kašo, krompirjev štrukelj z 
ješprenjevim nadevom in krompirjevo 
potico.

1. Nadevan krompir lahko pripravite kot 
lahek obrok za večerjo, ali pa kot  toplo 
začetno jed. Potrebujemo 8 srednje velikih 
krompirjev, 250 gr svežih šampinjonov 
ali kakih drugih gob, 16 tankih rezin sira 
in pršuta, 1 sladko smetano, 1 čebulo, 2 
stroka česna, šopek peteršilja, sol;

Krompir skuhamo v  olupku v slani vodi. 
Kuhanega po dolgem prerežemo, ohladi-
mo, polovice izdolbemo. Pripravimo na-
dev: čebulo in šampinjone sesekljamo, 
dodamo začimbe in smetano, premešamo, 
lahko dodamo tudi izdolbeno sredico 
krompirja ter nadevamo polovice. Na-
devane polovice damo na pekač, na vrh 
vsake damo manjšo rezino sira in pršuta 
in pečemo v pečici, ogreti na 180° pol ure. 
Postrežemo še vroče. 

2. Krompirjeva juha z ajdovo kašo: 4 
manjše krompirje olupimo in narežemo na 
kocke ter damo kuhat v slan krop. Polovico 
kuhanega krompirja zmečkamo oziroma 

Pri pra vi la Da ni ca Jo žef

KROMPIR, VČERAJ, DANES, JUTRI…..
pretlačimo, ostalo pustimo v kockah. Na 
olivnem polju prepražimo malo čebule, jo 
potresemo z moko, razredčimo z vodo in 
prilijemo h krompirju. Začinimo s poprom, 
majaronom in sesekljanim česnom. 3 do 4 
žlice ajdove kaše skuhamo v slani vodi, ku-
hano dodamo krompirjevi juhi, na koncu 
dodamo lahko kislo smetano.

3. Krompirjevi štruklji z ješprenjevim 
nadevom: pol kg krompirja, 30 g masla, 
180 g. ostre moke, 20 g pšeničnega zd-
roba, 1 jajce, maslo in drobtine za zabelo; 
za nadev: 100 g kuhanega ješprenja, 100 
g (hamburške) slanine, 40 g olja, 100 g 
čebule, 3 stroke česna, 2 jajci, peteršilj, 
drobnjak, poper, sol;

Krompir skuhamo v lupini, ga odcedimo, 
olupimo in še toplega pretlačimo. Pre-
sejemo moko in jo stresemo h krompir-
ju, dodamo jajci, maslo, zdrob in sol in  
počakamo, da se krompir nekoliko ohladi. 
Nato pripravimo testo, ki ga razvaljamo ne 
preveč na tanko in namažemo z nadevom: 
na olju prepražimo narezano čebulo, do-
damo narezane koščke slanine in še malo 
pražimo, dodamo skuhan ješprenj, jajce, 
peteršilj, drobnjak, sol, poper. Testo zvi-
jemo v štrukelj in zavijemo v servieto ali 
alufolijo in kuhamo okoli pol ure. 

4. Krompirjeva potica z rožičevim na‑
devom: za testo potrebujemo 1 kg ku-
hanega in olupljenega krompirja, 5 jajc, 
potrebno moko, 150 do  200 g margarine, 
1 kislo smetano, , sol, sladkor po okusu; za 
nadev: 300 g mletih rožičev, 2 dcl mleka, 
marmelado, sladkor po okusu, vanilin slad-
kor. Pretlačenemu krompirju dodamo mar-
garino, sol, jajca in toliko moke, da bo testo 
voljno in ga razvaljamo za prst debelo. 
Rožiče poparimo z mlekom, dodamo malo 
sladkorja, vanilijev sladkor, marmelado in 
smetano, z nadevom premažemo testo, za-
vijemo kot potico in položimo v namaščen 
pekač. Pečemo eno uro v pečici pri 180°.
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Zdravka Žižić -  predsednica Društva ledvičnih bolnikov Dolenjske

17. svetovne igre  ljudi  s presajenimi or-
gani (ledvice, jetra, srce, pljuča, trebušna 
slinavka, kostni mozeg, roženica, kosti…) 
so bile  letos  od 22. 8. do 31. 8. 2009 v  
Australiji v  Queenslandu, točneje na  Zlati 
obali. 

Avstralci so se med prireditelje svetovnih 
iger vpisali že drugič, kar dokazuje, da 
imajo njihovi bolniki s presajenimi organi 
veliko podporo v vladnih uradih, ministrst-
vih za zdravje, socialo, šport in v zdravniški 
stroki. Organizirati tako prireditev ni mačji 
kašelj.  Poleg organizacije  tekmovanj in 
namestitev je potrebno še veliko več.  
Največ skrbi  so imeli letos  zaradi  pojava 

SVETOVNE IGRE LJUDI S 
PRESAJENIMI ORGANI V 
AVSTRALIJI

Svetovne igre bolnikov s  presajenimi organi niso le športno 
tekmovanje, gre za veliko večji dogodek;  to je  praznik 
življenja,  ponovnega rojstva in veselja, da so se družine in 
posamezniki odločili, da namesto njihovih najdražjih danes 
živi nekdo drug. Hvala družinam, posameznikom, hvala 
darovalcem, da lahko živimo naprej .  Hvala tudi za vse tiste, 
ki se bodo enako odločili in pomagali živeti tistim, ki še  
čakajo na  svojega  darovalca. 

»svinjske gripe«, saj so morali pripravili 
vse potrebno, če bi bili med udeleženci 
tudi okuženi bolniki. Na otvoritveni slove-
snosti je nastopilo veliko nastopajočih, 
med njimi znana imena iz glasbenega 
in umetniške življenja Australije.  Samo 
za ta dogodek sta  glasbenik John  Fore-
man in pevka Tania Doko napisala himno 
iger »OUR VICTORY«.   Organizatorji so se 
zelo potrudili in na igre pripeljali mnoge 
družine darovalcev, ki so si na otvoritveni 
slovesnosti zaslužili največji in najbolj gla-
sen aplavz.  Na igrah niso manjkali otroci 
in starejši, najmlajši udeleženec je  bil star 
5, najstarejši tekmovalec pa 79 let (s pre-
sajeno ledvico živi 39 let). 

Na igre se je sprva prijavilo blizu 3000 
udeležencev iz 70 držav, a so mnogi  v 
zadnjem mesecih in tednih zaradi pre-
plaha, priporočil njihovih Ministrstev za 
zdravje in lečečih zdravnikov odpovedali 
udeležbo. Končno stanje udeležencev je 
preseglo število 2000, prišli pa so iz več kot 
50 držav in vseh celin. Mnoge ekipe, ki jih 
države ter ministrstva za zdravje, socialo, 
šport izdatno finančno podpirajo (o tem 
slovenska ekipa lahko le sanja!), so s seboj 
pripeljale zdravnike, terepevte, trenerje, 
novinarje, snemalce.    

Med udeleženci je bilo največ domačinov, 
Avstralska ekipa je štela blizu 300 
udeležencev, najmočnejša internacio-
nalna  ekipa pa je bila ekipa iz Velike Bri-
tanije z  273 udeleženci. Ekipe z najmanj 
udeleženci so bile  iz Porto Rica, Romunije, 
Sudana, Venezuele.  

Na avstralski Zlati obali
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V slovenski ekipi, ki je štela 10 športnikov in 
7 spremljevalcev, je bilo največ  športnikov  
s  presajeno ledvico in bolnik (otrok) s 
presajenim kostnim mozgom. V  državni 
reprezentanci smo bili tudi  4 bolniki iz 
Društva ledvičnih bolnikov Dolenjske, vsi 
s presajeno ledvico. Slovenska ekipa je 
dosegla dobre rezulate, domov je prinesla 
7 kolajn, tri srebrne in 4 bronaste. Dolenjski 
športniki smo prispevali 3 medalje, Joško 
Šimic je osvojil srbrno medaljo v dvojicah 
v namiznem tenisu, Zdravka Žižić pa dve 
bronasti medalji v bowlingu, posamezno in 
v dvojicah. Velja omeniti, da smo bili člani 
dolenjskega društva ledvičnih bolnikov 
najmočnejši v bowlingu, poleg dveh me- 
dalj smo osvojili eno četrto mesto (za  bron 
je manjkalo le 5 podrtih kegljev), eno peto 
mesto v dvojicah  in  eno 6 mesto v sin-
glu. Z nekaj sreče bi bila bera medalj lahko 
večja še za 3 kolajne. A pomembno je tudi 
to, da se je ekipa ves čas iger počutila do-
bro, da ni bilo zdravstvenih težav, poškodb 
(razen žuljev ), da smo navijali drug za dru-
gega in da smo se zdravi in srečni vrnili v 
domače okolje.

O igrah so poročali  vsi  avstralski mediji. 
Veliko publicitete  so  mediji igram namenili 
tudi zato, da bi  povečali interes  domačega 
prebivalstva za posmrtno darovanje. Avs-
tralija z  12,1  darovalcev  na milijon pre-
bivalcev  zaostaja za vodečimi državami v 
svetu, med katerimi daleč pred vsemi vodi 
Španija, z 34, 2 darovalca na milijon pre-
bivalcev. Po podatkih Svetovne zdravst-
vene organizacije iz leta 2008 je Slovenija 
po številu darovalcev  ( 19,5 darovalcev/ 
na milijon ) na odličnem 9 mestu.  

Med prostovoljci, ki so ves čas iger 
skrbeli za logistiko na vseh nivojih, so bili 
večinoma ljudje v zrelih letih. Mnogi so se 
sami ponudili in udeležence iger prevažali 
kar s svojimi osebnimi vozili. (p.s. slovenska 
ekipa je bila nekajkrat deležna takih ugod-
nosti, da smo se vozili kot VIP gostje.)

V Sloveniji  danes živi   blizu 500  bolnikov s 
presajenim organom, tkivom, a le desetina 
je športnikov, ki kljub kronični bolezni in 
agresivni terapiji po transplantaciji zmore 
premagati učinke zdravil, da  ohranja  za-
dovoljivo psihofizično kondicijo. Najbolj 
priljubljen šport je bowling, ki je paradna 
disciplina dializnih in transplantiranih bol-

Slovenska ekipa na igrah

Bowling, paradna disciplina 
slovenske ekipe

nikov Slovenije, takoj zatem pa plavanje, 
namizni tenis in kolesarjenje.   

Dolenjska ekipa je projekt finančno sko-
raj pokrila. Večino sredstev so športniki  
zbrali z donacijami  fizičnih in pravnih 
oseb, del so prispevali sami, kotizacijo za 
igre pa je pokrila Zveza društev ledvičnih 
bolnikov Slovenije, prav tako izključno 
iz zbranih donacij.  Bojazen, da bomo 
ostali doma zaradi izpada donacij, se  
»hvala bogu« ni uresničila. Zato se člani 
dolenjskega društva še enkrat (čeprav 
smo se vsakemu donatorju  že  večkrat 
zahvalili)  iskreno in iz srca zahvaljujemo.  
Le malo ljudi pozna stiske  teh bolnikov, 
saj pravijo, da  živijo »hitreje« kot običajni 
ljudje,  ker  nihče ne ve, koliko  časa bo  
podarjeni organ deloval.
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“Portorož 2009”

Alenka  Andolšek

Letošnje IV. športne igre slovenskih bolnišnic je v okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slo-
venije organizirala bolnišnica Golnik. Športni navdušenci iz slovenskih bolnišnic in Ministrstva 
za zdravje smo v petek, 28. in 29. avgusta, tekmovali in se družili v prelepem Portorožu. 

Iz naše bolnišnice se je  v 
poletni Portorož odpeljalo 

45 športnikov z namenom 
sodelovati in zmagati. 

Tekmovali smo v večini 
športnih panog, nekateri  
celo v dveh ali treh – kolikor 
je bilo seveda po programu 
to mogoče, z mislijo, da vsaka 
točka šteje. In ponovno nabi-
rali dragocene točke v vseh pa-
nogah. 

Sodelovali smo v tenisu, nam-
iznem tenisu, odbojki na pesku, 
malem nogometu, golfu, košarki, 
balinanju, pikadu, streljanju, 
streljanju z lokom, badmintonu 
in družabnih igrah.

Vsi udeleženci smo se po 
najboljših močeh trudili odlično 
zastopati našo bolnišnico in to 
nam je tudi uspelo. Končno drugo 

Tudi direktorica je osvojila pokal

Medalje in pokali so deževali

mesto med  21. ekipami je 
ponovno dokaz, da znamo, 
zmoremo, hočemo!!!

Športne igre sloven-
skih bolnišnic so post-
ale že tradicionalni 

dogodek. Organizacija 
iger je vsako leto odlična. 

Tudi letošnje igre so bile 
organizirane na najvišjem 

nivoju, tako v tekmovalnem 
kot tudi v družabnem delu. 
Vse pohvale organizatorju.

Hvala direktorici, da nam 
je omogočila udeležbo na 
igrah. 

Nasvidenje na V. športnih 
igrah v letu 2010.

Bravoooooooo!

IV. ŠPORTNE IGRE SLOVENSKIH 
BOLNIŠNIC 
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KOLESARJENJE – 
KRONOMETER

Tudi zaposleni naše bolnišnice smo se 
udeležili delavskih športnih iger v kole-
sarjenju in tako preizkusili svoje telesne 
zmogljivosti v tej disciplini.

V petek, 4. 9. 2009, ko vreme ni bilo ravno naklonjeno kole-
sarjenju, je Agencija za šport izvedla kolesarsko tekmovanje 
v kronometru na odseku hitre ceste Otočec – Lešnica. Dolžina 
proge je bila  4, 6  km, kar se res ne sliši veliko, a če kolesariš 
na »ful«, prevoziš ciljno črto brez daha. Ko so nas spraševali, ali 
gremo na kolesarjenje kljub dežju, smo bili vsi trije optimistični. 
Dež pa nas že ne bo ugnal, vsaj prevroče ne bo. Pravi kolesar 
je vedno moker, ali od znoja ali od dežja in znoja. In ta dan je 
obetal drugo.

Antonija Gazvoda, DMS, Odsek za bolezni srca in ožilja

Na startu

Bronasta medalja je naša

Vsi trije  udeleženci (Antonija 
Gazvoda, Lojze Pavlič in Milan 
Rus) smo bili z doseženimi  re-
zultati zadovoljni, bolnišnici 
smo  prinesli kar nekaj točk. 
Tako kot že nekaj let zapovrst-
jo, smo tudi letos prikolesarili 
v ženski kategoriji medaljo. Ja, 
pri moških je pa bila konkuren-
ca malo hujša. A glede na to, 
da je Lojze začel kolesariti 
letos in je pometel kar z neka-
terimi večletnimi rednimi 
udeleženci, lahko pričakujemo 
v prihodnje naskok na vrh tudi 
pri moških.

P.S. Letošnji udeleženci smo ugotovili, da smo številčno šibki in 
za naslednje leto pričakujemo, da se nam še kdo pridruži, npr. 
prim. Piletič, ki vsak dan prikolesari v službo in tako združuje 
koristno s prijetnim.

Pa tudi Milan je vsako leto višje na lestvici.

Prelepa jesen nam ne da miru, da bi počivali. Vabi nas, da bi v 
naravi preživeli del svojega upokojenskega časa in si ogledali 
lepote naše bližnje okolice, katero premalo poznamo. Ali ste 
slišali za »POLOM« (tako rečejo domačini, zakaj ima to ime, pa 
nam ni znal nihče pojasniti)? V atlasu Slovenije je na tem mestu 
na točki, do koder smo bili namenjeni, samo OPATOVA GORA 
nad Kostanjevico. Gotovo vas bi veliko reklo da ne, seveda bi 
bila med temi tudi sama.

To je hrib na jugovzhodnem delu Gorjancev. Na hrib se lahko 
povzpneš iz različnih smeri. Naši vodniki so izbrali startno 
mesto izpred Kostanjeviškega gradu. Dan  se je pričel oblačno 
in čemerno, kar nas ni motilo. Slišali smo, da ni prav lahko priti 
na vrh tega hriba, da je pot dokaj težka, vendar nas to ni motilo. 
Odločeni smo bili, da se povzpnemo na » POLOM« ali knjižno 
OPATOVA GORA, ne glede na strmino, na vreme ali kaj dru-
gega. Ogrevali smo se po cesti do vasi Orehovec, kjer 
stoje hiše v strmem pobočju hriba. Lepa, urejena 
vasica,  za življenje v njej pa je potrebno veliko 
truda. Od tam naprej nas pot ves čas vodi 
skozi gozd. Strmina ni popuščala, 
ves čas samo navzgor. Vendar 
ni bila naša smer najtežja, 
kajti  v težki smeri 
tega pohoda so 
tudi klini in 

Jožica Majcen

POHODNIŠKA 
SKUPINA DU  
SE JE ODPRAVILA  
NA POLOM!
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Že kar nekaj časa je minilo, odkar naša Marta uživa v tretjem 
življenjskem obdobju, se pravi v „penzjonu“. Še vedno je aktiv-
na, kar se le da. Ne samo, da crklja moža, otroke in vnuke, kuha 
božanski ajver in pripravlja še vse sorte druge dobrote za ozim-
nico (ki jih veselo „tala“ obiskovalcem – pssst!!), še naprej sodeluje 
v raznih društvih, hodi na seminarje in spremlja, kaj se novega 
dogaja v stroki, se srečuje na „tračih“ z upokojenimi kolegicami, 
kjer je vedno obilno dobre volje in smeha, vsako leto pa vsaj 
dvakrat poskrbi, da naše okončine ne bi preveč zakrnele.

Pa se je spomnila, da bi pred trgatvijo, ko se Trška gora zavije v 
pravo bogastvo jesenskih barv, pogledale, kakšna bo kaj letos 
vinska letina cvička, črnine, frankinje in ostalih tekočih zakladov. 
Dan je bil kot nalašč za natančno vizito, sonce nas je pošteno 
grelo, ko smo sopihale navkreber, ker – pri Marti se gre najprej na 
sprehod, potem pa za polno mizo, kjer je kraljevala njena zname-
nita pašteta. Veliko smeha, veliko debate, veliko... vsega je bilo. 
Največ pa dobre volje. In občutek, da vezi med nami še vedno 
trdno držijo, je super.

šport in rekreacija

Trška gora 

MARTA ŠE VEDNO 
SKRBI ZA NAŠO 
KONDICIJO IN  
DOBRO VOLJO

Jožica Majcen

v a r o v a l n e 
jeklene vrvi, 
katerim smo 
se mi izognili. 
Po treh urah 
hoda nam je 
uspelo. Odpre 
se nam pogled 
na prelepo 

jaso sredi gozda in vsi se takoj »zapodimo« v nabiranje zdravilnih 
zelišč. Zdravilne rožice rastejo povsod, pravijo. Teža nahrbtnikov, 
iz katerih je dišalo po dobrotah, nam je povedala, da je potrebno 
sesti in si nabrati novih moči za nadaljevanje poti. Ob nadaljevan-
ju poti smo prišli do planote, kjer je nekoč stala planinska koča z 
več sobami za nočitev, danes pa so tu samo ruševine, ki kvarijo 
naravo in povedo, kakšne lastnike ima to zemljišče. V nadalje-
vanju poti smo videli urejeno lovsko kočo in gozdarske koče, kjer 
je možno tudi prenočiti ali v naravi preživljati prosti čas. V dolino 
smo prišli pri Kostanjeviški jami. Ker je bil čas ogleda predviden 
šele čez dve uri, smo se 
odločili, da to na-
redimo ob 

drugi priliki. 

Danes je bil naš dan, 
ura ni bila naša gospo-

darica, zato smo  si vzeli čas 
še za našo članico Nevenko, ki ima 

domačijo na otoku v Kostanjevici. Dan 
je bil tako zapolnjen, saj je dober bograč 

ublažil vse težave našega pohoda.

Kadar nam zmanjka idej za bližnje pohode, se odpravimo 
na GORJANCE, da postanemo škrati in gospodične. Tak je bil 

naš septembrski pohod. Gospodična je še vedno vabljiva, prav 
tako izvir Gospodične, ki te še vedno polepša, če se v njej umiješ 
in jo popiješ. Komur ostane še kaj energije, se povzpne na Trdinov 
vrh in do Miklavža. Nekateri smo storili tudi to.

 V obeh pohodih smo uživali. Uživajte še vi in si jih privoščite.

Bograč pri Nevenki je bil res dober!
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V Sloveniji zastopa družba  

BREZ IGELNI KONEKTI 
Osnovni namen•	  - zmanjšanje poškodb zaradi vbodov

Drugi namen•	  - zmanjšanje pogostosti kateterske sepse

Za kontinuiran pretok Za intermitentni pretok  

CLAVE® MICRO CLAVE® CLC2000TM

Ventil s pozitivnim premikom 
in ki ob prekinitvi pretoka 
prepreči retrograden tok krvi 
nazaj v lumen. 
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NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ PREJŠNJE 
ŠTEVILKE VIZITE:
1. na gra da: Ljubica GRŠIČ, NM
2. na gra da: Stanka MILJAN, NM
3. na gra da: Marica KOREN, Senovo

Pra vil ni od go vor se gla si:  KRVODAJALSTVO

Prvi dve nagrajenki lah ko na gra do prevzameta 
osebno v tajništvu bolnišnice, tretji nagrajenki 
jo bomo poslali po pošti. 

NAGRADE DANAŠNJE KRIŽANKE SO:
1. NAGRADA: knji ga
2. NAGRADA: ma ji ca
3. NAGRADA: praktično darilo

Pra vil no iz pol nje ne ku po ne kri žan ke poš lji-
te na na slov ured niš tva!

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

nagradna križanka



Revija in knjižice

V skrbi za vaše zdravje
Revijo V skrbi za vaše zdravje najdete v lekarnah in zdravstvenih domovih. Knjižice so 
v tiskani obliki na voljo pri vašem splošnem/družinskem zdravniku. V celoti je zbirka 
knjižic V skrbi za vaše zdravje objavljena tudi na spletni strani www.krka.si.
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