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Spoštovani sodelavci, spoštovani bralci, 

čas res nezadržno hiti in poletni številki 
Vizite smo na naslovnico zapisali novo 
okroglo številko. V trinajstih letih 60 številk 
je kar dobra bera, posebej še, ker Vizito v 
svojem prostem času ustvarjamo, razen 
občasnih izjem, sami »amaterji,« ki nam je 
to (še) v veselje.   

Za vas želimo vsebinsko in oblikovno 
zanimiv časopis, ki bi čim bolj izčrpno 
predstavljal našo bolnišnico, sedanje in 
nekdanje sodelavce, poslovne partnerje 
in okolje, v katerem živimo. Z vsako številko 
se kaj novega naučimo in pri tem so nam 
v veliko pomoč vaši odzivi, vaše pripombe 
in predlogi.

Mnenja o izdajanju bolnišničnega časopisa 
so zelo deljena. Eni ga radi prebirate in 
podpirate njegov obstoj, spet drugim 
se zdi strošek zanj v teh kriznih časih 
metanje denarja skozi okno, zato smo 
bili zelo radovedni, kaj bodo pokazali 
rezultati ankete, ki smo jo priložili prejšnji 
številki. Čeprav bomo podrobnejšo analizo 

objavili v naslednji številki časopisa, pa lahko 
že danes zapišem, da Vizito v večini še vedno 
radi vzamete v roke in jo preberete, nekateri 
celo težko pričakujete vsako novo številko.
Veliko pozitivnih odzivov smo prejeli tudi 
iz drugih slovenskih bolnišnic in ostalih 
zdravstvenih ustanov.

Ker je trenutno zelo pomembna naloga vseh 
zaposlenih v bolnišnici varčevanje, se bomo 
tega držali tudi v uredništvu Vizite.

Za zmanjšanje stroškov izhajanja časopisa 
smo se že odpovedali sodelovanju zunanje 
sodelavke, kar pomeni, da bo oblikovanje 
več kot za polovico cenejše. 

Že pred leti smo se odločili za tiskanje na 
tanjšem in zato cenejšem papirju, zdaj pa 
iščemo informacije tudi o pogojih tiska na 
recikliranem papirju. 

Zaradi dostopnosti Vizite na spletni strani 
bolnišnice bomo število naklade zmanjšali 
za 400 izvodov. Tiskano izdajo časopisa 
bodo prejemali naši upokojeni sodelavci, 
poslovni partnerji in zdravstvene ustanove 

(450 izvodov), na bolnišnične oddelke in 
službe pa bomo pošiljali minimalno število 
izvodov glede na dogovor.

K oglaševanju na straneh Vizite bomo spet 
povabili naše poslovne partnerje in tudi s 
tem pokrili del stroškov.

Kar se tiče vsebine, pogrešate predstavitve 
posameznih bolnišničnih oddelkov in služb 
v  obliki reportaž in portrete sodelavcev 
ter upokojenih sodelavcev, intervjuje in 
kritične kolumne, predvsem pa pogrešate 
prispevke Mateja Kocjančiča. Predlagali 
ste, da bi v Vizito več pisali tudi pacienti, 
prispevki naj bi bili krajši, v vsebino pa naj 
vključimo  nekaj humorja. 

Nekaj anketirancev vas je zapisalo izrazito 
negativna mnenja o časopisu in predlagate, 
naj ga preposto ukinemo, denar pa na-
menimo nakupu prepotrebnih aparatur.

Vizita zaenkrat ostaja. Hvala vsem, ki ste si 
vzeli čas in izpolnili anketni vprašalnik.

Vaša mnenja, predloge in pripombe bomo 
v uredništvu v čim večji meri upoštevali, 
seveda pa vse ni odvisno od nas. Vi ste tisti, 
ki s svojimi prispevki oblikujete časopis in 
več vašega sodelovanja si želimo tudi v 
prihodnje.

Vsem, ki ste nam namenili prijazne vzpod-
bude in pohvalili dosedanje delo, hvala, 
hvala pa tudi vam, ki menite, da smo »shit« 
in »brez veze« in da je časopis brez vred-
nosti. Žal nam je, da tako mislite, a kakor 
je zapisala ena od bralk (in se podpisala): 
»Za vse ne bo nikoli prav.« Žal.

Lepo poletje vam želim.

Zdenka Seničar, 
urednica Vizite

Šestdeseta
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aktualno

Zdenka Kralj

Dogovor o dodatnih 
ukrepih 
na področju plač in drugih stroškov dela 
v javnem sektorju za uravnoteženje 
javnih financ v obdobju od 1. junija 
2013 do 31. 12. 2014

Večina reprezentativnih sin
dikatov javnega sektorja 
je 20. maja 2013 podpisala 
Dogovor o dodatnih ukrepih 
na področju plač in drugih 
stroškov dela v javnem 
sektorju za uravnoteženje 
javnih financ v obdobju od 
1. junija 2013 do 31.12.2014 
(v nadaljevanju: dogovor) in 
stavkovni sporazum. 
Za uresničitev dogovora med vlado in 
sindikati javnega sektorja je bil sprejet paket 
zakonodaje, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 46 z dne 29.05.2013, in sicer: 

Aneks št. 6 h kolektivni pogodbi za javni •	
sektor (KPJS)
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost •	
zdravstva in socialnega varstva, 
Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene •	
v zdravstveni negi, 
Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike •	
in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, 
Zakon o spremembi in dopolnitvah •	
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(ZSPJS-R),
Zakon o spremembah in dopolnitvah •	
Zakona o izvrševanju proračunov 

Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 
(ZIPRS1314-A).

Ukrepi so pričeli veljati s 1. junijem 2013. 

Nova plačna lestvica velja od 1. junija 
2013 do 31. decembra 2014. Vsem javnim 
uslužbencem se plače znižujejo najmanj 
za pol odstotka, nato pa se z zmanjšanjem 
razpona med plačnimi razredi znižanje plač 
povečuje progresivno.

Na področju vplačevanja za dodatno 
pokojninsko zavarovanje država v letošnjem 
letu javnim uslužbencem vplačuje 20 
odstotkov premije, v prvi polovici pri-
hodnjega leta 25 odstotkov, nato pa 
do konca prihodnjega leta 30 odstot-
kov. Ta ukrep bo veljal do konca leta 2014. 
V skladu s sodnimi odločbami se razlika do 
polnega lanskega regresa za letni dopust za 
leto 2012 vsem javnim uslužbencem izplača 
pri majski plači, in sicer skupaj z zamudnimi 
obrestmi.

Regres za leto 2013 se izplača v skladu z 
Zakonom za uravnoteženje javnih financ 
(ZUJF), torej različno glede na plačni razred. 
Tako tisti, ki so uvrščeni do vključno 13. 
plačnega razreda, dobijo regres v višini 
692 evrov, uvrščenim od 14. do vključno 
30. plačnega razreda se izplača regres v 
znesku 484,40 evra, tistim, ki sodijo od 31. do 
vključno 40. plačnega razreda, pa se izplača 
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regres v višini 346 evrov. Zaposleni, ki so 
uvrščeni v 41. ali višji plačni razred, regresa 
za leto 2013 ne dobijo.

Tudi za leto 2014 bo regres pripadel zapos-
lenemu glede na plačni razred, pri čemer je 
to urejeno v Zakonu o spremembah in do-
polnitvah Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014. 
Do vključno 15. plačnega razreda bo tako 
regres znašal 692 evrov, od 16. do vključno 
30. plačnega razreda 484,4 evra, od 31. do 
vključno 40. plačnega razreda pa 346 evrov. 
Zaposleni, ki so uvrščeni od 41. do vključno 
50. plačnega razreda, bodo dobili 100 evrov, 
tistim od 51. plačnega razreda naprej pa 
regres ne bo pripadal.

Izplačilo zaostalih napredovanj je prestav-
ljeno s 1. junija 2013 na 1. april 2014. 

V letu 2014 sicer napredovanj v plačne 
razrede in nazive ne bo. Prav tako se leto 
2014 ne šteje v napredovalno obdobje. 

Redna delovna uspešnost se v letu 2014 ne 
izplačuje. 

Omejitve delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela, ki bodo veljale 
do 31.12.2014, se izplačujejo kot sledi: 

višina dela plače iz tega naslova lahko •	
znaša največ 20% osnovne plače javnega
uslužbenca;
v kolikor se izplačuje del plače za delovno •	
uspešnost iz naslova povečanega obsega 

dela tudi iz naslova in sredstev posebnega 
projekta, lahko del plače iz tega naslova 
skupno znaša največ 30% osnovne plače 
javnega uslužbenca;
javnim uslužbencem, za katere velja •	
Uredba o plačah direktorjev v javnem 
sektorju, se del plače iz tega naslova v 
letu 2014 izplačuje v skladu z drugim 
odstavkom 4. člena Uredbe o delovni 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega 
dela za javne uslužbence (10% osnovne 
plače);
za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova •	
povečanega obsega dela pri opravljanju
rednih delovnih nalog lahko v letu 2014 
uporabniki proračuna porabijo največ 60
odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih 
v 22.d členu Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju.

Znižuje se dodatek za akademski naziv, 
in sicer za 50 odstotkov. Ukrep je trajne 
narave.   

Znižuje se nadomestilo za bolniško odsot-
nost za prvi mesec z 90 na 80 odstotkov. 

Z izenačitvijo pokojninske dobe za moške 
in ženske se trajno ukinja tudi povečan do-
datek za delovno dobo v višini 0,1 odstotka 
osnovne plače, ki so ga prejemale ženske za 
vsako zaključeno leto nad 25 let delovne 
dobe.

Zmanjšanje števila zaposlenih za en odsto-
tek v letu 2014.  

Člani sindikatov, ki so podpisali dogovor, 
bodo prejemali 20 odstotkov višje jubilejne 
nagrade in za 20% višjo solidarnostno 
pomoč.

Novosti Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 
2013 in 2014: 

neposrednim uporabnikom in •	
predlagateljem fi nančnih načrtov se 
omogoča, da lahko iz naslova prihrankov 
na materialnih stroških pokrijejo del 
stroškov dela;
podeljuje se pooblastilo vladi, da lahko •	
odloča o prerazporeditvah med na 
in s plačnih kontov pri neposrednih 
uporabnikih;
predplačila se urejajo na način, ki omogoča •	
nemoteno izvrševanje proračuna;
jasneje se določa priprava in sprejem •	
fi nančnih načrtov in programov dela 
posrednih uporabnikov proračuna;
določa se možnost, da se za obseg •	
namenskih sredstev EU, fi nančnih 
mehanizmov in donacij, prejetih po 
uveljavitvi proračuna ali rebalansa, 
povečuje obseg na stroških dela v 
sprejetih fi nančnih načrtih;
zvišuje se RTV naročnina;•	
zvišuje se stopnja davka na dodano •	
vrednost (z 20% na 22% in z 8% na 
9,5%);
za funkcionarje se določa nadomestilo •	
plače za čas odsotnosti z dela zaradi 
bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z 
delom;
določa se višina regresa za leto 2014 za •	
javne uslužbence in funkcionarje;
na podlagi sodne odločbe se za vse •	
javne uslužbence in funkcionarje ureja 
izplačilo razlike zneska za letni regres za 
leto 2012;
napredovanje javnih uslužbencev se •	
prelaga na leto 2014.

Vir: 
spletna stran Ministrstva za notranje zadeve in •	
javno upravo 
spletna stran Vlade RS•	
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Novi Zakon o delovnih razmerjih je del 
celovite reforme trga dela, katere namen 
je vzpostaviti primerno razmerje med 
ustrezno varnostjo delavcev in možnostjo 
učinkovitejšega prilagajanja razmeram na 
trgu. Z zmanjšanjem stroškov pri zaposlitvah 
za nedoločen čas na eni strani in fi nančnimi 
destimulacijami za uporabo pogodb za 
določen čas na drugi strani nova delovna 
zakonodaja sledi enemu bistvenih ciljev 
reforme - zmanjšanju segmentacije oziroma 
razdrobljenosti trga dela. Poenostavljajo se 
postopki v zvezi s sklenitvijo in preneha-
njem delovnega razmerja ter zmanjšujejo 
administrativne ovire. Nova zakonodaja 
lajša prehajanje med delovnimi mesti 
oziroma deli pri delodajalcu in med delo-
dajalci (notranja fl eksibilnost in fl eksibilnost 
trga dela). Zaradi preprečevanja zlorab so 
predvideni ukrepi za zagotavljanje večje 
pravne varnosti vseh zaposlenih. 

Novi Zakon o delovnih razmerjih prinaša: 

Poenostavitev postopkov I. 
in zmanjšanje administrativnih 
ovir

Sklenitev pogodbe o •	
zaposlitvi

prijava na prosto delovno −	
mesto 

V smislu poenostavitve sklepanja pogodbe o 
zaposlitvi se skrajšuje rok za prijavo delavca 
na prosto delo in sicer iz petih na tri dni. 
Javna objava prostega dela je možna na 

Zdenka Kralj

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in
Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A)

Zavodu Republike Slovenije za zaposlo-
vanje in/ali v sredstvih javnega obveščanja, 
na spletnih straneh ali v javno dostopnih 
poslovnih prostorih delodajalca.   

postopek izbire kandidata−	
Po novem je neizbranemu kandidatu 
obvestilo o neizbiri možno posredovati s 
pomočjo uporabe informacijske tehnologije 
- po elektronski poti na elektronski naslov 
kandidata. 

Prenehanje pogodbe o •	
zaposlitvi

poenostavitev izvedbe −	
zagovora

Rešitve ZDR-1 zadržujejo pisnost opo-
zarjanja in seznanjanja delavca z očitanimi 
kršitvami v postopkih odpovedi pogodb o 
zaposlitvi iz krivdnih razlogov, poenostavlja 
pa se ureditev izvedbe zagovora, na katerem 
se delavec lahko brani, zagovarja pred 
očitanimi kršitvami, opušča se tudi zakonsko 
predpisano obličnost - pisnost vabljenja 
na zagovor, vključno z doslej predpisanim 
osebnim vročanjem. Pisna seznanitev je 
poslej možna tudi po elektronski poti na 
elektronski naslov delavca.

obveščanje o nameravani −	
odpovedi

Pri poslovnem razlogu se opušča obveznost 
predhodnega obveščanja delavcev o na-
meravani odpovedi v skladu z že zavzetim 
stališčem sodne prakse, da vnaprejšnje 
obvestilo o nameravani odpovedi pogodbe 

o zaposlitvi iz poslovnega razloga ne more 
biti bistveni pogoj za samo zakonitost 
odpovedi. 

obveznost ponujanja druge −	
ustrezne zaposlitve

V postopkih odpovedi iz razloga nesposob-
nosti in poslovnega razloga se opušča dose-
danja zakonska obveznost delodajalca, da 
ponuja drugo ustrezno zaposlitev delavcu, 
hkrati pa novi zakon spodbuja delodajalca k 
takemu ravnanju, s tem da določa posledice 
za delavca, tako v primerih, ko ponudbo za 
sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za 
opravljanje drugega dela sprejme, kot tudi 
v primerih, če ponudbe ne sprejme. 

vsebina odpovedi oziroma −	
sporazuma

V vseh primerih odpovedi pogodbe o zapos-
litvi se poenostavlja zakonska opredelitev 

Državni zbor Republike Slovenije je 5.3.2013 sprejel novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR1) in 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTDA). Glavna cilja reforme 
trga dela sta zmanjšanje segmentacije in povečanje prožnosti trga dela. 
Novi Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju 
trga dela, ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 21 z dne 13.03.2013, sta pričela veljati 
13.04.2013. 
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obrazložitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi. 
Poleg tega pa novi zakon izrecno določa, da 
opustitev obvestila o pravicah iz naslova 
zavarovanja za primer brezposelnosti ne 
vpliva na veljavnost sporazuma o prene-
hanju pogodbe o zaposlitvi.

vročanje odpovedi pogodbe −	
o zaposlitvi,

Zaradi številnih težav pri vročanju se po 
novem sama pravila vročanja določajo 
v ZDR-1. Smiselna uporaba pravil pravd-
nega postopka pa ostaja za tista vprašanja 
vročanja, ki jih ZDR-1 ne ureja. Pravila 
vročanja v ZDR-1 se omejujejo le na vročanje 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi pogodbenim 
strankam. Še vedno obstaja pravilo vročanja 
odpovedi v prostorih delodajalca. Če to ni 
možno, se odpoved pogodbe o zaposlitvi 
vroča s priporočeno pošiljko s povratnico, v 
posebej določenih primerih pa se vročitev 
lahko opravi tudi z objavo na oglasnem 
mestu pri delodajalcu. 

presežni delavci−	
Ob upoštevanju Direktive 98/59/ES z dne 
20. julija 1998 o približevanju zakonodaje 
držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti 
je poenostavljena definicija kolektivnih 
presežkov. Poleg tega ZDR-1 določa, da mora 
delodajalec prioritetno upoštevati kriterije iz 
kolektivne pogodbe, v soglasju s sindikatom 
pa ima možnost oblikovati lastne kriterije. 
ZDR-1 obenem ukinja institut prednostne 
pravice do zaposlitve, saj je zagotavljanje 
te pravice le v primeru kolektivnih odpustov 
sporno z vidika enake obravnave delavcev, 
poleg tega je v praksi težko izvedljiva. 

varstvo posebnih kategorij−	
Zvišuje se starost delavcev, ki jim je zagotov-
ljeno posebno varstvo pred odpovedjo, in 
sicer ureditev v ZDR-1 sledi dvigu starosti, ki 
jo za upokojitev predvideva pokojninska za-
konodaja. Posebno varstvo pred odpovedjo 
uživajo delavci, ki izpolnjujejo pogoj starosti 
58 let oziroma delavci, ki sicer pogoja starosti 
ne izpolnjujejo, jim pa do izpolnitve pogojev 
za starostno upokojitev manjka pet let ali 
manj. S ciljem povečati možnosti zaposlitve 
starejših delavcev, varstvo pred odpovedjo 
ni zagotovljeno delavcem, ki ob sklenitvi 
nove pogodbe o zaposlitvi že izpolnjujejo 
pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe 
o zaposlitvi. Varstva pa ne izgubijo delavci, 
ki sklenejo novo pogodbo o zaposlitvi na 
podlagi odpovedi s ponudbo nove pogodbe 
pri istem oziroma drugem delodajalcu. 

V prehodnem obdobju je določeno posto-
pno zviševanje starosti, ob kateri delavci 
pridobijo status varovane kategorije, ki jim 
v skladu z zakonom zagotavlja posebno 
varstvo pred odpovedjo. V prehodnem 
obdobju uživajo posebno varstvo delavci, 
ki so starejši od: 

LETO 2013 2014 2015 2016 2017

Ženske 54 let 4 
mesece 55 let 56 let 57 let 58 let

Moški 55 let 55 let 56 let 57 let 58 let

Novi zakon omejuje čas dojenja, ki 
upravičuje delavko do posebnega varstva 
pred odpovedjo do enega leta otrokove 
starosti.  

odpoved v času poskusnega −	
dela

ZDR-1 daje delodajalcu možnost, da že v 

času trajanja poskusnega dela (in ne le ob 
poteku) redno odpove pogodbo o zaposlitvi 
zaradi neuspešno opravljenega poskus-
nega dela s sedemdnevnim odpovednim 
rokom.

denarno povračilo namesto −	
reintegracije

Po novem lahko delovno sodišče ne zgolj 
na predlog delavca, ampak tudi na predlog 
delodajalca, odloči o denarnem povračilu 
namesto reintegracije (vrnitve na delo) po 
ugotovitvi, da je prenehanje pogodbe o 
zaposlitvi nezakonito, vendar glede na vse 
okoliščine in interes pogodbenih strank 
nadaljevanje delovnega razmerja ne bi bilo 
več mogoče. 

Zmanjšanje •	
administrativnih ovir 

obveščanje delavcev −	
Ob upoštevanju Direktive 2002/14/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. marca 2002 o določitvi splošnega 
okvira za obveščanje in posvetovanje z 
delavci v Evropski skupnosti ZDR-1 celovito 
ureja obveščanje neizbranega kandidata, 
posameznega delavca, skupine ali vseh 
delavcev oziroma sindikata, pri čemer za 
vsak posamezni primer posebej določa 
način obveščanja in možnost uporabe 
informacijske tehnologije.

poenostavitev obveznosti −	
delodajalca v zvezi s sklepanjem in 
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

K zmanjšanju administrativnih ovir prav 
gotovo prispevajo tudi zgoraj opisane 
poenostavitve postopkov sklepanja in 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

ukinitev soglasja za nočna −	
dela žensk

Z dnem uveljavitve novega zakona soglasja 
za nočna dela žensk, kot posledica prene-
hanja veljavnosti Konvencije Mednarodne 
organizacije dela št. 89 o nočnem delu 
žensk, zaposlenih v industriji, ne bodo več 
potrebna. 

poenostavitve disciplinskega −	
postopka

Nova ureditev predvideva poenostavitev 
zagovora v okviru disciplinskega postopka. 
Delavec bo imel odslej možnost, da se o 
očitanih kršitvah, s katerimi ga je seznanil 

aktualno

zadržanje učinkovanja −	
odpovedi pogodbe o zaposlitvi 

Po novem je možnost zadržanja učinkovanja 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi na podlagi 
negativnega mnenja predstavnikov delavcev 
omejena le na te delavce.

vključitev v ukrepe ZRSZ v −	
času odpovednega roka

Z reformo trga dela je omogočeno 
vključevanje delavcev v ustrezne ukrepe 
na trgu dela že v času odpovednega roka. 
Delodajalec mora delavcu omogočiti odsot-
nost z dela najmanj en dan na teden, da se 
v času odpovednega roka odziva na pozive 
ZRSZ glede informiranja in usposabljanja 
ter udeležuje morebitnih zaposlitvenih 
razgovorov. 
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delodajalec, izjavi. Poenostavljajo se tudi 
formalne zahteve v zvezi z odločitvijo o 
disciplinski odgovornosti

Povečanje fleksibilnosti

Fleksibilnost trga dela•	
dodatni razlog za sklenitev −	

pogodbe za določen čas

Z novim zakonom se določa nov primer 
sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen 
čas, in sicer se omogoča sklenitev pogodbe 
za čas predaje dela. Na ta način se sledi 
potrebam v praksi oziroma opozorilom, 
da čas predaje poslov (npr. po vrnitvi 
delavca, ki je bil nadomeščan) ni pravno 
urejen. Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za 
čas predaje poslov, je časovno omejena na 
največ en mesec.

pogodba o zaposlitvi z −	
edinim lastnikom enoosebne 
družbe

Novost ZDR-1 predstavlja možnost, da lahko 
tudi edini lastnik enoosebne družbe sklene 
pogodbo o zaposlitvi. Glede na to, da se 
po novem v tem primeru šteje, da gre za 
delovno razmerje, se bodo navedene osebe 
lahko vključile v sisteme socialnih zavarovanj 
kot zaposlene osebe. 

Notranja fleksibilnost•	
možnost opravljanja −	

drugega dela

Z ZDR-1 se podrobneje ureja možnost, 
ko se delavcem lahko v času trajanja de-
lovnega razmerja naloži tudi opravljanje 
drugega dela, če ta možnost ni drugače 
urejena s posebnim zakonom ali s kolek-
tivno pogodbo. Zakon določa primere (z 
namenom ohranitve zaposlitve ali zagoto-
vitve nemotenega poteka delovnega pro-
cesa) in pogoje (ustreznost drugega dela, 
časovna omejitev na tri mesece, zadržanje 
ugodnejšega plačila za delo), ko je takšno 
obveznost možno pisno odrediti delavcu. 
Dodatno ZDR-1 manjšim delodajalcem 
omogoča večjo notranjo fleksibilnost, 
saj lahko delavcem začasno odrejajo tudi 
primerno delo. 

konkurenčna klavzula−	
Z namenom izenačevanja pogojev zapos-
litve za določen oziroma za nedoločen 
čas ZDR-1 na novo določa možnost 
dogovarjanja o konkurenčni klavzuli tudi 

v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi 
za določen čas z vodilnim delavcem, pri tem 
pa možnost tovrstnega dogovora časovno 
omejuje na dve leti. 

institut začasnega čakanja −	
na delo

Novi zakon uvaja institut »začasnega čakanja 
na delo«, pri čemer se za razliko od veljavne 
sistemske ureditve, po kateri je delavec, ki 
mu delodajalec ne more zagotavljati dela, 
upravičen do 100 odstotkov nadomes-
tila plače, nadomestilo plače znižuje na 80 
odstotkov osnove. Namen napotitve delavca 
na čakanje na delo doma je ohranitev 
zaposlitve delavca, kar zakon tudi izrecno 
poudarja. Delodajalec lahko pisno napoti 
delavca na čakanje na delo doma najdalj za 
šest mesecev v posameznem koledarskem 
letu, kar pomeni, da so možne krajše napo-
titve, ki se seštevajo in ne smejo prekoračiti 
šestih mesecev v koledarskem letu, lahko 
pa delodajalec napoti delavca na čakanje na 
delo doma v nepretrganem trajanju v okviru 
navedene časovne omejitve. V zakonu je 
izrecno poudarjena dolžnost izobraževanja 
delavca tudi v času čakanja na delo doma 
s pravico do povračila stroškov v zvezi z 
delom.

Zmanjšanje stroškov pri II. 
zaposlitvah za nedoločen čas

krajši odpovedni roki−	
Najdaljši odpovedni rok pri odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca 
iz poslovnega razloga ali iz razloga nespo-
sobnosti se s 120 skrajšuje na 60 dni. Daljši 
odpovedni rok (80 dni) velja le v primeru, 
ko je delavec pri delodajalcu izpolnil 25 
let zaposlitve in v kolikor ni s kolektivno 
pogodbo na ravni dejavnosti določen 
drugačen odpovedni rok (vendar ne krajši 
kot 60 dni). Za primer odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi s strani delodajalca iz krivdnega 
razloga se odpovedni rok skrajšuje iz enega 
meseca na 15 dni. 

povračilo nadomestila plače −	
v času odpovednega roka za čas 
vključitve v storitve ZRSZ

Za čas odsotnosti z dela, ko je delavec v času 
odpovednega roka enkrat na teden vključen 
v ustrezne ukrepe na področju trga dela, 
delodajalcu ZRSZ kot nadomestilo stroška 
delavčeve bruto plače, ki jo je delodajalec 
izplačal delavcu za dneve njegove odsotnosti 

z dela, povrne 70 odstotkov osnove v skladu 
z ZDR-1.

zmanjšanje višine −	
odpravnine v primeru odpovedi o 
zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali 
razloga nesposobnosti

V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
iz poslovnih razlogov ali razloga nesposob-
nosti pripada delavcu odpravnina v višini 1/5 

osnove za zaposlitev od enega do desetih 
let, 1/4 osnove za zaposlitev od deset do 
dvajset let, 1/3 osnove za več kot dvajset 
let zaposlitve pri delodajalcu. 

pravica do odpravnine ob −	
upokojitvi

Zakon kot pogoj za pridobitev pravice do 
odpravnine ob upokojitvi na novo določa, 
da pravica delavcu pripada, če je delavec 
pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let ter 
daje možnost drugačnega urejanja pravice 
s kolektivno pogodbo dejavnosti (glede 
določitve pogojev za pridobitev pravice in 
glede višine). 

pravica do »povečanih« −	
stroškov za prevoz na delo in z dela 

Z zakonom se dodatno ureja vprašanje 
glede povračila stroškov za prevoz na delo 
in z dela, ko se ti naknadno povečajo iz 
razlogov na strani delavca. V teh primerih 
ima delavec pravico do povračila povečanih 
stroškov, če je tako določeno v kolektivni 
pogodbi na ravni dejavnosti oziroma če se 
tako sporazume z delodajalcem.

institut začasnega čakanja −	
na delo

V času začasnega čakanja na delo je de-
lodajalec delavcu, za razliko od veljavne 
sistemske ureditve, po kateri je delavec, ki 
mu delodajalec ne more zagotavljati dela, 

aktualno
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aktualno

upravičen do 100 odstotkov nadomestila 
plače, dolžan izplačati nadomestilo v višini 
80 odstotkov osnove. 

dodatek za delovno dobo−	
Novi zakon ohranja dodatek za delovno 
dobo kot obvezno sestavino plače. Zakon 
določa pravico, medtem ko so pogoji za 
pridobitev te pravice in sama višina določeni 
v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti. 
S prehodno določbo se delavcem, ki imajo 
ob uveljavitvi tega zakona dodatek za de-
lovno dobo najmanj v višini 0,5 odstotka 
od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto 
delovne dobe, ohranja tak dodatek, razen če 
ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti 
določeno drugače.

uveljavitev načela −	
sorazmernosti pri izrabi letnega 
dopusta in regresu za letni dopust

ZDR-1 dosledno uveljavlja načelo sora-
zmernosti pri odmeri letnega dopusta. V 
skladu z novo ureditvijo ima tako delavec 
v posameznem koledarskem letu pravico 
do celotnega letnega dopusta le v prim-
eru, da je v tem celotnem koledarskem 
letu zaposlen. Pri tem ni pomembno, ali je 
zaposlen pri enem delodajalcu ali je brez 
prekinitve zaposlen pri več delodajalcih. 
Delavec, ki ni zaposlen v celotnem kole-
darskem letu in zato ne izpolni pogoja za 
pridobitev pravice do celotnega letnega 
dopusta, pridobi pravico do sorazmernega 
dela letnega dopusta. Sorazmerni del 
letnega dopusta se mu odmeri glede na 
trajanje zaposlitve v posameznem kole-
darskem letu, in sicer na način, da pridobi 
pri posameznem delodajalcu 1/12 letnega 
dopusta za vsak mesec trajanja delovnega 
razmerja.

Enako, kot se načelo sorazmernosti uveljav-
lja pri izrabi letnega dopusta, velja tudi za 
regres za letni dopust.

časovna omejitev odmora za −	
dojenje

Z novim zakonom se pravica delavke, ki doji 
otroka in dela s polnim delovnim časom, do 
odmora za dojenje najmanj eno uro dnevno, 
časovno omejuje do 18 mesecev otrokove 
starosti. V veljavnem zakonu je pravica 
zagotovljena brez časovne omejitve. 

Destimulacije za uporabo III. 
pogodb za določen čas

preprečevanje veriženja 1. 
pogodb  o zaposlitvi za določen čas

Zakon omejuje sklepanje pogodb o zapos-
litvi za določen čas, s tem ko preprečuje 
sklenitev ene ali več zaporednih pogodb o 
zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih 
neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve 
leti (razen v izrecno določenih primerih). 
Pogodba o zaposlitvi za določen čas iz 
razloga primopredaje dela pa lahko traja 
največ en mesec. 

uvedba pravice do odpravnine  2. 
ob izteku pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas

S ciljem zmanjšanja dualizma oziroma 
segmentacije na trgu dela je kot nova 
rešitev predlagana določitev pravice do 
odpravnine tudi v primeru prenehanja 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Na 
drugi strani pa odsotnost te obveznosti v 
primeru prehoda na pogodbo za nedoločen 
čas predstavlja spodbudo za sklepanje 
pogodb za nedoločen čas.

V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi 
za določen čas, ki je sklenjena za eno leto 
ali za krajše obdobje od enega leta, zakon 
določa pravico do odpravnine v višini 
1/5 povprečne mesečne plače delavca za 
polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev 
dela oziroma iz obdobja dela pred prene-
hanjem pogodbe o zaposlitvi za določen 
čas. V primeru prenehanja pogodbe o 
zaposlitvi, ki je trajala več kot eno leto, pa 
ima delavec pravico do odpravnine za prvo 
leto zaposlitve (1/5 povprečne mesečne 
plače) in sorazmerni del odpravnine glede 
na trajanje zaposlitve (1/12 od 1/5 za vsak 
mesec dela).

V primeru nepretrganega nadaljevanja 
z delom na podlagi sklenjene druge 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas delavcu 
pripada odpravnina za ves čas zaposlitve 
za določen čas ob prenehanju zadnje 

pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri 
tem delodajalcu.

Pravica do odpravnine ne pripada delavcu 
v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi 
za določen čas, če gre za nadomeščanje 
začasno odsotnega delavca ter v primeru 
prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen 
čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja 
manj kot tri mesece v koledarskem letu.

opravičenost od plačevanja 3. 
prispevka delodajalca za primer 
brezposelnosti

Kot prispevek k zmanjševanju segment-
acije na trgu dela je po novem določena 
oprostitev od plačevanja prispevka delo-
dajalca za primer brezposelnosti v prvih 
dveh letih zaposlitve za nedoločen čas, 
na drugi strani je znesek tega prispevka v 
primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas določen v višini petkratnika 
običajnega prispevka. 

kvota za agencijsko delo pri 4. 
uporabniku

Z zakonom se določa, da število napotenih 
delavcev pri uporabniku ne sme presegati 
25 odstotkov števila zaposlenih (osnovo 
predstavljajo vsi zaposleni - tako zaposleni 
za nedoločen kot določen čas), v to kvoto pa 
se ne štejejo delavci, ki so pri delodajalcu za 
zagotavljanje dela zaposleni za nedoločen 
čas. 

Povečanje pravne varnosti IV. 
zaposlenih z namenom 
preprečevanja zlorab

navedba razloga za zaposlitev 5. 
za določen čas

Z namenom preprečevanja nezakonite 
uporabe pogodb o zaposlitvi za določen 
čas in izboljšanja možnosti nadzora nad 
upravičenostjo njihove uporabe se določa 
obveznost, da se v pogodbo o zaposlitvi, ki 
je sklenjena za določen čas, navede razlog 
za zaposlitev za določen čas.

pravica do odpravnine tudi 6. 
v primeru prenehanja pogodbe o 
zaposlitvi za določen čas

S ciljem zmanjšanja dualizma oziroma 
segmentacije na trgu dela se uvaja pravica 
do odpravnine tudi v primeru prenehanja 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Ta 
hkrati predstavlja spodbudo delodajalcem 
za prehod na zaposlitve za nedoločen čas, 
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aktualno

saj v tem primeru odpravnine niso dolžni 
izplačati.

omejitev števila napotenih 7. 
(agencijskih) delavcev in 
odgovornost uporabnika

ZDR-1 določa zgornjo omejitev števila 
napotenih (agencijskih) delavcev, ki so 
zaposleni pri delodajalcu za zagotavljanje 
dela in opravljajo začasno delo pri upora-
bniku. Dodatno je določena odgovornost 
uporabnika, ki je subsidiarno odgovoren za 
izplačilo plač in drugih prejemkov.

učinkovitejše varstvo pravic 8. 
v primerih prenosa podjetja ali 
dela podjetja na delodajalca 
prevzemnika

V smislu preprečevanja zlorab v praksi 
glede ustanavljanja »slamnatih podjetij« je 
s spremembami zagotovljeno učinkovitejše 
varstvo pravic v primerih prenosa podjetja ali 
dela podjetja na delodajalca prevzemnika. 
Z novim zakonom se uveljavlja solidarna 
odgovornost delodajalca prenosnika za 
terjatve, in sicer v primerih, ko prenosnik v 
zadostni meri lahko vpliva oziroma bi lahko 
vplival na poslovne odločitve prevzemnika. 
V primeru, ko delodajalec prenosnik ni 
pretežni lastnik prevzemnika, ko torej 
ne more vplivati na poslovne odločitve 
prevzemnika, pa se uveljavlja subsidiarna 
odgovornost prenosnika. Poleg tega zakon 
določa, da se pri vseh pravicah, vezanih na 
delovno dobo, upošteva delovna doba pri 
obeh delodajalcih. 

pravica do odpravnine v 9. 
primeru neuspešno opravljenega 
poskusnega dela

Zakon na novo določa pravico do odprav-
nine v primeru neuspešno opravljenega 
poskusnega dela – ta pravica se nanaša na 
primere poskusnega dela na drugem delu 
pri istem delodajalcu, ko gre za daljšo dobo 
zaposlitve.

povračilo stroškov 10. 
volonterskemu pripravniku

Zakon na novo določa pravico volonterskega 
pripravnika do povračila stroškov z zvezi 
z delom (prevoz na delo in z dela, stroški 
prehrane).

izredna odpoved pogodbe o 11. 
zaposlitvi s strani delavca

Zakon vzpostavlja novo pravno podlago 

za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi 
s strani delavca, ko delodajalec tri mesece 
zapored za delavca ni plačal prispevkov za 
socialno varnost.

pisni obračun plače - 12. 
verodostojna listina

V primerih, ko delodajalec delavcu ne bo 
izplačal plače ali drugih prejemkov, bo 
lahko delavec vložil predlog za izvršbo in 
zahteval izvršbo pri pristojnem sodišču, saj 
zakon opredeljuje pisni obračun plače za 
verodostojno listino.

možnost delavca, da izplačilo 13. 
nadomestila plače sam uveljavi 
pri Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Za primere, ko bi delodajalec moral delavcu 
izplačati nadomestilo plače v breme zdravst-
venega zavarovanja, pa tega ne stori, daje 
zakon delavcu možnost, da izplačilo nado-
mestila plače sam uveljavi pri ZZZS.

povračila stroškov v zvezi z 14. 
izobraževanjem

Z zakonom se jasneje določa dolžnost delo-
dajalca, da v primeru, ko delavca napoti na 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposa-
bljanje, ti stroški bremenijo delodajalca. 

varstvo ekonomsko odvisnih 15. 
oseb

Z ZDR-1 se do ureditve v posebnem 
zakonu delovnopravna zaščita širi tudi na 
ekonomsko odvisne osebe. Namen nove 

ureditve je, da se osebi, ki dela v odvisnem 
ekonomskem razmerju, dokler to razmerje 
še traja, zagotovi možnost, da od naročnika 
zahteva omejeno delovnopravno varstvo.

Novela Zakona o urejanju trga dela med 
drugim prinaša: 

možnost pridobitve pravice do denarnega •	
nadomestila v trajanju 2 mesecev tudi za 
brezposelne osebe, mlajše od 30 let, ki so 
bile zaposlene vsaj 6 mesecev v zadnjih 
24 mesecih; 
možnost začasnega in občasnega dela za •	
upokojence; 
možnost prijave delavca v evidenco •	
iskalcev zaposlitve v času odpovednega 
roka in 
podaljšanje obdobja trajanja pravice •	
do plačila prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje do upokojitve iz 
enega na dve leti za starejše prejemnike 
denarnega nadomestila;
ukinitev obveznosti prijave prostega •	
delovnega mesta Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje. 

Med drugimi spremembami so tudi: 
spremembe pri pravici do preostalega •	
dela neizkoriščene pravice do denarnega 
nadomestila, s katerimi se bo preprečilo 
veriženje pravice in izkoriščanje denarnih 
nadomestil;
izboljšave postopka vpisa v register •	
zunanjih izvajalcev aktivnosti APZ in 
možnost vpisa v register ter izvajanja 
ukrepov na trgu dela tudi za sindikalne 
in delodajalske organizacije;
poenostavitev postopka pridobivanja •	
podatkov za odmero denarnega 
nadomestila;
določitev možnosti sprejema lastnih •	
programov javnih del tudi za občine ob 
pogoju 100-odstotnega fi nanciranja;
oprostitev plačila prispevkov za •	
zavarovanje za primer brezposelnosti za 
2 leti za delodajalce, ki zaposlijo delavca 
za nedoločen čas in določitev 5-kratnika 
višine teh prispevkov za zaposlitev 
delavca za določen čas.

Vir: 
spletna	stran	Ministrstva	za	delo,	družino,	so-•	
cialne	zadeve	in	enake	možnosti	
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V letu 2013 se nadaljuje 
energetska sanacija bolniš
nice. Dela potekajo na treh 
področjih. 

Prvo področje energetske sanacije je dokon-
čanje III. faze, ki zajema posodobitev ener-
getskih naprav in trigeneracije v centralni 
kotlovnici bolnišnice. Dela so večinoma 
končana, razen dokončanja izvedbe cen-
tralnega nadzornega sistema ter montaže in 
zagona kogeneratorskega stroja, katerega 
pričakujemo v mesecu avgustu letos. 

Drugo področje energetske sanacije je 
izvedba del na izolaciji fasade na pljučni 
zgradbi. Dela na fasadi so končana, dodatna 
izolacija je bila postavljena na južni fasadi 
zgradbe na površini 200m2. 

Tretje področje energetske sanacije zajema 
zamenjavo oken na zgradbah bolnišnice, 
ki so evidentirane kot spomenik kulturne 
dediščine. Poleg energetsko učinkovite 
izvedbe in vgradnje oken je potrebno 
zagotoviti tudi lesen material in prvotno 
obliko v vseh detajlih. Sredi maja smo tako 
pričeli z zamenjavo oken na zgradbi inter-
nega oddelka, ki bodo v celoti zamenjana. 
Sledila bo delna zamenjava oken na gradiču 
Mostek in Kamen. V času zamenjave oken 
bo adaptiran tudi trakt odseka intenzivne 
medicine (OIM). Zaključek del adaptacije 
in zamenjave oken je predviden za sredino 
septembra 2013.

Celotna dosedanja izvedba investicije 
Energetske sanacije bolnišnice je sofinan-
cirana s strani Evropske unije in Republike 
Slovenije. Vrednost do sedaj izvedenih 
del je znašala 4.345.482 EUR. Nepovratna 
sredstva predstavljajo 90% upravičenih 
stroškov, od tega predstavljajo namenska 
sredstva Kohezijskega sklada, opredeljena 
v okviru prednostne usmeritve »energetska 
sanacija in trajnostna gradnja stavb« v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture za obdobje  Delavci hitijo z menjavo oken na stavbi  internega oddelka

 Obnova fasade na stavbi pljučnega in infekcijskega oddelka

Božidar Podobnik

Nadaljevanje energetske sanacije 
v bolnišnici

2007-2013, razvojne prioritete »trajnostna 
raba energije,« 85%-ni delež in sredstva 
Republike Slovenije v okviru iste prioritete 

15%-ni delež. Vse financiranje s strani EU in 
RS tečejo v skladu s podpisano pogodbo in 
predvidenim terminskim planom.

aktualno
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 Prejem osnovnega certifi kata Družini prijazno podjetje

Zdenka Kralj

kultura organizacije

Splošna bolnišnica Novo mesto je re-
gionalna bolnišnica, ki skrbi za prebivalce 
novomeške, črnomaljske, metliške, 
trebanjske in delno krške občine, z neka-
terimi dejavnostmi pa pokriva tudi del 
brežiške in sevniške občine. Bolnišnica 
opravlja specialistično-ambulantno de-
javnost, bolnišnično dejavnost, dializno 
dejavnost ter dejavnost primarnega 
zdravstva - ginekološki dispanzer. Poleg 
popolnega zadovoljevanja potreb in 
pričakovanj uporabnikov, želimo vnesti 
v življenje bolnišnice ustvarjalni duh 
in dosegati vsestransko zadovoljstvo 
zaposlenih, razmišljajočega, znanja 
želenega in v napredek usmerjenega 
člana kolektiva.

Ob vključitvi v postopek je bolnišnica  za-
poslovala 1076 sodelavcev.

Splošna bolnišnica Novo mesto bo do marca 
2016 uvedla 14 ukrepov za lažje usklaje-
vanje poklicnega in zasebnega življenja 
zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:
 Komuniciranje z zaposlenimi1. 
 Komuniciranje z zunanjo javnostjo2. 
 Mnenjske raziskave med zaposlenimi3. 
 Izobraževanje/informiranje za vodilne 4. 
za področje usklajevanja dela in 
družine
Dodatni dnevi odsotnosti z 5. 
nadomestilom plače zaradi izrednih 
družinskih razlogov
Otroški časovni bonus6. 
Redna oddelčna srečanja7. 
Pooblaščenec/ka + delovna skupina 8. 
za vprašanja usklajevanja poklica in 
družine
Filozofi ja / načela vodenja9. 

Osnovni certifi kat 
Družini prijazno podjetje
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Ponovo vključevanje po daljši 10. 
odsotnosti
Čestitke zaposlenim ob različnih 11. 
priložnostih
Neformalni ukrep: Fleksibilnost ter 12. 
kroženje kadra

Neformalni ukrep: Ocenjevanje vodij s 13. 
strani podrejenih
Neformalni ukrep: Upravljanje viška ur14. 

Vir: 
spletna	stran	Certifi	kat	Družini	prijazno	podjetje•	

Splošna bolnišnica Novo mesto je dne 15. 5. 2013 prejela 
osnovni certifi kat Družini prijazno podjetje. 



12

Lidija Žalec, Darinka Hrovat

Ponovna podelitev plakete 
“Novorojencem prijazna porodnišnica”
NPP je mednarodni projekt, ki ga vodita WHO IN UNICEF z namenom omogočiti vsakemu 
novorojenčku najboljši možen začetek življenja z ustvarjanjem okolja, ki podpira dojenje kot 
običajen in normalen način hranjenja. V Sloveniji poteka  od leta 1996. Naša porodnišnica je naziv 
prvič  prejela 1.7.1999. Naziv podeljuje Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri UNICEFU 
Slovenija, potrebno pa ga je tudi obnavljati na tri do pet let.

V novorojencu prijazni porodnišnici je 
delo zastavljeno tako, da se, seveda v so-
glasju z materjo, čim uspešneje vzpostavi 
proces dojenja. Eden izmed pogojev za 
dosego tega cilja  je 24-urno sobivanje 
mamice in novorojenčka. Poleg tega je 
potrebno nenehno osveščanje mater za 
spodbujanje, podporo in vzdrževanje 
dojenja ter strokovni in osebni pristop k 
vsaki materi z novorojenčkom. Podpora 
in vzpodbuda pa sta potrebni tudi po 
odpustu iz porodnišnice, da se   matere 
lahko zatečejo po pomoč ob raznih 
težavah  - tudi v ta namen deluje ambu-
lanta za novorojenčke v naši porodnišnici. 
Matere se po odpustu lahko obrnejo tudi 
na  strokovne, mednarodno certificirane  
svetovalke za dojenje (IBCLC), ki so sicer 
zaposlene v naši bolnišnici in veliko do-
prinesejo k strokovnemu delu z materami 
in izobraževanju ostalega osebja.  

Vse to pa lahko dosežemo le z rednim  
in stalnim izobraževanjem celotnega 
zdravstvenega in tudi nezdravstvenega 
osebja porodnišnice. V letih delovanja 
NPP se je izkazalo, da ima taka oblika dela 
tudi zelo ugodno razmerje med stroški in 
učinki, kar je danes zelo dobrodošlo.

Ocenjevalna  komisija Nacionalnega od-
bora  za spodbujanje dojenja UNICEF-a 
je 10. 12. 2012 v naši porodnišnici izvedla 
ponovno oceno naziva »Novorojencu 
prijazna porodnišnica«. Ob tem so pre-
verili, če v praksi uresničujemo dva ključna 
dokumenta za delo v taki ustanovi, to 
sta „10 korakov do uspešnega dojenja“ 
in Mednarodni kodeks o trženju na-
domestkov materinega mleka. Komisija  
je pregledala vse prostore porodnišnice,  Čestitke vodstva bolnišnice

kultura organizacije
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se pogovarjala z desetimi naključno iz-
branimi člani osebja, opravila pogovore z 
desetimi naključno izbranimi materami po 
porodu in petimi nosečnicami. Pregledali 
so tudi gradiva, ki jih dobijo matere ob 
odpustu za oporo pri dojenju in negi 
otroka.

Na osnovi rezultatov drugega ponovnega 
ocenjevanja, usmerjenih pogovorov ter 
opazovanj v sami ustanovi, je komisija 
predlagala IO Nacionalnega odbora za 
spodbujanje dojenja pri UNICEF Slovenija, 
da oddelku za ginekologijo in porodništvo 

 Zadovoljni zaposleni

 Podelitev certifi kata  Mlada mamica z novorojenko

SB NM prizna podaljšanje upravičenosti 
do naziva » NOVOROJENCEM PRIJAZNA 
PORODNIŠNICA«. Rezultat, ki smo ga 
dosegli, je 96,5 %, na kar smo zelo ponosni. 
V ocenjevalni komisiji so sodelovali asist. dr. 
sci. Borut Bratanič, dr.med., spec.pediater., 
asist. Andreja Tekauc Golob, dr. med., spec. 
pediater, IBCLC, doc. dr. sci. Silvestra Hoyer, 
univ. dipl. ped., Cveta Skale, dipl. m. s., 
IBCLC in Polona Greif, Slovenska fundacija 
za UNICEF. 

Dosežene rezultate smo na ginekološko-
porodniškem oddelku slovesno obeležili 
17.06.2013, ko so nam predstavniki 
UNICEFa Slovenija tudi uradno podelili 

plaketo NOVOROJENCEM PRIJAZNA 
PORODNIŠNICA. 

Ponovno podeljen naziv nam je  vzpod-
buda za vnaprej, saj se zavedamo, da 
delamo  dobro  za naše novorojenčke, 
njihove matere, družine in tudi za pri-
hodnje rodove. 

kultura organizacije
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Predpogoj za izvajanje rutinskih analiz so 
obvezna jutranja vzdrževanja na vseh anali-
zatorjih in vsakodnevna izvedba notranje 
kontrole kakovosti. V primeru kakršnihkoli 
odstopanj, ki jih ni mogoče z znanimi ukrepi 
odpraviti, se analiza ne sme izvajati.  

PREDANALITSKA FAZA
Predanalitska faza se začne že zunaj 
laboratorija – na oddelku, v ambulanti, pri 
zunanjih naročnikih, s pripravo pacienta/
preiskovanca na odvzem bioloških vzorcev 

Dr. Danijela Furlan

Obvladovanje procesa dela v 
Diagnostičnem laboratoriju v sliki in besedi
Proces dela v Diagnostičnem laboratoriju (Dokument OP 6750038) je razdeljen v predanalitsko, 
analitsko in poanalitsko fazo. Z obstoječim naborom preiskav zajame vsa glavna področja 
laboratorijske biomedicine – biokemijo, hematologijo, imunokemijo, hemostazo ter analitiko 
človeških izločkov in punktatov telesnih votlin. Na pravilnost in verodostojnost laboratorijskih 
rezultatov lahko v katerikoli fazi dela vplivajo različni dejavniki, zato je nujno zavedanje, da 
nekaterih dejavnikov (biološki) ne moremo odstraniti, kljub upoštevanju vseh predpisanih 
navodil in veljavnih standardov. 

(BV), s pravilnostjo odvzema BV, s pravil-
nostjo časa in temperature transporta BV, s 
strukturiranjem in pošiljanjem elektronskega 
naročila. V laboratoriju se predanalitska faza 
nadaljuje s sprejemom bioloških vzorcev v 
sprejemni pisarni (fotografija 1). 

Vsebina naročila in pravilnost odvzetega BV 
se ugotavlja preko črtnih kod, s katerimi so 
BV opremljeni. Ob registraciji (fotografija 2) 
vzorci dobijo laboratorijsko identifikacijsko 
številko (ID) s črtno kodo, ki vsebuje vrsto 

naročenih preiskav, podatke o naročniku in 
pomembne (PRAVILNE) podatke o bolniku/
preiskovancu (fotografija 3). 

Laboratorijski informacijski sistem (LIS) (fo-
tografija 4) omogoča kreiranje delovnih list 
za posamezne analizatorje glede na vsebino 
naročila. Analize se izvajajo po predpisanih in 
preizkušenih (validiranih) metodah, ki zahtevajo 
tudi ustrezno vrsto in pripravo vzorca. Večina 
biokemičnih in imunokemičnih preiskav se 
izvaja iz seruma ali plazme, zato je potrebno 
BV (kri) centrifugirati (fotografiji 5,6 ). 

 Foto 1: Sprejem BV  Foto 2: Priprava BV  Foto 3: Registracija naročil

 Foto 4: LIS  Foto 5: Centrifugiranje  Foto 6: Centrifugiranje

kultura organizacije
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Za plinsko analizo je potrebna heparin-
izirani kri, ki jo je potrebno pred aplikacijo 
homogenizirati (fotografija 7). 

Vzorce za redke in/ali zelo specifične 
preiskave, ki jih v našem laboratoriju ne 
izvajamo, je potrebno ustrezno pripraviti 

 Foto 7: Homogenizacija BV za 
plinsko analizo

 Foto 8: Priprava BV za transport v 
tuje laboratorije  Foto 9: Alikvotiranje

 Foto 10: Biokemija

 Foto 14: Imunokemija

 Foto 12: Imunokemija

 Foto 16: Imunokemija 
- biokemija

 Foto 11: Biokemija

 Foto 15: Imunokemija

 Foto 13: Imunokemija

 Foto 17: Analiziranje in 
preverjanje rezultatov

za transport v tuje laboratorije (fotografija 
8). 

Zaradi določenih omejitev (prostorskih, 
finančnih,…) in tudi iz etičnih (humanih) 
razlogov (en BV za več različnih analiza-
torjev) se analize ne izvajajo iz primarnih 

vzorcev, temveč jih alikvotiramo in nato 
sekundarne vzorce opremimo z ustreznimi 
črtnimi kodami (fotografija 9). Vsako do-
datno naročilo zahteva dodatno črtno 
kodo in dodatno alikvotiranje (in tudi 
dodatni strošek!). 

ANALITSKA FAZA
Povezava analizatorjev v informacijsko 
mrežo omogoča branje vsebine naročila 
iz črtnih kod in izvedbo zahtevanih analiz 
za zahtevane preiskave ter prenos rezul-
tatov nazaj v LIS (Fotografije 10, 11, 12, 13: 
Biokemija, imunologija). 

Sledi preverjanje rezultatov: laboratorijski 
strokovnjak, ki je odgovoren za delo na 
določenem analizatorju, preveri rezultate 
in morebitna opozorila, ki jih je analizator 
pri analiziranju zaznal oziroma zabeležil 
ter ustrezno ukrepa, če je potrebno 

(preverjanje patoloških rezultatov, 
redčenje vzorca, ponovno centrifugiranje 
in ponovitev analiz, pisanje pojasnil in 
komentarjev) (fotografije 14, 15, 16, 17). 

kultura organizacije



16

POANALITSKA FAZA
Ko so bili vsi zgoraj opisani ukrepi izvedeni, 
se rezultati potrdijo na prvi stopnji (fotografiji 
18,19). Nato sledi končno potrjevanje, še prej 

pa preverjanje in primerjava rezultatov z 
bolnikovo zgodovino (fotografija 20). 

Končna potrditev pomeni tudi prenos labora-
torijskega izvida (v PDF obliki) do naročnika. 
Izvidi se natisnejo (fotografija 21) in podpišejo 

 Foto 18: Pregled rezultatov in 
potrjevanje

 Foto 21: Tiskanje izvidov

 Foto 24: Shranjevanje vzorcev

 Foto 19: Potrjevanje izvidov

 Foto 22: Razvrščanje izvidov po 
naročnikih

 Foto 24a: Shranjevanje BV

 Foto 20: Potrjevanje rezultatov na 
končnem nivoju

 Foto 23: Možnost konzultacije pri 
predstojnici

 Foto 25: Zabojnik za infektivni 
odpad

ter razvrstijo po naročnikih (fotografija 22). 
Pomoč pri interpretaciji rezultatov oziroma 
pri ugotavljanju vzrokov za nepričakovan 

ali nerazumljiv rezultat nudi predstojnica 
Diagnostičnega laboratorija (fotografija 23).

Po končanih analizah se primarni vzorci 
hranijo v hladilniku do 7 dni (tam, kjer je 

to smiselno) (fotografiji 24, 24 a), nato pa se 
odstranijo v zabojnike za infektivni material 
(fotografija 25). 

kultura organizacije
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 Foto 31: Menjava oken

 Foto 33: Shranjevanje BV

 Foto 32: Menjava oken

 Foto 34: Shranjevanje BV

V poanalitsko fazo sodi tudi čiščenje labo-
ratorija (fotografiji 26 in 27) in razkuževanje 
delovnih površin (fotografija 28) ter odmor 
za laboratorijsko osebje (fotografiji 29 in 
30).

 Foto 26: Pomivalnica  Foto 30: Odmor osebja

 Foto 28: Razkuževanje delovnih 
površin Foto 27: Čiščenje

 Foto 29: Odmor osebja

Tako poteka proces dela v biokemičnem in 
imunokemičnem laboratoriju 24 ur dnevno, 
vse dni v letu, v normalnih ali IZREDNIH 
razmerah (menjava oken) (fotografiji 31-32). 
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem 
mojim punčkam, ki so voljno prenašale 
skoraj nemogoče delovne pogoje (fotografiji 
33 in 34) in ostale »fit«, vsem naročnikom 
naših storitev za potrpežljivost in razume-
vanje, koordinatorju dogodkov Božidarju 

Podobniku, Roku Puclju in celotni njegovi 
tehnični ekipi za hitro odzivnost pri sanaciji 
posledic tega grobega posega v proces dela 
Diagnostičnega laboratorija.

kultura organizacije
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zdravje

Aleš Krajšek

ŠTEVILO KADILCEV 
V SB NM
Graf je izdelan na podlagi Analize zdravst-
venih pregledov zaposlenih v SB  in sicer 
za obdobje:

a) 2004 – 2007•	
b) 2008 – 2010•	
c) 2010 -  2013•	

Nehajte kaditi, dokler ste še živi

V prvih dveh obdobjih je bila narejena anali-
za samo za celotno bolnišnico, v tretjem ob-
dobju se je pojavila potreba po podrobnejši 
analizi po oddelkih, kar bo veljalo tudi za 
naslednje obdobje. Ker pregledi še niso 
končani, podatki niso dokončni. Manjši 
oddelki so bili v analizi združeni.

ŠKODLJIVOSTI 
KAJENJA 
Po navedbah Svetovne zdravstvene orga-
nizacije umre vsakih 6,5 sekund ena oseba 
zaradi kajenja. Raziskava predvideva, da 
ljudje, ki začnejo kaditi v najstniških letih 
(kar jih stori več kot 70 %) in nadaljujejo s 
kajenjem še dve desetletji ali več, umrejo 20 
do 25 let prej od tistih, ki nikoli ne prižgejo 
cigarete.

Nista samo rak pljuč in obolenje srca tista, 
ki povzročata resne zdravstvene težave in 
smrt. 

Posledice škodljivega učinka kajenja na 
telo:

izguba las•	
nastanek očesne mrene•	
gubanje kože•	
izguba sluha•	
kožni rak•	
propadanje zob•	
emfizem•	
osteoporoza•	
obolenja srca•	
rane na želodcu•	
obarvani prsti•	
rak maternice in splav•	

Če takoj po prebujanju prižgete prvo cigareto;⇒	
Če pokadite več kot 20 cigaret na dan;⇒	
Če kadite, tudi ko ste bolni;⇒	
Če se počutite neprijetno v prostorih za nekadilce;⇒	
Če kadite cigarete, ki imajo več kot 1,5 mg nikotina;⇒	
Če zmeraj kadite po obrokih ali spolnih odnosih ali v ⇒	
družbi;
Če ste že neuspešno poskušali s prenehanjem kajenja ...⇒	

... obstaja velika verjetnost, da ste zelo močno zasvojeni in 
odvisni od kajenja, in obstaja velika verjetnost, da boste resno 
zboleli in prezgodaj umrli. 

Ne obstaja varna meja - vsaka cigareta resno ogroža vaše 
zdravje. 
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zdravje

spremenjena sperma•	
luskavica•	
Buergerjeva bolezen•	
Rak: •	 Več kot 40 elementov v tobačnem 
dimu povzroča raka. Kadilci 22x 
pogosteje zbolijo za pljučnim 
rakom v primerjavi z nekadilci.  
Glede na študije se tveganje nastanka 
drugih vrst raka povečuje z dolžino 
kajenja: 

rak nosu (2 x), •	
jezika, žleze slinavke in žrela (6 do •	
27 x), 
grla (12 x), •	
požiralnika (8 do 10 x), •	
glasilk (10 do 18 x), •	
želodca (2 do 3 x), •	
ledvic (5 x), •	
mehurja (3 x), •	
penisa (2 do 3 x), •	
trebušne slinavke (2 do 5 x), •	
rektuma (3 x) in •	
anusa (5 do 6 x)•	
nekatere študije omenjajo povezavo •	
med kajenjem in rakom na prsih.

SOČASNI VPLIV 
DELOVNEGA 
OKOLJA IN 
KAJENJA NA 
ZDRAVJE
Istočasna izpostavljenost strupenim 
snovem in cigaretnemu dimu na 

delovnem mestu deluje bolj škodljivo, 
kot je učinek posamezne izpostav-
ljenosti. Na številnih delovnih mestih 
so delavci izpostavljeni strupenim 
kemikalijam, mineralnim vlaknom, 
dimu, vibracijam, hrupu ali slabim er-
gonomskim pogojem. Delovni pogoji 
slabše vplivajo na zdravje kadilcev kot 
nekadilcev. Kajenje na delovnih mestih 
je potrebno prepovedati, da bi se izognili 
interakciji s poklicno izpostavljenostjo 
nevarnim dejavnikom.

Nevarni učinki kajenja se povečajo pri 
sočasni izpostavljenosti nevarnim de-
javnikom delovnega in bivalnega okolja (1). 
Kajenje je mnogo nevarnejše v kombinaciji 
s škodljivimi vplivi delovnega okolja (2). 

Tobak se je pojavil v 15. stoletju in je ostal do 
danes najbolj razširjena droga. Šele v drugi 
polovici 20. stoletja pa so začeli proučevati 
škodljive vplive kajenja na delovnih mes-
tih. Vzrok je bil porast pljučnega raka pri 
delavcih- kadilcih. Rezultati raziskav so 
pokazali, da je kajenje pogostejši vzrok smrti 
in invalidnosti od posameznega dejavnika 
tveganja na delovnem mestu. Kajenje 
poveča občutljivost za strupene snovi in 
zmanjšuje obrambno sposobnost proti 
delovanju nevarnih dejavnikov predvsem 
delovnega okolja. 

Kadilski dim je kompleksna mešanica 
organskih in anorganskih sestavin v ob-
liki pare in delcev ter prostih radikalov. 
V telesu povzroči vnetje sluznice dihal, 
edem bronhov in pljuč, znake akutnega 
bronhitisa in poslabšanje astme. Kadilski 
dim je, poleg kemijskega onesnaženja, 
glavni vzrok kroničnih obstruktivnih 
bolezni (3). Dolgoletno kajenje poveča 

občutljivost za infekcije (4). Cigaretni dim 
vsebuje tudi citotoksične snovi in lahko 
povzroči genetske lezije, saj vpliva na mu-
tacijo in proliferacijo celic. Rak pljuč, grla, 
žrela, požiralnika, ledvic, sečnega mehurja 
je vzročno povezan s kajenjem (1). 

Pasivni kadilci so izpostavljeni kadilskemu 
dimu podobne sestave kot kadilci. Gre za 
kancerogeni dim. Raziskave kažejo, da je 
pasivna izpostavljenost kriva za 9 do 13% 
karcinomov in za 15 do 26% infekcij dihal-
nih poti pri otrocih. Potrjeni so tudi vplivi 
pasivnega kajenja na delovnem mestu na 
zmanjšanje pljučne funkcije nekadilcev 
(5). Ti podatki so še eden izmed razlogov 
za omejitev kajenja na javnih in delovnih 
mestih. 

SOČASNI VPLIVI 
DELOVNEGA 
OKOLJA IN 
KAJENJA
1. KEMIJSKE ŠKODLJIVOSTI
Pri poklicni izpostavljenosti anorgan-
skim kemijskim snovem je ugotovljen 
sinergistični učinek kombinacije delovanja 
kajenja in arzena oz. njegovih spojin (6) ter 
silicija / silikoze (1) pri razvoju pljučnega 
raka ter aditivni učinek pri izpostavljenosti 
niklju (1). Mnoge organske spojine na 
delovnem mestu lahko onesnažijo 
cigareto in z gorenjem postanejo še bolj 
toksične. Škodljivo kancerogeno, irita-
tivno in toksično delovanje posameznih 
policikličnih aromatskih ogljikovodikov, 
ki nastajajo pri nepopolnem gorenju in 
so pomembni tudi na delovnih mestih, 
je povečano pri dodatni izpostavljenosti 
cigaretnemu dimu (1). Znani so tudi 
škodljivi vplivi dima kovin, ki nastajajo 
pri varjenju in pri vdihavanju izpušnih 
plinov motorjev. Kajenje tudi povečuje 
vpliv alkohola pri nastanku raka zgornjega 
dela prebavil. 

Cigaretni dim zmanjšuje čas preživetja 
bolnikov z rakom pljuč, ki so jih zdravili s 
kemoterapijo(1).

2. FIZIKALNI DEJAVNIKI
Potrjena je tudi interakcija med kajenjem 
in izpostavljenostjo žarčenju (7). Ob 
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izpostavljenosti karcinogenemu radonu 
kajenje pripomore k pojavu raka pljuč v 
zgodnejših letih (1). Pri sočasni izpostav-
ljenosti radonu lahko pride do nastanka 
levkemije, melanoma in raka ledvic. Kajenje 
poslabša vibracijsko bolezen in okvaro sluha 
zaradi delovanja na ožilje (8). 

3. BIOLOŠKI DEJAVNIKI
V povezavi s kajenjem se poslabšajo alergijske 
reakcije, imunski sistem in astma (9) ter bisi-
noza (10). Pri kadilcih, ki so pri delu izpostav-
ljeni rastlinskemu prahu, mikroorganizmom, 
glivicam, razgrajenim snovem živinorejskih 
proizvodov, živalskim odpadkom in pesti-
cidom, je pogostejši nosni in rak obnosnih 
votlin (1). 

4. NEERGONOMSKI POGOJI 
DELA
Kajenje je lahko vzrok ali posledica slabih 
psihosocialnih in ergonomskih pogojev 
dela (1). Nivo stresa je pri kadilcih blago 
povišan, odvisnost od kajenja pa stres le še 
poveča. Kajenje je najbolj razširjena bolezen 
odvisnosti in motnja obnašanja. Zato je 
potrebno v program prenehanja kajenja  
nujno vključiti vse napore, da se odstranijo 
ali vsaj ublažijo psihosocialni in ergonomski 
stresi na delovnem mestu.

Kajenje na delovnem mestu poveča nevar-
nost za razvoj naslednjih bolezni (1):

Bronhitisa, emfizema in pljučne fibroze •	
(prah premoga, silicija, aluminijevega 
oksida)
Astme (soli platine, sestavine epoksi •	
smole)
Raka (strupene kemijske snovi, •	
radioaktivno sevanje, patogeni organizmi, 
rastlinski in živalski prah)
Bolezni srca in ožilja (CO, nikotin, dušikovi •	

oksidi, vodikov cianid, katran)
Poškodbe•	
Psihosomatske bolezni•	

Strokovnjaki menijo, da je 4-5% raka pljuč 
v povezavi s poklicno izpostavljenostjo (1). 
Vpliv poklicne izpostavljenosti na smrtnost 
zaradi raka pljuč je v nekaterih primerih 
zelo velik (11). Kajenje predstavlja še 
veliko dodatno nevarnost pri vdihavanju 
azbesta za nastanek raka pljuč (1:10). Ni pa 
potrjeno, da kajenje vpliva na večji pojav 
azbestoze (1).

MEHANIZEM 
DELOVANJA 
CIGARETNEGA 
DIMA IN 
NEVARNIH SNOVI 
DELOVNEGA 
MESTA
Cigaretni dim medsebojno s kemijskimi 
snovmi delovnega mesta na štiri načine 
ruši zdravje delavcev (1):

Modificira in povečuje občutljivost za •	
mnoge toksične snovi (azbest);
Povečuje koncentracijo škodljive snovi •	
(policiklični aromatski ogljikovodiki, CO, 
benzen, akrolein, pesticidi, kadmij);
Služi kot nosilec za prenos onesnaženj •	
(prahu, svinca, živega srebra, 
formaldehida). Z gorenjem cigaret 
kemikalije delovnega mesta postajajo 
še bolj toksične;
Interferira v proces biotransformacije •	

nekaterih organskih snovi in 
zdravil.

Cigaretni dim v pljučih poveča 
odlaganje vdihanih delcev in 
moti njihovo čiščenje. Sestavine 
z največjo toksičnostjo ciliarnega 
aparata so hlapljivi aldehidi in 
vodikov cianid. Cigaretni dim 
vsebuje karcinogene snovi. Med 
njimi je najbolj poznan benzo-
piren. V pljučih se transformira v 
benzopiren diol epoksid, ki se veže 
na gen, ki nas ščiti pred razvojem 
raka pljuč (1). 

Mehanizem interakcije se razlaga z vezavo 
sestavin cigaretnega dima za ista mesta 
prenosa kot nekatere škodljive snovi ali z 
uporabo istega načina biotransformacije. 
Encim citokrom P-450 aktivira nekatere 
kancerogene cigaretnega dima.

Seveda obstaja velika razlika v individualni 
občutljivosti, saj samo 15% hudih kadilcev 
razvije klinične znake kroničnih bolezni, 
50% pa nima nobenih znakov kadilske 
bolezni. Te  pojasnjujejo z razlikama 
v interakciji genetskih dejavnikov in 
dejavnikov delovnega okolja: mutacije 
genov, ki sodelujejo v detoksikaciji ter 
aktivaciji škodljivih in kancerogenih snovi,  
hormonske razlike (rak pljuč pri ženskah 
stimulirajo estrogeni in progesteroni 
preko hormonskih receptorjev), osebnos-
tne značilnosti, stil življenja in občutljivost 
zaradi onesnaženja delovnega okolja (1). 
Pomanjkanje nekaterih sestavin hrane 
(»čistilcev prostih radikalov«): selena, 
beta-karotena, vitamina E, C, A  poveča 
možnosti za razvoj raka pljuč. 

Ugotovljeno pa je tudi, da so v zaprtih 
pisarniških prostorih z umetno ventilacijo, ob 
sočasni izpostavljenosti formaldehidu iz lesa, 
bolezenski znaki pljučne bolezni bolj izraženi 
pri kadilcih (aktivnih in pasivnih, 1).

POSLEDICE 
KAJENJA NA 
DELOVNIH MESTIH

Pogostejše kadilske bolezni in skrajšanje •	
življenjske dobe (1): 25% kadilcev izgubi 
povprečno 23 let življenja.
Dvakrat pogostejše so poškodbe na delu •	
zaradi okupacije rok, draženja oči, kašlja, 
povečane koncentracije CO, ki vpliva na 
reflukse in pozornost.
Pogostejše so odsotnosti z dela, •	
zmanjšana je produktivnost.
Povečani so stroški odškodnin zaradi •	
posledic pasivnega kajenja.
Pogostejše je čiščenje delovnih prostorov •	
in opreme ter prezračevanje.
Povečana je nevarnost požarov.•	

Delodajalci želijo delovna mesta brez 
kadilcev iz dveh razlogov: zaradi direkt-
nega vpliva na produktivnost in zaradi nega-
tivnih posledic kajenja na zdravje delavcev 
(1). Če kadilec preneha s kajenjem pred 65. 
letom starosti, prihrani 40 do 67% stroškov 

zdravje
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za medicinske storitve, ki bi jih porabila 
oseba, ki kadi še naprej (1).

Dvomljiva je tudi korist posebnih prostorov 
za kadilce v tovarnah, saj stimulirajo »kadil-
ske pavze«, postanejo kotiček za odmor 
in druženje, povečajo stroške čiščenja ter 
prezračevanja in destimulirajo tiste, ki so 
prenehali kaditi. 

Najboljša preventiva je opustitev kajenja. 
To pripomore k zmanjšanju obolevnosti, 
zgodnjih upokojitev, predvsem pa pomeni 
boljše zdravje, dobro počutje in uspeh pri 
delu. Delovno mesto »brez cigarete« je 
zelo ugodno za uvedbo protikadilskega 
programa. Tako se spreminja stil življenja 
delavcev in njihovo zdravje.

Predvsem pa se pozitivna spoznanja in zdrav 
stil življenja prenaša na vse člane družine in 
prijatelje. Kadilci se brez cigarete počutijo 
slabo, saj gre za nikotinsko odvisnost ( 1). 
Brez medicinske podpore zato uspe le 
redek kadilec. Seveda pa morajo deloda-
jalci, če hočejo obdržati delovna mesta 
brez cigarete, izboljšati organizacijo dela, 
medsebojne odnose in ergonomske pogoje 
dela, predvsem pa je potrebno zmanjšati 
strese na delovnem mestu, sicer bo le težko 
rešiti problem kajenja na delu.

Kajenje je ena izmed redkih škodljivosti, ki 
jo lahko z dobro preventivo obvladamo. 
Potrebno je le upoštevati dosedanje izkušnje 
in rezultate raziskav ter vztrajno nadalje-
vati prizadevanja za čisti zrak in zdravju 
prijaznejše delovne pogoje.
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Pa še to ...
Ne kadim. Nikoli nisem.

Tudi pri ostalih me kajenje pravzaprav ne moti. Ravnam se po načelu “živi in pusti živeti.” 
Vsak človek ima neke svoje majhne slabosti in če me dim moti, se pač umaknem.

Prepoved kajenja v javnih ustanovah pa je, vsaj zame, dobrodošla iz nekega drugega 
razloga. 

Prvič: moja obleka ne smrdi več po postanem tobaku in zvečer mi ni treba umivati las 
po vsakem druženju s prijatelji ali sodelavci.

Drugič: zelo, zelo, zelo... me je motila svinjarija, ki so jo kadilci puščali za seboj. Polni 
pepelniki in kavne skodelice čikov so se na mizah “cmarile” nekaj ur, preden jih nekdo iz 
protesta ni zabrisal v smeti in pri tem upal, da ne bo potrebna gasilska intervencija. In iz 
tistih skodelic smo naslednjič spet pili kavo! Fuj!

Tretjič: kadilci so imeli vedno opravičen razlog za pavzo med delom, nekadilci pa niti 
približno. 

Zato z veseljem pričakujem dan, ko bomo tudi pri nas dosledno upoštevali zakon in postali 
ustanova brez kajenja, kot je npr. Krka, po kateri se na mnogih področjih zgledujemo.

Kadilčevo tihožitje

Zdenka Seničar
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Učinki kajenja na 
zdravje
Danes so škodljivi učinki kajenja tobaka 
že dobro poznani, tako za kadilce same 
kot tudi za tiste, ki so cigaretnemu dimu 
izpostavljeni.

Ocenjeno je, da je v Evropski uniji več kot 
pol milijona smrtnih žrtev na letni ravni, 
povezanih s kajenjem. Za zaščito nekadilcev 
na delovnem mestu in za spodbujanje kadil-
cev pri opuščanju kajenja so bila pripravljena 
evropska priporočila za spodbujanje okolja 
brez tobačnega dima. Prepovedi kajenja na 
delovnem mestu so pričeli uvajati v številnih 
državah EU. Obstaja že nekaj dokazov, da je 
ta pristop uspešen, saj se je število ljudi, ki 
so utrpeli srčni napad zmanjšalo, odkar je 
bila uvedena splošna prepoved kajenja v 
zaprtih prostorih.

Zavedajte se, da ...
Cigaretni dim vsebuje več kot 4.000 •	
kemičnih snovi, od teh jih kar 70 lahko 
povzroči raka. Prav tako povečuje 
tveganje za bolezni srca, ožilja in dihal.
Kajenje zmanjšuje plodnost žensk in •	
strupene snovi v tobačnem dimu lahko 
škodljivo vplivajo na razvoj nerojenega 
otroka. Najpogostejši povzročeni 
problemi so splav, zaostanek v rasti in 
motnje v delovanju placente (ki hrani 
zarodek).

Nekadilska delovna okolja

Kajenje povečuje tveganje za erektilno •	
disfunkcijo in lahko negativno vpliva na 
moško plodnost.
Kajenje spreminja okus in vonj, je •	
povezano s slabim zadahom in pri 
kroničnih kadilcih povečuje tveganje za 
izgubo zob kar do trikrat. Tveganje se 
lahko vrne tudi po prenehanju kajenja.
Posledice kajenja niso omejene samo na •	
kadilca, saj tobačni dim v okolju (TDO, 
imenovan tudi pasivno kajenje) prav 
tako vsebuje nevarne snovi. Kadilec 
s svojim ravnanjem ogroža zdravje 
svojih sodelavcev, strank, prijateljev in 
družine.

Zakaj bi morali 
razmisliti o 
opustitvi kajenja? 
Nikoli ni prepozno prenehati s kajenjem, 
toda bolje je kajenje opustiti, še preden 
se pojavijo zdravstveni problemi. 

Če se odločite prenehati kaditi: 
živite dlje – od dveh kadilcev eden •	
umre zgodaj in izgubi približno 16 let 
življenja; 
razpolovite nevarnost srčnega napada v •	
obdobju 5 let po prenehanju kajenja; 
razpolovite možnosti za nastanek raka •	
v obdobju desetih let po prenehanju 
kajenja; 
povečate svojo plodnost in zmanjšate •	
tveganje erektilne disfunkcije; 
zmanjšate tveganje za nastanek •	
pljučnega raka in srčnih bolezni pri svoji 
družini in prijateljih, ki ga povzroča dim 
vaših cigaret v obliki pasivnega kajenja; 
ste dober zgled svojim otrokom; 

pomagate svojim otrokom, da se izognejo •	
napadom astme in infekcijam prsnega 
koša; 
prihranite denar in ga porabite na •	
drugačen način;
imate manj gubic, bolj bele zobe in bolj •	
uživate v okusu jedi.

Kakšne so ovire za 
opustitev kajenja? 
Cigarete vsebujejo nikotin, ki povzroča 
hudo zasvojenost in ko njegova raven v 
krvnem obtoku pade, boste hrepeneli po 
naslednji cigareti. To se lahko zgodi manj 
kot uro po predhodni cigareti. Kajenje je 
priučena navada in je povezana s prijetnimi 
izkušnjami, kot je na primer cigareta po 
obroku. Čeprav so tveganja splošno znana, 
še zmeraj obstajajo “lažne resnice” o kajenju, 
v katere splošna javnost verjame. 

Nekatere običajne lažne 
resnice

Nisem verižni kadilec in kadim cigarete z •	
manj katrana, zato moje zdravje ni resno 
ogroženo.
Nikoli ne inhaliram, zato ne bom imel •	
problemov z dihali ali pljučnega raka. 
Kadim samo v družbi, zato nisem odvisen •	
od cigaret.
Moj dedek je kadil celo življenje in nikoli •	
ni imel težav, zato imam srečo pri genih 
gotovo tudi jaz.
Samo kajenje mi pomaga odpraviti •	
stres.
Vedno sem kadil in zame je že prepozno, •	
da bi odnehal.
Če preneham kaditi, se bom zredil.•	

Vendar pa nobena od teh izjav ne temelji 

Aleš Krajšek
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na kakršnih koli prepričljivih znanstvenih 
dokazih.

Varna raven kajenja ne obstaja. Svoje 
navade lahko spremenite pri kateri koli 
starosti, pri tem vam lahko podporo 
nudijo vaši prijatelji, družina, vaš delo-
dajalec in sodelavci. 

Kajenje na 
delovnem mestu: 
pogosta ljudska 
prepričanja

Inženirji se strinjajo, da – v nasprotju •	
s splošnim prepričanjem – ne obstaja 
tak prezračevalni sistem, ki bi lahko 
popolnoma odpravil dim. To pomeni, 
da bodo notranji kadilski prostori 
vedno onesnaževali zrak v nekadilskih 
prostorih.
Urejanje kadilskih prostorov v območjih •	
okoli vrat, oken ali ventilatorjev stavb prav 
tako vodi k poklicni izpostavljenosti TDO 
zaradi prepiha.
Kadilnice ne preprečujejo izpostavljenosti •	
delavcev TDO. Osebje za čiščenje kadilskih 
prostorov mora med delovnim časom 
vdihovati onesnažen zrak.
Kljub pogostim ljudskim prepričanjem •	
je bilo dokazano, da zakonodaja, ki 
prepoveduje kajenje v zaprtih prostorih, 
nima škodljivih učinkov na gostinstvo. 
Številne študije so primerjale podatke 
pred uvedbo in po uvedbi prepovedi 
kajenja v EU in v ZDA ter ugotovile, da 
se je prodaja v gostinskem segmentu 
pravzaprav še povečala.

Ekonomski 
vidiki kajenja na 
delovnem mestu

Kajenje zelo zvišuje stroške. Podatki •	
kažejo, da so kadilci pogosteje na daljših 
in krajših bolniških dopustih kot nekadilci 
in nekdanji kadilci.
Kadilci so manj produktivni na delovnem •	
mestu, kadar odidejo na odmor za 
cigareto.
Požarna škoda zaradi pokajenih tobačnih •	
izdelkov, kakor tudi stroški za čiščenje 
in vzdrževanje prostorov, dodatno 
prispevajo k stroškom kajenja na 
delovnem mestu.

Zdravstveni učinki TDO na nekadilce so •	
izredno visoki in prispevajo k povečanju 
stroškov, ki jih imajo podjetja zaradi 
kajenja.
Delovni prostori, kjer je kajenje dovoljeno, •	
prinašajo številna tveganja. Stroški 
požarnega zavarovanja so višji. 
Zaposleni lahko vložijo tožbo, če utrpijo •	
škodljive učinke na zdravje.

(Več informacij: Evropska agencija za 
varnost in zdravje pri delu, preprečevanje 
negativnih vplivov tobačnega dima na 
delovnem mestu: http://osha.europa.eu/
sl/topics/whp/index_html) 

Dobro je vedeti
Generalni direktorat Evropske komisije za 
zdravje in varstvo potrošnikov je v letu 2011 
pričel z novo proti kadilsko kampanjo “Ex 
kadilci so zmagovalci”. 

Ta tri letna kampanja 
vsebuje izjemno 
učinkovito orodje, ki 
pomaga kadilcem pri 
opuščanju kajenja. 
iCoach je brezplačna 
digitalna platforma z 
zdravstvenim men-

torstvom, ki je na voljo v 23 uradnih jezikih 
EU. Za razliko od drugih digitalnih zdravst-
venih orodij se iCoach osredotoča na 
osebe, ki niso pripravljeni prenehati kaditi 
in tiste, za katere obstaja velika verjetnost, 
da bodo znova pričeli kaditi. Do sedaj so 
bili rezultati presenetljivi. Več kot 30 % 
tistih, ki začnejo program, preneha kaditi 
(več informacij: www.exsmokers.eu) 

OPUŠČANJE 
KAJENJA
Kako začeti z opuščanjem 
kajenja

KORAK1. 

Naštejte razloge, zaradi katerih želite prene-
hati kaditi.

KORAK2. 

Določite datum prenehanja kajenja.
KORAK3. 

Fizično in psihično se pripravite na prene-
hanje kajenja.

KORAK4. 

Prenehajte kaditi in ta dogodek obeležite 
na poseben način.

KORAK5. 

Najdite čas za odmor in sprostitev.
KORAK6. 

Opazujte in posnemajte nekadilce.
KORAK7. 

Zatrite željo po kajenju.
KORAK8. 

Prebudite svojo domiselnost.
KORAK9. 

Upoštevajte nasvete, ki so vam v pomoč.

OPUSTITEV KAJENJA PRINAŠA 
KORISTI

Ko boste prenehali kaditi, pojdite k •	
zobozdravniku, da vam očisti in spolira 
zobe.
Izogibajte se kave, alkohola in dugih •	
pijač, pri katerih običajno tudi kadite. Pijte 
zeliščne čaje, sadne sokove ali mineralno 
vodo. 
Odpovejte se kajenju skupaj z znancem, •	
sodelavcem, s katerim se lahko v dnevnih 
stikih spodbujata.
Povejte ljudem, da se odvajate kajenja in •	
jih prosite, da vam ne ponujajo cigaret in 
naj ne kadijo, kadar so skupaj z vami.
Zapisujte si pozitivne stvari, ki ste jih •	
ugotovili po prenehanju kajenja: svež 
zadah iz ust, lažje dihanje, več življenjske 
moči, čistejši zobje, boljši občutek za vonj 
in okus, lepša barva in videz kože, svež 
vonj las in obleke.
Če si zaželite cigarete, žvečite žvečilni •	
gumi ali vzemite sveže sadje.
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In spravljajte na stran denar, ki ste ga •	
prihranili, ker ne kadite in si nekaj kupite za 
proslavo prve in naslednjih obletnic, od kar 
NE KADITE.

DOBRA NOVICA
Ko prenehate kaditi, se telo začne čistiti. Po 
desetih letih nekajenja je tveganje za srčni 
infarkt enako s tveganjem nekadilcev, tveganje 
za nastanek pljučnega raka pa se razpolovi.

Razmišljate, da bi opustili kajenje, a so 
vam na voljo številni izgovori, zakaj to ni 
potrebno?

Poznam nekaj ljudi, ki so kljub kajenju zdravi 
kot ribe!

NAPAČNA TRDITEV.
Ne kadim veliko, saj sem zmanjšal število 
pokajenih cigaret.

TO JE ZAVAJANJE.
Lahko sem brez skrbi, saj kadim le lahke 
cigarete.

NIKAR NE BODITE BREZ SKRBI!
Težko je opustiti kajenje, nikoli ne bom 
zmogel.

NE BOSTE, ČE V NEUSPEH 
VERJAMETE ŽE VNAPREJ. LE 
ODLOČITI SE MORATE!
Bojim se, da bom imela slabo vest, če mi ne bo 
uspelo.

NE IZGOVARJAJTE SE NA SLABO 
VEST.

1 cigareta MANJ = 5 minut življenja 
VEČ!

VPRAŠALNIK O KAJENJU 
(FAGERSTRÖMOV TEST)

NAVODILO

Obkrožite številko pred odgovorom, ki velja za Vas.

1. Kdaj po tem, ko vstanete, pokadite prvo cigareto?
3) v roku 5 minut,
2) 6 do 30 minut,
1) 31 do 60 minut,
0) po eni uri.

2. Vam je težko zdržati brez cigarete v prostorih (na primer v cerkvi, knjižnici, kino 
dvorani itd.), kjer se ne sme kaditi?

1) da,
0) ne.

3. Kateri cigareti se ne bi želeli odreči?
1) prvi zjutraj,
0) kateri od ostalih.

4. Koliko cigaret povprečno pokadite na dan?
0) do 10,
1) 11 do 20,
2) 21 do 30,
4) 31 in več.

5. Kadite zjutraj več kot preostali del dneva?
1) da,
0) ne.

6. Se vam pripeti, da kadite, ko ste bolni in morate čez dan ostati v postelji?
1) da,
0) ne.

Seštejte številke, ki ustrezajo vprašanjem1- 6. REZULTAT ____________
0 do 2 točki: Imate srečo. Sploh niste ali pa ste v zelo majhni meri odvisni od nikotina. •	
Prenehati vam bo zelo lahko in imeli boste komaj kaj abstinenčne krize.
3 do 4 točke: Od nikotina ste odvisni v majhni meri. Če boste prenehali boste •	
čutili rahlo abstinenčno krizo, ki pa se jo da nadzirati s produkti z nikotinskimi 
nadomestki.
5 do 10 točk: Ste v srednji ali visoki meri odvisni od nikotina. Ob prenehanju boste •	
najverjetneje občutili telesno ali psihično abstinenčno krizo, ki pa se jo da nadzirati 
s produkti z nikotinskimi nadomestki. Po nekaj dneh bodo ti simptomi izginili.

Viri:
http://www.odvadisekajenja.si/publikacija-odvadi-se-kajenje.html•	
Analize	zdravstvenih	pregledov	zaposlenih	v	SB	NM•	
http://www.tobak-zveza.si/•	
http://ecigarete.si/•	
Prim. mag. Tatjana Marija Gazvoda, dr. med., svetnica, spec. med. dela, prometa in športa•	
mag.	Jožef	Horvat,	univ.	dipl.	ing.	kem.,	UL,	Visoka	šola	za	zdravstvo•	
http://osha.europa.eu•	
http://www.tobak-zveza.si/•	
http://www.drmed.org/•	
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Muzikoterapija in pomoč pacientu po 
možganski kapi s pomočjo logoterapije

Irma Kumer

MOŽGANSKA KAP
Možgani so kompleksen in čudežen stroj, 
ki nadzoruje in interpretira veliko različnih 
sporočil (Stables, O'Maonaigh, Harnett in 
Trdan, 2006).

Mnogo ljudi ogroža možganska kap, 
vendar tega ne vedo ali pa bolezni ne 
jemljejo dovolj resno zlasti zato, ker se 
ne zavedajo njenih posledic. Možganska 
kap ni samo katastrofa za posameznika, 
ampak prinaša tudi hude obremenitve za 
njegovo družino in širšo družbo. 

V današnjem obdobju podatki nakazu-
jejo, da letno zboli 15 milijonov ljudi zaradi 
možgansko-žilnih bolezni, 4 milijonov je 
Evropejcev. Od tega jih ena tretjina umre, 
ena tretjina jih ostane stalno odvisna od 
tuje pomoči, le ena tretjina je samostojnih 
v dnevnih aktivnostih. Možgansko-žilne 
bolezni  so bolezen starostnikov, saj večina 
od njih nastopa po 70. letu starosti, pred-
stavlja pa tudi 3. najpogostejši vzrok smrti 
in prvi vzrok invalidnosti v »razvitem« svetu 
(Grad, 2007).  

Dejavniki tveganja

V Sloveniji se je v zadnjih letih  zaradi 
možganske kapi zdravilo okoli 4400 pre-
bivalcev na leto, okoli 2100 jih umre, od 
tega je višji odstotek pri moški populaciji 
(Žvan, 2011). 

Prepoznavanje dejavnikov tveganja za nas-
tanek možganske kapi je najpomembnejši 
vidik, ki ga mora sprejeti širša družba. 
Posameznike je potrebno osveščati in hkrati 
ozaveščati o pomembnosti izogibanju ne-
varnim snovem, ki povzročajo večje tveganje 
za nastanek omenjene bolezni. Na samo 
starost, spol, prirojene okvare žilja, srčne 
okvare kot dejavnike tveganja za nastanek 
možganske kapi ne moremo vplivati, vpli-
vamo pa lahko na način oblikovanja našega 
življenja in našega vsakdana. Na dejavnike 
tveganja kot so visok krvni tlak, debelost, 
sladkorna bolezen, visoka raven holesterola 

v krvi pa z zdravim načinom življenja lahko 
vplivamo in se na takšen način izognemo 
tveganju za nastanek možganske kapi 
(Tetičkovič, 2006). 

Sodobni načini zdravljenja

Sodobni način zdravljenja možganske 
kapi poteka s pomočjo trombolitičnega 
zdravljenja, ki se po svetu izvaja že več 
kot petnajst let. Izsledki raziskav NINDS 
(The Natoinal Institute of the Neurological 
Disorders and Stroke) ter ECASS (The 
European Cooperative Acute Stroke Study), 
ki sta bili opravljeni v letu 1995 in sta vključili 
1244 bolnikov, so pokazali, da je takšen 
način zdravljenja povsem varen in uspešen 
(Menih, 2011).

Z  znotrajvensko trombolizo je večina pa-
cientov dosegla nevrološko izboljšanje, kar 
pa je za posameznika z možgansko kapjo in 
njenimi posledicami bistvenega pomena.

Ob novejših epidemioloških raziskavah 
strokovnjaki pričakujejo, da se bo zaradi 
izzivov starajoče se populacije razvitega 
sveta razvilo preventivno delovanje, kot 
tudi sodobni in napredni načini zdravljenja 
in rehabilitacije pacientov po možganski 
kapi. 

GLASBA
Glasba nas spremlja že od samega spočetja. 
Poslušanje utripa našega srca in utripanja 
materinega srca med nosečnostjo nam 
jasno dokazuje, da sta glasba in ritem del 
našega življenja. Avtor  Andrews (2004) je 
prepričan, da je glasba zdravilna in da v 
sebi skriva ključe do življenjskih čudežev, 
kot tudi da predstavlja vir energije za naše 
vsakdanje delo.

Muzikoterapija

Muzikoterapija se je pojavljala že med 
Egipčani  pred 4000 leti, kjer so svoje 
paciente zdravili s pomočjo glasbe. Ob 
koncu devetnajstega  stoletja so začeli 
sistematično spremljati vpliv glasbe 

pri pacientih z različnimi boleznimi in 
motnjami. Laboratorijske meritve so 
pokazale, da glasba vpliva na srčni utrip, 
dihanje, srčni tlak in presnovo. Dandanes 
je muzikoterapija pomožna ali samostojna 
terapevtska metoda, katere se poslužujejo 
psihiatri, psihologi, filozofi ter drugi tera-
pevti in glasbeniki (Celarec, 1992). 

Eno od raziskav, ki je pri preučevanju pa-
cientov v globoki komi uporabila glasbo, 
je izvedel raziskovalec Jitesh Narendra. S 
pomočjo EEG (elektroencefalografskega) 
snemanja  je analiziral učinke glasbe na samo 
možgansko valovanje oziroma možgansko 
elektriko. Rezultati so pokazali, da glasba 
stimulira možgane in ima terapevtski učinek 
(Narendra, 2011).

Z raziskavami, ki so jih opravili v Združenih 
državah Amerike, Evropi in Avstraliji v 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja, so 
dokazali, da glasbena terapija koristi ljudem 
s telesnimi in duševnimi motnjami (Odell-
Miller, 2007).

Zadnje študije so pokazale tudi, da je terapija 
s pomočjo glasbe koristna pri ljudeh, ki so 
imeli presaditev kostnega mozga, da glasba 
povečuje duševne sposobnosti ter vpliva 
na telesne funkcije in simptome (Rozman, 
2007).

Različne meritve možganskih aktivnosti 
kažejo, da je pri poslušanju glasbe dejavna 
desna možganska polobla. Kadar glasba 
pomirja posameznika, ima pozitiven učinek 
na napetost mišičja, kar pa bi bilo bistvenega 
pomena pri pacientih po možganski kapi. 
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Glasba spodbuja rast nekaterih možganskih 
struktur in povezave med možganskimi 
središči (Gruhn, 2005).

Danes lahko v modernem svetu najdemo 
mnogo različnih vrst glasbenih terapij. Bistvo 
vseh teh terapij je raziskovanje in poznavanje 
samega sebe. Hkrati imajo glasbene terapije 
velik pomen pri zdravljenju, kot tudi pri pris-
topu do ljudi in jim pomagajo pri njihovih 
psihičnih in telesnih težavah.

Johan Wolfgang von Goethe je dejal, da v 
glasbi delujejo skrite sile v najvišjem smislu. 
Sega namreč tako visoko, da je razum ne 
more obseči in iz nje prihaja učinek, ki 
vse obvladuje, a ga nihče  ne zna razložiti 
(Campbell, 2004).

Leta 1936 je psihologinja in muzikolo ginja 
Kate Heiner dokazala, da naši možgani 
reagirajo na določen način, če poslušamo 
določeno melodijo. 

Durova lestvica, kombinirana s  počasnim rit-
mom, daje človeku občutek veselja, durova 
lestvica s hitrim tempom pa razigranost, 
evforijo, navdušenje in zanos. 

Če človek posluša skladbo v molovi lest-
vici in počasnem tempu, začuti žalost in 
melanholijo, molova lestvica in hiter tempo 
pa nam vzbujata strah, dramatičnost in 
tesnobnost. 

Za vse te trditve je imel svoje mnenje že 
Platon, vendar tega ni mogel dokazati.

V letu 1993 je bila objavljena novica, 
da Mozartova glasba izboljša časovno 
percepcijo in zmožnost izražanja. Doktor 
Tomatis je v svojih raziskavah poudaril, da 
Mozartova glasba v muzikoterapiji predstav-
lja osvobajajoč, blažilen in zdravilen učinek. 
Mozartova glasba s pomočjo svojih ritmov, 
melodij in visokih frekvenc spodbuja in 
aktivira možganske centre k kreativnosti in 
motiviranosti (Campbell, 2004). 

Mozartova glasba ni tako zapletena kot 

glasba matematičnega genija Bacha, ni 
tako čustvena kot Beethovnova, ne uspava 
nas kot uspavanka. Mozartova glasba je 
skrivnostna, poslušljiva in nedolžna. 

Habetova (2010) je mnenja, da ima 
glasba pozitiven učinek pri Alzheimerjevi 
bolezni, pri pacientih po možganski kapi, 
Williamsovem sindromu, pri epilepsiji, 
osebah z duševnimi motnjami, pri osebah, 
ki so odvisni od psihoaktivnih substanc, pri 
avtizmu.

Don Campbell (2004) v svoji knjigi priporoča, 
da v terapevtske namene uporabljamo 
glasbo pol  ure in na ta način upoštevamo 
»Mozart efekt« ter učinkovitost glasbe na 
posameznika.

Medicina bi pri obravnavi pacientov po 
možganski kapi morala upoštevati vsa 
znana dejstva ter jih uporabljati pri celostni 
obravnavi. 

LOGOTERAPIJA
Z vidika logoterapije, ki je osredotočena na 
reševanje človekovih težav in stisk skozi nje-
govo izvirno človeško razsežnost svobode 
in odgovornosti, je potrebno, da slednjo 
upoštevamo ter paciente obravnavamo 
tudi s tega vidika.

Frankl (2005) logoterapijo razlaga na osnovi 
biofizikalne in psihične dimenzije. Na človeka 
gleda celostno z vidika treh dimenzij: človek 
kot telesno bitje, človek kot duševno ali 
psihično bitje ter človek kot duhovno ali 
noogeno bitje.

Logoterapija pomeni zdravljenje duševnosti 
z odkrivanjem smisla. Smisel človek lahko 
odkrije v življenju, če stori neko dejanje, če 
doživi vrednoto ter če trpi. Logoterapija te-
melji na predpostavki, da ima tudi negativen 
dogodek smisel. Seveda pa je to v veliki meri 
odvisno od sposobnosti terapevta, da mu 
vsa ta dognanja prikaže ter njegovo življenje 
osmisli.

Človek je bitje, ki ima brezpogojno vrednost 
in je pri ravnanju z njim brezpogojna etična 
dolžnost spoštovanje njegovega človeškega 
dostojanstva (Ramovš, 2011).

Logoterapija je najbolj znana po tem, da 
resno upošteva človeka kot trpeče bitje. 
Zanjo je  človeško trpljenje dvojno: tako, ki 
ga je trenutno mogoče rešiti in tako, ki se iz 
stvarnih ali osebnih vzrokov trenutno ne da 
rešiti. Tako v prvem kot v drugem primeru 

se posveča  trpečim ljudem, ko torej človek 
kljub psihoterapevtski pomoči še naprej 
trpi. Tudi ko človeško trpljenje ni rešljivo, 
logoterapija izhaja iz izkušnje, da je v njem 
mogoče odkriti njegov smisel. Logoterapija 
ugotavlja, da človekova energija smisla 
ne more presahniti v nobenem trenutku 
življenja in v nikakršni življenjski situaciji. 
Logoterapija ima torej velik pomen tudi 
v trpljenju, da človek v njem odkriva črke 
abecede življenja (Ramovš, 2011).

V bolezni se pokaže spoznanje, da lahko 
posameznik napreduje in se izpopolnjuje le 
preko izbir in odločitev. Posameznik, ki beži 
pred odločitvami in odgovornostjo, se oseb-
nostno ne razvija in lahko zboli. Svoboda 
posameznika predstavlja lahko darilo ali pa 
breme. Darilo zato, ker nam oblikuje prostor 
za osebno oblikovanje življenja, in breme 
zato, ker od nas nenehno zahteva odločitve 
(Zalokar  Divjak, 2011).

Človek je  bitje, ki mnogokrat podleže 
pred bremenom življenja. Tudi pacienti 
po možganski kapi velikokrat ne najdejo 
smisla, da bi nadaljevali svojo življenjsko pot. 
Logoterapevtska obravnava bi posameznikom 
v začetnem obdobju pomagala najti voljo 
ter smisel, da se mora njihovo življenje na-
daljevati kljub določenim primanjkljajem, 
ki jih je prinesla bolezen.

 »Ko človek najde smisel, je – če je potrebno 
– tudi pripravljen na odpoved, na sprejetje 
trpljenja, na žrtvovanje in darovanje svojega 
življenja« (Frankl, 2010, str. 86).

RAZISKOVALNA 
NALOGA
Namen naloge

V teoretičnem in empiričnem delu naloge 
smo želeli  ugotoviti povezanost med upo-
rabo glasbe pri rehabilitaciji pacientov po 
možganski kapi in vlogo logoterapije pri tem. 
Med naključno izbranimi pacienti smo želeli 
izvedeti, ali se fiziološki parametri, kakršni so 
krvni tlak, srčni utrip, prisotnost bolečine in 
razpoloženje, po izvajanju točno določene 
glasbe bistveno zmanjšajo. Z raziskavo smo 
želeli ugotoviti tudi, ali logoterapevtski 
pogovor v obliki intervjuja bistveno vpliva 
na pozitivno spremembo pacientovega 
gledanja v prihodnost in kako.

V raziskovalni nalogi smo si zastavili 
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naslednje cilje in poskušali ugotoviti:
vpliv glasbe na paciente po možganski •	
kapi,
kako muzikoterapija med hospitalizacijo •	
pri pacientih s posledicami možganske 
kapi vpliva  na izboljšanje fizioloških 
parametrov, kakršni so krvni tlak, 
frekvenca srčnega utripa, prisotnost 
bolečine, razpoloženje in mimika 
obraza, 
kako logoterapevtski pogovor vpliva na •	
paciente po možganski kapi,
kateri strahovi obhajajo te paciente,•	
kako lahko v rehabilitacijskem procesu •	
zdravstveni delavci vplivajo na njihovo 
prihodnost,
kako pomembna je celostna obravnava •	
pacientov po možganski kapi.

Najprej smo kot instrument raziskovanja 
izbrali strukturirano opazovanje z izdelanimi 
protokoli, pri katerih smo poskušali pridobiti 
podatke o fizičnem stanju pacientov, priza-
detih zaradi možganske kapi. Podatke smo 
izmerili pred 20-minutnim predvajanjem 
Mozartovih skladb in po njem. 

Pred poslušanjem glasbe smo s pacienti 
opravili standardizirani intervju, ki je zajel 
devet vprašanj odprtega tipa. Spraševali 
smo jih o življenju pred nastopom njihove 
bolezni. Po 20-minutnem predvajanju pa 
smo jim postavili 11 vprašanj, ki so zajela 
logoterapevtsko tematiko o smislu njihovega 
bivanja z boleznijo in kako najti voljo, da 
nadaljujejo svoje življenjsko poslanstvo.

Zbiranje podatkov je potekalo v avgustu in 
septembru 2012 na nevrološkem oddelku 
SB Novo mesto. Vsak udeleženec raziskave 
je sodeloval prostovoljno, z možnostjo 
odklonitve.

S pomočjo izvedene raziskave pri pacientih 
po možganski kapi, z uporabo glasbe  in  
logoterapevtskega pristopa, smo odgovorili 
na vsa  raziskovalna vprašanja in potrdili 
hipoteze, ki smo si jih zastavili.

Glasba kot tudi logoterapevtsko usmerjeni 
intervjuji so pripomogli k znižanju fizioloških 
parametrov: krvnega tlaka, frekvence 
srčnega utripa, prisotnosti bolečine, 
merjene po VAS lestvici, izboljšala se je 
mimika, drža obraza, izraznost obraza in 
tudi samo razpoloženje, merjeno od 1-5. 
S pozitivno naravnanimi vprašanji ter us-
merjenim pogovorom smo dosegli, da so 
pacienti po možganski kapi začeli sprejemati 

svojo bolezen, se z njo »spoprijateljili« ter 
naredili načrt za  prihodnost.

ZAKLJUČEK
Živimo v času nenehnih sprememb, pred 
katerimi izvajalci zdravstvenih storitev 
ne smemo bežati. Za paciente, ki so nam 
prepuščeni v varstvo in zdravljenje, moramo 
poskrbeti kar najbolje. Pri tem pa se nam 
lahko zastavlja vprašanje, kaj je najboljše. 

Možganska kap je bolezen, ki nastopi hitro in 
brez kakršnega koli opozorila. Posamezniku 
lahko prekriža pot kar najbolj kruto in uso-
dno. Zato se človeku, ki zboli, in njegovi 
družini, hipoma lahko poruši življenje. Toda 
človek je poklican na svet, da ne obupa, am-
pak se nenehno bojuje, tudi če pred seboj 
ne vidi smisla. Smisel pa najde lahko v vseh 
položajih, tudi v smrti in minljivosti. Zaradi 
vsega tega je potrebno, da paciente vidimo 
kot telesna, duševna in duhovna bitja ter jim 
pomagamo na novi poti, poti z boleznijo. 

Kljub trditvam, da je treba pacienta pri 
zdravstveni obravnavi gledati kot celostno 
bitje, zdravstveni delavec na to velikokrat 
pozablja. Tudi pravila sodobne družbe so 
usmerjena na materialnost in razčlovečenje. 
Zdravstveni delavec pa bi moral to misel 
preseči in preiti k bistvu svojega poslanstva. 
Zavedati se moramo tudi, da smo ljudje 
odvisni drug od drugega. Seveda je to zelo 
različno, odvisno od slehernega posamezni-
ka in tudi od tega, v kakšnem položaju se 
je znašel.

Podatki, ki smo jih pridobili z opravljeno 
raziskavo, nas nenehno opominjajo, da vse 
izhaja iz osnovne celice, ki je družina, na 
katero se lahko obrnemo v vseh položajih, ki 
nas doletijo v življenju. Pacienti po možganski 
kapi so izročeni zdravstvenim delavcem in 
jim tudi brezpogojno zaupajo. Zato se mora 
sleherni posameznik, ki mu je zaupana skrb 
za drugega, zavedati razsežnosti potreb, ki 
jih ima človek, ko je v stiski. 

Ker je glasba element, ki nam vedno 
zagotavlja ugodje in zadovoljstvo ter nas 
spremlja od rojstva do smrti, bi morali ta 
fenomen, ki je po eni strani tako preprost, po 
drugi pa lahko ogromno ponudi, uporabiti 
pri obravnavi pacientov po možganski kapi. 
Zagotovo bi z njo osvetlili marsikateri še tako 
temačen in žalosten dan. 

Muzikoterapija in uporaba logoterapije pri 
obravnavi pacientov po možganski kapi sta 

z raziskavo pridobili novo in pomembno 
razsežnost, ki bi jo morali začeti s pridom 
uporabljati pri zdravljenju. Sodobna družba 
nam ponuja hitre in drzne spremembe, kar 
pa ne pomeni, da jih moramo brezpogojno 
vključiti v svoje življenje. Pomembno je, da 
ohranjamo svojo prvobitnost in izhajamo 
iz majhnih stvari. Seveda je pomembno 
stremeti k znanosti, ki pripomore k 
hitrejšemu zdravljenju in okrevanju pacien-
tov, vendar ne smemo pozabiti na bistvo 
človeštva.

Danes moramo posamezniku, ki je v kakršni 
koli stiski, pokazati pot, ki sicer ni najlažja, je 
pa pot, ki ga bo pripeljala do cilja. Pacientom 
po možganski kapi moramo pomagati, da bi 
z našimi usmerjenimi vprašanji našli smisel 
in moč za boj s težavami, ki jim jih je prine-
sla bolezen. Vsakdanje delo zdravstvenih 
delavcev naj bi bilo povezano z glasbo, ki 

bi pacientom prinesla pozitivno naravnanost 
in novo energijo za dan, ki je pred njimi.

Delo zdravstvenih delavcev je zahtevno 
in nikoli končano. Osebe, ki delamo s 
pacienti po možganski kapi, moramo v 
sebi izoblikovati visoke življenjske norme, 
zato potrebujemo mnogo znanja in spret-
nosti. Z nenehnim učenjem in raziskovanjem 
lahko do pacienta pristopimo celostno in 
ga obravnavamo z več vidikov. Raziskava je 
poudarila, da bi bila omenjena vidika, ki smo 
ju uporabili, lahko pomemben element pri 
vsakdanjem srečanju zdravstvenih delavcev 
s pacienti.

Obenem je naša raziskava prvenec, ki bi ga 
bilo treba v prihodnje dopolniti z raziskavami 
o pacientih z drugimi kroničnimi boleznimi. 
Le tako bi lahko na Slovenskem pridobili 
podatke, ki bi jih lahko primerjali in uporabili 
pri naših pacientih. 

Zdravstveni delavci moramo v svoji poklicni 
prihodnosti stremeti k temu, da bi znali pa-
cientom vlivati smisel in upanje. To pa lahko 
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dosežemo, če bomo pri svojem delu začeli 
upoštevati vse danosti znanja in veščine, ki 
jih človeštvo pozna že vrsto let. Posameznika 
moramo znati usmeriti na pot danosti, ki so 
skrite v njegovi notranjosti.
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Zdenka Seničar

Strokovno srečanje 
medicinskih sester s 
Krkinimi strokovnimi 
sodelavci
Letošnje strokovno srečanje medicinskih sester v Krki d.d. je 
nadaljevanje dobre prakse sodelovanja in izmenjave različnih 
znanj. Krkini strokovnjaki se vsako leto potrudijo, da nam 
predstavijo čim več novosti njihovega delovnega programa, 
odgovorijo na naša številna vprašanja v zvezi s proizvodnjo in 
uporabo zdravil, hkrati pa so izvrstni gostitelji, ki poskrbijo, da 
skupno druženje vedno prehitro mine. 

Krka, tovarna zdravil, z medicinskimi ses-
trami naše bolnišnice že dolgo sodeluje 
na področju izobraževalne, sponzorske in 
donatorske dejavnosti, v zadnjih petnajstih 
letih pa je postala nepogrešljiv partner 
medicinskim sestram in zdravstvenim 
tehnikom tudi na področju razvoja stroke 
zdravstvene nege. 

Skrb za posameznika, prizadevanje za kakovost, 
ustvarjalnost, inovativnost, partnerstvo, zaupan-
je, odgovornost, fleksibilnost, nenehno učenje, 
skrb za zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih 
so tiste vrednote, ki nas družijo in kjer iščemo 
možnosti za različne oblike sodelovanja.

Krka, tovarna zdravil, predstavlja s svojimi 
sodelavci vir znanja, ki ga medicinske sestre 
in zdravstveni tehniki preko različnih oblik 
izobraževanja in s pomočjo Krkinih strokovnih 
sodelavcev z veseljem sprejemamo in 
posredujemo našim kolegom v regiji in v vsej 
Sloveniji. V zadnjih letih smo organizirali več 
odmevnih strokovnih srečanj na državnem 
nivoju (Simpozij ZN ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester, srečanja strokovnih sekcij 
pri ZZNS, strokovno srečanje Dnevi Marije 
Tomšič,…) in Krka je bila vedno naš prvi in 
najpomembnejši partner pri organizaciji teh 
srečanj. 

 Dobrodošlica pred upravno stavbo Krke
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Letošnje srečanje je bilo po sprejemu v 
upravni stavbi najprej namenjeno pred-
stavitvi Krkinega programa zdravil, ki jo je 
pripravila gospa Mojca Kovač, mag. farm.

Krka je mednarodno uveljavljeno farmacevt-
sko podjetje, ki zaposluje več kot 10000 ljudi. 
Polovica vseh zaposlenih v skupini Krka dela 
v tujini. S svojimi izdelki oskrbujejo trge v 
več kot 70 državah, več kot 90% izdelkov 
prodajo izven Slovenije. 

Krkina generična zdravila

Krka razvija generična zdravila, ki so plod 
njihovega lastnega znanja in izkušenj in 
temeljijo na njihovih lastnih inovativnih 
sinteznih postopkih, farmacevtskih oblikah 
in tehnologijah in na obsežnih študijah, ki 
jim zagotavljajo kakovost, varnost in učinko-
vitost. Po kakovosti, varnosti in učinkovitosti 
so ta zdravila enakovredna originalnim zdra-
vilom, ki jim je patentna zaščita že potekla 
ali pa je sploh ni bilo. 

Najpomembnejšo skupino izdelkov pred-
stavljajo zdravila na recept. Med temi so 
najpomembnejše terapevtske skupine 
zdravila za zdravljenje bolezni srca in ožilja (z 
njimi se vsak dan zdravi več kot 10 milijonov 
bolnikov), zdravila za zdravljenje bolezni pre-
bavil in presnove in zdravila za zdravljenje 
bolezni osrednjega živčevja.

Večina nas uporablja Krkino terapevtsko 
skupino izdelkov brez recepta (vitaminsko-
mineralne izdelke, izdelke za izboljšanje 
centralne in periferne cirkulacije, izdelke 
za lajšanje prehlada  in kašlja ter izdelke z 
učinki na prebavila in presnovo), nekateri pa 
za svoje štirinožne ljubljence tudi zdravila iz 
programa veterinarskih izdelkov.

Predstavitev in ogled Notola 

Notol je obrat za proizvodnjo trdnih oblik 
zdravil in se razprostira na 32 000m2 povr-
šine, od tega je 13% proizvodnih površin, 
64% površin za tehnične namene in skla-
dišča in 23% neproizvodnih površin. Letna 
zmogljivost obrata je 3.5 milijarde tablet in 
kapsul.

Zasnovo in izvedbo celotnega projekta je 
Krkin projektni tim pripravil v sodelovanju 
z uveljavljenimi domačimi in tujimi podjetji. 
Pri projektiranju so upoštevali predpise 
dobre proizvodne prakse ter varnostne in 
ekološke standarde, zato so v objekt vgrajeni 
najsodobnejši in najkakovostnejši materiali 
in tehnologije.

Notol sestavljajo štirje med seboj povezani 
objekti: proizvodna zgradba, upravno-
sprejemni center, pakirnica in maloserijska 
proizvodnja. Sodoben način organizacije in 
vodenja proizvodnje zagotavlja vertikalni 
pretok materialov, uvedbo standardnih 
kontejnerjev in avtomatizacijo internega 
transporta.

Proizvodni proces poteka v naslednjih fazah: 
sprejem surovin, tehtanje, granulacija, table-
tiranje, oblaganje in pakiranje. Vmesni člen 
med razvojem in velikoserijsko proizvodnjo 
zdravil predstavlja maloserijska proizvodnja, 
kjer proizvodni procesi ohranjajo osnovni 
princip proizvodnje Notola, namenjena pa 
je proizvodnji manjših serij zdravil, prenosu 
tehnološkega postopka izdelka iz razvoja 
v proizvodnjo in optimizaciji obstoječe 
tehnologije.

V vseh prostorih je zelo pomembna tehnična 
podpora (klimatizacija, dobava in distribucija 

tehnoloških medijev, transportni sistemi).

Čiščenje proizvodne opreme je avtomati-
zirano in poteka po predpisih s pomočjo 
stacionarnih in mobilnih pralnih enot.

Strokovno zelo zahtevna farmacevtska 
proizvodnja mora ves čas slediti svetovnim 
standardom. Koncept proizvodnje v Notolu 
zagotavlja kakovost, učinkovitost in varnost 
Krkinih zdravil.

Enourni sprehod po razglednem hodniku, 
namenjenih samo obiskovalcem, skozi obrat, 
je spominjal na znanstveno fantastiko. Vse je 
teklo brezhibno kot ura. Ko bo Krka nasle-
dnjič vabila na dan odprtih vrat, se odzovite 
vabilu. V Krki je res kaj videti.

Na glavni Krkini proizvodni lokaciji v Ločni, 
ki je videti kot manjše mesto, pa medtem 
že »raste« nov obrat, Notol 2, ki bo največja 
investicija v zgodovini podjetja, vredna kar 
200 milijonov evrov. Končna zmogljivost 

 Predstavitev Krkinega programa zdravil
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zanimivo ...

nove tovarne bo 4,5 milijarde tablet in kap-
sul na leto, to pomeni, da bo celotna letna 
proizvodnja obsegala 14,5 milijarde zdravil. 
Če se vam od teh številk nekoliko vrti v glavi, 
nič hudega. Tudi nam se je.

Srečanje smo pozno zvečer zaključili z dru-
ženjem v Krkini restavraciji, kjer se nam je 
pridružila tudi gostiteljica, gospa Mojca Prah 
Klemenčič, mag. farm., direktorica Regije 
Slovenija. V neformalnih razgovorih smo že 
načrtovali nove skupne projekte, ki bodo v 
Krki gotovo sprejeti z naklonjenostjo. 

 Pred Notol-om

Mojca Prah Klemenčič Mojca Kovač

 Življenjepis primarija Milivoja 
Piletiča, doktorja medicine, 
specialista internista, v kitajskem 
jeziku

Vir:
Krka,	d.d.	Novo	mesto,	Živeti	zdravo	življenje•	
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Zahtevnejše oblike dela v ZN: 
mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji

Karmen Janežič

Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi 
(ZN) je potrebno razumeti kot višji nivo 
zahtevnosti izvajanja ZN, kar je povezano z 
izvajanjem zahtevnejših kliničnih intervencij, 
izvajanjem kliničnih raziskav, nenehnim 
izobraževanjem in vodenjem.

Predavatelji so se osredotočili predvsem na 
pomen izobraževanja v zdravstveni negi, ki 
ga sodobna ZN zahteva. Medicinska sestra 
(MS) mora v današnjem času delovati na 
različnih področjih ZN, saj to sodobni 
pacient/varovanec od nje zahteva. Razvoj 
ZN v svetu je zelo hiter in profesionalen, 
predstavljena nam je bila izkušnja Škotske, 
ki stremi za tem, da medicinske sestre pre-
vzemajo določeno obravnavo pacienta na 
različnih področjih. Medicinske sestre so 
specialistke na določenem področju, imajo 
znanje, izkušnje in so usposobljene za sa-
mostojno obravnavo pacienta. Primer take 
obravnave pacientov pri nas so referenčne 
ambulante, ki pa se razlikujejo od tistih 
v svetu po tem, da medicinske sestre 
nimajo tako visoke formalne izobrazbe kot 
v Angliji. So sicer strokovno in praktično 
zelo usposobljene, vendar niso primerljive 
z evropskimi. 

Tudi stališče Mednarodnega sveta medicin-
skih sester – ICN, ki deluje na treh glavnih 
programskih področjih, kjer naj bi ZN 
napredovala (strokovna praksa, regulacija in 
socialno ekonomsko blagostanje) je, naj MS 
preko teh treh stebrov obravnavajo vse de-
javnosti, sprejemajo politike in stališča ICN. 
Globalna kriza je pustila svoje posledice tudi 
v razvitih državah. Potrebe prebivalstva po 
zdravstvenih storitvah so se povečale zaradi 
brezposelnosti, stresa, staranja prebivalstva, 
povečanja števila kroničnih bolezni. Poleg 

27. marca sem se udeležila posveta z mednarodno udeležbo 
Moja kariera – Quo vadis, ki ga že šesto leto zapored organizira 
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v sodelovanju z 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 
Letošnji posvet je obravnaval zahtevnejše oblike dela v 
zdravstveni negi.

tega je skrb za bolne postala bolj zapletena 
tudi zaradi varčevalnih ukrepov, pomanj-
kanja kadra, znižanja proračuna...

Delovanje medicinskih sester, ki delujejo sa-
mostojno na področju obravnave kroničnih 
bolnikov, brez zdravnika,  se je pokazalo kot 
zelo stroškovno učinkovito. Predstavljen je 
bil primer z Irske, kjer so naredili raziskavo 
na področju dela medicinskih sester, ki so 
predpisovale zdravila (generike) v obdobju 
6 let. Rezultat raziskave je pokazal, da je 
bilo delo MS enako učinkovito kot bi bili 
pacienti pri zdravniku, predstavljalo pa je 
veliko manjši strošek.

Najpomembnejši dejavnik pri načrtovanju in 
vplivanju na politiko zdravstvenega sektorja 
je solidarnost znotraj poklica. Čeprav MS pre-
vzemamo različne vloge, smo vsi odgovorni 
za dobrobit pacientov, kar vključuje kakovost 
oskrbe, zagovarjanje pacientovih pravic in 
zagotavljanje dostopnosti do zdravstvene 
oskrbe za vse. Zaupanje v medicinsko sestro 
je po raziskavi WHO na 2. mestu. Potreben 
je razvoj vertikale v ZN, kar pa ne  pomeni 
beg od pacientove postelje, ampak tudi 
oskrbo visoko izobraženih MS pri pacientu, 
ob postelji. 

Za sprejemanje ukrepov, da zdravstvo preživi 
v teh časih, je Zbornica - Zveza predlagala 
prevzem novih kompetenc diplomiranih 
medicinskih sester npr. prevzem enostavnih 
poškodb, manjših kirurških posegov...  Pri 
tem sodeluje in razpravlja tudi z Zdravniško 
zbornico. Izpostavljen je bi tudi strokovni in 
finančni razvoj stroke, saj medicinske sestre 
počnemo veliko stvari, opravljamo veliko del, 
ki pa niso prav ovrednotene (tudi finančno), 
ovrednotene so samo za zdravnike in niso 
usklajene s sistemom, je poudaril predavatelj 
asist. Valentin Sojar. Potrebujemo nove oblike 
organizacije zato, da bodo tudi medicinske 
sestre umeščene v sistem. Postavljena morajo 
biti jasna stališča, zato je nujen dialog med 
Zbornico - Zvezo in Zdravniško zbornico, ki 
bo postavil jasne usmeritve. 

V ZN potrebujemo  specializacije, magistrski 
in doktorski študij. Razvoj vlog in kompe-
tenc na področju zahtevnejših oblik dela 
na področju ZN je interes zdravstvenega 
sistema, največji korak pa mora narediti 
stroka sama, da prepozna svoje priložnosti 
in odgovornosti. 

Strategija ZZ opredeljuje vizije, izhodišča, 
usmeritve in strateške cilje razvoja ZN. 
Potrebno je pristopiti k mednarodno  pri-
merljivemu razvoju kliničnih specializacij 
za medicinske sestre, saj z razvijanjem 
specialnih znanj medicinske sestre lahko 
pripomoremo k izboljšanju zdravstvene 
oskrbe pacientov. Pri tem pa je ključnega 
pomena interdisciplinarno sodelovanje 
in povezovanje na ravni profesionalnih 
združenj.

stroka  izobraževanje
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Nataša Piletič

Obisk predsednika svetovnega 
združenja za sterilizacijo, gospoda Wima 
Rendersa, v naši bolnišnici

Na srečanje je bil letos že drugič povabljen  predsednik svetovne-
ga združenja za sterilizacijo (WFHSS) gospod Wim Renders.  
Ob tej priložnosti je z gospo Duygu Percin, članico izvršilnega 
odbora WFHSS, obiskal Centralno sterilizacijo naše bolnišnice.  
Po ogledu in razgovoru z nami je pohvalil urejenost in dobro or-
ganiziranost naše službe, posebej glede na število in raznolikost 
operacij.

Ponosni smo, da smo  od dveh tako uglednih strokovnjakov s 
področja sterilizacije dobili potrditev, da delamo dobro in strokovno 
pravilno, še zlasti zato, ker njun obisk v naši enoti ni bil načrtovan in 
se nanj nismo pripravljali, in ker nove priložnosti za obisk na takem 
»nivoju« najbrž ne bomo imeli kmalu.

21. in 22. marca je v Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice potekalo strokovno 
srečanje s področja sterilizacije, ki ga vsako leto organizira Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji pri Zbornici – Zvezi.

 V neformalnem pogovoru (Wim Renders stoji prvi z leve) Na ogledu naše Centralne sterilizacije

stroka  izobraževanje
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Danica Simčič

Očesne manifestacije sistemskih 
bolezni

Gotenica leži v občini Kočevje, je neposeljena, 
do osamosvojitve Slovenije je bilo najbolj 
varovano vojaško območje in podzemsko  
zaklonišče v Sloveniji. Danes je tam pod 
okriljem MNZ vadbeni center za policiste. 
Svoje prostore so nam prijazno odstopili 
v uporabo in ves čas srečanja je nad nami  
bdelo veliko mož v modrem. 

Na predavanjih, ki smo jih poslušali v dveh 
sklopih, so nam zanimive teme predstavili 
zdravniki in medicinske sestre z ljubljanske 
Očesne klinike. Pritegnila nas je aktualnost 
vsebine, saj se s tem redno srečujemo tudi 
pri našem delu v ambulanti in na oddelku.

Slišali smo, kako zapletene so bolezni, 
povezane z genetskimi obolenji, sistem-
skimi boleznimi in avtoimune bolezni. 
Zdravljenje teh je dolgotrajno, uspeh pa 
vprašljiv. Preizkušajo tudi biološka zdravila, 
katerih delovanje je povezano z velikim 
tveganjem.

Predavatelj je zanimivo predstavil tudi 
onkološka obolenja v oftalmologiji. V naši 
ustanovi smo videli, na žalost, kar veliko od 
prikazanega.

Infekcijske bolezni očesa so vedno aktualne 
in prisotne, kakor tudi diabetična retino-
patija. Slednja je kot posledica sladkorne 
bolezni in nepravilne prehrane v porastu. 
Očesno ozadje se odziva tudi na porast 
holesterola v krvi in posledice  lahko zelo 
prizadenejo vidno ostrino.

Nismo se izognili niti bolnišničnim okužbam 
in kako pacientom zagotoviti varnost tudi 
s tega vidika.

Razdražene in suhe oči so vse pogostejši 
sopotnik slehernega med nami, saj tudi na 
to vpliva sodoben, stresen način življenja.

Med odmorom je bil čas za kosilo in ogled 
podzemnega zaklonišča, zgrajenega v 
šestdesetih letih. Ogledu je namenjen samo 
en trakt, po njem nas je popeljal vodnik in 

Oftalmološka sekcija je dne 11. in 12. aprila 2013 organizirala seminar na zanimivi lokaciji, in 
sicer v Gotenici. Udeležile smo se ga tudi štiri medicinske sestre z Očesnega oddelka.

nam bolj podrobno predstavil zgodovinska 
dejstva o omenjenem objektu.

Lokacija srečanja - malo drugačna, stran od 
hotelov in betona, vasica in ptičje petje so 
gotovo pripomogli k dobremu vzdušju in 
počutju. 

Hvala vsem, ki so nam omogočili udeležbo, 
vodstvu za njihovo razumevanje in dobro 
voljo, kakor tudi sodelavcem, ki so delali 
namesto nas. Drugič jim vrnemo!

V poznem popoldnevu smo se vračale z 
mrzlih hribov, kjer so še ležali ogromni kupi 
snega, proti sončnemu Novemu mestu.

Dve Jožici in mene je »šoferka« Marta varno 
pripeljala v obe smeri, hvala ji!

 Predavanja

 Objekti (knjižnica, prostor za 
druženje)  Recepcija

 Na kavi

stroka  izobraževanje
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Dr. Irena Sedej

Načrtovanje obrokov z rokami
Strokovnjaki za prehrano pri svojem delu poleg praktičnih nasvetov uporabljamo različne 
vizualne metode za načrtovanje obrokov, ki prehransko znanje podajajo na razumljiv in 
enostaven način. Ena izmed njih je metoda za načrtovanje obrokov z rokami. 

Preglednica 1: Ocenjevanje količin hrane z rokami 
Škrobna živila, 
žitarice in sadje 
(živila bogata 
z ogljikovimi 
hidrati)

Izberite količino, ki ustreza 
velikosti vaše pesti.

Npr. krompir, jabolko, rjavi 
kuhan riž, kuhane testenine

Meso ali mesni 
nadomestki
(živila bogata z 
beljakovinami)

Izberite količino, ki ustreza 
velikosti dlani in debelini 
malega prsta - mezinca 
Npr. pusta govedina, piščanec, 
ribe, leča, fižol

Zelenjava Izberite je toliko, kolikor je 
lahko držite v obeh rokah. 
Zelenjava naj bo po možnosti 
brez škroba in z nizko 
vsebnostjo ogljikovih hidratov.
Npr. brokoli, špinača, paprika, 
zelje, repa

Maščobe Omejite jih na količino, ki ni 
večja kot konica palca.
Npr. nehidrogenirane 
margarine, repično, oljčno olje

Mleko in 
zamenjave

Ob obroku spijte do 250 ml mleka z nizko vsebnostjo maščob ali  ¾ 
skodelice tekočega mlečnega izdelka, npr. jogurta, kefirja, kislega mleka. 
Tudi zamenjave naj bodo z nizko vsebnostjo maščob.

Povzeto po Canadian Diabetes Association. 2003. Clinical Practice Guidelines for the prevention 
and management of diabetes in Canada. Can J Diab, 27 (suppl 2).

Metoda je bila prvič uporabljena v Afriki. 
Doktorica Kazzim G.D. Mawji je bila v času 
službovanja v Zimbabweju postavljena pred 
izziv, kako populacijo, s katero je delala, 
enostavno naučiti ustreznejšega prehran-
jevanja. Mnogo njenih bolnikov je živelo 
pristno nomadsko življenje, le redki izmed 
njih so bili pismeni. Stopnja obolevnosti in 
umrljivosti zaradi sladkorne bolezni je bila 
visoka. Zdravstvenega osebja ni bilo dovolj, s 
časom za obravnavo bolnika je bila omejena, 
natisnjeni materiali so bili le redko uporabni. 
Razvila je metodo poučevanja, ki je dosto-
pna in razumljiva vsakomur, poučevanje z 
rokami. 

Metoda je danes v svetu široko razširjena. 
Za učenje primerno velikih porcij so jo 
povzela in prilagodila mnoga prehranska 
združenja. 

Roke so lahko zelo koristne pri ocenjevanju 
količine hrane, ki jo sestavljamo v obrok - so 
vedno na voljo in vedno iste velikosti, in – 
malo za šalo, malo za res: majhni ljudje imajo 
majhne roke in manjšo potrebo po energiji, 
veliki pa velike. 

Vsakdo izmed nas si tako s pomočjo rok 
lahko naloži svoj lastni krožnik, z večjimi ali 
manjšimi količinami jedi. Predstavljajte si 
krožnik in nanj v mislih nalagajte ustrezne 
količine hrane. 

Glavne obroke sestavljajte tako, da poleg 
škrobne jedi (kruh, testenine, riž, krompir, 
žitarice: ajdova kaša, ječmen, proso…) 
vsebujejo še živilo rastlinskega izvora, 
ki je bogato z vlakninami in revno s 
škrobom (zelenjava kot npr. zelje, brokoli, 
stročji fižol, korenje, gobe, paradižnik, 
cvetača, kumare, bučke, špinača, papri-
ka ali zelena solata) in živilo, bogato z 
beljakovinami (meso, ribe, perutnina, 
stročnice, tofu, fižol, itd.).

Vedno poskrbite, da boste imeli v vsakem 
od treh glavnih obrokov vsaj tri od štirih 
glavnih skupin živil:

zelenjava in sadje•	
žitni izdelki•	

mleko in zamenjave•	
meso in zamenjave.•	

stroka  izobraževanje

V primeru, da ste telesno bolj dejavni si prigrizek obogatite s škrobnim živilom 
(npr. kruh, kaše, žitarice za zajtrk).

Osebam s prekomerno telesno težo priporočamo uporabo manjših krožnikov 
z enako razporeditvijo škrobnih jedi, beljakovinske hrane, zelenjave in sadja 
ter maščob.

Omenjen način načrtovanja obrokov je primeren tudi za bolnike s sladkorno 
boleznijo in Chronovo boleznijo v remisiji ter ulceroznim kolitisom v remisiji. Za 
bolnike s povečanimi potrebami (npr. v bolnišnici) prikazan način načrtovanja 
količin obrokov ni primeren.
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Karmen JanežičKrožnik običajne velikosti naložite tako, da 
pokrijejo:

škrobne jedi ¼  krožnika oz. volumen v •	
velikosti ene pesti
beljakovinska hrana ¼ krožnika oz. •	
volumen v velikosti dlani in debeline 
mezinca
zelenjava vsaj dveh vrst •	 ½ krožnika 
oz. toliko kolikor je lahko držite v obeh 
rokah in
maščoba, katere količina ni večja kot •	
zadnji členek palca (približno čajna 
žlička).

Pijte dovolj tekočin, najraje vodo. Obrok 
lahko dopolnite s skodelico mleka ali 
mlečnega izdelka z nizko vsebnostjo maščob 
in kosom sadja. Slednja si lahko prihranite 
za prigrizek. 

Izzivi globalizacije in 
družbeno-ekonomsko 
okolje EU
Fakulteta za poslovne in upravne vede 
Novo mesto je v sodelovanju z Visoko 
šolo za upravljanje in poslovanje Novo 
mesto pripravila mednarodno znan-
stveno konferenco z naslovom Izzivi 
globaliazcije in družbeno ekonomsko 
okolje v EU. Konference sva se udeležili 
tudi dve predstavnici iz SB Novo mesto, 
saj je bil del predavanj namenjen tudi 
zdravstvu.

Prispevek z naslovom Siromaštvo in zdrava 
prehrana se nas je dotaknil iz razloga, da 
veliko bolezni sodobnega časa, kot so 
arterijska hipertenzija, diabetes, bolezni 
srca in ožilja, izvirajo iz nezdravega načina 
prehranjevanja, napačne izbire hrane in 
napačnih prehranjevalnih navad sodob-
nega človeka. V nerazvitem svetu, kjer 
so po večini lačni, teh bolezni sploh ne 
poznajo. Večina bolezni v nerazvitem svetu 
nastane zaradi pomanjkanja vitaminov, 
mineralov, ki jih zaradi majhne količine in 
enoličnosti hrane ne dobijo dovolj. Tudi 
rezultati raziskave, ki je bila narejena med 
vojno v Bosni, so pokazali enako, saj se je 
v času vojne, ko so ljudje stradali pokazalo, 
da tisti, ki so imeli diabetes in povišan krvi 
pritisk, te bolezni takrat niso imeli, ko pa 
so se začeli prehranjevati kot prej, se je 
bolezen vrnila. Prehranjevalne navade 
so sicer po različnih krajih sveta različne, 
tudi mi spadamo v področje, kjer je hrane 
preveč in se nezdravo prehranjujemo, saj 
nam naš način življenja to precej otežuje.

Zanimiv je bil tudi prispevek o prepoz-
navanju psihosomatskih bolezni, ki se 
zelo pogosto pojavljajo pri zdravstvenih 
delavcih in jih ne znamo ali nočemo 
prepoznati. Pravočasno odkrivanje in pre-
poznava ter reagiranje na te bolezni nam 
lahko zelo zniža odstotek odsotnosti z dela, 
saj zgodnje zdravljenje bistveno izboljša ali 
sploh prepreči te bolezni.

Kako se počutijo študenti, ki pridejo na 
prakso, koliko se čutijo odgovorne in 

sposobne prevzemati odgovornosti nase, 
je bil zanimiv prispevek z Visoke šole za 
zdravstvo Novo mesto. Raziskava, ki je bila 
opravljena med študenti, je pokazala, da 
se čutijo odgovorne, da delajo napake in 
da so pripravljeni napake priznati. 

Prostovoljno delo – osebna prednost 
in skupna priložnost. V naši bolnišnici 
imamo veliko izkušenj s prostovoljci in z 
njihovim delom, zato smo na to temo zelo 
aktivno sodelovali in avditoriju v predaval-
nici to tudi predstavili. V današnjem času 
potrošniške družbe je prostovoljstvo zelo 
cenjeno in redko, saj se vse dela le za denar. 
Skupaj smo ugotovili, da je potrebno veliko 
medsebojnega sodelovanja med šolo in 
bolnišnico, da bi v program visokošolskega 
študija umestili tudi prostovoljstvo. To je 
želja tako profesoric kot tudi študentov, ki 
bi bili pripravljeni delati kot prostovoljci. 

Zanimiv prispevek je bil tudi o rednih 
letnih razgovorih, saj smo ugotovili, da so 
sicer zaposleni zadovoljni, da se izvajajo, 
imajo pa premalo informacij o sami izvedbi, 
namenu in poteku. Nekateri so še vedno 
mnenja, da je vse skupaj brez veze, ker itak 
ni nobenih rezultatov. Izpostavljen pa je bil 
tudi problem vodij, ki razgovore izvajajo, saj 
nimajo ustreznega znanja, jasnih navodil in 
večkrat tudi premalo časa za samo izvedbo. 
Vse skupaj se navezuje tudi na prispevek 
o zadovoljstvu zdravstvenih delavcev s 
kadrovanjem, vodij in možnostjo njihovega 
sodelovanja pri odločanju za spremembe, 
izboljšave. Raziskava je pokazala, da je 
večina zadovoljna, da pa bi si vsi želeli 
več sodelovati pri odločitvah za določene 
spremembe in pri uvajanju novih procesov 
dela. Ugotovili smo, da se podobne situ-
acije pojavljajo po vseh ustanovah in da 
bomo s skupnim sodelovanjem, razgovori 
in upoštevanju predlogov vseh članov 
tima, lahko veliko prispevali k izboljšanju 
delovnih procesov in samega izvajanja 
zdravstvene nege.

stroka  izobraževanje

Poudarki pri načrtovanju glavnih 
obrokov

Hrana naj bo raznovrstna!

Energijsko goste hrane v enem 
obroku naj bo manj!

Glavna pijača je voda!

V kolikor vam toliko zelenjave in sadja pred-
stavlja prevelik volumen hrane, zadošča tudi, 
da zelenjava in sveže sadje v obroku skupaj 
zasedata ½ krožnika.

Vsakdo izmed nas ima individualne potrebe 
po energiji in hranilih. Zagotovimo si jih z 
ustrezno količino pravilno izbrane hrane. 
Roke so lahko zelo koristne pri načrtovanju 
obrokov hrane, vedno na voljo in vedno 
iste velikosti. Manjši ljudje imamo majhne 
roke in nam zadošča manjša količina hrane, 
veliki pa velike. Če izbrane količine hrane še 
pravilno zložimo na krožnik primerne veliko-
sti, smo na dobri poti, da se prehranjujemo 
uravnoteženo.

Viri:
Canadian	Diabetes	Association	(CDA).	2003.	•	
Clinical Practice Guidelines for the prevention 
and	management	of	diabetes	in	Canada.	Can	J	
Diab,	27	(suppl	2).
Canadian	Diabetes	Association	(CDA).	2010.	•	
Just	the	basics.	Tips	for	healthy	eating,	diabetes	
prevention and management. 4. str.
Eva	Marie	Baumer.	1999.	Using	the	Zimbabwe	•	
hand	teaching	method	with	an	urban	austrian	
population,	Diabetes	Spectrum,	12,	3,	str.	185.
Sedej	Irena,	Jelka	Zaletel.	2013.	Naučimo	se	•	
načrtovati	obroke	na	preprost	način.	Sladkorna,	
99,	30-32.
United	States	Department	of	Agriculture	(USDA).	•	
www.ChooseMyPlate.gov,	junij	2013.



37

Vanja Šeničar

Ortopedska medicina Cyriax
James Cyriax je bil angleški zdravnik ortoped, 
ki je že v 30 letih prejšnjega stoletja skupaj 
s timom fizioterapevtov začel razvijati svojo 
metodo konzervativnega zdravljenja poškodb 
mehkih tkiv. To je metoda klinične preiskave in 
terapije, s katero fizioterapevt ugotavlja vzrok 
poškodbe in mu daje izhodišče za pravo izbiro 
terapevtskih tehnik.
Določitev natančne diagnoze je bistvenega pomena, zato je potrebno 
sodelovanje pacienta, da fizioterapevt pridobi prave informacije. 
Diagnozo postavimo z anamnezo, inspekcijo, kliničnim pregledom 
in palpacijo. 

Na podlagi ugotovitev o nastanku poškodbe, trajanju in lokaciji se 
odločamo med različnimi možnostmi zdravljenja: 

prečna frikcijska masaža•	
manipulacija, •	
mobilizacija,•	
trakcija,•	
infiltracija anestetikov ali kortikosteroidov  (zdravnik).•	

Prečna frikcijska masaža se uporablja pri mišičnih, tetivnih in liga-
mentarnih lezijah. Na tkivo ima sledeče učinke:

aktivna hiperemija, ki pomaga pri odpravljanju metabolnih •	
produktov,
začasna analgezija zaradi stimulacije mehanoreceptorjev, ki •	
producirajo veliko število aferentnih dražljajev,
mobilizacija mišičnih vlaken, ki prepreči adhezije in brazgotine.•	

Po metodi Cyriax lahko obravnavamo tudi akutne in kronične 
bolečine v vratni, ledveni in prsni hrbtenici s tehnikami manipulacije, 
mobilizacije in trakcije, kjer s centripetalno silo povzročimo pomik 
medvretenčne ploščice nazaj na svoje mesto in zmanjšamo pritisk 
proti duri mater. Protruzije medvretenčnih ploščic so zelo pogost 
vzrok bolečine v hrbtenici, obstajajo pa tudi druge lezije hrbtenice, 
ki jih s temi tehnikami lahko obravnavamo.

Za pridobitev naziva Cyriax terapevt je potrebno opraviti mednaro-
dno izobraževanje s teoretičnim in praktičnim izpitom pri European 
Teaching Group of Ortopaedic Medicine (ETGOM). V Sloveniji je edina 
mednarodna inštruktorica  Jožica Zupančič, diplomirana fiziotera-
pevtka iz Zdravstvenega doma Trebnje.

V Splošni bolnišnici Novo mesto sva dve Cyriax terapevtki, Ljubica 
Novak (izpit opravila leta 2007) in Vanja Šeničar (izpit opravila leta 
2011), nekaj kolegic pa še pridno študira, da bomo skupaj še bolj 
uspešne pri zdravljenju naših pacientov.

Viri: 
so pri avtorju.•	  Tečaj v Ljubljani

 Vanja pri delu

stroka  izobraževanje



38

 Porodna soba

Fanika Turk

Strokovna ekskurzija v Porodnišnico 
Postojna

Pot nas je najprej vodila v porodnišnico 
Postojna. Glavna medicinska sestra pos-
tojnske porodnišnice gospa Jana Čelhar 
nas je lepo sprejela in nam razkazala 
porodnišnico. Ogledali smo si porodno sobo, 
otroško sobo, porodniški in ginekološki 
oddelek. V sejni sobi porodnišnice so nam  
predstavili porodnišnico. Povedali so nam, 
da v porodnišnico prihajajo pacientke iz 
Postojne in drugih okoliških občin, tudi iz 
Ljubljane, iz cele Slovenije, kakor tudi iz 
sosednjih držav. V bolnišnici je bolnicam, 
nosečnicam in otročnicam na voljo 54 
postelj, imajo štiri porodne postelje in štiri 
postelje v sobi za intenzivno nego ter 28 
postelj za zdrave novorojenčke, 4 inku-
batorje in 4 ogrevalne posteljice za nego 
novorojenčkov in nedonošenčkov. Pacientke 
imajo možnost bivanja v nadstandardnih 
sobah. Postojnska porodnišnica je edina 
porodnišnica v Sloveniji, ki ni pristopila 
k UNICEF-ovemu projektu „Novorojencu 
prijazna porodnišnica“, zato v nočnem času 
novorojenčke odpeljejo v otroško sobo, kjer 
so pod nadzorom medicinskih sester.

Poseben poudarek pa namenjajo lajšanju 
porodne bolečine in izobraževanju in 
osveščanju nosečnic. Zelo so ponosni na 
babiško hišo, kjer imajo pacientke možnost 
izbire naravnega poroda z izbrano babico. 
V teh prostorih imajo nameščeno sodobno 
porodno posteljo. Število porodov v pos-
tojnski porodnišnici narašča. V letu 1997 so 
imeli 819 porodov, v letu 2012 pa so imeli 
že 1837 porodov.

Porodno bolečino lajšajo s pomočjo epidu-
ralne porodne analgezije. V zadnjem letu 
je okrog 38 odstotkov porodnic rodilo s 
pomočjo epiduralne porodne analgezije.  
Postojnska porodnišnica se lahko pohvali 
tudi s porodom v vodi. To možnost izkoristi 
kar nekaj pacientk. Prav gotovo je to lepa 
izkušnja za porodnico, verjetno pa malo bolj 
naporna za babico. 

Po izčrpnem predavanju so nas v avli 
bolnišnice pogostili, malo smo še poklepet-
ali in se polni vtisov odpravili v Predjamski 
grad, kjer smo izvedeli veliko zanimivega 
o zgodovini in o življenju v predjamskem 
gradu v času Erazma Predjamskega.

Med potjo se nam je pridružil še gospod 
Franko. Skupaj smo se odpravili na dobro 
kosilo in pot nadaljevali do gradu Snežnik. 
Tu smo si napasli oči na lepotah grajskega 
pohištva.

Pot nas je vodila še do Cerkniškega 
jezera. Pogled na Cerkniško jezero je bil 
veličasten. 

Prijetno utrujeni, rahlo premraženi in 
polni lepih vtisov smo se odpeljali proti 
Novemu mestu. Zahvalili smo se dr. Gabrijeli 
Simetinger in gospodu Franku za prijeten 
in poučen izlet. Kam nas bo pot vodila 
naslednje leto še ne vemo, vemo le to, da 
bomo nekam šli. 

Zaposleni na ginekološko porodniškem oddelku smo se lepega mrzlega sobotnega jutra z 
avtobusom odpeljali na naš drugi celodnevni izlet. Obiskali smo postojnsko porodnišnico, si 
ogledali Predjamski grad, grad Snežnik in Cerkniško jezero. 

 Gostitelja in gosti

 Pred Predjamskim gradom

stroka  izobraževanje



39

5. Evropski kongres EfCCNa
Maja Janežič

Letošnji kongres se je začel 23. maja s 
slavnostno otvoritvijo in podelitvijo plaket 
»Life kepper«,  s katero je bil nagrajen tudi 
slovenski predstavnik g. Dejan Doberšek, 
predsednik Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, 
intenzivno terapijo in transfuziologijo. Iz 
srca smo mu čestitali, da tako uspešno 
predstavlja našo deželo, saj so podelili le 
11 plaket.

Naslovna tema letošnjega kongresa je bila 
East meets West: Critical care nursing 
strengthening healthcare in Europe.   V 
treh dneh je bilo predstavljenih več kot 110 
kvalitetnih predavanj  in 125 posterjev.

V četrtek zvečer je bil organiziran sprejem 
pri županu Beograda, ki je bil počaščen in 
navdušen, da je bila Beogradu zaupana 
organizacija tako velikega dogodka, kot je 
evropski kongres.

Predavanja so pripravili tudi slovenski pred-
stavniki. Gospa Asja Jaklič je predstavila zelo 
aktualno temo – preventivo VAP (Ventilator 
- Associated Pneumonia = ventilatorska 
pljučnica, to je pljučnica, ki se razvije po 48 ali 
več urah po intubaciji pacienta in umetnem 
predihavanju). Na tem strokovnem področju 
smo tudi v Enoti intenzivne terapije Splošne 
bolnišnice Novo mesto veliko naredili in po 
končanem predavanju sem dobila potrditev, 
da pri nas upoštevamo najnovejše smernice 
za preventivo VAP, ta pa obsega:

dvig vzglavja za 30 – 45 stopinj,•	

uporabo poliuretanskih •	
tubusov s subglotično 
aspiracijo,
merjenje pritiska v mešičku •	
tubusa (20 – 25 cm H2O),
kontinuirano subglotično •	
aspiracijo,
zaprt sistem aspiracije•	

Gospa Radmila Brecelj iz ekipe 
helikopterske nujne medicinske pomoči 
(HNMP) je imela zelo zanimivo predavanje, v 
katerem je predstavila svoje delo, zgodovino 
razvoja in način sodelovanja vojske in 
zdravstva v Sloveniji. 

HNMP je pričela z delovanjem 16.7.2003 v 
obliki pilotskega projekta, ki se je zaključil 
1.12.2006. S tem dnem je enota HNMP 
pričela z rednim delom. Glavni namen službe 
HNMP je oskrba pacientov in poškodovancev 
ter njihov prevoz v bolnišnico s pomočjo 
medicinsko opremljenega helikopterja. 
Posadko HNMP sestavljajo zdravnik, zdravst-
veni tehnik ali diplomiran zdravstvenik, pilot 
in letalec reševalec. Ekipa HNMP čaka na 
aktivacijo na letališču Brnik, kjer je njena 
baza. V pripravljenosti za intervencijo na 
terenu so vsak dan v svetlem delu dneva. 
Ko je postavljena indikacija za aktivacijo 
HNMP, zdravnik NMP ali lečeči zdravnik v 
bolnišnici pokliče na telefonsko številko 112 

(Regijski center za obveščanje – 
ReCO) in nato dispečer vzpostavi telefonsko 
zvezo z zdravnikom HNMP, da se zdravnika 
dogovorita za aktivacijo HNMP.

Kar nekaj predavanj je bilo tudi s področja 
anestezije in urgentne medicine. Vsa so 
poudarjala timsko delo.

Veliko predavanj se je dotaknilo obravnave 
bolečine in uporabe VAS lestvice, kar je bilo 
za nas tudi zanimivo in uporabno.

V prostem času smo si ogledale vse lepote 
Beograda, ki je res kulturno bogato mesto. 
Ogledale smo si največjo bolnišnico VMA, 
a žal nas v notranjost niso spustili, da bi 
si od blizu ogledale urgenco in intenzivni 
oddelek.

Na kongresu smo dobile potrditev, da v 
Splošni bolnišnici Novo mesto delamo 
dobro, sledimo najnovejšim smernicam in 
spodbujamo timski duh.

5. Evropski kongres EfCCNa (Congress of the European Federation of Critical Care Nursing 
Associations) se je letos odvijal v Beogradu. Poleg osemdesetih udeležencev iz vse Slovenije 
smo se kongresa udeležile tudi tri medicinske sestre iz Splošne bolnišnice Novo mesto. V Effcno 
je vključenih kar 575 medicinskih sester iz 31 držav, med drugimi tudi iz Slovenije. Imeli smo 
čast, da smo lanskoletni, 4. kongres, gostili v Ljubljani.

 VMA (Vojno med. akademija)

 Sprejem pri županu Beograda  Razstava plakatov

stroka  izobraževanje
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Mojca Saje, Zdenka Seničar

 
Pomeranian 
Medical 
University

 Szczecin
 Gostje iz Poljske na obisku v naši bolnišnici

Obisk poljskih medicinskih sester v naši 
bolnišnici

Szczecin je sedmo največje mesto v državi 
in glavno poljsko pristanišče, nahaja pa se v 
severozahodnem delu Poljske blizu nemške 
meje (do Berlina je dobrih 150 km). Po 
popisu prebivalstva iz leta 2011 ima 407.811 
prebivalcev.

Pomeranian Medical University je bila 
ustanovljena leta 1948. Čeprav šteje šele 
65 let, je zaradi nenehnega razvoja in 
kvalitetnega študija ena najbolj priznanih 
univerz na Poljskem. Izobražuje 4064 
študentov medicine, zobozdravstva in 

zdravstvene nege.  Vzdržuje 
stike s priznanimi evropskimi 
univerzami, preko katerih 
prihaja do izmenjave mladih 
znanstvenikov, predavateljev 
ter do številnih objav v ugled-
nih znanstvenih revijah. Tu 
študira veliko študentov iz 
skandinavskih držav, Nemčije, 
Izraela, Kanade…

Največje bogastvo univerze so 
njeni zaposleni, znanstveniki, 
učitelji in zdravniki, ki so zelo 
izobraženi in dobro motivirani 
za delo, zato v sodobnih 
in dobro opremljenih 
laboratorijih, v bolnišnicah in 
klinikah ponujajo učinkovito 
medicinsko izobraževanje in 
klinično usposabljanje

Obisk poljskih gostov je bil 
namenjen vzpostavitvi stikov 
in poznejšemu podpisu bi-
lateralne  pogodbe Erasmus 
med obema ustanovama, 
pri tem pa so gostje poleg šole obiskali 
tudi učne baze, da bi se seznanili s pogoji 
kliničnega usposabljanja študentov na 
področju ZN. 

V naši bolnišnici je Assoc. Prof. Elzbieto 
Grochans, PhD (dr. znanosti), RN, Malgorzato 
Szkup – Jablonsko, PhD, RN, Bozeno 
Gorzkowicz, PhD, RN in Arturja Kotwasa 
MSc (magister ekonomije) najprej pozdravila 
strokovna direktorica Lučka Kosec, dr. med., in 
jim predstavila bolnišnico, potem pa so si ogle-
dali še EIT in kirurški oddelek. V neformalnem 

pogovoru smo dobili tudi nekaj informacij o 
študiju ZN na Poljskem, ki se od našega razlikuje 
predvsem v tem, da študente na usposabljanju 
v kliničnem okolju vodijo posebej usposobljeni 
strokovni sodelavci ter  mentorji fakultete, šele 
pozneje se v izobraževanje vključijo MS učne 
baze. Predvsem pa je mentorjev veliko več in 
so za svoje delo plačani.

Gostom se je zdela naša bolnišnica sicer 
zelo majhna, vendar so pohvalili njeno 
čistočo in urejenost ter prijaznost osebja 
na oddelkih.

Maja letos so bile naše kolegice na Visoki šoli za 
zdravstvo Novo mesto gostiteljice trem medicinskim 
sestram in ekonomistu, vsi so profesorji na 
Pomeranian Medical University v poljskem mestu 
Szczecin. Na enotedenskem obisku v Novem mestu 
so spoznavali način študija zdravstvene nege pri nas, 
ob tem pa so spoznavali še lepote naše dežele.

stroka  izobraževanje
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mednarodni dnevi

Letošnja tema je bila namenjena prepre-
čevanju akutne ledvične okvare. Ljudi smo 
opozarjali na preprečevanje nastanka in 

14. marec 2013  Svetovni dan ledvic

»Preprečimo akutno ledvično okvaro«

Marica Parapot

Letošnji Svetovni dan ledvic smo pod okriljem Slovenskega nefrološkega društva v Splošni 
bolnišnici Novo mesto počastili z dnevom odprtih vrat našega dializnega centra in z organizacijo 
dveh informacijskih točk, ki sta bili med 8. in 14. uro odprti na hodniku med Odsekom za dializo 
in Odsekom za bolezni ledvic ter v pritličju Internega oddelka.

poslabševanja kronične ledvične bole-
zni, jih poučili o nadomestnih metodah 
zdravljenja končne ledvične odpovedi, jih 

ponudili informativno gradivo, mimoido-
čim smo merili krvni tlak, krvni sladkor, 
izpolnili so anketo o rizičnih dejavnikih za 

 Propagandni material

 Predstojnica nefrološkega odseka 
Polona Kosmina, dr.med. in Mojca 
Kovač iz Krke  Stojnica na internem oddelku

 Pomoč je vedno dobrodošla  Informacija iz prve roke  Sestra, da ne bo pritisk previsok

 Prva stojnica
 Pri taki zdravnici ne morem biti 

bolan  Merjenje krvnega sladkorja
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Spoštovani!

Splošna bolnišnica Novo mesto vas v sodelovanju

z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto 

in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto

 prijazno vabi na strokovno srečanje

6. DNEVI MARIJE TOMŠIČ: Medsebojni odnosi v zdravstveni negi,

ki bo 23. januarja 2014 ob 9. uri

v Kulturno kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah.

Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju.

Pomembni datumi:

Prijava aktivne udeležbe z naslovom in povzetkom  
prispevka na strokovnem srečanju: 

15. oktober 2013

Naslove in povzetke prispevkov pošljite na e - naslov:   
ana.podhostnik@guest.arnes.si

Obvestilo avtorjem o sprejetju povzetkov prispevkov:  
30. oktober 2013

Oddaja prispevkov: 15. november 2013.

Veselimo se sodelovanja in vas lepo pozdravljamo.

Predsednica organizacijskega odbora

mag. Jožica REŠETIČ, dipl. m. s.,

univ. dipl. org., spec.

ledvično bolezen, hkrati pa smo jim ponudili 
brezplačno testiranje urina na prisotnost 
beljakovin. Proteinurija namreč kaže na 
možnost kronične ledvične bolezni in hkrati 
na povečano srčno-žilno tveganje. 

Na obeh informacijskih točkah se je ustavilo 
veliko obiskovalcev, zaposlenih, pacientov 
in ostalih obiskovalcev bolnišnice. Veliko je 
bilo vprašanj, ob dobrih rezultatih meritev 
pa tudi veliko dobre volje.

 Še podpis manjka

 Na vrsti so preiskave urina

 Moto letošnjega mednarodnega dneva

vabimo
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Ingrid Jaklič

5. maj – mednarodni dan higiene rok

mednarodni dnevi

5. maja smo obeležili svetovni dan 
higiene rok tudi v naš bolnišnici. 
Letos smo organizirali aktivnosti, s 
katerimi smo zaposlene, paciente in 
obiskovalce spomnili na pomen higiene 
rok pri preprečevanju pojavljanja in 
preprečevanja okužb in bolnišničnih 
okužb.

Ob tej priložnosti smo 6. maja pripravili:
informativno stojnico v veznem hodniku gin-krg 1. 
stavbe 
plakat Vaših 5 priložnosti za higieno rok (za vse oddelke, 2. 
odseke, ambulante)
informativno zloženko o higieni rok za zaposlene, 3. 
paciente in obiskovalce 
anketo med ambulantnimi pacienti o higieni rok4. 
anketo med zaposlenimi o higieni rok (spletna 5. 
anketa)
izjavo za medije in objavo na spletni strani 6. 
bolnišnice 
opazovanje higiene rok (maj)7. 
delavnice higiena rok (že potekajo)8. 

K aktivnostim smo povabili tudi dijake Srednje zdravstvene 
šole, ki so pripravili plakat.

 Kakšne so pa moje roke

 Tako preverimo, ali smo jih dobro razkužili
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Zdenka Seničar

12. maj - mednarodni dan medicinskih sester
Letošnji mednarodni dan medicinskih sester je obeležil 9. kongres zdravstvene in babiške 
nege, ki je pod motom: »Moč za spremembe  medicinske sestre in babice smo v prvih vrstah 
zdravstvenega sistema« 9. in 10. maja potekal v kongresnem centru Brdo.

V plenarnem delu kongresa so sodelovali 
vabljeni predavatelji:

dr. sc. Sonja Kalauz  iz Zagreba, •	
strokovnjakinja za področje etike v 
zdravstveni negi, 
Mervi Jokinen, predsednica Evropske •	
babiške zveze, je govorila o evropskih 
direktivah, ki usmerjajo delo babic; 
dr. Branko Šuštar, muzejski svetnik •	
iz Slovenskega muzeja za šolstvo, je 
predstavil razvoj šolanja medicinskih 
sester in babic na Slovenskem skozi 
zgodovino,
mag. Andreja Kvas, viš. pred. z Zdravstvene •	
fakultete Univerze v Ljubljani, je govorila o 
etičnih kompetencah vodij v zdravstveni 
negi. 

Ostali strokovni prispevki (76) so potekali v 
šestih tematskih sklopih:

kakovost in varnost zdravstvene •	
obravnave,
sooblikovanje zdravstvene politike,•	
praksa za prakso,•	
izobraževanje in raziskovanje,•	
partnerstvo z uporabniki,•	
moralni in etični vidiki stroke v luči •	
sodobnosti.

Skupni zaključki vabljenih predavateljev 
temeljijo na:

spodbujanju izobraževanja, saj so bili v •	
zgodovini že redovnice (redovniki) šolani, 
prav tako so bile ženske, ki so delale na 
terenu in v ustanovah s pacienti, s tečaji 
in praktičnim usposabljanjem posebej 
pripravljene za delo pri populaciji, 
potrebni zdravstvene in babiške nege;
spoznanjih, da je vsaka situacija v •	
zdravstveni in babiški negi edinstvena in 
neponovljiva, kar zahteva od medicinskih 
sester in babic iskanje specifičnih in 
premišljenih poti, ki so za pacienta 
edinstvene, njemu prilagodljive in 
omogočajo individualne možnosti 
krepitve zdravja, obvladovanje bolezni, 

rehabilitacijo po obolenju ali omogočanje 
mirne smrti;
za razvoj sodobne zdravstvene in babiške •	
nege so potrebni pozitivni pristopi in 
ukrepi, ki so podprti z izmenjavo najboljših 
primerov dobre prakse, podpiranje 
raziskovalne dejavnosti v zdravstveni in 
babiški negi in uporaba ustreznih metod 
ocenjevanja učinkovite zdravstvene in 
babiške nege;
šolanje v zdravstveni in babiški negi je •	
bilo ves čas skrbno in pomembno za 
strokovno delo kot tudi izrazito usmerjeno 
v etičnost in zavzetost za humani poklic. 
Ne obstaja le ena in edina etična teorija, 
en etični model ali en princip za vse 
situacije. Pacient je edinstven in takšno je 
reševanje njegovih problemov. Na etična 
ravnanja posameznika lahko vpliva tudi 
okolje, v katerem se posameznik nahaja 
in etično ravnanje vodij v zdravstvenih 
organizacijah. Vodstva v ustanovah so 
torej odgovorna za razvijanje kompetenc 

tudi na področju etike v organizaciji 
recenzentov (Štemberger Kolnik, 2013) 

Na slavnostni akademiji je bilo letos 
podeljenih 10 zlatih znakov Zbornice – 
Zveze, nagrado za življenjsko delo pa je 
prejela medicinska sestra Silva Vuga, »ki je 
s svojim vseživljenjskim delom, energijo in 
voljo, z občutkom za stroko zdravstvene 
nege, njen razvoj, status in ugled, z 
nenehnim spodbujanjem posameznikov 
in skupin k napredku, z razvijanjem 
znanstveno raziskovalnega dela ter s skrbjo 
za pedagoško delo vzornica sedanjim in 
prihodnjim generacijam medicinskih sester,« 
kot je bilo zapisano v obrazložitvi.

V avli kongresnega centra so regijska društva 
in strokovne sekcije tudi letos pripravile 
predstavitvene stojnice, ki so bile v odmorih 
kar precej oblegane.

Vir:
Utrip	št.	5,	junij	–	julij	2013•	

 Stojnica regijskega DMSBZT Novo mesto na 9. kongresu

mednarodni dnevi
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Mateja Košak Gregorič

 Dipl.fiziot. Tea 
Kozan

 Predavatelji mag. J. Rešetič, Klemen Kerin, dr.med. in Mateja K. Gregorič, dipl.m.s.

 Zvonka David in Kristina 
Kovač, dipl.m.s.

 Matej Kolenc, 
dr.med.

Regijsko Društvo medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov je v počastitev 
sestrskega praznika 14. maja popoldne v 
novomeškem Centru srednjih šol orga-
niziralo strokovno srečanje  z zelo aktualno 
temo »Zdravljenje karotidne bolezni.«

V strokovnem programu so sodelovali:
Klemen Kerin, dr. med., spec. splošne •	
kirurgije in predstojnik žilnega odseka, 
s prispevkom Zdravljenje karotidne 
bolezni – alternativa;
Matej Kolenc, dr. med,. spec. nevrolog, •	
je spregovoril o obravnavi pacienta 
po možganski kapi;
Klinično pot pri operaciji karotide je •	
predstavila Mateja Košak Gregorič, 
dipl.m.s.,
o fizioterapevtski obravnavi pacienta •	
po operaciji karotide  je govorila Teja 
Kozan, dipl. fizioterapevtka; 
Preoperativno zdravstveno nego •	
pri pacientu pa sta s teoretičnega 
in praktičnega vidika  predstavili 
operacijski medicinski sestri  Kristina 
Kovač, dipl.m.s. in  Zvonka David, 
dipl.m.s.

Strokovno srečanje regijskega DMSBZT ob 
12. maju - »Zdravljenje karotidne bolezni«

mednarodni dnevi
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Pripravila Lidija Povšič

kadrovske novice

 Pri ho di: 
Aleksandra BEVC, upravni tehnik, 25.3.2013

Anita FRANKO RUTAR, dr.med., specializantka ginekologije in   
 porodništva, 1.4.2013

Kristina HRASTAR, dr.med., pripravnik, 1.4.2013

Robert STRUNA, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 1.4.2013

Maja JURAN, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.4.2013

Nataša OCVIRK, dr.med., specialistka interne medicine, 5.4.2013

Romana PLETERSKI, diplomirana inženirka laboratorijske  
 biomedicine, 12.4.2013

Pika MIRT, dr.med., pripravnik, 1.5.2013

Katarina BORŠTNAR, dr.med., pripravnik, 1.5.2013

David BELE, dr.med., specializant interne medicine, 1.5.2013

Anton ZALETEL, dr.med., specialist urologije, 3.5.2013

Barbara FEMEC, univerzitetna diplomirana ekonomistka, 6.5.2013

Petra MURN, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 3.6.2013

Nemanja MARJANOVIĆ, tehnik zdravstvene nege, pripravnik,   
 3.6.2013

Nina OSTANEK, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 3.6.2013

Semir KADRIBAŠIĆ, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 3.6.2013

Špela LUŽAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 3.6.2013

Klavdija ŠKEDELJ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 3.6.2013

Jasmina BUČAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 3.6.2013

Marijana LIPIĆ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 3.6.2013

Maja AJDIŠEK, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 3.6.2013

Sonja TURK, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 3.6.2013

Mateja OZIMEK, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 3.6.2013

Tjaša PENCA, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 3.6.2013

Katja BLAŽIČ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 3.6.2013

Mojca PAVLIN, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 3.6.2013

Nina MAVSER, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 3.6.2013

Roberta MERŠOL, ekonomski tehnik, 27.5.2013

 Od ho di: 
Jožica PANGARČIČ, kuhinjska pomočnica, 31.3.2013

Maja PEZDIRC, dr.med., pripravnik, 31.3.2013

Tomislav MLINAR, dr.med., specializant pediatrije, 31.3.2013

Sanja GOLOBIČ, dr.med., pripravnik, 30.4.2013

Sara JEREB, dr.med., pripravnik, 30.4.2013

Maja POVŠE, dr.med., pripravnik, 30.4.2013

Laura LUZAR, tehnica zdravstvene nege, 30.4.2013

Alojzija JERMAN, tehnica zdravstvene nege, 30.4.2013

Ivan GALAC, dr.med., specialist otorinolaringologije, upokojitev,  
 31.5.2013

Stevan BAJIĆ, dr.med., specialist pediatrije, 31.5.2013

Mateja PIŠLJAR, dr.med., pripravnik, 31.5.2013

Bojan ZATENKO, dr.med., specializant patologije, 5.6.2013

ČESTITAMO!

Specialistični izpiti :

Anton ZALETEL, dr.med., je dne 6.3.2013 opravil specialistični izpit 
iz urologije in si pridobil naziv: SPECIALIST UROLOGIJE.

Goran ALEKSIĆ, dr.med., je dne 21.3.2013 opravil specialistični izpit 
iz radiologije in si pridobil naziv: SPECIALIST RADIOLOGIJE.

Nataša OCVIRK, dr.med., je dne 28.3.2013 opravila specialistični 
izpit iz interne medicine in si pridobila naziv: SPECIALISTKA INTERNE 

MEDICINE.

Nina FILIPIČ BABNIK, dr.med., je dne 23.4.2013 opravila 
specialistični izpit iz interne medicine in si pridobila naziv: 

SPECIALISTKA INTERNE MEDICINE.

Diplomirale so :

Na Visoki šoli za zdravstvo v Novem mestu sta diplomirali 
in si pridobili strokovni naslov: DIPLOMIRANA MEDICINSKA 

SESTRA

Darja CESAR, 5.3.2013

Zvonka BORSE, 29.5.2013

Na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za vede o zdravju Izola, 
je diplomirala in si pridobila strokovni naslov: DIPLOMIRANA 

MEDICINSKA SESTRA

Nikolina BELAVIĆ, 8.3.2013
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v spomin

ČESTITAMO!

Magistrski študij:

Irma KUMER, dipl.m.s., je 6.5.2013 
na Visoki šoli za zdravstvo Novo 
mesto uspešno opravila zagovor 
magistrskega dela na magistrskem 
študijskem programu Vzgoja in 
menedžment v zdravstvu ter si pridobila 
strokovni naslov: MAGISTRICA VZGOJE 
IN MENEDŽMENTA V ZDRAVSTVU.

ČESTITKA

Ga. Nikolina Belavić, srednja medicin-
ska sestra z očesnega oddelka, je 
meseca marca na Fakulteti za vede 
o zdravju v Izoli diplomirala in si pri-
dobila naziv diplomirana medicinska 
sestra. Na oddelku opravlja delo srednje 
medicinske sestre, delno pa kot diplo-
mirana medicinska sestra na področju 
ortoptike in strabologije. 

Ga. Zvonka Borse, dolgoletna srednja 
medicinska sestra s pljučnega oddelka, 
je postala naša sodelavka na očesnem 
oddelku tik pred zaključkom študija na 
Visoki šoli za zdravstvo v Novem mestu. 
V mesecu maju je diplomirala in si pri-
dobila naziv diplomirana medicinska 
sestra. Na očesnem oddelku opravlja 
delo diplomirane medicinske sestre. 

Obema kolegicama iskreno čestitamo 
za uspešno končan študij in jima želimo 
veliko zadovoljstva pri delu.

Sodelavci očesnega oddelka    

V spomin Slavku Zirkelbachu

Ob izteku leta 2012, ko smo se 
poslavljali od starega leta in bili 
nestrpni v pričakovanju novega, 
nas je zapustil prijatelj Slavko 
Zirkelbach. 

Bil je naš predstojnik, človek, ki se 
ga bomo vedno spominjali le po 
dobrem. 

Rojen je bil 24.6.1932 v Boki 
Kotorski, kjer je služboval njegov 
oče Alojz Zirkelbach. 

Njegov rojstni kraj ga je za vedno 
zaznamoval z nepopisno pripad-
nostjo in ljubeznijo do morja, 
zato ni čudno, da je bilo njegovo 
življenje vedno povezano z morjem. 
Na Reki je končal srednjo pomor-
sko šolo, kasneje pa se je odločil 
za ekonomijo in jo doštudiral v 
Ljubljani. V Novem mestu, kamor 
se je preselila njegova mati, je živel 
do smrti. Tu si je našel družico in si 
ustvaril družino. 

Svojo poklicno kariero je uresničeval na mnogih odgovornih delovnih mestih, sklenil 
pa jo je kot predsednik  Kolektivnega poslovodnega organa takratne delovne orga-
nizacije Zdravstveni center Dolenjske v  Novem mestu. S svojo umirjeno pojavnostjo 
odgovornega in razumevajočega predstojnika je ugledno vodil in povezoval zahtevno 
področje zdravstva na Dolenjskem. Zdravstveni center Dolenjske je namreč povezoval 
Splošno bolnišnico Novo mesto, Zdravstvene domove: Novo mesto, Črnomelj, Metlika, 
Trebnje, Krško, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto in Dolenjske lekarne z enotami 
v Novem mestu, Trebnjem, Črnomlju, Metliki, Semiču. 

Po reorganizaciji zdravstva v letu 1991 (prenehanje Zdravstvenega centra Dolenjske) 
se je kmalu upokojil in od takrat sta z ženo Marico večino časa preživela v Pinezičih na 
otoku Krku, na morju, ki ga je zaznamovalo od rojstva. 

Na njegovo željo je bil v ožjem družinskem krogu pokopan poleg svojega očeta na 
Plečnikovih Žalah, kar ima še poseben pomen: družina Zirkelbach namreč izvira iz 
Ljubljane, iz Trnovega, kjer je oče Alojz prijateljeval z arhitektom Plečnikom in pisateljem 
Finžgarjem. 

V grobu mu poleg očeta dela družbo kamen, ki mu ga je družina za popotnico v poslednji 
dom prinesla iz rodne Boke Kotorske 

Njegovi nekdanji sodelavci Zdravstvenega centra Dolenjske bomo za vedno ohranili  
hvaležni spomin nanj in na njegovo človečnost.

Naj počiva v miru! 

V imenu ožjih sodelavcev: 
Marta Račečič
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Vida Novak je bila medicinska sestra, učiteljica zdravstvene nege, 
zaposlena na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo mesto, 
hkrati pa dolgoletna mentorica klinične prakse na kirurškem 
oddelku naše bolnišnice. Vso svojo profesionalno kariero je bila 
aktivna članica regijskega DMSBZT Novo mesto, več kot 10 let 
je vodila pohodniško sekcijo.

29. junija je izgubila dolgotrajen boj z boleznijo in se 
poslovila.

***

Draga naša Vida, kadar se ustavi človeško srce, vse obmolkne.
Ostanejo le mir, tišina in bolečina…

Ko se zdaj v imenu mnogih, ki smo te poznali, spoštovali in imeli 
radi, poslavljam od tebe, težko verjamem, da je to za vedno, težko 
verjamem, da ne slišiš več teh mojih besed in ne vidiš solza, ki te 
spremljajo na zadnjo pot.

Slovesi so tako dokončni. In preveč bolijo. Zato zdaj raje mislim 
na mnoge vesele trenutke, ki smo jih doživeli skupaj. Vselej bodo 
del nas, ohranjali bodo spomine nate in nam pomagali preboleti 
praznino, ki je nastala s tvojim odhodom.

Spoznali sva se, ko si postala moja učiteljica zdravstvene nege na 
srednji zdravstveni šoli in mentorica klinične prakse na kirurškem 
oddelku bolnišnice. Do nas, dijakov, si bila stroga in nepopustljiva, 
saj si nas pripravljala na enega najbolj zahtevnih poklicev, hkrati 
pa si nam z veliko srčne dobrote in človeške topline  pomagala 
skozi naporna najstniška leta, ko smo se iskali, ko smo oblikovali za 
življenje najpomembnejše vrednote, ko smo zoreli v ljudi, ki danes 
svoj poklic opravljajo ponosno, zrelo in odgovorno.

Dolgo, vse do tvoje upokojitve sva bili sodelavki na kirurškem 
oddelku: ti še vedno mentorica praktičnega pouka, jaz medicinska 
sestra. Šele takrat sem te zares spoznala tudi z druge, vesele plati. 
Najin odnos učiteljice in učenke se je spremenil v enakovredno 
sodelovanje dveh stanovskih kolegic. Ponosna sem bila, da si na 
strokovnem področju upoštevala tudi moje mnenje, in neizmerno 
počaščena, da sva lahko prijateljevali vsa ta leta.

Vida, bila si najbolj sončen človek, kar jih poznam. Tako rada si bila 
vesela, tako rada z ljudmi in med ljudmi. V tebi je bilo toliko dobre 
volje, da si kar sijala. In tako rada si se zares in pošteno nasmejala. 
Tvoj smeh je bil kot zvonček, poseben. In strašno nalezljiv. Ljubila 
si naravo in s teboj smo jo vzljubili tudi mi.

Popeljala si nas na mnoge poti, s teboj smo Dolenjsko, Belo krajino 
in Posavje prehodili po dolgem in počez. Naučila si nas, da nam 
slikovita pokrajina naših krajev  v vsakem letnem času ponuja 
priložnosti za sprehod: da poiščemo pomlad po zelenih stezah,  
da začutimo valovanje žitnega polja poleti,  si spočijemo oči na 
paleti barv jesenskega listja  ali zagazimo v snežno belo odejo. 

Poslovila se je medicinska sestra Vida Novak

Kot bi Feri prav zate napisal svoje verze:

»Nebo je neskončno 
in duša slovenska 
globoka kot reka.

 
Sledi še dišijo  

in čez so mostovi  
za pot do človeka.

 
Med rože in trave 
tu veter le dobre  
prinaša novice.

 
Res svetle so zvezde 
in včasih do jutra  
letijo kresnice.”

Zdenka Seničar
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Več kot deset let si pri regijskem društvu medicinskih sester vo-
dila pohodniško sekcijo. Za naša potepanja si izbirala tehnično 
nezahtevne poti, primerne za vse generacije. Saj se nanje nismo 
odpravili zato, da bi osvajali visoke vrhove, ampak zato, ker smo 
se radi družili, se pogovarjali, se nasmejali in napolnili s pozitivno 
energijo. Zdaj bomo po teh poteh hodili brez tebe, a vedno z mislijo 
nate.

In ja, Vida, pogrešali bomo tudi tvoj izvrstni jeger, za katerega si sama 
nabirala rože in je bil pri vsakem našem druženju nepogrešljiv.

V društvu si bila nenadomestljiva tudi pri vseh drugih aktivnostih, 
vedno na voljo za vsako delo, zanesljiva, natančna ter modra in 
preudarna vedno, ko je bilo treba pomiriti preveč razgrete glave.

Bilo je prelepo, da bi trajalo.

Ko si pred štirimi leti nepričakovano zbolela,  smo se komaj dobro 
vrnili s potovanja po Portugalski, na katerem smo se imeli krasno 
in tudi ti si zelo uživala, zato nas je še bolj pretresla diagnoza, ki je 
od tebe zahtevala veliko volje in poguma, pa dolgo, naporno in 
agresivno zdravljenje.

Takrat si rekla: „Ne bojte se, ne dam se,  danes pozdravijo že veliko 
bolezni.” Ob veliki podpori in ljubezni družine, ki ti je pomenila 
največ na tem svetu, si dobro prestala prvo, pa čez leto še drugo 
operacijo  in verjeli smo, da so najhujše preizkušnje za teboj. Pa 
niso bile. 

Bolezen je še naprej tiho tlela in se razbohotila v vsej svoji moči. 
Nisi popustila, borila si se s tako voljo in vztrajnostjo, da se nam je 
zdelo prav neverjetno, od kod jemlješ moči. Razveselila si se vsakega 
našega obiska, pogumno si premagovala utrujenost, 
slabosti, bolečine in strah. Vsako izboljšanje počutja 
ti je prineslo novo upanje, saj si tako rada živela.

V letošnji pomladi so tvoje moči začele usihati, telo je 
postalo preutrujeno in počasi si se začela poslavljati 
od nas. V pogovore si vedno bolj vpletala razmišljanja  
o svojem nepreklicnem odhodu, ki jih ni bilo mogoče 
prezreti, nam pa je bilo neizmerno hudo.

Kot plamen sveče je dogorelo tvoje življenje. 

»Pravijo, da smo ljudje iz kamna, iz zemlje, a tudi 
iz zvezd. Iz tistih zvezd, ki ne ugašajo,  ki so daljne 
in večne in so kot večno upanje  človeku vedno 
neskončno blizu. Kot bi hotele s svojo svetlobo in s 
svojo milino pripovedovati nikoli končano zgodbo 
o dveh polih našega bivanja: o telesu in duši, o 
minljivem in večnem.”  (Tone Pavček)
Vida, radi smo te imeli in zelo te bomo pogrešali.

Naj ti bo odslej lepo tam nekje, kjer ni trpljenja in 
bolečin, v novih dimenzijah časa in kraja, za katerega 
ne vemo, ali obstaja, a vsi upamo, da je. Ko boš na robu sveta v 
neskončnih širjavah večnega miru bdela nad nami, boš živela tudi 
v naših spominih. Za vedno.
V imenu vseh generacij medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov, ki si jih učila in vzgojila – hvala.
Počivaj v miru.

Pesem za Vido
Bila je metulj in trava in pomlad,
prešerno veselje in toplo poletje,
bila je najboljši  letni čas,
kadarkoli je stopila v našo zbornico.

Kot radostne počitnice,
kot dobro hladno vino,
kot opoj petja ptic v gorah
je stopala v naša srca.

Pride jesen in smeh je šel z njo v pokoj.
Pride zima in jok je napolnil naše duše.

Metulj in trava in smeh pa ostajajo za večno v spominu.

Sodelavke  
Srednje zdravstvene in kemijske šole

v spomin
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Toni Gašperič

kulturne drobtinice

Kisel začetek poletja, a v meni toliko 
sonca. Veliko rumene, oranžne, rdeče 
in zelene barve. A zunaj precej črnine: 
črnih misli, črno oblečenih vdov, črnih, 
vihrajočih zastav. Najbolje je ostati v 
sebi. V skritih katakombah srca in 
duše. Čim manj odkrit. Te vsaj raniti 
ne morejo. Prijatelji in manj prijazni.

Pa so bila poletja! Omamna, razigrana, 
prešerna, pregrešna, z zrelimi, sočnimi 
breskvicami pod bluzami mladenk. 
Namesto da smo zidali hiše in se 
šli samoprispevke za ceste, poti, 
vodovode, električne napeljave, 
kanalizacijske sisteme, telefonska 
omrežja, bi raje potovali in iskali 
davčne oaze za čase, ki so prihajali. 
Varna zatočišča zase in za nakradeni 
denar.

Nihče me noče dokapitalizirati. Ne bog 
ne vrag. Ne posamezniki ne banke. 
Žena, no, ja, morda, a je suha kot poper. 
Kot prah makadama. Je pa veliko tistih, 
ki imajo sodobne molzne aparate. 
Kot na primer: zadolžene in zavožene  
banke, ki so jih vodili finančni čudežni 
dečki, različnih političnih barv, enakih 
ciljev. Milijonska posojila brez kritja so 
delili kot jabolka…Obeta se nam nov 
davek na nepremičnine, na presladke 
brezalkoholne pijače.   Zdravstvene  
zavarovalnice z izgubami, ki jih bo 
treba pokriti. Tu so bencinarji in 
naftarji z vsak teden novimi cenami… 
So dacarji, ki privijajo vijake na vseh 
koncih in krajih, izračunavajo in 
tuhtajo, kaj vse bi se še dalo obdavčiti. 
Zrak? Vzdrževanje življenja postaja 
vse dražje, jaz pa imam samo eno 
pokojnino, enega sina s tremi hčerkami 
in snaho, ki piše prošnje za zaposlitev. 
Vodo bi radi predali v zasebne roke, v 
roke koncesionarjev, ki vidijo zaslužek, 
luknjičavih in strupenih vodovodnih 
cevi pa ne.

Premišljujem, če bi za praznik izobesil 

Daleč smo prišli

slovensko zastavo. Evropske niti nimam, 
a je tudi ne bi. Ker mi grozijo, da bodo 
prišli trije in da nam bodo že pokazali. 
Da nas bodo spravili v red, ker smo požrli 
več, kot smo pridelali. Trije nas bodo 
spravili na kolena. Trije bodo opravili to, 
kar v stoletjih ni uspelo vojaškim hordam, 
tujim načrtovalcem, kako iztrebiti 
Janeze in jim v usta vstaviti tuj jezik.  
Trojka, da bo dirigirala dvomilijonskemu 
orkestru, kako naj živi, kako dolge 
morajo biti kumare, koliko lahko iz 
skupne blagajne porabi za penzije, 
koliko za plače javnih uslužbencev…
Klinc, pa taka samostojnost, o kateri so 
skozi stoletja sanjali rodovi plemena, ki 
se je izza Karpatov preselilo v kraje pod 
Alpami. Od Samove plemenske zveze 
do Bratuškovine koalicijske pogodbe.

Doma nas je bilo šest otrok. Mama je 
v nekaj sekundah ugotovila, kdo je 
izmaknil v shrambi jabolko. Pa nismo 
imeli v hiši niti okrajnega niti vrhovnega 
niti ustavnega sodišča. Ne specialnih 
preiskovalcev, ne protikorupcijske 
komisije, ne tožilcev, ne policije, ne 
tajnih služb, ki bi prisluškovale našim 
pogovorom ali prihajale do podat-
kov na kak drugačen nezakonit način. 
Enostavno nas je pogledala, zagrozila z 
očetovim pasom, ki ga je staknil s hlač 
ob takšnih in podobnih dogodkih in 
kmalu je padalo po tatiču. Pri nas doma 
je pravo delovalo brezhibno.

Poslušam in se čudim genialnostim 
in genijem, ki odkrivajo toplo vodo v 
že stoletja odkriti Ameriki. Slovenija 
potrebuje svež denar. Zagnati moramo  
gospodarstvo. Poskrbeti moramo za 
nova delovna mesta. Poenostaviti 
moramo postopke za pridobitev do-
voljenj.  Birokracije je preveč. Vse znajo 
in vedo, naredijo pa nič.

Grosupeljčan je govoril oni dan po 
televiziji, kako so ga  že po nekaj dneh 
bankirji opozorili, da ni plačal obroka. 

Nakar se je čudil, kako so lahko dobivali 
nekateri milijonska posojila samo s 
telefonskim klicem. Kot da ne bi bil 
nikoli predsednik vlade, kot da je vse 
življenje cestni pometač, kot da je v 
tej deželi zadnja luknja na klarinetu. 
Zgrožen nam je še povedal, da je z 
obtožbo zoper Njega umrla pravna 
država. 

Svetovno znani ključavničar iz 
Kumrovca je pred nekaj desetletji 
izjavil, da ne priznava sodišča, ki ga je 
obsodilo na nekajletno zaporno kazen. 
V razvoju demokracije smo prišli vsaj 
že do te točke, da obsojeni tranzicijski 
lopovi rečejo, gledajoč v televizijsko 
kamero: »Sodba je krivična in z njo ne 
soglašam, bom jo pa upošteval.«

Daleč smo prišli.
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Marija Lokar

Mnogim novodobni delovni izzivi 
prinašajo vznemirjeno zadovoljstvo, 
drugim predstavljajo breme. Ni 
umetnost početi velike ali male stvari, 
ko vse teče gladko. Umetnost je, ko se 
pojavijo ovire in jih znamo obvladovati. 
V zdravstvu smo iz dneva v dan 
izpostavljeni situacijam, ki v nas puščajo 
globoke sledi. Nismo pripravljeni na 
soočenje s pacientom, ki trpi kronično 
bolečino, z umirajočim ali s smrtjo, 
zato spremljanje pacienta v njegovih 
zadnjih trenutkih ni  enostavno. 
Kakšna le bi bila medicinska sestra, ki 
bi ostala ravnodušna ob bolečini otroka 
in staršev? Vsi, ki delamo v zdravstvu 
vemo, kaj to pomeni. Verjetno so me 
prav zato tako pritegnila razmišljanja 
o čustveni inteligenci.

Čustveno zrele osebe znajo bolje krma-
riti med vsemi težkimi situacijami in z 
empatijo pristopajo k pacientu. Navadno 
dobro opravljamo stvari, ki jih radi 
počnemo, jih naredimo s srcem, nam 
prinašajo srečo in imajo za nas nek 
smisel. V takšnih pogojih neza-
vedno gojimo pozitivna čustva in 
vzpostavljamo motivacijski pogoj, 
v katerem optimalno izkoriščamo  
svoj  potencial.

Olika čustveno zrele osebe je zavedanje 
in obvladovanje sebe, empatija, moti-
vacija in spretnosti v medsebojnih 
odnosih. Vse te lastnosti pa so 
potrebne pri zdravstveni obrav-
navi pacienta.  Zavedanje lastnih 
in drugih čustev je del miselnih 
procesov in s pravilnim razume-
vanjem tega je človek bolj sposoben 
primernega odzivanja na določene situacije 
(Goleman, 2001). Zdravstveni delavec z do-
bro razvitim povezovalnim mišljenjem vodi 
dialog z izkušenostjo, se uči s poslušanjem 
in se znajde v neznani situaciji. S temi spo-
sobnostmi je zmožen vzbuditi zanimanje  
udeležencev v zdravstvenem timu za boljše 
delo in povezovanje. Najpomembnejše pa 
je, da zna motivirati pacienta, da se sam 
vključi v proces zdravljenja in ga ob tem 
vzgaja in izobražuje. 

Čustvena inteligenca
Kadar se močno vznemirimo ob bolečini 
nekoga, ki ga imamo radi, lahko doživimo 
čustveno stisko. Zaskrbljenost za prijatelja 
v težavah lahko tudi v nas vzbudi strah, 
bolečino in žalost. Takšno izkušnjo pogosto 
doživljajo osebe, ki so razvile visoko sto-
pnjo empatije in  še niso osvojile dovolj 
spretnosti za obvladovanje sebe, da bi v 
sebi ublažile sočutno žalost (Goleman, 
2001).

Medicinska sestra je po naravi skrbna 
in sočutna, nekaj trenutkov tolažbe, 
ki jo nameni pacientu, ji ne pomeni 
čustvene obremenitve, temveč daje 
smisel njenemu poklicu. Pri delu je 
zanesljiva in vredna zaupanja. Ali pa 
so to le pobožne želje posameznikov, 
predvsem pacientov…V bolnišnicah, kjer 
se pojavljajo znamenja nezadovoljstva 
zdravstvenih delavcev, v sorazmerju s 
tem naraščajo tudi pripombe pacientov. 

Kakšen zdravstveni in družbeni sistem si 
želimo in kaj lahko vsak od nas naredi, da 
se približamo željam? Verjetno ne more-
mo le slediti nekim navodilom, ampak 
moramo imeti izoblikovano mnenje, ga 
glasno povedati in stremeti k timskemu 
napredovanju. Navodila oblikujejo tisti, 
ki si upajo, hočejo, znajo in si želijo. Vsak 
s svojim delom spreminja svet v malem.  
Pot napredka ni hitra in ne lahka, je pa 
dosegljiva, če si tega zares želimo.

Čustveno inteligentni ljudje se zavedajo 
učinkov svojega delovanja na druge ljudi. 
Svoje sposobnosti ocenjujejo realno, 
nadzorujejo impulzivne izbruhe, so vredni 
zaupanja in v svojem okolju delujejo 
pošteno. Prilagajajo se  spremembam 
ter pri sprejemanju odločitev upoštevajo 
tudi čustva sodelavcev. Pri delu z ljudmi 
je tovrstna inteligenca ključna, sicer se zdi 
delo prezahtevno, stresno in neprimerno. 
V zdravstvu imamo veliko srečo, da 

imamo možnost  doživljanja veselja ob 
novorojenčku, ob prvih korakih po 

operaciji, ob uspešno vzdrževani 
kronični bolezni in tako naprej. 
To pogosto pozabljamo in v 
sebi nosimo tesnobo zaradi 
medijsko razvpitih neuspešnih 

primerov  zdravljenja. Pri ljudeh 
z visoko čustveno inteligenco 
prevladuje optimizem, v okolje 

pa se sproščajo pozitivna čustva, 
ki posledično pomagajo 

drugim razvijati čustveno 
inteligenco.  Za uspešnost je 
potrebna čustvena pismenost, 

pa večkrat še abecede 
ne poznamo. Standardna 

izobrazbena in čustvena inteligentnost 
sta za prihodnost enakopravni popotnici. 
Johann Lafater je zapisal: „Če hočeš postati 
moder, se nauči pametno spraševati, 
pazljivo poslušati, mirno odgovarjati in 
umolkniti, ko nimaš več kaj reči.“ Tudi to 
je del čustvene inteligence.

Vir:
Goleman,	D.	(2001).	Čustvena	inteligenca	na	•	
delovnem mestu. Ljubljana, Mladinska knjiga

Čim bolj so medicinske sestre zadovoljne 
na delovnem mestu, tem višje pacienti 
ocenjujejo zdravstveno oskrbo.

Osebe, ki zaupajo vase, imajo karizmo in 
tako vlivajo zaupanje vsem v svoji bližini. 
Zaupanje vase  vliva moč, da premagujemo 
tudi najtežje odločitve in smo dosledni v 
dejanjih, pa če tudi nam drugi nasprotu-
jejo. Za svojimi dejanji stojimo odločno 
in brez ošabnosti ali umika v obrambni 
položaj (Goleman, 2001).



53

Od kod vsa ta slaba volja? Jasno je, da se 
pri uvajanju vsake nove stvari hitro pojavi 
upor in nerganje. Spomnimo se, kako je 
bilo, ko smo medicinske sestre prvič začele 
vnašati podatke pacientov v računalnik. Od 
takrat se informacijski sistem še nadgrajuje, 
delo z računalnikom nam vzame kar nekaj 
časa, zdaj pa je  tukaj še novi negovalni list 
in kup neznanih izrazov, ki jih v večini ne 
razumemo. 

Mlajše generacije so vse te nove izraze, 
kot so negovalna diagnoza, načrt 
zdravstvene nege, proces zdravstvene 
nege, življenjske aktivnosti, itd., osvojile 
v srednješolskem izobraževanju. Moji in 
še prejšnjim generacijam to znanje ni bilo 
dano, zato se mi glede na to, da tudi sama 
sodelujem v skupini za pripravo in obliko-
vanje negovalne dokumentacije, nekako zdi 
prav, da še enkrat razložim nekaj »neznanih« 
izrazov.

V bistvu ne gre za popolnoma nič novega, 
saj dejansko vse to, kar se zdaj zahteva 
od nas,  medicinske sestre vsakodnevno 
opravljamo pri svojem delu s pacienti 
(verjetno pa se tega niti ne zavedamo), le 
napisati oziramo »ubesediti« je še potrebno 
po strokovnih merilih zdravstvene nege in 
delo spraviti v pisno obliko. Ja, res vzame 
veliko časa, dejstvo pa je, da je le tako naše 
delo zabeleženo in prikazano. In res je, da 
kljub podhranjenosti negovalnega kadra to 
komaj uspemo narediti.

Velikokrat je kdo vprašal, ali delamo po pro-
cesni metodi dela-kaj sploh je to? To sem se 
spraševala tudi jaz v času študija, dokler nam 
niso vse teorije zdravstvene nege nekako 
vcepili v glavo. Seveda delamo po procesu 
zdravstvene nege (PZN) tudi v naši hiši, 
čeprav se to tako učeno sliši. 

Kaj je PZN? Je metoda dela v zdravstveni 

Darja Glavan

Negovalna diagnoza – »kuga pa je tu?«

negi, ki nam omogoča individualno, hu-
mano in strokovno obravnavo posameznika, 
družine in lokalne skupnosti. Vključuje 
zadovoljevanje potreb, izvajanje ZN in 
vrednotenje dosežkov. 

Proces se opravlja po 4 fazah dela: 
Ugotavljanje potreb po zdravstveni •	
negi (podatke pridobi medicinska sestra 
že ob sprejemu z negovalno anamnezo - 
bodisi od pacienta ali njegovih svojcev; 
vpogled dobimo pri vseh temeljnih 
življenjskih aktivnostih - spomnimo se 
na obrazec Negovalna anamneza, ki ga 
izpolnimo ob sprejemu pacienta; izvemo 
vse o pokretnosti/gibanju bolnika, 
prehranjevanju, odvajanju, dihanju, 
spanju, socialnih razmerah, posebnosti, 
itd.; torej - s pridobivanjem podatkov ob 
sprejemu smo opravili 1. fazo PZN; )
Načrtovanje dela•	  (v tej fazi načrtujemo 
cilje in negovalne intervencije. Cilj 
(dolgoročni, kratkoročni) je opis fizičnega, 
psihičnega in socialnega stanja, ki ga pri 
varovancu želimo doseči. Medicinska 
sestra načrtuje intervencije v PZN, pri tem 
pa upošteva stanje pacienta, možnost 

za sodelovanje ter individualni program 
zdravstvene nege; lahko prikažemo kar 
na primeru: ob negovalni anamnezi 
med. sestra dobi podatek, da ima pacient 
težave s spanjem - postavi cilj: naspan, 
spočit pacient, v načrt pa si doda, da 
potrebuje tak pacient ustrezen položaj v 
postelji, da se odstranijo moteči dejavniki 
npr. prižgane luči, da aplicira ustrezno 
terapijo po navodilu zdravnika - pa saj to 
že delamo, mar ne?)
Izvajanje dela•	  (pomeni izvršitev vseh 
naročenih negovalnih intervencij; torej 
med. sestra izvaja intervencije strokovno, 
po zahtevani doktrini in je za svoje delo 
tudi odgovorna; po domače - to je to, 
kar konkretno naredimo s pacientom: 
ga nahranimo, zamenjamo plenico, 
apliciramo odrejeno terapijo, naročimo 
ustrezno dieto, itd. ter na negovalni list 
naredimo tako želeno kljukico).
Vrednotenje •	 (vrednotenje je zaključna 
faza procesa in predstavlja povratno 
informacijo o rezultatih PZN; sprotno 
vrednotenje je razvidno iz dokumentacije 
in kaže, ali smo cilje uresničili, kajti to 
je pogoj za doseganje končnega cilja; 
rezultati vrednotenja so lahko pozitivni 
- torej smo dosegli pričakovani cilj, ali pa 
so negativni - končni cilj ni bil dosežen 
in poiskati moramo vzroke za neuspeh 
(npr.:kljub uporabi vseh  razpoložljivih 
pripomočkov za preprečevanje nastanka 
RZP je preležanina nastala); lahko pa 
je nespremenjeno stanje - glede na 
zastavljeni cilj je stanje enako kot na 
začetku; po domače spet - ali je bilo naše 
delo s pacientom uspešno).

Tako, po vseh teh opravljenih in napisanih 4 
fazah smo naredili načrt zdravstvene nege. 
Če malo pomislimo, je to naše vsakdanje 
delo. Logično je, da bo med. sestra nahranila 
pacienta, ki se ne more sam; logično je, na 
kaj se najprej pomisli in naredi, če pacient 
ne more odvajati. Strinjam se, da je vse to 
logično, prav pa je, da je vse to naše delo 
tudi zabeleženo na način, da je možen 
vpogled.

Naslednja »neznanka« so negovalne 
diagnoze. 

V naši ustanovi smo pred časom sprejeli/oblikovali nov 
»dokument« (negovalni list). To je »papir«, velikosti 
temperaturnega lista, ki povzroča veliko slabe volje med 
medicinskimi sestrami. Namenjen je beleženju po procesni 
metodi dela v zdravstveni negi. Leta naj bi zadostoval kriterijem 
po NIANHO standardu.

prejeli smo
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ali veste da ...

Negovalne diagnoze so klinične presoje 
medicinske sestre o odgovoru posameznika, 
družine ali lokalne skupnosti na aktualne 
ali potencialne zdravstvene probleme oz. 
življenjske procese. 

Negovalne diagnoze so osnova za izbiro 
aktivnosti zdravstvene nege in za doseganje 
izidov zdravstvene nege, ki so v pristojnosti 
medicinske sestre (NANDA, 1990). Daje 
osnovo za tisti del  obravnave pacienta, ki 
je v področju dejavnosti medicinske sestre. 
Huda teorija, kaj?

Dejstvo je, da do negovalnih diagnoz 
pridemo s »premetavanjem« podatkov iz 
negovalne anamneze, opazovanjem pa-
cienta in njegovega zdravstvenega stanja. 
Tukaj se lahko opremo na 14 temeljnih 
življenjskih aktivnosti, katere je opredelila 
že Virginia Henderson: dihanje, prehranje-
vanje, izločanje, gibanje, spanje in počitek, 
oblačenje in slačenje, vzdrževanje telesne 
temperature, skrb za čistočo in urejenost, 
izogibanje nevarnostim v okolju, komu-
niciranje, verovanje, koristno delo, rekreacija, 
učenje zdravega načina življenja. 

Na papir pa jo spravimo po modelu 
teoretičarke M. Gordon in sicer po PES: P je 
negovalni problem (npr. zaprtje, oteženo 
odvajanje), E je etiologija ali vzrok (npr. zaradi 
dolgotrajnega ležanja v postelji, osnovne 
bolezni), S je simptom (npr. napet, boleč 
trebuh). Vse to opazi medicinska sestra pri 

izvajanju zdravstvene nege, samo še napisati 
je potrebno. V grobem pa so negovalne 
diagnoze že navedene na negovalnem 
listu in v pripadajočih navodilih. Vedeti 
moramo, da se negovalne diagnoze lahko 
spreminjajo glede na zdravstveno stanje 
pacienta (npr. poslabšanje zaradi bolezni). 
Takrat je potrebno določiti drugo, novo 
negovalno diagnozo.

Ne boste verjeli: negovalna diagnoza 
se razlikuje od medicinske diagnoze 
- negovalna diagnoza je povezana z 
neodvisnim delovanjem medicinske sestre 
na področju zdravstvenega varstva, ki je 
edinstven za zdravstveno nego. V povezavi 
z medicinsko diagnozo so medicinske sestre 
obvezane k izpolnjevanju naročil zdravnika. 
Tako negovalna kot medicinska diagnoza sta 
postavljeni na osnovi podatkov. Negovalna 
diagnoza sloni na holističnih podatkih, 
medtem ko medicinska diagnoza sloni 
na podatkih, ki so značilni za nek organ 
ali bolezen. Medicinska diagnoza opisuje 
bolezen ali patologijo, negovalna diagnoza 
pa opisuje pacientov odgovor na zdravstveni 
problem (Obz ZN 2003).

Kljub obilici teorij vseh svetovni teoretičark 
o negovalnih diagnozah in silnih defi nici-
jah le-teh menim, da morata medicina in 
zdravstvena nega sodelovati z roko v roki, 
pa naj bo to pri negovalnih diagnozah ali 
pa pri izvajanju intervencij. Konec koncev je 

pacient tisti, ki potrebuje našo pomoč.

Negovalne diagnoze so integralni del 
zdravstvene nege že več kot 30 let. O njih je 
bilo napisanih nešteto člankov in knjig. Kljub 
temu pa so medicinske sestre ob omembi 
negovalnih diagnoz velikokrat zmedene 
in odklonilne. To je zelo opazno tudi pri 
slovenskih medicinskih sestrah. Marsikatero 
medicinsko sestro bega izraz negovalna 
diagnoza. Tako se  iščejo nadomestne 
besede, kot so negovalni problem, problem, 
zdravstveni problem, pacientove potrebe, 
negovalne potrebe, … Vse to pa vnaša še 
dodatno zmedo v prakso. 

Nekako sem želela približati, razjasniti 
»neznanke«, o katerih tako veliko govorimo. 
Vse, kar naredimo medicinske sestre pri, ob 
in za pacienta, je v praksi mnogo lažje kot 
pa pravilno napisati na papir. 

Danes velja, kar ni napisano, ni narejeno 
in čeprav se nam zdi kakšna stvar še tako 
samoumnevna, žal ni tako. Globalno pa 
imamo vsi odpor do pisanja. Prav pa je, če 
že imamo oblikovan list zdravstvene nege, 
da ga tudi uporabljamo. Izkušnje bodo 
pokazale, kje ga je potrebno nadgraditi.

“Aja. Čeprav bo članek naletel vključno z 
avtorico na različna mnenja, nič zato. Podala 
sem samo teorijo, ki sem jo osvojila med 
študijem, z namenom, da jo prikažem kot 
nekaj, kar se že izvaja.”

... je od 12. marca letos spremenjen delovni čas 
receptorske službe v porodnišnici?

Bolnišnica je zaradi varčevalnih ukrepov ukinila nočno delo receptorjev na ginekološko-porodniškem 
vhodu. Na tem vhodu receptorska služba deluje vsak dan med 5.30 do 22.00, ko vrata zaklenejo.

Vsi sprejemi pacientov (tudi porodnic in otrok) v nočnem času od 22.00 ure do 5.40 ure potekajo na 
kirurški strani bolnišnice (glavnih vhod – kirurgija), kjer receptorji sprejemajo paciente,  jih usmerjajo 
in o prihodu pacientov obvestijo bolniški oddelek/ambulanto. 
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Naučil sem se ...

Andz  Roonez je človek, ki je imel poseben dar. 
Z malo besedami je znal zelo veliko povedati.

Naučil sem se,
ko si zaljubljen, se to vidi.

Naučil sem se,
da majhni vsakodnevni dogodki delajo življenje spektakularno.

Naučil sem se,
bog ni naredil vsega v enem dnevu. Zakaj mislim, da bi lahko 
jaz?

Naučil sem se,
ko mi samo ena oseba reče: »Polepšal si mi dan,« potem je moj 
dan nekaj povsem drugega.

Naučil sem se,
da moramo biti hvaležni, ker nam bog ne da vedno tega, kar 
zahtevamo.

Naučil sem se,
da vedno lahko za nekoga moliš, ko ta nima moči, da bi si 
pomagal na drug način.

Naučil sem se,
da otrokovemu darilu nikoli ne smeš reči ne.

Naučil sem se,
da ti je, ne glede na to, koliko resnosti zahteva življenje od tebe, 
vedno potreben prijatelj, s katerim se lahko afnaš.

Naučil sem se, 
da je včasih vse, kar nekdo potrebuje od nekoga, roka za držanje 
in srce za razumevanje.

Naučil sem se,
da dejstva, ki jih ignoriram ali se jim izogibam, nikoli ne 
spremenim.

Naučil sem se,
da so najenostavnejši sprehodi v poletnih večerim z mojim očetom, 
ko sem bil še otrok, naredili za mene čudo, ko sem odrasel.

Naučil sem se,
da se z denarjem ne more kupiti časti in statusa.

Naučil sem se,
ko se nameravaš komu maščevati, s tem samo dovoljuješ tej osebi, 
da te še naprej žali.

Naučil sem se,
najlažji način, da kot oseba rastem je, da se obkrožim z ljudmi, 
ki so pametnejši od mene.

Naučil sem se,
da si vsak, ki ga srečaš, zasluži, da ga pozdraviš z nasmehom.

Naučil sem se,
da je življenje težko in zahtevno, ampak da sem jaz bolj žilav in 
vzdržljiv.

Naučil sem se,
če se naučiš živeti v zalivu žalosti, se bo sreča vedno zasidrala 
nekje drugje.

Naučil sem se,
da nihče ni popoln, dokler se ne zaljubiš vanj.

Naučil sem se,
da dobre priložnosti nikoli niso izgubljene, nekdo bo vedno 
izkoristil tiste, ki jih izpustiš.

Naučil sem se,
da ne morem izbirati, kako se počutim, ampak lahko izbiram, kaj 
bom naredil glede tega.

Naučil sem se,
da ljubezen in ne čas, zdravi vse rane.

Naučil sem se,
da vsi želijo živeti na planini, ampak da je vsa sreča in rast v 
trenutkih, ko se vzpenjaš.

Naučil sem se,
čim manj imam časa, več stvari lahko naredim.

Naučil sem se,
da se pod vsakim trdim oklepom skriva nekdo, ki želi biti cenjen 
in ljubljen.

Naučil sem se,
da je dobro dati nasvet samo v dveh primerih:
ko ga nekdo želi
ko gre za vprašanje življenja in smrti.

Naučil sem se,
da je najmirnejši trenutek na svetu, ko ti otrok zaspi v naročju.

Pripravila Nina Vidiček

Umiral sem ...
Ko sem se šolal, sem umiral od želje, da se  čimprej zaposlim. 
Ko sem se zaposlil, sem  umiral od želje, da si čimprej 
ustvarim družino.  
Ko sem si ustvaril družino, sem umiral od  želje, da čimprej 
spravim otroke do kruha. 
Ko  sem spravil otroke do kruha, sem umiral od želje, da se 
čimprej  upokojim. 
In sedaj, ko umiram, sem ugotovil,  da sem pozabil živeti 

(neznani avtor).

prejeli smo
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Smeh je pol zdravja 
Če vas prime, da bi si čez 10 let (morda pa še prej!) naročili pico, prej preberite tole:          

Stranka:  »Uh, doma sem. Od kod imate vse te podatke?«

Operater:  »Omrežje, gospod, informacijska tehnologija.«

Stranka:  »No, dobro, naročil bi dve veliki mehiški pizzi, extra 
šarf...«

Operater:   »Mislim, da to ni dobra ideja, gospod.«

Stranka:   »Kako to mislite?«

Operater:  »Vaši zdravstveni podatki kažejo, da imate visok 
krvni pritisk in povišan nivo holesterola. Dodatnega 
zdravstvenega zavarovanja pa ne plačujete.«

Stranka:  »Kaj mi pa lahko priporočate?«

Operater:  »Lahko poskusite našo brezmesno soja-pizzo. Gotovo 
vam bo všeč.«

Stranka:  »Zakaj bi mi bila všeč?«

Operater:  »Prejšnji teden ste v knjigarni Mladinska knjiga kupili 
knjigo 'Gurmanske jedi iz soje'. Zato sem vam predlagal 
sojino pizzo.«

Stranka:  »Dobro, dobro, dajte mi torej dve jumbo soja-pizzi. 
Koliko bo to stalo?«

Operater:  »Ja, to bi moralo biti dovolj za vas, ženo in vaše tri 
otroke. Vse skupaj s stroški dostave bo stalo 32 Eur.

Stranka:  »Dal vam bom številko moje kreditne kartice.«

Operater:  »Oprostite, gospod, bojim se, da boste morali plačati 
z gotovino. Na vseh kreditnih karticah imate preko-
račene limite.«

Stranka:  »Bom pa šel do bankomata in dvignil denar, preden 
pride vaš dostavljalec.«

Operater:  »Ne bo šlo, gospod, tudi na debetni katrici TRR imate 
prekoračitev.«

Stranka:  »Vi samo pošljite pizze, bom že zrihtal denar. Koliko 
časa bo trajalo?«

Operater:  »Trenutno imamo gužvo, vsaj kako uro. Lahko pa 
skočite do nas s skuterjem, samo malo nerodno vam 
jih bo voziti na skuterju.«

Stranka:  »Kako veste, da imam skuter?«

Operater:  »Tu piše, da ste zamujali z obroki za leasing avtomobila, 
pa so vam ga odvzeli. Vaš skuter pa je odplačan in 
predpostavljam, da boste vozili njega.«

Stranka:  »@#$%&/&%$#%$#% »

Operater:  »Priporočal bi vam, da pazite, kako se obnašate! Imate 
že dve prijavi pri sodniku za prekrške zaradi kaljenja 
javnega reda in miru v letu 2010 in vpitja na policaja 
letos.«

Stranka:  »Dobro, prinestite že te pizze. In ne pozabite dve gratis 
Coca-coli, kakor piše v vašem oglasu!«

Operater:  »Oprostite, gospod, v drobnem tisku piše klavzula, da 
gratis Coca-cole ne smemo nuditi diabetikom!    

Operater:  »Pizza express, lahko dobim vašo...«

Stranka:  »Dober dan, rad bi naročil pizzo za na dom!«

Operater:  »Lahko najprej poveste vašo EMŠO?«

Stranka:  »Moj EMŠO, aja, počakajte malo, evo ... 
1409953500743.«

Operater:  »Hvala, gospod Janko, vidim da stanujete na Celovški 
65, vaš telefon doma je 65-95-477, v službi 21-87-
336, GSM 041/789-564. Kličete pa z nekega drugega 
mobitela. Za kam bi radi naročili pizze?«
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Marjeta Berkopec

»Ohranimo sledi« smo poimenovali svečano 
akademijo, ki smo jo ob 50 letnici ustano-
vitve Društva medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Novo mesto 23. aprila 
2013 pripravili v Kulturnem centru Janeza 
Trdine.

Dobrodošlico za obiskovalce je v avli 
Kulturnega centra pripravila otroška folklor-
na skupina Kres pod mentorstvom gospe 
Majde Nemanič.

S kulturnim programom, ki ga je z izbra-
nimi besedami povezovala gospa Irena 
Papež Potočar, smo se želeli zahvaliti vsem 
medicinskim sestram v naših krajih. Veliko jih 
je, medicinskih sester, ki so s svojim delom 
pustile viden pečat v stroki zdravstvene 
nege, ne samo v domačem, temveč tudi v 
širšem slovenskem prostoru.  Mnogo jih je 
neimenovanih, ki dan za dnem že več kot 
pol stoletja z vsem srcem humano opravljajo 
svoje poslanstvo, pa  za svoje požrtvovalno 
delo nikoli niso prejele posebnih nagrad in 
zahval. Pokloniti smo se želeli tudi njim. 

Posebna zahvala je bila namenjena pred-
sednicam, ki so vodile društvo skozi pet 
desetletij in s svojimi prizadevanji pustile 
neizbrisen pečat v društvenem delovanju.

Na pot spominov smo se odpravili z Alenko 
Godec, ki nas je  s svojim izjemnim glasom 
ob klavirski spremljavi Jake Puciharja 
začarala  v neko drugo dimenzijo.

Slavnostna govornica, gospa Darinka 
Klemenc, predsednica Zbornice – Zveze, je v 
svojem nagovoru pohvalila naša prizadevan-
ja za prepoznavanje lastne regijske poklicne 
identitete in zgodovinskega razvoja stroke; 
saj smo našli »svojo« Florence Nightingale ali 
Angelo Boškin, ki v našem okolju predstavlja 
ključno osebo, Marijo Tomšič, prvo zaslužno 
za strokovno prepoznavnost regije.  

V čase Marije Tomšič, ki je svoje življenje 
posvetila zdravstveni negi pacientov in 
vzgoji negovalnega kadra,  je zbrane  

Ohranimo sledi
Brez priznavanja in spoštovanja minulega časa in naporov, ki so jih ljudje vzajemno vlagali vanj, 
ne moremo sanjati o prihodnosti. Pol stoletja organiziranega delovanja ni kratka doba. Nekatere 
podobe se nam zdijo cele in jasne, druge pa že izginjajo kakor v meglici, zapisane samo še v 
spominih peščice ljudi.

popeljal  recital, ki so ga pripravili: Zdenka 
Seničar s poezijo Mirana Jarca, Jakob Piletič, 
Jožica Prus za klavirjem, Sara Berkopec z 
violino in Marjeta Berkopec v vlogi Marije 
Tomšič. Besede Marije Tomšič so kljub 
arhaičnemu jeziku zvenele tako zelo znano 
in izjemna je bila energija, ki je valovala med 
nastopajočimi in publiko. Oziroma kot bi 
rekel Miran Jarc: »Nocoj je čudno dober večer: 
kdor bi stopil vanj z menoj, bi pozabil na stvari 
tega sveta. Nocoj je čudno dober večer, večer 
oživljajočih se legend…«

Skupno druženje s pogostitvijo v avli 
Kulturnega centra je bil prav poseben 
dogodek. Marsikatera solza se je utrnila 
ob snidenju nekdanjih sodelavcev, ki se že 
vrsto let niso videli. Veselje je bilo opazovati 
različne generacije medicinskih sester med 
obujanjem spominov na skupna službena 
leta. Vse dogodivščine službenih dni namreč 
niso za objavo, čeprav se  jih je  tako lepo 
spominjati.

Da bo pet desetletij življenja in dela 

medicinskih sester na Dolenjskem, Beli 
krajini in Posavju ostalo zapisanih in ne bo 
odšlo v pozabo, smo izdali jubilejni zbornik 
Ohranimo sledi.  V njem so zbrane drago-
cene, skoraj pozabljene zgodbe ljudi, ki so 
svoje delo posvetili skrbi za sočloveka.  Zbrali 
smo zgodbe o ljudeh, ki so verjeli v svoje po-
slanstvo in tlakovali pot po kateri stopamo 
danes, saj so zazrti v prihodnost imeli idejo, 
željo in vizijo o organiziranem delovanju, 
ki bo medicinskim sestram v naših krajih 
dajalo oporo, spodbudo, ugled in dobro 
ime. Dediščina se vpisuje v naše gene, nas 
determinira, zaznamuje in ne moremo ji uiti, 
zato smo objavili tudi zgodbe o ljudeh, ki 
danes dodajamo društvenemu delovanju 
svojo noto, svoj pečat. Neprecenljive so po-
rumenele fotografije, ki so jih za objavo po-
sodile upokojene medicinske sestre. Objavili 
smo tudi foto utrinke današnjih društvenih 
aktivnosti.

V imenu medicinskih sester, babic in zdravst-
venih tehnikov, ki pripadamo regijskemu 
strokovnemu društvu, se zahvaljujem  vsem 

 Svečana akademija “Ohranimo sledi” v KC Janeza Trdine
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sponzorjem in donatorjem, ki so omogočili, 
da smo našo častitljivo obletnico počastili s 
svečano akademijo in z izdajo zbornika.

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

 V ospredju dosedanje predsednice društva

Jožica Rešetič Darinka Klemenc Alenka Godec

 Marjeta Berkopec kot Marija Tomšič

 Jakob Piletič in Sara Berkopec

 Otroška skupina FD Kres

Prva predsednica 
društva Rafka Grilc
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Število prostovoljnih krvodajalcev je z leti 
naraščalo, število odvzemnih dni v tednu se 
je iz enega povečalo na dva in v letu 2009 
na tri odvzemne dneve. Razvoj in napredek 
medicine je narekoval spremembe v testi-
ranju odvzete krvi na povzročitelje bolezni: 
hepatitisa, HIV-a in sifilisa. Spremenil se je 
tudi način odvzema krvi krvodajalcem za 
preiskave: venozni odvzem in  pipetiranje z 

Marjeta Martinčič

Krvodajalstvo in transfuziologija v naši 
bolnišnici od začetkov do danes
Začetki delovanja današnjega CTD Novo mesto segajo v leto 1957, ko je bila v bolnišnici na 
levem bregu Krke ustanovljena Transfuzijska postaja. Zaradi pomanjkanja lastnega kadra je 
bila pozneje začasno ukinjena, a so potrebe po krvodajalstvu in transfuziologiji narekovale 
ponovno delovanje. Z malo zdravstvenega kadra in v neprimernih kletnih prostorih je razvoj in 
delovanje postaje zaživelo. Leta 1969 se je preimenovala v transfuzijski oddelek in se leta 1972 
preselila v nove prostore na desni breg reke Krke.

usti je zamenjal sodobni odvzem krvi iz prsta 
s pripomočki za enkratno uporabo.

Leta 1986 je steklenico za krvni pripravek 
zamenjal zaprti sistem z vrečko, ki omogoča 
filtrirano in komponentno zdravljenje ter 
sodoben, individualen pristop medicinske 
sestre h krvodajalcu.

Velik napredek je leta 1996 prinesel 
računalniško podprt sistem, ki je transfuzi-
ologijo prenesel v drugo dimenzijo. Sistem 
omogoča pokrivanje celotne dejavnosti, od 
sprejema krvodajalca, odvzema krvi, 
testiranja krvi, izdajo krvnega pripravka, 
do bolnika. Imena in priimke krvoda-
jalcev je zamenjala računalniška koda. 
»Operacijski boks« in odvzem v ločenih 
prostorih z obveznim oblačenjem in 
pokrivanjem krvodajalcev in medicinskih 
sester je zamenjal oseben odvzem na 
novih posteljah s tehtnicami in mešalci 
odvzete krvi.

Število krvodajalcev je skozi leta z 
blagimi nihanji naraščalo od 1000 do 
skoraj 6000 odvzemov v letu 2012.

Preiskave v imunohematologiji so spremljale 
nove pristope in razvoj iz tako imenovanih 
mokrih metod v mikro metode, z minimalno 
količino uporabe bolnikovega vzorca krvi in 
z občutljivo metodo dokazovanja ustreznosti 
pripravka.

Pomembna prelomnica je bilo tudi leto 
2008,  ko se je oddelek preimenoval v Center 
za transfuzijsko dejavnost in prešel pod 
okrilje Zavoda za transfuzijsko dejavnost 
Ljubljana. Centralizacija dejavnosti je 
prinesla precejšnje spremembe v načinu 
dela na oddelku.

Dejavnosti, ki jih center opravlja za področje 

Dolenjske in Bele krajine, so delo s krvoda-
jalci, imunohematološke preiskave pred 
komponentno terapijo, zagotavljanje zalog 
testiranih krvnih pripravkov ter preiskave v 
zvezi z nosečnostjo v prenatalnem obdobju 
in porodu. 

V CTD Novo mesto so zaposleni: zdravni-
ca, specialistka transfuzijske medicine, štiri 
diplomirane medicinske sestre, ing. kemije, 
zdravstveni tehnik, zdravstvena administra-
torka in čistilka.
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Tako je bilo nekoč ... … in tako je danes...
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Danica Jožef

Sedaj, ko je končno prišlo poletje in je 
kisla pomlad za nami, prihaja čas druženja 
v naravi in priprava hrane zunaj, bodisi na 
vrtu ali na izletu. 

Beseda piknik (picnic) naj bi izhajala iz 
francoščine in naj bi jo prvič zasledili v 16. 
stoletju. Govori o skupini ljudi, ki je obe-
dovala v restavraciji in seboj prinesla svoje 
vino. Sicer pa naj bi se pikniki razvili skupaj 
z britansko tradicijo lova in posledično tudi 
druženja in obedovanja na prostem. Po 
končanem lovu ali kakšnih drugih športnih 
aktivnostih so se ljudje zbrali na prostem 
in pripravili izbrano hrano. Na takratnih 
piknikih so med jedmi prevladovale šunke, 
pečeno meso ter raznovrstno pecivo. 

Čas piknikov 
in izletov v 
naravo

Za piknik v naravi potrebujemo košaro, 
primerno odejo, s katero pogrnemo tla, 
nahrbtnik, hladilno torbo, če pa bomo 
doma na vrtu, potrebujemo dober žar, ki je 
lahko plinski, električen ali klasičen. Poleg 
žara potrebujemo še različne pripomočke: 
lopatico za oglje, plastenko z razpršilom, 
klešče za peko, rokavice, čopič za mazanje, 
če pripravljamo ribe, tudi poseben žar za 
ribe. 

Če bomo pekli na ognju, bomo uporabili 
leseno oglje ali brikete. Ko je oglje primerno 
razgreto, se pravi, ko se pojavi pepel na vrhu, 
je dovolj vroče, da položimo na žar mrežo 
in jo segrejemo. 

prilogo pa je lahko pečena zelenjava (bučke, 
paprika, jajčevci, paradižnik). Da bo meso os-
talo sočno, ga je potrebno dati v marinado, 
ki jo pripravimo iz olja, celega popra, vina in 
začimb. Pripravimo si lahko tudi nabodala z 
zelenjavo v kombinaciji z mesom. Za konec 
pa pripravimo kako sadno solato ali prepro-
sto sladico. Če imate povabljenih več ljudi, 
lahko pripravite tako imenovano kotlovino, 
ki sicer zahteva malo več priprave, potem pa 
ni veliko dela, ker si jo gostje sami postrežejo 
iz kotlička. 

Pripravila sem nekaj preizkušenih 
receptov.

Kotlovina
(recept za približno 20 oseb): potrebujemo 
1,5 kg narezanih svinjskih rebrc, 1,5 kg 

dober tek

Kasneje so kot piknik v Evropi označevali 
druženja, kjer so vsi prinesli s seboj nekaj 
hrane in nato skupaj jedli zunaj. Do sredine 
19. stoletja se je priljubljenost piknikov iz 
Evrope razširila tudi v ZDA. Priljubljenost 
piknikov se je ohranila skozi stoletja in jo 
še danes poznajo na različnih koncih sveta. 
Težko najdemo takšne, ki piknikov ne marajo. 
Ob prvem spomladanskem soncu z veseljem 
odhitimo v naravo in na svežem zraku in v 
lepi pokrajini uživamo ob dobri hrani, pijači 
in športnih aktivnostih. 

Seveda pa je najpomembneje, kaj bomo 
spekli. Za peko so najprimernejši manjši 
koščki mesa svinjine, teletine, perutnine, 
mleto meso, klobase, ribe, hrenovke, za 
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Puranji zvitki
Potrebujemo 4 manjše puranje ali piščančje 
zrezke, 4 žajbljeve lističe, 4 žlice olivnega olja, 
3 žlice limoninega soka, dve žlici rdečega ver-
muta, 10 dag šampinjonov, 1 bučko, 2 rdeči 
papriki, 200 g majhnih, čvrstih paradižnikov, 
sol, poper in kovinska nabodala;

Zrezke potolčemo in stanjšamo, oprane 
žajbljeve lističe na drobno sesekljamo in 
zmešamo z olivnim oljem, limoninim sokom 
ter vermutom. Zrezke namočimo v marinado 
in jih do peke shranimo v hladilniku. Oprano 
zelenjavo zrežemo na primerne koščke, gobe 
pustimo cele. Nabodala naoljimo, zrezke 
ocedimo, jih narežemo na 2-3 cm debele 
trakove in zvijemo v polžke ter prepikamo, 
sledi zelenjava, tako natikamo do konca. 
Nabodala polagamo na vročo, naoljeno 
mrežo in jih na močnejši vročini pečemo 
10 do 12 minut, seveda tudi obračamo in 
mažemo z ostankom marinade, pomagamo 
si lahko z vejico rožmarina. 

Svinjska ribica na rukoli
Recept je za 4 osebe: potrebujemo manjšo 
svinjsko ribico, 1 bio limono, 4 žlice olivnega 
olja, sol, poper, okoli 250 g sveže rukule, 2 
paradižnika, olje za mrežo. 

Meso potolčemo, limono operemo pod 

dober tek

svinjskega vratu, 1,5 kg perutnine (perutničke 
ali bedrca), 1,5 kg zajčjega mesa, klobase, 
lahko pivske, kranjske, hrenovke. Vse meso 
2 uri prej ali pa tudi preko noči nasolimo, 
popopramo, dodamo strt česen in gorčico, 
malo olja, vse skupaj dobro premešamo in 
pustimo na hladnem. 

vročo vodo, naribamo žličko lupinice in jo 
zmešamo z 1 žlico olja. Limono ožmemo. 
Meso posolimo in popopramo, namažemo 
z limonovim oljem in zavijemo v prozorno 
folijo. Pustimo počivati do začetka peke. 
Med tem časom rukoli odstranimo trde 
peclje, operemo in osušimo. Na ovalen 
krožnik potresemo rukolo, paradižnik 
narežemo na kocke in potresemo po rukoli. 
Ko je oglje dovolj vroče, to se pravi, ko je na 
vrhu oglja pepel, mrežo močno segrejemo 
in premažemo z oljem, nato koščke ribice 
popečemo na vsaki strani po pet minut. 
Limonin sok razžvrkljamo s soljo, poprom 
in 3 žlicami olivnega olja. Meso zrežemo na 
rezine in naložimo na solato, pokapljamo s 
sokom in takoj postrežemo. 

Od zelenjave pa pripravimo: 1,5 kg pa-
prike različne barve, 1,5 kg čebule in 1,5 
kg paradižnika. Vso zelenjavo na drobno 
narežemo. Potrebujemo še 2 l kisle vode 
in 1,5 črnega vina (refošk, teran, modra 
frankinja). 

Potrebujemo posodo za kotlovino, v kat-
ero damo olje,  dno naj bo pokrito, vanjo 
stresemo meso in ga opečemo z vseh strani. 
Nato meso odstranimo, v olje, kjer se je peklo 
meso, stresemo čebulo in papriko in vse 
skupaj pražimo toliko časa, da se razpusti, 
nato dodamo še paradižnik in vse skupaj 
nekaj časa dušimo. Nato stresemo v posodo 
še meso, razen perutnine, ki jo bomo dodali 
po 20 minutah, da ne bi razpadla, dolijemo 
do roba krožnika Radensko (meso pride bolj 
rahlo), ko zadosti vode izpari, dodamo vino 
in zopet dušimo, da tekočina ponovno izpari, 
nato prilijemo še preostalo Radensko ter 
kuhamo, da izpari skoraj vsa tekočina in da 
dobimo gosto omako. Postrežemo toplo.

Dobra stran tega načina priprave hrane je, 
da bolj ko jo pogrevamo, bolj je okusna. 
Postrežemo lahko tudi z mladim pečenim 
krompirjem. To je zelo okusno, ker je vse v 
enem „piskru“, meso in zelenjava, zato do-
datno delo s pripravo zelenjave odpade.

Če pa želite pripraviti meso na drugačen 
način, predlagam: puranje zvitke po 
vrtnarsko, svinjsko ribico na rukuli in na 
koncu melonin koktajl s piškoti.

Melonin koktajl
V hudi vročini se prileže hladno sadje, 
predlagam melonin koktajl, s piškotki; 
potrebujemo eno sladko melono, sok dveh 
pomaranč, za odrasle nekaj sadnega likerja 
in navadne biskvitne piškote.

Melono razrežemo na koščke in jo damo 
v večjo skledo, jo prelijemo s sokom 
pomaranč, nato dodamo nekaj kapljic lik-
erja, postavimo v hladilnik za cca 1 uro, da 
se sadje prepoji, nato solato porazdelimo v 
kozarce, okrasimo po navdihu in postrežemo 
z otroškimi piškoti. 

Želim vam dolgo vroče poletje in dobro 
izkoristite dneve, ki prihajajo. Napolnite 
svoje telo s svežo energijo. Veliko je lahko 
dobite tudi z druženjem v naravi. 
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Izlet upokojencev v 
Preddvor in na Jezersko

Cirila Gradišar

Večina od nas rada hodi na izlete. Člani 
Društva upokojencev bolnišnice orga-
niziramo vsaj enega letno. Letos smo se 
odločili, da obiščemo Gorenjsko in njene 
lepote – Preddvor in Jezersko.

Predlogov ni bilo od nikoder, ponudb raznih 
društev pa je veliko. Tako se je tudi ponudba 
za ogled Preddvora in Jezerskega znašla v 
našem nabiralniku. Odločili smo se, da nam 
bo ta destinacija všeč. Vse zadeve okrog 
izleta  je organiziral naš Milan in na sredo, 
končno v lepem in sončnem dnevu, smo 
se odpeljali z avtobusom Boristoura proti 
Gorenjski. 

V Preddvoru nas je že čakal vodič, ki nas 
je spremljal od prihoda do odhoda proti 
domu. Za dobrodošlico so nam na Turistični 
agenciji ponudili pecivo, bombone, sadni 
sok ali brinovec in lovor v žganju ter pos-
module (to je iz kvašenega testa oblikovana 
pogača, premazana z zaseko ali potresena 
z ocvirki, lahko pa jo premažejo s smetano 
in potresejo z nasekljanim drobnjakom. Jed  
na hitro spečejo (posmodijo) v krušni peči 
in pojedo še vročo.

Preddvor leži med štirimi 
gradovi. Ob jezeru Črnava 
stoji grad Hrib, ki smo 
si ga ogledali, v bližini 
nad njim se dviga grad 
Turn, nekoč prebivališče 
naše pesnice, pisateljice 
in skladateljice Josipine 
Urbančič Turnograjske. 
Danes v njem bivajo 
starejši občani bližnje in 
daljne okolice. Na vzpetini, 
levo proti sv. Jakobu, so 
razvaline Pustega gradu, 
ta je najstarejši med 
preddvorskimi gradovi. 
Sredi občinskega jedra, 
tik ob farni cerkvi sv. Petra, stoji grad Dvor. 
Prvič je bil omenjen leta 1147 (povzeto iz 
zloženke Zavoda za turizem). Ob ogledu 
gradu Hrib smo izvedeli mnogo zanimivega, 
tudi o porokah znanih slovencev, saj je ob 
gradu jesenov drevored, znan kot drevored 
mladoporočencev, sprehod skozenj na 
poročni dan pa zagotavlja petdeset let 
zvestobe in ljubezni.. Sprehod  okrog jezera 

Črnava ti osveži misli in 
te napolni z energijo. 

Po dopoldanski kavici smo se odpeljali po 
dolini Kokre proti Jezerskemu. Vsega, kar 
nam je bilo med potjo povedano, si pač 
ne moreš zapomniti, zato je bolje, da se 
odpravite na pot in si kraje sami ogledate, 
ker se lepot tega dela Slovenije z besedami 
ne da opisati. 

Na Jezerskem, visoko ležečem kraju, od 
koder se pot nadaljuje proti Avstriji, smo 
uživali v lepotah jezera in gora, prekritih 
s snegom, v pogledu na ledenik in na 
cvetoče travnike, polne zdravilnih rož. Ni 
bilo potrebno veliko besed, sporazumevali 
smo se s pogledom, vsi navdušeni, in naše 
misli so se čisto umirile.

Dan se je prevesil v popoldne, ko smo se 
odpeljali proti Kranju v gostilno Kot, kjer smo 
imeli kosilo. Po kosilu smo si ogledali še stari 
del mesta, izvedeli za podzemne rove, kje 
se nahajajo, kam peljejo in kdaj si jih lahko 
ogledamo,  obiskali Prešernov spomenik in 
najstarejšo gostilno v mestu, stari hotel Jelen 
ter videli še veliko drugih znamenitosti.  

Ko je bil čas  za odhod proti domu, smo bili 
vsi udeleženci z izletom zelo zadovoljni. 

Lepa je naša Slovenija in zelo malo jo 
poznamo. Skupinska fotografi ja na Jezerskem

 Pogostitev

Črnava ti osveži misli in 
te napolni z energijo. 

obiskali smo
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Tudi druženje je kazalec odličnosti
Breda Benkič

Člani Sindikata zdravstva in socialnega 
varstva, naši družinski člani, prijatelji, člani 
Fides-a  in Sindikata delavcev v zdravstveni 
negi ter ostali zaposleni smo za letos izbrali 
kombinacijo doživetij, iger in druženja.

Izlet v Prago
V različnih zgodovinskih obdobjih se je 
na Češkem oblikovala bogata kulturna 
dediščina, ki so ji vojne prizanesle. Češke 
dežele so bile v srednjem veku ene 
najbogatejših v Evropi. Vladarji so ustanovili 
vrsto mest, plemiči gradili čudovite gradove. 
Zlata Praga, staro mesto ob Vltavi, je mesto 
tradicije in nepozabnih doživetij. Čudovito je 
poskrbljeno za turiste, ponudba spominkov 
kvalitetna in raznovrstna, vabijo tudi 
mnoge restavracije in lokali s tradicionalno 
hrano, češkim pivom, becherovko...Izlet 
je bil prekrasen in vsi udeleženci več kot 
navdušeni.

Ja, Praga je mesto z dušo in za dušo.

Vedno je veljalo, da eden zmore malo, ko si dva podata roke, se moči podvojijo, ko pa stopimo 
skupaj vsi, potem zmoremo veliko.

Srečanje SZSV 
Slovenije 
Letošnje srečanje je bilo že 21. po vrsti in 
organizirali smo ga ob bazenu v Šmarjeških 
Toplicah. 

Dobro je bilo poskrbljeno za hrano in pijačo, na 
voljo je bilo kopanje, uživali smo v družabnih 
igrah, zabaval pa nas je ansambel Pogum. 

Za dobro mero zabave smo dodali še 
godbo na pihala in mažoretke iz Laškega, 
humoristko Valentino, plesno skupino, se 
popeljali z vlakcem, stopili na tržnico in 
preizkusili srečo v srečelovu.

Za nazadnje pa še dobre želje
Spoštovani člani Sindikata zdravstva in socialnega varstva: planiranje dopusta je 80% 
razmišljanja in 20% pisanja. Želimo vam, da ga izkoristite čimbolj koristno, da si naberete 
nove energije, potem pa 100% na delo, da bomo jeseni spet kakšno rekli.

Izkazali smo se kot zelo dobri gostitelji in 
organizatorji. Pohvale dežujejo iz vseh 
koncev Slovenije. Hvala vsem članom, ki 
ste aktivno sodelovali pri izvedbi srečanja. 
Zares je bilo lepo.
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Anka Klemenčič

Na Golici 
Po operaciji na hrbtenici sem 
potrebovala kar nekaj časa, da sem se 
zopet  »postavila« na noge. Dolgotrajna 
bolniška z globokoumnim predpisom 
komisije, da lahko zapustiš svoj dom 
le v primeru obiska zdravnika, naredi 
svoje. Že sama operacija ti vzame moč, 
posedanje doma, osamljenost in živci 
pa tudi naredijo svoje. Telesna kondicija 
gre na nulo, kile pa...da ne govorim.

Tako sem potem, ko sem začela ponovno 
hoditi v službo, prišla z dela popolnoma 
izčrpana. Niti pod razno mi ni prišlo na mis-
el, da bi po službi počela še kaj drugega kot 
posedala ob kvačkanju in ob računalniku, 
za kaj več namreč nisem imela moči.

Ko sem se nad vsem tem zamislila, sem 
prišla do sklepa, da tako ne bo šlo več 
naprej. Kljub neizmerni utrujenosti sem 

začela brkljati po vrtu, hodila sem na spre-
hode, vrtela sobno kolo in počasi, ampak 
res počasi, začela nabirati kondicijo. 

Že leta sem si neizmerno želela videti 
narcise na Golici. Letos se mi je ponudila 
čudovita priložnost, da grem tja gor s pri-
jatelji. Sicer sem se bala, kako bo z mojimi 
močmi, a po drugi strani je bila želja tako 
neizmerna, da se nisem dala kar tako odvr-
niti od nje, čeprav je bilo za nameček ravno 
za tisti dan napovedano zelo slabo vreme z 
močnimi padavinami. A jaz sem imela prost 
le ta dan in moji prijateji tudi! Prosila sem 
Boga za lepo vreme, vsaj dopoldan in...
uslišal me je! 

Zgodaj zjutraj sem vstala in se odpeljala proti 
Radovljici, kjer smo se na bencinski črpalki 
dobili z ostalimi, se peljali do Jesenic in tam 
zavili proti Golici. Vreme je bilo oblačno. Ko 
smo prispeli na izhodiščno točko, so se videli 
že prvi travniki, posuti  s preprogo narcis. 
Meni je kar srce igralo od veselja, da se mi 
želja uresničuje. Legla sem med narcise v travi 
in vdihavala njihov opojni vonj. Pot navzgor 
je bila prijetna. Klepet in dobra volja sta me 
poganjali za prijatelji, ki so me morali vsake to-
liko počakati, kajti moja kondicija je bila daleč 
od njihove. Čez kako uro je celo posijalo sonce 
in obsijalo cvetoče vresje in teloh, ki je tako 
visoko cvetelo šele takrat. Prijetno utrujena 
in presrečna sem prispela do koče na Golici. 
Po krajšem postanku smo se odpravili še na 
vrh, od koder je bil čudovit razgled na Avstrijo 
in širom po naši prelepi domovini. Pihalo je, 
a nič zato, bila sem neizmerno srečna, da mi 
je uspelo priti na vrh. Bogu hvala, da sem 
zmogla, Bogu hvala za vreme....

Po neizmerno dobri joti v koči smo se 
odpravili v dolino proti avtomobilu. Zadnjih 
sto metrov je začelo deževati, a to ni več 
nikogar skrbelo. Vzpon nam je uspel! Naj 
kar pada!

Ponosna nase, da mi je uspelo uresničiti 
željo, Bogu hvaležna, da mi je dal moč 
in poskrbel za vreme, sem se utrujena 
poslovila od prijateljev in se odpeljala 
domov. 

Bilo je nepozabno in zdaj vem, da je 
resnično reklo: “Kjer je volja, je tudi pot!”
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Sindikat bolnišnice je son
čnega junijskega vikenda 15. 
in 16. junija za svoje člane 
organiziral potep v  Milano in 
na Boromejske otoke.
Prvi dan smo obiskali Milano, poslovno 
in mondeno središče Italije. V glavnem 
mestu Lombardije smo si ogledali 
mestne znamenitosti. Med njimi je 
vsekakor največja milanska stolnica, 
odličen primer visoke italijanske go-
tike, z množico stolpičev. Ogledali smo 
si Grad družine Sforza iz 14. stoletja, 
galerijo Vittoria Emmanuela in operno 
hišo Scala.

Obiskali smo tudi nogometni stadion 
San Siro, ki sprejme 85.700 gledalcev. 
Gradnja stadiona se je pričela leta 1925 
v milanski četrti San Siro, po kateri je 
objekt tudi dobil svoje prvotno ime. 

Povečerjali in prespali smo v prijetnem 
hotelu ob jezeru Maggiore. Jezero je 

Marjanca Čegovnik

V Milanu in na Boromejskih otokih
najzahodnejše od treh velikih predalp-
skih jezer v Italiji in po velikosti drugo, 
takoj za Gardskim. Leži na severu in sega 
na področje Švice ter ga uvrščamo med 
jezera ledeniškega nastanka. Okolica 
jezera ima milo podnebje z bujno sub-
tropsko vegetacijo.

Po zajtrku smo se z ladjo odpeljali do 
Boromejskih otokov Isola Madre, Isola 
Bella in Isola Pescatori, kjer so ure-
jeni številni botanični vrtovi, zgrajene 
številne vile in kjer se nahajajo številni 
zgodovinski spomeniki. Na otoku Isola 
Bella smo si ogledali baročni grad grofov 
Borromeo in lepe terasaste vrtove z 
bujnim rastlinjem. Otok Isola Madre je 
znan po številnih vilah in parkih, slovi po 
svojem rastlinstvu in živalstvu. 

Svoje želodčke smo z dobrotami napol-
nili na otoku Isola Pescatori. 

Dan smo zaključili z odhodom domov 
in polni lepih vtisov že načrtovali, kam 
nas bo prihodnjič bodila pot.

Milano
Boromejski 

otoki
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Natalija Novak, Meta Kovačič

Novice z otroškega oddelka
Knjige za bolne otroke
V tovarni zdravil Krka, d. d. je meseca aprila potekal teden prosto-
voljstva in humanitarnsti. V sklopu  različnih prostovoljnih dejavnosti 
so obiskali tudi otroški oddelek. Bolne otroke so razveselili s knjigami 
in plišastimi igračami – vse so dobile že nove lastnike.

Prostovoljci Krke 
in predstojnica 
oddelka ga. 
Tatjana Pavlin ob 
predaji igrač

Sodelovanje otroškega oddelka z založbo Goga
V mesecu maju smo gostili Založbo Goga iz Novega mesta. Na 
otroškem oddelku je bila na ogled razstava slik knjige Dragotina 
Ketteja Čebelica in čmrlj. Omenjeno knjigo je v romščino prevedla 
Dušica Balažek. Otroke je obiskal tudi ilustrator knjige Štefan Turk. 
S svojimi ilustracijami je izpolnil marsikatero otroško željo.

Prebiranje otroške literature

Rdeči noski na obisku
Ob praznovanju 10 obletnice Vrtca Ciciban smo v bolnišničnem 
oddelku gostili Rdeče noske. Dr.Ugačen in Dr.Anastazija sta 
opravila svojo »vizito« kar v igralnici – kot znata le onadva, in 
navdušila vse prisotne bolne otroke in njihove starše.

Med otroško publiko

Dr.Ugačen na delu

Dr.Anastazija med 
bolnimi otroki

Predstavniki Založbe Goga Ilustrator med otroki

mi  vi  oni
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Knjige so pripeljali kar z vlakom ...
Otroci v trebanjskem vrtcu Mavrica iz skupine Žabice so na pobudo 
ge. Iris Fink Grubačević ob vsakem praznovanju rojstnega dne v 
vrtec prinesli knjigo. Sčasoma so tako ustvarili pravo malo zbirko 
knjig. Ker pa otroci iz omenjene skupine septembra odhajajo v šolo, 
so se odločili, da zbirko knjig podarijo Otroškemu oddeku SB Novo 
mesto. 

Na res vročo sredo 19. junija so nas obiskali. V Novo mesto so pripo-
tovali kar z vlakom in bolne otroke so obdarili s knjigami. 

Za podarjene knjige in tudi plišaste igrače se iskreno zahvaljujemo 
vsem, ki so sodelovali v omenjeni dobrodelni akciji: otrokom Vrtca 
Mavrica Trebnje, enoti Kekec, skupini Žabice, vzgojiteljicam Magdi 
Zakrajšek, Bojani Pungartnik, Vanji Kresal in Petri Vidmar ter ge. Iris 
Fink Grubačević.

ZAHVALE:
V pomladnih mesecih so na otroke Otroškega oddelka SB Novo mesto mislili tudi: 
Domen Lovše, Simona Iskra, Anže Lisjak, Simon in Erik Predalič, ga. Jolanda Kneževič in 
nam darovali plišaste igračke. Z veseljem naj povemo, da so vse igračke že dobile novega 
otroškega lastnika.

Prav prijetno nas je presenetila tudi vzgojiteljica Saša Kociper, ki je v šentjernejskem Vrtcu Čebelica 
organizirala akcijo zbiranja igrač in skupaj s starši otrok zbrala veliko plišastih igrač, z namenom  da 
jih podari bolnim otrokom.

Glede na to, da smo v tem času prejeli veliko rabljenih plišastih igračk, velja posebna zahvala zaposlenim v Pralnici 
SB Novo mesto. Poskrbeli so, da so otroci prejeli čiste igrače in jih odnesli v varno zavetje na svoje domove.

Pikapolonice so se do jeseni poslovile
Prostovoljke na otroškem oddelku Pikapolonice so se 
do jeseni poslovile in pred odhodom za bolne otroke 
organizirale pravi »žur,« na katerem seveda ni smela 
manjkati torta.

mi  vi  oni
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Ljubica Glücks, Marija Račič

So dnevi, ki so vredni spomina, 
so dogodki, ki ostanejo v spominu za vedno, 
in so ljudje, ki jih rad srečaš.

Tako se je začelo prijazno vabilo aktiva medicinskih sester Šolskega 
centra Novo mesto upokojenim kolegicam aktiva za srečanje,  ki so 
ga kolegice pripravile  7. marca 2013 ob 14. uri na Šolskem centru 
Novo mesto, vodila in povezovala pa ga je Marija Račič.

Upokojene medicinske sestre smo bile zelo disciplinirane in smo se 
vabilu naših naslednic odzvale v velikem številu. Manjkala je samo 
ena kolegica, ki se je tudi opravičila. 

Snidenje je bilo prisrčno. Udeležile so se ga vse članice aktiva 
medicinskih sester in profesorica zgodovine Damjana Papež.

Po stisku rok in objemih smo sedle okrog mize, na kateri je vsako 
udeleženko čakala lepa pomladna lončnica. Na mizi je bila tudi 
zelo mamljiva torta, okrašena z znakom medicinskih sester (gospa 
z lučko). Domiselna stvaritev je bila ideja kolegice, ki je naslednji 
dan, na dan žena, praznovala rojstni dan. 

Kratek kulturni program je bil darilo dijakinje in dijaka iz 3. a razreda, 
programa SMS/SZ. 

Ubrano sta raztegnila harmoniki, dijakinja je poleg zapela dve pesmi. 
Nagradili smo ju z iskrenim aplavzom. Po kulturnem programu smo 
ob obloženi mizi obujali spomine in čas je hitro tekel.

Šola letos praznuje 50. rojstni dan in priprave na praznovanje so se 
začele že v začetku šolskega leta 2012/2013.

Ogledale smo si razstavo za 50. obletnici šole, ki bo celo leto na ogled 
na šolskih hodnikih. Priznam, bila sem prijetno presenečena nad 
vsebino in estetskim prikazom dela in življenja na šoli od začetkov do 
častitljivega Abrahama. Pohvala gre kolegicam iz strokovnega aktiva 
medicinskih sester, medicinski sestri Blaženi Berus in profesorici 
zgodovine Damjani Papež.

Sledil je ogled specialnih učilnic za zdravstveno nego. Bile smo 
zelo presenečene, saj je šoli uspelo prostore opremiti z lepo in 
funkcionalno opremo.

Po ogledu je sledilo slovo do snidenja na proslavi obletnice šole, ki 
bo v jesenskem času.

Me, ki smo orale ledino v začetku delovanja šole, smo bile zelo po-
nosne na to, da smo lahko prispevale k postavitvi dobrih temeljev za 
kvalitetno šolo. S svojim znanjem in prizadevanjem smo pripomogle 
k razvoju kvalitetne generacije, ki se danes uspešno prenaša na 
nove generacije.

Ob vseh novih pridobitvah na področju razvoja tehnologije, ki veliko 
prispeva k razvoju stroke, ne smete in ne smejo pozabiti na etiko v 

Življenje je lepo

stroki. Vedno mora biti v ospredju človek, enkraten in neponovljiv 
s svojimi specifi čnimi potrebami, razvoj tehnologije nam je samo 
v pomoč pri opravljanju našega našega dela.

 Upokojene MS SZKŠ

 Pesem za dobrodošlico  Dve generaciji

 Ogled razstave

mi  vi  oni
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Strokovno 
izobraževanje 
predsednikov 
sindikalnih 
enot
Strokovno izobraževanje predsednikov 
sindikalnih enot Sindikata delavcev v 
zdravstveni negi je letos potekalo 3. 
junija v Portorožu. Enodnevni seminar 
nam je bil bogat z različnimi vsebinami, 
ki bodo v pomoč pri opravljanju funkci-
je predsednika v Sindikalni enoti. 

Predavatelj Marjan Gojkovič, prof., 
pomočnik glavnega tajnika SVIZ, je pred-
stavil naloge in dolžnosti sindikalnega 
zaupnika in načine, kako biti uspešen 
sindikalni zaupnik. Irena Kolbl, dipl. m. s., 
predsednica SE SB Jesenice, je na pod-
lagi izkušenj, ki so jih pridobili ob izvedbi 
stavke javnega sektorja 23. januarja letos 
v njihovem zavodu, vsem prisotnim 
predstavila aktivnosti in dokazala, da je 
stavko možno izpeljati le, če je ta dobro 
organizirana in ima predsednik SE dovolj 
veliko podporo članstva na eni strani in 
vodstva zavoda na drugi strani. 

Pravna tolmačenja najpogostejših 
vprašanj in predstavitev novosti Zakona o 
delovnih razmerjih (ZDR-1) je podal Janez 
Turuk, univ. dipl. prav., pravni svetovalec 
SDZNS. 

O uspešni komunikaciji med sindikalnim 
zaupnikom in vodstvom zavoda je spre-
govorila Klara Ramovš, prof. andragogike, 
mojstrica poslovne komunikacije. 

Zadnja tema srečanja je bila namenjena 
Standardom in normativom v zdravstveni 
in babiški negi ter oskrbi. Predsednica 
SDZNS Jelka Mlakar je predsednike SE 
seznanila z nastajajočim dokumentom, ki 
mora biti usklajen in sprejet na Ministrstvu 
za zdravje do 31. 12. 2013. 

Marjanca Čegovnik Gloria Murn

Zaključna prireditev Naj 
prostovoljski projekt 2012 
Mladinski svet Slovenije že vrsto let 
podeljuje priznanja najvidnejšim 
posameznikom in projektom na 
področju prostovoljnega dela. Pod 
pokroviteljstvom predsednika RS Boruta 
Pahorja in v sodelovanju z Ministrstvom 
za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti ter Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport je bila 
zaključna prireditev natečaja Prostovoljec 
leta na Brdu pri Kranju. 

V natečaj za leto 2012 je letos 152 različnih 
prijaviteljev prijavilo187 posameznikov in 64 
projektov. Vse statistike natečaja so letos 
rekordne. Podelili so 9 ključnih nazivov in 
še dve posebni priznanji: Naj prostovoljec in 
Naj prostovoljka v treh starostnih skupinah, 
naziv Naj prostovoljski projekt ter Naj mla-
dinski voditelj in Naj mladinski projekt. 

Ker smo v šolskem letu 2012/2013 na 
vseh štiri oddelkih bolnišnice, kjer poteka 
prostovoljno delo, največ dela namenili 
druženju s pacienti, na otroškem oddelku 
pa so potekale mesečne delavnice z različno 
tematiko, smo se prijavili kot projekt z 
naslovom: »Prostovoljnost je lepa obleka, 
ki človeka kaže kot človeka.«

Zaključne prireditve so se udeležile pros-
tovoljke Janja Blatnik, Iza Gračan, Vlasta 
Pestotnik in Katja Zaletel, koordinatorica 
prostovoljnega dela v SB NM Jožica Rešetič 
in obe mentorici na šoli Gloria Šepec 
in Mojca Simončič. Že kar nekajkrat let 
zaporedoma nas prostovoljno, predvsem 
pa varno vozi na zaključno prireditev Jasmin 
Hasanagić. Tudi Jasmin rad opravlja različna 
dela prostovoljno, zato so ga prostovoljke 
vzele kar za svojega.

Prostovoljci Srednje zdravstvene in kemijske 
šole že od vsega začetka sodelujejo naj 
tej zaključni prireditvi, kot prijavitelji v 
skupini za posameznike in za skupinsko 
projektno delo. Žal nam še ni uspelo, da bi 
poleg priznanja dobili posebno nagrado, 
vendar nam to ne vzame volje do nadaljnih 
obiskov v bolnišnici. V naslednjem šolskem 
letu bomo praznovali že deseto obletnico 

sodelovanja med Srednjo zdravstveno in 
kemijsko šolo in Splošno bolnišnico Novo 
mesto na področju prostovoljnega dela.

Naši dijaki prostovoljci opravljajo radi 
svoje delo in to nas, mentorice, spodbuja 
k načrtovanju novih dejavnosti in projek-
tov. Radi bi dosegli, da se bi se tudi z našo 
pomočjo pacienti v bolnišnici počutili dobro 
in da bi bili čim manj osamljeni.

Za konec bi se rada zahvalila še naši koordi-
natorici Jožici Rešetič, ker za nas tako lepo 
skrbi, vodstvu bolnišnice in vsemu zdravst-
venemu osebju na oddelkih, kjer poteka 
prostovoljno delo, pa za podporo. 

 Prostovoljci

mi  vi  oni
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V zgodnjih jutranjih urah, v prelepi sončni soboti 15. junija letos, 
se je v zbor za XIX. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip 
PP pred gasilskim domom v Šmarjeških Toplicah razvrstilo 14 
ekip prve pomoči CZ in RK, ekipa tovarne zdravil Krka in dve 
ekipi tovarne Revoz. Ekipe CZ so bile iz občin Šentjernej, Mirna 
peč, Črnomelj, Šmarješke Toplice - Zbure in Bela cerkev, ekipe 
RK pa so bile iz Novega mesta, Trebnjega, dve ekipi iz Metlike, 
dve ekipi iz Črnomlja, 

Ekipe so morale svoje znanje iz nudenja prve pomoči pokazati 
na treh delovnih mestih, kjer je bil realistično prikazan dogodek, 
oziroma nesreča. Imitatorji poškodovancev so bili srednješolci, 
odrasli in tudi osnovnošolec. 

Na vsaki delovni točki je bil poudarek najprej na varnosti, nato na 
oskrbi poškodovancev ali obolelih (na vsaki točki so bili 4 poško-
dovanci), ki so jih ekipe morale oskrbeti v 10 minutah  in jih tudi 
pravilno transportirati na zbirno mesto. Vsak poškodovanec je imel  
svojega ocenjevalca, predavatelja PP. 

Cirila Gradišar

Šesta zmaga ekipe Civilne zaščite iz 
Šentjerneja

Delovno mesto 1 je bila prometna nesreča z razsutjem nevarnih 
snovi, drugo delovno mesto je bilo na delovišču, kjer je bilo 
potrebno  pri dveh poškodovancih izvajati TPO z uporabo 
defibrilatorja, na tretji delovni točki pa je prišlo do prepira v 
gostilni z uporabo strelnega orožja in noža. 

Ker je bilo ekip veliko, so morali člane ekip med čakanjem na različne 
načine animirati. Med vsemi aktivnostmi je bila najlepša vožnja s 
turističnim vlakcem po okoliških vaseh občine Šmarješke Toplice.

Dan se je prevesil v popoldne, ko so ekipe z nestrpnostjo čakale na 
rezultate svojih znanj.  Oceno o oskrbi poškodovancev je povedal 
vodja ocenjevalcev Peter Černe, vse prisotne so nagovorili županja 
občine Šmarješke Toplice, predsednik RK Slovenije in poveljnik CZ 
Novo mesto, nato pa je g. Stane Zagorc začel brati rezultate. 

Vse ekipe so ne glede na uvrstitev prejele pokale za sodelovanje 
na preverjanju.  Tretje mesto je osvojila ekipa  Revoza 1, druga je 
bila ekipa PP RK Novo mesto,  prvo mesto pa je že šestič zapored 
osvojila ekipa CZ Občine Šentjernej, ki bo zastopala  dolenjsko 
in belokranjsko regijo na državnem preverjanju 5. oktobra 
2013 v Velenju. 

 Pa poglejva

 Ocenjevalci

 Oddih med tekmovanjem

 Le kaj mu je
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šport in rekreacija

Na 13. mednarodnih športnih igrah v Umagu so naši športniki 
letos zasedli drugo mesto. Prvega si po treh letih niso več upali, 
saj bi lahko postali med ostalimi športniki nezaželeni in jih ne 
bi več nikamor povabili!

Osvojili so 8 pokalov in 5 medalj. K temu rezultatu je največ prispe-
vala ženska ekipa v kegljanju, ki je osvojila 1. mesto ekipno ter 2. in 3. 
mesto posamezno.  Pred tem rezultatom je moška ekipa pokleknila 
v upanju, da se bo enkrat tudi njim obrestoval trening. 

Čestitke tudi odbojkaricam, tenisačem, košarkarjem, tekačem, ekipi 
v vlečenju vrvi, strelcem ... Ekipa, vi ste šampioni!

Hvala direktorici bolnišnice, da nam je omogočila udeležbo na 
igrah.

Naši športniki 
- viceprvaki na 
Mednarodnih igrah 
v Umagu

Breda Benkič



NAGRAJENCI KRIŽANKE 59. ŠTEVILKE 
VIZITE:
1. nagrada: Vanda Jontez, Šentjernej
2. nagrada: Minka Repovž, Šmarješke Toplice
3. nagrada: Ana Štangelj, Stopiče
Pravilna rešitev gesla se glasi: OTROŠKI 
ODDELEK.

Nagrade bomo nagrajencem poslali po pošti. 

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

Uredništvo VIZITE,   
Splo šna bol ni šni ca Novo me sto,  
Šmi hel ska ce sta 1, 8000 Novo me sto,  
ali na e-naslov: vizita @sb-nm.si.
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Ne pozabite pripisati osebnih podatkov  
(ime, priimek, naslov).


