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Spoštovani!
Bolnišnica je okolje, kjer bivajo različni
mikrobi, odporni proti številnim antibiotikom.
Zdravim osebam bakterije, ki se zadržujejo v
bolnišničnem okolju, ne povzročajo težav, saj je
odpornost zdravega človeka dobra, lahko pa jih z
rokami prenaša naprej.
Pri stiku z bolnišničnim okoljem (kljuke, police,
postelje…) in bolniki v bolnišnici lahko na roke
prehodno zanesemo mikrobe, ki jih nato ob
neposrednem stiku prenesemo na svojce, znance
ali prijatelje, ki se zdravijo v bolnišnici.
Bolniku, ki ima zmanjšano odpornost
zaradi bolezni, uporabe različnih zdravil in
izpostavljenosti diagnostičnim in terapevtskim
postopkom, taki mikrobi lahko povzročijo
dodatno škodo in s tem se podaljša njegovo
bivanje v bolnišnici.
Prosimo vas, da s priporočenimi ukrepi
higiene rok pomagate zdravstvenemu osebju
pri preprečevanju in obvladovanju prenosa
bolnišničnih okužb.

strani,
a, med prsti
Splošna bolnišnica Novo mesto,

HIGIENA ROK
REŠUJE ZDRAVJE!
Moje roke so čiste!
Pa vaše?

uvodnik

Uvodnik
predčasne volitve za državni zbor 2014 so
za nami, zmagovalka parlamentarnih volitev
pa je Stranka mira cerarja. prihaja trenutek,
ko bo morala nova aktualna politika začrtati
reformo zdravstvenega sistema in sprejeti
vrsto odločitev za spremembe v zdravstvu.
program zmagovalne stranke govori, da se
bo politika zavzemala za dvig razpoložljivosti
in kakovosti storitev v javnem zdravstvu, da
bo povečala avtonomijo in odgovornost
nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja. vzpostavila bo transparentno javno
naročanje v javnem zdravstvu, poenotila politiko in pristojnosti za izvajanje zdravstvene
dejavnosti in se opredelila za preprečevanje
krčenja pravic zavarovancev.

Naslovnica: arhiv SZSV

pričakujemo lahko ukrepe, ki se bodo odrazili v spremembah zakonov o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ukinitvi
prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja, združevanju javnih zdravst-

venih zavodov in določitvi standardov in
normativov v zdravstveni dejavnosti.
Slovensko zdravstvo je tako po dostopnosti
kot kakovosti obravnave na ravni razvitih
evropskih držav in to z bistveno manjšimi
finančnimi sredstvi, ki pa se v sedanji
gospodarski krizi še zmanjšujejo. izziv politiki
in vladi je velik, saj je zdravje za Slovence med
največjimi vrednotami, zdravstvo ima velik
nacionalni pomen in je dobrina, s katero je
potrebno zagotoviti temeljne vrednote kot
so: solidarnost, pravičnost, zakonitost in
gospodarnost. osebno menim, da je samo
javno zdravstvo tisto, ki lahko zagotovi
kakovostne in varne zdravstvene storitve
državljanov v okviru omejenih vrednosti.
analize obstoječega sistema zdravstvenega
varstva in zdravstvenega zavarovanja, ki jih
je opravilo združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije, govorijo v prid ohranitve javnega
zdravstvenega sistema, ki mora biti neprofitno,
transparentno, pravično financirano, na

solidarnosti naravnano, kakovostno in
enako dostopno vsem državljanom. za
zagotovitev sodobnega zdravstvenega
sistema bi morali biti zagotovljeni pogoji,
ki se nanašajo na področje virov financiranja,
večje avtonomijo zdravstvenih zavodov po
vzoru neprofitnih javnih podjetij, natančnih
pravil za podeljevanje koncesij, določitvi
normativov in standardov ter reševanja
problema pomanjkanja zdravnikov.
novemu mandatarju želimo vso srečo pri
iskanju novega ministra za zdravje, ki bo
imel podporo vseh koalicijskih partnerjev.
potegniti bo moral iz predalov vse, že
do sedaj izdelane predloge sprememb
zakonodaje in predlogov strategij za
uravnoteženje zdravstvenega sistema ter
pripraviti za sprejem nov nacionalni zdravstveni program, ki bo po meri vseh državljanov
in državljank.
Mira Retelj, direktorica

UREDNIŠKI ODBOR VIZITE:
glavna urednica: Zdenka seniČar, odgovorna urednica: anica ribiČ, člani uredniškega odbora: alenka anDolšeK, Darja glavan, Karmen
JaneŽiČ, anka KlemenČiČ, anica Kolar, lučka Kosec, marija loKar, mira retelJ in irena seDeJ.
e-naslov: vizita@sb-nm.si. oblikovanje: artelJe. grafična priprava: art 32 d.o.o., grafični studio novo mesto. tisk: collegium graphicum d.o.o,
ljubljana. naklada: 700 izvodov
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Sondna hrana iz živil v
bolnišnici - da ali ne
Entralna prehrana se uporablja že vse od časov starih
Egipčanov. Uporabljali so jo povsem v isti namen kot danes:
da bi krili prehranske potrebe pri tistih posameznikih, ki tega
ne zmorejo skozi usta.1
V nekaterih primerih, npr. ko farmacevtsko
pripravljene formule enteralne prehrane
niso na voljo zaradi stroškov in dostopnosti,
se še vedno uporablja doma pripravljena
sondna hrana iz živil. Slednja zaradi
možnosti zamašitve sonde s koaguliranimi
beljakovinami in minerali ter večje verjetnosti
bakterijske kontaminacije ni primerna oblika
sondnega hranjenja, kadar je vstavljena
hranilna sonda ožjega premera.1,2 Obstajajo
številni, z dokazi podprti razlogi, zaradi česar
se sondno hranjenje z doma pripravljeno
sondno hrano iz živil odsvetuje.
V primeru, da so komercialno pripravljene
enteralne formule na trgu dostopne, številna
prehranska združenja razvitih držav sveta
odsvetujejo uporabo doma pripravljene
sondne hrane iz živil za hranjenje po
nasogastrični sondi oziroma gastrostomi2,4,5,6.
Kljub temu je celo v razvitih državah Evrope
uporaba doma pripravljene sondne hrane iz
živil v porastu.1 V primeru, da komercialno
pripravljene enteralne formule niso na voljo,
je smiselno razmisliti tudi o manj tvegani
zamenjavi z mlečno formulo za dojenčke4.
Zaradi številnih zdravstvenih, organizacijskih
in nenazadnje ekonomskih razlogov je danes
v bolnišnici izbira farmacevtsko pripravljene
hrane izbira prvega reda.

Kdaj odsvetujemo sondno hrano,
pripravljeno iz živil, v bolnišnici?
Še posebej je doma pripravljena sondna hrana
iz živil odsvetovana pri bolnikih z visokim
tveganjem: npr. pri hranjenju v tanko črevo
(jejunum) ali dvanajsternik (doudenum), saj
je v teh primeririh sonda vstavljena nižje
od vratarja (pilorusa) in želodčna kislina
v primeru kontaminirane hrane ne more
delovati zaščitno2.

Britansko združenje dietetikov je leta 1986
posebej izpostavilo osem skupin bolnikov,
pri katerih je uporaba sterilnih, komercialno
pripravljenih izdelkov, močno priporočljiva,
saj so dovzetnejši za okužbe5:
1. v primeru akutnih okužb, sepse…, pri
bolnikih na antibiotičnem zdravljenju,
2. pri onkoloških bolnikih, zlasti tistih na
kemoterapiji in bolnikih z levkemijo,
3. pri bolnikih, ki prejemajo
imunosupresivno zdravljenje in pri
bolnikih, pri katerih je imunski sistem
ogrožen, npr. bolnikih po transplantaciji
organov, z levkemijo, s pljučnico, s
HIV-om, nekateri bolniki z odpovedjo
ledvic…,
4. pri bolnikih z zmanjšano sekrecijo
gastričnih sokov (po gastrektomiji,
z Addison-Biermer anemijo, s
hipoklorhidrijo..),
5. pri bolnikih na zdravljenju z inhibitorji
gastričnih sokov in pri bolnikih, ki so
hranjeni neposredno v jejunum, saj
želodčna kislina v primeru bakterijske
kontaminacije s hrano ne more delovati
zaščitno,
6. pri novorojenčkih,
7. pri bolnikih z opeklinami,
8. pri bolnikih z dolgotrajnim enteralnim
hranjenjem, katerih poškodba je
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povezana s ponavljajočimi se okužbami;
npr. po poškodbi glave.
Le redki hospitalizirani bolniki, ki so hranjeni
po sondah, ne sodijo v eno izmed teh
skupin.

Prednosti komercialno
pripravljenih izdelkov6:
• prikladni so za izdelavo individualnih
prehranskih načrtov, saj so prilagojeni
bolnikovim potrebam po hranilih,
• vsebujejo odmerjeno priporočeno
količino hranilnih snovi in energije,
• so cenovno dostopni,
• lahko imajo dodana tudi terapevstka in
imunomodulacijska hranila,
• dosegajo večjo energijsko gostoto kot
sondna hrana iz živil (t.j. 1 do 2 kcal/ml).
Če zato ni kontraindikacij, naj sondna hrana
vedno vključuje prehranske vlaknine.

Splošni razlogi proti sondni hrani
iz živil2:
• ni sterilna,
• ni standardizirana, sestava ni stalna in
kontrolirana,
• ni na voljo preko celega dne,
• priprava je tehnološko zahtevna →
draga,
• priprava je časovno zamudna → draga,

• pri kuhanju se uničujejo vitamini in
izgubljajo mineralne snovi,
• energijsko redka, velika tekočinska
obremenitev,
• težje je zagotavljanje mikrobiološke
neoporečnosti - zahteva upoštevanje
visokih higienskih standardov,
• ni uravnotežena, ne dosega dnevno
priporočenih vrednosti hranil (zlasti
mikrohranil),
• možnost zamašitve sonde s
koaguliranimi beljakovinami in minerali
ter večje verjetnosti bakterijske
kontaminacije.
Ob uporabe katerekoli sondne (enteralne)
hrane je potrebno tedensko spremljanje
telesne teže.6

Specifične omejitve sondne hrane
iz živil v bolnišnicah
Priprava sondne hrane iz živil v večini zdravstvenih ustanov poteka po receptih, ki so nastali
v osemdesetih letih. Do danes smo recepte
prilagodili v smeri uporabe kvalitetnejših
virov živil. Načini priprave sondne hrane
iz živil in distribucija se v tem času niso
bistveno spremenili. Sondna hrana iz živil
se razlikuje od tekoče bolnišnične hrane.
Obe dieti sta sestavljeni po istih receptih. Po
sestavljanju osnovnih surovin in miksanju
vsebine v mešalniku pa je sondna hrana iz

živil dodatno precejena skozi cedilo, da se
odstrani grobe delce.
Specifične omejitve sondne hrane iz živil v
bolnišnicah:
1. enoten jedilnik
Jedilnik za sondno hrano iz živil je pogosto
enoten za vse bolnike oz. oskrbovance in
ni prilagojen individualnim prehranskim in
metabolnim potrebam posameznika.
2. prehranske vlaknine
Prehranskih vlaknin zaradi možnosti
nabrekanja med distribucijo ne moremo
dodajati v tekoči obrok, pripravljen v
kuhinji. Za izpolnitev tega prehranskega
priporočila bi morali prehranske vlaknine v
prahu dodajati obroku tik pred hranjenjem
na oddelku ali v sobah oskrbovancev, ali pa
jih ponuditi ločeno, raztopljene v vodi.

Tabela 1: Primeri načrtov za sondno hranjenje 60 kg težkega odraslega bolnika v bolnišnici
Izbrana sondna
hrana za odrasle*

Energijska
gostota

Pakiranje

Priporočen vnos

Hranilni sestav

Cena*

Opombe

Standardna
enteralna
prehrana z
vlakninami
Standardna
enteralna
prehrana brez
vlaknin

1 kcal / ml

1000 ml

2 pakiranji

5,20 EUR;
2,6 EUR / L

- brez glutena, laktoza v
sledovih, zelo nizka vsebnost
purinov

1 kcal / ml

500 ml

4 pakiranja

2000 kcal
80 g B
21,2 g vlaknin
v 2000 ml
2000 kcal
76 g B
0 g vlaknin
v 2000 ml

5,25 EUR;
2,62 EUR / L

Sondna hrana
iz živil po
bolnišničnem
jedilniku

≈ 0,93 kcal
/ ml

≈ 250 ml

7–9
skodelic tekoče
sondne hrane iz
živil v
treh obrokih:
mlečno-žitni ali
mesno-žitni ali
zelenjavno-žitni ali
sadno-žitni ali
sadni obrok.

1500 kcal
67 g B
8 g vlaknin
v 1600 ml

6,16 - 6,98
EUR / dan
(odvisno od
jedilnika);
3,85 – 4,36
EUR / L

- brez glutena, brez laktoze, zelo
nizka vsebnost purinov
- primerna tudi za nadomeščanje
tekoče hrane pripravljene iz živil
za pitje skozi usta
- primerna kadar so vlaknine
kontraindicirane
- vsebuje gluten, vsebuje laktozo
in purine
- po individualni prehranski
obravnavi v dogovoru z
dietetikom
- primerna le za gastrično
hranjenje (po gastrostomi) in za
krajše obdobje
- zadošča za kritje dnevnih potreb
po beljakovinah in energiji 50 kg
težkega bolnika

0,8 – 1,2
kcal / ml

*Vir: mag. Irena Hočevar, Prehrambena služba Splošne bolnišnice Novo mesto, za pogodbeno obdobje od 12.10.2013 do 11.10.2014
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3. energijska in hranilna gostota
obrokov
Zaradi različnih virov hranil (različna živila)
imajo obroki sondne hrane iz živil različno
viskoznost in se sonde hitreje mašijo. Z
razredčevanjem obrokov zmanjšujemo
energijsko in hranilno gostoto obrokov
in s tem tudi vnos hranil. Sondna hrana iz
živil ima tudi nižjo energijsko gostoto kot
komercialno pripravljene formule, zato
bomo za kritje hranilnih potreb potrebovali
velike volumne hrane. To v praksi oteži
načrtovanje prehrane zlasti pri posameznikih, ki imajo povišane potrebe.
4. transport
Transport sondne hrane iz živil po t.i. »vroči
verigi« (nad 60° C) povzroča, da se zaradi
vzdrževanja obrokov pri visoki temperaturi
spreminja konzistenca hrane. Tekočina
postaja bolj viskozna in težje prehaja
skozi sondo. Po novejših priporočilih varne
priprave sondne hrane iz živil bi morali
tekoči obrok takoj po pripravi ohladiti in
ga deliti po t.i. »hladni verigi«, kar v mnogih
ustanovah ni mogoče zagotoviti. Pred serviranjem mora biti hrana ogreta na sobno
temperaturo.
5. odložen obrok
Shranjevanje posodic s sondno hrano
ob postelji bolnika oz. oskrbovanca ni
priporočljivo. Običajno ustanove omogočajo
tri delitve hrane dnevno, bolniki s sondami
pa običajno potrebujejo vsaj 6 obrokov.
6. cena
Cena sondne hrane iz živil v bolnišnici je
odvisna od jedilnika in se giblje med 3,85
do 4,36 EUR/l, cena osnovne komercialno
pripravljene enteralne formule z ali brez
prehranskih vlaknin pa je med 2,60 do 2,62
EUR/ l (Tabela 1).
Omenjene omejitve so dodaten razlog
za razmislek o dosledni uporabi komercialno pripravljenih enteralnih formul v
bolnišnicah.

Primeri načrtov za sondno
hranjenje odraslega bolnika
V tabeli 1 so prikazani primeri načrtov za
sondno hranjenje aktivnega 60 kg bolnika,
ki za kritje dnevnih potreb po energiji in
hranilih potrebuje 1800 kcal (30 kcal / kg), 80
g beljakovin (1,3 g / kg) in 1800 ml tekočine
(1 ml / kcal), kjer sondna hrana predstavlja
edini vir hrane.

Ob izbiri bolezensko specifične oz. terapevstske formule enteralne prehrane in za kritje
večjih potreb po beljakovinah je potrebna
prilagoditev količin oziroma kombiniranje
različnih produktov. Za pomoč pri izdelavi
načrta in naročila se je potrebno obrniti na
za to usposobljenega zdravstvenega delavca
(dietetika, zdravnika, diplomirano medicinsko
sestro s specialnimi znanji).

Kdaj je smiselna uporaba sondne
hrane, pripravljene iz živil, v
bolnišnici?
Nekateri bolniki imajo močno željo po sondni
hrani iz živil, ker jim je ta poznana iz domačega
okolja in jim daje občutek domačnosti.
Nekateri si želijo, da je prehod iz doma pripravljene sondne hrane na komercialno pripravljene izdelke v bolnišnici postopen. Prehod
na sondno hrano iz živil je smiseln tudi pred
odpustom v domače okolje pri tistih bolnikih
z gastrostomo, ki se bodo v domačem okolju
hranili z doma pripravljeno tekočo hrano.
Njim je potrebno zagotoviti tudi prehransko
svetovanje z izdelavo prehranskega načrta in
izdanimi navodili za pripravo tekoče sondne
hrane iz živil v domačem okolju.

Zaključek
Povzamemo lahko, da je danes v bolnišničnem
okolju izbira farmacevtsko pripravljene hrane
izbira prvega reda. Uporaba sondne hrane iz
živil naj bo dobro premišljena. Tudi britansko
združenje dietetikov opozarja, da bi bila promocija sondne hrane iz živil za vse bolnike v
prehranski podpori bolnikov korak nazaj in te
prakse ne zagovarja. Poudarjajo, da sondna
hrana iz živil ni in ne sme postati rutinska
alternativa enteralnim formulam.1
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Opomba:
Vsebina prispevka je izvleček obsežnejšega prispevka
z naslovom Dietetsko načrtovanje sondnega
hranjenja, objavljenega v zborniku predavanj
Timsko delo in medsebojno sodelovanje - izziv za
kakovostno zdravstveno obravnavo na pacientovem
domu [Elektronski vir]:paliativna zdravstvena nega
in oskrba v patronažnem varstvu:obravnava pacienta
s stomo v patronažnem varstvu:zbornik predavanj /
[seminar Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v patronažni dejavnosti v Zrečah, 23. in 24.
april 2014 ; urednica Martina Horvat]. Zbornik je v
elektronski obliki dostopen tudi v virtualni knjižnici
Splošne bolnišnice Novo mesto.
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kultura organizacije
Tatjana Pavlin

Svetovanje staršem
V sklopu Otroškega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto smo oktobra 2013 začeli s
predavanji oz. delavnicami z nasveti za starše otrok od rojstva do odraslosti. Dobivali smo se
praviloma enkrat mesečno. Nekateri starši so prišli večkrat in tudi sami predlagali teme, ki
smo jih nato obravnavali na naslednjem srečanju.
Na delavnicah obravnavamo teme, ki se tičejo nege, zdravja in vzgoje
otrok. Po delavnicah je mogoče tudi individualno svetovanje.
Teme, ki jih obravnavamo na naših srečanjih:
• kaj vse moramo /bi morali/ vedeti, ko postanemo starši,
• fizično, psihično in socialno okolje,
• prehrana, dojenje,
• nega,
• vzgoja,
• gibanje („handling“),
• razvade,
• domača lekarna,
• nekatera najpogostejša bolezenska stanja (vročina, bruhanje,
driska, dehidracija, smrkav nos, bronhitis, rotavirusi, respiratorni
sincicijski virus-RSV, adenovirusi...),
• nega bolnega otroka,
• cepljenja,
• vprašanja in teme po izbiri.
Biti starš je zagotovo najtežja (pa tudi najlepša) vloga v življenju
vsakega posameznika in nanjo bi se morali (in bi nas morali) pripravljati
vse življenje. V resnici biti starš v današnjih časih ni več samoumevno,
saj je življenje postalo preveč zapleteno. To pa ne sme biti izgovor, da
svoje vloge starša ne bi opravljali dobro in odgovorno. Naša naloga

Plakat, ki vabi na naslednje srečanje
je namreč, da svoje otroke spremimo do samostojnosti v čim boljši
psihofizični in socialni kondiciji.
Naslednja delavnica bo potekala v četrtek, 25. SEPTEMBRA 2014,
od 16.00 do 17.30 ure, v predavalnici v kleti stavbe Pljučnega
oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto.
Termini naslednjih delavnic bodo objavljeni naknadno na internetni strani Splošne bolnišnice Novo mesto in na oglasnih deskah
po bolnišnici. Predhodna prijava ni potrebna.
Predavanja so namenjena vsem staršem, vabljeni pa so tudi tisti,
ki so kot zdravstveni delavci kdaj naprošeni za strokovni nasvet v
zvezi z nego, zdravjem in vzgojo otrok.
Vsi zainteresirani vljudno vabljeni.
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kultura organizacije
Tatjana Pavlin

Vzpodbujanje dojenja v
Splošni bolnišnici Novo mesto
V Splošni bolnišnici Novo mesto imamo Novorojenčku prijazno porodnišnico, želimo pa si
postati tudi Dojenju prijazna zdravstvena ustanova. Eden od pogojev oz. 7 korakov, ki jih
moramo zagotoviti, je tudi redno izobraževanje o dojenju vseh zaposlenih, ki pri svojem delu
prihajajo v stik z doječimi mamami.
Tako smo aprila letos organizirali prvo redno
interno izobraževanje o dojenju, ki smo ga
in ga bomo še naprej izvajale zaposlene v
naši bolnišnici z opravljenim tečajem in/
ali opravljenim mednarodnim izpitom ter
nazivom IBCLC (mednarodno pooblaščeni
svetovalec za dojenje).
Ker pa si zelo želimo, da bi vsi, ki svetujemo
nosečim in doječim ženskam, podajali
enotne, na najnovejših dokazih temelječe
informacije, smo povabili k udeležbi na
naših predavanjih in delavnicah tudi vse
zainteresirane, zaposlene v zdravstvenih
domovih naše regije.
Kot zdravstveni delavci se seveda zavedamo
pomena dojenja, zato verjetno ni potrebno
poudarjati vseh številnih koristi dojenja za
otroke, mame, družine in celotno družbo.

Predavanje je zanimalo veliko ljudi

Je pa nujno potrebno, da pozitivno zavest
širimo tudi na vse ostale in seveda nudimo
strokovno pomoč doječim mamam.
Vse zaposlene v naši bolnišnici, ki prihajajo
pri svojem delu v stik z nosečimi in doječimi
mamami vabimo, da se udeležijo našega
naslednjega internega izobraževanja o
dojenju. Hkrati pa vljudno vabimo tudi
vse ostale zainteresirane, da se udeležijo
izobraževanja.
Z naslednjim izobraževanjem bomo predvidoma začeli v mednarodnem tednu dojenja
v mesecu oktobru 2014. Urnik predavanj bo
objavljen na spletni strani bolnišnice in na
oglasnih deskah. Zaposlene v zdravstvenih
domovih bomo obvestili tudi po pošti.

Program izobraževanja
• Lidija Žalec: UVODNO PREDAVANJE
• (pomen dojenja, strategija, vizija,
priprava na dojenje, šola)
• Lidija Žalec: Materino mleko, naravna
prehrana otroka
• Darinka Hrovat: Smernice za dojenje in
prednosti dojenja za mater in otroka
• Darinka Hrovat: Neprekinjena podpora
dojenju
• Vaje: pripomočki za dojenje
• Tatjana Pavlin: Prehrana otroka od
rojstva do 3 let starosti
• Tatjana Pavlin: Dojenje bolnega otroka
in otroka, ki potrebuje posebno
pozornost
• Tatjana Pavlin: Pravne podlage
• Helena Konda: Skrb za ranljive
predstavnike družbe
• Helena Konda: Kaj pa, če dojenje ne
gre?
• Elizabeta Novak: Svetovanje dojenja in
primerna komunikacija
• VAJE – Ročno izbrizgavanje mleka
• Viktorija Može: Dojenje pri materah z
akutnimi in kroničnimi bolezenskimi
stanji
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mednarodni dnevi
Dr. Vladka Lešer

7. april – svetovni dan zdravja

Klopi - prenašalci povzročiteljev bolezni
Letošnji Svetovni dan zdravja, ki ga vsako leto praznujemo 7. aprila, smo na Fakulteti
za zdravstvene vede Novo mesto (FZV NM) obeležili 8. aprila 2014 s kratkim strokovnim
srečanjem z naslovom »Bolezni, ki jih prenašajo klopi.« Svetovna zdravstvena organizacija
je letošnji Svetovni dan zdravja posvetila boleznim, ki jih prenašajo vektorji oziroma
prenašalci.
Prenašalci so največkrat členonožci, mednje
pa uvrščamo komarje, klope, uši, bolhe in
druge. Geslo letošnje obeležitve je bilo
»Majhen ugriz – velika težava«. V Sloveniji
vektorske nalezljive bolezni najpogosteje
prenašajo klopi, najbolj pogosti pa sta klopni meningoencefalitis in lymska borelioza,
zato smo strokovno srečanje posvetili tej
tematiki.
V uvodnem delu je biologinja doc. dr. Vladka
Lešer (FZV NM) predstavila biologijo klopov.

Biologija klopov
Klopi so pajkovci, ki so obvezni zajedavci.
Sesajo kri na sesalcih, ptičih in nekaterih
drugih vretenčarjih. Pri nas na človeku zajedajo predvsem ščitasti klopi, med katerimi
je najbolj pogosta vrsta gozdni klop (Ixodes
ricinus), ki jo lahko najdemo povsod po
Sloveniji vse do nadmorske višine 1500 m.
Ker klopi potrebujejo visoko zračno vlago, se
najraje zadržujejo v gozdovih, kjer je bujna
podrast, lahko pa jih najdemo tudi na travnikih in v urbanih območjih. Aktivni so, kadar
je temperatura zemlje nad 5 °C, običajno
od februarja do novembra. Vrh aktivnosti je
pozno pomladi in jeseni, saj slabo prenašajo
sušo in visoke zračne temperature.
Posebej oblikovan ob-ustni aparat klopom
omogoča pritrjevanje na gostitelja in sesanje
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Tatjana Harlander, dr. med., spec. mikrobiologije s parazitologijo
krvi. Pri tem imajo pomembno vlogo žleze
slinavke. Klop s slino izloča v kri gostitelja
številne snovi: lepilo, lokalne anestetike,
antikoagulante, toksine, antihistaminike
in druge encime, ki olajšajo sesanje krvi.
S slino pa se lahko v gostitelja prenesejo
tudi mikroorganizmi, če so ti prisotni v
klopu. Pri nekaterih boleznih je tveganje
za prenos povzročiteljev odvisno tudi od
časa pritrjenosti klopa na gostitelja, saj
raziskave kažejo, da se na primer borelije
začnejo pomnoževati v črevesju klopa šele,
ko se ta začne hraniti na gostitelju. Nato
bakterije potujejo do žlez slinavk, od koder
se prenesejo v človeka ali drugega gostitelja.
Do okužbe z borelijo bi naj tako prišlo šele
po 24-ih oz. 48-ih urah. Zato je pomembno,
da klopa čim prej odstranimo.

Razvojne stopnje klopa
Pri klopih poznamo štiri razvojne stopnje. Iz
jajčeca se razvije larva, nato sledi nimfa, ki se
preobrazi v odraslo žival. Za prehod iz ene
razvojne stopnje v drugo se mora klop napiti
krvi. Prav tako se mora hraniti samica, preden
odloži jajca. Vse razvojne stopnje so lahko
okužene s povzročitelji bolezni. V Sloveniji
so najpogosteje okuženi z bakterijami borelije
in virusom klopnega meningoencefalitisa,
pogosta je tudi okužba z bakterijami erlihijami, ki povzročajo humano granulocitno
anaplazmozo.
Sledili sta predavanji zdravnic, ki se vsaka
na svojem področju srečujeta z diagnostiko oziroma z zdravljenjem bolezni, ki jih
prenašajo klopi. Gospa Tatjana Harlander, dr.
med., spec. mikrobiologije s parazitologijo

mednarodni dnevi
najbolje ozdravljiva z antibiotično terapijo v
zgodnji fazi, v naslednjih fazah pa težje, saj se
lahko bakterije naselijo na mestih, ki so slabo
dostopna za antibiotike. Ker učinkovitega
cepiva ne poznamo, je pomembna preventiva
(primerna oblačila, redno pregledovanje kože
in takojšnje odstranjevanje klopov).

Klopni meningoencefalitis

Razvojni stadiji klopa (larvi, nimfa in
odrasla samica)

Pravilno odstranjevanja klopa s
pinceto
Zgodnja oblika okužbe
se kaže kot erythema
migrans (rdečina
na mestu vboda, ki
se širi in na sredini
bledi). Če se okužba
v tej fazi ne pozdravi,
lahko bolezen preide
v kronično obliko.
Najpogosteje so
prizadeti koža, sklepi
in osrednje živčevje.
Diagnostika je klinična,
ob odsotnosti tipičnih
kliničnih znakov pa je
nujna še mikrobiološka
diagnostika. Bolezen je

Tatjana Remec, dr. med., spec. infektologije

Bolezen je dr. Remčeva predstavila že v aprilski
številki Vizite (str. 20, štev. 63, 2014). Na tem
mestu bi poudarili samo to, da gre za bolezen,
ki jo lahko zdravimo le simptomatsko in lahko
pušča trajne posledice ali povzroči smrt. Na
voljo imamo cepivo, ki je učinkovita zaščita
pred boleznijo, vendar je v Sloveniji še vedno zelo malo cepljenih ljudi. Obe zdravnici
sta tako izpostavili velik pomen preventive.
Zdravstveni delavci so pogosto v vlogi, da
svetujejo laikom o zdravem življenjskem
slogu, med drugim tudi o preventivi bolezni,
ki jih prenašajo klopi. Zato je študentka FZV
NM Lea Kosednar anketirala svoje sošolce z
namenom izvedeti, koliko so seznanjeni z
boleznimi, ki jih prenašajo klopi. Rezultati
so pokazali, da so študenti dobro seznanjeni
z najpogostejšimi boleznimi in prav tako
poznajo preventivne ukrepe.
Strokovno srečanje smo zaključili z mislijo: Naj
majhen ugriz ne postane velika težava. Cepimo
se proti klopnemu meningoencefalitisu.
Uporabljajmo repelente ter primerna oblačila,
čas, ko je klop prisesan, pa zmanjšajmo na
minimum.

(NLZOH - območna enota Novo mesto,
Mikrobiološki laboratorij), je najprej predstavila lymsko boreliozo, gospa Tatjana Remec, dr.
med., spec. infektologije (Splošna bolnišnica
Novo mesto, Infekcijski oddelek) pa nam je
predstavila klopni meningoencefalitis.

Lymska borelioza
Gre za kronično sistemsko bolezen, ki
lahko prizadene različne organe in organske
sisteme. Bolezen je razširjena po vsem svetu,
v Sloveniji je endemična. Povzročajo jo bakterije borelije (Borrelia burgdorferi sensu lato).
Rezervoar borelij so predvsem gozdne živali
(mali glodavci), pa tudi domače živali in ptiči.

Utrinek s srečanja
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mednarodni dnevi
Glorija Šepec

10. april – mednarodni dan za spremembe

Ne prepuščajmo se toku – spreminjajmo
skupaj«
Stojnica izdelkov

Foto: Marko Hrovat

Pod okriljem Slovenske filantropije so prostovoljci Srednje zdravstvene in kemijske
šole Novo mesto v bolnišnici 10. aprila 2014
obeležili peti dan za spremembe. Letošnje
aktivnosti so potekale pod naslovom »Ne
prepuščajmo se toku – spreminjajmo
skupaj!«
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V hodniku med kirurškim oddelkom in
porodnišnico so postavili stojnico, na kateri
so po simbolični ceni 1 € obiskovalcem delili
različne izdelke, ki so jih sami ustvarili, predvsem pa so se z mimoidočimi pogovarjali.
Zbrani denar so namenili v humanitarne

namene za nakup preventivnih blazin za
preprečevanje razjed zaradi pritiska, saj se
zavedajo, da so predvsem negibni pacienti
pri dolgotrajnem ležanju zelo ogroženi.
S svojo akcijo so pacientom želeli pokazati,
da v času bolezni niso sami.

mednarodni dnevi
Ingrid Jaklič

5. maj – svetovni dan higiene rok
Ob 5. svetovnem dnevu
higiene rok smo se v
bolnišnici pridružili
aktivnostim, 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 pripravili:
• 5. maja - informativno stojnico v
veznem hodniku ginekološke in
kirurške stavbe,
• 5. maja - plakat Vaših 5 priložnosti za
higieno rok (za vse oddelke, odseke,
ambulante),
• 5. maja - obnovili smo informativno
zloženko o higieni rok za zaposlene,
paciente in obiskovalce,
• 5. maja - med ambulantnimi pacienti
smo izvedli anketo o higieni rok,

• od 5. do 20. maja - med zaposlenimi
smo izvedli spletno anketo o higieni rok,
• 5. maja - za medije in spletno stran
bolnišnice smo pripravili izjavo,
• od 5 do 9 maja smo izvedli opazovanje
higiene rok,
• med zaposlenimi, dijaki in študenti
stalno potekajo delavnice o higieni
rok.
K aktivnostim smo povabili tudi dijake
srednje Zdravstvene in kemijske šole, ki so
pripravili plakat.

Na pomebnost higiene
rok smo opozarjali ...
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Novo mesto
***
Novo mesto, maj 2014
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Moje roke so či
Pa vaše?

Priporočila in informa
o higieni rok
za paciente in obiskov

mednarodni dnevi
Marjeta Berkopec

Aktivnosti ob 12. maju - mednarodnem dnevu medicinskih sester

14. Simpozij zdravstvene in babiške nege –

E-zdravje in dokumentacija v
zdravstveni in babiški negi
4. simpozij zdravstvene
in babiške nege,
posvečen mednarodnima
dnevoma babic (5. maj)
in medicinskih sester (12.
maj) je potekal v soboto,
10. maja v Cankarjevem
domu v Ljubljani. Rdeča nit
strokovnega srečanja je bila
e-zdravstvena in babiška
nega.
Med predavatelji so bili strokovnjaki z različnih
področij delovanja. V svojih prispevkih so
prikazali številne možnosti uporabe informatike v zdravstvu in tudi uspešno izpeljane
projekte v praksi.
Zanimiv strokovni prispevek in svoj pogled
na informatizacijo v zdravstvu je predstavil
direktor NUZ prof. dr. Ivan Eržen. Na pasti in
možne zlorabe podatkov, ki jih zbiramo v informacijskih sistemih, je opozoril mag. Andrej
Tomšič, predstavnik Urada informacijskega
pooblaščenca. Glavna medicinska sestra
KBC Zagreb Branka Rimac je spregovorila o
izkušnjah ob uvajanju elektronskega zapisa
dokumentacije zdravstvene nege v KBC
Zagreb. Sledile so predstavitve projektov
uvajanja e-dokumentacije v različnih
kliničnih okoljih: UK Golnik, Pediatrična
klinika, Ginekološka klinika in KO za bolezni

Članice društva pred stojnico
srca in ožilja iz UKC Ljubljana, SB Jesenice,
Zdravstvena fakulteta Ljubljana in Srednja
zdravstvena šola Ljubljana.
Simpozij se je zaključil z okroglo mizo, kjer so
priznani strokovnjaki, tako s področja informatike kot zdravstvene nege, razpravljali o informatizaciji zdravstvene in babiške nege. Kot
problem slovenskega prostora so izpostavili
dejstvo, da vsaka zdravstvena ustanova
razvija svojo e-dokumentacijo. Izrazili so
pobudo, da bi bilo potrebno na državnem
nivoju razviti enotno e-dokumentacijo, ki bi jo
potem ustanove specifično nadgradile glede
na svoje potrebe.
V preddverju dvorane so se skozi umetniško
ustvarjanje svojih članov predstavila regijska
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strokovna društva. Na stojnicah so razstavili
umetniške izdelke, ki jih medicinske sestre
ustvarjajo v svojem prostem času. Stojnico
našega društva so krasili izdelki iz gline,
različne vezenine, ročno izdelan nakit in slike
v akrilu, prostovoljki iz Srednje zdravstvene in
kemijske šole Novo mesto pa sta obiskovalce
razveseljevali z lepimi mislimi in pikapolonicami, ki so jih pripravili prostovoljci.
V večernih urah so na slovesni akademiji
podelili deset zlatih znakov Zbornice – Zveze
in nagrado Angele Boškin za življenjsko
delo, ki jo je prejela gospa Vera Grbec. Na
slovesnosti je bil podpisan tudi sporazum o
mednarodnem sodelovanju z makedonskim
združenjem medicinskih sester.

mednarodni dnevi
Barbara Špilek

Predstavitev poklicev
v zdravstveni negi v
bolnišnici
V bolnišnici smo 12. maja dopoldne
obiskovalcem predstavili poklice v
zdravstveni negi. Diplomirani medicinski
sestri Bernarda Hrovat in Nataša Piletič sta
izdelali plakat, na katerem sta predstavili
številna področja poklicnega delovanja
zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester
v bolnišnici, članice regijskega Društva
medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov pa so pripravile razstavo plakatov,

tiskovnega gradiva in starih instrumentov, s
pomočjo katerih so predstavile delovanje
društva.
V projektu je sodelovala tudi dijakinja
SZKŠ Novo mesto, ki je predstavila
nekdanjo delovno obleko medicinskih
sester.
S svojo stojnico so se predstavile tudi
babice, ki so mednarodni dan babic
obeležile teden dni prej.

Predstavitev nekdanje delovne obleke MS
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mednarodni dnevi
Maja Janežič

Srečanje medicinskih sester v
Dolenjskih Toplicah
Ob obeleženju mednarodnega dneva medicinskih sester so kolegice iz Term Krka Dolenjske
Toplice vse medicinske sestre v bolnišnici, ki sodelujejo pri zdravstveni negi pacientov poškodovancev, povabile na obisk in na skupno druženje, da bi nam od blizu predstavile
svoje delo pri zdraviliškem zdravljenju teh pacientov.
Zdenka Sokolić, dr. med., specialistka
fizikalne in rehabilitacijske medicine, vodja
zdravstvene službe v Termah Krka Dolenjske
Toplice, nam je za uvod predstavila dejavnosti Centra za medicinsko dejavnost,
ki smo si kasneje tudi ogledali.

Predstavitev Centra medicinske
dejavnosti

Na obisku so se nam pridružili tudi
fizioterapevti, ki sodelujejo pri medicinski
rehabilitaciji. Pokazali so nam prostore, v
katerih izvajajo sodobno fizioterapijo. Pod
vodstvom izkušenih fizioterapevtov so
rehabilitacije različnih stanj po poškodbah in
operacijah zelo uspešne. Dokaz uspešnosti
rehabilitacije je vsakodnevno navdušenje in
presenečenje pacientov/gostov, ko so »spet
na nogah«.
Z zanimanjem smo si ogledali prostore
za fizioterapijo, delovno terapijo, razne
pripomočke in aparature. Najpogumnejši so
lahko preizkusili nekatere naprave. Najbolj
zanimiva je bila naprava za raztezanje
hrbtenice Gamma swing.
Vodja službe ZN v Termah Krka Dolenjske
Toplice Mojca Saje, mag. vzg in managementa v zdravstvu in dipl.m.s. Mateja Šenica
sta nam predstavili delo medicinskih sester.
Popeljali sta nas skozi negovalni oddelek,
ki je namenjen vsem, ki potrebujejo nego
pri okrevanju po hujših boleznih oziroma
operacijah. Vsem gostom na negovalnem
oddelku zagotavljajo pregled pri zdravniku,
vsakodnevno vizito, možnost dietne prehrane, nujno medicinsko pomoč. Na oddelek
sprejmejo tudi goste, ki potrebujejo nego
in pomoč v času letnih dopustov njihovih
skrbnikov.
Nad predstavitvijo smo bili navdušeni.
Ogled smo zaključili s prijetnim druženjem
ob dobrem kosilu.
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Najpogumnejši so lahko preizkusili
nekatere naprave.

Druženje ob klepetu

mednarodni dnevi
Mag. Ljiljana Leskovic

Mednarodni dan medicinskih sester na
Fakulteti za zdravstvene vede
Novo mesto
Na Fakulteti za zdravstvene vede v Novem mestu smo mednarodni dan medicinskih sester
obeležili s kratkim spominom na britansko humanistko in medicinsko sestro Florence
Nightingale, ki je bila pobudnica ozaveščanja o potrebnosti izobraževanja medicinskih sester.
Florence Nightingale je še danes vzor medicinskim sestram, saj ji učitelji pri predmetu
»Teorija zdravstvene nege,« namenjajo poseben poudarek. S svojo vizijo, skromnostjo in
predanostjo temu poklicu je mednarodno javnost spodbudila k prizadevanju za boljšo skrb
in nego bolnikov.
Na fakulteti nadaljujemo z njenim delom
in študentom poskušamo posredovati delček entuzijazma naše vzornice in
pobudnice razvoja stroke zdravstvene
nege.
Letos dejavnosti in sporočila medicinskih
sester potekajo pod motom »Medicinske
sestre - Moč za spremembe: Ključen vir
za zdravje.« Spodbuja nas, da življenje
vzamemo v svoje roke. Vsi vemo, da sanje
in želje niso dovolj, ne moremo vedno le
čakati in se prepuščati toku življenja, da
nas nosi sem in tja. Treba je skočiti v vodo

Gostje na srečanju
in začeti plavati. Če želimo napredovati, rasti in ohranjati zdravje,
moramo kdaj tudi kaj spremeniti.
Zavedamo se dejstva, da je prvi
korak vedno najtežji, ampak ko
vemo, kaj želimo in smo trdno
odločeni, da bomo svoje namene
in želje uresničili, dosegli, ni več ovir
za realizacijo zastavljenih ciljev.

Nevenka Verbič

Nevenka Verbič, dr. Marjan Blažič, Jožica
Čampa

Program smo nadaljevali s
pozdravnimi in uvodnimi govori
pomembnih članov naše lokalne
skupnosti: ge. Zlate Rebolj, zagovornice pacientovih pravic, ge. Alenke
Piškur, namestnice direktorice za
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področje zdravstvene
nege Zdravstvenega
Doma Novo mesto
in g. Roberta Sotlerja,
namestnika direktorja
za področje zdravstvene nege Splošne
bolnišnice Brežice.
Sledilo je predavanje
ge. Nevenke Verbič iz
novomeške vojaške
zdravstvene enote,
ki nam je na slikovit
način prikazala organizacijo dela vojaške
zdravstvene enote, s
poudarkom na delu
v misijah. Prikazala in
opisala nam je nov vidik vloge medicinske sestre v tujini, daleč od doma in
bližnjih.

Kulturni program

Študenti med kulturnim
programom

Po predavanju smo srečanje nadaljevali
s kulturnim programom, ki so ga pripravili študenti fakultete, pred fakulteto

pa smo si lahko ogledali vojaško
reševalno vozilo in oklepno vozilo
Valuk. Dan smo nadaljevali s
praznovanjem dneva vseh šol in
fakultet Visokošolskega središča Novo
mesto in druženjem ob glasbi, vojaškem
golažu in športnih igrah.

Ogled vojaških vozil

ČESTITKA
24. aprila letos je diplomirana medicinska sestra MARICA PARAPOT, odgovorna medicinska
sestra novomeškega dializnega centra, za pomembne dosežke na ožjem strokovnem področju
prejela priznanje strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov nefrologije, dialize
in transplantacije.
Za priznanje ji čestitamo in ji želimo še veliko uspešnega dela in ustvarjalnega navdiha.

Članice in član kolegija zdravstvene nege
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Helena Švajger

19. maj - mednarodni dan celiakije
Slogan letošnjega
Mednarodnega dneva
celiakije, ki so ga društva s
prireditvami po vsej Evropi
obeležila 15. maja, je bil: „Ali
imaš celiakijo?“
namen plakata, ki je bil za vseevropsko akcijo
pripravljen prav v Sloveniji, je bil opozoriti
javnost, da se lahko celiakija pojavi v katerem
koli življenjskem obdobju in da so njeni znaki
zelo raznovrstni.

Dogajanje ob pojedini brezgluteinskih dobrot

osrednji namen mednarodnega dneva
celiakije je v javnosti povečati zavedanje o celiakiji in brezglutenski dieti ter s tem izboljšati
vsakdanje življenje obolelih s celiakijo.
Članice novomeške podružnice Slovenskega
društva za celiakijo so v bolnišnici pripravile
pravo pojedino najrazličnejših brezglutenskih
dobrot, mimogrede - zelo zelo dobrih.
predstavile so brezglutenska živila in
obiskovalcem svetovale, kako naj živila
uporabijo v svoji prehrani.
mimoidoči so si pošteno privoščili dobrote in
si na ta način še bolj zapomnili recepte, ki so
jih članice predstavile.
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21. junij - svetovni dan ALS

»Edina stvar, ki je bolniki z ALS nimamo,
je čas.«
ALS (Amiotrofična
lateralna skleroza) je huda
degenerativna bolezen
živčevja, pri kateri pride do
propada zgornjih in spodnjih
motoričnih nevronov.
Postopoma nastopi popolna ohromelost
vseh mišic, senzorika pa pri tem ni
poškodovana. Propadejo lahko tudi nevroni v bazalnih ganglijih in s tem povzročijo
hemibalizem (motnje gibanja, kjer gre za
nehotene, hitre, nasilne, nekoordinirane
gibe, ki so predvsem v proksimalnih
mišicah, kot so ramena in kolki), ki pa s
propadom večine motoričnih nevronov
pojenja.

Kaj je ALS?
Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je
napredujoča bolezen motoričnih (gibalnih)
živčnih celic v možganski skorji (zgornji
motorični nevroni) ter v možganskem deblu in
v hrbtenjači (spodnji motorični nevroni). Zato
je za ALS v rabi tudi ime bolezen motoričnega
nevrona (BMN), čeprav je - strogo vzeto - ALS
le ena od oblik BMN. Pri drugih so namreč
lahko prizadeti samo spodnji ali samo zgornji
motorični nevroni.

Kakšni so znaki bolezni?
Najbolj tipično se bolezen najprej pokaže z
oslabitvijo skupine mišic v enem od udov.
Slabitev postopno zajame tudi sosednje
mišice, nato mišice na drugi strani telesa,
končno pa še mišice za dihanje, govor in
požiranje. Drugi znaki bolezni so nespretnost pri rokovanju s predmeti in počasnost
gibov, utrujenost, izginjanje mišic (atrofija),
spastičnost, krči, trzljaji v mišicah in drugi.
Znaki prizadetosti drugih predelov možganske
skorje (npr. motnje spoznavnih sposobnosti,
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notranjega govora…) so izjema. Praviloma
je neprizadeto tudi gibanje oči, zadrževanje
vode in blata ter občutenje, sluh in vid. Mišice,
ki niso neposredno pod našo hoteno kontrolo,
kot npr. tiste, ki zagotavljajo utripanje srce,
ter gibe prebavne cevi in sečnega mehurja,
prav tako ostanejo neprizadete. Težave, ki
niso neposredna posledica šibkosti mišic,
kot npr. depresija in anksioznost, motnje
spanja, zaprtje, čezmerno slinjenje, simptomi
kronične dihalne nezadostnosti, bolečina,
lahko v posameznih fazah bolezni močno
poslabšajo kakovost življenja.

Kdaj se bolezen pojavi in kako
pogosta je?
Starost ob začetku bolezni je praviloma več
kot 40 let, povprečna starost ob začetku je
približno 58 let. Izjemoma lahko zbolijo tudi
mladi odrasli ali celo otroci (nekatere dedne
oblike). Potek bolezni je za vsakega bolnika
posebej težko natančno napovedati. Čeprav
ALS velja za bolezen, ki naj bi bila povezana

»Najbolj me je strah trenutka, ko
bom postal ujetnik svojega telesa.
Možgani bodo delovali, telo pa ne.
Smrti me ni strah, bojim pa se dne, ko
bom popolnoma odvisen od drugih.
Zdaj še lahko govorim, ko pa bo še
to šlo...Vse skupaj se mi zdi kot dolga
nočna mora. Dostikrat pomislim na to,
da se bom enkrat zbudil in ... Ampak
... Zavedam se, da bosta zadnja dva
meseca najtežja, vem tudi, da se večina
bolnikov, ki imajo to bolezen, zaduši. A
ostaja mi upanje na najboljše.«
To so besede 40-letnega pacienta, ki
so mu postavili diagnozo ALS-kruto
bolezen, za katero ni zdravila.
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z majhnim preživetjem (v povprečju 3 do
4 leta), velja poudariti, da približno 25 %
bolnikov preživi več kot 5 let, 10 % bolnikov pa več kot 10 let. Statistični podatki o
preživetju pa so morda nekoliko zastareli, ker
ne upoštevajo izboljšav v negi in tehnologiji.
Moški obolevajo pogosteje, pogostnost
bolezni narašča s starostjo.

Ali se bolezen lahko podeduje?
Pet odstotkov bolnikov ima dedno obliko
bolezni. Vpleteni so številni različni geni.

Kaj povzroča bolezen?
Vzroki za nastanek ALS niso znani, hipotez
pa je več. Še pred leti se je zdelo, da je vzrok
lahko en sam. Danes smo skoraj prepričani,
da je vzrokov več in da jih je pri posameznem
bolniku lahko vpletenih več hkrati. Edini znani
vzrok je genetski.
Ekscitotoksična teorija temelji na podmeni,
da čezmerno kopičenje spodbujevalnega (ekscitatornega) prenašalca (nevrotransmitorja)
glutamata povzroči propad živčnih celic. V
možganih bolnikov z ALS so res dokazali
čezmerno kopičenje te snovi. Ne ve pa se
natanko, ali gre za čezmerno sintezo ali za
motnjo v njegovem odstranjevanju
Po imunski hipotezi naj bi se proti sestavinam normalnih gibalnih živčnih celic tvorila
protitelesa in jih tako uničevala. Zanesljivih
dokazov za to hipotezo ni, pa tudi zdravljenje,
ki je uspešno pri drugih avtoimunskih bolezni,
je pri ALS neučinkovito.

Če želite o bolezni zvedeti še kaj
več, poiščite knjigo, ki nam jo je
pred časom priporočila v branje
naša sodelavka Nina Vidiček: UllaCarin Lindquist: VESLANJE BREZ
VESEL.
Ulla-Carin Lindquist je bila popularna švedska TV moderatorka, ki
je v svoji pretresljivi knjigi opisala
zadnje leto življenja, ko se je borila
z ALS. Njena zgodba je dramatična,
intenzivna in polna ljubezni do
življenja.
Avtorica brez sentimentalnosti pripoveduje o lastnem telesnem propadu, vedno
večji nemoči, obupu, strahu pred smrtjo in tudi sprejemanju bolezni, ko pravi:
»Ne pomilujte me, smejte se z mano.«
Knjiga je izšla leta 2006 pri Študentski založbi.
Med virusi, ki naj bi bili povezani z ALS,
omenjajo viruse, ki povzročajo otroško
paralizo, AIDS in podobne.
Strupeni naj bi bili nekateri kemijski
elementi, npr. svinec, aluminij, mangan, kalcij,
selen. Omenja se tudi možnost, da se ALS
razvije po električni poškodbi živčevja.

Živčne celice potrebujejo za svoj razvoj in
preživetje razne nevrotrofične faktorje;
njihovo pomanjkanje bi lahko povzročilo
prezgodnjo celično smrt.
Za nastanek ALS naj bi bili vsaj delno
lahko odgovorni tudi tako imenovani prosti
radikali
Ena od hipotez pravi, da do razvoja
bolezni pride zaradi napak v delovanju
mitohondrijev.
Gre za celične sestavine, ki zagotavljajo
energijo za njihovo delovanje. Večina celic ima
vgrajen program, ki privede do njihove smrti
(programirana celična smrt ali apoptoza). Pod
določenim pogoji je progarmirana celična
smrt normalna. Pri degenerativnih boleznih,
kot npr. ALS, pa se ta program aktivira
prezgodaj.

Kako postaviti diagnozo?
Diagnoza ALS temelji na izvidu kliničnega
nevrološkega pregleda. Za potrditev in za
izključevanje drugih bolezni so v rabi še
laboratorijske preiskave, predvsem elektromiografija, slikovne preiskave in preiskave
cerebrospinalnega likvorja in krvi.
Redko je potreben odvzem koščka
skeletne mišice (mišična biopsija). Z izjemo
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molekularno-genetskih testov, s katerimi
vzrok bolezni lahko dokažemo neposredno,
se preiskave v glavnem uporabljajo za
izključevanje drugih možnih bolezni.
Diagnozo ALS je torej mogoče postaviti, ko
se izključi druge možnosti.

Kakšno je zdravljenje ALS?
Zdravila, ki bi zaustavilo ali zaobrnilo potek
bolezni, ni. Od leta 1995 je na voljo zdravilo
riluzol (glutamatni antagonisti), ki za nekaj
mesecev podaljša povprečno preživetje bolnikov z ALS. V zadnjem času je v teku vse več
kliničnih študij, v katerih preskušajo zdravilno
učinkovitost novih snovi. Za večino od njih
so v poskusih na živalih že ugotovili ugoden
zdravilni učinek. Žal tega v kontrolnih študijah
na ljudeh navadno ne uspe dokazati.

Simptomatsko
zdravljenje ALS
Šibkost mišic
Šibkost mišic je glavni simptom ALS. Pri
preprečevanju kontraktur in otrditve sklepov pomaga aktivno in pasivno razgibavanje, vendar naj aktivnost nikoli ne povzroči
izčrpanosti. Ko bolezen napreduje, lahko
bolnikom pomagajo razni ortopedski (npr.
palica, bergle, opornica za stopalo, invalidski
voziček) ali drugi pripomočki, ki zmanjšujejo
odvisnost v vsakodnevnih aktivnostih (npr.
posebni pripomočki za hranjenje, nastavek
za straniščno školjko, sedež za kopalno kad).
Pogovor o tem je vedno treba začeti dovolj
zgodaj, da postane misel na pripomoček
bolniku in svojcem domača in da pripomoček,
ko je potreben, laže sprejmejo.

Fascikulacije, mišični krči in
spastičnost
Trzljaji v mišicah (fascikulacije) so pogosto prvi
simptom bolezni. Lahko se razvijejo v boleče
mišične krče. Tudi spastičnost, ki jo povzroči
propad zgornjih motoričnih nevronov, je
včasih lahko hudo moteča. Blažja stopnja
spastičnosti pa je za gibljivost lahko boljša
od ohlapne pareze. Obojemu se je mogoče
uspešno zoperstaviti z zdravili.

Dizartrija
Mišična oslabelost povzroči tudi težave
pri izgovarjanju besed (dizartrijo) in
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nerazumljivost bolnikovega govora.
Zmanjšanje sposobnosti sporazumevanja
z okolico je ena najhujših posledic bolezni.
Logopedska pomoč (izvajanje vaj) je
uspešnejša pri bolnikih, pri katerih bolezen
napreduje počasneje. Pri težji prizadetosti govor lahko nadomestijo elektronske
naprave (prenosni računalnik, komunikator..),
učinkovita pa je lahko že uporaba abecednih
kart.

N-acetilcisteina pomaga le včasih; bolnik mora
ob tem piti več tekočin, da postane sluz bolj
tekoča, hkrati pa je je več, kar problema ne
reši. Sluz je takrat treba odstranjevati s sukcijo
ali z asistiranim izkašljevanjem. Vsaj v začetnih
fazah je uspešno tudi fizikalno zdravljenje z
vibracijo. Uporablja pa se tudi asisitirano
izkašljevanje.

Slinjenje
Čeprav slinjenje ni posledica čezmernega nastajanja sline, ampak oslabelosti obraznih mišic
in požiranja, se proti tej težavi uporabljajo
sredstva in ukrepi, ki zmanjšujejo izločanje
sline, npr.zdravila, podvezovanje izvodil
žlez slinavk in inaktivacija z obsevanjem ali
z botulinom.

Gre za tipični simptom ALS, ki ga je treba
razlikovati od depresije. Bolnik nenadoma
plane v smeh ali jok, ne da bi le-ta odražal njihovega čustvenega stanja. Kako ta simptom
nastane, ni povsem pojasnjeno, je pa znak
okvare možganov, verjetno čelnih režnjev.
Ima ga približno polovica bolnikov. Za bolnike
je v družbi lahko zelo moteč. Lajšamo ga z
različnimi zdravili.

Zaprtje

Psihološki problemi

ALS ne prizadene avtonomnega živčevja, ki
oživčuje prebavni trakt. Zaprtje je ponavadi
posledica pomanjkanja gibanja in/ali jemanja
zdravil. Zdravljenje zahteva prilagoditev hranjenja in zadostno pitje tekočin ter uporabo
odvajal.

Na seznanitev z diagnozo se bolniki praviloma odzovejo z reaktivno depresijo. V tem
obdobju je v pomoč psihoterapija, najbolje
vse družine. Čeprav so misli na samomor pri
bolnikih z ALS pogoste, so samomori redki.
Najpogostejši vzrok za samomorilne misli je
strah, da bi postali breme za svojo družino.
Proti depresiji so na voljo uspešna zdravila, ki
lahko ob lajšanju depresije hkrati zmanjšujejo
tudi slinjenje, prisilni smeh in jok in motnje
spanja. Poskrbeti pa je seveda treba tudi za
duševno zdravje drugih družinskih članov.

Motnje izkašljevanja sluzi
Gre za enega od simptomov ALS, ki ga je
najtežje blažiti. Gostejša sluz v zgornjih dihalih
je posledica zmanjšanega pitja tekočin in
zmanjšane sposobnosti izkašljevanja. Uporaba

Prisilni smeh ali jok

Motnje spanja
Najpogostejši vzroki slabega spanja so
tesnoba, depresija, nezmožnost obračanja
v postelji, trzljaji v mišicah in mišični krči,
motnje požiranja z aspiracijo ter motnje
dihanja. Pri zdravljenju je najprej treba
upoštevati osnovne vzroke. Pri uporabi sedativov pa je zaradi zaviranja dihanja potrebna
previdnost.

Bolečina
ALS (vsaj klinično) ne zajame senzoričnih
bolečinskih vlaken. Vzrok mišično skeletne
bolečine je izguba mišičnine, ki je poprej
»varovala« kosti in sklepe, ter mišične kontrakture in otrdelost sklepov. Zdravljenje
sestoji iz uporabe fizioterapije in nesteroidnih
antirevmatikov. Vzrok za bolečino je lahko
tudi pritisk na kožo zaradi okrnjene ali izgubljene sposobnosti gibanja. V tem primeru je
pomembno pogosto spreminjanje položaja
telesa. Če zdravljenje z že omenjenimi zdravili

mednarodni dnevi
Stanje, v katerem se znajde, je pretresljivo:
ohromel do negibnosti, nesposoben dihanja,
požiranja, govora, domala nesposoben komuniciranja z okolico, popolnoma odvisen od
tuje pomoči, vendar z ohranjenim čutenjem
in zaznavanjem, z ohranjeno zavestjo.
Za tak način zdravljenja se bolniki odločajo
le izjemoma, saj je obremenilno tako za bolnika kot svojce in ne prispeva pomembno k
kvaliteti življenja.
V primeru, da ni možno uvesti neinvazivnega
umetnega predihavanja oziroma če bolnik
tega ne želi, je potrebno simptome blažiti
z zdravili (pomirjevali in opijati). Zavedamo
se, da ta zdravila lahko celo nekoliko
skrajšajo življenje, vendar izboljšajo njegovo
kvaliteto.

ni uspešno, je treba uporabiti opijate, skupaj
s sredstvi proti slabosti in odvajali.

plinov. Še zlasti so te motnje izražene ob
okužbah dihal.

Motnje dihanja

Prizadetost dihalnih mišic ne poteka pri
vseh bolnikih enako. Nekateri imajo še dokaj
ohranjeno zmožnost uporabe okončin in
izrazito prizadetost dihal, na drugi strani
pa so nekateri praktično nepremični zaradi
prizadetosti okončin in nimajo pomembnih
težav z dihanjem.

ALS je bolezen, ki v svojem poteku prizadene
tudi regulacijo dihanja in dihalni meh.
Postopoma se namreč pojavlja paraliza dihalih
mišic. Prizadete so mišice, ki skrbijo za vdih,
kot tiste, ki skrbijo za izdih. Najpomembnejša
je prizadetost prepone, ki je glavna dihalna
mišica. V zgodnjem poteku bolezni bolniki običajno nimajo težav in okvaro lahko
izmerimo le s pomočjo spirometrije. Dihalni
volumni so lahko še normalni ali malenkost
znižani. V tem obdobju izmenjava kisika in
ogljikovega dioksida še ni motena.
Kasneje se lahko pojavijo najprej nočni
simptomi v smislu pogostega prebujanja,
nenadnega občutka pomanjkanja zraka,
jutranjih glavobolov in utrujenosti. Simptome
najlažje opredelimo v laboratoriju za motnje
spanja, kjer merimo predvsem zasičenost krvi
s kisikom. V arterijski krvi lahko najdemo v
tem obdobju že znake motene izmenjave
plinov, predvsem obdobja znižane zasičenosti
krvi s kisikom, kot tudi povišanje ogljikovega
dioksida. Postopoma se pojavijo še znaki
oteženega dihanja ob naporu in nazadnje
tudi v mirovanju. Odpoved dihanja je pri bolnikih z ALS tudi najpogostejši vzrok za smrt.
Zaradi paralize mišic, ki sodelujejo pri kašlju,
in prizadetosti struktur v zgornjih dihalih,
dodatne težave povzroča tudi izkašljevanje
sluzi, kar dodatno poslabšuje izmenjavo

Zdravljenje dihalnih motenj pri bolnikih z ALS
se po svetu zelo razlikuje. Odvisno je tako od
doktrine kot tudi od razvitosti zdravstvenega
sistema oz. finančnih možnosti posamezne
države.
Možno zdravljenje, ki se lahko uvede pri
bolnikih z ALS in motnjami dihanja je predvsem občasno neinvazivno umetno predihavanje. Omogočajo ga aparati, ki preko
nosne ali obrazne maske vzdržujejo pozitiven
tlak v dihalnih poteh, tako med vdihom, kot
med izdihom. Uporabni so zlasti v nočnem
času, saj omilijo zgoraj opisane simptome
in izboljšajo kvaliteto življenja, po podatkih
nekaterih avtorjev pa vplivajo celo na dolžino
življenja.
Ob nadaljnjem napredovanju bolezni in
odpovedovanju dihanja prihaja v poštev le
še trajno umetno predihavanje na domu.
Bolniku je potrebno v sapnik, skozi tako
imenovano traheostomo, uvesti cevko, ki je
povezana z aparatom za umetno dihanje. Ta
poseg je namenjen podaljševanju življenja.

Kolikor lahko rečemo danes, so obeti medicinske znanosti za učinkovito zdravljenje te
usodne bolezni odmaknjeni še leta, verjetneje
desetletja.

Vloga socialne pomoči
Potem, ko se bolnik seznani z dejstvom, da je
zbolel za ALS, se sam in njegovi svojci pogosto
soočajo s stisko in trpljenjem.
Vloga socialnega delavca v tem procesu je
najprej vzpostaviti pravi odnos do človeka, ki
je v stiski, šele nato je lahko uspešen tudi pri
reševanju kompleksnih socialnih problemov,
ki jih imajo bolnik in člani njegove družine,
in jim pomaga pri iskanju rešitev, ki jih ne
zmorejo in ne znajo najti sami.
Ustanove in/ali službe ter posamezniki, ki
so lahko v neposredno pomoč
• Odbor za ALS pri Društvu distrofikov
Slovenije
• Državne (in druge) ustanove (javne
službe, npr. Zavod za oskrbo na domu,
Centri za socialno delo, patronažna
služba idr., ter zasebni servisi. Podporo
nudijo tudi organizirana društva.

Viri:
• http://www2.kclj.si/ikn/INFO/ALS/ALS.
htm#Povezave
• (http://www.slovenskenovice.si/novice/
slovenija/ujetnik-svojega-vse-boljskljucenega-telesa)

Napredujoče propadanje motoričnega sistema
pa bolnika kmalu oropa vsakršnih gibov.
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Ultrazvočno vodena biopsija prostate
Kaj je prostata?
Prostata je moška spolna žleza, ki leži pod
mehurjem in obdaja sečnico. Po obliki je
podobna kostanju. Normalno velikost doseže
po končani puberteti in je takrat težka
približno 20 g. Prostato sestavlja žlezno tkivo in
fibromuskularna stroma, ki ju obdaja ovojnica
(kapsula prostate). Na delovanje žleze vpliva
moški spolni hormon testosteron. Prostata
izloča snovi, ki so del semenske tekočine in
omogočajo ohranitev, prehrano, gibljivost
in oploditveno sposobnost semenčic. Z leti
pomen te žleze upade, pojavijo pa se lahko
različne bolezni, med drugim tudi maligna
obolenja.

Anatomija prostate

MR - rak prostate

UZ prostate - rak prostate

Biopsija prostate

Kaj je rak prostate?
Rak prostate je najpogostejše maligno obolenje moških. Po podatkih WHO naj bi za to
boleznijo zbolel vsak šesti zemljan; pojavi se
pri 15–30 % moških, starih od 50 do 70 let, in
pri kar 60–70 % moških, starejših od 70 let.
Predvideva se, da bi za to boleznijo zbolel vsak
moški, če bi živel zadosti dolgo.
Po podatkih Registra raka Onkološkega
inštituta (vir 1) predstavlja rak prostate
18,4% vseh rakastih obolenj pri moškem.
Incidenca (absolutno število vseh na novo
ugotovljenih primerov kake bolezni v točno
določeni populaciji v enem koledarskem
letu) v Sloveniji je bila leta 2010 117/100000,
prevalenca (število vseh bolnikov z rakom,
ki so bili živi na izbrani datum, ne glede na
to, kdaj so zboleli) pa je bila konec tega leta
ocenjena na 7371. Po podatkih registra raka
je leta 2010 za katerim koli rakom zbolelo
12.896 ljudi, 6.885 moških in 6.011 žensk,
umrlo pa 5.900 ljudi, 3.264 moških in 2.636
žensk. 5 letno preživetje pri raku prostate za
zadnjih 5 let prejšnjega desetletja je ocenjeno
na 88%.
Tako pri nas kot drugod po svetu število obolenj prostate narašča, v razvitem svetu pa tudi
število raka prostate. To se pripisuje staranju
prebivalstva, verjetno pa je razlog tudi v vse
večjem odkrivanju raka in nezdravem načinu
življenja. Sami dejavniki za razvoj tega raka
zaenkrat še niso znani. Ker rak prostate v
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približno 60% ne dela nobenih težav, ga
moramo aktivno iskati.

Diagnostika
V Sloveniji tako z rednimi urološkimi pregledi
pri moških med 50. in 80. letom starosti z
jemanjem PSA (prostatični specifični antigen),
digitorektalnim pregledom in transrektalnim
UZ opravljamo skrining moške populacije
glede raka prostate. Na ta način se odkrije
približno 80% rakov v začetni fazi, ko je bolezen
omejena še na prostato.
Digitorektalni pregled prostate je osnovna
preiskava, pri kateri s prstom otipamo
prostato skozi analno odprtino. Pregled ni
boleč. Rakasto spremenjena prostata je trda,
neravna in asimetrična. Vendar tudi na otip
normalna prostata že lahko vsebuje rakaste
celice. Približno polovico rakov prostate ne
zatipamo.
Prostatični specifični antigen ( PSA) je tumorski označevalec (marker), proteinska seraza,
ki jo tvorijo žlezne celice prostate. PSA žlezne
celice v velikih količinah izločajo v semensko
tekočino, pri obolenju prostate pa tudi v krvni

obtok. Povišana vrednost PSA poda sum na
prisotnost raka prostate in zahteva dodatne
diagnostične postopke. Vrednost PSA je
lahko povišana tudi pri benigni hiperplaziji
prostate in vnetju prostate ter pri aktivnostih,
kjer je prostata dražena, npr. kateterizacija,
cistoskopija, spolni odnos. Z uporabo PSA
se je izboljšala diagnostika raka prostate.
Normalna vrednost je odvisna od starosti in
velikosti prostate ter narašča z le tema.
Transrektalni ultrazvok prostate (TRUZP)
je diagnostični postopek, pri katerem z
ultrazvočno sondo, ki jo vstavimo skozi analno
odprtino, pregledamo prostato in okolico. Za
pregled ni potrebna posebna priprava bolnika. Traja nekaj minut in je neboleč. Izmeri
se velikost prostate in iščejo se spremembe,
sumljive za raka prostate. Hipoehogene
spremembe, ki so značilne za rak prostate, so
vidne samo pri 60 odstotkih bolnikov z rakom
prostate. Ker je preiskava slabo senzitivna in
slabo specifična, jo rutinsko za odkrivanje raka
prostate ne uporabljamo.
V zadnjem času se vse več uporablja
magnetno-resonančno slikanje (MRI) prostate, saj sta specifičnost in senzitivnost višja,
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posebno za bolj agresivne rake prostate,
vendar preiskave rutinsko ne uporabljamo
v sami osnovni diagnostiki raka, pač pa v
določanju lokalnega stadija ali v odločanju
o ponavljanju biopsij.

Biopsija prostate
V kolikor posumimo na podlagi rektalnega
pregleda in/ali povišane vrednosti PSA na
rak prostate, moramo napraviti biopsijo; to
pomeni, da moramo vzeti vzorce prostate.
Biopsijo napravimo pod ultrazvočno kontrolo
s TRUZ. V predpripravi si bolnik doma večer
pred preiskavo rektalno vstavi odvajalno
svečko, 1 uro pred biopsijo pa v bolnišnici dobi
antibiotik, ponavadi ciprofloksacin 500 mg,
po svetu pa obstajajo različne profilaktične
sheme in tudi v Sloveniji se profilaksa izvaja
različno. V primeru jemanja zdravil, ki redčijo
kri, je potrebno z jemanjem le teh vsaj 10 dni
pred posegom prenehati.
Biopsija se lahko izvede v topični anesteziji z
Lidokain gelom, ki ga vbrizgamo v ampulo
rektuma, ali v periprostatičnem bloku, kjer
na vsako stran prostate injiciramo nekaj
ml 2% Lidokaina. Po tipični shemi se nato
odvzame 10 do 14 tanko igelnih biopsij za
patohistološko analizo. 15 – 20% biopsij
je lažno negativnih. To pomeni, da je bil
izvid patohistološke analize negativen, rak v
prostati pa je prisoten, vendar ga je biopsija
zgrešila. V tem primeru se ponavadi biopsija

Ali veste:
•
•
•
•

moški brez težav ima lahko raka prostate,
moški z normalno vrednostjo PSA ima lahko raka prostate,
težave pri uriniranju še ne pomenijo, da ima moški raka prostate,
povišana vrednost PSA še ne pomeni, da ima moški raka prostate.

prostate ponovi. Koliko vzorcev bo vzetih in
kolikokrat se bo biopsijo ponavljalo, se odloči
vsak urolog sam.
Po biopsiji se lahko pojavijo komplikacije, ki so
ponavadi blage in prehodne. Najpogosteje so
to hematospermija (kri v spermi), ki se pojavi
v 37% in lahko vztraja 2 do 3 tedne. Manj
pogosta je hematurija (kri v urinu), ki izzveni
v nekaj dneh. Kri na blatu je redkejša in krajši
čas prisotna. V približno 0,3 - 1% pa pride do
hujših vnetij s povišano telesno temperaturo,
ko je potrebna hospitalizacija in parenteralno
prolongirano antibiotično zdravljenje.

Zaključek
Rak prostate je pogosto obolenje in ga
lahko uspešno zdravimo, če je ugotovljen
pravočasno. Moškim, starejšim od 50 let,
svetujemo redne preglede prostate, tudi če
nimajo težav s prostato. Določitev vrednosti
PSA je najpomembnejša v diagnostiki raka
prostate. V primeru zgodnjega odkritja raka
prostate je bolezen ozdravljiva.

Vir:
• http://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/
dokumenti/RRS/LP_2010.pdf

Biopsijska igla

Shematski prikay biopsije
UZ sonda aparata s shematskim
prikazom snopov

Dilema

Biopsijska pištola

Biopsijski stebriček

23

stroka - izobraževanje
Andreja Kocjančič

Nevralna mobilizacija
Nevralna mobilizacija je postopek, ki se uporablja pri patologiji živčnega sistema. Zajema
diagnostiko in oceno stanja nevralnih struktur s pomočjo nevrodinamičnih testov in
palpacije.
Osnovno načelo nevralne mobilizacije je, da
živčni sistem tako anatomsko kot fiziološko
tvori kontinuum. Delitev na centralni in
periferni živčni sistem je umetna
Anatomsko tvorijo nevralna vezivna tkiva
neprekinjeno povezavo. Zato je pomembno,
da se je živčni sistem sposoben prilagoditi
na mehanske obremenitve, se prilagoditi
različnim dogodkom, kot so raztezanje,
drsenje, napetost, spremembe kotov v
sklepih in kompresija. Če ti dinamični
zaščitni mehanizmi odpovejo, se pojavijo
nenormalne mehanske in fiziološke reakcije
živčnega sistema na mehanske obremenitve
pri nevrodinamičnih testih.
Živčni sistem je občutljiv za nevronski
edem, ishemijo, fibrozo in hipoksijo, ki lahko
povzročijo spremembe v nevrodinamiki.
Ker je živčevje visokoelastična struktura,
poskušamo z mobilizacijskimi postopki
popraviti nenormalno napetost živčevja in
vzpostaviti ustrezno drsenje živčnih struktur
v mišično-skeletnem sistemu, povečati
prekrvavljenost nevronov, povečati axsoplazmatsko tekočino in zmanjšati prisotnost
škodljivih tekočin.
Nevralno mobilizacijo se uporablja pri bolnikih z bolečinami ali parestezijami v jasnem
nevroanatomskem vzorcu, ki izžarevajo v
radikularno inervacijsko območje ali lokalno
oz. vzdolž perifernega živca. Primeri nekaterih
patologij, kjer se metoda pogosto uporablja,
so: cervikobrahialgija, protruzija diskusa,
karpalni kanal, sindrom torakalnega izhoda,
epikondilitis. Kontraindikacije za izvajanje
nevralne mobilizacije so cavda eqina sindrom,
nestabilna hrbtenica, poškodba hrbtenjače,
neoplazme in infekcije.
Tehnika nevralne mobilizacije je znana
po ponavljajočem gibanju tistega dela
živčevja, kjer se pojavljajo težave. Vključuje
gibanje proksimalnega segmenta ter kombinacijo proksimalnega z distalnim segmentom.
Terapija poteka v enakem položaju kot samo
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Primer nevralne mobilizacije medialnega živca pri sindromu
karpalnega kanala:

Abdukcija v ramenskem sklepu, ekstenzija v zapestju in supinacija podlahti

Zunanja rotacija v ramenskem sklepu

Ekstenzija komolca

Kontralateralni odklon glave

testiranje. V prvih obravnavah se izvaja
izključno pasivno gibanje, kasneje pacienta
naučimo aktivnih vaj, ki jih dela sam doma.
Ko se simptomatika izboljša, se lahko kombinira aktivno gibanje s pasivnim z različnimi
variacijami proksimalnega in distalnega
segmenta. Bolnik bo v začetku najverjetneje
opisoval občutke kot so nateg, napetost,
rahlo mravljinčenje, povečanje bolečine, ki
sčasoma zmanjšajo oz. izginejo.

fibroz, kalusa in drugih dejavnikov. Raziskave,
ki so ugotavljale vpliv nevralne mobilizacije,
so ugotovile pozitivne terapevtske učinke
le te. Metoda nevralne mobilizacije
zahteva umirjenost in čas terapevta, miren
prostor s čim manj motečih dejavnikov, ter
motiviranega, sodelujočega bolnika.

Nevralna mobilizacija je neinvazivna,
neboleča, nežna metoda lajšanja bolnikovih
težav, ki se pojavijo zaradi fibroznih sprememb
ali hipertonusa specifičnih mišic, sprememb
vlaknenih in kostnih struktur zaradi osteofitov,

• Nevralna mobilizacija - Klinična diferenciacija in
uporaba pri živčno-mišični-skeletni disfunkciji.
• Svetovni splet.

Viri:
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Pika Mirt

Obisk priznanega ortopedskega kirurga
v SB Novo mesto
8. in 9. maja 2014 je na povabilo ortopeda Gregorja Kavčiča, dr. med., SB Novo mesto
obiskal dr. Hendrik Pieter Delport, dr.med., priznan ortopedski kirurg iz Belgije. V luči
razvijanja novega kirurškega pristopa pri totalni kolenski artroplastiki je Gregor Kavčič, dr.
med., za dodatno edukacijo v goste povabil dr. Delporta, ki se s tem pristopom ukvarja že
več kot desetletje.
Dr. Hendrik Delport je
svetovno znan, ugleden
ortopedski kirurg, ki
se usmerjeno ukvarja
s totalno kolensko in
kolčno artroplastiko, tako
primarno kot z revizijskimi
operacijami, preplastitveno
kolčno artroplastiko, artroskopijo kolena in deloma
travmatologijo – z lezijami in
zlomi na kolku, zahtevnimi
psevdoartrozami. Poleg
tega je tudi izvedenec
za medicinsko-zakonska
vprašanja ter svetovalec
za različna podjetja. V svoji
Operacija kolena
karieri je vstavil več kot
14.000 protez, trenutno pa
je zaposlen na univerzi KU Lueven, kjer med Medialni parapatelarni in subvastus pristop
drugim raziskuje pomen stranskih kolenskih sta dva izmed najbolj uporabljanih prisvezi pred in po vstavitvi kolenske proteze. Je topov do kolenskega sklepa. Dr. Kavčič se
vidni član številnih ortopedskih organizacij je s subvastus pristopom pri totalni kolenski
in združenj: BVOT (Belgijsko združenje za artroplastiki seznanil že leta 2006, ko je bil
ortopedijo in travmatologijo), ABA (Belgijsko na izobraževanju pri dr. Delportu v Belgiji. Ta
artroskopsko združenje), ESKA (Evropsko pristop je poskušal vpeljati tudi v SB Novo
združenje za kirurgijo kolena in artroskopijo), mesto, vendar je zaradi uspeha klasičnega
AAOS (Ameriška akademija ortopedskih medialnega parapatelarnega pristopa in
kirurgov), ustanovni član BKS (Belgijsko zamudnosti subvastus pristopa prevladal
združenje za kolena) in član raziskovalnih prvi. Medialni parapatelarni pristop sicer
skupin pri različnih proizvajalcih protez.
nudi zelo dobro vidljivost, vendar se pri tem
zareže v kito kvadricepsa in okrni žilno oskrbo
Totalna kolenska artroplastika oz. vstavitev
pogačice.
totalne kolenske endoproteze je zelo
uspešna operacija pri pacientih z napre- Konec leta 2013 je dr. Kavčič ponovno obudil
dovalo artrozo kolena ali revmatoidnim željo po vpeljavi subvastus pristopa, saj ima
artritisom, saj omogoča pomembno le-ta kar nekaj pomembnih prednosti pred
zmanjšanje bolečine, izboljšanje medialnim parapatelarnim pristopom.
funkcije kolena in dobro dolgoročno S subvastus pristopom popolnoma
preživetje protez ob relativno nizki stopnji ohranimo ekstenzorni mehanizem kolena,
komplikacij.
ki ga sestavljajo mišica kvadriceps, pogačica

(patela) in patelarna vez, ter zmanjšamo
poškodbo žil, ki prehranjujejo pogačico.
Pacienti lahko tako že na dan operacije
samostojno iztegnejo koleno, kar ima
pomemben vpliv na hitrost rehabilitacije in
mobilizacije pacienta. Poleg ohranjene moči
kvadricepsa med prednosti štejemo tudi
manjšo izgubo krvi, boljše drsenje pogačice
med krčenjem in iztegovanjem kolena ter
sposobnost poklekanja na operirano koleno,
kar pri medialnem parapatelarnem pristopu
največkrat ni mogoče.
Med pomanjkljivosti uvrščamo težje dosegljivo dobro vidljivost struktur v sklepu, zahteve
po večjih tehničnih znanjih operaterja ter težji
dostop do pogačice. Pomanjkljivost subvastus
pristopa je tudi daljša učna krivulja, zato smo
se zelo razveselili pripravljenosti dr. Delporta,
da obišče SB Novo mesto in pokaže kakšen
trik za hitrejšo osvojitev novega pristopa.
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Dr. Kavčič je za dva dni Delportovega
obiska pripravil šest raznolikih pacientov
za vstavitev kolenske proteze. Pacienti so
se razlikovali tako po starosti, telesni višini
in teži, mišičnem statusu, predoperativni
aktivnosti, kot tudi po patologiji na samem
kolenu – varus ali valgus artroza in anatomiji
stegnenice in golenice. Pri vseh pacientih
sta z dr. Delportom uporabila subvastus
pristop, ki ga je dr. Delport od leta 2006,
ko se je dr. Kavčič prvič seznanil z njim, še
spremenil in dodatno izpopolnil. Poleg
novega pristopa nas je dr. Delport seznanil
še s konceptom minimalnega sproščanja
pri totalni kolenski artroplastiki, ki ga je

Alenka Oberč

Proti številnim antibiotikom
odporne bakterije
Poudarki strokovnega srečanja v Rogaški Slatini
IZVLEČEK
Proti številnim antibiotikom odporne bakterije
se v zadnjih letih pojavljajo in širijo v vseh okoljih.
Pogostejše so tam, kjer nekritično uporabljajo
antibiotike. Z na številne antibiotike odpornimi
bakterijami smo se v preteklosti srečevali
predvsem v bolnišnicah, v zadnjih letih pa se
nekatere vrste pojavljajo tudi v domačem okolju.
Klinična slika bolezni, ki jih povzročajo te bakterije, se ne razlikuje od tistih, ki jih povzročajo
normalno občutljive bakterije. Glavna težava pri
odpornih sevih je zdravljenje, saj imamo na voljo
le omejeno število antibiotikov, ki jih še lahko
uporabimo za učinkovito zdravljenje.
Ključne besede: odpornost proti antibiotikom,
MRSA,VRE, CRE
UVOD

Dr. Hendrik Pieter Delport
razvil prof. dr. Johan Bellemans, s katerim
dr. Delport tudi sodeluje. Osnovni princip
temelji na vstavitvi kolenske proteze, ne
da bi ob tem nepotrebno preveč sproščali
kolenske vezi in odstranjevali strukture, ki
ne motijo vstavitve proteze.
Dr. Delport je s svojo spretnostjo in znanjem
navdušil celotni tim ortopedske kirurgije.
S tem obiskom nam je zagotovo podaril
ogromno – tako znanja kot tudi volje za
vztrajanje pri novem pristopu. Lahko pa
smo tudi mi ponosni, saj je dr. Delport z
veseljem povedal, da se je v našem okolju
počutil odlično ter pohvalil organizacijo dela
in strokovnost vseh prisotnih v operacijski
dvorani.
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Odpornost proti antibiotikom je odpornost bakterij na zdravila na katera so v osnovi občutljive.
Odporne bakterije so sposobne preživeti
navkljub antibiotičnemu zdravljenju, zato
izkustveno zdravljenje ni učinkovito, kar vodi
v neobvladovano okužbo in možnost širjenja
okužbe na druge bolnike. Razvoj odpornih
sevov je naravni pojav, do katerega pride, ko
so bakterije izpostavljene antibiotikom. Bakterije
imajo načine, da si med sabo izmenjavajo mehanizme za nastanek odpornosti. Neustrezna
raba antibiotikov pospešuje razvoj odpornosti,
slaba bolnišnična higiena pa omogoča širjenje
bakterij, ki so odporne proti številnim antibiotikom (WHO, 2013).
V medicinski literaturi zasledimo številne
izraze, ki opisujejo različne oblike bakterijske
odpornosti:
• večkratno odporne bakterije (VOB;
multidrug-resistant (MDR)),
• proti številnim antibotikom odporne
bakterije (extensively-drug resistant
(XDR)),
• bakterije, odporne na vse skupine
antibiotikov (pandrug-resistant (PDR))
(ECDC, 2014).

Številne bakterije so preživele na milijone let,
ker so sposobne hitrega prilagajanja na novo
nastale pogoje, kamor sodita tudi razvoj in
uporaba antibiotikov. Razvoj odpornosti je
pri bakterijah posledica spontanih mutacij ali
prenosa DNK drugih mikrobov, govorimo o
horizontalnem prenosu genov. To omogoča
bakterijam, da postanejo odporne proti
delovanju določenih vrst antibiotikov, kar naredi
antibiotike neučinkovite (Bennett, 2008).
Najpogostejši mehanizmi za nastanek odpornosti proti antibiotikom so:
• encimska razgradnja antibiotikov,
• zmanjšana prepustnost celične stene za
antibiotike,
• spremenjeno vezavno mesto za
antibiotike,
• razvoj mehanizmov za odstranjevanje
antibiotikov iz celice,
• povečano pogostost mutacij, kot odgovor
na stres in
• zagotavljanje stabilizacije celične stene
brez glikoproteinov (Li, Nikaido, 2009;
Stix, 2006).
Najpogostejše bakterije, ki so odporne proti
številnim antibiotikom, so:
• proti meticilinu odporni Staphylococcus
aureus (MRSA),
• proti vankomicinu odporni
Enterococcus spp. (VRE),
• enterobakterije, ki izločajo beta-laktamaze
z razširjenim spektrom (ESBL),
• Klebsiella pneumoniae, ki
izločajo karbapenemaze (CREcarbapenemeresisten-tenterobacteriae),
bakterije tudi pri bolnikih, ki niso imeli
neposrednega stika z zdravstvom
(Bennett, 2008).
• MDR po Gramu negativni bacili:
Enterobacter spp., Escherichia coli, K.
Pneumoniae, Acinetobacter baumanni,
Psevdomonas aeroginosa in
• MDR Mycobacterium tuberculosis.
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Skupino po Gramu pozitivnih in negativnih bakterij, odpornih proti številnim antibiotikom, ki
imajo velik klinični pomen, so združili v skupino
ESKAPE (E. faecuim, S. aureus, K. neumoniae, A
baumanni, P. aeroginosa). V prejšnjih desetletjih
so se proti številnim antibiotikom odporne
bakterije pojavljale predvsem v bolnišničnem
okolju. V zadnjih dveh desetletjih pa vse
pogosteje najdemo te bakterije tudi pri bolnikih,
ki niso imeli neposrednega stika z zdravstvom
(Bennett, 2008).
Proti meticilinu odporni Staphylococcus
aureus
S. aureus so po Gramu pozitivni koki, ki jih pod
mikroskopom vidimo zbrane v skupinah. Prvič
so ga opisali leta 1880. Po odkritju penicilina v
40-ih letih 20. stoletja so z njim uspešno zdravili
tudi okužbe, ki jih povzroča S. Aureus. V 50-ih
letih 20. stoletja, so se pričeli pojavljati prvi sevi
odporni proti penicillinu. Leta 1959 so regisitrirali
meticilin, prvi penicilinski antibiotik, odporen
proti penicilinazam. Že leta 1960 so osamili prve
seve S. aureus, ki so bili odporni proti meticilinu
- MRSA. Leta 1968 je bil opisan prvi bolnišnični
izbruh okužb, povzročenih z MRSA. V naslednjih
letih se je MRSA razširil na vse celine in vedno
pogosteje so poročali o okužbah in izbruhih, ki
jih je povrzročal. Konec 20. stoletja so se pričeli
v domačem okolju pojavljati sevi MRSA, ki niso
povezani z zdravstvom. Govorimo o MRSA
domačega okolja (CA-MRSA).
Dejavniki tveganja, ki prispevajo h kolonizaciji
oziroma okužbam z MRSA, so:
• predhodna hospitalizacija ali pogosti
ambulantni stiki z zdravstvom,
• bivanje v ustanovah za kronično nego ali
domovih za ostarele,
• predhodno antibiotično zdravljenje,
• operacije in nadomestno zdravljenje s
hemodializo.
Proti vankomicinu (glikopeptidom) odporni
Staphylococcus aureus
Vankomicin je bil registriran za uporabo leta
1958. V nasprotju z beta-laktamskimi antibiotiki
je trajalo več kot 40 let, da so stafilokoki razvili
delno odpornost tudi proti vankomicinu. Na
vankomicin delno občutljivi S. aureus (VISA/
GISA- vancomicine/glycopeptideintermediatesensitive S. aureus) je bil prvič dokazan na
Japonskem 1996. Odpornost je bila posledica
debelejše celične stene, kamor se veže vankomicin. Proti vankomicinu povsem odporni sevi
S. aureus (VRSA/GRSA- vancomicine/glycopeptideresistant S. aureus) so se pojavili v kliničnih
kužninah leta 2002 (Stryjewski, Corey, 2014).

Okužbe s Staphylococcus aureus, ki so
odporni proti številnim antibiotikom

Bakterije, ki izločajo beta-laktamaze
razširjenega spektra

Najpogostejše okužbe, ki jih povzročajo MRSA,
VISA, so okužbe krvi, ki so večinoma povezane
z uporabo osrednjih žilnih katetrov. Poleg tega
pogosto povzročajo okužbe kože in podkožja,
najdemo pa jih tudi kot povzročitelje okužb kosti, sklepov in srčnih zaklopk (Zelleretal, 2007).

Prve beta-laktamaze so dokazali že v 40-letih
prejšnjega stoletja pri E. coli. Številne po Gramu
negativne bakterije imajo naravne, kromosomsko kodirane beta-laktamaze. Te pomagajo
bakterijam preživeti v okolju, kjer nekatere
druge bakterije naravno tvorijo beta-laktamske
antibiotike. Prvo tvorbo beta-laktamaze
razširjenega spektra (ESBL-extendedspectrum
bata-lactamase) so dokazali leta 1985 pri K.
pneumoniae.

Proti vankomicinu odporni enterokoki
Enterokoki so po Gramu pozitivni koki, ki so
najpogosteje v obliki kratkih verižic. Normalno
jih najdemo v človeškem črevesju, ženskih
spolovilih in v okolju. Da ostanejo enterokoki
odporni proti vankomicinu, morajo pridobiti
novo DNK. Večinoma jo dobijo preko plazmidov
ali transpozonov, ki kodirajo gene za odpornost
proti vankomicinu. Ta odpornost je drugačna od
naravne odpornosti, ki jo zasledimo pri nekaterih
enterokokih, predvsem pri Enterococcus gallinarum in Enterococus casselifalvus (Courvalin,
2006). Seve enterokokov z veliko stopnjo
odpornosti proti vankomicinu (VRE) so prvič
osamili konec 80-ih let prejšnjega stoletjav v
Evropi. Od takrat se pojavljajo posamezni izbruhi
bolnišničnih okužb po vsem svetu (Uttleyetal.,
1988; Hidronetal., 2008).V bolnišničnem okolju
lahko pride do prenosa VRE na zdrave paciente,
ki tako postanejo kolonizirani v VRE. Ugotavljajo,
da je tudi velik odstotek na farmah gojenih
piščancev, koloniziranih z VRE (Cox, Popken,
2004).
Dejavniki tveganja za pojav VRE in okužb z VRE
so:
• predhodno antibiotično zdravljenje,
predvsem z vankomicinom,
• oslabelost imunskega sistema,
• rak čvrstih organov,
• sladkorna bolezen,
• končna ledvična odpoved in
• operacije v področju prebavil (Frase,
2012).
S pojavom VRE je povezana uporaba cefalosporinov. Bolnišnice, ki so omejile uporabo
cefalosporinov, so dosegle manjšo pojavnost
okužb in kolonizacij z VRE (Chavers, 2003).
Okužbe proti vankomicinu odpornimi
enterokoki
Enterokoki najpogosteje povzročajo okužbe
sečil, okužbe krvi, srčnih zaklopk in okužbe kože,
predvsem po kirurških posegih ali v povezavi z
drenažnimi sistemi. Enake okužbe povzročajo
tudi VRE (Frase, 2012).

Najpogosteje najdemo ESBL pri E. coli, K.
pneumoniae in Proteus mirabilis. Najdemo jih
lahko tudi pri ostalih enterobakterijah in celo
pri nekaterih drugih bakterijah, kot sta recimo P.
aeroginosa in A. baumanni. Te bakterije večinoma
predstavljajo del normalne črevesne flore. ESBL
razgrajujejo cefalosporine in aztreonam, ne
razgrajujejo pa karbapenemskih antibiotikov
(Turner, 2005).
Dejavniki, ki povečajo tveganje za kolonizacijo
ali okužbo z bakterijami, ki izločajo ESBL so:
• predhodna hospitalizacija,
• bivanje v domovih za ostarele ali kronično
nego,
• predhodno zdravljenje s cefalosporini ali
fluorokinoloni,
• hospitalizacija v enoti za intenzivno
zdravljenje,
• nadomestno zdravljenje s hemodializo,
• starost in pridružene bolezni (Harriss etal.,
2007).
V zadnjih letih se izrazito povečuje število
bolnikov, ki so kolonizirani ali okuženi z E. coli
ESBL, pa nimajo nobenega stika z zdravstvom
(Doietal.,2013).
Proti karbapenemom odporne
enterobakterije
Širjenje enterobakterij z zmanjšano občutljivostjo
za karbapeneme je zaskrbljujoč pojav, o katerem
poročajo iz vsega sveta. Delež E. coli, odpornih
proti karbapenemom (CRE- carbapenemresistantenterobacteriaceae), ostaja nizek. V
Evropi znaša po podatkih EARS-Net do 2,6 %,
najvišji je v Grčiji in Bolgariji. Odpornost proti
karbapenemom je bistveno bolj zaskrbljajoča
pri K. pneumoniae. Po podatkih EARS-Net je bil v
Evropi delež invazivnih izolatov K. pneumoniae,
odpornih proti karbapenemom, v letu 2012
8,1% (0-62,4 %), najvišja deleža opažajo v Italiji
(31 %) in Grčiji (62,4 %). V Sloveniji opažamo
zaenkrat le posamezne izolate, ki so velikokrat
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povezani s predhodno hospitalizacijo bolnika
v tujini (Lejko Zupanc, 2014).
Okužbe, ki jih povzročajo po enterobakterije,
ki so odporne proti številnim antibiotikom
Po spektru in poteku se bolezni, ki jih povzročajo
enterobakterije, ki izločajo ESBL ali CRE, ne razlikujejo od tistih, ki jih povzročajo sevi, ki teh
encimov ne izločajo. Najpogosteje povzročajo
okužbe sečil, okužbe pooperativne rane, predvsem po operacijah v področju prebavil, okužbe
dihal in okužbe krvi (Turner, 2005).
Proti številnim antibiotikom odporni po
Gramu negativni bacili
A. baumannii so po Gramu negativni bacili,
ki jih najdemo v zemlji, vodi in so zelo pogosti
tudi v bolnišničnem okolju. Večinoma gre za
opurtunističnega povzročitelja, zato pogosteje
najdemo kolonizacije kot okužbe (Maragakis,
Perl, 2008).
Proti karbapenemom odporni izolati A. baumannii se pojavljajo po vsem svetu. V Evropi je leto
2009 znašal njihov delež 54,9 %. Višji je bil v Italiji
(2007, 60 %) in v Grčiji (2007, 85%), v Sloveniji je
v letu 2012 znašal 16 %.
Dejavniki tveganja za kolonizacijo ali okužbo z
A. baumannii so
• dolgotrajna hospitalizacija,
• zdravljenje na oddelkih za intenzivno
zdravljenje,
• mehansko predihavanje,
• predhodna operacija,
• invazivni posegi in
• pridružene bolezni.
Acinetobaktri lahko zelo dolgo preživijo v okolju.
Izbruhe povezujejo predvsem z neustreznimi
postopki pri uporabi in čiščenju dihalnih
pripomočkov, pripomočkov za nego ran,
vlažilnikov in pripomočkov za nego bolnikov.
Acinetobaktri lahko vsebujejo številne encime,
ki razgrajujejo antibiotike. Najpogostejše so
cefalosporinaze, zaradi česar postanejo odporni
proti cefalosporinom. Kadar vsebujejo metalobetalaktamaze (MBL), so odporni tudi proti karbapenemom, kar zelo zoži nabor antibiotikov, ki
jih lahko uporabljamo za zdravljenje bolnikov.
V svetu in pri nas že obstajajo posamezni sevi,
ki so odporni proti vsem znanim vrstam antibiotikov (Maragakis, Perl, 2008).
P. aeroginosa je po Gramu negativen bacil,
ki ga najdemo v zemlji, vodi, na človeški koži,
preživi pa tudi v okoljih z manj kisika. Je eden
izmed pogostih povzročiteljev bolnišničnih
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okužb. Že samo intrinzično odpornost P. aeroginosa omejuje zdravljenje okužb le na nekatere
antibiotične razjede.
Po definiciji so MDR P. aeroginosa tisti psevdomonasi, ki so občutljivi na vsaj tri zdravila v
redih: beta-laktamski antibiotiki, karbapenemi,
aminoglikozidi in fluorokinoloni. Iz različnih
delov sveta poročajo o različnem deležu MDR
P. aeroginosa, deleži se gibljejo od 0,6 do 32 %. Ti
sevi so večinoma občutljivi samo na posamezne
antibiotike, najpogosteje na kolistin. Od leta
2010 se pojavlajo tudi sevi, ki so odporni proti
vsem antibiotikom.
Dejavniki tveganja za okužbo so:
• daljša hospitalizacija,
• predhodno antibiotično zdravljenje
(predvsem s flurokinoloni),
• oslabljena imunost in
• mehansko predihavanje.
Opisali so tudi, da se med zdravljenjem pojavijo
odporni sevi v kar 27- 72%. Vse bolnike, ki imajo
okužbe, povzročene z MDR sevi psevdomonasov, moramo zato zdraviti s kombinirano
antibiotično terapijo (Obritschetal., 2005).
Okužbe s po Gramu negativnimi bacili,
odporni proti številnim antibiotikom
Acinetobaktri so najpogosteje povezani z
bolnišničnimi okužbami krvi, pooperativnih ran
in nekoliko redkeje z okužbami dihal, predvsem
pri bolnikih, ki potrebujejo mehansko predihavanje (Cunha, 2013).
P. aeroginosa najpogosteje povzroča:
• okužbe dihal,
• okužbe sečil,
• bolnišnične okužbe krvi,
• vnetje srčnih zaklopk,
• okužbe kosti in sklepov,
• maligno vnetje zunanjega sluhovoda,
• pooperativni meningitis in
• možganske abscese (Lessnau, 2013).
SKLEP
V zadnjih letih smo priča pojavljanju vedno večjega števila bakterij, ki so odporne
proti številnim antibiotikom. Na pojavnost
teh sevov bakterij vplivamo z nesmotrno rabo
antibiotikov. Ukrepi bolnišnične higiene nam
pomagajo, da omejimo prenose odpornih sevov
bakterij z bolnika na bolnika. Ker v naslednjih
letih ne pričakujemo novih antibiotikov, ki bi
delovali predvsem na po Gramu negativne
bacile, je pomembno, da se zavedamo,
da lahko le s smotrno rabo antibiotikov in

skrbnim upoštevanjem navodil za preprečevanje
prenosa bakterij, ki so odporne proti številnim
antibiotikom, ohranimo trenutno dostopne
antibiotike učinkovite še v prihodnosti.
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Štirideseta obletnica dialize
v UKC Maribor
V petek, 4. aprila, smo se štiri medicinske sestre našega dializnega odseka udeležile
dvodnevnega seminarja v Mariboru, ki je bil organiziran ob 40. obletnici dializnega centra
UKC Maribor. Predavanja so potekala na mariborski Medicinski fakulteti.

Na strokovnem srečanju dializnih MS v Mariboru
Najprej je bila slovesna otvoritev seminarja s
kratkim kulturnim programom, takoj za tem
pa so se začela predavanja. Prvi dan so bila za
medicinske sestre in zdravnike skupaj, naslednji dan pa smo imeli predavanja ločeno.
Zanimivo je bilo poslušati prispevke o začetku
dela na dializi izpred 40-tih let. Ob tem so se v
nas zbudili spomini na naše začetke v Novem
mestu.
• Zdravniki so predstavili raziskovalni
razvoj nefrološkega oddelka,
strokovni razvoj dializnega oddelka,
transplantacijo ledvic v 44-letnem
obdobju in kvaliteto življenja bolnika s
presajeno ledvico.
• Predstavnik iz Nemčije je govoril o
hemodiafiltraciji, dr. Kandus iz UKC
Ljubljana je spregovoril o glomerulni
bolezni nekoč in danes, česa smo se
naučili v zadnjih dvajsetih letih in kaj
nam prinaša prihodnost.

• Dr. Malovrh, prav tako iz UKC Ljubljana,
je govoril o vrstah in vlogi pregleda žil
pred konstrukcijo arteriovenske fistule
ali grafta kot oblike žilnega pristopa za
zdravljenje s kronično hemodializo.
• Medicinske sestre iz UKC Maribor so
govorile o vlogi medicinske sestre na
oddelku za dializo UKC Maribor...
Predavanja so bila pestra in poučna in ob
koncu smo dan zaključili s toplo večerjo in
s prijetnim klepetom s kolegicami iz drugih
dializnih centrov. Utrujene smo odšle na nočni
počitek.
Drugi dan smo takoj po zajtrku odšle na
medicinsko fakulteto. Presenečeni organizatorji so nam morali odpreti večjo predavalnico
kot so nam jo prvotno namenili, saj se je kljub
temu, da je za večino sobota prosti dan,
seminarja udeležilo veliko več slušateljev
kot prvi dan.

• Tega dne smo poslušale predavanja o
hemodializi in preddializni edukaciji
bolnikov, o pomenu žilnega pristopa
za dializne bolnike, arteriovenski fistuli
in o samokontroli AV fistule, o zapletih
in reševanju zapletov pri AV fistulah, o
peritonealni dializi, transplantaciji...
• Medicinska sestra Liljana Gaber je
povedala svoja doživetja in izkušnje
42 let dela na dializnem oddelku UKC
v Ljubljani, saj je bila med prvimi
medicinskimi sestrami, ki so začele
delati na dializi.
• Poslušali še predavanja smo o cepljenju
bolnikov na dializi proti hepatitisu B,
o posebnostih pri delu s pacienti, pri
katerih je prišlo do bolnišničnih okužb,
o plazmoferezi, komunikaciji z bolniki
s kronično ledvično odpovedjo in
tudi o tem, kako zelo so pomembni
medsebojni odnosi v delovnem timu
in kako veliko vlogo pri tem ima dober
vodja oddelka.
• Naša kolegica Darja Cesar je na srečanju
aktivno sodelovala in je predstavila
svojo diplomsko nalogo o kakovosti
življenja bolnikov na dializi.
Predavanja so se končala pozno popoldne
s skupnim kosilom, po katerem smo se
odpeljale domov.
Med vožnjo proti domu smo bile vse enotnega mnenja, da delo na našem dializnem
odseku v Novem mestu prav nič ne zaostaja
za delom v drugih dializnih centrih.
S ponosom lahko rečemo, da v našem
dializnem centru nudimo kvalitetno
zdravljenje bolnikom s kronično ledvično
odpovedjo, še naprej pa se bomo trudili, da
bo tako tudi ostalo!
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Andreja Žurga, Irena Žagar

Vodenje in znanstveno
raziskovanje v zdravstveni
negi
Brioni so skupina štirinajstih majhnih otokov na zahodni
obali hrvaške Istre, od katerih jo ločuje 2 km široki Fažanski
kanal v severnem Jadranskem morju. V skupini sta največja
otoka Veliki Brijun in Mali Brijun ter še dvanajst manjših
otokov.
Na tem prekrasnem otočju smo se
novomeške medicinske sestre od
28. do 31. maja udeležile 20. dnevov
Psihiatričnega društva HUMS-a
(hrvaško združenje medicinskih sester)
z 2. regionalnim kongresom na temo
Brendiranje in znanstveno raziskovanje
v zdravstveni negi (v nadaljevanju ZN).
Prvega dne smo se odpravile na pot proti
Fažani, kjer smo se vkrcale na manjši trajekt,
ki nas je odpeljal proti čudovitim otokom
Brioni. Po namestitvi v hotelske sobe smo
se odpravile na sprehod po okolici hotela
Neptun. Popoldne se je začelo z registracijo
udeležencev kongresa. Po večerji so sledili
uvodni pozdravni nagovori predstavnikov
različnih društev držav bivše Jugoslavije,
na katerem je udeležence pozdravila tudi
naša kolegica mag. Jožica Rešetič. Pozdravni
nagovori so bili namenjeni povezovanju
in krepitvi stikov udeležencev vseh držav
udeleženk kongresa. Pozdravni nagovori
so se zaključili s podelitvijo nagrade Darie
Benussi, ki jo je prejela naša strokovna
kolegica iz Banja Luke. Celoten večer je
potekal v sproščenem vzdušju z druženjem
in spoznavanjem.
Naslednji dan po zajtrku smo pričeli s predavanji po predvidenem programu kongresa.
Kot prvi nam je predstavil temo gospod
Marijan Cesarik, ki je predaval o Vplivu politike
na visokošolsko izobraževanje medicinskih
sester v Republiki Hrvaški (v nadaljevanju
RH). Dobre pol ure kasneje nam je svoje
stališče Politike in ZN Republike Hrvaške
predstavil gospod Aleksandar Džakula. Kot
zadnja v jutranjem sklopu predavanj nam
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je gospa Sanda Franković predstavila temo z
naslovom Zgodovina hrvaške ZN kot element
profesionalne socializacije in prepoznavnosti
ZN v javnosti. Sledila je kratka razprava in
odmor za kavo.
Nadaljevali smo z drugim sklopom predavanj, kjer smo poslušali gospo Marijo
Kadović s temo Vpliv strokovnih društev
na individualno vodenje, gospoda Mirka
Munka s temo Percepcija medicinskih sester
in vpliv srednješolskega izobraževanja kot
priprava na visokošolsko izobraževanje in
gospo Tanjo Lupieri s temo Percepcija javnosti
o medicinskih sestrah v RH. Sledila je razprava
in prosti čas, ki je bil namenjen raziskovanju
lepot Brionov in sicer z organiziranim izletom
na lastne stroške.
Po izletu je sledil popoldanski sklop predavanj, kjer so bile zajete teme s sledečimi
naslovi: Avtonomnost v ZN (gospa Jasminka
Horvatić), Mediji in vodenje (gospa Petrana
Brečić), ZN in PR (gospa Mirna Vrček), po kratki
razpravi pa so sledila interaktivna predavanja
na temo vodenje vse do večerje, na katero
smo se odpravile prijetno utrujene in lačne.
Naslednje jutro smo se zbudile v čudovit dan,
ki nas je popeljal v nove in zanimive teme,
s pričetkom ob 9. uri. Teme so se nanašale
predvsem na kvalitativna in kvantitativna
raziskovanja, raziskovanja v psihiatrični ZN,
o vplivu znanstvenih raziskovanj na razvoj
profesije in epidemiologijo psihiatričnih
odstopanj. Po razpravi in odmoru so sledile
različne delavnice, na katere smo se predhodno prijavile glede na temo, ki nas je zanimala:
mag. Rešetič in ga. Blažič – Kako najti vir financiranja za znanstvene in strokovne projekte;
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Jožica Rešetič med predavanjem
ga. Žurga in ga. Žagar – Znanstveno
raziskovanje.

Tri udeleženke, Andreja pa fotografira
Strokovni prispevki / plakati

Po končanih delavnicah so sledila še
kratka interaktivna predavanja na temo
raziskovanja in klinična psihiatrija. V teh
interaktivnih delavnicah sta se s svojimi
stališči predstavili tudi naši kolegici
mag. Rešetič in ga. Blažič. Mag. Rešetič
je predstavila Vlogo MS pri lajšanju
pacientove bolečine v SB NM, ga. Blažič
pa je predstavila temo Dokumentacija
ZN - izziv ali obremenitev za MS. Obe
temi sta bili deležni zanimivih razprav,
ker drugje še nimajo tako dobro urejene dokumentacije ali spremljanja in
beleženja bolečine. Poučen dan smo
zaključili z ogledom razstave plakatov
in z večerjo.
Zadnji dan kongresa smo po zajtrku
prisostvovali še redni letni in volilni
skupščini društva. Po skupščini pa so
sledili še zaključki in zahvale. Domov
smo se odpravile polne čudovitih vtisov,
novih znanj in idej, ki nam predstavljajo
izzive za nadaljevanje in izboljševanje
našega dela na profesionalnem
področju.
Vsi udeleženci kongresa smo ob
začetku prejeli tudi zbornik predavanj
v hrvaškem jeziku, zato si lahko teme,
ki so bile predstavljene na kongresu,
natančneje preberemo.
Zahvaljujemo se vodstvu bolnišnice –
strokovni direktorici in poslovni direktorici, ki nam je omogočilo udeležbo
na kongresu. Menimo, da taka oblika
promocije naše bolnišnice pozitivno
vpliva na medsebojno sodelovanje in
razvoj stroke.
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Silva Ostojić Kapš, Bernarda Hrovat

Tečaj oživljanja za osebje splošne
bolnišnice
Pred vročim poletjem leta 2011 smo se zdravniki inštruktorji Evropskega Sveta za reanimacijo
(»European Resuscitation Council,« ERC) dogovorili, da bi v naši bolnišnici organizirali redne tečaje
oživljanja za vse osebje. Pred tem so tečaji potekali občasno ter individualno, organizirani na
internem oddelku in na kirurgiji. Že takrat smo s pridom uporabljali našo reanimacijsko lutko
»Kena,« ki ga letos uspešno oživljamo že zavidljivih 8 let.
Ker se zavedamo pomena izboljševanja
kakovosti oživljanja in sprejete doktrine
ERC iz leta 2010, smo predlagali sistematično
organizirane in redne tečaje, ki bi se jih na
določeno časovno obdobje udeleževali vsi
zaposleni.
Prvi tako organizirani tečaj smo izvedli
24.10.2011. Od tedaj potekajo neprestano, le
v poletnih mesecih si inštruktorji in tečajniki
vzamejo predah.
Zdravniki inštruktorji Lučka Kosec, Silva Ostojić
Kapš, Nataša Požar, Katarina Videčnik, Nenad

Mioč, Anja Kramarič in Goran Kurnik smo opravili
tečaj in izpit pri Slovenskem svetu za reanimacijo,
ki predstavlja delovno telo Izvršnega odbora
Slovenskega združenja za urgentno medicino.
Ta med ostalim skrbi tudi za prenos znanja in
smernic za oživljanje na slovenskih tleh. Na njegovih spletnih straneh najdemo tudi slovenski
prevod smernic oživljanja iz leta 2010 (»www.
szum.si«).
Ob ponedeljkih potekajo tečaji za medicinske
sestre vseh oddelkov v kirurški stavbi, za babice,
fizioterapevte, laboratorijske tehnike, radiološke

inženirje, administratorje in receptorje – prilagojeno potrebam posameznega profila. Tečaji
potekajo v kirurški knjižnici. Trenutno potekajo
dogovori in usklajevanja, da bi v tečaje vključili
tudi negovalno osebje internih oddelkov.
Vsak prvi ponedeljek in torek v mesecu je
tečaj namenjen zdravnikom: zaradi obsega
teoretičnega znanja mu zato namenimo dva
dneva.
Skozi teoretični del spoznamo algoritem
oživljanja ter pogosta stanja, ki privedejo do
srčnega zastoja.

Zdravniki inštruktorji Silva Ostojić Kapš, Katarina Videčnik,
Goran Kurnik, Nenad Mioč, Nataša Požar

“Šokice” v akciji pod nadzorom dr. Mioča
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Ingrid Jaklič
Praktični del je razdeljen v dva obsežna sklopa:
prvi zajema znanje vzdrževanja in oskrbe proste
dihalne poti, temeljne postopke oživljanja, pove
o uporabi zdravil med oživljanjem ter varni
defibrilaciji.
Drugi dan skozi različne scenarije uporabimo
vse pridobljeno znanje in ga vklopimo v realne,
življenjske situacije, s katerimi se srečujemo pri
našem delu. Na simulacijski lutki lahko uprizorimo
različne ritme v srčnem zastoju (ventrikularna
fibrilacija, ventrikularna tahikardija brez pulza,
asistolija, PEA) in skozi realne scenarije vadimo
protokol (algoritem) oživljanja. Zdravnike spodbujamo k razmišljanju o vzrokih, potencialnih
odpravljivih razlogih za srčni zastoj ter vodenju in
usmerjanju svoje ekipe, ki sodeluje pri oživljanju.
Poudarjamo, da je vsako oživljanje stresna
situacija za vse osebje, kjer je potrebno ohraniti
mirno kri, dajati jasna in ciljana navodila vsem
sodelujočim ter upoštevati jasen in enostaven
algoritem.
Naleteli smo na izredno pozitiven odziv vseh
zaposlenih, zgledno sodelovanje in aktivno
udeležbo. Opažamo, da osebje na kirurških
oddelkih hitreje prepozna ogroženega bolnika
in ustrezneje reagira na življenje ogrožujoče
situacije.
Tečaj smo registrirali pri Zdravniški zbornici Slovenije, ki vsem prisotnim slušateljem
zdravnikom prinese 7,5 kreditnih točk, saj na
koncu tečaja opravljajo tudi kolokvij. Trenutno
potekajo postopki, da bi tečaj registrirali tudi
pri Zbornici zdravstvene nege - Zvezi društev
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Slovenije za uveljavitev njihovih licenčnih točk.
Poleg inštruktorjev, ki poleg svojih redih obveznosti s srcem in vnemo predajajo svoje znanje
iz urgentnih stanj, nam pri organizaciji pomagata
tudi diplomirana medicinska sestra Bernarda
Hrovat, ki vestno vodi evidenco tečajnikov in
Milan Rus, ki redno servisira in popravlja našo
lutko. »Ken« je po prevoženi 8-letni kilometrini
občasno že v bolniškem staležu in ne sodeluje,
vendar mu po ZUJF-u še ne pripada pokojninska
doba in srčno upamo, da bo zdržal!

Laboratoriji Anios v
Franciji
Ob delu z bolnikom moramo poleg čistil uporabljati tudi
razkužila. Razkužila nam v veliki meri olajšajo delo in
zagotovijo višjo stopnjo varnosti v smislu preprečevanja
prenosa povzročiteljev do drugih bolnikov ali do nas,
zaposlenih.
V bolnišnici Novo mesto uporabljamo tudi
razkužila proizvajalca Anios, Lille, Francija.
V začetku meseca junija se mi je ponudila
priložnost, da sem se udeležila strokovnega
obiska laboratorija, v katerem poteka proizvodnja in je distribucijski center za Evropo
in Azijo. S svojimi izdelki so prisotni na trgih
v 80 državah sveta.
Podjetje se že od leta 1898 ukvarja s proizvodnjo sredstev za razkuževanje, sprva
samo za sever Francije. V dolgem obdobju
so se razvijali in hodili v korak s časom glede
zahtev trga, od povezave s Pasteur-jevim
inštitutom, do razvoja raziskovalnega centra,
ki ga imajo od leta 2010.
Laboratoriji Anios imajo preko 350 formul za
pripravo razkužil in vsako leto razvojni center
razvije 30 novih produktov. V tovarni imajo
20 pakirnih linij in 12 000m2 skladiščnih
prostorov, kjer je tudi distribucijski center.
Med strokovnimi predavanji so bila
zanimiva:
• izobraževanje o evropskih normah in
zahtevah,
• o encimatskih detergentih - vrstah in
učinkih,

• o koroziji kirurških inštrumentov kot
posledici nepravilne uporabe sredstev.
V Parizu smo v bolnišnici Cochin, ki je
ena izmed 38. javnih bolnišnic v samem
mestu, obiskali enoto za endoskopije.
Vse endoskopske posege (gastroskopije,
kolonoskopije, brohnoskopije) izvajajo v
splošni anesteziji. Čiščenje in razkuževanje
pripomočkov se opravlja
strojno, ločeno za vsak
endoskop posebej, saj
jim število in oprema to
omogočata.
Ogled je bil poučen in
zanimiv, vrnitev v Slovenijo
pa krasna.

Mesto Lille, Francija
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Karmen Janežič

Študentke sestrinstva
iz Varaždina na
mednarodni
izmenjavi v naši
bolnišnici
V maju, juniju in prvi polovici julija so v
naši bolnišnici opravljale klinično prakso
ZN študentke sestrinstva z varaždinske
univerze Sever, ki so bile na študentski
izmenjavi na FZV Novo mesto.

Zahvala
Shodila sem pred dobrimi petimi desetletji in nizala svoje korake
vse do usodnega padca lanskega septembra, po katerem zaradi
poškodovane hrbtenice ne morem več.
Zdaj se lahko premikam s pomočjo invalidskega vozička in pomične
ploščadi. Pri nakupu obeh pripomočkov mi je bila v izdatno pomoč
dobrodelna akcija, ki ste jo izvedli v bolnišnici. Z zbranimi sredstvi je
bil v celoti poplačan voziček in v veliki meri tudi pomična ploščad,
ki mi omogoča premikanje po stopnišču.
Iskreno se zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem
radiološkega oddelka, da so sprožili dobrodelno akcijo, osebju
finančne službe bolnišnice za skrb nad zbranimi sredstvi in izvedbo
finančnih transakcij, in pa seveda vsem vam, zaposlenim v bolnišnici,
ki ste darovali del svojega dohodka.
Poleg finančnih sredstev mi je v veliko pomoč in zadoščenje
spoznanje, da ob temeljiti spremembi mojega življenja nisem sama,
pač pa imam okoli sebe ljudi, ki že tako vsak dan v službi opravljajo
humano delo, poleg tega pa so tudi plemeniti.
Še enkrat prisrčna hvala in lepo vas vse pozdravljam.
Marica Burgar

Študentke iz
Varaždina z
mentorico mag.
Ljiljano Leskovic
Ana-Marija Čurdija, Andreja Vadlja in Nikolina Hanžek, študentke 2.
letnika sestrinstva, so opravile 7 tedensko praktično usposabljanje
na internem, infekcijskem, nevrološkem, ginekološko-porodniškem
in otroškem oddelku bolnišnice, medtem pa so spoznale tudi nekaj
dolenjskih lepot.
Univerza Sever je institucija, ki sta jo ustanovili dve mesti, Varaždin
in Koprivnica, v katerih sta enakovredni univerzitetni središči. Na
univerzi trenutno študira več kot 3000 študentov v 11 študijskih programih na tehničnem, biomedicinskem, družbenem in umetniškem
področju in sicer:
• Elektrotehniko, z dvema usmeritvama: automatizacijo in
biomedicinsko elektronik0,
• Proizvodno strojništvo,
• Multimedije, oblikovanje,
• Tehnično in gospodarsko logistika,
• Gradbeništvo,
• Sestrinstvo,
• Novinarstvo,
• Medijski dizajn ter
• Poslovanje in medijski menedžment.
Strokovni študij sestrinstva poteka v okviru programa biomedicinskih znanosti in traja 6 semestrov.
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SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO v sodelovanju z DRUŠTVOM MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVO MESTO in FAKULTETO ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO
organizira

7. strokovno srečanje „DNEVI MARIJE TOMŠIČ – ZDRAVSTVENA NEGA V PRIMEŽU
NESOGLASIJ IN OMEJITEV,“
ki bo 22. in 23. januarja 2015
v Kulturno kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah.
Vabimo vas k aktivni udeležbi.
Pomembni datumi:
• Prijava aktivne udeležbe z naslovom in povzetkom prispevka na strokovnem srečanju:
15. oktober 2014
Naslove in povzetke prispevkov pošljite na e – naslov: ljiljana.leskovic@guest.arnes.si
• Obvestilo avtorjem o sprejetju povzetkov prispevkov: 30. oktober 2014
• Oddaja prispevkov: 15. november 2014.
Veselimo se sodelovanja in vas lepo pozdravljamo.
		
		
Predsednica organizacijskega odbora:
mag. Jožica REŠETIČ, dipl. m. s.,
univ. dipl. org., spec.
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kadrovske novice
Prihodi:
Petra MURN, diplomirana medicinska sestra, 20.3.2014
Barbara ADLEŠIČ, dr.med., pripravnica, 1.4.2014
Benjamin KOVAČIČ, dr.med., pripravnik, 1.4.2014
Natalija BUTALA, strežnica, 1.4.2014
Andreja FIFOLT, strežnica, 1.4.2014
Barbara BOH, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.4.2014
Željka DJEKIĆ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.4.2014
Teja GORENC, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.4.2014
Simon KONCILJA, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 1.4.2014
David MEŽAN, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 1.4.2014
Valentina MRAVINEC, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.4.2014
Marko PISEK, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 1.4.2014
Tina TOLAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.4.2014
Matej WEISS, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 1.4.2014
Kristina KIRAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.4.2014
Gregor TRATAR, dr.med., pripravnik, 1.4.2014
Andreja MLAKAR, tehnica zdravstvene nege, 1.4.2014

Odhodi:

Andreja SAJE, dr.med., pripravnica, 31.3.2014
Anže ZORMAN, dr.med., pripravnik, 31.3.2014
Mia VOLOVEC, dr.med., pripravnica, 31.3.2014
Blaž KOKALJ, dr.med., pripravnik, 30.4.2014
Valentina ČRNE, dr.med., pripravnica, 30.4.2014
Lidija HOČEVAR, tehnica zdravstvene nege, 30.4.2014
Marjan Peter PAVLIN, dr.med., specialist ginek. in porod.,
upokojitev, 17.4.2014
Klavdija STRAJNAR, dr.med., pripravnica, 7.5.2014
Tina BREČKO, dr.med., pripravnica, 31.5.2014
Veronika TESTEN, dr.med., specializantka ginekologije in
porodništva, 31.5.2014
Sabina SOFTIĆ, dr.med., specializantka interne medicine, 31.5.2014
Miomir ČIKIĆ, tehnik zdravstvene nege, odpoved, 31.5.2014
Marija PEZDIREC, diplomirana medicinska sestra, odpoved, 8.6.2014
dr.Tatjana PROKŠELJ, dr.med., specialistka psihiatrije,
odpoved, 22.6.2014
Janja GOLOBIČ, dr.med., pripravnica, 30.6.2014
Nuša BAKOVIĆ, dr.med., pripravnica, 30.6.2014

Laura KAVŠČEK, tehnica zdravstvene nege, 1.4.2014
Aleksandra JERMAN, tehnica zdravstvene nege, 1.4.2014
Špela TRDINA, dr.med., specializantka oftalmologije, 1.4.2014

Magistrski študij:

Jasna ŠENICA, diplomirana medicinska sestra, 14.4.2014
Lazar BLAGOJEVIĆ, dr.med., specializant splošne kirurgije, 1.5.2014
Teja BOŽIČ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 19.5.2014
Anamarija ČRČEK, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 19.5.2014
Maja GORENC, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 19.5.2014
Valerija HRUŠOVAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 19.5.2014

Suzana GLAVAN, dr.med., specialistka ginekologije in porodništva,
je dne 26.3.2014 zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom
»Laparoskopska miomektomija in morebitni dejavniki tveganja za
ponovitev miomov« na Medicinski fakulteti v Ljubljani in si s tem
pridobila naslov: MAGISTRICA ZNANOSTI.

Domen JENKOLE, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 19.5.2014
Aleš JORDAN, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 19.5.2014
Tina HORVAT, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 19.5.2014

Informacije o
kadrovskih spremembah:

Tanja KOLENC, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 19.5.2014
Sašo PAVLIN, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 19.5.2014
Jolanda UREKAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 19.5.2014
Barbara DOLENŠEK, farmacevtska tehnica, pripravnica, 19.5.2014

Andrej PETAKOVIĆ, dipl.inž.rad., je bil s 1.5.2014 imenovan za
v.d. glavnega radiološkega inženirja.

Čestitamo!

Helena BARBO, dr.med., pripravnica, 1.6.2014
Maja PENE, diplomirana medicinska sestra, 1.6.2014
Eva MURŠIČ, diplomirana fizioterapevtka, 1.6.2014

OPRAVIČILO

Anamarija JEVNIKAR, tehnica zdravstvene nege, 1.6.2014

V predzadnji številki Vizite (62, stran 7) nam jo je pri predstavitvi
sodelavcev – jubilantov zagodel škrat. Pri medicinski sestri Majdi Al
Daghistani Gorenc smo zapisali, da je njeno področje dela zdravstvena administracija. Gospa Majda je že dvajset let medicinska sestra,
srečali pa jo boste v specialističnih kirurških ambulantah. Za napako
se opravičujemo.

Spomenka DAVIDOVIĆ, strežnica, 11.6.2014
Darja DULAR, vzdrževalka perila, 16.6.2014
Damjana KOŽELJ, dr.med., specialistka ginekologije in
porodništva, 16.6.2014
Tina SAJE, zdravstvena administratorka, 17.6.2014
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prejeli smo
Darja Glavan

Medicinska sestra –
pacient
V mesecu maju sem bila operirana vratno
hrbtenico. Ja. Čeprav sem imela poseg že
dolgo napovedan, me je telefonski klic
(vseeno) zadel kot strela z jasnega, na
hitro.
Za operativni poseg sem si izbrala UKC
Maribor. Prav prijazno-simpatični so »toti«
Štajerci, kar sem občutila že na ambulantnih pregledih. Datum posega naj bi bil
okvirno »enkrat» januarja, so mi rekli. To
pomeni, da sem kot mama začela svoje
pleme pripravljati na boj za preživetje že
kmalu po novem letu.
Začela sem z nakupovanjem abnormalnih
količin zalog vsega: praška, tekočega
mila (pri pubertetnikih bi potrebovala
vsaj 50-litrski sod na mesec), zobnih
krem, čistil, hrane, dišav itd. Skrinja je bila
nabito polna. Tudi avto sem predčasno
registrirala - za vsak slučaj. Doma smo imeli
učne ure kuhanja, pranja in čiščenja - so
skakali od navdušenja. Pripravila sem vse
dokumente, kar sem jih našla, rojstne liste,
zavarovalno polico, poročni list, davčne
številke, vozniško in prometno dovoljenje za vsak slučaj. Aktivirala sem babi in dedija
- tudi za vsak slučaj. Pogovorila sem se tudi
z razredničarkama otrok v šoli.
Se mi je takrat zdelo, da mislim na vse.
Januar pa je minil, mimo je šlo valentinovo,
8. marec, tudi pirhe sem pobarvala, vojne
zaloge so počasi jemale slovo, jaz pa sem
čakala tisti klic, Vsepovsod sem nosila s
seboj telefon in analgetike. Ko sem se
v maju že sprijaznila, da bom verjetno
»dočakala« jesen, me je dobesedno sezul
telefonski klic - kar isti dan naj pridem gor
in bom naslednji dan operirana.
Žurka! In to v pravem pomenu. Ker sem
bila v službi, sem začela letat kot kura
brez glave. Dobesedno. Kako naj pa zdaj
kar grem, pa toliko imam še za postorit.
Pa ravno danes moram po nakupih, da
obnovim zaloge! Še danes sem hvaležna
svojim sodelavkam na oddelku, da so

me uspele umiriti. Nekako sem priletela
domov, potem pa … V dveh urah mi je
uspelo pomiti po kuhinji, zložiti perilo iz
sušilca, napolniti pralni stroj, opraviti vmes
kup telefonskih klicev (to zmoremo samo
ženske), zdrgniti WC školjko, zaliti rože,
napisati pomembne telefonske številke,
se stuširati, spakirati »ruzak« in že sem bila
pripravljena na odhod.
V teh dveh urah moj mož ni rekel niti
besede. In ko sem že zaklepala vhodna
vrata, me je prešinilo, da nisem očistila
filtra v sušilnem stroju. Pomembna stvar!
Kako pa lahko greš od hiše, če ne storiš
tega? Mož je usedel na teraso (kaj mu je
pa preostalo drugega), spesnil celo kitico
kletvic, jaz sem pa drgnila tisti filter. Potem
sem dala »žegen«, da lahko gremo. Mož
je dobil med vožnjo kup navodil -za vsak
slučaj. Slišal jih pa itak ni …
Šele ko sem se v UKC Maribor na nevrokirurgiji preoblekla v rožasto pižamo,
sem dojela, da gre zares. V glavo sem si
vbila, da moram biti priden pacient. Čeprav
sem videla vse in še malo več, iz svoje kože
pač ne morem. Oddelek je bil ob mojem
prihodu nabito poln, z intenzivnima
sobama vred. Ker sem bila še pokreten
pacient, sem lahko opazovala od daleč.
Vidiš marsikaj. Zahtevne svojce. Zmedene
paciente. Paliativo. Reanimacijo. Zahtevo
po informacijah. Premalo medicinskih
sester.
Prvo noč nisem spala nič. Zjutraj sem bila
»obdelana« po protokolu, potem pa sem
čakala. V operacijski blok so me odpeljali s posteljo - leže. Sem se kar hecno
počutila - jaz bi šla peš, bi še kaj videla
(firbec). Preizkusila sem prelagalno mizo
- podobna je naši. Ko si enkrat na drugi
strani te mize, te malo strese. Sem vrtela
glavo, da bi še kaj videla - brez očal sem
bila skoraj slepa in sem hitro odnehala.
Anestezistka je bila zelo prijazna gospa.
»Zdaj boste zaspala. Izberite si kraj,

kamor želite odpotovati.
Potovanje tokrat plačamo
mi.« Nebeško, to pa ne slišiš
vsak dan. Vem, da sem se
začela smejat, pa so mi hitro
dali masko na nos … in sem
odpotovala …
Zbudila sem se v prebujevalnici. Najprej sem
preverila, če lahko premikam
noge in roke. Uspešno. Nekdo mi je nekaj
govoril - pojma nimam, kaj. Ko sem malo
bolj napela pogled, sem opazila, da imam
infuzijo nastavljeno na obeh nogah in na
roki. Živa ikebana. Kaj pa, če je šlo kaj
narobe? Nekaj bi povedala…pa nisem
mogla govoriti – blazno me je bolelo grlo.
In vrat. Kaj pa če ne bom več govorila?
Anestezija me je dobro zadela - direktno
v možganske celice.
Ne vem, kako, naslednjič sem se zbudila
v oddelčni sobi. Blazno žejna. Kako naj pa
pijem? Mukoma sem po slamici posrkala
ponujeno vodo. Naporno, ampak je šlo.
Medicinske sestre so mi pridno nosile
analgetike - se jih ni dalo nič prevarat, da
bom pogumna in zdržala z bolečinami.
Vam povem, da je Dipidolor zakon.
Okrog polnoči je prišla nočna izmena z
namenom, da mi nastavijo urinski kateter.
Sem takoj protestirala in uspelo mi jih je
prepričat, da so me posedle in odpeljale
na WC. Je šlo, z groznim »ringelšpilom«,
ob steni … ampak sem zmagala. Prav
ponosna sem bila nase
Zjutraj so mi prinesli zajtrk - izgledalo je
kot sadna kaša. Lačna sem bila zelo, zdelo
se mi je, da sem že močna punca in sem z
veseljem zagrabila žlico. Me je hitro minilo
- telo je prižgalo rdeč semafor, nekaj mi je
piskalo v glavi in še preden sem dojela, kaj
se dogaja, sem začela bruhat. Zelo. Le od
kje, za vraga, je toliko tekočine v meni?!
Pobruhala sem pol osebja oddelka, zraven
jokala in se opravičevala. Pa so me brez
vsakega godrnjanja preoblačili in brisali po
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tleh. tisti dan sem označila kot »bruhalni
dan« in je bil najtežji.
naslednje dneve sem že pridno napredovala - sama sem prišla do Wc-ja. Človek
si ne more zamisliti, da bo kdaj lahko vesel
prostora, kamor gre še cesar peš. Sama
sem se lahko preoblekla - s težavo, ampak
je šlo. tisti kromosom, ki mi je označil lastnost trma, je prevladal. pridno sem sodelovala z fizioterapijo in goltala analgetike.
tretji dan mi je zjutraj tako zadišala kava,
da sem se najedla vonja, ki se je razširjal
po oddelku - ubijala bi za skodelico kave
… ker sem odvisnik od te črne tekočine,
me je skrbelo, da bom imela »abstinenčno
krizo.« priznam, malo je je bilo…pa sem
hitro nadoknadila. Sem morala sestram
obljubiti, da bom pojedla celo kosilo za
eno skodelico kave. in sem naredila tako…
samo, da me je to tako utrudilo in sem
zaspala kor ubita - s skodelico kave na
nočni omarici. ne rečejo zaman, da hrana
ubija.
Ko sem uspela samostojno prehoditi celo
dolžino oddelka - in ni tako malo - so mi
dovolili, da grem domov. juhu! rešila sem
še zadnjo nagradno križanko, že zvečer

spakirala svoj »ruzak«, se zahvalila osebju,
nato pa sem se »usedla« na telefon. rada
govorim, težko sem tiho, zato se težko
ločim od tega pripomočka. zaspala sem s
telefonom v roki - kot pubertetnik. Ko sem
naslednje dopoldne čakala moj prevoz,
sem doživela mali šok. na oddelku so imeli
reanimacijo - 15 minut pred zaključkom
izmene, jasno (povsod je isto). in ko je
nekdo zavpil »reanimacija«, se je nekaj
zganilo v meni in me kar porinilo za korak
naprej. takrat sem se zgrozila sama nad
seboj - tisti trenutek sem vedela, da sem
popolnoma zrela za odpust. Sem prevoz
kar v avli počakala - za »ziher« … da mi ne
bi kakšna neumnost padla na glavo.
zdaj okrevam doma. Sem grozna in sitna
mama, ki vsepovsod vidi prah. in sem
tečna, ker ga nihče drug ne vidi. Sin mi
je prepovedal vstop v njegovo sobo - ker
samo jaz vidim, kaj je pod posteljo. hčeri
ni jasno, zakaj je potrebno tolikokrat
drgnit kopalnico. jim nekako uspe, da se
me izogibajo. prebrala sem že vse knjige,
pregledala vse nanizanke s ponovitvami vred. Se skušam spomniti, kdaj sem
nazadnje toliko mirovala. K sreči imam
veliko obiskov, da vsaj jezik lahko vrtim.
Sušilnega stroja in filtra pa še vedno ne
zna nihče pri hiši očistiti.

Anka Klemenčič

Življenje je
lepo
uﬀ! Kako ta čas hitro teče! leto za letom
se vedno hitreje izteka, kaj šele meseci in
dnevi. od kar so se moja leta prevesila v
naslednjih pol stoletja življenja na zemlji,
se mi zdi, da pa še hitreje vse mineva. hm,
zanimivo, le čas od ene do druge plače se
nikamor ne premakne....
ob tem, ko številka mojih let postaja vsako
leto večja, se vsak dan bolj zavedam, da
sem ob delu vedno bolj utrujena, da za
vsako delo porabim več časa kot pred leti,
da hormoni delajo po svoje in da mi vedno
bolj paše sedenje na kavču s kvačko v roki
ali pa brskanje po računalniku ...
med tem, ko čas hiti, pa se ne dogajajo
le slabe, pač pa tudi mnogo lepih stvari.
moja otroka sta postala odrasli osebi. Sin
se je poročil in ima svoj dom, hčerka študira
v ljubljani. vesela sem, ko me obiščejo in
prinesejo vedrino in toploto v moj dom. tudi
jaz grem rada k njim na obisk, kolikor mi to
služba dopušča. vsak čas preživet z njimi mi
je dragocen.
ob vsem tem pa je tu še en velik sonček
mojega življenja, moja vnukinja Klara. Kako
sem bila vesela, ko sta sin in snaha povedala,
da pričakujeta otročička. Kako nestrpno sem
pričakovala to rojstvo! prelep in nepozaben
je občutek, ko k sebi priviješ drobno dete,
ki sicer ni tvoje, a je na nek poseben način
vseeno del tebe in ima prav posebno mesto
v tvojem srcu. zdaj ima naša Klara že leto in
pol. njeni zlati laski se kodrajo po njeni majhni glavici in rjave očke se zasvetijo, ko me
zagleda. z nasmehom steguje svoje ročice k
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Marija Lokar
meni, da jo vzamem v naročje. jaz pa sem v
devetih nebesih, ko jo stisnem k sebi. Skupaj
pojeva pesmice, bereva pravljice, zlagava
kocke, greva na sprehod ... Čas, preživet s
Klaro, tudi prehitro mine ...
žal je teh trenutkov, ko sva skupaj, bolj
malo, saj sem babica, ki hodi še v službo in
glede na zdajšnjo zakonodajo bo preteklo
še veliko vode, preden bom v penziji, če jo
sploh dočakam.
a bogu hvala za proste nedelje, ko skupaj z
urško obiščeva mlado družinico in uživava
ob naši mali Klari. upam, da mi bog da še
veliko takih milostnih trenutkov.
tako, pomlad je za nami, poletje je tu in
vsak izmed nas že željno pričakuje dopust
in počitek.
dragi moji sodelavci in sodelavke. želim
vam čim več sonca v tem poletju. da si bo
vsak lahko privoščil sanjske počitnice, da si
naberete novih moči za delo, ki nas čaka
ob vrnitvi v naš vsakdanjik. predvsem pa
vam želim veliko sonca v srcu, da vsem daje
toplino in širi ljubezen v nas in okoli nas, tudi
za druge ljudi, tako da bomo drug drugemu
darilo, ki da ljubezen in toplino. veste, kljub
vsem preizkušnjam in težavam v življenju je
življenje lepo, je dar, ki ga moramo ceniti
in se ga veseliti. da bo res tako, se moramo
truditi prav vsi in sicer s tem, da delimo mir
in dobro vsakomur, ki ga srečamo.

120 let naše bolnišnice
“edino pravo zadovoljstvo doživljamo, če ves
čas notranje rastemo, če postajamo vedno
bolj pravični, pošteni, velikodušni, preprosti,
možati, ženstveni, prijazni, dejavni. in vse
to lahko dosežemo, če vsak dan opravimo
svoje delo po svojih najboljših močeh,” je
zapisal james Freeman clarke. prepričana
sem, da to prepričanje vodi k pozitivni
delovni klimi, dobrim odnosom in prispeva
k notranjemu in zunanjemu ugledu naše
Splošne bolnišnice novo mesto.
Koliko je bolnišnica res naša, je odvisno,
kako razmišljamo. naše delo se zrcali v
strokovnosti, odnosih, prepoznavanju in
sledenju svetovnim trendom. Kako predstavljamo Splošno bolnišnico novo mesto,
kako jo čutimo in tudi soustvarjamo?
jaz jo imam preprosto rada, ker mi reže
vsakdanji hruh in združuje veliko poklicev,
ki jim je skupno pomagati ljudem. pod svoje
okrilje sprejemamo bolnike, ki rabijo zdravstveno-vzgojno svetovanje, kurativno oskrbo, rehabilitacijo ali pa mirno smrt. bolnik
je naša prva skrb. vidiku strokovne oskrbe
se je zaradi globalnih sprememb pridružil
še vidik pravne zaščite, tako za bolnika kot
za zdravstvene delavce. zdravstveni delavci
smo nehote pridobili vlogo poslušalcev,
za katero nam večkrat zmanjkuje časa in
vlogo svetovalca, saj nas pacienti prosijo
za mnenja, nasvete. že ob prvem stiku z
bolnikom se začne vzgojno-izobraževalni
del dela, ki se ga niti ne zavedamo. od
prvega momenta je veliko odvisno, kako
se nas obiskovalci bolnišnice zapomnijo,
slab prvi vtis je nepopravljiv.
včasih nam delovni dan teče mirno kot ura,
a je tega vse manj. Kljub vsemu pa mnoge
krasi nasmeh na obrazu, takšni so mi všeč.
to so sodelavci, ki jim ni vseno, kako se počutijo sami in kako se počutijo drugi, s svojo
energijo so podpora ostalim. ob pozdravu
čutiš toplino in veš, da resnično želijo vsem
dober dan. želim biti del njihovega kroga,
ti tudi?

spremeniti vse, kar lahko spremeniš na bolje.
tako uči stara modrost. to ni vedno lahko.
delamo v službi pomoči drugim. zmogli
bomo, če bomo obzirni drug do drugega.
začnimo že na parkirišču s spoštovanjem
skupnega prostora. ob poplavi knjig o
komunikaciji in nenehnih raznovrstnih
izobraževanjih ne zavrzimo besed, ki smo
se jih naučili ob prvih korakih. Svojo strokovnost izrazimo tudi z usklajenim izgledom,
neverbalna komunikacija je močnejša od
vsakega glasu. ne, ne obstaja čarobna
palčka, ki bi poskrbela za dobre medsebojne
odnose. trenja, ki nastajajo, moramo sproti
razvozljati, da lahko svobodno potujemo
naprej.
Simon Gregorčič je v svoji pesmi zapisal:
“ dolžan ni samo, kar veleva mu stan, kar
zmore, to mož je storiti dolžan!“ Kakšna je
nagrada za to? danes naj to ne pomeni
najdebelejša denarnica in vedno nasmejan
obraz, zagotovo je najpomemnejši notranji
mir, da delaš pošteno. ni dovolj, da si le
prisluhnemo, pomembno je, da se upoštevamo. delo z bolniki nas ne bo izpilo, tudi v
svoj dom ne bomo odnašali službenih skrbi,
če bomo človeku človek in strokovnjaki na
svojem področju. multidisciplinarno sodelovanje je ključ s kodo, kjer vsak nosi svoj
delček prizadevanja za doseganje odličnosti
in usklajenosti za doseganje skupnih ciljev.
ob naši častitljivi 120- letnici.
ob naši častitljivi 120- letnici želim vsem:
naj bo poslanstvo vsakega zaposlenega,
da gradi dobro notranjo klimo, ki bo sevala
navzven.

Literatura:
• Exley H., (2005).
• Večne modrosti, Ljubljana: Mladinska knjiga
2005.

da se dobro počutiš v svoji koži, moraš najprej sprejeti vse, česar ne moreš spremeniti in
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Kotiček Nine Vidiček

Resnični nasveti
za navadne ljudi
Danes bo lepo vsem, ki ne iščejo veliko.
Preden začneš iskati srečo, preveri,
če si že srečen.
Sreča je majhna, navadna in nevpadljiva.
Mnogi je žal ne prepoznajo.
Zelo radi bi imeli veliko, vendar ne znamo
živeti s tem, kar imamo.
Nič, kar imamo, nas ne more tako osrečiti,
kot nas lahko naredi nesrečne tisto,
česar nimamo.
Starši se zgrozijo, ko izvedo, da se njihov
otrok drogira. Ne morejo verjeti.
Ko so zadnjič videli svojega otroka,
se še ni drogiral.
Ni več normalnih ljudi. Vsi smo bolj ali
manj nori.
Nekateri kradejo kot nori, nekateri jedo
kot nori, nekateri pijejo kot nori,
nekateri delajo kot nori,
a ti so najbolj nori od vseh.
Malo denarja kvari telo,
veliko denarja kvari dušo.
Človek lahko zelo trpi,
ker ne ve, kaj naj čuva v svojem telesu,
če ostane brez duše.
Kdo nima v glavi, ima v nogah.
Kdo nima v nogah, ima v banki.
Kdo nima v banki, ima nekaj na vasi.
Kod nima na vasi,
bo nekaj našel v močvirju …
Nikogar ni, da ne bi nikjer imel nekaj.
Prišli so drugi časi.
Otrok je vse manj, psov pa vedno več.
Psi so v glavnem pasemski,
a otroci so naši, domači in divji.
Vir: svetovni splet
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Družina
Zaletela sem se v tujca, ki je šel mimo mene.
“Oh, oprostite mi, prosim!” sem se opravičila.
On pa je rekel: “Prosim, vi meni oprostite, nisem
vas videl.” Bila sva tako zelo vljudna, ta tujec in
jaz. Poslovila sva se in odšla vsak svojo pot.
Doma pa se je dogajala drugačna zgodba...    
Kasneje, ko sem kuhala večerjo, je moj sine
stal čisto tiho za mojim hrbtom. Skoraj bi se
zaletela vanj, ko sem se obrnila.
“Umakni se s poti!” sem vzkliknila. Šel je in
njegovo malo srčece je bilo zlomljeno. Nisem
se zavedala, kako ostro sem govorila. Ko sem
budna ležala v postelji, mi je spregovoril tihi
Božji glas:
»Medtem, ko si s tujcem vljudna, svojo družno
mimogrede prizadeneš! Pojdi in poglej v
kuhinjo, ob vratih na tleh boš našla rože. Tvoj
sin ti jih je prinesel. Sam jih je nabral: rožnate,
rumene in modre. Stal je čisto tiho za tvojim
hrbtom, da ne bi pokvaril presenečenja. Nisi
videla solz v njegovih očeh!«
Počutila sem se čisto majhno in solze so mi
začele teči po licih. Tiho sem šla do njegove
postelje in pokleknila.
»Prebudi se, mali moj, prebudi se!« sem rekla.
»Si ti nabral te rože zame?«
Nasmehnil se je: »Našel sem jih zunaj, pod
drevesom. Nabral sem jih, ker so lepe kot
ti. Vedel sem, da ti bodo všeč, posebno
modre.«
Rekla sem: »Sine, tako mi je žal, da sem se
danes tako vedla do tebe; ni mi bilo treba
vpiti.«
Rekel je: »O, mama, vse je v redu. Vseeno te
imam rad.”
Odgovorila sem: »Sine, tudi jaz imam tebe rada
in rada imam rože, posebno modre.«
Ali se zavedamo, da nas bodo v službi, če jutri
umremo, zlahka nadomestili? Družina pa, ki bi
jo zapustili, bi izgubo čutila do konca njihovega
življenja.

Kaj nosite s sabo
skozi življenje?
Stara pripoved govori o treh možeh, ki so tovorili
po dve vreči. Visele so jim na vratu, ena spredaj,
druga zadaj. Ko so prvega vprašali, kaj tovori, je
odgovoril:
»Vse dobro, kar sem doživel od svojih prijateljev,
imam spravljeno v vreči na hrbtu, ki je nimam pred
očmi, zato vse sproti pozabljam.
V sprednji vreči pa nosim vse, kar se mi je zgodilo
slabega. Spotoma se pogosto ustavim, jemljem v
roke posamezne kose in si jih ogledujem z različnih
strani. Ukvarjam se z njimi in jih proučujem. Vse
moje misli so posvečene njim.»
Ker se je mož veliko ustavljal in premleval nesrečne
zadeve iz preteklosti, ni prišel daleč.
Ko so vprašali drugega, kaj nosi v svojih vrečah, je
odgovoril:
»V sprednji vreči so vsa moja dobra dela. Spredaj
jih nosim zato, ker jih pogosto jemljem ven in jih
razkazujem, da se vsi drugi lahko čudijo.
V hrbtni vreči pa nosim vse svoje napake.
Kamorkoli grem, jih nosim s seboj. Vreča je težka
in zaradi nje hodim počasi, vendar je ne morem
nikjer odložiti.«
Tretji pa je na vprašanje o vrečah odgovoril:
»Sprednja vreča je polna dobrih misli o ljudeh in
dobrih dejanjih, ki so jih storili. V njej je vse dobro,
kar me je v življenju doletelo. Kljub temu, da je vreča
velika, je lahka. Njena teža je kakor jadro na barki, v
nobeno breme mi ni, pomaga mi naprej.
Zadnja vreča pa je prazna, ker sem ji v dnu naredil
veliko luknjo. Vanjo mečem vse slabo, kar slišim o
drugih in vse slabe misli, ki jih imam včasih o sebi.
Vse to leti skozi luknjo v dnu in se izgubi za vedno.
Zato ne vlačim s seboj nobenega bremena, ki bi
me oviralo na poti.«
Nauk zgodbe:

Prosim, razmislite o tem: ali se vam zdi
modro, da poslu posvečate več pozornosti
kot družini?

Vsake toliko časa je smiselno pogledati, kaj na poti
skozi življenje nosimo s seboj. Kaj od tega nas podpira
in nam koristi ter kaj nas ovira in zadržuje na istem
mestu. Bistveno je tudi zavedanje: kamor bomo
usmerili pozornost, tja bo šla energija. Iz tega razloga
se je smiselno ukvarjati s sedanjostjo. Kaj nam bo
prinesla prihodnost tako in tako ne vemo.

Vir: svetovni splet

Vir: svetovni splet

kulturne drobtinice
Toni Gašperič

Oba ne moreta
zmagati

V teh naših krajih vsakih petdeset let pametni
umolknejo, bedasti spregovorijo, pocestnice
obogatijo, je zapisal Ivo Andrić.
Dvakrat petdeset let še ni za mano. Pojav, o
katerem govori dobitnik Nobelove nagrade
za književnost, pa sem doživel že dvakrat.
Naj naša sodišča še tako delajo, naj še tako
obsojajo in obsodijo, najmanj pol nas bo
ob njihovi odločitvi trdilo, da je obsodba
političnih elit posledica političnih pritiskov
mož, delujočih iz ozadja, da je izrečena
brez vsakršnih dokazov. Da pravnomočno
obsojeni strankarski veljak ni bil v času
storjenega krivičnega dejanja na mestu
dejanja, kaj to: ko naj bi bilo krivično dejanje
storjeno, ga sploh nikjer ni bilo, zato se mu
godi, nedolžnežu, velika krivica.
Nekje sem prebral, da se ima velika večina
obtoženih za nekrivega, celo večkratni
morilci trdijo, da niso zmožni ubiti niti muhe.
To nekako še razumem: vsakdo hoče biti čist
pred svojo vestjo. Ne razumem pa ljudi, ki že
povsem odrasli verjamejo v pravljice za lahko
noč in so pripravljeni položiti lastno glavo na
panj, nad katerim je visoko dvignjena ostro
nabrušena mesarica, da bi v dokazovanju
»nepravičnega« sojenja podprli svojega
voditelja, ne glede na njegove moralne (ne)
vrednote, ne ozirajoč se na njegove nečedne
posle.
To je naš problem. Strpnost do nesprejemljivih dejanj. Namesto da bi se ogradili od
tolovajev, jih izločili iz zdrave sredine, jih
nagradimo s svojim glasom na volitvah.
Tako ne bomo odpravili ne podkupovanj,
ne bomo se znebili ponarejevalcev diplom,

med nami bodo briljirali prevaranti vseh vrst,
prepričanj in veroizpovedi, nesreče na cestah
bodo povzročali pijani vozniki in bančna
posojila bodo dobivali ljudje, za katere bo
posojilodajalec že v naprej vedel, da jih bodo
vrnili ob sv. Nikoli. V ljudskem mišljenju sicer
prevladuje mnenje, da je za kaznivo dejanje
enako kriv povzročitelj le tega, kot tudi tisti,
ki drži vrečo. Saj veste: ptice enakega perja
letijo v isti jati. Ali pa, če hočete: pes ni še nikoli
ugriznil psa. Vrana ne izkljuje vrani oči. Na to
pozabimo: in ko vzamemo v bran storilca kaznivega dejanja, se ne zavedamo, da v tistem
trenutku postanemo sostorilci. Ni me strah
sprevrženih posameznikov, pač pa njegovih
številnih pristašev. En sam lažnivec je več ali
manj nenevaren, ko pa se mu jih pridruži več
sto, tisoč, pa je zadeva že resna.

smo ga izbrisali iz blagajne, morda smo najeli
delavca brez dovoljenja za delo ali pa smo
se tako uspešno pretvarjali, da nas boli križ,
da nam je prevara omogočila invalidsko
upokojitev.

Simpatije do goljufov so pri Slovencih že
dolgo prisotne. Poglejte Martina Krpana:
ilegalno je prenašal sol, goljufal je državo, a
med ljudmi je njegova pojava priljubljena.
Če bi ga dal zaradi goljufanja pri utaji plačila
davkov cesar zapreti, bi s tem sprožil odpor
celega ljudstva, češ: možak z Vrha pri Sveti
Trojici na Notranjskem je goljufal državo,
res pa je tudi, da je obglavil Brdavsa, ki je bil
nadležen Dunaju in cesarstvu nasploh. Rešil
je dvor pred nevarnim razgrajačem, hvala mu.
Pa kaj potem, če je skrivoma spravil čez mejo
kilogram ali dva soli. Saj smo kaj podobnega
v svojem življenju storili že skoraj vsi. Če že
nismo pred cariniki skrivali kave ali kavbojk,
kupljenih v Trstu, ker nas takrat še ni bilo na
svetu, smo pa nepovratna sredstva, dodeljena
za nakup traktorja, porabili za obnovo svojega
voznega parka. Po domače povedano: kupili
smo si avto. Morda nismo izdali računa, morda

Povem vam šalo. Toženi je rekel svojemu
advokatu: «Če dobim za svoje dejanje leto
dni zapora, te nagradim s petdeset tisoč
evri.« Zadeva se je vlekla leto dni. Zagovornik
sporoči stranki. « Petinpetdeset tisoč bo treba
dati, kajti zelo sem se moral truditi, da so ti
dosodili leto dni zapora.« »In koliko bi dobil
brez vašega odlično opravljenega dela?«
»Nič. Hoteli so izreči oprostilno sodbo.«

Tri mlada življenja, za večno izgubljena na
cesti, opravičujemo s pijanostjo voznika:
bil je pač manj priseben in zato ne more v
popolnosti odgovarjati za storjeno dejanje.
Sprevrženo. Pijani šofer in opravičilo. Tudi mi,
ki takšno obrazložitev sprejmemo.
Po našem pravosodju pljuvajo tisti, ki so
pravnomočno obsojeni, z njim so zadovoljni
tisti, ki so oproščeni obtožbe kaznivega dejanja. Zaradi pomanjkanja dokazov, zaradi
izločitve na nedovoljen način pridobljenih
dokazov. Ali zaradi resnične nedolžnosti.

Nič čudnega ni, če po svetu krožijo šale,
kot je naslednja: »Veš, kakšna je razlika
med povoženim advokatom in povoženim
dihurjem?« »Ne.« »Pred povoženim dihurjem
je videti znake zaviranja.«
Ampak kljub vsemu mislim, da naša sodišča
dobro delajo. Je pač tako, da je v sporu med
dvema vedno nezadovoljen tisti, ki tožbo
izgubi. Ki mora plačati, se opravičiti ali oditi
na hladno.
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dober tek
Danica Jožef

Ko se poletje nagiba proti jeseni
To poletje se je pričelo bolj
kislo, že ko so zorele češnje,
je dež pripomogel, da so
hitro propadle, prav tako
jagode. Za češnje pravijo, da
so najboljše in tudi najbolj
zdrave zjutraj pred zajtrkom,
najslajše pa so tiste, ki jih
lahko utrgaš sam in poješ
kolikor hočeš.
Eno mojih prvih jutranjih opravil je obhod
po vrtu. Ustavim se tam, kjer je kaj za odtrgat,
medtem ko se sladkam, poslušam ptičje
petje, opazujem igro metuljev na cvetovih,
brenčanje čebel in čmrljev, na zelenjavnem
vrtu pregledam rastline oziroma, če bo treba
kaj postoriti, ob jutrih je potrebno z naravnimi
pripravki zaščititi rastline pred raznimi
boleznimi, posebno po dežju. Zaradi velike
vlage v zraku so rastline izpostavljene in kaj
hitro se pokažejo razne bolezni.

***
Letošnje eko škropivo je narejeno iz sode
bikarbone, navadnega mila in nekaj kapljic
cimetovega olja (mravlje in uši ga res ne
marajo). Sicer pa ta moča dobro dene solati,
ki jo je v izobilju, fižolu, pesi, zelenjadnicam,
slabo pa se piše paradižniku in krompirju.
Prvi letošnji shranki so že v kleti, češnjev
kompot in marmelada, gozdne jagode so
v skrinji, trenutno pa vlagam rdečo peso,
o kateri bi rada tudi nekaj več napisala. Naj
omenim, da sem nekje zasledila, da je naša
samooskrba z vrtninami zelo klavrna in še
vedno uvozimo veliko zelenjave in tudi nismo
pri vrhu glede porabljene zelenjave. Zelenjava
je pri nas še vedno v vlogi prilog, kljub temu,
da se prehranski strokovnjaki trudijo, da bi
uživanje le-te povečali, predvsem pa, da bi
bila ta „domača“ in pot od njive do ust čim
krajša. Zato je vredno poskusiti imeti vsaj del
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svojega zelenjavnega vrta. Hrana, pripravljena
s svežimi zelišči, ki si jih pravkar nabrala ali
nabral, bodisi v lončku na balkonu ali vrtu,
imajo tudi bolj poln in močnejši okus kot so
zelišča, prinešena iz trgovine ali tržnice.
Kot sem omenila, bi nekaj rada napisala o
rdeči pesi, ki jo imam že od otroštva zapisano
kot zdravilo, saj mi je mama, kadar sem imela

priporočljiva za sladkorne bolnike. Bogata je
tudi z vitaminom C, niacinom ter minerali kot
so fosfor, magnezij ter prej omenjena kalij in
železo.

***

vročino, dajala pesin sok, zaradi slabokrvnosti
pa sem morala pojesti kar veliko pese, predvsem v solati.
Rdeča pesa že od nekdaj velja za zelo zdravo
živilo. V preteklosti je veljalo prepričanje, da
uživanje rdeče pese izboljšuje in čisti kri. Poleg
teh lastnosti pa ima še številne dobre učinke
na naše telo, saj gre res za zelo zdravo zelenjavo. Zaradi visokih koncentracij železa, kalija
in vitamina B9 zdravi kri in je nizkokalorično
živilo (ima zgolj 35-45 kilokalorij na 100 g), zato
je zelo primerna za razne shujševalne diete.
V primerjavi z drugimi vrstami zelenjave pa
ima višjo vsebnost ogljikovih hidratov ter
najvišjo vsebnost sladkorja, zato ni najbolj

Tudi sok rdeče pese je izredno zdrav in
pomemben za naš organizem. Pri okrevajočih
bolnikih je sok rdeče pese skoraj nezamenljivo
krepčilo, saj vsebuje še več hranilnih snovi po

stiskanju, ki se lažje absorbirajo v telo skozi
črevesno sluznico. Omenjen sok vsebuje
visoko koncentracijo biološko razpoložljivih
antioksidantov, mineralov ter vitaminov. S
stimuliranjem limfnega sistema ima sok rdeče
pese še odličen učinek na krepitev imunskega
sistema. Sodobna kulinarka priporoča porabiti
tudi mlade liste pese, posebno v zelenjavnih
enolončnicah, v solati in kot prilogo.

dober tek
Predlagam: svež pesin sok, rdečo peso s skuto,
enolončnico, peso v solati in celo pesino
torto.

***
Svež sok od pese pripravimo tako, da mlade
gomolje, ne večje od mandarine, s pomočjo
stiskalnice stisnemo, dodamo limonin sok ali
kakšen drug sveži sok in spijemo na tešče 1
dcl.
Rdečo peso s skuto pripravimo lahko kot
predjed ali pa prilogo. Za 4 osebe potrebujemo 4 do 5 gomoljev, sol, kis, poper, 4 žlice
olja, 1 žlico masla, 20 dag skute, 1 kislo kumarico, 1 čebulo, peteršilj, 3 sardeline fileje,
2 do 3 žlice kisle smetane.

korenčke, pol gomolja zelene, nekaj šalotk,
poper v zrnju, lovorov list, dve rdeči pesi,
glavo svežega zelja, 2 večja krompirja, čebulo,
česen, žlico olja, žlico paradižnikove mezge,
dve žlici moke in lonček kisle smetane.

Rdečo peso, korenček in jabolko operemo
ter olupimo. Vse drobno naribamo, tako
da se sproti že pocedi sok. Zelo malo posolimo in dobro premešamo. Pokapljamo z
balzamičnim kisom in na koncu primešamo
olje. Preložimo v solatni krožnik in posipamo
z orehovimi jedrci. Če je solata samostojen
obrok, jo ponudimo s kruhom iz polnovredne
moke. Najbolj se bo ujela s kruhom izrazitega
okusa, na primer z ajdovim ali rženim.

V dva litra vrele vode stresemo narezano
jušno zelenjavo (peteršiljevo korenino, en
korenček, gomolj zelene, šalotke) ter lovorjev
list, cel poper in žličko soli. Kuhamo približno
pol ure. Zelje narežemo na široke trakove.
Peso olupimo in grobo naribamo, prav tako
preostali korenček. Olupljen krompir po dolgem narežemo na osmine. Iz lonca odstranimo

***

Kuhano peso olupimo, izdolbemo sredino in
ohladimo. Posebej pripravimo nadev in sicer
maslo penasto umešamo, dodamo skuto,
sesekljane fileje, sesekljano čebulo, naribano
kislo kumarico, posolimo in popopramo. S
pripravljenim nadevom nadevamo peso.
Kislo smetano okisamo in jo polijemo preko
pese.

***
Enolončnica iz rdeče pese (za štiri osebe):
potrebujemo peteršiljevo korenino, 4

Torta z rdečo peso (okus je bolj specifičen),
za testo bomo potrebovali: 20 dag pirine
moke, 2 žlički naravnega pecilnega praška,
20 dag čokolade z vsaj 70 odstotki kakava,
25 dag kuhane rdeče pese, košček svežega
ingverja, pol žličke cimeta, 2 žlički kakava, 20
dag masla, 3 jajca in 15 dag rjavega sladkorja;
za preliv pa potrebujemo: 2 dl kisle smetane,
žlička sladkorja v prahu, bio vaniljev sladkor
in desertno sladko vino.
lovor in dodamo narezano zelenjavo. Malo
korenčka in rdeče pese prihranimo. Kuhamo
pol ure na blagi temperaturi, da komaj vre. V
ponvi na olju prepražimo čebulo in česen,
nato še prihranjen nariban korenček in peso
ter paradižnikovo mezgo. Dodamo v lonec
in kuhamo še deset minut. Moko gladko
razmešamo s hladno vodo, da je brez grudic, in
z njo podmetemo juho. Prevremo, po potrebi
dosolimo. Enolončnica naj bo gosta, ponudimo jo zelo vročo. Po tradicionalnem receptu
jo postrežemo s skledico gladko razmešane
kisle smetane, ki si jo vsak sam po okusu
doda v krožnik juhe

***
Za solato bomo potrebovali: 1 gomolj rdeče
pese, korenček, jabolko, laneno (ali drugo)
olje, dober balzamični kis, sol, nekaj orehovih
jedrc.

Obod tortnega modela dobro namažemo z
maslom in ga postavimo v hladilnik.
Preostalo maslo stopimo pri nizki temperaturi.
Zmešamo moko in pecilni prašek. Čokolado
nalomimo na koščke. Peso drobno naribamo,
prav tako ingver (za žličko). Sladkor in jajca
mešamo, da nastane gosta zmes, nato dodamo vse drugo (maslo naj bo že ohlajeno).
Pečico vključimo na 180 stopinj. Peki papir
izrežemo v velikosti pekača in z njim obložimo
dno. Precej tekoče testo zlijemo v pekač in
pečemo približno 40 minut. Površina torte
nekoliko razpoka. Za preliv gladko razmešamo
kislo smetano s sladkorjem v prahu ter vaniljevim sladkorjem in prilivamo sladko vino.
Pazimo, da smetane preveč ne razredčimo.
H kosu torte na krožniku dodamo žlico ali
dve preliva, zraven pa ponudimo preostalo
sladko vino.
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ozrimo se nazaj
Jožica Mikec

Prva generacija Zdravstvene šole
Novo mesto - otroška smer
je praznovala 40. obletnico mature
Ob naključnem srečanju smo se nekdanje sošolke odločile, da organiziramo srečanje ob
40. obletnici mature, ker je to zelo pomemben dogodek.
Organizacijo sta prevzeli upokojeni
Belokranjici Minka Cerar - Dichlberger in
Lučka Lah - Pezdirc, ki sta se zelo potrudili,
da je srečanje odlično uspelo.

Na vabilu je bilo napisano: «Saj ni res, pa je!
Prirajžale smo do pomembnega jubileja. Štiri
desetletja so minila, od kar smo zapustile
šolske klopi, kabinete, bolnišnice, ambulante,
kjer smo opravljale prakso, vogale
in skrivališča ob poti iz šole. Čas je,
skupaj preživimo popoldne ob obujanju spominov na »stare čase«, ter
dogodkov, ki jih je prineslo življenje.
Dobimo se 25. aprila 2014 ob 15.
uri pred Srednjo Zdravstveno in
kemijsko šolo v Novem mestu.«
Program je bil sestavljen popolno,
škoda bi ga bilo zamuditi.
Povabljena sta bila tudi učitelja,
prim. dr. Alojz Boh in razredničarka,
višja medicinska sestra Jožica Rolih
– Vrščaj.

Ravnateljica Damjana Papež

Moja želja je bila, da obiščemo
naslednico »svoje šole,« sedanjo

Prva generacija na fotografiji

Nega otroka danes

44

Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo Novo
mesto, ki domuje že trideset let v Šolskem centru Novo mesto - Šmihel. Gospa ravnateljica je
z veseljem sprejela mojo željo. Si lahko želiš še
kaj lepšega, kot je bil sprejem in doživetje ob
naši štirideseti obletnici mature, ki so ga nam
pripravili na Srednji Zdravstveni in kemijski
šoli?
Ravnateljica, prof. Damjana Papež, nas je ob
spremstvu svojih sodelavk prijazno pozdravila,
povabila na ogled šole in predstavila današnji
učni program, ki se v marsičem razlikuje od
našega izobraževanja.
Profesorica Marija Račič nas je povabila v
razred, kjer smo posedle v šolske klopi na
ista mesta, kot smo se razporedile prvi dan
našega šolanja pred štiridesetimi leti.
Razred je bil poln. Dijaki so za nas izdelali
prisrčna darila za spomin na srednješolska
leta. Lepo darilo, hvala vam.

ozrimo se nazaj
Prof. Marija Račič nam je predstavila
zgodovino šole od ustanovitve do danes. Za
presenečenje sta v glasbeni točki zaigrala in
zapela dijaka Tilen Stopar in David Spegel. Na
koncu smo vsi skupaj ,stari in mladi, veselo
zapeli kar nekaj slovenskih pesmi.
Sledil je ogled kabineta za nego otroka. Prof.
Blažena Berus, dijakinji Ines Gramec in Petra
Gorenc, so nam na lutkah prikazale nego
otroka. Lepe dojenčke imajo za učenje in
nego. Naš dojenček pa je skrbno shranjen v
arhivu, ki ga ima šola na hodniku.
Ogledali smo si še ostale prostore na šoli.
Po skupnem fotografiranju in pogostitvi,
smo se vsem zahvalili za prisrčen sprejem.
Ves dogodek na šoli je fotografiral dijak Jan
Marolt, tako, da bo imela tudi šola spomin
na naš obisk.
Druženje smo nadaljevali na Drski v
Gostišču Jakše, kjer so nas pričakale
še tri sošolke. Zaradi službenih
obveznosti niso prišle na ogled šole.
Seveda so dobile ustni opomin, taka
so bila včasih šolska pravila.
Ob dobri hrani, ki sta jo izbrali naši
Belokranjki, smo nadaljevali s pogovori, ki jih ni bilo konca, saj smo si imeli
veliko povedati. Naša učitelja sta samo
opazovala in na veliko veselje vseh
nam je prim. dr. Boh povedal, da smo
bile pridne in dobre učenke. Dodal je

še, da kljub temu, da je minilo že štirideset
let in je marsikaj že zbledelo in šlo v pozabo,
ostajamo v njegovih mislih zlata generacija
iz leta 1970.

maturantski ples, ki je bil ravno na dan našega
srečanja 25.04.1974, to je pred štiridesetimi
leti v Šmarjeških Toplicah. Po naključju ga je
našla v mamini omari.

Razredničarka Jožica Vrščaj – Rolih, ki je bila za
nas stroga in nas je usmerjala, da ne bi zgrešile
šolske poti, je povedala, da se ni nič kaj
posebnega dogajalo med našim šolanjem. S
pomočjo osebja Otroškega oddelka v Splošni
bolnišnici Novo mesto je želela, da bi vsaka
začutila, kaj mora znati otroška medicinska
sestra, da bo dobra pri delu z otroci.

Ob 40. obletnici mature, ki je bil za nas
pomemben dan, smo izdale tudi Zbornik
spominov na naša dijaška leta, hudomušnih,
včasih trpkih, takšnih pač, kot so bila naša
srednješolska leta. Imele ga bomo za trajen
spomin, da ga bomo lahko večkrat prebrale in
podoživljale lepe trenutke. Vse je tako pristno
in lepo.

Postati medicinska sestra je bilo spoštovanja
vredno dejanje za nas, ki smo se odločile za
ta poklic.

Bilten je posvečen spominu na naši umrli
sošolki Marjetko in Miro.

Ob klepetu nas je presenetila sošolka Minka,
ki je pokazala originalno vabilo na naš

Sledil je še zadnji skupinski posnetek
nasmejanih bivših maturantk. Enoglasno
smo ugotovile, da smo skoraj iste kot pred
štiridesetimi leti ( ha-ha ).
Nasvidenje, sošolke in oba učitelja, ki sta
nas tako dobro usmerjala na pravo pot v
svet. Razkropile smo se po celi Sloveniji
in onkraj meja. To so lepi spomini, ki ne
zbledijo, ampak se ob takih srečanjih še
osvežijo.
Obljubile smo si, da se srečamo čez tri leta.
Takrat nas bo čakalo novo presenečenje.

Zbornik spominov

Pa še gasilska ...
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O društvu slepih in slabovidnih Novo mesto
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto je humanitarna invalidska organizacija,
ki deluje na področju osemnajstih občin na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju.
Društvo združuje osebe, ki imajo takšno
stopnjo okvare vida, kot jo določa definicija
slepote in slabovidnosti Republike Slovenije.
Za slabovidnost je definirana izguba vida od
70% do 95%, za slepoto pa nad 95%.

Društvo spremlja slepe in slabovidne v vseh
starostnih obdobjih, na vseh področjih
aktivnega vključevanja v družbo (Društvo
slepih in slabovidnih – Novo mesto,
2014).

V Sloveniji obstaja devet medobčinskih
društev, ki so povezana v Zvezo društev
slepih in slabovidnih Slovenije, ki skrbi
za enotno izvajanje določenih nalog
in za uresničevanje skupnih ciljev, ki so
enotni za vse slepe in slabovidne v Sloveniji.

Kako društvo deluje in kaj počnejo člani
društva smo imeli priložnost spoznati
zaposleni z očesnega oddelka naše
bolnišnice. Ni bilo naključje, da smo jih
obiskali, bila je to želja po poznanstvu
in sodelovanju.

Namizni tenis za slepe

Pevski zbor z zborovodkinjo

Torkovo aprilsko popoldne je bilo
dokaj hladno, ko smo se odpravili na
sedež društva, ki ni zelo oddaljen od
bolnišnice. Nahajajo se v Irči vasi. Sprejel
nas je prijazen gospod, predsednik
društva g. Krnc. Ni nas videl, nas je pa
čutil in po različnih barvah glasov takoj
ugotovil, da je na obisku skupina ljudi.
Predstavil je poslanstvo, delovanje in
aktivnosti društva oziroma vse, kar
nudijo članom.
Osnovni cilj društva je pomoč slepim in
slabovidnim pri vključevanju v družbo zaradi
njihovih posebnih potreb pri vsakodnevnem
življenju in delu. Razvijajo, izvajajo in
organizirajo posebne socialne, zdravstvene,
izobraževalne, kulturne in športno rekreativne
programe. Ob vstopu v njihove prostore smo se
na stopnicah srečali z njihovimi člani, ki so ravno
takrat končali z jogo. Po napornem delovniku bi
tudi nam prišla prav sprostitvena vadba.

Predsednik društva in osebje očesnega oddelka
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Ogledali smo si trening namiznega tenisa za
slepe (showdown). Za nas je bila to popolnoma neznana igra, zato je bilo navdušenje
in zanimanje toliko večje. Tudi sami smo
se z veseljem vključili v igro. Težko je loviti
žogico in jo pošiljati nasprotniku v temi, a
treningi dajo članom zavidljive rezultate, saj
se udeležujejo tudi tekmovanj.
Na lepo urejenem dvorišču so zgradili vrtno
kegljišče. Prav posebej je zabavno, ko spuščaš
kroglo na vrvici in podiraš keglje, enkrat ali
pa večkrat. Za dober rezultat moraš imeti kar
dober »grif.« Kako dobre in vztrajne so bile
obiskovalke, pa kažejo fotografije.
Pismenost tem osebam preko zveze društev ali
samostojno zagotavljajo tehnični pripomočki,
knjige, časopisi in druge publikacije v Braillovi
pisavi, zvočnem zapisu, povečanem tisku,
računalniškem zapisu ali v drugih tehnikah,
ki so prilagojene slepim in slabovidnim.
Združuje in povezuje jih tudi glasba.
Imajo manjši pevski zbor, redne pevske
vaje in dobro zborovodkinjo, ki jih pripravi tudi za tekmovanja.
Težko je ustvariti prostorske pogoje na
enem mestu za druženje slepih in slabovidnih oseb. Njihove posebne potrebe
za vsakodnevno življenje in delo so
zahtevne, zato jim mora biti omogočeno
učenje in navajanje na samostojnost
kljub visoki stopnji invalidnosti.

Navodila za začetek igre
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20. rojstni dan Sindikata delavcev v
zdravstveni negi Slovenije
V soboto, 28. junija, smo na plaži Simonovega zaliva
praznovali 20. rojstni dan Sindikata delavcev v zdravstveni
negi Slovenije in razrezali torto velikanko, ki je tehtala kar
150 kg.
Sprejeli so nas sonček, glasbena skupina
»MALIBU« ter animatorji programa in športnih
iger »OKEY«.
Program je bil razdeljen v dva dela.
Odrasli smo imeli turnirje v odbojki na mivki,
nogometu, vlečenju vrvi, speedmintonu in v
igrah brez meja. Preizkusili smo se v različnih,
v naravo postavljenih nalogah, vsekakor pa
tudi na plesišču. Vsa prva mesta v tekmovanjih

Marjanca Čegovnik

Volitve
predsednika
sindikalne enote
SDZNS

so bila nagrajena s panoramskim poletom z
letalom.
Naši najmlajši so se pomerili v različnih aktivnostih. Sodelovali so v zabavnih igricah,
izdelovali slike, izdelke z morskih kamnov
in peska, okvirje za slike…, izbrali so lahko
tudi tatooje ali poslikavo obraza in skakali na
gradu Skakač in trampolinu.
Na poti na morje in nazaj domov pa so za dobro voljo poskrbeli naši fantje s harmoniko.
Utrinki s praznovanja v
Simonovem zalivu

V sindikalni enoti Splošne bolnišnice Novo
mesto je imenovana volilna komisija v sestavi: Simona Sajevec, Damjana Drobnič in
Jožica Pisek evidentirala kandidate za predsednika Sindikata delavcev v zdravstveni
negi Slovenije, sindikalne enote Splošne
bolnišnice Novo mesto. Evidentiranje je
potekalo od 1.3.2014 do 15.3.2014.
Volitve so potekale dne 19.3.2014 v sejni
sobi internega oddelka. Volilna komisija
je soglasno ugotovila, da so bile volitve za
izvolitev predsednika/predsednice SDZNS
sindikalne enote Splošne bolnišnice Novo
mesto zakonite.
Za predsednico SDZNS sindikalne enote
Splošne bolnišnice Novo mesto, za
mandatno dobo štirih let je bila potrjena
Marjanca Čegovnik, za podpredsednico
SDZNS sindikalne enote Splošne bolnišnice
Novo mesto, prav tako za mandatno dobo
štirih let, pa je bila potrjena Irena Potočar.
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O delovanju sindikatov

Poročilo o delu SDZNS za leto 2013
V preteklem letu so potekali
številni sestanki, k reševanju
problematike smo pristopali
sprotno.
Obravnavali in nudili smo solidarnostno
pomoč v izjemnih primerih, v primeru smrti
svojca in člana. Ugodili smo vsem prošnjam
pomoči v obliki brezobrestnega kredita.
Ohranili smo pogodbo s Termami Krka d.o.o.
in organizirali izlete glede na želje članov. V letu
2013 smo organizirali več smučarskih dni, aprila
izlet v Prago, junija izlet v Milano z ogledom
Boromejskih otokov, septembra v Benetke,
oktobra na Grossglockner ter decembra v
predbožično Budimpešto. Ker se je nemalokrat
zgodilo, da so izleti kljub združenju vseh
sindikatov pri organizaciji zaradi premajhnega
števila prijav odpadli, smo na izlete povabili tudi
zunanje udeležence.
Že v začetku leta smo ponovno skušali doseči,
da bi vodstvo bolnišnice uresničilo predlagane
predloge glede intenzivne terapije III. Intenzivni
enoti sta razdeljeni na Intenzivno terapijo I, II
in Intenzivno terapijo III. Ker vsi zaposleni delo
opravljajo enakovredno, bi se odpravila razlika,
in se tako zaposlene uvrstilo v Intenzivno terapijo III. Strokovna direktorica je vložila zahtevo za
ponovno oceno stopnje intenzivnosti.
23. januarja smo se udeležili stavke, s katero smo
zahtevali kadrovske normative, dostojanstvo
na delovnem mestu in plačilo za opravljeno
delo. V Novem mestu, enoti Splošne bolnišnice
in Zdravstvenega doma Novo mesto, je bila
stavka organizirana in izvedena zelo uspešno.
Zaradi vladne krize so pogajanja zastala, začela
so se z novo vlado v začetku aprila. Vztrajamo
na izpolnitvi Stavkovnega sporazuma, ki smo
ga podpisali 20.5.2013. Pogosto se med nami
slišijo vprašanja o smiselnosti našega članstva v
konfederaciji. Poleg številnih drugih razlogov kot
so npr., da konfederacija pokriva veliko večino vej
javnih uslužbencev, ki so vključeni v sindikate, je
ključnega pomena pogajalska pozicija in moč
v pogajanjih.
Še eno leto varčevalnih ukrepov smo se borili,
da ne bi prihajalo do presežka ur, nadur. Vodje
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oddelkov so bile pozvane, da razporejajo
zaposlene medicinske sestre tako, da je izkoristek le teh čim večji. Problematiko nadur in
preobremenjenosti medicinskega osebja smo
predstavili tudi na seji bolniškega sveta. Ker
nadur kljub dobri organizaciji dela ni bilo moč
izkoristiti, smo direktorico pozvali k izplačilu le
teh. V veliki meri se je presežek ur koristil ob
pomoči pripravnikov in študentov na praksi. Od
1. februarja je bil v bolnišnici uveden tudi nov
delovni čas, in sicer skrajšano popoldansko delo
za eno uro na račun za eno uro podaljšanega
nočnega dela.
Na sejah Republiškega odbora so bile sprejete
odločitve in usmeritve našega dela, ki so
obvezovale vodstvo sindikata, člane RO in
predsednike sindikalnih enot, da smo nenehno
delovali v interesu našega članstva. Republiški
odbor Sindikata delavcev v zdravstveni negi
Slovenije je na seji 16.5.2013 obravnaval parafirani Dogovor o dodatnih ukrepih na področju
plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju
za uravnoteženje javnih financ v obdobju od
1.6.2013 do 31.12.2014 in Stavkovni sporazum
ter v zvezi s tem predloge sprememb zakona in
aneksov h kolektivnim pogodbam.
Po številnih pogajanjih smo dosegli soglasje k
Dogovoru o varčevalnih ukrepih. Dosegli smo,
da zniževanje plač ni potekalo linearno, ampak
kompresijsko. Dosegli smo tudi, da imamo člani
sindikata 20% višje jubilejne nagrade in da je za
toliko večja tudi dostopnost do solidarnostne
pomoči (130% minimalne plače). Vodstvu smo
posredovali vse vloge za jubilejne nagrade, ki
so v skladu s 3. členom Aneksa h Kolektivni
pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni
list RS, št. 46/13) za izplačilo 20 % višje.
Strokovno izobraževanje predsednikov sindikalnih enot Sindikata delavcev v zdravstveni negi je
potekalo junija v Portorožu in oktobra na Ptuju.
Enodnevna seminarja sta ponujala bogato
vsebino informacij kot pomoč pri opravljanju
funkcije predsednika v Sindikalni enoti.
Eno najpomembnejših področij sindikalnega
delovanja je pravno svetovanje, ki je v preteklem
obdobju zaradi plačnega sistema in številnih
drugih, delovno pravnih problemov, postalo

izjemno zahtevno, tako po vsebini kot tudi po
številu vloženih postopkov.
V jeseni so se zaposleni na sindikat obrnili
zaradi zavrnjenih prošenj, vezanih na študentski
dopust. Obravnavali smo pravico do izrednega
študijskega dopusta oz. plačane odsotnosti z
dela v koledarskem letu zaradi oz. za potrebe
izobraževanja in direktorici poslali dopis, da
delavcu, ki se izobražuje v lastnem interesu,
ne more zavrniti plačane odsotnosti z dela
na dan, ko opravlja izpit, če je delavec o tem
pravočasno (to je najkasneje do roka za objavo
razporeda mesečnega razporeda dela) obvestil
delodajalca.
Oktobra 2013 smo začeli z usklajevanjem načina
izplačila ¾ plačnih nesorazmerij, ki jih država
dolguje javnim uslužbencem. Sindikati javnega
sektorja smo se morali izreči, ali soglašamo s
predlogom zakona o načinu poplačila dolga.
Člani SDZNS SE Splošne bolnišnice Novo mesto
smo se strinjali in podpirali predlagan način
poplačila dolga. Izjavo o usklajenosti sta vladna
in sindikalna stran parafirali 14. novembra, 15.
novembra 2013 pa podpisali izjavo o usklajenosti besedila zakonskega predloga o načinu
izplačila razlike v plači javnih uslužbencev zaradi
odprave tretje četrtine nesorazmerij za čas od
1. oktobra 2010 do 31. maja 2012, skupaj z
zamudnimi obrestmi.
V mesecu novembru, kot predsezoni za
ugodnejši nakup kart Term Krka, smo kupili
maksimalno število kart glede na finančne
zmožnosti.
Ob koncu leta smo vsakemu članu podarili
dve karti Term Krka za celodnevno kopanje, ki
se lahko koristijo v Termah Dolenjske Toplice,
Termah Šmarješke Toplice ali v Talasu Strunjan,
veljavne pa so vse dni v letu.
Plan dela za leto 2014 ostaja enak. Še vedno
bodo potekali redni sestanki, sproti bomo
reševali morebitno problematiko. Ohranili
bomo najmanj enake pogodbe za rekreacijo
in organizirali bomo izlete glede na želje članov.
Še naprej bomo nudili pravno pomoč, solidarnostno pomoč v izjemnih primerih, v primeru
smrti svojca in pomoč v obliki brezobrestnega
kredita.
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Vlada išče rešitve v praznih žepih
delavcev
Sindikat Zdravstva in Socialnega Varstva si
je v več kot dvajsetih letih zagotovil trdne
korenine, ki jih kot živ organizem rabi za
nadaljnjo rast in za sadove skupnega dela, ki
so jih deležni člani in posledično vsi zaposleni.
Tiste, ki ubirajo sadove našega dela (nečlane),
pa bomo vedno znova povabili, da se nam
pridružijo tudi pri krepitvi in razraščanju teh
korenin. Dokler bo obstajala oblast in delodajalci, bo deloval tudi Sindikat Zdravstva in
Socialnega Varstva, največja organizacija v
državi vseh delavcev v dejavnosti.
Poznamo vsa nasprotovanja o sanaciji bank in
bistveno več sredstvih, ki jih namenjajo za to, o
vračilu sredstev iz davčnih oaz in podobno. Torej
za vse je denar, le za NAS ga ni.
Pri tem pa ne smemo pozabiti dosežke sindikata.
Uspelo nam je, kljub že objavljeni odpovedi
kolektivnih pogodb, le-te ohraniti, da je bilo
znižanje plač kompresijsko, da smo po pravni poti
uspeli pri plačilu poračuna regresa in odprave
nesorazmerij tretje četrtine ter da smo si samo
za člane izborili višjo jubilejno nagrado in dvignili
limit minimalne plače za dodelitev solidarnostne
pomoči na 130%. Prepričani smo, da bi morali
biti dodatki urejeni drugače. Branimo plačilo
malic, potnih stroškov, napredovanj, pritiskamo
na vlado, da se udejani zaveza za sprejem minimalnih standardov in kadrovskih normativov ter
odprava krivic in nesorazmerij za skupino J.
Zavedamo se, da je del naše odgovornosti, da
sistem države še deluje. Nismo proti nujnim
ukrepom, a morajo biti taki, da bo narod preživel!
Problem je, da se vse obveznosti z države prenese
na zavode, ki dolgove izplačujejo zaposlenim iz
lastnih sredstev in ne neposredno od države.
Prepričani smo, da je nepravično, da so ponovno
vseh ugodnosti deležni tudi ne člani! Veliko jih
zmotno misli, da imajo tako odgovorno delo,
da se ne bodo znašli na spisku odpuščenih. A
žal ni tako!

Smo edini sindikat, ki je izvedel stavko zaradi
prevelikege števila opravljenih in neplačanih ur
dela! Tudi sedaj se nam ure kopičijo. Kličejo nas
nazaj na delo brez plačila pripravljenosti, brez
plačila nadur. Ure se množijo ne glede na zakonske omejitve. Sedaj pa nas bi celo odpuščali brez
pravnih podlag, z manipuliranjem in oddajanjem
del dejavnosti za zavod dražjim izvajalcem. Vladi
bomo dokazali, da nas je že tako premalo, kar
vodi v povečanje nevarnosti napak pri delu, v
stres in negativnosti, v izgorevanja na delovnem
mestu. Taki ukrepi brez resnih analiz in brez
standardov in normativov so absurd!

Sindikat Zdravstva in Socialnega
Varstva v našem zavodu
Ponosni smo, da imamo včlanjenih skoraj
polovico zaposlenih vseh poklicev, od spodaj
navzgor. Dobro sodelujemo z vodstvom, saj več
ali manj spoštuje pravice, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe. Na pobudo našega sindikata
je bolnišnica pristopila k pridobitvi certifikata
„Družini prijazno podjetje“ in k projektu„Z znanjem do zdravja zaposlenih“. Sindikat Zdravstva
in Socialnega Varstva skrbi tudi za prepotrebno
sprostitev in športno aktivnost svojih članov.

Ugodnosti, ki jih nudi članstvo v
SZSVS
• pomaga vam pri uveljavljanju vaših pravic
iz delovnega razmerja,
• nudi vam brezplačno pomoč pri reševanju
problemov na delovnem mestu,
• pri sindikalnih zaupnikih dobite naše
glasilo Obtok, v katerem so koristne
informacije o vaših osebnih in naših
skupnih naporih za dosego ciljev,
• neposredno lahko sodelujete pri
dograjevanju kolektivne pogodbe in se
vključite v nadaljnja pogajanja o pogojih
in ceni vašega dela,

• omogoča enakovredno sodelovanje
v organih sindikata v vseh oblikah
delovanja le-tega,
• s člansko izkaznico lahko uveljavljate
popuste v večjih slovenskih zdraviliščih,
na nekaterih smučiščih in na morju,
• pomaga pri reševanju gmotnega položaja
zaposlenih, po kolektivni pogodbi,
• omogoča najem kratkoročnega
kredita iz sredstev sindikalne članarine,
dolgoročnega kredita pri Delavski
hranilnici in dodatno varčevanje naših
članov,
• omogoča cenejši nakup smučarskih,
kopaliških in gledaliških vstopnic,
• omogoča obiskovanje moške ali ženske
rekreacije ter izletov,
• zagotavlja prispevek ob smrti svojca,
• svojemu članu se sindikat zahvali ob
upokojitvi,
• v sindikalni pisarni vam nudi vsakodnevno
svetovanje in pomoč.
Dvigniti moramo zavest članstva, da je Sindikat
Zdravstva in Socialnega Varstva Slovenije
največja organizacija v državi vseh delavcev v
dejavnosti. Drobljenje, delitve in ščuvanje enih
proti drugim ter vnašanje zmede, ki prerašča
človeške sposobnosti dojemanja, se ni in se ne
bo obneslo! Nismo vsemogočni, vendar smo
spoštovanja vreden sogovornik delodajalcem
na vseh ravneh.
Zato vabimo VAS, spoštovani nečlani, ki ubirate sadove našega dela, da se nam pridružite
pri krepitvi poslanstva sindikata po varstvu
delavskih pravic.

Znanje in množičnost je naša
prihodnost!
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Dogodki na otroškem oddelku
V Krškem Šumiju, kjer izdelujejo sladke dobrote
za velike in majhne, so poskrbeli, da tudi bolni
otroci niso prikrajšani za sladke pregrehe. Saj
ne da spodbujamo uživanje sladkarij, ampak
kakšen bombonček ne škodi. Zagotovo pa
posuši solzico in privabi nasmeh na obraz.
Ge. Barkovič in podjetju Šumi se za podarjena
sladka presenečenja zahvaljujemo.
PODARJENI »PLIŠKOTI«
Takole se bolni otroci razveselijo plišaste igrače.
Prav gotovo imajo vsi doma zelo veliko plišastih
igrač, ampak dobiti igračo v bolnišnici, kjer ni
ravno prijetno, jo stisniti k sebi v tolažbo in
oporo in jo nato odnesti domov, je zagotovo
v veliko veselje vsakemu bolnemu otroku. Ja,
vse to ima posebno težo in zato so ti »pliškoti«
nepozabni tudi v domačem okolju.
Ga. Jerca Rajak z družino nam je napisala:
»Še enkrat se vam najlepše zahvaljujemo
za igračko, ki jo je ob odhodu iz bolnišnice
prejel naš Nikola. Ker želimo, da bi se še veliko
otrok lahko razveselilo nove igrače in vsaj na
nek način lažje sprejelo trenutke, preživete v
bolnišnici, vam tudi mi podarjamo nekaj igrač.
Želimo vam čim več uspehov pri »ustvarjanju«
otroških nasmehov.«
Zaradi takšnih in podobnih odzivov še vedno vztrajamo pri sprejemanju in deljenju
tolažilnih igrač.

ČRNOMALJSKI GIMNAZIJCI SO BILI DOBRODELNI
Dijaki 1. b razreda Splošne gimnazije Črnomelj so leto 2013
zaključili dobrodelno. Zadnji dan pouka so obiskali bolne otroke
na pediatričnem oddelku
Splošne bolnice Novo mesto.
Obdarili so jih s 35 knjigami
pravljic in zgodbic ter 23
avtomobilčki in letali. Otroci
so se daril zelo razveselili.

OBISK Z VRTCA
Otroci iz vrtca Metka so bolne otroke razveselili s svojim obiskom
ter jim dan polepšali z darili, ki so jih ustvarili sami, skupaj s svojimi
vzgojiteljicami. Nekaj otrok
iz te skupine že poznamo, saj
so bili naši bolniki. Druženje
je bilo prijetno in sproščeno.
V času obiska otrok smo
imeli v gosteh tudi Rdeče
noske – in si lahko mislite
… otroci so odšli nasmejani
z velikimi rdečimi nosovi.

PIKAPOLONICE IN MATERINSKI DAN
S prostovoljkami Srednje zdravstvene šole
»Pikapolonicami« smo organizirali delavnico
ob materinskem dnevu – izrezovali, gubali in
risali smo pikapolonice. Prebirali smo razne
verze o mamah in z njimi opremili naše
izdelke. Razveselili smo vse mamice in babice
na oddelku.
POŽARNA VAJA NA OTROŠKA ODDELKU
Kaj, če bi se zares zgodilo? Še dobro, da je bila
samo vaja. Zagotovo je zelo pomembno, da
si vsi večkrat osvežimo spomin, kje je kaj in
se poskušamo postaviti v vlogo reševalcev.
V vaji so bili udeleženi tudi pacienti, ki smo
jih varno pospremili na zbirno mesto. Vaja je
bila uspešna in ti da misliti…
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ZAHVALE z otroškega oddelka
Za podarjene igrače in družabne igre se
zahvaljujemo:
• g. Šmuc za sestavljanke,
• Eriku in Simonu Predaliču za
čokoladice,
• dr. Simetinger za otroško kuhinjo,
• Niki Grošelj za USB ključ z risankami,
• plišaste igrače so bolnim otrokom
podarili: Nastja Kovačič, Jerca Rajak,
Tjaša Tramte, Sara in Miha Rangus,
Alenka Jeglič, Luka Božič, Tanja Kump

Z veseljem naj povemo, da so različni pliškoti
že dobili nove otroške lastnike, ki bodo
naprej skrbeli za njih.
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PROSTOVOLJCI

Pikapolonice na otroškem
oddelku
Pikapolonice , prostovoljke Srednje zdravstvene in kemijske
šole, že sedmo leto sodelujemo pri izvajanju projektov in
sodelujemo z bolnišničnim vrtcem in šolo. V šolskem letu
2013/2014 je potekal projekt Medgeneracijski odnosi. V
mesecu septembru smo začrtali program dela, ki je potekal
od oktobra do junija.
V oktobru smo obeležili dan starejših in
teden otroka s kratko predstavitvijo knjige
Zakaj je babica jezna, avtorice Lejle B. Njatin.
Program smo popestrili s predavanjem o
staranju, boleznih, odnosih med babicami,
dedki in vnuki ter sprejemanju drugačnosti.
Predavala nam je medicinska sestra iz Doma
starejših občanov Novo mesto gospa Mateja
Zelič. Spoznali smo, da so pomembne vezi,
ki jih stkemo med generacijami, saj nam
pomagajo skozi življenje v lepih in manj lepih
trenutkih.

izvajanja prostovoljnega dela, ki pri njih
še ni prisotna. Skupaj z gospo Janjo Vovko,
mentorico prostovoljnega dela v DSO Trebnje

in dijaki 1. c programa zdravstvena nega, smo
pripravili lutkovno igrico. Veseli smo bili obiska
E-medice in predvsem dejstva, da smo naše
delo, dobro sodelovanje in prekrasen način
izkoriščanja prostega časa za mlade, prenesli
preko državnih meja.
Ker se šolsko leto počasi izteka, smo pikapolonice še zadnjič razdelile srečo, pridobile pa
veliko novih prijateljev, zanimivih izkušenj
ter novih idej, kako in kaj za v naprej. Za
zaključek smo v mesecu juniju še enkrat
»priletele,« s seboj prinesle sadje, sladoled
in sladko smetano. Pripravile smo sadno torto
ter slastne sadne kupe z veliko sladoleda in
smetane. Potem pa smo »odletele« poletnim
mesecem naproti, ko si bomo na zasluženih
počitnicah spočile ter si nabirale novih moči
in norih idej. Se vidimo zopet jeseni.

Meseca novembra smo v času adventa, ko
se družina pripravlja na pričetek prazničnega
vzdušja, pripravili delavnico in izdelovali
adventne venčke. V goste smo povabili zaposlene Gozdnega gospodarstva Novo mesto.
Nastali so prekrasni izdelki, ki so bolnim
otrokom pričarali praznično vzdušje, jim vlili
upanje za čimprejšnjo ozdravitev.
Mesec december, mesec praznovanj, je na
Otroškem oddelku potekal v znamenju
priprav na prihod dobrih mož, izdelovanja
novoletnih voščilnic, okraševanja jelke, priprav
novoletnih daril za pod jelko. Veseli december
pa ni nikoli pravi brez pravih babičinih keksov.
Letos so bili še posebej slastni, saj smo jih
izdelali po preizkušenem babičinem receptu.
Na oddelku je dišalo. Zadovoljni pa so bili tudi
naši želodčki, saj so bili keksi res slastni.
Marca smo se spomnili mamic, babic in tet.
Izdelali smo jim rožice, voščilnice in jim voščili
vse najlepše za njihov praznik. Pripravljali pa
smo se tudi na obisk prijateljev iz sosednjih
držav Hrvaške in Srbije, ki so nas obiskali
konec aprila. Prikazali smo jim našo obliko
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Naši upokojeni sodelavci

Ne počivamo, temveč uživamo
Življenje je kot dan, ki z jutrom se začenja,
je kot obok neba, kjer zlo se z dobrim menja.
Je kakor tek voda, ki po strugah v dalj hitijo,
je čas, ki se začne in se ustavi.

slišimo v Črneči vasi, Črešnjevcu, Oštrcu in
drugih naseljih (vir:TIC Krško ).

(Jožefa Turk )
Danes začenjam prispevek z mislijo moje
mame, ki je imela rada življenje in ga je
tudi polno živela. Tako živimo tudi mi, člani
našega društva, Društva upokojencev
Splošne bolnišnice. Kot sem že velikokrat
zapisala, se v našem društvu vedno kaj
dogaja. Vsak mesec dobijo člani pismo z
vabilom na dogodke v tekočem mesecu.
Mesec junij je bil prav tako izpolnjen in to
z zanimivim pohodom in letnim izletom
članov društva.

Pohod po uskoški poti
Bil je petek trinajstega in v vabilu je pisalo:
POHOD PO USKOŠKI POTI.
Le kje je to in kakšna pot nas čaka, so si mislili
vsakomesečni pohodniki. Zbralo se nas je
deset
Uskoška pot je panoramska pot, ki vodi od
izhodišča pri cerkvi sv. Mohorja v Črneči vasi,
kjer dobi pohodnik nekaj osnovnih informacij, po gozdnem strženu do Črnečega
vrha z značilnimi zidanicami. Od tam se med
vinogradi nadaljuje do Stražnega stolpa,
mimo nekdanje podružnične osnovne šole,
do postanka v vaškem središču. Vzpne se
do Črešnjevca in po gozdnato-travniškem
pobočju spusti do Oštrca, kjer zaobide vaško
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lipo in spomenik padlim v II. svetovni vojni.
Sledi vzpon do izhodiščne točke pri cerkvi
sv. Mohorja in Fortunata. Pot je nezahtevna
in traja približno 3 ure.

In zakaj uskoška pot?
Izraz Uskoki označuje begunce iz Unca,
Glamoča (Bosna) in Cetinske krajine
(Dalmacija), ki so se v 16. stoletju na begu
pred osmanskimi vojaškimi enotami zatekli
na varnejša območja. Sprva so naseljevali
opustela zemljišča Krasa in Istre, z vse večjim
vdorom Osmanov pa so jih Habsburžani
vključili v obrambo na območju Vojne
krajine. V zameno za opravljanje vojaške
obveznosti so Uskoki pridobili zemljo in
druge privilegije. V lokalnem pogovornem
kontekstu je bil v rabi tudi izraz Vlahi. Sledovi
selitev iz območja Dalmacije so navzoči tudi
v redkem primeru narečja, ki ga še lahko

Toda mi smo si pot spremenili, jo podaljšali in
se imeli zelo lepo. Hodili smo v obratni smeri,
z izhodiščem v Kostanjevici na Krki, mimo
Kostanjeviške jame, se povzpeli do Oštrca,
nadaljevali pot proti Črešnjevcu, mimo
Stražnega stolpa nato proti sv. Mohorju
in Fortunatu. Po počitku in prigrizku ob
izhodiščni točki poti smo se pričeli spuščati
v dolino, kjer se nam je odprl čudovit razgled
na Kostanjevico na Krki, s pogledom na
galerijo Božidarja Jakca. Mimo Žolnirjeve
zidanice, s pogledom na velike vinograde
Jelenič in Jarkovič, se je odpiral pogled tudi
na Krško, na nuklearko in Krakovski gozd.
Mimo cerkve na Slinavcih smo prispeli do
naše izhodiščne točke in na otoku pri naši
članici Nevenki zaključili čudovit pohodni
dan. Res je bilo lepo.
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Izlet članov DU Splošne bolnišnice na
Plitvička jezera
Vsako leto organiziramo v društvu upokojencev izlet. Zakaj smo krenili na Plitvička
jezera? To je bila želja članov društva na
občnem zboru. Organizacijo izleta sta vzela
v svoje roke Milan in Cirila. Že v mesecu aprilu
smo začeli zbirati prijave in akontacijo, tako
da smo lahko izlet plačali v treh obrokih in
tudi cena – 36 evrov, ni bila visoka.
In dan izleta, 18. Junij, je bil tu. Prijavljenih je
bilo 34 izletnikov, toda kot vedno, tudi tokrat eni
pokličejo in odpovedo - sem se poškodovala,
sem bolna, imam druge obveznosti… in tako
nas je ostalo 29. Čeprav napoved vremena ni
bila obetavna, se nismo ustrašili, saj smo vedeli,
da bo lep in prijeten dan.

Milan nam je med potjo malo napolnil glave
z nekaterimi zanimivostmi določenih krajev..
Vmes je bil postanek za kavico, nič cenejša ni
bila kot pri nas.
Prispeli smo in pohiteli po vstopnice, ki so
stale 15 evrov. Ker nam niso preskrbeli vodiča,
smo si bili vodiči sami. Z nami sta bila tudi
Ciril Hudoklin in Brigita Mavsar. Zaradi let in
bolezni smo se malo bali, kako bo pot prenesel
Ciril, toda vsa čast, uspelo mu je, čeprav je bilo
v določenih trenutkih kar malo težko. Milan je
in potem vožnja z vlakom od enega do
drugega vhoda.
Ob ogledu jezer in slapov me je presenetilo,
da nikjer ob poti nisem videla košev za smeti
in tudi ne smeti po poti. Čudovito! Manjkalo
pa mi je kakšno stranišče, ker ob nujni potrebi
ne bi mogel svoje potrebe opraviti nikjer, razen v restavracijah na obeh straneh velikega
jezera, do tam pa moraš prehoditi velik del
poti. K sreči tega ni nihče potreboval.

In tako je tudi bilo. Oblačno, nekaj hladneje,
vendar prijetno. Pot do Plitvičkih jezer je hitro
minila, a tu je bila meja. Vemo, da je potrebno
imeti s seboj osebni dokument in kaj se je
zgodilo: nekdo ga je pozabil, a so nam vseeno
pustili nadaljevati pot, ker je imel pozabljivec
k sreči s seboj vozniško dovoljenje.
prevzel vso skrb zanj in skupaj smo
prehodili kar precejšen del poti.
Plitvička jezera so od leta 1949 nacionalni park, največji na Hrvaškem,
imajo jih osem. Od leta 1979 je na
Unescovem seznamu svetovne
naravne dediščine. Sprehajalna pot
ob jezerih vodi mimo slapov, tudi
do Velikega slapa, pa zopet naokrog mimo ostalih jezer. Pot vode se
spreminja in prav tako slapov.
Ob jezerih je videti različne vodne in
obvodne rastline, v jezerih pa tudi
veliko rib. Že sedaj je bilo veliko izletnikov, ki so si prišli ogledati to znamenitost. Srečali smo ljudi različnih
narodnosti in vsi so imeli v rokah
foto aparate. Nekateri so imeli pohodne palice, nekateri bili oblečeni
primerno vremenu , drugi v poletnih
oblačilih, čeprav je bilo precej sveže.
V ceno vstopnice je vračunan tudi
prevoz z ladjico po velikem jezeru

Ogled je minil in nadaljevali smo pot proti
domu, mimo Kamanja in Ozlja, da nam je
Štefica pokazala in povedala, kam bomo
načrtovali enega naslednjih pohodov. Tu je
namreč doma.
Nato pa meja, Metlika in Drašiči, kjer ima
družina Simonič KMETIJO ODPRTIH VRAT. Ob
prihodu so nas lepo sprejeli s kupico vinca in
belokranjsko pogačo, še topla je bila. Kosilo je
bilo izredno okusno, vino in jabolčni zavitek
za sladico pa najboljša. Gospodar Simonič
nam je pred sladico predstavil njihov kraj,
povedal nekaj o običajih v kraju, pa o sosedski
zidanici – zakaj se tako imenuje in kaj vse se
je v njej dogajalo. Čudovit govorec je, ki ve,
kaj ponuditi gostu, kako ga razveseliti in
nasmejati.
Približal se je čas odhoda. Nekateri so si
kupili za domov še nekaj vinčka in malo pred
osmo uro zvečer smo prispeli na izhodiščno
mesto.
Bilo je lepo, vreme nam je bilo naklonjeno,
družba prijetna in še bomo šli skupaj na izlet.
Če želite, se nam lahko pridružite, saj ni težko
izvedeti, kaj se dogaja v društvu.
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Društvo za spodbujanje družabnega
življenja naprejnazaj ...
je v Novem mestu aktivno že
od leta 2004. Smo nevladna
organizacija, ki združuje
strokovno in prostovoljno
delo z namenom promocije
zdravega in družabnega
načina življenja, igre, športa
in rekreacije ter izkustvenega
učenja.

to storiš tako, da postaneš aktiven uporabnik našega igrišča. Izkoristi svoj prosti
čas za druženje s prijatelji, zabavo, šport
in rekreacijo, ali pa se preprosto samo
prepusti novim doživetjem.
Na Doživljajskem igrišču Regrča vas organiziramo sobotne in nedeljske brezplačne
igralne dneve, namenjene predvsem otrokom.
Na njih se igramo, ustvarjamo, se učimo novih
praktičnih in socialnih veščin, spoznavamo
različne športe, spoznavamo nove prijatelje
... V Društvu naprejnazaj organiziramo tudi
praznovanje otroških rojstnih dni. Več o aktivnostih društva najdete na naši internetni
strani www.naprejnazaj.com.

Društvo ostaja zvesto tudi usmeritvam, ki
jih vodi ugotovljena vrzel na področju kakovostnega družabnega življenja v Novem
mestu. Tako raziskujemo pretekle oblike
načina življenja, druženja in kulturnega utripa.
Ugotovljene vzorce nato poskušamo aplicirati
na sodobno družabno življenje.

Kot novost predstavljamo Poletne
počitnice na Doživljajskem igrišču v Regrči
vasi. Prijetno okolje v bližini gozda, zunanje
športno igrišče, notranja igralnica, pester
animacijski program in izkušeni animatorji
Društva naprejnazaj je le nekaj razlogov za
nepozabne in aktivne počitnice.

Glavni cilj društva je omogočiti aktivnosti ter
varen in kreativen prostor za druženje, igranje,
šport in rekreacijo ter izkustveno učenje za
vse starostne generacije.
V letu 2013 smo sedež društva preselili v Dom
krajanov Regrča vas in začeli s projektom
Doživljajsko igrišče Regrča vas. Skupaj s KS
Regrča vas in kavarno Panorama smo uspešno
oživili neizkoriščeno športno igrišče in njegovo,
v notranjih prostorih pa smo uredili igralnico,
ki nudi varen prostor za ustvarjanje in igro.
Blazine, igrače, žoge, material za ustvarjanje,
družabne igre, prizadevni in motivirani mentorji so razlogi, da vam pri nas nikoli ne bo
dolgčas. Prostor je večnamenski in je zasnovan
ter opremljen tako, da je primeren za izvajanje
različnih aktivnosti za do 30 ljudi (delavnice,
predavanja, srečanja, treningi, vaje…). Igralnica
in igrišče sta odprta vsak dan.

Doživljajsko igrišče je živ organizem, ki raste
skladno s potrebami njegovih uporabnikov
in naših skupnih zmožnosti uresničitve teh
potreb.
Tako lahko tudi ti pomagaš ustvarjati prvo
tovrstno igrišče v Novem mestu. Najlažje

ZAHVALA
Članom dramske sekcije Mlada Zarja - PGD Soteska se medicinske sestre in zdravstveni
tehniki novomeške bolnišnice iskreno zahvaljujemo za donacijo v vrednosti 1270 EUR, s
pomočjo katere smo kupili blazine za preprečevanje preležanin pri negibnih bolnikih.
Veseli smo, da ste prepoznali naša prizadevanja, da bi v bolezni ljudem čim bolj olajšali
bivanje v bolnišnici in pomagali, da bi bili v skrbi za bolnike čim boljši.
Še enkrat hvala.
Vodstvo in zaposleni v zdravstveni negi Splošne bolnišnice Novo mesto
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Doživljajski tabori so namenjeni otrokom med
4. in 15. letom starosti. Otroci bodo razdeljeni
v skupine po starosti. Temu primerno se
prilagodi tudi program. Tabor poteka od
ponedeljka do petka od 7. do 16. ure. Otroke
lahko pripeljete tudi kasneje. Poleg pestrega
programa smo poskrbeli, da vaši želodčki ne
bodo prazni (zajtrk, kosilo, malica). Dodatno
energijo si bomo povrnili s svežim sadjem in
osvežilnimi napitki. Udeležba je možna tudi
samo za en dan oz. po dogovoru.
Vsak dan otroke čaka veliko sproščanja ob igranju različnih zabavnih igric, več ustvarjalnih
kotičkov in najrazličnejših športnih aktivnosti.
Šli bomo na poučen sprehod in si ogledali
kmetijo, Oboro Ruperč vrh ... Obiskali nas bodo
taborniki, policisti, gasilci, reševalci, plesalci in
še kdo. Raziskovali bomo bližnji gozd in potok.
Imeli bomo čisto pravi indijanski dan, lov na
skriti zaklad, piknik, vodne igre ob potoku in
še in še, vse pa bomo pridno fotografirali in
si uredili foto-album za spomin.
Dodatne informacije dobite na www.
naprejnazaj.com in na tel. številki društva
031 869 382. Za otroke uslužbencev Splošne
bolnišnice Novo mesto, ki se bodo udeležili
Doživljajskega tabora naprejnazaj, ponujamo
dodatni 10% popust.

obiskali smo
Marjanca Čegovnik

Sindikati na potepu
Toskana
Sindikati Splošne bolnišnice
Novo mesto smo organizirali
aprilski potep po Toskani.
Z izborom destinacije smo
navdušili kar 137 zaposlenih.
Toskana je ena od dvajsetih dežel, ki
sestavljajo Italijo. Na severu meji z deželo
Emilija – Romanja, na vzhodu z Markami
in Umbrijo, na jugu z Lacijem in na zahodu
z Ligurijo in Tirenskim morjem. V Toskano

spada tudi Toskansko otočje med Ligurskim
in Tirenskim morjem. V Toskani se nahaja
6 krajev Unescove svetovne dediščine:
zgodovinski center Firenc, zgodovinski center
Siene, Trg katedrale, Pisa, Zgodovinski center
San Gimignana, zgodovinski center Pienze in
Val d´Orcia.
Firence so glavno mesto dežele Toskana. Med
leti 1865 in 1870 je bilo mesto tudi prestolnica
Kraljevine Italije. Leži ob reki Arno. Število prebivalcev je ocenjeno na okoli 400.000. Samo
mesto je bilo srednjeveški center evropske
trgovine in velja za rojstno mesto italijanske
renesanse. Od 1.000 najpomembnejših
evropskih umetnikov 2. tisočletja jih je 350
živelo oz. delovalo prav tu. Srednjeveški in
renesančni biser smo si pogledali z najlepše

razgledne točke - Piazzale Michelangelo,
od koder se odpre pogled na mesto, stolnico, cerkev Sv. Križa, zvonik in reko Arno,
ki se lenobno vije skozi mesto. Z ogledi smo
nadaljevali v mestu: Piazza del Duomo s
krstilnico in izjemno katedralo Santa Maria del
Fiore, Giottov zvonik, Dantejeva rojstna hiša,
cerkev Sv. Križa. Ustavili smo se na trgu Piazza
della Signoria, ki ga krasijo številne palače in
spomeniki, si ogledali cerkev Orsanmichele,
značilen primer florentinske gotike in se
med stebriščem palače Uffizi sprehodili do
Ponte Vecchia - znamenitega mostu, ki nas
je pripeljal do palače Pitti.
Po večerji v hotelu smo se z vzpenjačo povzpeli na bližnji vrh, od koder se razprostira
pogled na Montecantini terme.
V Montecantiniju, v Pizanski pokrajini se je
rodil Carlo Collodi, ki je leta 1880 napisal
zgodbo o Ostržku. Ostržek je popolnoma
prevzel otroke, še posebno italijanske, ki so

Ekipa pljučnega in infekcijskega
oddelka
Ekipa avtobusa št. 3

Ekipa otroškega in nevrološkega
oddelka

Ekipa avtobusa št. 2 v Pisi

55

obiskali smo

Ekipa OIIM

Montecatini Terme

sami zbirali denar, da so svojemu junaku v
Toskani postavili spomenik.
Po zajtrku smo se odpeljali v znamenito Piso.
Pisa je mesto v Toskani na desnem bregu ustja
reke Arno, ter je glavno mesto istoimenske
pokrajine. Četudi je Pisa svetovno znana
predvsem po svojem slavnem poševnem
stolpu, zvoniku katedrale, je v mestu z okoli
87.000 prebivalci več kot dvajset zgodovinskih
cerkva, veliko palač in mnogo mostov čez reko
Arno. Ogledali smo si Trg Čudes s katedralo,
krstilnico in poševnim stolpom.
Kosilo smo si privoščili v zanimivem
srednjeveškem mestnem središču Lucci, kjer
smo si ogledali še cerkev sv. Mihaela, stolnico
sv. Martina, ostanke rimskega amfiteatra in
mestno obzidje.
Na poti domov smo polni lepih vtisov že
kovali plane kam na naslednji potep.

Vir:
• http://sl.wikipedia.org/wiki/
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Firenze

POLETJE, POČITNICE, DOPUST ...
Čas poletnih počitnic je lahko čas preprostosti. Preprosto se lahko oblečemo, hranimo,
pogovarjamo, slišimo notranji glas, prisluhnemo naravi, odmaknemo od hitrega tempa
in storilne naravnanosti, preprosto pozabimo na čas....
Ozavestite sebe, da ste bistro, močno, dinamično, sposobno, samozavestno, čudovito
človeško bitje. Imenitni ste!!!
Naj bodo vaše poletne počitnice prijetne, da se vrnete sproščeni ter napolnjeni z močmi
za nadaljnje delo.

VAŠ SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA

obiskali smo
Marjanca Čegovnik

Gardaland
Za željne adrenalina, zabave in sprostitve je
Sindikat delavcev v zdravstveni negi 20. junija
organiziral obisk največjega zabaviščnega
parka v Italiji.
Gardaland se nahaja ob Gardskem jezeru
in je bil na področju ocenjevanja tematskih
parkov na petem mestu v svetovnem merilu.
Park so odprli leta 1975. Leta 1984 je sprejel
prvič več kot 1 milijon obiskovalcev, leta 2004
pa že 3,2 milijona. Danes se razprostira na 46
hektarih ozemlja.
Sprehodili smo se po magičnih poteh
Fantasy kingdoma, kjer je svet glavnega
lika Peteršiljčka preprosto prečudovit, se
zapeljali po brzicah Colorada in Atlantide,
ogledali nekaj 4D predstav, najbolj pogumni
pa so se podali na adrenalinske komplekse
Blue tornado, Magic mountain, Sequoia
adventure, Raptor, Orto bruco in Fuga da
Atlantide.
Preživeli smo čudovit sončen dan.
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šport in rekreacija
Marjanca Čegovnik

DŠI
v veslanju
Delavske športne igre v
veslanju so potekale v  sredo,
18. junija.
Barve naše bolnišnice smo zastopale sindikalistke Nataša Požar, Breda Benkič in Marjanca
Čegovnik, s pomočjo Melanije Grandovec,
Lidije Bučar in Mare Čefarin.
Da smo medicinke vedno pripravljene na akcijo,
smo pokazale že v predtekmovanju, ko smo s
časom 1:33 v cilj priveslale z vzvratno vožnjo. V
četrtfinalu smo bile težek dvoboj z lanskoletno
zmagovalno ekipo Revoza, ki so nas premagale
le za las. V končnem vrstnem redu za sezono
2014 smo dosegle odlično 5. mesto.
Medicinke smo krepko ušle ...

Veslačice - pogled od spredaj ...
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... in zadaj

šport in rekreacija
Breda Benkič

Zmaga v
barvi lavande
Organizator 14.
mednarodnih iger v Umagu
je letos želel popestriti
druženje ekip s tekmovanjem
v karaokah. S pesmijo „Oči
boje lavande,« koreografijo
in čudovitim glasom Lazarja,
ki je na noge spravil vso
publiko, smo zmagali in naš
uspeh poimenovali v Zmago
barve lavande. Od tu naslov
članka.
obljubili smo si: da bomo močni, da bomo
nekaj posebnega, da bomo pozitivni in
optimistični, da bomo navdušeni nad uspehom drugih tako kot nad svojim, da bomo
plemeniti, prijateljski, ...
in sledil je uspeh: sedem prvih, dve drugi in tri
tretja mesta ekipno ter dve zlati, ena srebrna
in štiri bronaste medalje posamezno. dodali
smo še nekaj četrtih mest in prvič na igrah
dosegli najvišje število točk, skupaj 81.
v močni konkurenci je bila letos najslajša
prva zmaga ženske ekipe v balinanju. v
skupnem seštevku smo dobesedno pometli
s konkurenco in na koncu slavili s 36 točk
razlike pred drugo uvrščeno ekipo.
hvala direktorici bolnišnice, da nam je
omogočila udeležbo na igrah. hvala sponzorjem, ki so nam finančno pomagali pri nakupu
trenirk, majic in klobukov ter nam pomagali
z materialnimi dobrinami.
na koncu pa še lepe želje članu ekipe
Sindikata zdravstva in Socialnega varstva na
novi življenjski poti, dr. lazarju, ki je „sanjao,
kako leti na krilu anđela, sad je lud od njenog
otrova i očiju boje lavande ...“

Zmagovalci - skupinska fotografija
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nagradna križanka

Kirurga P. Defranceschi in dr. J. Hubad
med operacijo

Nagrajenci križanke 63. številke Vizite:
1. nagrada: Marija Golob, Novo mesto
2. nagrada: Janda Špiler, Novo mesto
3. nagrada: Erna Hostnik, Straža
Pravilna rešitev gesla se glasi:
PROMOCIJA ZDRAVJA

Nagrade bomo nagrajencem poslali po pošti.

Nagrade današnje križanke so:

1. NAGRADA: knjiga
2. NAGRADA: praktično darilo
3. NAGRADA: praktično darilo
Pravilno izpolnjene kupone križanke pošljite do
30. 9. 2014 na naslov uredništva:

Uredništvo VIZITE,
Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
ali na e-naslov: vizita@sb-nm.si.
Ne pozabite pripisati osebnih podatkov
(ime, priimek, naslov).

