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Uredniški odbor vam ob branju in listanju tokratne številke želi veliko
užitkov.

iz vsebine
stran

10

Strokovno poročilo za
leto 2006
stran

36

Predstavljamo vam »TA
GLAVNO«…
stran

39

Fizioterapija dela
dobro
stran

63

Prvikrat smo »godovali«
z bolnišnično kapelo
stran

67

Fenomen mobi
pogovorov
stran

69

Naslednji bond bo v
Stopičah!
stran

75

Prebujanje pomladi
stran
UREDNIŠKI ODBOR VIZITE:
Glavna urednica: Janda ŠPILER, odgovorna urednica: Biserka SIMČIČ in člani uredniškega odbora:
Zdenka SENIČAR, Anica KOLAR, Ana RIBIČ, Slavica NAUMOV, Mira RETELJ, Karmen
JANEŽIČ, Danica JOŽEF in zunanja sodelavka Tadeja KONEČNIK.
Oblikovanje: ARTELJE, Grafična priprava in filmi: ŠPES Grafika Novo mesto, tisk: TISKARSTVO
ŠEPIC, naklada:1400 izvodov



81

Razvaline gradu
Mehovo - navdih za
pohod

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI
Z DELOM IN DRUGI OSEBNI
PREJEMKI ZA LETO 2007
1 . DNEVNICE
PREHRANA
CELA ( nad 12 ur)

3,14 €
15,02 €

POLOVIČNA ( od 8 - 12 ur )

7,51 €

MALA ( od 6 - 8 ur )

5,26 €

Letno poročilo
za leto 2006

2. NOČNINA
nočnina v višini računa, za hotel, ki
ga odobri delodajalec
3. KILOMETRINA
službena pot 30% cene neosv.mot.bencina 95 oktanov

0,29 €

prevoz na delo - 15% cene mot.bencina 95 oktanov

0,15 €

4. REGRES ZA PREHRANO
na dan 3,14 €
5. LOČENO ŽIVLJENJE (upravičeni samo nad 100 km)

65,94 €
334,00 €

stanovanje 45% (preračun na 22 del.dni)
prehrana 55% (preračun na 22 del.dni)
6. NAGRADA OB UPOKOJITVI

3.443,00 €

tri poprečne plače na zaposlenega v RS (neobdavčeno)
7. NAGRADA OB DELOVNIH JUBILEJIH
za 10 let ( 50 % pop.neto plače)

267,51 €

za 20 let ( 75 % pop.neto plače)

401,26 €

za 30 let (100%pop.neto plače)

535,01 €

8. SOLIDARNOSTNA POMOČ

535,01 €

9. NAGRADE ZA OBVEZNO PRAKSO
UČENCEM
ŠTUDENTOM
cena mot bencina 95 oktanov
pop.neto plača
hrana na dan
št.del.dni

Naše delo temelji na znanju posamez
nikov in sodelovanju vseh zaposlenih.
Kakovost je rezultat strokovnega in
vestnega dela. Način za doseganje ciljev
kakovosti je sistem odnosov in komuni
kacij, v katerih vsak oddelek in vsak posa
meznik upošteva načelo sodelovanja in
enotnost pristopa.

3,14 €
21

1 UVOD
Finančni načrt za leto 2006
je bil zasnovan na realizaciji
pogodbe z ZZZS iz leta 2005.
Predviden je bil prihodek v
višini 8.736 mio SIT in predvi
deni odhodki v enaki višini.
Pogodbo z Zavodom za zdravs
tveno zavarovanje je bila skle
njena po izvedeni arbitraži dne
9.10.2006. Oktobra 2006 je bila
sklenjena tudi pogodba za izva
jaje enkratnega dodatnega pro
grama v višini 284 mio SIT. V letu
2006 je bil dogovorjen program
glede na leto 2005 večji za 2,86
%, vrednost programa pa za
6,77% višja od leta 2005. To po
meni, da so bile cene za pačilo
naših storitev višje za 3,8%.
V Splošni bolnišnici Novo me
sto smo tudi v letu 2006 sledili
usmeritvi, da se manj zahtevni
posegi opravljajo v dnevni in
enodnevni obravnavi, da se
zadrži dosežena kratka pov
prečna ležalna doba v naši bol
nišnici. Le- ta je v letu znašala
4,93 dni in je minimalno daljša
od povprečne ležalne dobe v
letu 2005.
Delovni program, dogovorjen
z letno pogodbo za leto 2006,
smo realizirali v celoti. Realizira

li smo tudi več kot 90 % enkrat
nega dodatnega programa,
kar je prispevalo k bistvenemu
skrajšanju čakalnih dob v naši
bolnišnici.
Plačilo storitev za akutno bol
nišnično obravnavo žal tudi v
letu 2006 ni bilo doseženo do
povprečja SPP regijskih bolnišnic
ali do višine plačevanja zasebni
kom v zdravstvu, kar nam znat
no znižuje prihodek in otežuje
poslovanje bolnišnice. Iz gradiva
v nadaljevanju je razvidno, da so
naše storitve akutne bolnišnične
obravnave še vedno podcenjene
za 220 mio SIT.
Finančni izid poslovanja bol
nišnice izkazuje, da je bila iz
koriščenost in poraba virov
sredstev v mejah planiranih
sredstev in da leto zaključuje
mo z minimalnim presežkom
prihodkov nad odhodki.
Osnovna usmeritev na po
dročju kakovosti je bila tudi
v letu 2006 politika poslovne
odličnosti, ki je strateška us
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meritev in sestavni del politike naše bol
nišnice.
Naše zdravstvene storitve morajo v celoti
ustrezati zahtevam uporabnikom (poslov
nim partnerjem), strokovnim standardom
dobre prakse in drugim veljavnim predpi
som, tako v pogledu strokovnosti, zaneslji
vosti kot tudi drugih zahtev in pričakovanj
uporabnikov (poslovnih partnerjev). Naše
delo temelji na znanju posameznikov in so
delovanju vseh zaposlenih. Kakovost je re
zultat strokovnega in vestnega dela. Način
za doseganje ciljev kakovosti je sistem
odnosov in komunikacij, v katerih vsak od
delek in vsak posameznik upošteva načelo
sodelovanja in enotnost pristopa. V okviru
nagrade za poslovno odličnost za leto 2006
smo se uvrstili med finaliste in za doseženo
število točk pridobili bronasto nagrado.
Vzpostavljali smo sistem vodenja kakovo
sti, ki je skladen z zahtevami mednarodnih
standardov ISO 9001:2000, za kar smo pri
dobili v maju certifikat. Aktivno smo sode
lovali tudi v projektih uvajanja kakovosti
v bolnišnicah pri Ministrstvu za zdravje in
smo dejansko izpolnili vse zahteve, ki jih
izkazujemo v kazalnikih kakovosti. Poleg
HACCP standarda, smo si na področju pra
nja tekstilij pridobili standard kakovostne
nege tekstilij RAL –GZ 992/1.
V letu 2006 so se uresničila tudi desetletja
dolga pričakovanja novomeške bolnišnice in
prebivalcev Dolenjske in Bele Krajine. Skupaj
z Ministrstvom za zdravje in sredstvi državne
ga proračuna smo uspešno zaključili investi
cijo v stavbo 3 - porodnišnica - in pridobili
prostore za nov operacijski blok, centralno
sterilizacijo, nevrološke, kirurške in inter
nistične specialistične ambulante ter bol
nišnično lekarno. V mesecu novembru smo
dokončani objekt slavnostno odprli in ga pre
dali v uporabo. Vrednost celotne investicije
je bila 2,5 milijarde tolarjev. Specialistične am
bulante in centralna sterilizacija so z delom
v novih prostorih začeli že maja, medtem ko
so bili prostori operacijskih dvoran in lekarne,
predvsem zaradi zapletov z nabavo opreme,
dokončani konec leta.
Tudi v letu 2007 bomo vodili poslovanje
bolnišnice v smeri naše vizije in poslanstva.
Do poletja 2007 bo izdelan tudi Strateški
razvojni načrt bolnišnice za obdobje 2007
– 2012, ki bo v skladu z usmeritvami Mini
strstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije začrtal smer razvoja
bolnišnice na vseh segmentih delovanja.
Mira Retelj, direktorica



Poleg akutne bolnišnične obravnave, smo
v letu 2006 planirali tudi 7.171 BOD neakut
ne obravnave, za bolnike, ki potrebujejo
nadaljevanje zdravljenja, rehabilitacijo,
zdravstveno nego ali paliativno oskrbo.
V specialistično ambulantni dejavnosti je
obračunska enota specialistična točka. V
dializni dejavnosti pa opravljene dialize.

2 FINANČNI IZID
Financiranje bolnišnice je v letu 2006 po
tekalo na osnovi pogodbe za leto 2005
in pogodbe za leto 2006. Plan in finančni
načrt za leto 2006 je bil narejen na osnovi
finančnega načrta ZZZS iz pogodbe za leto
2005 ter predvidenih sprememb v pogod
bi za leto 2006. Po določilih Splošnega in
Področnega dogovora za leto 2006 smo
za pogodbeno leto 2006 pridobili dodat
no 52 primerov angiografij, 100 artrosko
pij kolena, 8 operacij zamenjave kolka, 21
operacij sive mrene, 140 operacij kil, 157
operacij na ožilju, 95 operacij nosu in grla,
116 operacij žolčnih kamnov, 77 operacij
ELEMENTI

l.2002

Poslovno leto smo zaključili s presežkom
prihodkov nad odhodki v višini 142.822
SIT.
Tabela 2: Primerjava nekaterih elementov
poslovanja SB Novo mesto v obdobju 2002
–2006

l.2003

l.2004

l.2005

l.2006

PRIHODKI

7.147.732.461 7.518.371.131 8.008.203.208 8.790.822.249 9.110.422.449

ODHODKI

7.147.393.460 7.711.439.638 8.152.194.517 8.790.214.315 9.110.279.626

POSL.REZULTAT
GOSPODARNOST
DELEŽ DOB./IZG.V CP

339.001

-193.068.507

-143.991.308

607.934

142.822

100,00

97,50

98,23

100,01

100,00

0,00

-2,57

-1,80

0,01

0,00

rame, 50 operacij TVT v višini 160 mio SIT
za leto 2006. Kandidirali smo tudi za en
kratni program na področju ortopedije,
vendar za to dejavnost
v letu 2006 ni bilo razde
ljenega programa.

Slika 3: Gospodarnost SB NM v obdobju
2002 – 2006
* Gospodarnost je razmerje med prihodki in odhod

GOSPODARNOST

10.000

8.000
V PD je dogovorjena
višina ene uteži v višini
6.000
260.688 SIT. V primer,
4.000
da bi imela bolnišnica
2.000
ceno uteži kot je to do
0
govorjeno v PD, bi ime
la bolnišnica za 467 mio
SIT višji prihodek. To po
meni, da imamo v bol
nišnici še vedno zelo nizko ceno.

PRIHODKI
ODHODKI

l.2002

l.2003

l.2004

l.2005

l.2006

ki. Če je indeks večji od 100, je gospodarjenje pozi
tivno.

Tabela 1: Primerjava cen in razlika v prihod
ku bolnišnice

real. utež SB NM- 1,24

241.324

% od planske
cene
92,57

plan utež SB NM -1,24

236.371

90,67

-467.343.451

besedilo

vrednost SPP

razlika v prihodku
SB NM
-477.665.653

zasebniki cene 2005

260.688

100,00

-467.343.451

zasebnik novi v l.2006

248.048

95,15

-136.393.114

povprečje bolnišnic po FN 2006

250.429

96,06

220.018.115

planska cena po PD 2006

260.688

100,00

4.567.343.451

aktualno
3 IZKAZ PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov je sestavljen
na podlagi Zakona o računovodstvu.
Doseženi prihodki so v letu 2006 znašali
9.110.422.449 SIT in so za 3,64 % večji od
prihodkov v letu 2005 ter za 4,28% nižji
od planiranih.
Vsi odhodki so v letu 2006 znašali
9.110.279.626 SIT in so porasli glede na pre
teklo leto za 3,64%, v primerjavi s planom
pa so porasli za 4,28%. Glede na stopnjo
inflacije v letu 2006 smo pri prihodkih rea
lizirali 0,81 % realen porast, odhodki pa so
realno porasli za 0,82 %.

V primerjavi s planom so bili v letu 2006 pri
hodki višji za 4,28%. Planiranih prihodkov
ne dosegajo prihodki na trgu in sicer pri
hodki od gostinskih dejavnosti, ker v letu
2006 nismo realizirali investicije v bife v avli
ginekološke stavbe. V primerjavi z realiza
cijo v letu 2005 so najbolj porasli prihodki
iz opravljanja zdravstvenih storitev in sicer
na račun opravljenega enkratnega dodat
nega programa.
Odhodki so v primerjavi s planom porasli
za 4,28 %. Med stroški materiala so najbolj
porasli stroški za porabljene energente
(voda, električna energija, plin) in sicer za
28%, med stroški storitev pa stroški za sto
ritve čiščenja in sicer za 38%.

I. PRIHODKI SKUPAJ

REALIZACIJA
2005
SIT

REALIZACIJA
2006
SIT

PLAN 2006
SIT

REALIZACIJA
2006
€
38.017.119

A) PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI 8.732.056.171 9.091.899.681 8.694.975.090
1. PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA JAVNE
8.423.214.276 8.785.571.252 8.361.494.631
SLUŽBE
a) Prihodki iz programa ZZZS
8.335.905.996 8.673.145.818 8.265.953.740

37.939.825

b) Drugi prihodki
B) PRIHODKI IZ FINANCIRANJA
C) IZREDNI PRIHODKI
D) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI

36.661.539
36.192.396

87.308.280

112.425.434

95.540.891

469.143

308.841.895

306.328.429

333.480.459

1.278.286

4.994.949

2.881.572

5.079.404

12.025

51.674.958

12.801.286

30.423.338

53.419

2.096.171

2.839.911

5.628.565

11.851

II. ODHODKI SKUPAJ

8.790.214.315 9.110.279.626 8.736.106.395

38.016.523

A) STROŠKI DELA

5.003.412.168 5.313.055.159 4.983.232.202

22.170.986

1. OBRAČ. BRUTO PLAČE Z NADOM. IN NSP
2. DAJATVE NA PLAČE
3. DRUGI STROŠKI DELA
B) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
1. STROŠKI MATERIALA

3.640.241.236

3.892.356.796

3.619.430.089

16.242.517

843.773.125

845.858.132

813.187.711

3.529.703

519.397.807

574.840.231

550.614.402

2.398.766

3.276.887.192 3.374.975.740 3.295.044.777

14.083.524

2.409.301.251

2.485.934.932

2.412.399.014

10.373.623

1.944.840.171

1.917.068.691

1.946.537.288

7.999.786

464.461.080

568.866.242

465.861.726

2.373.837

867.585.941

889.040.808

882.645.763

3.709.902

C) AMORTIZACIJA

466.348.270

366.029.582

407.070.000

1.527.414

D) DRUGI STROŠKI

10.553.525

13.500.568

11.340.532

56.337

E) ODHODKI IZ FINANCIRANJA

22.772.573

31.344.400

32.565.045

130.798

a) Strošek zdravstvenega materiala
b) Ostali stroški materiala
2. STROŠKI STORITEV

F) IZREDNI ODHODKI

5.777.129

650.160

1.521.032

2.713

G) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI

4.463.458

10.724.016

5.332.807

44.751

607.934

142.822

0,00

0,00

III RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

prih.od financ.in
izredni prih.
0%

prih.iz tr ne dej.
3%

prih.iz javne
slu be
97%
prih.iz javne slu be

prih.od financ.in izredni
prih.

8.790.822.249 9.110.422.450 8.736.106.397

2. PRIHODKI IZ PRODAJE NA TRGU

STRUKTURA PRIHODKOV

prih.iz tr ne dej.

Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov v
obdobju 1.1. do 31.12.2006 v primerjavi s
preteklim obdobjem
ELEMENTI BILANCE USPEHA

Slika 2: Struktura prihodkov v letu 2006

Slika 3: Struktura odhodkov v letu 2006

STRUKTURA ODHODKOV
odhodki financ.in
drugi odh.
1%

stro ki dela
58%

stro ki materiala
27%

stro ki storitev
10%
amortizacija
4%

stro ki materiala stro ki storitev amortizacija
stro ki dela odhodki financ.in drugi odh.

PRIHODKI
Prihodki iz opravljanja javne službe
V osnovi jih razdeljujemo na prihodke, ki
izvirajo iz opravljanja programa iz Pogod
be z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
ter na druge prihodke iz opravljanja javne
službe.
Prihodki iz programa ZZZS za obvezni in
prostovoljni del predstavljajo 95,20 % vseh
prihodkov bolnišnice in so se v primerjavi s
preteklim letom povečali za 4,93%. Porast
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je viden predvsem na račun realizacije en
kratnega dodatnega programa.
Med druge prihodke iz opravljanja javne
službe uvrščamo še prihodke iz naslova po
vračil stroškov za sekundarije ter prihodke
iz naslova izobraževanja.
Prihodki iz javne službe predstavljajo
95,7% vseh prihodkov.
Prihodki iz prodaje na trgu
Med prihodke iz prodaje na trgu prišteva
mo predvsem prihodke od prodaje gostin
skih storitev (restavracija), storitve parkir
nine, prodaja energetskih storitev, manjši
delež pa odprodaja odpadnega materiala
ipd. Prihodki so nižji od planiranih zaradi
nerealizacije določenih zastavljenih projek
tov (bife v avli ginekologije).
Prihodki od prodaje na trgu predstavljajo
3,8 % vseh prihodkov iz poslovanja.
Prihodki iz financiranja
Prihodki iz financiranja vključujejo obresti,
dividende, finančne rabate v letu 2006 in
so nižji od realizacije v letu 2005.

datno pokojninsko zavarovanje ter mate
rialna povračila delavcem, kot so povračilo
stroškov za prevoz na delo, regres za pre
hrano delavcev, regres za letni dopust in
ostala povračila delavcem (solidarnostne
pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade,
premije za prostovoljno pokojninsko zava
rovanje). V letu 2006 predstavljajo stroški
dela 58,32% vseh stroškov bolnišnice.
Stroški materiala
Stroški materiala so vrednosti porabljene
ga materiala in sicer vrednosti porabljenih
zdravil, ostalega zdravstvenega materiala,
nezdravstvenega materiala, stroški porab
ljene energije, materiala in rezervnih de
lov porabljenih za vzdrževanje, izdatki za
nakup strokovne literature, časopisov in
drugih publikacij.
Poraba materiala: V letu 2006 zavzemajo v
strukturi celotnih odhodkov stroški mate
riala 27,6%. V primerjavi s preteklim letom
so se stroški za porabljen material povečali
za 3,2 %, planirane stroške pa smo presegli
za 3,1%. Stroški zdravil in ostalega medicin
sko potrošnega materiala so se v primerja
vi z letom 2005 znižali za 1,4%, v primerjavi
s planom pa so nižji za 1,5%.

Izredni prihodki
Izredni prihodki predstavljajo odpise obre
sti in ostale izredne prihodke. Izredne pri
hodke sestavljajo neobičajne postavke, ki
v obračunskem obdobju povečuje poslov
ni izid, nad tistega, ki izhaja iz poslovanja.
Izredni odhodki se nanašajo na odškodni
ne, odpise obresti, na povračila stroškov
izterjav in druge izredne prihodke.

Stroški storitev
Medicinske storitve
Medicinske storitve vključujejo stroške labo
ratorijskih in drugih zdravstvenih storitev, ki
jih naša bolnišnica naroča pri drugih izvajal
cih (Zavod za zdravstveno varstvo, Klinični
center, Onkološki inštitut…), kot tudi stroške
testiranja krvi krvodajalcev. V strukturi vseh
odhodkov predstavljajo 3,43%.

Prevrednotovalni prihodki
Prevrednotovalnimi prihodki so prihodki
nastali pri odtujitvi neopredmetenih dol
goročnih sredstev in opredmetenih osnov
nih sredstev, odpisi obveznosti iz preteklih
let (v našem primeru obresti) ter drugi pre
vrednotovalni prihodki.
Ko prihodke iz financiranja in izredne pri
hodke razdelimo med javno službo in trg
po strukturi, dobimo razmerje med javno
službo in tržno dejavnostjo 97: 3.

Vzdrževanje
Stroški tekočega in investicijskega vzdr
ževanja so v letu 2006 znašali 1,64% vseh
odhodkov. Največji delež v tej skupini
stroškov predstavlja vzdrževanje in ser
visiranje medicinskih aparatov, kar smo
izvajali v skladu s planom. Pri sprotnem
vzdrževanju stavb, pa so bila v skladu s fi
nančnim načrtom opravljena minimalna
slikopleskarska dela in sanacija sanitarij.

ODHODKI
Stroški dela
Med stroške dela vključujemo stroške plač
z vsemi davki in prispevki, premije za do



Investicije
Skupna vrednost sredstev, porabljenih za
nabavo nove opreme v letu 2006 znaša
373,7 mio SIT. V letu 2006 smo dokončali
investicijo v stavbo – 3 (operativni blok, spe
cialistične ambulante, bolnišnična lekarna in
centralna sterilizacija). Gradbeno obrtniška
dela so bila zaključena v letu 2003, v letih

2004-2006 pa so potekale aktivnosti za na
kup medicinske in pohištvene opreme. Jav
na naročila v zvezi z nakupom so se izvajala
na Ministrstvu za zdravje. Specialistične am
bulante kirurške, internistične in nevrološke
dejavnosti ter diabetični dispanzer, so se v
nove prostore preselile že aprila 2006, cen
tralna sterilizacija pa maja 2006. OP blok in
bolnišnična lekarna sta bila dokončana v
mesecu novembru, po zaključku javnega
razpisa za dobavo OP miz.

aktualno
Odhodki financiranja in izredni odhodki
Odhodki za obresti predstavljajo v struk
turi vseh odhodkov v letu 2006 0,34%.
Obračunane obresti so posledica slabe
likvidnosti, v kateri se bolnišnica nahaja
že vrsto let in je rezultat podfinaciranosti
s strani ZZZS in tako nastalih in nepokritih
izgub iz preteklih let.
Prevrednotovalni odhodki
V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem
načrtu za proračunske uporabnike se v tej
podskupini izkazujejo prevrednotovalni od
hodki zaradi oslabitve zalog, terjatev iz poslo
vanja in opredmetenih osnovnih sredstev.

4 KADRI
Stopnja
izob.
VII/2

17,92

174

19,59

211

22,47

121,26

VI

63

7,05

50

5,63

36

3,83

72,00

V

407

45,58

405

45,61

440

46,86

108,64

IV

35

3,92

37

4,17

42

4,47

113,51

II-I

132

14,78

125

14,08

112

11,93

89,60

Skupaj

893

100,00

888

100,00

939

100,00

105,74

Tabela 4: Pregled vrednosti investicije
gradbeno obrtniška dela

strukšt.
struktura št. del.2006 struktura IND06/05
tura
del.2005
10,75
97
10,92
98
10,44
101,03

160

Standardi za načrto
vanje
kadrovske
funkcije v javnih
zdravstvenih zavo
dih so pomanjkljivi,
saj imamo trenutno le
standarde za speciali
stično ambulantne de
javnosti, ki jih določa
Področni dogovor za
leto 2006, za načrto
vanje zaposlenih v

OPIS DEL

V povprečju je bilo zaposlenih 919 de
lavcev. Za določen čas je bilo 108 delavcev,
od tega 22 pripravnikov. Na dan 31.12.2006
je bilo skupno zaposlenih 939 delavcev.
Glede na leto 2005 je porast kadra za 5,7%,
kar pomeni 51 delavcev več kot je bilo za
poslenih na dan 31.12.2005.
Tabela 5. Struktura kadra po stopnji stro
kovne izobrazbe v letu 2006

št.
del.2004
96

VII

bolnišničnih dejavnostih pa še vedno
uporabljamo standarde, ki so bili podani
v Nacionalnem programu zdravstvenega
varstva Republike Slovenije – zdravje za
vse do leta 2004. Osnova za načrtovanje
pa je tudi program zdravstvenih storitev,
ki je predmet letnega dogovarjanja z Zavo
dom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
ki pogodbeno določa število izvajalcev.

Slika4. Struktura kadra po stopnjah izobrazbe v letu 2006
Struktura kadra po stopnjah strok.izobrazbe v letu 2006

12%

22%

VII
V
IV

4%

II-I

48%

v 000 SIT

v€

Vir SB

Skupaj

Skupaj v €

1.182.923

77.104

1.260.027

5.257.999

vrednost že zgrajenega dela do l. 1997

438.250

438.250

1.828.785

projektna dokumentacija

64.341

64.341

268.490

nadzor

7.675

7.675

32.027

oprema

411.362

507.924

2.119.529

drobni inventar

73.248

73.248

305.658

OP mize

135.997

135.997

567.505

skupaj

2.201.796

2.487.462

10.379.995

173.666

VII/2
VI

Vir MZ

96.562

10%

4%

Fluktuacija v letu 2006
V bolnišnici tudi v letu 2006 fluktuacija de
lavcev ni bila problematična. Bolnišnico
je zapustilo 47 delavcev, od tega jih je 4
odšlo zaradi zaposlitve v drugi organizaci
ji. Razlog prenehanja je v največ primerih
manj ugoden delovni čas (turnus, nočno,
nedeljsko delo) in
težji delovni pogoji pri kadru za zdravstve
no nego. 11 zaposlenih se je upokojilo,
129 zaposlenim pa je delovno razmerje



aktualno
Tabela 6: Število zaposlenih po strok. izobrazbi - zdravstveni in nezdravstveni delavci
stopnja
izobr.
VII/2
VII

2005
zdrav.
del

nezdr.
del.

2006

% zdrav. %nezdr. zdrav.
del
del.
del

nezdr. % zdrav. %nezdr.
del.
del
del.

IND

IND

zdr.del

nezdr.del

97

0

15,80

0

98

0

14,74

0

101,03

166

19

27,04

6,93

187

24

28,12

8,76

112,65

126,32

VI

32

7

5,21

2,55

30

6

4,51

2,19

93,75

85,71

V

319

86

51,95

31,39

350

90

52,63

32,85

109,72

104,65

IV

37

0,00

13,50

42

0,00

15,33

II-I

125

0,00

45,62

112

0,00

40,88

89,60

274

100

100

274

100 100,00

108,31 100,00

Skupaj

614

struktura 69,14 30,86

665

70,82 29,18

prenehalo po poteku delovnega razmer
ja za določen čas. V bolnišnici se je v letu
2006 zaposlilo 98 novih delavcev.
Strokovno izobraževanje in izobraževa
nje ob delu
V letu 2006 je potekalo strokovno izpopol
njevanje in izobraževanje vseh profilov. Za
izobraževanje je bilo plačanih 30.202 ur od
sotnosti, to pomeni 1,65 % vseh plačanih ur
oziroma 15 delavcev odsotnih dnevno.



113,51

102,42

94,57

5 VARSTVO PRI
DELU
V letu 2006 so bile iz področja varstva pri
delu in požarnega varstva opravljene na
slednje dejavnosti:
Varnost in zdravje pri delu
Izobraževanje na področju varnosti in
zdravja pri delu je uspešno opravilo 183
udeležencev (117 zaposlenih, 75 oseb na

delovni praksi, 1 zaposlen podjetja Intel).
Po sprejetem planu preventivnih pregle
dov, je periodične zdravstvene preglede
opravilo 288 zaposlenih.
Opravljenih je bilo 1073 merjenj osebnih
dozimetrov zaposlenih na področjih ioni
zirajočega sevanja. Na 85 merilnih mestih
so bile opravljene meritve mikroklime. Na
187 merilnih mestih so opravljene meritve
razsvetljave. Na 112 merilnih mestih so bile
opravljene meritve prezračevanja.
Pregledano je bilo 164 strojev in naprav in
vsi strelovodi (84 merilnih mest). Izvajajo
se periodične meritve temperature v hla
dilnikih (20). Redno se izvajajo pregledi in
meritve elektroinstalacij v vseh prenovlje
nih prostorih.
Požarno varstvo
Opravljeni so bili redni letni pregledi ga
silnikov, notranjih hidrantov, zunanjih
hidrantov in hidrantnega omrežja ter ioni
zacijskih javljalnikov požara. Redno vsak
teden so bili opravljeni vizualni pregledi
sistemov požarne zaščite. Narejena pa je
bila tudi posodobitev in dopolnitev požar

aktualno
stopku z naročilnico (v vrednosti 480.000,00 EUR).
Dva postopka po omejenem
postopku je za nas izpeljalo
tudi Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije.
Poleg tega smo v letu 006 smo
na podlagi izvedenih postopkov,
ki jih je za nas kot naročnika izvajalo Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju: MZ) v skupaj izvedenih
9-ih javnih naročilih po omejenem
postopku, sklenili 67 pogodb (v
vrednosti 485.01,44 EUR).
Skupaj je bilo sklenjenih 84
pogodb.

LETNO POROČILO

7 KONTROLE
ZZZS
2006

NOVO MESTO, FEBRUAR 2007

nih in evakuacijskih načrtov.
Nadgrajena je bila varnostna
razsvetljava in sistem avtomatičnega javljanja požarov.

6 JAVNA
NAROČILA
Splošna bolnišnica Novo mesto
je v letu 006 v postopkih nabave materiala, storitev in opreme upoštevala Zakon o javnih
naročilih in Organizacijski predpis ISO iz tega področja. Izbire
dobaviteljev: zdravil, medicinskega potrošnega materiala,
nemedicinskega materiala in
storitev so bile izpeljane na
podlagi izvedenih javnih razpisov in s postopki za oddajo
naročil malih vrednosti.
V skladu z narejenim letnim
načrtom nabav je bilo v letu
006 na podlagi javnih razpi-

sov za oddajo naročil blaga, storitev ter gradbeno obrtniških in
instalacijskih del izpeljanih:
• 1 javnih naročil po omejenem postopku. Na podlagi izvedenih omejenih
postopkov v letu 006 in
še veljavnih omejenih postopkov iz leta 005 smo
sklenili 115 pogodb v vrednosti 4.98.0, EUR,
• 7 javnih naročil po odprtem postopku, s podpisom 7 pogodb (v vrednosti
1.090.750,00 EUR)
•  javna naročila po postopku s pogajanji, s podpisom
 pogodb (v vrednosti
86.555,8 EUR)
• 90 javnih naročil male
vrednosti, s podpisom
90 pogodb (v vrednosti
1.476.869,75 EUR),
• 490 javnih naročil male
vrednosti, z oddajo javnih
naročil po enostavnem po-

V letu 006 smo imeli 6 nadzorov ZZZS. Pri 7 nadzorih oz.
pri 6,9 % ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti, pri ostalih pa so
bile ugotovljene naslednje nepravilnosti:
- preveč zaračunanih storitev
v ambulantah
- nepravilen obračun storitev označenih z ***
- neprava SPP grupa
- podvajanje obračunanih
storitev
- napačna šifra storitve
- predpis zdravila na recept
za samoplačnike
- v kartonu ni napotnice,
zato se opravljena storitev
ne prizna
S stornacijami smo nepravilnosti
odpravili, za predčasen predpis
ortopedskega pripomočka in
predpis zdravila na recept za samoplačnike pa smo ZZZS povrnili škodo v višini 11.064 SIT.

8 NOTRANJA
REVIZIJA
Notranji nadzor javnih financ v
skladu s 100. členom Zakona o
javnih financah (ZJF) (Uradni list
RS, št. 79/99 in nadaljnji) vključuje

sistem finančnega poslovodenja
in kontrol ter notranjega revidiranja, pri čemer je za vzpostavitev
in delovanje sistema notranjega
nadzora javnih financ odgovoren direktor Splošne bolnišnice
Novo mesto.
Finančno poslovodenje obsega
vzpostavitev in izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračunov
ter finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom,
doseči zastavljene cilje ter zagotoviti, da bodo sredstva zavarovana pred izgubo, oškodovanji
in prevarami. Notranje kontrole
obsegajo sistem postopkov in
metod, katerih cilj je zagotoviti
spoštovanje načel zakonitosti,
preglednosti, uspešnosti, učinkovitosti in gospodarnosti.
Notranje revidiranje zagotavlja
neodvisno preverjanje sistemov
poslovodenja in kontrol ter
svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti.
Pravilnik določa, da je proračunski uporabnik, torej tudi
Splošna bolnišnica Novo mesto kot posredni proračunski
uporabnik, dolžna zagotoviti
notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto na enega
izmed naslednjih načinov:
- z lastno notranjo revizijsko
službo ali
- s skupno notranjo revizijsko službo ali
- z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja.
V letu 006 je Splošna bolnišnica
Novo mesto notranjo revizijo izvedla z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja, ki so bili izbrani na skupnem javnem razpisu,
izvedenem s strani Združenja
zdravstvenih zavodov Slovenije. Zunanji izvajalec je revizijo v
Splošni bolnišnici Novo mesto
izvedel na naslednjih področjih
poslovanja:
- plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
- blagajniško poslovanje,
- popis osnovnih sredstev in
drobnega inventarja.
Pripravila: Cvetka Barbo,
vodja ekonomske službe 
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aktualno
Javni zdravstveni zavodi nedvomno poslujejo pod po
goji t.i. naravnega monopola z vsemi njegovimi nega
tivnimi značilnostmi. In obstoj takega naravnega mono
pola opravičuje državno intervencijo. Posledica novo
nastale konkurence bo prav gotovo večja produktiv
nost, boljša organiziranost in koordiniranost ter večja
stroškovna učinkovitost obstoječih javnih zavodov in s
tem celotnega zdravstvenega sistema

Strokovno poročilo za
leto 2006
1 UVOD
V letu 2006 je bil redni delovni program
realiziran v planirani višini. Poleg rednega
programa je bil v letu 2006 realiziran tudi
dodatni program, za katerega je sredstva
zagotovilo Ministrstvo za zdravje in na ta
način omogočilo skrajševanje nesprejem
ljivih in neuravnoteženih čakalnih dob. Do
datni program je v naši bolnišnici obsegal
19,87% rednega programa in je prispeval k
bistvenemu skrajšanju čakalnih dob. Z reali
zacijo enkratnega dodatnega programa so
se čakalne dobe na posamezne operacije
skrajšale od 0,5 – 8 mesecev, kar pomeni,
da so se na določenih specialističnih po
dročjih čakalne dobe skrajšale celo pod do
govorjeno čakalno dobo. Enkratni dodatni
program je bil realiziran v štirih mesecih,
pretežno v popoldanskem času, kar kaže
na izjemno pripravljenost in dobro organi
ziranost izvajalcev dodatnega programa.
Ministrstvo za zdravje je tudi v letu 2006 na
daljevalo s politiko podeljevanja koncesij
z namenom zagotavljanja večje dostopno
sti zdravstvenih storitev ter zmanjševanja
monopolnega položaja javnih zavodov.
Javni zdravstveni zavodi nedvomno poslu
jejo pod pogoji t.i. naravnega monopola
z vsemi njegovimi negativnimi značilnost
mi. In obstoj takega naravnega monopola
opravičuje državno intervencijo. Posledica
novo nastale konkurence bo prav gotovo
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večja produktivnost, boljša organiziranost
in koordiniranost ter večja stroškovna učin
kovitost obstoječih javnih zavodov in s tem
celotnega zdravstvenega sistema. Uporab
nikom naših storitev bo omogočena večja
izbirnost ter boljša dostopnost in preskrb
ljenost. Hkrati bo sistem kakovosti, ob ohra
njenih dosedanjih dosežkih zdravstvenega
sistema, še bolj zaostren zaradi obstoječe
konkurence.
V preteklem letu so bile koncesije pode
ljene trem zdravnikom naše bolnišnice,
vendar ob tem nismo izgubili rednega de
lovnega programa, ker sta bili koncesiji na
področju ortopedije podeljeni iz področja
širitve programa, koncesija na področju
okulistike pa je bila podeljena za drugo
območno enoto. V perspektivi je mogoče
pričakovati še več podeljenih koncesij, kar
pomeni za bolnišnico izgubo programa,
posledično presežek kadra in presežek
prostorskih zmogljivosti. Prilagoditve bol

nišnice bodo nujne, predvsem bo potreb
no razmišljati v smeri maksimalnega sode
lovanja bolnišnice in čistih zasebnikov ali
pa nosilcev koncesije (najem prostorov bol
nišnice, najem kadra, opreme, …) ter tudi
o večjem pridobivanju lastnih sredstev s
ponudbo storitev bolnišnice. Izpostavlje
na bo kakovost storitev glede na novo
nastalo konkurenčno okolje s ciljem ohra
njanja programov in polne zaposlenosti.
Tako kot čisti zasebniki v zdravstvu ter tako
kot koncesionarji se bodo tudi bolnišnice
morale obnašati po tržnih zakonitostih, da
bodo konkurenčne in da bodo preživele. In
tudi v tem segmentu bo potrebna državna
intervencija. V odnose na trgu zdravstve
nih storitev nista vključena le bolnik kot
povpraševalec in ponudnik kot izvajalec
zdravstvenih storitev, temveč je akterjev, ki
vplivajo na odnose več. Pomembna dejav
nika sta zdravstveno zavarovanje in država
s svojimi ukrepi, predvsem makroekonom
skimi, pa tudi konkretnimi.
V letu 2006 so bili dokončani projekti,
začeti v preteklih letih: operacijski blok,
centralna sterilizacija, centralna lekarna ter
specialistične ambulante za interno, nevro
logijo in kirurgijo. Navedeni projekti pred
stavljajo veliko pridobitev za bolnišnico in
omogočajo uresničevanje temeljnega in
prioritetnih ciljev, ki se nanašajo predvsem
na povečanje dostopnosti do zdravstvenih
storitev, na povečanje stroškovne učinkovi
tosti in na izboljševanje kakovosti.

2 REALIZACIJA
DELOVNEGA
PROGRAMA
V letu 2006 je bil delovni program v bol
nišnici realiziran na 361 posteljah. Pov
prečna zasedenost postelj je bila 85,33%
kar pomeni, da je bilo na dan povprečno
zasedenih 308 postelj. Povprečna ležalna
doba v letu 2005 je bila 5,22 dneva in je za
1,75 % daljša v primerjavi z letom 2005, kar
je posledica večjega premeščanja pacien
tov v neakutno obravnavo kot v letu 2005.
V zadnjih petih letih beležimo zniževanje
posteljnega fonda za 73 postelj, kar je po
sledica zmanjševanja delovnega programa
v bolnišnici v letih 2001-2003 na račun
preskrbljenosti, kakor tudi konstantnega

aktualno
skrajševanja ležalne dobe v akutni bol
nišnici.
Delovni program je bil realiziran v planirani
višini. Realizacijo prikazuje tabela 2.1.:
Tabela 2.1.: Realizacija delovnega programa v letu 2006, primerjalno z letom 2003, 2004 in 2005

1
SPP PRIMERI V
HOSPITALU
* ZZZS
* Ostali
SPP PRIMERI V
ENOD.BOLNIŠNICI
* ZZZS
* Ostali
SPEC.AMB. TOČKE
* ZZZS
* Ostali
SPEC.AMB. OBISKI
* ZZZS
* Ostali
OBISKI V GINEKOL.
DISP.
* ZZZS
* Ostali
NEAKUTNA
BOLNIŠ.
OBRAVNAVA
* ZZZS
* Ostali
DIALIZA
* ZZZS
* Ostali

Realizacija

Realizacija

Realizacija

Realizacija

PLAN

IND

IND

2003

2004

2005

2006

2006

(5:4)

(5:6)

2

3

4

5

6

7

8

16.510

15.053

15.105

16.182

14.911

107

109

16.399
111

14.903
150

14.984
121

16.045
137

14.751
160

107
113

109
86

2.723

3.782

4.137

3.771

4.720

91

80

3.714
4.126
3.754
4.689
68
11
17
31
2.086.555 2.053.451 1.896.729 1.956.014
1.987.920 1.953.523 1.881.989 1.942.614
98.635
99.928
14.740
13.400
167.884
169.158
177.038
163.951
166.465
167.942
175.802
162.567
1.419
1.216
1.236
1.384

91
155
92
96
15
105
105
102

80
55
97
97
110
108
108
89

2.312
411
2.002.363
1.902.997
99.366
170.432
168.676
1.756
10.012

12.902

14.716

14.240

7.840

97

182

9.996
16

12.853
49

14.606
110

14.202
38

7.812
28

97
35

182
136

4.810

6.577

7.667

7.445

7.171

97

104

4.810
0
15.897
15.884
13

6.577
0
17.103
16.977
126

7.638
29
18.122
18.114
8

7.436
9
17.279
17.279
0

7.131
40
19.191
19.182
9

97
0
95
95
0

104
0
90
90
0

V akutni bolnišnični dejavnosti je bilo skup
no realiziranih 322 SPP nad planom, kar
predstavlja realizacijo plana bolnišničnih
primerov v višini 102%.
V enodnevni bolnišnici je bilo realiziranih
3.771 SPP, oziroma 949 SPP manj od pla
niranih, kar predstavlja realizacijo plana v
višini 80%.
Povprečni SPP količnik je bil 1,25 utežne
točke. SPP količniki po oddelkih so prika
zani v:
Graf 2.1. prikazuje obravnavo odpuščenih
pacientov oz. SPP primerov iz akutne bol
nišnične obravnave v letih 2004-2006.

Graf 2.1.: Realizacija SPP primerov v akutni
bolnišnični obravnavi v letih 2004-2006

Z razvojem neinvazivnih kirurških metod
zdravljenja so se skozi leta ustvarili pogo
ji za izvedbo akutnih bolnišničnih obrav
nav v enodnevni bolnišnici. V letih 2000
– 2006 ugotavljamo ugoden trend oziro
ma naraščanje obsega dela v enodnevni
bolnišnici
Gibanje prenosa storitev iz akutne bol
nišnice v enodnevno bolnišnico in v spe
cialistične ambulante v letih 2000 – 2006
je razvidno iz grafa 2.2.
Nova organizacijska struktura dela v bol
nišnici (akutna bolnišnica, akutna enod
nevna bolnišnica, neakutna bolnišnična
obravnava, specialistična ambulantna
obravnava) prinaša racionalizacijo dela, je
pacientu prijaznejša oblika zdravljenja, na
daljši rok povečuje dostopnost do zdravs
tvenih storitev ter dolgoročno prinaša pozi
tivni ekonomski učinek. Zahteva pa stroge
pogoje upoštevanja protokolov, dogovo
rov, pravil ter dogovorjenih programov in
ordinacijskih časov.
Čakalne dobe so se v letu 2006 gibale v
mejah določil dogovora z ZZZS območno
enoto. V perspektivi je možno objektivno

SPP PRIMERI V AKUTNI BOLNIŠNICI
8000
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DELOVNI PROGRAM

Poleg rednega programa je bil v letu 2006
izveden tudi enkratni dodaten program, ka
terega je razpisalo Ministrstvo za zdravje.
Program je bil pri večini operacij realiziran
v celoti, razen pri operacijah sive mrene,
ortopedskih operacijah rame ter PTA prei
skavah. Dodatni program je predstavljal v
povprečju 19,87% rednega programa pros
pektivnih primerov. Realizacija enkratnega
dodatnega programa je prikazana v tabeli
2.2.
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Tabela 2.2: Prikaz realizacije enkratnega dodatnega programa v akutni bolnišnici v letu 2006, primerjalno z
letom 2005
ENKRATNI DODATNI
PROGRAM

angiografija
operacija sive mrene
operacije varic
operacije kile
operacije žolčnih kamnov
endoproteza kolka
endoproteza kolena
rekonstr. Križnih vezi
artroskopija kolena in
gležnja
ortopedske operacije rame
op.karpalnega kanala
PTA preiskave
operacije nosu in grla v ORL
Skupaj

Realizacija
DP 2005

Plan
2006

60
565
89
90
77
26
0
0

37
286
200
13
48
40
36
30

37
248
200
13
48
40
36
30

0
-38
0
0
0
0
0
0

100
87
100
100
100
100
100
100

62
44
225
14
62
154

242
1.519
435
548
362
84
13
80

15,29
16,33
45,98
2,37
13,26
47,62
276,92
37,50

77

70

70

0

100

91

266

26,32

38
26
50
55
891

-12
0
-62
0
-112

76
100
45
100
89

69

138
115
0
682
4.484

27,54
22,61

55
0
0
50
1.089

Realizacija Razlika
DP 2006 plan-real

50
26
112
55
1.003

Ind re
06/pl

Ind re06/ Realizacija
re05
RED.P. 2006

110
82

Tabela 2.3: Prikaz realizacije rednega programa v akutni bolnišnični obravnavi, enodnevni
bolnišnični obravnavi ter neakutni bolnišnični obravnavi v letu 2006

Dejavnost

REALIZACIJA
SPP AKUTNA
BOLNIŠNIČNA
OBRAVNAVA
2006

REALIZACIJA
SPP
REALIZACIJA
ENODNEVNA
SPP SKUPAJ
BOLNIŠNIČNA
2006
OBRAVNAVA
2006

REALIZACIJA
V DNEVNI
BOLNIŠNICI
V%
2006

REALIZACIJA
BOD NEAKUTNA
BOLNIŠNIČNA
OBRAVNAVA 2005

% DP glede na
redni program

8,06
19,87

Graf 2.2.: Prenos realizacije iz akutne bol
nišnice v enodnevno bolnišnico in speciali
stične ambulante v letih 2000-2006
Re aliz acija v akutni bolni nici,
v e nodne vni bolni nici in v
ambulantah v le tih 2000-2006
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stroke
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16.182

485

3.771

pričakovati skrajševanje čakalnih dob ob
predpostavki nadaljnjega zagotavljanja
dodatnih programov s strani Ministrstva
za zdravje. Z dodatnim programom, odo
brenim ob koncu leta 2006, so se čakal
ne dobe na določenih specialističnih po
dročjih skrajšale pod dogovorjeno čakalno
dobo.
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7.445

Z realizacijo enkratnega dodatnega pro
grama so se čakalne dobe na posamezne
operacije skrajšale od 0,5 – 8 mesecev, kar
je prikazano v tabeli 2.4.:

Enodnevna bolni nica

Akutna bolni niŁna
obravnava
2006
2004
2002
2001
2000

0

50

100

150

200

250

300

aktualno
Tabela 2.4.: Primerjalni pregled čakalnih dob za posamezne operacije na dan 01.01.2006
in 31.12.2006

215
83
540
26
20
4
250
93
163
32

-104
-52
-137
-8
-7
8
-157
-17
-81
-15

Graf 4. 1.: Povprečna poraba zdravil na bolnika v letih 2004-2006
PORABA ZDRAVIL IN LEKARNIŠKEGA MATERIALA NA BOLNIKA
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V letu 2006 se je nadaljevalo spremljanje
kolonizacij in okužb na enak način, kot v
preteklih dveh letih:
- z jemanjem nadzornih kužnin po spre
jetem dogovoru,
- s spremljanjem rezultatov diagno
stičnih kužnin,
- s spremljanjem porabe in zdravljenja z
vankomicinom,
- s spremljanjem zdravljenja z linezolidom,
- s spremljanjem porabe mupirocina,
- s spremljanjem uspešnosti dekolonizacij,
- z rednimi obiski odgovornega sanitarnega
inženirja za bolnišnično higieno pri vseh
bolnikih, pri katerih je odkrit MRSA,
- z mesečnimi analizami incidence in pre
valence bolnikov z MRSA kolonizacijo
ali okužbo,
- z analizami možnega izvora MRSA s
poudarkom na odkrivanju znotraj bol
nišničnih prenosov.
Načini spremljanja kolonizacij in okužb z
MRSA in izvajanje kontaktne izolacije so na
pisani v protokolih, sprejetih na sestankih
KOBO in odobrenih s strani strokovnega
direktorja. Spremljanje in ukrepanje ob ko
lonizaciji ali okužbi z MRSA na bolnišničnih
oddelkih v letu 2006. Spremljanje in ukre
panje ob kolonizaciji ali okužbi z MRSA na
odseku za hemodializo v letu 2006. Pripo

-5
-3
-8
-2
-5
1
-1
0
-0,5
-0,5

KR

3 KOMISIJA ZA
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varice
op.kolena
op.rame
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CT
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čakajočih 2007, na dan čakajočih 2006, na dan
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31.12.2006 v
na dan
01.01.2006 v
31.12.2006
mesecih
01.01.2006
mesecih

ročila za izvajanje izolacije pri bolnikih,
obolelih ali koloniziranih z MRSA.
Spremljanje kolonizacij in okužb z MRSA
na bolnišničnih oddelkih je organizacijski
predpis v sklopu projekta ISO 9001:2000.
Glede na prikazane podatke je prevalen
ca MRSA v porastu, incidenca kolonizacij
z MRSA v letu 2006 ostaja približno enaka.
Število invazivnih okužb je v upadanju. Z
vankomicinom je bilo zdravljenih več
MRSA pozitivnih bolnikov kot v preteklih
letih. Še vedno nimamo dobrega nadzora
nad razlogi in uspešnostjo terapije z van
komicinom, kar je osnova za racionalnejše
načrtovanje terapije. Enako velja za nadzor
nad dekolonizacijami. Ugotavljamo zelo
slab uspeh dekolonizacij in tudi nižje šte
vilo le teh kot v preteklih letih. Z dobro
računalniško podporo bi bile analiza dela
lažje in boljše.

PLAN 2006

Graf 4.2.: Skupna poraba antibiotikov (J01) v DDD/100 BOD v letih 2004 – 2006
Skupna poraba antibiotikov (J01) v letih 2004 - 2006
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4 KOMISIJA ZA
ZDRAVILA IN
LEKARNIŠKI MATERIAL

Glede na leto 2005 so se po vrednosti po
večala poraba sredstev za zdravila za novo
tvorbe in imunomodulatorji (L) in za zdravi
la mišično skeletnega sistema (M).
V grafu 4.1. je prikazana poraba zdravil in
ostalega medicinsko potrošnega materia
la na bolnika v letih 2004 – 2006, v grafu
4.2. pa je prikaz porabe antibiotikov v letih
2004 -2006.

5 ORGANIZACIJA
DELA

Stroški za zdravila se v 2006 niso bistveno
povečali. Največji delež porabe je pri zdra
vilih za zdravljenje infekcij ter zdravilnih za
bolezni krvi in krvotvornih organov.
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Bolnišnica je organizirana v skladu s spre
jetimi smernicami Ministrstva za zdravje.
Obravnava bolnikov je razdeljena na akut
no bolnišnično obravnavo in neakutno
bolnišnično obravnavo ter ambulantno
specialistično obravnavo. Realizacija je
izražena v SPP primerih ter dnevih neakut

ne obravnave, specialistično ambulantne
storitve pa se evidentirajo v točkah in šte
vilu pregledov. Racionalizacija dela in orga
niziranosti bolnišnice teži k vse večjemu
številu obravnav v enodnevni bolnišnici,
kar je po stališčih stroke za paciente pri
jaznejša in varnejša oblika dela. Skladno
s tem se bo še naprej nižal posteljni fond
v klasičnem hospitalnem delu akutne bol
nišnice, naraslo pa bo število obravnav v
sistemu specialističnih ambulant. Novosti
v stroki, zlasti na segmentu operativnih
dejavnosti, objektivno podajajo možno
sti še nadaljnjega krajšanja ležalnih dob
in posegov v obliki ambulantnih oziroma
enodnevnih storitev.
Na podlagi mednarodnih in nacionalnih
izhodišč in v okviru uvajanja kakovosti v slo
venske bolnišnice je Ministrstvo za zdravje
RS, oddelek za kakovost v zdravstvu, pripra
vilo priročnik Splošnih standardov zdravs
tvene obravnave bolnišnice.

aktualno
in varnost pacientov: Lučka
KOSEC, dr.med., spec. anesteziologije in reanimatologije.

STROKOVNO POROČILO
2006

NOVO MESTO, FEBRUAR
2007

Sistem kakovosti v zdravstvu
v RS, opredeljuje aktivnosti na
omenjenem področju:
- uvedbo samoocenjevanja in akreditacijo zdravstvenih organizacij zaradi
zagotavljanja nenehnega
izboljševanja kakovost,
- uvedbo zahtev za upravljanje celovite kakovosti/
nenehnega izboljševanja
kakovosti in zahteve po samoocenjevanju in akreditaciji zdravstvenih organizacij
v zakonodajo,
- ustanovitev Agencije RS za
kakovost v zdravstvu.
Splošna bolnišnica Novo mesto je dolžna v skladu s smernicami Ministrstva za zdravje o
uvajanju kakovosti v slovenske
bolnišnice skrbeti za nenehno

izboljševanje kakovosti zdravstvene oskrbe v bolnišnici. Za
realizacijo uvajanja kakovosti
v bolnišnico je bil v letu 006
imenovan Odbor za kakovost
in varnost pacientov in Komisija za kakovost in varnost pacientov.
Odbor za kakovost in varnost
pacientov deluje v sestavi:
- direktorica: Mira RETELJ,
univ.dipl.org.
- strokovni direktor: Josip
SMODEJ, dr.med., spec.
splošne kirurgije
- glavna medicinska sestra
bolnišnice: Zlata REBOLJ,
dipl.m.s.
- predstavnica vodstva za
kakovost: Biserka SIMČIČ,
dipl.ekon., spec.posl.ekon.
- vodja Komisije za kakovost

Naloge, pooblastila in pristojnosti Odbora za kakovost in
varnost pacientov so:
- uvedba sistema upravljanja
celovite kakovosti/nenehnega izboljševanja kakovosti,
- zapis in izvajanje srednjeročnih strateških ciljev s
področja kakovosti in varnosti,
- merila klinične uspešnosti
na ravni zavoda, oddelka/
predstojnikov in drugih
zdravstvenih delavcev in
sodelavcev ter merila uspešnosti ne zdravstvenih
delavcev s področja kakovosti in varnosti,
- pospeševanje aktivnosti za
kakovost in varnost,
- ustvarjanje kulture kakovosti in varnosti,
- zagotavljanje virov za področje kakovosti in varnosti,
- nadzor kakovosti in varnosti,
- organiziranje srečanj znotraj bolnišnice s temo varnosti in kakovosti najmanj
enkrat na  mesece, kjer se
predstavijo zlasti aktivnosti, ki potekajo znotraj bolnišnice, problemi pri izvajanju teh aktivnosti, poročila,
strategije, projekti, varnosti
in kakovostni problemi in
priložnosti za izboljšave.
Odbor za kakovost in varnost
pacientov o dosežkih s področja kakovosti in varnosti
pacientov poroča v letnem poročilu Ministrstvu za zdravje in
svetu zavoda bolnišnice. Direktorica je za delo Odbora za kakovost in varnost pacientov odgovorna Ministrstvu za zdravje
in svetu zavoda bolnišnice.
Komisijo za kakovost in varnost
pacientov sestavljajo:

-

vodja: Lučka KOSEC,
dr.med., spec. anesteziologije in reanimatologije
namestnik vodje: mag.
Mark MUŠIČ, dr.med., spec.
splošne kirurgije
član: Klemen KERIN,
dr.med., spec. splošne kirurgije
član: Branka OŽEK, dr.med.,
spec. interne medicine
član: Cvetka BALKOVEC,
mag.farm., spec.
član: Vlasta PEKOLJ, dipl.fiziot.
član: Jožica REŠETIČ, dipl.
m.s.,
član: Marina KOKALJ, dipl.
m.s.

Komisija za kakovost in varnost
pacientov je zadolžena za izvajanje nalog, ki jih zahteva odbor za kakovost, nacionalne
usmeritve za razvoj kakovosti, nacionalna strategija s področja kakovosti in varnosti ter
strokovna telesa.
Naloge, pooblastila in pristojnosti Komisije za kakovost in varnost pacientov so naslednje:
- pregleduje in analizira poročila posameznih oddelkov,
- svetuje oddelkom glede izboljševanja kakovosti,
- predlaga ukrepe za izboljšave odboru za kakovost,
- spremlja izvedbo ukrepov,
- pripravi navodila za:
• mortalitetne konference
• varnostne vizite
• pogovore o varnosti
• za spremljanje popisov
bolezni glede na nedokončanost, popolnost in
pomanjkljivost
- vzpostavi in nadzoruje vodenje registrov za:
• varnostne zaplete
• morbiditetne in mortalitetne konference (število, lokacija, obravnavana
tema)

15

aktualno
• notranje nadzore
• klinične poti
V skladu s temi usmeritvami in nalogami se je v letu 2006 pričelo
s spremljanjem kazalnikov kakovosti, predstavljenih v priročniku
» Splošnih standardih zdravstvene obravnave za bolnišnice «.
KAZALNIKI
1. Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni
Št. padcev SB
43
Št. oskrbnih dni
112.441
Kazalnik 1
0,38
Nosilec: Zlata Rebolj, GMS bolnišnice
2. Število preležanin, nastalih v bolnišnici na
1000 hospitalizacij
št. preležanin
35
število vseh hospitaliziranih bolnikov
21.764
0,16
Kazalnik 2
Nosilec: Zdenka Seničar, pomočnica GMS bolnišnice
3. Čakalna doba za CT
25
Povprečna čakalna doba
8-49
Razpon čakalne dobe
40%
Odstotek urgentnih preiskav
0
Odstotek neustreznih indikacij
Nosilec: prim.mag. Branka Stracenski, predstojnica radio
logije
4. Čakanje na odpust
št. bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi
čakanja
število dni čakanja na odpust
razpon števila čakalnih dni
Kazalnik 4 – povp. št. dni/bolnika
Nosilec: Josip Smodej, strokovni direktor
5. Število ponovnih sprejemov
število ponovnih sprejemov
število vseh odpuščenih bolnikov
Kazalnik 5
Nosilec: Josip Smodej, strokovni direktor

732
7.445
1 - 81
10,17
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Na podlagi pridobljenih rezultatov so bila sprejeta priporočila
in ukrepi za izboljšanje kakovosti zdravstvene oskrbe in varnosti
pacientov.
Poleg omenjenih obveznih kazalnikov se v bolnišnici že več let
spremljajo nekateri kazalniki kakovosti i kot npr. ležalna doba,
opravljene storitve v enodnevni bolnišnici, razmerje med prvimi
in kontrolnimi pregledi. Poseben poudarek je dan naslednjim ka
zalnikom.
- Spremljanje zadovoljstva uporabnikov
Ciljna skupina: hospitalizirani bolniki, pacienti v spec. ambulan
tah, starši hospitaliziranih otrok, otročnice, krvodajalci, dializni
pacienti, pacienti obravnavani v dnevni bolnišnici…./ reprezen
tativni vzorec
Lokacija: oddelki, ambulante
Pogostost merjenja: 1x- 2x letno
Podatkovna baza: vprašalniki, informacijski sistem
Nosilci: glavna med. sestra bolnišnice, glavne med. sestre oddel
kov, administrativna služba
- Spremljanje razjede zaradi pritiska
Ciljna skupina: bolniki z RZP/ vsi sprejeti bolniki v bolnišnici
Lokacija: oddelki - določeni
Pogostost merjenja: na 6 mesecev
Podatkovna baza: negovalna dokumentacija, list ocene ogroženosti
Nosilci: delovna skupina za kakovost, glavne med. sestre na oddelkih
- Spremljanje komplikacij/ zapletov i.v. kanalov
Ciljna skupina: bolniki z i. v. kanalom/ vsi sprejeti bolniki v bol
nišnici
Lokacija: oddelki
Pogostost merjenja: na 6 mesecev

Podatkovna baza: obrazec, informacijski sistem

158
21.554
0,73

6. Bolnišnične okužbe
6. a Vse bolnišnične okužbe
Število bolnikov z MRSA sepso
število vseh hospitaliziranih bolnikov
Kazalnik 6.a

6.b. kolonizacije in okužbe z MRSA
Število novoodkritih bolnikov koloniziranih z
137
MRSA
Število vseh hospitaliziranih bolnikov
21.764
Kazalnik 6.b
0,63
Nosilec: Tatjana Remec, predstojnica infek. oddelka

3
21.764
0,01

Nosilci: delovna skupina za kakovost, glavne in odgovorne med.
sestre
V Splošni bolnišnici Novo mesto so bila ob koncu leta 2006 pri
pravljena navodila za:
- mortalitetne konference,
- varnostne vizite,
- pogovore o varnosti
- ter vzpostavili vodenje in nadzor registrov za:
- varnostne zaplete,
- morbiditetne in mortalitetne konference (število, lokacija,
obravnavana tema)
- notranje nadzore,
- in klinične poti.

aktualno
Klinične poti
Klinične poti v izvajanju, in KP ki čakajo za izvajanje
Oddelek

KIRURGIJA- enodnevna bolnišnica

Klinična pot

V uporabi od

Abdominalne kile

September 2004

Hemeroidi

September 2004

Sy karpalnega kanala

September 2004

Fimoza

September 2004

Papilomi mehurja

September 2004

Artroskopija kolena

September 2004

Retrogradni pielogram

September 2004

Aplikacija BCG v mehur

September 2004

Manjše ekscizije tumorjev

September 2004

Abdominalne kile

September 2004

Hemeroidi

September 2004

Varice sp. okončin

01.09. 2006

Ingvinalna kila

01.09. 2006

KIRURGIJA- bolnišnična obravnava Kontraktura Dupytren

01.09. 2006

Hidrokela

01.09. 2006
01.09. 2006

ORL

Holecista
Akutni koronarni sindromobravnava v urg. ambulanti
Akutni koronarni sindrom
– transport na PTCA
/

OKULISTIKA

Katarakta (zajame 80-85% bolnikov

PLUČNI ODDELEK

Doma pridobljena pljučnica

INTERNA

Februar 2006
/
Se ne izvaja

Doma pridobljena pljučnica

Se ne izvaja

GINEKOL:POROD. ODDELEK

/

/

Herpes zooster 2005
/
Ishemični ICV- tromboliza
Hemoragični ICV

Se ne izvaja
/
V izvajanju
Se ne izvaja

ANESTEZIJA

NEVROLOŠKI ODDELEK

-

Vsi kazalniki so razdeljeni v tri osnovne
skupine:
I kazalniki poslovanja
II kazalniki spremljanja učinkovitosti
izrabe virov
III drugi kazalniki
Med kazalnike spremljanja učinkovitosti
izrabe virov sodi tudi prikaz storilnosti
Primerjave produktivnosti med bolnišni
cami so razvidne iz tabel na naslednji
strani.

Februar 2006

INFEKCIJSKI ODD.

DERMATOVENER. ODDELEK
OTROŠKI ODDELEK

-

nik, B Sežana, Inštitut RS za rehabilitaci
jo Lj., Onkološki inštitut Lj., Ortopedska
bol. Valdoltra
Porodnišnice: BGP Kranj, Bol. za ženske
bol. Postojna
Psihiatrija: PB Vojnik, PB Begunje, PK
Ljubljana, PB Idrija, PB Ormož, SB Mari
bor (psihiatrični oddelek)
Specialni oddelki: Oddelek invalidne
mladine NG, Center za zdravljenje
otrok Šentvid pri Stični

7 PRITOŽBE
BOLNIKOV IN
SVOJCEV
V Splošni bolnišnici Novo mesto je poskrb
ljeno za informiranost pacientov o njihovi
pravici do pritožbe. Obravnavane so vse pri
tožbe, tako ustne kot pisne, razen pritožb,
ki so anonimne. Najbolj pogosto se pacien
ti ali njihovi svojci pritožujejo nad dolgimi

6 STORILNOST
V skladu z usmeritvami Ministrstva za zdrav
je o izboljševanju kakovosti v slovenskih
bolnišnicah je bila s strani MZ imenovana
skupina za pripravo kazalnikov za primer
jave med bolnišnicami.
Kazalniki se bodo spremljali in medseboj
no primerjali po skupinah sorodnih bol
nišnic:
- KC Ljubljana, SB Maribor,
- Regijske bolnišnic: SB Celje, SB Izola,SB Je
senice, SB Nova Gorica, SB Murska sobo
ta, SB Novo mesto, SB Slovenj Gradec
- SB Brežice, SB Trbovlje, SB Ptuj,
- Specialne bolnišnice: B Topolšica, B Gol
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Tabela 6.1.: Pregled realizacije SPP primerov v akutni bolnišnici po
izvajalcih
A KADROVSKI VIRI

LETO 2006

A KADROVSKI VIRI

LETO 2005

Splošna
Splošna
Splošna
Splošna
Splošna
bolnišnica Novo bolnišnica bolnišnica bolnišnica bolnišnica
mesto
Novo mesto
Celje
Izola
Jesenice

Splošna
bolnišnica
Slovenj
Gradec

1.1 KIRURGIJA Z ORTOPEDIJO
ŠT. PRIMEROV AKUTNE
OBRAVNAVE NA ZDRAVNIKA
ŠT. PRIMEROV AKUTNE OBRAV. NA
NEGOVALNI KADER
ŠT. OBTEŽENIH PRIMEROV NA
ZDRAVNIKA
ŠT. OBTEŽENIH PRIMEROV NA
NEGOV. KADER
1.2 ORL, MAKSILOFACIALNA KRG
ŠT. PRIMEROV AKUTNE
OBRAVNAVE NA ZDRAVNIKA
ŠT. PRIMEROV AKUTNE OBRAV. NA
NEGOVALNI KADER
ŠT. OBTEŽENIH PRIMEROV NA
ZDRAVNIKA
ŠT. OBTEŽENIH PRIMEROV NA
NEGOV. KADER
1.3 INTERNISTIKA Z
INFEKTOLOGIJO, PULMOLOGIJO
IN NEVROLOGIJO
ŠT. PRIMEROV AKUTNE
OBRAVNAVE NA ZDRAVNIKA
ŠT. PRIMEROV AKUTNE OBRAV. NA
NEGOVALNI KADER
ŠT. OBTEŽENIH PRIMEROV NA
ZDRAVNIKA
ŠT. OBTEŽENIH PRIMEROV NA
NEGOV. KADER
1.4 GINEKOLOGIJA
ŠT. PRIMEROV AKUTNE
OBRAVNAVE NA ZDRAVNIKA
ŠT. PRIMEROV AKUTNE OBRAV. NA
NEGOVALNI KADER
ŠT. OBTEŽENIH PRIMEROV NA
ZDRAVNIKA
ŠT. OBTEŽENIH PRIMEROV NA
NEGOV. KADER
1.5 PEDIATRIJA
ŠT. PRIMEROV AKUTNE
OBRAVNAVE NA ZDRAVNIKA
ŠT. PRIMEROV AKUTNE OBRAV. NA
NEGOVALNI KADER
ŠT. OBTEŽENIH PRIMEROV NA
ZDRAVNIKA
ŠT. OBTEŽENIH PRIMEROV NA
NEGOV. KADER
1.6 OKULISTIKA
ŠT. PRIMEROV AKUTNE
OBRAVNAVE NA ZDRAVNIKA
ŠT. PRIMEROV AKUTNE OBRAV. NA
NEGOVALNI KADER
ŠT. OBTEŽENIH PRIMEROV NA
ZDRAVNIKA
ŠT. OBTEŽENIH PRIMEROV NA
NEGOV. KADER
1.7 DERMATOLOGIJA
ŠT. PRIMEROV AKUTNE
OBRAVNAVE NA ZDRAVNIKA
ŠT. PRIMEROV AKUTNE OBRAV. NA
NEGOVALNI KADER
ŠT. OBTEŽENIH PRIMEROV NA
ZDRAVNIKA
ŠT. OBTEŽENIH PRIMEROV NA
NEGOV. KADER
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Tabela 6.2.: Pregled storilnosti po izvajalcih

313,77

324,15

290,77

333,60

161,37

260,10

66,56

58,23

53,56

64,70

39,03

47,52

424,47

466,77

462,85

470,16

235,45

344,20

90,04

83,85

85,25

91,18

56,95

62,88

484,58

644,96

414,12

475,00

107,57

94,87

65,73

83,73

567,42

748,16

770,82

444,18

93,59

110,05

122,34

78,30

232,63

258,03

224,37

213,75

231,38

210,97

41,17

41,64

46,19

71,91

37,24

46,43

411,30

450,39

375,40

283,31

335,50

321,12

72,80

72,68

77,28

95,31

54,00

70,66

385,70

354,34

453,61

306,37

223,79

381,88

77,64

62,49

81,01

100,59

60,28

58,58

296,99

269,29

331,42

219,16

152,18

318,08

59,78

47,49

59,19

71,96

40,99

48,79

151,99

183,39

408,37

172,87

207,77

204,92

56,95

54,06

86,05

118,47

57,31

52,31

107,91

124,70

257,33

108,85

143,44

144,83

40,44

36,76

54,22

74,60

39,57

36,97

757,25

790,99

578,66

250,53

233,87

225,80

116,77

506,43

484,64

553,70

440,45

120,68

149,68

158,06

88,88

243,94

586,21

644,83

83,90

23,32

25,65

38,34

656,55

651,28

68,93

26,12

25,91

31,50

LETO 2006
Splošna
bolnišnica
Novo mesto

2.1 KIRURGIJA Z ORTOPEDIJO
ŠT. VELIKIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA
IZ UR
ŠT. MALIH OPERACIJ / ZDRAVNIKA
IZ UR

234,10

2.2 ORL, MAKSILOFACIALNA KRG
ŠT. VELIKIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA
IZ UR
ŠT. MALIH OPERACIJ / ZDRAVNIKA
IZ UR

484,58

2.3 GINEKOLOGIJA
ŠT. VELIKIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA
IZ UR
ŠT. MALIH OPERACIJ / ZDRAVNIKA
IZ UR

198,64

2.4 OKULISTIKA
ŠT. VELIKIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA
IZ UR
ŠT. MALIH OPERACIJ / ZDRAVNIKA
IZ UR

672,86

LETO 2005
Splošna
Splošna
bolnišnica bolnišnica
Novo mesto
Celje

Splošna
Splošna
Splošna
bolnišnica bolnišnica bolnišnica
Izola
Jesenice Slovenj Gradec

225,18

230,19

224,21

0,00

0,00

31,43

357,93

17,90

0,00

0,00

396,12

367,88

456,73

455,81

2.053,99

517,31

192,49

102,45

182,13

0,00

0,00

1,62

141,55

53,19

0,00

0,00

734,78

531,53

7,42

8,39

151,59

210,25

3. AMBULANTNA DEJAVNOST
ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA 47.824,74
ŠT.SPEC AMB.TOČK NA NEGOVALNI
17.898,74
KADER
ŠT.OBISKOV NA ZDRAVNIKA
4.464
ŠT.OBISKOV NA NEGOV. KADER

48.586,09

57.752,23 43.433,26 58.453,48

58.199,15

29.890,05

38.445,19 18.279,74 29.862,74

39.876,86

4.179

4.527

1.731

3.924

4.696

1.671

2.571

3.013

729

2.005

3.218

6.195

6.243

21.832

6.973

2.800

2.457

500

535

923

562

493

429

4. DIALIZNA DEJAVNOST
ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA
ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI
KADER

čakalnimi dobami, redkeje pa
nad odnosom osebja ali samim
potekom zdravljenja.
V letu 2006 je bilo sprejetih 52
ustnih pritožb. Nanašale so se
predvsem na predolgo čakalno
dobo za specialistični pregled
oziroma sprejem v bolnišnico
za poseg, pa tudi na predolgo
čakanje v čakalnicah speciali
stičnih ambulant. S korektnim
pogovorom smo vse pritožbe
rešili v smislu končnega zado
voljstva naših uporabnikov. V
istem letu beležimo tudi 16
pisnih pritožb. Po predhodni
analizi temelja pritožbe smo na
vsako dano pritožbo odgovorili
v pisni obliki. V večjem številu
so pritožniki našo razlago spre
jeli kot utemeljeno. V 14 prime
rih so bili vloženi odškodninski
zahtevki, ki še niso dokončno
rešeni.

aktualno
8 ZAKLJUČEK
Vsem zaposlenim v Splošni bolnišnici
Novo mesto se zahvaljujem za sodelo
vanje pri realizaciji rednega programa
ter za sodelovanje pri vseh projektih, iz
vedenih ali dokončanih v letu 2006. Še
posebno se zahvaljujem sodelavkam in
sodelavcem za uspešno opravljeno delo
na dodatnem programu.
Rezultati strokovnega dela in pozitivne
ga poslovanja bolnišnice so posledica ne
nehnega izboljševanja poslovne kulture,
strokovnega izpopolnjevanja, sledenja
vsem novostim tako doma kot v tujini ter
vse bolj prisotnega občutka pripadnosti
zaposlenih bolnišnici.
Nove razmere prinašajo konkurenco tudi
na področje zdravstva. Prepričan sem, da
bo le-ta še bolj motivirala strokovno na
predovanje naše bolnišnice.
Strokovni direktor
Josip Smodej, dr.med. 

S prevzemom funkcije glavne medicinske sestre bol
nišnice me je doletela tudi naloga pisanja poročil. Za
leto 2006 je ankete, poročila, ki so jih pripravile me
dicinske sestre in ostale podatke, ki jih zbiramo v bol
nišnici s področja zdravstvene nege zbrala in obdelala
Slavica Naumov. Tako vam v nadaljevanju predstavljam
povzetek gradiva, ki ga je pripravila Slavica Naumov.

Iz strokovnega poročila
zdravstvene nege za leto 2006
Strokovni kolegij glavne medicinske se
stre bolnišnice je posvetovalni organ za
področje zdravstvene nege, za vse ključne
naloge in aktivnosti, ki pripomorejo k raz
voju stroke in učinkovitejši organizaciji,
k izboljšanju kakovosti dela in večjemu
zadovoljstvu bolnikov ter zaposlenih. V
preteklem letu so se članice strokovnega
kolegija redno sestajale in obravnavale ak
tualne teme in se dogovarjale o skupnih
nalogah.
Pregled nekaterih obravnavanih področij
in aktivnosti:
1. sprejeli smo dogovor o informativnem
izobraževanju osebja za izvajanje pro
jekta » spremljanje razjede zaradi priti
ska«,
2. seznanili smo se s projektom Ministrs
tva za zdravje » Uvajanje kakovosti v
slovenske bolnišnice« s poudarkom na
spremljanju kazalnikov kakovosti, inter
nem strokovnem nadzoru in kliničnih
poteh,
3. sprejeli smo program dela v letu 2006
na področju zdravstvene nege,
4. seznanili smo se z nalogami in aktiv
nostmi socialne delavke na področju
socialne obravnave pacientov,
5.	dopolnili in oblikovali smo delovne sku
pine za določene naloge na področju
zdravstvene nege,
6.	obravnavali in sprejeli smo poročilo
komisije za interni strokovni nadzor v
zdravstveni negi,
7. seznanili smo se s finančnim načrtom
za leto 2006 in planom kadra; ponovno
smo opozorili na neustrezne kadrovske

standarde in izpostavili kategorizacijo
bolnikov, ki bi bila ustrezna osnova za
načrtovanje kadra,
8.	obravnavali in sprejeli smo poročilo o
poslovanju bolnišnice v letu 2005 in
strokovno poročilo za leto 2005,
9.	dogovorili smo se za tekoče spremlja
nje zadovoljstva hospitaliziranih pa
cientov z anketnim vprašalnikom, ki
ga naj dobi vsak bolnik ob sprejemu,
10.	obravnavali smo izvajanje dogovora o
oblikovanju kliničnih poti na oddelkih
in zbrali podatke o izdelanih kliničnih
poteh,
11. seznanili smo se s Protokolom ukre
pov v Splošni bolnišnici Novo mesto
ob pojavu bolnika s sumom na aviar
no influenco in se dogovorili o načinu
informiranja vseh zaposlenih,
12. seznanili smo se z gradivom » Nove
smernice reanimacije« in sprejeli dogo
vor o organizaciji obnovitvenih tečajev
temeljnih postopkov oživljanja za med.
sestre in zdravstvene tehnike,
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13.	obravnavali in sprejeli smo predlog za
izvajanje internih strokovnih nadzorov
v letu 2006; sledili smo navodilu Mini
strstva za zdravje » Uvajanje kakovosti
v slovenske bolnišnice« in pripravili
nov vprašalnik,
14. seznanili smo z uvajanjem novega tem
peraturnega lista na kirurškem oddel
ku; na obrazcu je združena medicinska
in negovalna dokumentacija,
15. sprejeli smo dogovor, da prične z aktiv
nostmi delovna skupina za dokumenta
cijo in za strokovne standarde,
16. seznanili smo se z ukrepi, ki so bili spre
jeti zaradi večje varnosti določenih ma
terialnih dobrin in predmetov tako v
lasti osebja kot bolnikov,
17. informirani smo bili z novostmi pri rav
nanju z infektivnimi odpadki in o zbira
nju odpadnih baterij,
18. predstavljen je bil obrazec« Izjava pa
cienta o posredovanju informacij o nje
govem zdravstvenem stanju«, sprejet
je bil dogovor, da se o tem informira
osebje in se začne z uporabo obraz
ca,
19. seznanili smo se z organizacijo dela
Centralne sterilizacije, kot samostojne
enote v bolnišnici,
20.	obravnavali smo gradivo«Uvajanje
izboljševanja kakovosti v bolnišnice«
Ministrstva za zdravje, ki vsebuje navo
dila in priporočila za spremljanje kazal
nikov uspešnosti zdravstvene oskrbe
in varnosti pacientov; pripravljeno je
bilo navodilo »Varen proces ravnanja
z zdravili«,
21.	obravnavali smo kadrovsko problema
tiko, predvsem zaposlovanje pripravni
kov, nadomeščanje delavcev, ki so na
porodniškem dopustu ali daljši bolniški
odsotnosti ter odhodov,
22. seznanili smo se z načinom izvajanja na
cionalne ankete o izkušnjah pacientov
v bolnišnici, ki ga je opredelila Komisija
za kakovost in varnost pacientov,
23.	obravnavali smo delna poročila o
spremljanju kazalnikov kakovosti:
polletno poročilo o spremljanju inci
dentov, vključno s padci s postelje,
spremljanju razjede zaradi pritiska in
pojavljanju MRSA v bolnišnici,
24. predstavljen je bil predlog Zakona o
dolgotrajni oskrbi in zavarovanju,
25. seznanili smo se z izvajanjem prosto
voljnega dela v bolnišnici,
26.	obravnavali smo vlogo na razpis za
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glavno medicinsko sestro bolnišnice
in podali pozitivno mnenje za kandi
datko, ki se je javila na razpis,
27. posredovani so bili pravilniki v zvezi z
uredbama MZ glede povečanega obse
ga dela in nadpovprečni obremenitvi
ter določitvi dežurnih mest in navodilo
o strokovnem izpopolnjevanju zaposle
nih,
28.	obravnavali smo problematiko eviden
tiranja delovnega časa
29. podali smo pozitivno mnenje k organi
zaciji Centralnega operacijskega bloka
kot samostojne enote.
Na sestankih strokovnega kolegija smo
tekoče spremljali realizacijo delovnega
programa, pojavljanje MRSA na oddelkih
bolnišnice, podana so bila poročila iz stro
kovnih seminarjev in iz sestanka glavnih
medicinskih sester slovenskih bolnišnic.
Informirani smo bili z uvajanjem novosti v
posameznih dejavnostih (laboratorij, lekar
na). Spremljali in analizirali smo stroške zdra
vil in potrošnega medicinskega materiala.
Na področju oskrbe smo spremljali izvaja

nje nalog Službe za čiščenje, transportna
in kurirska dela, sprejemali določene pred
loge za izboljšanje. Obravnavali smo tudi
problematiko oskrbe oddelkov s perilom.
Ocenjujem, da smo uspešno izvedli števil
ne naloge, sprejeli pomembne dogovore,
poskrbeli za tekoče informiranje in da je
bilo sodelovanje članov kolegija zelo do
bro.
Zelo pomembno je nenehno izobraževa
nje na področju zdravstvene nege. Z inter
nim izobraževanja, ki že več let poteka v
bolnišnici omogočimo večjemu številu
zaposlenih strokovno izpopolnjevanje,
tekoče seznanjanje z novostmi in obnav
ljanje znanja. Sprejeli smo Pravilnik o izva
janju internega izobraževanja na področju
zdravstvene nege v katerem je opredelje
no tudi vrednotenje izobraževanja.
V letu 2006 so bila na področju zdravstve
ne nege organizirana strokovna izobraževa
nja, ki so navedena spodaj.
Predavanja in predstavitve so pripravili
zdravniki in diplomirane medicinske sestre
iz naše bolnišnice, razstave pa učenci Sred

Strokovna izobraževanja

Tečaji:
TEČAJI REANIMACIJE – ZAČETNI
POSTOPKI OŽIVLJANJA
Tečaji so potekali na internem oddelku
pod vodstvom zdravnikov, evropskih
inštruktorjev za reanimacijo.
Tečaj je trajal 3 polne ure.
V desetih skupinah se ga je udeležilo 55
MS/ZT.

Učne delavnice:
SPREMLJANJE RAZJEDE ZARADI
PRITISKA enourne delavnice za negovalni kader
na vseh oddelkih bolnišnice,
12 skupin po 10 – 15 udeležencev.
NOVOSTI V REANIMACIJI
Učna delavnica za 8 skupin udeležencev
kirurškega oddelka,
s praktičnim preizkusom znanja.
UČNE DELAVNICE O OSKRBI KRONIČNE
RANE
Predstavitev in uporaba sodobnih oblog
za oskrbo rane

(6 skupin po 10 udeležencev).
UČNE DELAVNICE V OPERACIJSKI DEJAVNOSTI
Novosti na področju endoskopskih inštru
mentov in staplerjev,
Kirurške igle,
Šivalni material,
MM Surgical: elektrokirurgija,
Asepsa in aseptična tehnika dela,
Reanimacija,
Predstavitev oblog za rane,
Posebnosti dela v travmatološki operacijski,
Kirurške rane,
Oxford – monokondilarna kolenska pro
teza,
AGC-totalna kolenska proteza,
Kirurško spenjanje,
Predstavitev operacijskih miz,,
Predstavitev organizacije dela v COB,
Medizintehnik, Predstavitev torniqet apa
ratov, uporaba in delovanje.

Predavanja:
PREDAVANJA O KRVODAJALSTVU IN
PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ODDELKA
ZA TRANSFUZIOLOGIJO

aktualno
nje zdravstvene šole in otroci z otroškega
oddelka.
Strokovno izpopolnjevanje je potekalo
tudi izven bolnišnice z udeležbo
na strokovnih seminarjih, funkcionalnem
izobraževanju, učnih delavnicah, simpozi
jih in na kongresih. Potekalo je po spreje
tem planu in v dogovoru z glavno med.
sestro bolnišnice. V letu 2006 so se medi
cinskih sester iz naše bolnišnice aktivno
udejstvovale s predavanji na naslednjih
strokovnih srečanjih v Sloveniji:
• Sekcija med. sester in zdravstvenih teh
nikov v hematologiji (2 predavateljici)
• Seminar intenzivne medicine za med.
sestre in zdrav. tehnike (1 predavatelji
ca)
• Sekcija med. sester in zdrav. tehnikov
v anesteziji, intenzivni terapiji in trans
fuziologiji (1 predavateljica)
• Sekcija med. sester in zdrav. tehnikov
za nefrologijo, dializo in transplantacijo
(1 predavateljica)
• 5. slovenski kongres prostovoljstva (1
predavateljica)

Predavanja so potekala za sred
nješolce na Oddelku za transfuziolo
gijo in za osnovnošolce na Osnovni
šoli Grm.

Predstavitve:
PREDSTAVITEV BOLNIŠNICE IN OBISK
NA POSAMEZNIH ODDELKIH ZA
OTROKE IZ VRTCEV IN NIŽJIH RAZREDOV OSNOVNIH ŠOL (17 skupin)
OGLED IN PREDSTAVITEV
TRANSFUZIOLOŠKEGA ODDELKA,
predavanja o zgodovini transfuziolo
gije, odkritju krvnih skupin, krvoda
jalstvu in o odvzemu krvi.

•

Predavanja o krvodajalstvu na srednjih
šolah v Novem mestu (3 predavateljice)

Šolo » KOPB« (kronična obstruktivna
pljučna bolezen) v Bolnišnici Golnik sta
opravili 2 srednji med. sestri iz pljučnega
oddelka.
Zelo zahteven tečaj dodatnih postopkov
oživljanja po programu Evropskega sveta
za reanimacijo sta opravili 2 diplomirani
med. sestri iz internega oddelka.
Funkcionalno izobraževanje iz področja
enterostomalne terapije je pričela 1 diplo
mirana med. sestra iz kirurškega oddelka.
Ob mednarodnem dnevu medicinskih se
ster – 12. maju je najvišje priznanje Zbornice
zdravstvene in babiške nege, to je zlati znak,
prejela Metka Kovačič, med. sestra – babica,
odgovorna babica v porodnem bloku gine
kološko porodniškega oddelka.
Pomemben podatek je tudi, da je bila
bolnišnica ponovno imenovana kot učni
zavod, kar pomeni, da postaja vedno bolj
izobraževalna in raziskovalna ustanova.
V letu 2006 smo sodelovali pri izvajanju
pripravništva za diplomirane medicinske
sestre, diplomirane babice in zdravstvene
tehnike za potrebe bolnišnice in drugih
zdravstvenih zavodov v regiji.
Pregled stanja kadra zdravstvene nege
v obdobju treh let
Število kadra na področju zdravstvene
nege se je v letu 2006 povečalo zaradi
večjega zaposlovanja pripravnikov, pred
vsem tehnikov zdravstvene nege. Prav
tako pa smo z zaposlovanjem srednjega

Tabela 1: Pregled stanja kadra v obdobju treh let

Dipl. medicinska sestra

Stanje
31. 12. 04
79

Stanje
31. 12. 05
94

Stanje
31.12. 06
100

Prihodi
2006
9

Višja medicinska sestra

37

20

17

0

3

Zdrav. teh./ sred. med. sestra

287

292

325

39

9

4

5

6

1

0

Izobrazba

Dipl. babica
Med. sestra – babica

Razstave:
NAMENSKE RAZSTAVE S PODROČJA
VAROVANJA ZDRAVJA V VEZNEM HODNIKU KIRURŠKEGA IN GINEKOLOŠKEGA
ODDELKA
UREJANJE OGLASNIH PANOJEV NA
POSAMEZNIH ODDELKIH BOLNIŠNICE
(STROKOVNE VSEBINE)

V okviru projekta celovite kakovosti v bol
nišnici smo na področju zdravstvene nege
imenovali več delavnih skupin. Njihovo delo
je bilo predvsem usmerjeno v izboljševanje
kakovosti procesov, ugotavljanje zadovoljs
tva naših uporabnikov ter v spremljanje do
ločenih kazalcev kakovosti.
V letu 2006 smo aktivno delali predvsem
na 3 projektih:
- 	organizaciji dela v novem operacijskem
bloku,
- 	organizaciji dela v centralni sterilizaciji,
- spremljanju kakovosti v zdravstveni
negi.
V okviru projektov pa so bile realizirane
sledeče naloge:
•	dopolnitev določenih strokovnih stan
dardov v zdravstveni negi,
• spremljanje kazalnikov kakovosti (inci
dentov, razjede zaradi pritiska, zapleti
žilnih pristopov),
• spremljanje zadovoljstva uporabni
kov,
• izvajanje internega izobraževanja,
• izvajanje kategorizacije zahtevnosti
zdravstvene nege,
• izvajanje prostovoljnega dela,
• sodelovanje pri oblikovanju kliničnih
poti.
Kategorizacija bolnikov glede na zah
tevnost zdravstvene nege poteka že od
leta 2000.
Ta projekt izvajamo že od leta 2000. Pri
kategorizaciji ali razvrščanju bolnikov, gle
de potreb po zdravstveni negi, uporablja
mo enotno metodologijo, ki je sprejeta v
slovenskem prostoru za vse bolnišnice, kar
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Odhodi
2006
1

5

5

5

0

0

412

416

453

49

13

strokovnega kadra za določen čas nado
meščali odsotnosti delavk na porodniškem
dopustu ali na daljši bolniški odsotnosti
in delavk s skrajšanim delovnim časom po
odločbi invalidske komisije. Tako smo imeli
konec leta 2006, 37 zdravstvenih tehnikov
za določen čas.

omogoča tudi primerljivost podatkov. V
bolnišnici smo sprejeli interni protokol, ki
vsebuje navodila za izvajanje kategorizacije
bolnikov. Podatke vnašamo v bolnišnični in
formacijski sistem Birpis 21. Za ocenjevanje
zahtevnosti zdravstvene nege so bili v letu
2005 dopolnjeni kriteriji in sicer od prejšnjih
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9 je bilo sprejetih 11 kriterijev, ki omogočajo
natančnejše razvrščanje bolnikov. Enake kri
terije smo uporabljali tudi v letu 2006. Bolni
ke razvrščamo v štiri kategorije.
Graf 1: Struktura bolnikov po kategorijah
zahtevnosti ZN po oddelkih v letu 2006

bolnikov v slovenskem prostoru imamo
imenovano tudi predstavnico iz naše bol
nišnice. Tako smo bili sproti informirani o
vseh novitetah.
Podatki, ki jih pridobimo s kategorizacijo,
omogočajo dober pregled nad zahtevnost
jo bolnikov po oddelkih glede izvajanja po
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V strukturi po kategorijah zdravstvene
nege so posebej prikazane enote, ki iz
stopajo po zahtevnosti zdravstvene nege
hospitaliziranih bolnikov. Med letom smo
podatke o kategorizaciji bolnikov sprem
ljali in tudi preverjali na sestrskih vizitah.
Morebitne nejasnosti in vprašanja pa smo
reševali na oddelčnih sestankih.
V Kolegiju za poenotenje kategorizacije

PLJ
odd

PED DER
odd odd

INF
odd

ORL OKU NEV
odd
odd odd

stopkov zdravstvene nege in diagnostično
terapevtskih postopkov in so lahko osnova
za razporejanje kadra za zdravstveno nego.
V praksi tega trenutno še ne upoštevamo,
čeprav so bili kadrovski normativi sprejeti
na Razširjenem strokovnem kolegiju za
zdravstveno nego in so pripravljeni za na
daljnji postopek na Ministrstvu za zdravje.

Spremljanje
zadovoljstva
pacientov in ostalih
uporabnikov
V letu 2006 smo pričeli tekoče spremljati za
dovoljstvo hospitaliziranih bolnikov tako,
da smo vsakemu bolniku ob sprejemu na
oddelek dali anketni vprašalnik, ki ga je iz
polnil in oddal ob odpustu. V letu 2006 smo
preverili zadovoljstvo naslednjih skupin:
- pacientov ob obisku v specialističnih
ambulantah,
- hospitaliziranih bolnikov,
- 	otročnic na porodniškem oddelku,
- staršev in otrok na otroškem oddelku,
- zadovoljstvo dializnih bolnikov s pre
hrano v bolnišnici,
- zadovoljstvo pacientov s postopkom
centralnega sprejema za planirane ope
racije na kirurškem oddelku,
- zadovoljstvo hospitaliziranih bolnikov
s storitvami fizioterapije.
V okviru projekta Ministrstva za zdravje »
Uvajanje kakovosti v slovenske bolnišnice »
smo izvedli nacionalno anketo o izkušnjah
pacientov v bolnišnici s standardiziranim
vprašalnikom. Zajeli smo vzorec 500 pacien
tov, podatke smo posredovali MZ, kjer jih
bodo obdelali in nam posredovali rezultate.
Naši bolniki in ostali uporabniki imajo tudi
možnost posredovati pisne pritožbe,
pohvale in predloge v nabiralnike, ki so
nameščeni pri vhodih, v avlah, v čakalni
cah ambulant in na oddelkih. Vse povrat
ne informacije kakor tudi rezultate anket
analiziramo in obravnavamo na strokov
nih organih, ter na oddelkih. Prav tako
tekoče sprejemamo ustrezne ukrepe za
izboljšanje stanja in rešitev določenih po
manjkljivosti.
Pohvale, ki so bile v večini primerov za ce
lotni tim, so se nanašale predvsem na:
• skrb in pozornost osebja,
• prijaznost in potrpežljivost,
• strokovno in hitro ukrepanje,
• profesionalno obravnavo in human od
nos in drugo.
Največ pritožb pa so napisali pacienti ob
obisku v specialističnih ambulantah. Pri
tožbe so se nanašale na:
• predolgo čakanje na pregled ali na iz
vid,
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•	odnos osebja in informacije glede na
ročanja,
• čakalno dobo,
• prezračevanje v čakalnicah, oddaljenost
od rentgena, mavčarne in drugo.
Posredovanih je bilo tudi nekaj predlogov,
predvsem v zvezi s klimo in avtomati za
vodo, kar je bilo bolj aktualno v poletnih
mesecih.
Vse te informacije, ki nam jih posredujejo
pacienti, pošljemo tudi na oddelke, pred
stojnikom in glavnim med. sestram, da
jih na oddelkih obravnavajo in sprejmejo
določene ukrepe. O le teh obvestijo stro
kovnega direktorja oz. glavno med. sestro
bolnišnice.
Primerjava podatkov iz prejšnjih let
kaže, da se je število pritožb v letu 2006
zmanjšalo in, da se je zadovoljstvo uporab
nikov izboljšalo.
Že nekaj let tekoče spremljamo zadovoljs
tvo otročnic ob odpustu domov. Vsaka ma
mica dobi anketni list z odprtim vprašan
jem o vtisih in počutju med bivanjem v
porodnišnici. Prosimo jih, da vpišejo tako
pozitivne vtise, kot negativne izkušnje, ki
bodo pripomogle k izboljšanju dela na
oddelku ter utrjevanju projekta » Novoro
jenčku prijazne porodnišnice«. Na oddel
ku mesečno analizirajo rezultate anketnih
listov in tekoče rešujejo zadeve.
V letu 2006 je bilo 97% pozitivnih ocen
– pohval in 3% negativnih ocen oz. kritik.
Pohvale so bile namenjene osebju porod
niškega oddelka in porodne sobe, medicin
skim sestram in babicam ter zdravnikom,
ki so bili prisotni pri porodu. Nanašale so
se na prijaznost, strokovnost, nasvete pri
dojenju in negi novorojenčka.
Nekaj kritik je bilo izraženih na neustrez
nost opreme (zlasti na previsoke postelje),

še vedno je moteče preveliko število obi
skovalcev, nekaterim pa ne ustreza velikost
obrokov hrane.
Že v letu 2003 smo zaznali problem obi
skov, predvsem prevelikega števila obisko
valcev. Pripravili smo pisno obvestilo za obi
skovalce, v katerem jih vljudno prosimo,
da upoštevajo dogovorjeni čas obiskov,
omejeno število obiskovalcev, ki naj bodo
zdravi. Takšno obvestilo smo posredovali
tudi medijem, a kljub temu so ti problemi
še prisotni, čeprav v manjšem obsegu.
Anketiranje pacientov ob obisku v specia
lističnih ambulantah smo izvajali od 20.
septembra do 20. oktobra 2006. V obdobju
enega meseca smo razdelili 600 vprašalni
kov, vrnjenih in izpolnjenih pa smo dobili
183, kar je 30,5%. Vprašalnike je izpolnilo
54% žensk in nekaj več kot 43% moških.
Glede starostne strukture anketiranih je
bilo največ pacientov med 51 – 60 let in
med 61 – 70 let, skupaj 46%.Rezultati anke
te pacientov v specialističnih ambulantah
v letu 2006 kažejo na izboljšanje pri vseh
kazalnikih (naročanje na pregled na uro,
zadovoljstvo z obravnavo, zagotavljanje
zasebnosti in dostopnost zdravnika za po
govor).
V letu 2006 smo spremenili način sprem
ljanja zadovoljstva hospitaliziranih pa
cientov. Prejšnja leta smo 1x letno izvedli
anketiranje, v letu 2006 pa smo se odločili
za tekoče spremljanje. Vsak pacient je ob
sprejemu na oddelek dobil informativ
no knjižico, kateri je bil priložen anketni
vprašalnik. Ob odhodu iz bolnišnice pa so
izpolnjeni vprašalnik oddali v nabiralnik.
Rezultate smo analizirali vsake 4 mesece in
z njimi seznanili oddelke. Odzivnost pacien
tov je bila zelo majhna, kljub temu, da smo
med letom večkrat opozorili osebje, da pro
sijo paciente za sodelovanje. Ob koncu leta
smo rezultate združili.
Tabela1: Pregled pohval, pritožb v letu 2006
V primerjavi z letom 2005 so se
rezultati pomembno izboljšali
Oddelek/ambulanta
Pohvale Pritožbe Skupaj
pri večini kazalnikov zadovoljs
1. KIRURŠKI
21
5
26
tva pacientov. Glede na to, da
2. GIN. PORODNIŠKI
5
1
6
je bila odzivnost pacientov majhna, saj smo zajeli le 2% letne
3. PLJUČNI
6
0
6
populacije sprejetih pacientov,
4. INTERNI
4
1
5
bodo prav gotovo bolj repre
5. OTROŠKI
1
2
3
zentativni podatki nacionalne
6. NEVROPSIH.
6
1
7
ankete o izkušnjah pacientov
7. ORL
4
0
4
v bolnišnici
V letu 2004 smo prvič začeli
8. OČESNI
5
4
9
izvajati anketiranje tudi na
9. SB
8
14
22
otroškem oddelku. Ob spreje
SKUPAJ

60

28

88

mu so vsi starši hospitaliziranih otrok (pe
diatričnih in kirurških) dobili prilagojeni an
ketni vprašalnik, ki je bil priložen zloženki
s kratkimi navodili ob sprejemu.
V letu 2006 je bilo razdeljenih 850 anket
nih vprašalnikov, izpolnjenih in oddanih
pa le 90 (10 %), kar kaže na slabo odzivnost
staršev in otrok. Izpolnjene vprašalnike so
oddali v nabiralnik na oddelku ali kje drug
je v bolnišnici.

Poročilo o izvajanju
prostovoljnega dela
v bolnišnici
V bolnišnici smo začeli s prostovoljnim
delom pred tremi leti. Prostovoljstvo je
vrednota vsake sodobne družbe in lahko
veliko pripomore k humanizaciji medčlo
veških odnosov. V tem času smo si pridobili
dragocene izkušnje, ki so nam in drugim
v slovenskem prostoru primer dobre prak
se organizacije prostovoljnega dela v bol
nišnični dejavnosti.
V letu 2006 smo izvedli štiri izobraževanja
za prostovoljce in njihove mentorje. Tri
izobraževanja smo imeli za dijake srednje
Zdravstvene šole in eno za odrasle prosto
voljce. Mentorice iz oddelkov, na katerih
poteka prostovoljno delo, pa so se ude
ležile izobraževanja v Ljubljani, ki ga je
izvedla Slovenska filantropija.
24 dijakov in 8 odraslih prostovoljcev je
obiskovalo paciente na kirurškem, nevro
loškem, pljučnem, infekcijskem in inter
nem oddelku.
V letu 2006 je bilo opravljenih 310 obiskov
prostovoljcev, tako da je bil skoraj vsak dan
1 prostovoljec v bolnišnici. Največ obiskov
prostovoljcev je bilo na nevrološkem in ki
rurškem oddelku.
Ostale aktivnosti v letu 2006:
• V mesecu januarju so se mentorice in
koordinatorka udeležile kongresa pro
stovoljcev v Sežanni.
• Dijaki so se udeležili kongresa mladih
prostovoljcev v Ljubljani. Na stojnicah
so predstavili delo prostovoljcev v novo
meški bolnišnici. Štirje dijaki, ki oprav
ljajo prostovoljno delo v bolnišnici, so
na tem kongresu dobili priznanje za
uspešno delo na področju prostovoljs
tva.
• V pomladnih mesecih je potekala akci

23

aktualno
ja »Razvoj prostovoljstva v ostalih slo
venskih bolnišnicah.« Pri tem projektu
je sodelovala tudi koordinatorica iz bol
nišnice. Naše delo je bilo pohvaljeno
kot zelo uspešno in vzorno.
• Maja je bilo vseslovensko srečanje pro
stovoljcev v bolnišnični dejavnosti v Do
lenjskih Toplicah. Organizator srečanja
je bila Splošna bolnišnica Novo mesto.
Srečanja se je udeležilo okoli 200 pro
stovoljcev.
Mentorice in koordinatorica so se srečeva
le vsak mesec. Na sestankih so reševale
probleme, ki so bili izpostavljeni v tekočem
mesecu.
Pred novim letom je Splošna bolnišnica
pripravila srečanje za vse prostovoljce in
mentorje iz oddelkov, na katerih prostovolj
no delo poteka. Srečanja so se udeležili vsi
prostovoljci in vodstvo bolnišnice.
Menimo, da prostovoljci s svojim delom,
ki temelji predvsem na družabništvu in
drobnih pozornostih, prinesejo veliko son
ca med naše bolnike. Želimo si, da bi bilo
tega sonca deležnih čim več bolnikov.

Poročilo na oddelku
na področju
bolnišnične higiene
Na področju bolnišnične higiene za kate
rega je odgovorna Ingrid Jaklič, dipl. sani
tarna inženirka so bile opravljene številne
naloge kot so: sanitarno higienski pregledi
oddelkov in odsekov, sodelovanje pri pri
pravi certifikata RAL za pralnico, sodelova
nje v komisiji za obvladovanje bolnišničnih
okužb (plan razkuževanja, cepljenje proti
hepatitisu B za zdravstvene delavce, cep
ljenje proti gripi za bolnike in zdravstvene
delavce, spremljanje MRSA pozitivnih bol
nikov), aktivnosti v zvezi z odpadki, ki nasta
jajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti,
mikrobiološka kontrola snažnosti zraka, de
lovnih površin in pripomočkov, spremljanje
kakovosti pitne vode v bolnišnici in ostale
naloge. Gospa Ingrid Jaklič je aktivno sode
lovala kot predavateljica na seminarjih zu
naj bolnišnice (Sekcija MS in ZT za področje
nefrologije, dialize in transplantacije, na po
diplomskem tečaju iz bolnišnične higiene
za medicinske sestre v Ljubljani in Virusne
okužbe – DMSZT Novo mesto).
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ve za stare sprejetih skoraj tretjina (32%)
bolnikov. Več kot polovica bolnikov pa v
domačo oskrbo.
Po enem letu dela socialne delavke v bol
nišnici ugotavljamo, da so potrebe ljudi po
Socialna obravnava pacientov v Splošni različnih oblikah in obsegu pomoči večje
bolnišnici Novo mesto se je začela izvajati od trenutne ponudbe. Storitev pomoč na
v letu 2006 z zaposlitvijo socialne delav domu sicer zagotavljajo vse občine, vendar
ke.
so med njimi velike razlike v ceni in dostop
Delo socialne delavke mora biti vedno v nosti do storitve. Povsod še ne zagotavljajo
pomoč in korist uporabnikom s katerimi tovrstne pomoči v popoldanskih urah ali
dela. Osnovna naloga socialnih delavcev čez vikend. Zato je še veliko takšnih, ki vso
je, da se osredotočijo na probleme, ki jih potrebno pomoč lahko dobijo le v domo
imajo posamezniki, skupine ali cele skup vih za stare, ki pa so vsi prezasedeni.
nosti, pri integraciji v tista socialna okolja, Z neakutno bolnišnično obravnavo, ki po
ki so za njih življenjsko pomembna.
področnem dogovoru lahko traja največ
Naloge socialne delavke v času bol 30 dni, lahko pridobimo čas za načrtovanje
nišničnega zdravljenja so svetovalne in pomoči bolniku po odpustu. Vendar se ved
organizacijske narave. Strokovna pomoč no pogosteje dogaja, da je tudi ta čas pre
je namenjena bolnikom pri reševanju kratek, predvsem v primeru, ko za bolnika,
njihovih problemov in težav, pomoč pri zaradi pomanjkanja kapacitet v domovih
prilagajanju na nove razmere in njihovo za stare, ni možno urediti namestitve.
aktivno vključitev v proces zdravljenja, Strokovno poročilo zdravstvene nege za
rehabilitacije in načrtovanje življenja po leto 2006 je obsežen dokument, ki pred
odpustu iz bolnišnice. Pomoč je omeje stavlja številne dejavnosti zdravstvene
na na čas bivanja v bolnišnici. Posebnost nege in ga ni mogoče v celoti predstaviti
socialnega dela v bolnišnici je tudi ta, da na enkrat. Pred vami je povzetek nekaterih
je uporabnik vedno bolan človek, kar po vsebin. V celoti bomo poskusili predstaviti
meni, da je pri delu potrebno upoštevati delovanje posameznih področji v nasled
tudi trenutno zdravstveno stanje, krize in njih številkah Vizite.
strahove, ki se na to vežejo. Uporabnikom Zdravstvena nega, kot sestavni del celovite
nudijo informacije o pogojih in postopkih zdravstvene obravnave bolnika, je vpeta
za pridobitev pravic s področja socialnega v vse projekte kakovosti v bolnišnici in sle
varstva, zdravstvenega varstva, pokojnin di sprejeti viziji, da soustvarjamo prijazno
sko invalidskega zavarovanja in drugo.
bolnišnico za bolnike in vse zaposlene. Uva
V timsko obravnavo bolnika vključi socialno janje sprememb in izboljšav je postalo se
delavko lečeči zdravnik. Pobude za njeno so stavni del strokovnega delovanja vsakega
delovanje pa dajo na oddelkih tudi medicin zaposlenega. Razvoja zdravstvene nege si
ske sestre in drugi člani tima, bolniki sami ali ne moremo predstavljati brez spremljanja
njihovi svojci. Sodelovanje z oddelki poteka napredka in novih spoznanj, zato vsa leta
osebno in s pomočjo bolnišničnega infor dajemo velik poudarek strokovnemu izpo
macijskega sistema. Pri tem pa je potrebno polnjevanju in izobraževanju zaposlenih.
spoštovati Zakon o varovanju osebnih po Vsi kazalci kažejo na večje zadovoljstvo
datkov, upoštevati zasebnost uporabnikov med zaposlenimi in bolniki, kar vpliva na
in tajnost informacij.
boljše medsebojne odnose, dobro sodelo
Kot je razvidno iz tabele št. 2, je bilo takoj vanje in kakovost opravljenega dela.
po odpustu iz bolnišnice v različne domo Za dobro opravljeno delo v letu 2006 se
zahvaljujem vsem zaposlenim v zdravs
tveni negi in drugim sodelavcem, ki so
Tabela št. 2: Odpust bolnikov, ki so bili v social
pripomogli k dobrim rezultatom dela
ni obravnavi
in ne nazadnje nastanku strokovnega
ODPUST ŠTEVILO STRUKTURA %
poročila zdravstvene nege 2006. Zahva
DOMOV
121
52
ljujem se tudi gospe Slavici Naumov, ki
UMRLI
29
12
mi je nesebično pomagala.
DSO
75
32
DRUGO
10
4
Zlata Rebolj,
glavna medicinska sestra bolnišnice 
SKUPAJ
235
100

Poročilo o socialni
obravnavi bolnikov

aktualno
S sistemi kakovosti je tako
kot z zakonom med dvema
partnerjema. Sam po sebi ne
daje garancije za koristnost
– uspešnost tega pristopa.
Marko Kiauta, Biserka Simčič

Razvoj
koristnosti
notranjih presoj

1. Kaj mi
pomeni
kakovost?
Ali mi je kakovost tega kar da
jem enako pomembna kot ka
kovost tega kar dobivam?
Ko se pogovarjamo o kako
vosti na splošno ni nobenih
dilem. Kakovost pričakujem
od tistih, ki mi nekaj dajejo.
Pričakujem, da za svoj denar
dobim čim več.
Na svojem delovnem mestu
si želim čimbolj kakovostne
pogoje dela, možnosti za moj

strokovni in osebni razvoj ter
seveda ekonomsko varnost.
Vse to od organizacije, v kate
ri delam. In kdo je ta organi
zacija? To smo mi zaposleni.
Ali sem pripravljen sprejeti to
dejstvo?
Kakovost, ki jo ustvarjam
jaz? Ali sem pripravljen prev
zeti so-odgovornost za večjo
ali manjšo koristnost sodelova
nja nas zaposlenih? Ali se zave
dam dejavnikov, ki zagotavlja
jo večjo ali manjšo koristnost
sodelujočih. Ali se vsi, prav tako
zavzeto, kot si prizadevamo, da
bomo kakovost dobili, prizade
vamo tudi, da bomo kakovost
dali? Ali se ne skrivamo za vse ti
sto, kar nam otežkoča, da bi bili
kakovostni. Ko nas nekdo nepri

jazno zavrne in ne dobimo, kar
bi morali, ali podležemo pasiv
nosti in si rečemo: »Saj ga razu
mem. Vem, da mu ni lahko. Saj
sploh nima dobrih pogojev za
delo. Če naredi dobro, mu tega
noben ne prizna. Kaj šele, da bi
se mu to poznalo na plači. Za
kaj bi se potem trudil.« Če je ta
logika prava, potem slabo do
bim in slabo dajem in skupna
ustvarjena vrednost je vedno
manjša, kot bi lahko bila. Za
okolje s takim pristopom je
dovolj, če se držim pravil, koli
ko pa sem koristen pa sploh ni
predmet spremljanja.
Izboljševanje kakovosti? Ob
ohranjanju take miselnosti je iz
boljševanje kakovosti možno le
z nadzorom in prisilo. In tak pri
stop na področju storitev daje
minimalne rezultate. Vsaj v jav
nem sektorju, ki pa na srečo,
vsaj zaenkrat, še daje človeka
vredno ekonomsko varnost.
Prav tako v javnem sektorju
opažam bistveno kulturnejše
medčloveške odnose, kot jih
žal dostikrat v gospodarstvu,
ki se šibi od neusmiljenih in
teresov kapitala in se obupno
bori, da se prilagaja hitrim spre
membam, ki jih prinašajo nove
tehnologije in kapitalu vedno
bolj naklonjene politike.

2. Vzroki in
posledice
Za koristnost aktivnosti iz
boljševanja kakovosti je
ključno, da se čimbolj osredo
točimo na bistvene vzroke in
njihove posledic.
2.1. Stanju, ki je slabše od žele
nega, botrujejo temeljni vzroki
v kulturi:
• Plačilo po položaju in ne po
rezultatih (odgovornost za
upoštevanje pravil in ne tudi odgovornost za dosega
nje ciljev).
• Prizadevanje le v okviru svo

je naloge in ne za končni
(skupni) rezultat. Tako
stanje je posledica dveh
možnih vzrokov:
- Vodenje skupine je tako,
da so člani skupine med
seboj konkuretni v priza
devanju za naklonjenost
šefa,
- Vsak od članov ni pri
pravljen sprejeti odgo
vornost zase pred sa
mim seboj.
2.2. Posledice teh temeljnih
vzrokih se kažejo v vodenju:
• Nejasni, nemerljivi cilji na
nivoju organizacije (vizija
in strateški cilji) in na nižjih
nivojih.
• Nejasno določene odgovor
nosti za cilje, predvsem pa
nosilcem ciljev praviloma
ne dodeljene primerne
potrebne pristojnosti za
njihovo doseganje.
• Neizvajanje spremljanja do
seganja ciljev.
2.1. Posledice take kulture in
takega vodenja pa se kažejo v
premalo sistematičnem zago
tavljanju delovnih pogojev,
ki se kažejo v:
•	dokumentaciji, ki določa
delo (urejena, ažurna, kom
pletna, dostopna, razumlji
va, varovana,...),
• usposobljenosti za delo,
•	dokumentaciji, ki nastaja
pri delu (točnost, kom
pletnost, dostopnost, do
ločenost časa hranjenja,
varovanju, uničevanju po
preteku roka hranjenja,..).
2.1. Gornje spominja na pravljico
o repi. Vzrok vleče posledico, ta
pa je spet vzrok za drugo posledi
co in tako naprej. Kulturne značil
nosti povzročijo posledice v
neoptimalnem načinu vodenja,
to pa je vzrok za slabše pogoje
dela, kot bi sicer lahko bili. In do
kam nas to pripelje? Do zapos
lenih, ki so motivirani občutno
manj, kot bi lahko bili:
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aktualno
•

•
•
•
•

slabše so določene potrebe odjemal
cev, da bi izvajalci dobro razumeli
smisel svojega dela (odjemalci so za
večino zaposlenih notranji odjemalci;
le manjšina zaposlenih dobavlja direkt
no zunanjim odjemalcem),
slabše so določene njihove odgovor
nosti in pristojnosti (definicija nalog,
pooblastila,...),
slabši so njihovi delovni pogoji (pro
stor, razpoložljivost informacij, opre
ma-tehnologija, čas, varnost,..),
slabše so usposobljeni (ob zaposlitvi,
ob premestitvi, nadomeščanje, men
torstvo,...),
slabše so njihove aktivnosti poveza
ne med seboj (povezava aktivnosti v
procese – konkretna odgovornost za
skupni rezultat, npr: case manager, ac
caunt manager ali po naše odgovorni
za posamezni posel ali odgovorni za
posameznega kupca).

2.1. To gornje razmišljanje je seveda karika
tura, ki pa je v vsaki organizaciji vsaj delno
prisotna. Ob tem zavedanju so prizadeva
nja za izboljševanje kakovosti usmerje
na vsaj v dve področji:
• v spremljanje dosežene kakovosti z
namenom prepoznavanja najboljših in
najslabših primerov (redne meritve po
membnih parametrov procesov, stro
kovni nadzor,...),
• v razširjanje vzrokov za najboljše pri
mere in v odpravljanje vzrokov za
najslabše (analize, poročila, odločanje,
ukrepi izboljšav, ocena uspešnosti ukre
pov, uvrstitev novega-izboljšanega
načina dela v predpise-navodila,...).

3. NOTRANJE
PRESOJE (obdobno
ugotavljanje stanja)
V bolnišnicah in ostalih zdravstvenih za
vodih, ki so vpeljali sistematično vodenje
izboljševanja kakovosti, izvajajo obdobno
ugotavljanje stanja na vseh nivojih, opisa
nih zgoraj od točke 2.1 do 2.5. Pri tem si
večina pomaga z zahtevami, ki jih za pre
soje določa standard Zahteve za sisteme
vodenja kakovosti ISO 9001. Da je pristop
tega standarda ob primerni prilagoditvi
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dober tudi za zdravstvene organizacije,
dokazujeta izdaja EU smernic za uporabo
ISO 9001 za zdravstvo EN ISO15224 (po
principu prve strani izdan tudi pri nas kot
SIST-CEN/TS 15224:2006) in pa svetovne
smernice IWA1 (International Workshop
Agreement) za uporabo ISO 9004 (ki
vključuje tudi ISO 9001) v zdravstvu. Poleg
tega pa je dokaz njegove uporabnosti tudi
skoraj 10 certificiranih zdravstvenih orga
nizacij v SLO (ena regijska bolnišnica, ena
specializirana bolnišnica, trije zdravstveni
domovi, laboratoriji,..).
Notranje presoje so torej sistematično
obdobno ugotavljanje stanja, ki pa ne za
menjuje strokovnega notranjega nadzora.
Presoje izvajajo praviloma zaposleni, ki za
presojano področje niso odgovorni in zato
tudi večinoma za to področje tudi niso izva
jalno usposobljeni.
Kaj presoje lahko ugotavljajo? Ugotav
ljajo:
• kako so določene in izpolnjevane zah
teve za odjemalce,
• kako so določene in izpolnjevane zah
teve za vhode,
• kako se upošteva organizacijske zahte
ve: kdo, kdaj, po katerih navodilih,
• kako se cilje določa, meri in dosega,
• kako se prepoznava potrebe in možno
sti za izboljšave in kako se jih izvaja,
• kako se na presojanem področju s cilji
in izboljšavami podpira doseganje stra
teških ciljev organizacije, ki so nujni, če
naj organizacija doseže stanje vizije?
Ne ugotavljajo pa:
•	ali se aktivnosti izvajajo po strokov
nih pravilih-tehnologiji, tako kot je
to določeno v strokovno tehnološki
dokumentaciji oziroma je razvidno iz
strokovne doktrine posameznega pre
sojanega področja?
Odnos med presojo in strokovnim nad
zorom je lahko obojestransko dopol
njujoč:
• presoja lahko prepoznava in spodbuja
zagotavljanje pogojev za uspešen in
učinkovit strokovni notranji nadzor,
vključno z ukrepi izboljšav, ki naj bi
mu praviloma sledili (tu ni mišljeno
samo odpravljanje neprimernih stanj
temveč predvsem razširjanje nadpov
prečnih pristopov na celotno možno
področje).

•

strokovni notranji nadzor pa lahko z
svojimi ugotovitvami usmerja notranjo
presojo, da ta podpre odpravo ali pa
razširjanje vzrokov stanj, ki jih je pre
poznal strokovni notranji nadzor.

3.1. Izkušnje pri izvajanju notranjih pre
soj so pokazale, da je zelo pomembno v
kaj smo usmerjeni. Večina presoj je bilo
vsaj na začetku, vse preveč usmerjenih v
napake in dokumentacijo (podpisi, obraz
ci, verzije,...). S takim pristopom povzročijo,
da zaposleni doživljajo sistem vodenja ka
kovosti kot neko kontrolo in birokracijo.
3.2. Definicija kakovosti. Ključ do večje
vrednosti je v razširitvi definicije kako
vosti.
Standard ISO 9000 Sistemi vodenja kakovo
sti – Temelji in slovar v točki 3.1.1 določa:
kakovost je stopnja, v kateri skupek
svojstvenih karakteristik izpolnjuje

ZAHTEVE.
Če se ukvarjamo s kakovostjo samo po tej
definiciji in če predpostavimo, da večina
dogodkov izpolnjuje zahteve, potem je si
stem vodenja kakovosti dejansko le sistem
odkrivanja neizpolnjevanja zahtev in od
pravljanja vzrokov za to. Cel sistem je torej
v tem primeru usmerjen negativno.
3.3. Pozitivni pristop Verjamem v idejo,
da si lahko veliko bolj koristimo z usmer
jenostjo tudi v:
•	odkrivanje nadpovprečno dobrih
rešitev in njihovo razširjan ter
• razvoj novih rešitev, glede na bodoče
potrebe in možnosti.
V tem primeru nam pomaga, če razširimo
definicijo kakovosti in sicer:
kakovost je stopnja, v kateri skupek
svojstvenih karakteristik izpolnjuje
ZAHTEVE in

PRIČAKOVANJA in RAZVOJNE
CILJE ODJEMALCEV
3.4. Ljudje smo pametni in delamo le to v
kar verjamemo, da je možno in koristno.
Zato je zelo koristno, da se sistem ne us
merja v manj pomembne podrobnosti.
Neprecenljivo koristno je, če ustvarimo

aktualno
priložnosti, da sistematično napredujemo
ne le na urejanju dokumentacije in pisanju
predpisov, temveč tudi na pomembnejših
dejavnikov, kot so motivacija, vodenje in
kultura.

4. PRIMER iz Splošne
bolnišnice Novo
mesto – planiranje,
izvedba, ugotovitve,
koristi
Najpomembnejši cilj bolnišnice je prido
bivanje zaupanja bolnikov, zagotavljanja
njihovega dobrega počutja in doseganja
zadovoljstva s prijaznim odnosom in z
visoko kakovostjo storitev. Filozofija bol
nišnice odraža odnos do bolnika, njihovih
svojcev, proces zdravljenja in zdravstvene
nege ter zaposlenih v zavodu, zunanjih
sodelavcev in poslovnih partnerjev. Bol
nišnica pri zagotavljanju zdravstvenih sto
ritev pojmuje človeka kot celoto telesne
ga, duševnega, socialnega in duhovnega,
saj je uspeh zdravljenja, zdravstvene nege
in rehabilitacije odvisen od sposobnosti,
znanja, veščin in motivacije zdravstvene
ga osebja ter njihovega vzajemnega od
nosa z bolniki, njihovimi svojci in okoljem,
kjer živijo in delajo.
Temelj vizije bolnišnice sta poslanstvo in
vrednote. Bolnišnica pri vsakdanjem delu
spoštuje in uresničuje v odnosu do pacien
tov zlasti naslednje vrednote:
- skrb za posameznika (prepoznavanje
odgovornosti in pozitivni odziv na potre
be uporabnikov),
- prizadevanje za kakovost (odličnost
tako v zdravstveni oskrbi kot pri delov
ni učinkovitosti),
- timsko delo (združevanje in sodelova
nje v timih za izvajanje kakovostnih pro
cesov),
- odkritost (odprtost v komunikaciji, so
delovanje pri odločanju),
- integriteta (spoštovanje do posamezni
ka, odnosov in sredstev),
- odgovornost do uporabnikov – pacien
tov,
- dobro počutje in kakovostno življe
nje,
- nenehno učenje,

-

zadovoljstvo uporabnikov – pacien
tov.
Splošna bolnišnica Novo mesto na pod
lagi opredeljenega poslanstva, filozofije,
vizije in vrednot zagotavlja temeljne na
loge sistema zdravstvenega varstva, za
kar je potreben dialog med strokovnim
in poslovnim managementom, ki se ned
vomno odraža pri uspešnosti poslovanja
bolnišnice kot tudi pri uresničevanju
poslanstva in spoštovanju opredeljenih
vrednot.

mov, načrtovanje povprečne zasede
nosti postelj, ležalne dobe, čakalnih
dob v ambulantah;
- izvajanje storitev (pregledov, spreje
ma, diagnostično-terapevtskega pro
grama, operacij, negovalnih postop
kov, svetovanja in učenja);
- spremljanje, evalvacija in hkrati nad
zor nad načrtovanim in dejansko
opravljenim delom (mesečna, trime
sečna poročila);
-	analiza in ponovno planiranje.

Ključni proces v bolnišnici je zdravljenje,
ki ga podpira zdravstvena nega in ostali
procesi organizacije, ki zajemajo dejav
nosti kot so dobava proizvodov (zdravil
in potrošnega medicinskega ter nemedi
cinskega materiala) in storitev, poslovne
in oskrbovalne funkcije (računovodstvo,
fakturiranje, kadrovska služba, pravna
služba, splošna služba, tajništvo, služba
za informatiko, služba bolnišnične prehra
ne, pralnica, tehnično vzdrževalne službe
ipd.).
Celoten zdravstveni proces je razdeljen
na posamezne faze:
- planiranje storitev v ambulantnem in
bolnišničnem delu, pregledov, spreje

Vse naštete vsebine posameznih faz so
predstavljene in s soglasjem sprejete na
strokovnih organih (strokovni svet, stro
kovni kolegij). Nosilci zdravljenja in zdravs
tvene nege so zdravniki, medicinske se
stre in zdravstveni tehniki. Njihovo delo
temelji na timskem načinu dela z jasno
opredelitvijo nalog in odgovornosti.
4.1 Kakovost v Splošni bolnišnici Novo
mesto
V Splošni bolnišnici Novo mesto smo
prevzeli tako standard ISO kot model po
slovne odličnosti za upravljanje celovite
kakovosti (TQM) in nenehno izboljševanje

RAZVOJ TQM – POT DO POSLOVNE ODLIČNOSTI
1997
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006

- sprejeta vizija in strategija razvoja bolnišnice
- začetek projekta uvajanja TQM
- izvedba samoocene zavoda z vprašalnikom po kriteriju PRSPO
- 1. sodelovanje v pilotnem projektu priznanja RS za PO v zdravstvu
- priprava in sprejem strateškega poslovnega načrta za obdobje 2000 – 2004
- 2. sodelovanje v pilotnem projektu priznanja RS za PO v zdravstvu
- priprava in sprejem kadrovske politike za obdobje 2001-2004
- 3. sodelovanje v pilotnem projektu priznanja RS za PO v zdravstvu
- strateška poslovna konferenca in revidiranje SPN ter sprejetje strateških
usmeritev za obdobje 2002-2006
- svet zavoda sprejem sklep za uvedbo sistema kakovosti po standardu ISO
9000:2001
- vključitev direktorice zavoda v republiški odbor PRSPO
- izdelava in uvedba OP po standardu kakovosti ISO 9001:2000
- sprejet PQ – poslovnik kakovosti
- samoocenitev zavoda po kriterijih PRSPO in prijava za priznanje RSPO za
javni sektor
- notranja presoja in predcertifikacijska presoja po standardu kakovosti ISO
9001:2000
- finalist PRSPO – prvi izmed javnega sektorja
- dobitnik bronastega priznanja PRSPO za doseženo število točk
- certifikacijska presoja za pridobitev standarda ISO 9000:2000
- pridobitev certifikata ISO 9001:2000
- finalist PRSPO
- dobitnik bronastega priznanja PRSPO za doseženo število točk
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aktualno
procesov. TQM ni kratkotrajna aktivnost,
program ali projekt, ki se zaključi, ko so
postavljeni cilji doseženi. Po TQM načelih
primarni cilj organizacije ni dobiček, tem
več dolgoročno zadovoljstvo uporabnika
(odjemalca) in zaposlenega, kar še pose
bej velja za organizacije v zdravstvenem
varstvu.
Kako smo lahko uspešni pri vgrajevanju
sistema kakovosti v organizacijo? Ugotav
ljamo, da je prvi pristop sprememba v raz
mišljanju zaposlenih in privzemanju spre
jetih vrednot in sledenju procesu stalnih
izboljšav. Vsak zaposleni mora razmišljati
o tem, kako bo izboljšal svoje delo. Stalne
izboljšave postanejo vrednota kulture v
organizaciji. Zavedati se moramo, da ka
kovost ni tisto kar razglaša organizacija,
temveč tisto kar je v skladu s potrebami
in pričakovanji uporabnika storitev
(pacienta).
3.3 Pristop v letu 2005 – pristop
MORATI
V splošni bolnišnici Novo mesto je no
tranja presoja eno izmed orodij vodstva
za stalno izboljševanje. Namen presoj je
izboljšanje stanja. Izvajamo jih na celot
nem sistemu kakovosti ali na posameznih
procesih. Predstavnik vodstva kakovosti
(PKV) najmanj enkrat letno planira NPK
za celoten sistem kakovosti.
Prvo notranjo presojo v letu 2005 smo iz
peljali zgolj z namenom, da se ugotovi ali
sistem kakovosti:
• ustreza zahtevam standarda ISO
9001:2000 in zahtevam sistema kako
vosti, ki smo si jih sami postavili in ali
• poteka učinkovito (izvajanje in
vzdrževanje sistema kakovosti).
Izobrazili smo prek 60 usposobljenih, kom
petentnih presojevalcev, ki so izpeljali no
tranjo presojo in zagotovili objektivnost
in neodvisnost procesa presoj. Izvedli so
presoje tistih področij za katere niso bili
neposredno odgovorni, kajti presojevalci
ne presojajo lastnega dela oziroma proce
sov dela.
Presojevalci so skladno s programom NPK
izvedli presojo z razgovori, pregledi doku
mentov
(pravilnikov, organizacijskih predpisov in
ostale tretje nivojske dokumentacije) in
z opazovanjem dejavnosti v presojanem
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UGOTOVITVE NOTRANJE PRESOJE 2005
CILJI KAZALCEV USPEŠNOSTI IN U INKOVITOSTI ZA LETO
2006.doc
Cilji-kazalniki.doc

VIZIJASTRATEŠKI
CILJI

IZBOLJŠAVE

uèinkovitost
120 zapisov
30 konkretiziranih

ODLOÈ ANJE

POROÈ ANJE

IZBOLJŠAVE

Cilji
6

ANALIZA
Zahteve in meritve
VHODNE kakovosti

Organizacijske in
strokovne zahteve
za proces

Ni zapisov
18

PROCES
Strokovni nadzor

37
Izvajati
37

zunanje
zahteve

okolju zbirali dokaze o izvajanju sistema
(procesa) kakovosti. Tako so zapisali kar
120 priporočil, kar kaže na izjemno an
gažiranost zaposlenih pri tem delu.
Kljub velikemu številu priporočil, pa je
bilo le malo zapisov, ki bi v procese dela
v bolnišnici prineslo izboljšave oz. občut
nejšo dodano vrednost. Predvsem je
šlo za formalno ugotavljanje skladnosti
zapisanega z dejanskim stanjem. Kljub
angažiranosti, tako presojanih kot pre
sojevalcev, je bilo čutiti pristop MORATI.
Slednje se je pokazalo tudi pri izvajanju
priporočil, ki so bila bolj formalne narave.
Ker vsebinskih izboljšav ni bilo čutiti, se je
tudi zanimanje za izvajanje le teh upada
lo. Vodstvo bolnišnice je iskalo način, da
bi nekaj kar je dobrega in že vpeljanega
v procese dela, prineslo tudi izboljšanje
stanja in tako zaposlenim dalo signal, da
smo na pravi poti pri doseganju strateških
ciljev in neprestanem izboljševanju kako
vosti v bolnišnici. Odločili smo se za pri
stop od MORATI k ŽELETI.
3.4 Pristop v letu 2006 – pristop ŽELETI
Vodstvo bolnišnice se je odločilo, da za
motiviranje zaposlenih in dvig znanja s
tega področja organizira niz celodnevnih
predavanj in delavnic za razvoj koristno
sti notranjih presoj. Cilj je bil predvsem
zaposlenim pomagati pri sami izvedbi

Zahteve in meritve
IZHODNE kakovosti

dopolniti
64

notranje
zahteve
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9
rezultati

kliniène
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notranje presoje na konkretnih primerih
in analizi primerov iz preteklega leta ter
motivirati zaposlene za izpeljavo nečesa
od katerega bi imeli korist tako zaposleni
in vodstvo kot tudi naši odjemalci stori
tev- bolniki. V delavnice smo vključili 80
zaposlenih (predstojniki oddelkov, glav
ne medicinske sestre, vodje odsekov in
vodje služb), katerim smo želeli pokazati
pomembnost izvajanja notranjih presoj
na način, ki bi nam vsem prinesel koristi
in zadovoljstvo, predvsem pa izboljšave v
procesih dela. Udeleženci so se na podlagi
Plana presoj za leto 2007 pripravljali na
konkretnih primerih in v obliki poročanja
izmenjavali mnenja in koristne predloge.
Kot izhodišče so vzeli zapis konkretnih
ugotovitev, ukrepov in rezultatov prete
kle presoje ter ocenjevali dosežene kori
sti. Glavna ugotovitev je bila, da je v za
pisih vse premalo konkretnih navedb o
doseženih koristih rezultatov ukrepov po
priporočilih presoje. Manjkale so zgodbe
uspešnih izboljšav: ».. imeli smo problem,
ukrepali smo, problem je sedaj manjši, ali
ga sploh ni več Izboljšali smo se!« Eden
glavnih ciljev nadaljnjega razvoja notra
njih presoj je v letošnjem letu priti do
takih zgodb in jih v poljudni obliki posre
dovati zaposlenim v krepitev razvoja po
zitivne samopodobe. Drugi cilj pa je, da
se presoja usmeri tudi v prepoznavanje
nadpovprečnih rešitev, v njihovo prizna
vanje in razširjanje.
Ocenjujemo, da je tak pristop pravilen in

aktualno
pričakujemo rezultate in ukrepe, ki bodo
pripomogli h kar največji koristnosti izved
be notranje presoje. Vsekakor je dokaz za
to tudi skoraj 100 % udeležba vabljenih
zaposlenih in izkazano zanimanje in mo
tivacija na samih delavnicah. Misel Sene
ke: » Usoda voljnega vodi, brezvoljnega
požira«, nas je spremljala vseskozi in ver
jamem, da bo marsikomu v pomoč tudi
pri vsakdanjem delu, kajti nenazadnje si
vsak izmed nas želi biti najboljši. To pa do
sežemo le takrat, ko preidemo od morati
na želeti.

5. Projekt sekcije
kakovost v
zdravstvu
S sistemi kakovosti je tako kot z zakonom
med dvema partnerjema. Sam po sebi ne
daje garancije za koristnost – uspešnost
tega pristopa. Zato smo v sekciji pripra
vili projekt razvoja koristnosti notranjih
presoj. Izvedba temelji na vključenosti
tistih, ki so pionirsko že prišli do dobrih
izkušenj, tako iz vidika celovitosti pristo
pov, kot iz vidika kakovosti pri procesu
zdravljenja, kot tudi pri procesu vodenja
in podpornih procesih. Po izvedbi delav
nic, šolskih in testnih presoj, bomo objavi
li vse ugotovitve (udeležence, vprašanja,
odgovore, ukrepe in rezultate – seveda
tako, da ne bo razvidno v kateri bolnišnici
je bilo kaj).
5.1. Pristop
• Po tri bolnišnice skupaj.
• Iz vsake bolnišnice po dva zdravnika,
sestri, ostali.
• Praktični primeri.
5.2. Cilji
• Zagotoviti izhodiščni nabor presojeval
cev, tam, kjer tega pristopa še ni.
• Zagotoviti prve pozitivne izkušnje in
predstave.
• Tam, kjer presoje že so, pomagati ko
rak naprej.
• Objaviti izkušnje (tako, da ni razvidno
iz katere bolnišnice so).
• Prepoznati in razširjati najboljšo
prakso.



ZAKON O JAVNEM
NAROČANJU (ZJN-2) –
faze v postopku po ZJN-2
Državni zbor Republike Slovenije je 23. novembra 2006
sprejel novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni
list RS, št. 128/06), ki se uporablja od 07.01.2007 dalje.
Izvajanje javnih naročil lahko po ZJN-2 razdelimo na tri
glavne faze: predrazpisno, razpisno in porazpisno.

Predrazpisna faza
Predrazpisna faza se prične z ugotavlja
njem potreb. Potrebe po nabavi blaga,
izvedbi določene storitve ali gradnje
morajo ugotoviti in določiti končni upo
rabniki. Če ti niso neposredno ali vsaj
posredno vključeni v proces ugotavlja
nja potreb, se lahko kaj hitro zgodi, da
bo naročnik uspešno izpeljal javno na
ročilo, sklenil pogodbo z najugodnejšim

dobaviteljem oziroma izvajalcem, ob do
bavi ali izvedbi pa bo ugotovil, da le-ta
ne zadovoljuje njegovih potreb.
Raziskava tržišča mora biti nenehen
proces oziroma vsakdanje strokovno
opravilo nabavne službe. Samo tako je
naročnik dnevno seznanjen o tem, kje
in katero blago ali katere storitve lahko
dobi na tržišču. Zelo pomemben vir in
formacij so lastne izkušnje z dobavite
lji oziroma izvajalci. Potrebno je torej
spremljati vedenje dobaviteljev oziroma
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izvajalcev, ga beležiti, da bomo lahko do
kumentacijo uporabili pri ocenjevanju
njihove zanesljivosti. Raziskava tržišča
je pomembna tudi zaradi odločitve na
ročnika o tem, katero vrsto postopka bo
uporabil za izvedbo javnega naročila.
Načrt nabav in finančni načrt sta med
sebojno tesno povezana. Ni dovolj, da
je javno naročilo zajeto samo v enem ali
drugem izmed njiju, temveč mora biti
zajeto v obeh, in to usklajeno. Zajetje jav
nega naročila v načrt nabav in v finančni
načrt je predstavljalo pogoj za začetek
postopka javnega naročanja po Zako
nu o javnih naročilih (ZJN-1). V ZJN-2 je
navedeni pogoj naveden drugače, in si
cer, da mora naročnik v sklepu o začetku
postopka navesti vir sredstev za financi
ranje javnega naročila (70. člen). Poleg
navedenega je zajetje v načrt nabav
logično, saj si namreč brez obojega ne
moremo predstavljati izvedbe javnega
naročanja.
ZJN-2 naročniku še vedno dopušča
možnost imenovanja strokovne komi
sije, kadar bo ocenil, da bo potrebna.
Pomembna novost je strokovni dialog
(69. člen), ki ga lahko naročnik uporabi
pred samim postopkom javnega na
ročanja, vendar mora pri tem paziti, da
ne pride do izkrivljanja konkurence.

Razpisna faza
Razpisna faza se prične s predhodnim
informativnim obvestilom, če je primer
no, v vsakem primeru pa s sklepom o
začetku postopka in konča s končnim
poročilom.
V nadaljevanju je opisan potek razpisne
faze, ki velja za izvedbo odprtega po
stopka, za ostale postopke pa je potek
smiselno prilagojen tem postopkom.
Predhodno informativno obvestilo
Po ZJN-2 mora naročnik objaviti pred
hodno informativno obvestilo le, če želi
pri javnem naročanju skrajšati roke za
sprejem ponudb.
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Sklep o začetku
postopka
Sklep o začetku postopka po ZJN-2 ni
posebej predpisan tako kot po ZJN-1.
Glede na prejšnjo ureditev takšen sklep
lahko vsebuje:
• zaporedno številko javnega na
ročila,
• predmet javnega naročila,
•	ocenjeno vrednost,
• faze postopka,
• postavko v planu nabav in v pro
računu oziroma v finančnem načrtu
in
• pooblaščeno osebo za izvedbo.
Priprava razpisne dokumentacije
Naročnik mora skrbno pripraviti razpi
sno dokumentacijo, kajti le na osnovi
dobro pripravljene razpisne dokumen
tacije lahko pričakuje kakovostno po
nudbeno dokumentacijo. Ponudbena
dokumentacija je namreč le zrcalna sli
ka razpisne dokumentacije. Zato mora
naročnik pripraviti razpisno dokumenta
cijo tako, da bo na njeni osnovi ponud
nik lahko pripravil popolno ponudbo.
Razpisna dokumentacija se mora sklada
ti z objavo obvestila o javnem naročilu.
Vsebina razpisne dokumentacije je pri
meroma določena, vendar lahko poleg
navedenih elementov vsebuje še ostale
elemente, ki so smiselni za določeno jav
no naročilo.
Primeroma določena vsebina razpisne
dokumentacije je naslednja:
• povabilo k oddaji ponudbe,
• navodila ponudnikom za izdelavo
ponudbe,
• pogoji za ugotavljanje sposobnosti
in navodila o načinu dokazovanja
sposobnosti ponudnika,
• splošni in posebni pogoji, ki bodo
sestavni del pogodbe,
• elementi za pripravo predračuna z
navodilom o izpolnitvi in
• morebitna finančna in druga zavaro
vanja.

Objava obvestila o jav
nem naročilu
Naročnik mora za objavo obvestil o jav
nem naročilu uporabljati standardne
obrazce. Pri samih objavah je potreb
no upoštevati pravilo zaporednosti ob
jav, kar poenostavljeno pomeni, da je
potrebno obvestilo najprej objaviti v
Uradnem listu Evropske unije, če seveda
vrednost dosega znesek, nad katerim je
takšna objava potrebna, šele zatem je
možna objava na domačem portalu jav
nih naročil. Novost ZJN-2 je obvestilo
o javnem naročilu po postopku zbira
nja ponudb po predhodni objavi, saj
gre za nov postopek. Ta postopek naj bi
se v glavnem uporabljal v razponu vred
nosti od 40.000 EUR do 137.000 EUR za
blago in storitve in od 80.000 EUR do
274.000 EUR za gradnje.
Predložitev in odpiranje ponudb
Upoštevajoč dejstvo, da sega vrednost
dosedanjih „javnih naročil malih vredno
sti“ po ZJN-2 do 40.000 EUR za blago in
storitve oziroma 80.000 EUR za gradnje,
sta navedena zneska tudi mejna glede
javnosti odpiranja. Seveda se lahko na
ročnik odloči, da bo izvedel javno odpi
ranje ponudb tudi pri nižjih vrednostih,
vendar bo to najverjetneje, teko kot je
bilo doslej, bolj izjema kot pravilo.
Kadar naročnik zahteva ponudbo tudi
po posameznih sklopih, je pomembno,
da ponudnik takšno ponudbo tudi pred
loži. To pomeni, da četudi ponudi blago,
storitve ali gradnje iz celotnega javne
ga naročila, jih mora ponuditi teko, da
je možna ocenitev po posameznih
sklopih. Z ocenitvijo po posameznih
sklopih lahko naročnik doseže večjo
konkurenčnost.
V zapisniku o odpiranju ponudb je po
trebno navesti:
• naziv ponudnika ali šifro, če je razpis
anonimen,
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javnega naročanja. Večkrat se zgodi,
da naročnik iz takšnih ali drugačnih
razlogov ne more izpeljati jav
nega naročanja do konca in
ga je smiselno prekiniti.
Pri tem se seveda pojav
lja vprašanje stroškov,
ki jih lahko v takšnih
primerih uveljavljajo po
nudniki.

•
•

variantne ponudbe, če so dopustne,
ali ponudbe z opcijami,
ponudbeno ceno ter morebitne po
puste.

Pregled in ocenjevanje ponudb
Pri pregledu in ocenjevanju ponudb poob
laščena oseba naročnika oziroma komisija
najprej ugotovi, ali ponudbe izpolnjujejo
zahtevane pogoje, zatem jih ocenjuje po
merilih. Upošteva lahko le pogoje in me
rila iz razpisne dokumentacije.
V tem delu postopka je ZJN-2 uvedel kot
novost vodenje evidence o ponudnikih
z negativnimi referencami na ministrs
tvu za finance. Pristojno ministrstvo bo
torej vodilo neke vrste „črno listo“ tistih
ponudnikov, ki bodo v ponudbi pred
ložili neresnična in zavajajoča dokazila.
O le-teh bo moral naročnik obvestiti mi
nistrstvo za finance. Taki ponudniki bodo
v primerih javnih naročil blaga in storitev
izločeni iz postopkov za obdobje 3 let,
v primerih javnih naročil gradenj pa za
obdobje 5 let.
Naslednja novost je možnost dopolni
tve formalno nepopolne ponudbe.
Pri tem gre za tisto ponudbo, ki je ne
popolna v delih, ki ne vpliva na njeno
razvrstitev glede na merila.
Tretja novost je možnost naročnika, da
lahko kadarkoli prekine postopek

Odločitev o oddaji javnega naročila
Odločitev o oddaji naročila sledi postop
ku pregleda in ocenjevanja ponudb.
Rok za sprejetje odločitve o oddaji na
ročila ne sme biti daljši od 60 dni in
je za razliko od prejšnje zakonodaje
zakonsko določen. Naročnik mora svo
jo obrazložiti in o tem obvestiti vse
ponudnike. Novost v ZJN-2 je tudi, da
lahko ponudnik v petih dneh od dne
va prejema obvestila o oddaji naročila
opozori naročnika, ki ima možnost,
da spremeni svojo odločitev in sprej
me novo, če je opozorilo utemeljeno.
Pomembna novost ZJN-2 je tudi ta, da
lahko neizbrani ponudnik v 5 dneh po
prejemu odločitve naročnika zahteva
dodatno obrazložitev le, če odločitev
ne vsebuje obrazložitve (ne)izbire po
nudnikov.
Objava obvestila o oddaji javnega
naročila
Obvestilo o oddaji javnega naročila v smi
slu objave izida postopka za oddajo jav
nega naročila je namenjeno obveščanju
širše javnosti o oddaji javnega naročila.
V smislu načela transparentnosti javne
ga naročanja je takšno obvestilo potreb
no. Rok za objavo obvestila je 48 dni po
oddaji naročila za tista javna naročila, ki
presegajo vrednosti, nad katerimi so ob
jave potrebne. Novost v ZJN-2 je zaradi
novega postopka objava obvestila o
oddaji naročila po postopku zbiranja
ponudb po predhodni objavi.

imena naročnika in predmeta naročila
do imen izbranih in neizbranih kandida
tov ali ponudniki z razlogi za izbiro ter
do razlogov za izbiro določenih postop
kov in načinov javnega naročanja. To po
ročilo je namenjeno naročniku samemu
oziroma nadzornim organom, če takšno
poročilo kasneje zahtevajo.

Porazpisna faza
V porazpisno fazo spada sklenitev po
godbe. Z dodelitvijo javnega naročila
najugodnejšemu ponudniku se javno
naročanje ne konča, temveč se prične
faza, ki sledi razpisu, to je spremljanje
izvajanja pogodb, in je prav tako po
membna kot sam izbor najugodnejšega
ponudnika. Šele ob spremljanju izva
janja pogodb z dobavitelji lahko oce
nimo resnično učinkovitost javnega
naročanja. Upravljanje pogodb tako
pomeni celovit nadzor, ki mora zago
toviti učinkovito izvajanje le-teh. To
pomeni, da mora naročnik odstopanja
izvajanj ne le odkrivati, temveč jih tudi
preprečevati. Nadzor mora zagotavljati,
da dobi naročnik predmet pogodbe v
dogovorjenem roku, v ustrezni kakovo
sti in količini in za pogodbeno dogovor
jeno ceno.
Bančne garancije po ZJN-2 niso več
predpisane, posredno so omenjene le
v členu, ki govori o pripravi razpisne do
kumentacije in osnutka pogodbe in na
vaja tudi morebitna finančna in druga
zavarovanja. Bančne garancije so za raz
liko od ostalih vrst zavarovanj še vedno
najzanesljivejša oblika zavarovanj.
Zdenka Kralj,
vodja pravne službe



Vir:
• Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
128/06)
• Faze v postopku po zakonu o javnem naročanju
(ZJN-2), Revija za javna naročila in javne finance,
št. 1, letnik II, januar 2007

Končno poročilo
Po zaključku razpisne faze naročnik pri
pravi končno poročilo. V poročilu je opi
san celotni postopek z vsemi podatki od

31

kultura organizacije

KULTURA OBNAŠANJA
Bojana Košnik

N

ajprej se bomo seznanili z bon
tonom, in pa z bolj formalnim
področjem bontona, imenova
nim etiketa.
Ko govorimo o bontonu, mislimo na druž
beno sprejemljivo vedenje, ki ga določajo
etične in moralne norme časa in prostora,
etiketa pa predstavlja zbirko strogih pred
pisov o vedenju v zahtevnejših situacijah,
na primer o vedenju med diplomati ali na
dvorih. To je zbirka umetnih pravil in pred
pisov, ki jih uporabljajo strogo določena
okolja. Vse skupaj lahko združimo v eni
sami besedi: to je protokol, v širšem smi
slu. Beseda sama je francoska, prvotno je
šlo za prvo stran pravnih listin, na kateri
so bili izpisani vsi podatki listine. Protokol
je beseda, ki jo velikokrat uporabljamo na
pačno, saj pri njej največkrat pomislimo
na zoprne predpise etikete.
Čeprav nekateri nepremišljeno trdijo, da
lahko vljudnostna pravila in knjige o le
pem vedenju kot staro kramo zmečemo
v smeti, praksa vsak dan na vseh področ
jih našega življenja dokazuje, da ljudje
potrebujemo določena pravila vedenja,
pravila igre v odnosu s partnerjem, otroki,
s kolegi, pa na delovnem mestu in s po
slovnimi partnerji. Potrebujemo pravila
občevanja z drugimi ljudmi. Ta zunanja
podoba našega vedenja nam včasih pov
zroča težave.
Pravila lepega vedenja so vedno obstajala
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in bodo tudi v prihodnje, čeprav se malo
spreminjajo, ker so izraz duha časa, raz
merij moči in socialne strukture. Sodobna
pravila lepega vedenja nam morajo po
magati pri povezovanju in nas ne smejo
ovirati. Morajo biti sprejemljiva, ne dog
matična, ustrezati morajo tako mlajšim
kot starejšim. Pomembno pa je, da krepi
jo medsebojno razumevanje, strpnost,
obzirnost, da vzpodbujajo in izkazujejo
pripravljenost pomagati. To pa je že ne
kaj osnovnih temeljev zgradbe za dobro
vseh nas, ki smo vključeni v te procese.
Ne smemo pozabiti, da ima vsakdo svojo
osebnost, svoje dostojanstvo, zaradi če
sar uporablja svoja pravila obnašanja, kar
pa nas ne sme zbegati, da bi zaradi tega
mi izgubili svojo pokončnost. Zaradi pre
tiranega prilagajanja ne smemo ravnati
v nasprotju s svojimi temeljnimi načeli in
pravili lepega vedenja.
Ne bi bilo nič narobe, če se vprašamo, ali
se je naše vedenje res tako zelo poslabša
lo. Splošno mnenje je res tako. Ne smemo
pa pozabiti, da so v vseh obdobjih živeli
neotesanci in nevzgojeni ljudje, tudi v vi
sokih krogih jih ni manjkalo.
V zdajšnjih časih smo v mnogih stvareh
postali zelo liberalni, vprašanje če res svo
bodomiselni, vsekakor so postala pravila
lepega obnašanja veliko bolj popustljiva in
ljudje jih manj upoštevamo. Spremenila se
je meja, do katere smo še pripravljeni za

Uvodne besede in
nekaj temeljnih
navodil
Svet poslovnežev je svet
nenehnega komuniciranja
z okoljem. Beseda komuni
cirati izhaja iz latinščine in
pomeni deliti kaj s kom ali
napraviti skupno. V komu
nikacijo, to je v sporočilo
in povezavo nenehno
vpletamo igralca, ki svoje
vloge ne igra, pač pa jo
živi. Procesa komunikacije
se lahko naučimo. Na teh
straneh ne bomo mogli
obravnavati prav vseh
situacij in procesov, ki so
potrebni za dokončno izur
jenost v komuniciranju,
kajti zavedati se moramo,
da gre za vsebino, ki nas
bo seznanila s stvarmi,
ki jih moramo vedeti, ne
more pa nam dati prak
tične izurjenosti, ki pa bo
sledila, ko znanje pride v
meso in kri, kakor so vča
sih rekli.
mižati na eno oko. Vsi pa vemo, da je zelo
lahko pokritizirati, še lažje je soditi dejanja
drugih, zato bi bilo prav, da začnemo stvari
urejati že v naših domovih, doma za mizo
in v dnevnih sobah, od tam naprej pa na
naših delovnih mestih, pisarnah.
Žal je že tako, da v službi preživimo več
časa kot doma, vendar velikokrat slišimo,

kultura organizacije
da je služba povsem drugačen svet od do
mačega, zato med delovnim časom niso
potrebni tisti normalni človeški odnosi,
kakršni vladajo doma. Drži, da je služba
umetno okolje, kjer smo prisiljeni delati
z ljudmi, ki jih mogoče nikoli ne bi izbrali
za prijatelje. Nikar ne pustimo človečno
sti pred vrati, ko vstopamo v službo. Da
bomo človečnost omogočili, si pomagaj
mo z občutkom za taktnost, kajti ne za
ljudi ne za poslovni uspeh ni koristno, če
bo sleherni dan v podjetju ali ustanovi
kot vreme, kjer enkrat nastopi nevihta s
strelami, drugič pa sonce.
V naših medsebojnih odnosih upoštevaj
mo, da mora biti naše vedenje tako, ki
drugim ne bo škodovalo, temveč jim bo
koristilo, ne vzbujalo občutka krivde in
bo veljalo za pošteno.
Pomagajmo si z osnovnimi pravili o pred
nostih: ženska pred moškim, starejši
pred mlajšim, prišlek ali gost pred do
mačim, višji po položaju pred nižjim...
Če se sodelavci na delovnem mestu poz
dravljajo, to ni samo dostojno, ampak je
tudi prijetno. Predvsem moški kolegi so
poklicani, da prvi pozdravljajo svoje so
delavke, ki jih srečujejo na hodnikih ali v
drugih prostorih službe. Naj to postane
vsakdanja navada. Moški kolegi pravilo
ma dajejo pri vstopanju v prostore pred
nost kolegicam, v vsakdanjih stikih naj
to pravilo velja, ne glede na položaj ali
funkcijo, ki jo imajo moški kolegi.
Ko je v podjetju ali ustanovi zelo pomem
ben, uraden obisk, nastopi, seveda, dru
gačna situacija, ker takrat šteje samo naš
položaj v podjetju in ne to, kdo je moške
ga in kdo ženskega spola. Zatorej velja, da
pri strogo poslovnem odnosu vedno spol
(in tudi starost) zanemarimo in upošte
vamo samo položaj posameznika.
Zato torej nikar ne pozabite, da ima pri
stopanju v dvigalo dama prednost, ko
pa bomo v dvigalo stopali s poslovnimi
partnerji, bomo upoštevali pravila igre,
ki veljajo za odnos med nadrejenim in
podrejenim.
Pri rokovanju si zapomnimo, da roko
ponudi tisti, ki je v danem trenutku višji
v družbeni razvrstitvi. Torej vselej dama
ponudi roko gospodu in ne obratno, kar
se na žalost velikokrat dogaja v našem slo
venskem komuniciranju. Starejši ponudi
roko mlajšemu, tisti, ki je po položaju višji,
jo ponudi nižjemu. Ta pravila so lahko ne

koliko ohlapnejša v primeru, ko se znajde
mo sredi večje skupine ljudi in zelo težko
najdemo pravilno razporeditev. Zelo nev
ljudno je, kadar gospod prvi poda roko
dami. Vsekakor bodimo pozorni tudi na
to, kako se rokujemo, kako podamo in
stisnemo roko. Ohlapna, mrzla ali celo
prepotena roka nam že marsikaj lahko
pove o posamezniku. Zavedajmo se, da
z rokovanjem lahko dobimo že kar nekaj
informacij o posamezniku.
Poljubljanje rok, dragi kavalirji, oziroma
drage dame še zdaleč ni pozabljena stvar,
ali nekaj popolnoma preživetega, ne sme
mo pa pozabiti pravila, da smemo poljub
ljati roko le v zaprtem prostoru, nikoli na
ulici, na sprehodu...
In drage gospe ne pozabite, tudi me mora
mo poljub rok sprejeti kot prave dame.
Tudi pri predstavljanju velja temeljna
prednostna razvrstitev, kar pomeni, da
predstavimo prišleka navzočim, nižjega
po položaju višjemu, mlajšega starejše
mu in ne pozabite, gospoda dami, nez
nanega znancem.
Pri vstopanju v pisarne se staro pravilo
trkanja ni nič spremenilo. Če boste ob
vstopu našli sodelavca pri telefonskem
pogovoru, je vljudno, da se umaknete iz
prostora oziroma vstopite le, če vam bo
sodelavec dal znak, da lahko vstopite.
Ne smemo pozabiti, da je telefon po eni
strani res nepogrešljiva stvar, po drugi
strani pa zvoni vedno ob nepravem tre
nutku. Izogibajte se predvsem naslednjim
stvarem. Zelo nevzgojeno je, če pustimo
telefon zvoniti v prazno, zato je ob vaši
odsotnosti potrebno prevezati klice kam
drugam. Če vas telefonist vpraša, ali bo
ste počakali, da se linija sprosti, bi se vam
moral pogosto javljati, vendar ne zato, da
preveri, če še čakate, ampak da ugotovi,
ali morda želite koga drugega. Najbolj
nevljudno je, če vas v nedogled pustijo
čakati v tišini. že slabše pa je, če ste prisi
ljeni poslušati primerno glasbo, po mož
nosti takšno, ki je všeč vodilnemu človeku
podjetja. Naj nam bo stroga zapoved tudi
to, da telefoniranje ni hladen obred, zato
si privoščimo izraziti vso toplino človeške
ga glasu, kar ga premoremo.
Posebno poglavje so prenosni telefoni,
ki so skoraj nepogrešljivi, vendar ni no
benega opravičila, da praktično povsod
zvonijo. To zvonjenje presega že vse meje
dobrega okusa, zatorej ne pozabite, da v

Bojana Košnik (avtorica), Biserka Simčič

restavracijah, na kulturnih prireditvah, v
zdravstvenih ustanovah in tudi na sestan
kih, pa naj bo to sestanek s poslovnimi
partnerji ali pa kar v okviru podjetja s so
delavci, mobilni telefoni ne smejo zvoniti
in tudi mi se ne smemo oglašati nanje.
Kadar ste na hodniku pred pisarnami,
je potrebno razgovor in smeh znižati na
tako stopnjo glasnosti, da ne bomo motili
sodelavcev in morebitnih obiskovalcev v
pisarnah.
Ljudje v podjetjih in ustanovah imamo raz
lične interese, želimo napredovati in biti v
ospredju, skratka, hitimo tja, kjer ni prostora
za vse. Velikokrat koga odrinemo s komol
ci, spotaknemo ali si privoščimo še vse kaj
hujšega. Če bi enako količino energije, kot
jo porabimo za bitke med seboj, porabili za
naše poslovne partnerje in konkurente, bi
naše podjetje, oziroma ustanovo, verjetno
pripeljali do zvezd. Ne privoščimo si takšnih
tekmovanj, ker bo na koncu prav gotovo
škodovalo tistemu, ki je ta boj začel, hkrati
pa tudi podjetju, ki mu človek pripada. Ali
pa ustanovi iz katere je.
Ne moremo mimo odnosa med ženska
mi in moškimi. Nadrejenost se umika
enakopravnosti, saj ženske danes pose
gajo po najvišjih položajih. Načelo eman
cipacije, enakopravnega položaja pa velja
tako za moške kot za ženske. Vendar zara
di enakopravnosti ni potrebno poriniti v
pozabo ženske rahločutnosti, čustvene
topline in strpnosti. Naj vse to ne umori
vljudnosti, pozornosti, galantnosti do so
delavcev in sodelavk. Z uniformiranostjo
nihče ni zadovoljen, z različnostjo pa ne
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le da priznavamo posameznikovo enkratnost, ampak jo tudi negujemo. Privlačnosti med spoloma ni mogoče pustiti pred
vrati, so ji pa seveda postavljene meje. Nič
koliko ljudi si zapravi svoj položaj z nespametnimi ljubezenskimi aferami, saj postane v rokah tekmeca včasih že nedolžno
spogledovanje pravo orožje.
Kaj pa storimo ob vprašanju jutro potem, po zabavah, ki jih prireja podjetje...
Velikokrat prihaja do prijateljskih vezi, ki
pa lahko pustijo naslednje jutro neprijeten priokus. Če kasneje ob treznem premisleku ugotovimo, da bi vztrajanje pri tikanju, ki smo ga sprejeli na poslovni zabavi,
naše nadaljnje poslovno sodelovanje prej
oviralo kot pa izboljšalo, moramo zbrati
pogum in se o tem pogovoriti. Pazimo le,
da ne bo nihče prizadet. Vsi se verjetno
tudi zavedamo, da alkoholizirana glava
deluje drugače kot delovna, zatorej ne
molčimo, ampak spregovorimo.
Da ni ne dobro in ne prav molčati velja
tudi za druge stvari. Na primer, ko vsak
dan s stisnjenimi zobmi prenašamo oblake parfuma pri svoji kolegici, ali molče trpimo ob neredu v pisarnah, ob sendvičih
na mizah, netočnosti, neprijetnih vonjavah ali slabo prezračenih prostorih. Tudi
take stvari lahko vplivajo na negativno
vzdušje v podjetju, zato to rešimo s pametnim, strpnim pogovorom. Nikoli ne
pozabimo, da ima prav vsak pravico do
svojega mnenja.
Previdni bodimo tudi pri tikanju. Dobro
premislimo, kdaj in komu bomo dovolili tikanje. Nekateri ljudje raje ostanejo pri vikanju. Zakaj ne, če jim to omogoča lažje delo.
Veliko bolj neprimerno je, če se tikamo in
zaradi tega naš odnos prerašča že v pravo domačnost. Če imamo na obisku tuje
poslovne partnerje, je vsakršna pretirana
domačnost odveč, saj nikogar prav nič ne
zanimajo naši medsebojni odnosi.
Ne bo odveč, če bomo v našem okolju
kdaj pa kdaj preverili, v kakšnem stanju
so toaletni prostori. Kaj rado se zgodi, da
stopijo naši gostje v toaletni prostor takrat, ko je najmanj treba. Naj naše sklicevanje na kulturo ne zataji, saj so toaletni
prostori naša najbolj intimna izkaznica in
marsikaj povedo o nas samih, podjetju,
ustanovi. Tudi naši prostori, kjer delamo
in imamo srečanja s poslovnimi partnerji,
naj ne bodo taki, kot da jih je prav preden
smo vstopili opustošil vihar.
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ROBERT KRŽIŠNIK

Način komunikacije se razlikuje
med narodi. Po čem smo prepoznavni Slovenci?
Najprej naj poudarim, da so med različnimi kulturami prepoznavni prevladujoči načini komuniciranja, seveda
pa znotraj vsake kulture najdemo v
vse smeri odstopajoče posameznike.
Če pa vendarle posplošimo, lahko pri
nas opazimo značilnosti, ki izvirajo iz
kulture kolektivne družbe v nasprotju
z na primer ameriško individualistično.
To se odraža v prikrivanju konfliktov
in ohranjanju navidezne harmonije.
Na tak način povzročimo kopičenje
napetosti, ki se zaključi z izbruhom,
kar seveda povzroči več škode, kot če
bi nestrinjanja in nesporazume sproti
reševali. Značilna je indirektnost v komuniciranju in na drugi strani pričakovanje, da bodo drugi razumeli stvari,
ki si jih nismo upali izreči.
Druga lastnost je avtoritarno zgrajena
komunikacijska kultura v primerjavi z
egalitarno, na primer skandinavsko.
Kot otroci smo bili doma in v šoli vzgajani, da moramo biti pridni, ponavljati
učiteljeve besede... Toleranca avtoritete je zato višja, kot bi bilo zdravo za timsko okolje. Podrejeni si ne upajo izraziti
drugačnega mnenja, vodje pa so nena-

Pri mesec v letu 2007 je vodstvo
bolnišnice pripravilo strateško
konferenco, ki so se je udeležili
predstojniki oddelkov, glavne
medicinske sestre oddelkov in
vodje služb. V okviru programa
smo prisluhnili različnim predavateljem, med katerimi se
nam je predstavil tudi Robert
Kržišnik, psiholog z dvanajstletno prakso individualnega
terapevtskega dela s posamezniki ter osemnajstletno prakso
trenerskega dela s skupinami.
Za svoje delo se je izobraževal
predvsem v tujini (Velika Britanija, Avstralija). Do danes je pri
nas in v tujini vodil več kot petsto praktičnih delavnic in treningov s področja komunikacije,
vodenja, motiviranja, timskega
dela, reševanja konﬂiktov, osebne rasti in organizacijske kulture. Deluje tudi kot mediator,
coach, svetovalec in publicist.
Zadnjih deset let se posebej
posveča gospodarskim, korporativnim okoljem. Sam pravi, da
so ga do tega, kar počne danes,
prinesla vprašanja o smislu življenja in osebni rasti.

intervju
vajeni, da jim kdo oporeka. Vodje, ki težijo
k povečevanju svoje avtoritete, izgubljajo
kreativni potencial sodelavcev.
Gotovo pa so tudi pozitivne lastnosti …
Seveda je veliko tudi pozitivnih, ki izvirajo
iz naše slovanske duše. Slovenci želimo
iti v odnosu globlje. Pomemben nam je
človek, ne le projekt, profit … Nismo še
čisto pozabili, za kaj gre v življenju, zato
težimo k bolj pristnim odnosom. S preliva
njem kultur na globalni ravni pa je opazen
trend k individualizmu, direktnosti tudi pri
nas.
So razlike v komuniciranju med
moškimi in ženskami po vašem mne
nju mit ali resnica?
Razlike so, vendar ne verjamem, da so bio
loško, pač pa socialno pogojene. Moški
smo šli v smeri racionalnosti, linearnosti
in tekmovalnosti, ženske pa imate bolj
razvito čustveno, intuitivno stran, težje
pa znate artikulirati svoje misli in ideje.
Ključno v komunikaciji med moškimi in
ženskami, tudi v poslovnem svetu, je,
da moški razvijamo sposobnost visoko
kontekstualne komunikacije, ženske pa,
da se naučijo bolj racionalno in linearno
artikulirati svoje misli.
Mnogokrat smo v stiku z drugimi kultu
rami in mentalitetami. Na kaj je treba
biti pri medkulturnem komuniciranju
posebno pazljiv?
Izhajati je treba iz poznavanja sebe: kako
po eni strani na naš osebni komunikacij
ski slog vpliva nacionalna kultura, po dru
gi pa naše osebnostne karakteristike in
preference. Vzporedno s tem pa je treba
gradi našo medkulturno kompetentnost
– z nabiranjem znanja in izkušenj; komu
nikacijske stile, ki so preferirani v neki
kulturi, pa bomo razumeli le, če bomo
dojeli vrednote, ki »poganjajo« te sloge,
oziroma bolje rečeno komunikacijske in
upravljavske norme, ki izhajajo iz teh vred
not. Spoštovanje, ki je univerzalna vred
nota, se v germanskih kulturah denimo
kaže kot jasno, neolepšano, a korektno
komuniciranje – tudi ko je treba izreči kri
tiko. V slovanskih in latinskih kulturah pa
se spoštovanje pri izražanju kritike kaže
v delikatnem pristopu »v rokavicah«, saj
ljudje v teh okoljih jemljemo kritiko precej
bolj osebno, ne ločimo med kritiziranjem

našega dela in nas samih. To je samo en
primer. Kulturni faktor vpliva na pogajal
ski slog, ravnanje z ljudmi pri delu, odnos
do avtoritete, vodenje sestankov, percep
cijo časa, strateške in načrtovalske vešči
ne, marketinške strategije... na praktično
vse poslovne prakse.
Kakšni so pogoji za razvoj kreativne kul
ture oziroma klime v podjetju?
Kreativnost je še zelo neizkoriščen vir
večine podjetij. Med ključnimi pogoji, da
se le-ta vzpostavi, je, da se ljudje počuti
jo varne. Včasih v podjetjih obstaja mit,

Področje komuniciranja je zelo obširno,
pa vendar, kaj bi izpostavili kot ključno
komunikacijsko vrlino vodje?
Vrline se izkažejo predvsem v kriznih si
tuacijah. Na prvem mestu je zato čustve
na zrelost. Dober vodja ni nujno največji
strokovnjak na področju, ki ga pokriva.
S tem ko zna reči »Jaz se na to sploh ne
spoznam, kdo pa to zna?«, pravzaprav po
kaže na svojo čustveno zrelost, da prizna
neznanje. Čustvena zrelost se kaže v spo
sobnosti biti z mislimi prisoten tu in zdaj.
V burnem konfliktu nam lahko notranji si
stem podivja, kar je povsem v nasprotju

Značilnosti čustveno zdrave skupine so:
1.	dobra komunikacija prevladuje (prepozna se slaba komunikacija in se jo skuša
popraviti),
2. jasna pravila igre (zaposleni se počutijo varne, ker vedo, kaj lahko pričakujejo),
3. individualnost je zaželena (ne le tolerirana, drugačna mnenja bogatijo),
4.	delo na sebi (vzpodbuja se osebni razvoj),
5. enakovrednost (obstaja hierarhija, vendar za vse veljajo iste komunikacijske
pravice),
6. soočanje s krizo (in ne bežanje pred njo),
7. sproščenost, druženje (ker se počutijo varne, so ljudje radi skupaj),
8. ni delitve na sovražnike in prijatelje,
9.	odsotnost dveh ključnih komunikacijskih grehov. Prvi komunikacijski greh v
skupini je, ko tisti, ki imajo kaj za povedati, zaradi strahu ali inertnosti tega ne
izrazijo naravnost. Drugi greh pa je, da tisti, ki so že zdavnaj vse povedali, še kar
naprej govorijo in s tem jemljejo prostor onim prvim.

da »če boš stegnil jezik boš postavljen na
hladno«. Vodstvo mora zaposlenim zago
toviti izkušnje, ki bodo ta mit zanikale.
Naslednja stvar je motivacija. Določen
odstotek ljudi nikdar v življenju ni bil mo
tiviran za kreativno ravnanje. Razpisati
nagrado za inovacije ni dovolj. Lahko je
nagrada tudi finančna, vendar ljudje potre
bujejo predvsem spoštovanje, sprejetost,
priznanje. Občutek, da je to, kar počnejo,
vredno. Ni nujno, da so ideje realizirane,
vendar v tem primeru morajo dobiti po
vratno informacijo, zakaj je v tem trenutku
ni mogoče realizirati, možnost, da bo to
storjeno v prihodnje …
Šolski sistem nas je z iskanjem neznanja
naučil predvsem biti prestrašen, skrivati
in slepariti. Sedaj je čas, da se naučimo
kritično izražati na konstruktiven način.
Vodje pa se morajo naučiti potrditi, pohva
liti podrejene na dnevni ravni. Sicer pa je
kreativno razmišljanje kognitivni proces,
naučiti se ga, je umetnost...

s konstruktivnim reševanjem konflikta.
Potrebno je ostati priseben, miren, osredo
točen. Še vedno se lahko odločiš, da boš
reagiral močno, vendar je to drugače, kot
če te čustva priženejo do tega dejanja. Do
ber vodja mora biti sposoben soočiti se s
krizo, ji pogledati v obraz, jo priznati in se
potem odzvati nanjo. Prav tako mora biti
sposoben izstopiti iz svojega zornega kota,
ne da brani svojo resnico za vsako ceno.
Konflikti niso nekaj, česar bi se bilo tre
ba znebiti, kar bi bilo potrebno skriti,
pač pa so del timskega procesa in so v
zdravih razsežnostih. In če jih znamo
upravljati, so celo koristni.
Konflikti niso nujno zlo. Sumljivo je, če jih v
delovnem okolju, kjer se je potrebno nepre
stano usklajevati in kjer so krize sestavni
del delovnega ali projektnega procesa, ni.
Treba si je vzeti čas zanje; ne vstopiti prez
godaj, dokler smo še preveč čustveno vple
teni in ne prepozno. Naučiti se moramo ra
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aktualno
zumeti drugačnost, želeti slišati drugačna
mnenja; s tem si širimo obzorja. Pomem
bno je, da najprej dosežemo resnično med
sebojno razumevanje - ne prehitro skaka
ti v kompromise oziroma rešitve, v katere
vpleteni vstopajo vsak s svojo frustracijo.
Ljudje radi za reševanje konfliktov uporab
ljajo elektronsko pošto, ker se s tem izog
nejo neposrednemu soočenju – napišeš
svoje mnenje in pošlješ - vendar je ta oblika
precej nepripravna. Veliko bolje je vzeti v
roke telefonsko slušalko, še najboljši pa je
pogovor na štiri oči.

Predstavljamo vam

»TA GLAVNO«…
Zlata je dama v pravem po
menu besede. Kar pomeni,
da se zna obnašat. Nikoli
ni povzdignila glasu, nikoli
izgubila živcev.
Zdenka Seničar

G

Kakšno vlogo imata vrednoti poštenost
in odkritost v današnji družbi, kjer vse
bolj prevladujejo materialistične vred
note?
Poštenost in odkritost se v določenih oko
liščinah na prvi pogled finančno ne naj
bolj izplačata, vendar je obratna pot krat
kega daha. Enako velja za podjetja. Tim,
v katerem ni iskrenosti, pretočnosti, bo v
kriznih situacijah klecnil. In ker je v gospo
darskem okolju krizno ukrepanje postalo
že stalnica, sta ti vrednoti kvečjemu vse
bolj pomembni.



Pogovarjala se je Vesna Petkovšek, predsednica
Sekcije internih komunikatorjev (SIK) pri Sloven
skem društvu za odnose z javnostmi (PRSS)
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lavno medicinsko sestro bolnišni
ce Zlato Rebolj sem spoznala, ko
sem nekaj tednov po operaciji
(saj se spomnite moje avstralske avan
ture?) prvič prikrevsala v bolnišnico na
kontrolo in so mi sodelavke s precejšnjo
mero spoštljivosti predstavile novo kole
gico, češ da je prava faca, ki je po tride
setih letih službe na vodilnih delovnih
mestih v zdravstveni negi prišla iz pre
stolnice živet nekam na kmete, v vas, ki
je še za provincialne pojme nekje bogu
za hrbtom, in se vključila v naš kolektiv
kot čisto »navadna» sestra v turnusu in
tenzivne nege. »Mejdun, namesto da bi
uživala ob odraslih otrocih in vnukih in
čakala na »penzjon«, se gre takole avan
turo«, smo si mislili. »Ta ima pa res rada
svojega Lojzeta!«
Potem sva postali najtesnejši sodelavki.
Dobesedno. Tri leta sva delili dobre in sla
be plati našega poklica na travmi, uživali
pri delu s pacienti, preklinjali birokracijo,
ki je zahtevala vedno več najinega časa,
pa ji sploh nisva naklonjeni in se žalostili
ob vse bolj čudnih medsebojnih odno
sih. Njene bogate profesionalne izkušnje,
znanje, hladnokrvnost in tudi odločnost,
kadar je bilo treba, so mi bile zgled in ne
malokrat sem jo spraševala: »A se ti sploh
kdaj razkuriš?« Pa mi je vedno, ko mi je
bilo težko in sem do konca prekurila ba
terije svoje potrpežljivosti, pomirjujoče

rekla: «Poslušaj no, preklopi na ovco in
se nehaj sekirat«.
Zlata je dama v pravem pomenu besede.
Kar pomeni, da se zna obnašat. Nikoli ni
povzdignila glasu, nikoli izgubila živcev.
Še tako napete situacije je znala umiriti, v
vsakem trenutku je za sodelavce in za bol
nike našla pravo besedo (no, če je ni, je
bila raje tiho, kot da bi blebetala tja v en
dan). Spoštljiva je bila do vsakega člove
ka, do sodelavcev in pacientov, pa naj je
bil to akademsko izobražen intelektualec
ali rogovilež iz »Podgurja«, ki ga je malo
zaneslo in se mu je cesta postavila pokon
ci. Zdelo se mi je, da so ji preprosti starejši
ljudje še najbolj pri srcu in verjamem, da
bo na svojem novem delovnem mestu
pogrešala prav to plat svojega dela, pri
sten stik z bolniki.
Pravzaprav je doživela in preživela že
marsikaj.
Rojena je bila v Ljubljani, v »rdeči« po
rodnišnici. Srednjo medicinsko šolo je
obiskovala v Ljubljani in to še v tistih
časih, ko so morale vse učenke stanova
ti v internatu. Sestavni del praktičnega
pouka je bilo čiščenje šole. Do solz sva
se nasmejali štorijam o tem, kako so drg
nile in mazale parket ter ribale stranišča.
Si predstavljajte takšen učni program v
današnjih šolah?
Po maturi se je zaposlila v bolnišnici dr.
Petra Držaja, na oddelku za abdominalno

aktualno

kirurgijo in leto in pol delala v enoti inten
zivne terapije, nato pa se je preusmerila
k »narkomaniji«, kot rečemo v žargonu
in zaposlila na oddelku za anestezijo in
reanimacijo, hkrati pa nadaljevala šolanje
na ljubljanski Višji šoli za zdravstvene de
lavce in aktivno sodelovala na kongresih
medicinskih sester v anesteziji. Do leta
1991 je bila vodja manjšega tima pri ane
steziji.
Ko je bila imenovana za glavno medicin
sko sestro Kliničnega oddelka za abdo
minalno kirurgijo v bolnišnici dr. Petra
Držaja, se je začela izobraževati tudi na
področju managementa v zdravstveni
negi. Bila je aktivna udeleženka različnih
izobraževanj in kongresov na področju
enterostomalne terapije, endoskopske
sekcije in društva Ilko.
Na pragu novega tisočletja je še tretjič
sedla v šolske klopi in si na Visoki šoli
za zdravstvo z diplomsko nalogo »Za

dovoljstvo medicinskih sester na delov
nem mestu v bolnišnici« pridobila naziv
diplomirane medicinske sestre. Hkrati je
začela načrtovati korenite spremembe
v zasebnem življenju. Otroka, sin Igor
in hči Vesna, zobozdravnica (zdaj veste,
od kod njen večni nasmeh), sta že zdav
naj odrasla in si ustvarila svoji družini.
Leta 2001 sta z možem Lojzetom kupila
na Dolenjskem manjšo kmetijo, kjer že
četrto leto uživata v »bio« kmetovanju,
torej v obdelovanju zemlje in vzreji do
mačih živali (koze, ovce, zajci, kokoši, da
ne omenjamo avtohtonih štirinožnih pre
bivalcev) in pri tem ne komplicirata prav
dosti, zato jima vse uspeva. Zlata je kma
lu po prihodu na kmete znova zamenjala
delovno mesto. Da bi bila bliže domu, se
je zaposlila v zdravilišču Šmarješke Topli
ce. A je zdržala samo nekaj mesecev. Nje
na narava, občutljiva za stiske in potrebe
bolnih, se je krčevito uprla novim delov

nim razmeram, kjer je bilo za medicinsko
sestro višek strokovnega dela merjenje
krvnega pritiska. Prepričana, da je lahko s
svojim znanjem in izkušnjami veliko bolj
koristna ljudem, se je zaposlila v naši bol
nišnici.
Treba je povedati tudi to, da je naša Zla
ta velika žurerka, ki silno uživa v nefor
malnem druženju s sodelavci. Na redko
kateri fotografiji jo boste videli resno, v
glavnem se reži kot pečen maček in drži
vso družbo pokonci. In neznansko rada
je babica. Ima dva čudovita vnuka, Zalo
in Žigita, ki skupaj z njo uživata v »raju
na zemlji«, kot pravi svojemu domu na
Mali Strmici in okušata čare brezskrbne
ga otroštva.
Želimo ji, da bi ob uspešnem vodenju
stroke zdravstvene nege v naši bolnišni
ci še naprej našla veliko motivacije in pre
živela kar največ lepih trenutkov s svojo
družino. In tudi z nami, seveda!
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Glavna medicinska sestra
bolnišnice se predstavi……
Čas, v katerem živimo, narekuje hitre spremembe in prilagoditve
novim razmeram. Posameznik in delovna organizacija se morata
nenehno spreminjati, če želita doseči zastavljene cilje. Delovna
organizacija želi, da bi zaposleni čim več prispevali k ugledu in
uspešnosti. Čedalje bolj sta pomembni kakovost in odličnost, ki
pa sta zelo odvisni od pripravljenosti in pristanka zaposlenih, da
sprejmejo pobude za kakovostno delo.

S

poštovane sodelavke in sodelavci!
Z novim letom sem prevzela dela in
naloge glavne medicinske sestre splo
šne bolnišnice Novo mesto. Svoje službene
in zasebne poti ne bom opisovala, ker bodo
to storili drugi. Želim vam predstaviti samo
nekaj mojih razmišljanj, kaj bom počela
kot glavna medicinska sestra bolnišnice.
Glavni »krivci«, da sem prevzela mesto glav
ne medicinske sestre so kolegice in kolegi
kirurškega oddelka. Delovno mesto glavne
medicinske sestre bolnišnice je čast in obve
za. Ker sem imela zelo dobro predhodnico,
gospo Slavico Naumov bom imela težko
delo. Trudila se bom, da bom tako kot ona
delovala v dobro zdravstvene nege, zaposle
nih v zdravstveni negi in vseh zaposlenih v
bolnišnici. Sledila bom razvojni strategiji
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bolnišnice, ki je opredelila poslanstvo, filo
zofijo, vizijo, ključne vrednote in cilje v or
ganizaciji. S svojim znanjem in izkušnjami
bom poskušala delovati v prid zdravstvene
nege kot stroke, zaposlenim v zdravstveni
negi, povečevanju stroškovne učinkovitosti
in izboljšanju kakovosti zdravstvene nege
in ne nazadnje v prid bolnikom.
S pomočjo vodstva želim dogovoriti kadrov
ske potrebe v zdravstveni negi. Na osnovi
kategorizacije zdravstvene nege bolnika je
potrebno določiti število zaposlenih na po
sameznih deloviščih. Z zaposlovanjem no
vih delavcev ali s prerazporeditvami se je
potrebno približati optimalnemu številu za
poslenih oziroma se približati kadrovskim
normativom, ki izhajajo iz kategorizacije
zahtevnosti zdravstvene nege bolnikov.

Že utečen način funkcionalnega izobraže
vanje bom poskušala s sodelavci nadgradi
ti z novimi vsebinami. Etiki, informatiki,
varovanju podatkov in drugim področjem
v zdravstveni negi bomo posvetili še več
pozornosti. Spodbujala bom aktivno ude
ležbo medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov na strokovnih seminarjih, učnih
delavnicah,kongresih,simpozijih in funkcio
nalnih izobraževanjih.
Čas, v katerem živimo, narekuje hitre spre
membe in prilagoditve novim razmeram.
Posameznik in delovna organizacija se
morata nenehno spreminjati, če želita do
seči zastavljene cilje. Delovna organizacija
želi, da bi zaposleni čim več prispevali k
ugledu in uspešnosti. Čedalje bolj sta po
membni kakovost in odličnost, ki pa sta
zelo odvisni od pripravljenosti in pristanka
zaposlenih, da sprejmejo pobude za kako
vostno delo. Kultura dela, motiviranost,
organizacijske spremembe in primerno
vedenje posameznikov oziroma skupin so
tesne spremljevalke razvoja in stremljenja k
odličnosti in kakovosti. Ker se kakovost in
odličnost odražata v zadovoljstvu zaposle
nih, dobrih delovnih pogojih zaposlenih,
zadostnem številu zaposlenih in nenazad
nje v drobnih pozornostih in nagradah za
poslenih si bom prizadevala za izpolnitev
vseh pogojev. V želji, da bi bili zaposleni
v zdravstveni negi zadovoljni si bom priza
devala tudi za dobre medsebojne odnose.
Zadovoljstvo zaposlenih bom poskušala po
večati tudi z odkrivanjem talentov in znanj
posameznikov, ki niso neposredno vezana
na zdravstveno nego, jih vpeti v zdravstve
no nego, jo s tem obogatiti in narediti čim
prijaznejšo za bolnike. Ves čas svojega delo
vanja bom pozorno prisluhnila zaposlenim
in s pomočjo vodstva poskušala udejanjiti
predloge za uvedbo novosti, izboljšanje
dela, organizacije dela in zadovoljstva.
Ves čas govorim samo o zdravstveni negi
vendar bom na enak način delovala tudi v
dobro vseh zaposlenih v splošni bolnišnici
Novo mesto.
Spoštovani sodelavci v upanju, da me boste
še naprej tako podpirali kot do sedaj naj
končam moje pisanje. Delo glavne medicin
ske sestre želim opravljati v duhu misli, ki
jo je zapisala Britanska kraljeva komisija
za zdravstveno varstvo:
Največje bogastvo, ki ga ima zdravstvena
služba, so ljudje, ki delajo v njej, njihove
spretnosti in uporaba le teh.
Zlata Rebolj, dipl. m.s.

ankete – raziskave

Fizioterapija
dela dobro
Analiza anket o zadovoljstvu hospitaliziranih in ambulantnih
bolnikov s fizioterapijo v letu 2006

V Službi za fizioterapijo smo
v letu 2006 drugič opravili
anketiranje hospitaliziranih
in ambulantnih bolnikov z
namenom ugotoviti njihovo
zadovoljstvo z delom fiziote
rapevtov.
Anketiranje hospitaliziranih bolnikov je
potekalo jeseni 2006. V dveh različnih ter
minih je bilo razdeljeno 147 vprašalnikov.
Vrnjenih in izpolnjenih je bilo 98 kar pred
stavlja 66% vseh oddanih vprašalnikov. V
anketiranje je bilo zajeto v povprečju 19%
vseh hospitaliziranih bolnikov oziroma vsi
bolniki, ki so imeli fizioterapijo na dan an
ketiranja.
Bolniki, ki so obiskovali fizioterapijo ambu
lantno so dobivali vprašalnik ob zadnjem

obisku pri fizioterapevtu, zato je anketira dročij na podlagi katere bomo v prihodnje
nje potekalo skozi daljše časovno obdobje. izboljševali kakovost našega dela.
Razdeljeno je bilo 60 vprašalnikov, vrnje Prikaz rezultatov nekaterih vprašanj iz anke
nih je bilo 52 kar predstavlja 86.6% vseh te 2006 pri HOSPITALIZIRANIH bolnikih
oddanih vprašalnikov. V anketiranje je bilo Velikost vzorca je bila 98 odgovorjenih
zajeto približno 10% vseh pacientov, ki so vprašalnikov:
obiskovali fizioterapijo ambulantno
V Službi za fizioterapi
jo se zavedamo, da je FTH tabela št.1
poleg dobrega izida
Starostna struktura vzorca
neposrednega zdrav
ljenja zadovoljstvo
80,00
bolnikov pomemben
67,35
70,00
kriterij ugotavljanja ka
60,00
kovosti procesa fiziote
50,00
rapije kot sestavnega
40,00
Procenti
dela zdravstvene oskr
30,00
be bolnikov v naši bol
17,35
20,00
9,18
nišnici. Zato nam bo
5,10
10,00
1,02
analiza opravljenih an
0,00
ket med drugim pred
Ni pod.
do 25
od 26-45 od 46-65
nad 65
stavljala eno izmed po
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Iz tabele, ki predstavlja starostni vzorec je razvidno, da je več kot
67% hospitaliziranih bolnikov s katerimi smo izvajali fizioterapijo
bilo starejših od 65 let.

FTH tabela št. 4
Ocena odnosa fizioterapevta
65,31
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FTH tabela št. 2
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Nekaj več kot 75% hospitaliziranih bolnikov je navedlo, da je bilo
seznanjeno s strani zdravnika, da se bo v njihovo zdravljenje vklju
čil tudi fizioterapevt.

Z odnosom fizioterapevta je bilo več kot 65% bolnikov zelo zado
voljnih. Zelo dobro je odnos fizioterapevta ocenilo 15% bolnikov,
z oceno dobro pa nekaj več kot 11 %.
Polovico bolnikov je seznanjenih, kje se lahko pritoži, če z oprav
ljeno fizioterapijo niso zadovoljni, med tem ko ostala polovica
pozna pritožbene poti v bolnišnici.
Primerjava starostne strukture v letih 2005/06 nam pove, da je
večji del bolnikov, ki je v letu 2006 imela fizioterapijo starejša
od 65 let.

FTH tabela št. 3

FTH tabela št. 5

20,00

9,18

1,02

0,00
Ni podatka

Da

Ne

Ne vem

Ocena odnosa fizioterapevta

Varovana zasebnost bolnika
70,00

87,76

60,00
50,00
L2006

40,00
30,00

Niz1

L2005

20,00
10,00

Ni podatka

Da

Pri vprašanju, ali je bila varovana zaseb
nost v času fizioterapevtske obravnave
je skoraj 88% bolnikov odgovorilo pri
trdilno kljub dejstvu, da so pogoji dela
velikokrat neprimerni (bolniške sobe).
Na vprašanje, ali je fizioterapevt razložil
postopke dela je skoraj 86% bolnikov
odgovorilo pritrdilno, 4% bolnikom fi
zioterapevt ni razložil kaj bo delal in pri
6% je bila razlaga pomanjkljiva. Skoraj
90% bolnikov meni, da jim je fiziotera
pevt podal navodila na način, da so jim
bila razumljiva.
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Iz zgornje tabele lahko ugotovimo, da se je zadovoljstvo bolnikov
z odnosom fizioterapevta bistveno izboljšalo.
Nekaj pripomb – opomb – na koncu anketnih vprašalnikov
za hospitalizirane paciente
Če delajo vsi kot gospa Ljuba, je več kot odlično.
Fizioterapevtka je bila zelo prijazna.
Samo tako naprej.
Sem bil zelo zadovoljen. Hvala
Vaše delo je odlično.
Za vse kar me zanima, dobim ustrezen odgovor.
Vsem skupaj se najlepše zahvaljujem. Od države še malo več denarja
za prostore pa boste najboljši.
Z delom sem zadovoljna, saj vlada prijaznost in ustrežljivost.

ankete – raziskave
Prikaz rezultatov nekaterih vprašanj iz ankete 2006 pri bolnikih, ki so
imeli ambulantno fizioterapijo v AMBULANTI ZA FIZIOTERAPIJO
Velikost vzorca je bila 52 odgovorjenih vprašalnikov.
FTA tabela št.1
Starostna struktura vzorca
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nad 65

Iz zgornje tabele je razvidno, da je ambulantno fizioterapijo obi
skalo 36% bolnikov v starosti od 46-65 let, ter 38% bolnikov v
starosti od 25- 45 let
FTA tabela št.2
Vzrok obiska za FTH
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FTA tabela št.4
Ocena odnosa fizioterapevta
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FTA tabela št.3
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Nekaj več kot 94% bolnikov je navedlo, da je bila v času izvajanja
fizioterapije, varovana njihova zasebnost.

Za

Največ pacientov, 52% je obiskovalo ambulantno fizioterapijo za
radi kolena. Zaradi poškodb oziroma bolezni rame je potrebovalo
fizioterapevtsko zdravljenje 35% bolnikov in 11% zaradi bolezni
oziroma poškodb na roki.
Vsi vprašani so bili seznanjeni s strani zdravnika, da bodo obisko
vali ambulantno fizioterapijo.
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85% bolnikov menilo, da je odnos fizioterapevta odličen, skoraj
14% zelo dober, pri 2% ni bilo podatka. Kar 94 % bolnikov je bilo
zelo zadovoljnih z rezultatom zdravljenja, 6% anketiranih je bilo
z zdravljenjem le delno zadovoljnih.
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FTA tabela št. 5

V letu 2006 je bila v sklopu zunanje presoje SB Novo mesto po
zahtevah sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2000 opravljena
tudi presoja procesa fizioterapije.

Ali bolnik ve kam se pritožiti
80,00

FTA tabela št. 7

67,31
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3,85

0,00
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Pri bolnikih, ki so obiskovali fizioterapijo ambulantno letos lahko
ugotovimo nekoliko manjši odstotek takih, ki ne vedo, kam se
lahko pritožijo v primeru nezadovoljstva.
Pacientom, ki so obiskovali ambulantno fizioterapijo, so bila navo
dila o zdravljenju, ki so jih dobili s strani fizioterapevta razumljiva
v 96%.
FTA tabela št. 6
Starostna struktura vzorca
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Slabo

Zadovoljivo

Dobro

Zelo dobro

Odlièno

Primerjava in realizacija zastavljenih ciljev kazalnikov kakovosti
po standardu ISO 9001:2000 med letoma 2005/2006
Po organizacijskem predpisu »obvladovanje procesa fizioterapije«
sledimo dvema kazalnikoma učinkovitosti in uspešnosti procesa
fizioterapije:
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nad 65

Primerjava kaže strukturo pacientov po starosti, ki so obiskovali
fizioterapijo ambulantno v letih 2005/2006.
Primerjalna tabela kaže, da je zadovoljstvo ambulantnih bolnikov
z odnosom fizioterapevta v letu 2006 nekoliko slabše kot je bilo v
letu 2005 vendar je to zadovoljstvo še vedno visoko.

1. realizacija letnega programa dela:
a) zastavljen cilj je bil doseganje letnega programa dela na ravni
leta 2005. V letu 2006 smo presegli zastavljeni cilj in sicer pri
številu obravnavanih bolnikov za 180 oz. 3,5% več. Pri količini
opravljenih storitev za 17.258 oz. 8.5 % več.
Skupno število obravnavanih bolnikov v letu 2006 je bilo
5.194 od tega ambulantnih 620. Število hospitaliziranih je
bilo 4.574 kar predstavlja približno 21 % vseh hospitalizira
nih bolnikov v letu 2006.
Skupno število opravljenih storitev je bilo 220.286 od tega
ambulantnih 47.394.

Nekaj pripomb – opomb – na koncu anketnih vprašalnikov za paciente, ki so obiskovali ambulantno fizioterapijo
Zelo konkreten in profesionalen odnos fizioterapevtke gospodične Vanje Seničar.
Delajte naprej kot delate saj je super, tudi fizioterapevti so super in vsaka čast vsem. Lp in hvala.
Motil me je sedež na kolesu, ker ni bil udoben.
Nič ni potrebno spremeniti, zato ker fizioterapevti opravljajo svoje delo profesionalno in zadovoljivo oziramo odlično.
Osebno smatram, da je težava pri fizioterapiji le premajhen prostor katero občutimo bolniki kot tudi pacienti.
Potrebna bi bila boljša komunikacija med osebnim zdravnikom in kirurgom specialistom ter fizioterapevtom.
Večje fiziot. delavnice, fiz. Izidor - odličen.
Večje telovadnice
Všeč mi je fizioterapevtka Frfolja Mojca, ker se je res potrudila in je natančna pri izvajanju fizioterapije.
Zelo sem bila zadovoljna z vašim delom fizioterapevta in pa tudi s celotnim osebjem bolnišnice- zelo prijazni in uvidevni. Lp
Zelo sem zadovoljna z delom in uspešnim okrevanjem po poškodbi. Samo sedež na kolesu je tako trd!!! Lahko bi bil večji prostor za vadbo, ker
se dekleta zelo trudijo. Tudi kakšen požirek vode bi se prilegel. Hvala!
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2. Zadovoljstvo hospitaliziranih in ambulantnih pacientov s
fizioterapijo:
a) Zastavljeni cilj pri ambulantnih pacientih je bil povečati za
dovoljstvo v povprečju za 2.5% glede na leto 2005
Kriteriji / leto

Real.
2005

Varovana zaseb
92.6 %
nost pacienta
Navodila pacien
100 %
tu razumljiva
Zadovoljstvo z
86.7 %
rez. zdravljenja
Ocena odnosa
86.7 %
fizioterapevta
91.5 %
povprečje

Cilj
2006

Razlika
2005/06

Real.
2006

Realizacija
2005/2006

95 %

+ 2.4 %

94.2%

+1.6%

100 %

+0%

96.1%

-3.9%

90 %

+ 3.3 %

94.2%

+7.5%

90 %

+ 3.3 %

84.6%

-2.1%

94 %

+ 2.5 % 92.3%

+3.1%

Pristop k
bolniku z
zastrupitvijo

Zadovoljstvo ambulantnih pacientov v letu 2006 je zastavljeni cilj
preseglo v povprečju za 0.6%.
b) Zastavljeni cilj pri hospitaliziranih pacientih je bil povečati
zadovoljstvo za 6% glede na leto 2005
Kriteriji / leto
varovana zaseb
nost pacienta
fizioterapevt po
dal razlago
navodila pacien
tu razumljiva
ocena odnosa
fizioterapevta
povprečje

Real.
2005

Cilj
2006

Razlika
2005/06

Real.
2006

realizacija
2005/2006

92.5 %

95 %

+ 2.5 %

87.7%

-4.7%

81 %

87 %

+6%

85.7%

+ 4.7%

73 %

78 %

+5%

89.8%

+16.8%

53 %

65 %

+ 12 %

74.8 %

81 %

+ 6.2 %

65.3% + 12.3%
82.1%

+7.3%

Iz zgoraj navedenih podatkov je vidno, da je zastavljeni cilj dose
ganja zadovoljstva hospitaliziranih pacientih s fizioterapijo v letu
2006 v povprečju presežen za 1%.
Vlasta Pekolj, vodja službe za fizioterapijo

dr. Renata Okrajšek, dr.med.

Interni oddelek

5.10.2006 sem imela v Črnomlju predava
nje za medicinske sestre in tehnike z na
slovom »Pristop k bolniku z zastrupitvijo«.
Organizatorjem srečanja se zahvaljujem za
povabilo, vsem medicinskim sestram in teh
nikom za pohvale, ki sem jih prejela. Na va
šo pobudo sem pripravila pisni prispevek.
Strupi so snovi, ki na kemičen
način škodljivo vplivajo na
organizem ali kot je že v 16.
stol. zapisal Paracelsus »Vse
je strup in nič ni neškodljivo,
samo odmerek loči zdravilo
od strupa«. O zastrupitvi go
vorimo, kadar strup povzroči
določeno okvaro, ta je lahko
akutna ali kronična. Z izrazom
zastrupitev (intoksikacija)

označujemo nenamerne ali
namerne zastrupitve. Z izra
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zom predoziranje poimenujemo nenamerne, zmotne prekoračitve terapevtske
doze zdravil s toksikološko simptomatiko. Toksikologija (veda o zastrupitvah)
je interdisciplinarna medicinska veda, v
diferencialni diagnostiki zastrupitev se
prepleta delo različnih vej medicine: interne medicine, nevrologije, psihiatrije,
infektologije, kirurgije. Zastrupitve pri
ljudeh obravnava klinična toksikologija, pri zastrupitvah na delovnem mestu
se vključi profesionalna ali industrijska
toksikologija, ekotoksikologija proučuje
vpliv strupov na okolje, forenzična toksikologija sodeluje pri obravnavi kriminalnih zastrupitev. Škodljivi neželeni učinki
zdravil so škodljive in neželene reakcije
na zdravilo, dano v odmerku, ki se običajno uporablja.

Epidemiološki
podatki
Vse zastrupitve je potrebno prijavljati na
Center za zastrupitve, ki deluje v sklopu
Internih klinik UKC Ljubljana. Tudi v najbolj razvitih državah priznavajo, da so
registrirane zastrupitve verjetno le vrh
ledene gore in ne odsevajo resničnega
stanja. Ocenjujejo, da je dejansko število
zastrupitev vsaj trikrat večje!
V Sloveniji so v preteklih letih registrirali v
bolnišnicah 100 zastrupitev. Med zastrupitvami so najpogostejše zastrupitve z
zdravili. Umrljivost znaša 16/1000 v bolnišnici zdravljenih zastrupljencev, največja
specifična umrljivost je pri zastrupitvah z
različnimi strupi – 1/1000. Po podatkih je
pri odraslih polovica zastrupitev naključnih, polovica suicidalnih.
Domače okolje je najpogostejše mesto
za akutne zastrupitve, delovno mesto za
kronične. Najpogosteje je kraj zastrupitve
domača kuhinja (40%), kopalnica (0%)
ali spalnica (1%).

Diagnostika
zastrupitev
Le redke zastrupitve potekajo tipično,
zato je vsaka zastrupitev nekakšen unikat,
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katerega diagnozo, zdravljenje in prognozo je potrebno obravnavati individualno.
Na akutno zastrupitev moramo pomisliti
pri bolniku v šoku, z moteno zavestjo ali slabostjo, krči, bruhanjem in drisko ali z motnjami srčnega ritma in znaki popuščanja
srca, ki jih ne moremo pripisati nobenemu
drugemu znanemu obolenju, zlasti pri prej
zdravem človeku. Za akutne zastrupitve je
značilno tudi hitro spreminjanje klinične
slike v smislu izboljšanja ali poslabšanja.
Vedno moramo upoštevati tudi možnost
drugih sočasnih obolenj, ki lahko zvečajo
tveganje zapletov in vplivajo na izhod zastrupitve.
Temelj diagnostike zastrupitev je natančna
anamneza! Pri sumu na zastrupitev moramo čim prej poiskati odgovore na naslednja vprašanja:
- Kdo je bolnik?
- Kateri strup je vzrok zastrupitve?
- Koliko strupa je bolnik zaužil?
- Kdaj je bolnik zaužil strup?
- Kako je strup vstopil v telo?
- Kje je prišlo do zastrupitve?
- Zakaj je prišlo do zastrupitve?
- Kakšen je bil bolnik, ko so ga našli, kakšen je bil med prevozom do zdravnika,
kako se je spreminjala klinična slika?
Hitrost in natančnost zbiranja
anamnestičnih
podatkov je zlasti pomembna pri
akutnih zastrupitvah, kjer
lahko pride z
od la ša njem
zdrav ljenja
do nepopravljivih posledic in ogrožanja drugih
ljudi v okolici.

Nujni ukrepi in
simptomatično
zdravljenje
Ustrezni ukrepi in njihovo pravilno zaporedje na mestu zastrupitve in med prevozom
lahko občutno zmanjšajo smrtnost in trajne
posledice ali vsaj skrajšajo čas zdravljenja v
bolnišnici. Pestra in dramatična klinična slika
zahteva hitro presojo in ukrepanje. Diagno-

stika in zdravljenje pri akutnih zastrupitvah potekata vzporedno, zato
obeh procesov ni možno strogo
ločiti. Pozornost mora biti usmerjena v zdravljenje bolnika in ne na strup.
Nujni ukrepi so:
- evakuacija iz kontaminiranega območja ali prekinitev nadaljnje izpostavljenosti strupu; prvi pogoj pri tem je osebna
varnost reševalcev
- oživljanje – vzpostavitev in vzdrževanje osnovnih življenjskih funkcij
- nujno simptomatično zdravljenje
- identifikacija strupa
- antidoti
- eliminacija strupa
- posvet s Centrom za zastrupitve
- priprava za prevoz in dokumentacija
Nujno simptomatično zdravljenje zajema:
- zdravljenje šoka
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-

zdravljenje dihalne odpovedi
zdravljenje srčnega popuščanja
zdravljenje motenj srčnega ritma
zdravljenje krčev
terapijo bolečine
zdravljenje hipovolemije, elektrolitnih
motenj in acidobaznega ravnotežja.

Identifikacija strupa

Antidoti

Strup skušamo razpoznati po podatkih, ki
jih dobimo od očividcev in po okoliščinah,
v katerih najdemo bolnika.
Zbiranje ostankov strupa, njegove embalaže v neposredni okolici, vzorcev izbruhane
vsebine ali prvega izpirka je zagotovo pomemben in lahko tudi odločilen dejavnik
racionalnega zdravljenja.
Toksikološka analiza strupov je predpogoj
za morebitne zahtevnejše eliminacijske metode. Od 60.000 kemičnih učinkovin jih tudi
dobro opremljeni toksikološki laboratoriji
lahko rutinsko določajo le okoli 100, pa še to
večinoma kvalitativno. Pri nas izvajajo toksikološke analize na Inštitutu za sodno medicino
Medicinske fakultete v Ljubljani. Toksikološke
analize so zahtevne, dolgotrajne in drage. Na
analizo pošljemo vzorce strupa, ki so bili najdeni ob bolniku. Napisi na embalaži vedno ne
ustrezajo vsebini! Na analizo moramo poslati
tudi vzorce izbruhane vsebine in
prvi želodčni
izpirek, če smo
za strup ljen cu
izprali želodec.
Vzorci morajo biti
opremljeni s podatki
o bolniku, datumom in
uro odvzema. Vzorce morajo spremljati osnovni anamnestični podatki, klinična slika,
zahteve o vrsti, obsegu in nujnosti
analize. Dokumentacija naj vsebuje tudi podatke o vrsti in dozah zdravil, ki jih je bolnik
dobil v zadnjih 7 urah.

Antidoti (protistrupi) so snovi, ki na katerikoli način nevtralizirajo, inaktivirajo
ali vežejo strupe in njihove presnovke
ali zavirajo učinek strupa z nasprotnim
delovanjem. Glede na veliko število strupov imamo na voljo razmeroma majhno
število antidotov. Tudi antidoti so lahko
toksični, če jih neustrezno indiciramo ali
nepravilno doziramo.
Po načinu delovanja jih delimo na:
- fizikalne
- kemične in
- fiziološke.

NEKATERI ANTIDOTI IN NJIHOVA UPORABA PRI ZASTRUPITVAH
ANTIDOT

UPORABA

N-acetilcistein
atropin
beta zaviralci
etanol
vitamin K
flumazenil (Anexate)
glukagon
kalcij
kisik
nalokson (Narcanti)

zastrupitve s paracetamolom
zastrupitve z organofosfornimi insekticidi
zastrupitve s kokainom
zastrupitve z metanolom in etilenglikolom
zastrupitve s kumarini, rodenticidi
zastrupitve z benzodiazepini
predoziranje inzulina in zastrupitve s peroralnimi antidiabetiki
zastrupitev s kacijevimi antagonisti
zastrupitev z ogljikovim monoksidom
zastrupitve z opiati in opioidi

Aktivno oglje
Aktivno oglje je nestrupen prah, ki ima
veliko sposobnost vezave na večino zaužitih strupov v neionizirani obliki in ga
zato uporabljamo kot fizikalni antidot.
Običajna terapevtična doza je za odrasle
je 1g/kg telesne teže. Aktivno oglje dajemo čim prej po zaužitju strupa, običajno
po predhodnem izzivanju bruhanja ali
izpiranju želodca. Pri zastrupitvah uporabljamo oglje v obliki vodne suspenzije
(razmerje med aktivnim ogljem in vodo
naj bo najmanj 1:4). Praviloma naj bi bilo
aktivnega oglja 10-krat več od domnevne količine zaužitega strupa. Enkratni
odmerek naj ne presega 100 ml suspenzije. Dajanje aktivnega oglja lahko ponavljamo v manjših količinah na 4 do 6
ur. Aktivno oglje je kontraindicirano pri
zaužitju kislin in alkalij. Aktivno oglje ne
veže etanola, zato ga pri tovrstnih zastrupitvah ne dajemo. Pri uporabi antidotov
je potrebno vedeti, da aktivno oglje veže
tudi antidote.

Odstranjevanje
strupa iz telesa
O primarnem odstranjevanju strupa
govorimo, kadar odstranjujemo strup iz
telesa preden se absorbira. Obsega:
- razredčenje strupa
- dekontaminacijo kože in sluznic
- izzivanje bruhanja
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- izpiranje želodca
- izpiranje črevesja
- forsirano diarejo.
O sekundarnem odstranjevanju strupa
govorimo, kadar odstranjujemo iz telesa
strup, ki se je že absorbiral v krvni obtok.
Obsega:
- forsirano diurezo
- hemodializo
- peritonealno dializo
- hemoperfuzijo
- plazmferezo.
Z metodami primarne eliminacije odstra
njujemo strup v gramih, z metodami se
kundarne eliminacije v miligramih!

Posvet s centrom za
zastrupitve
Posvet s kliničnim toksikologom ni nepo
sreden terapevtični ukrep, je pa pomem
ben za izvajanje racionalnega zdravljenja.
V specializiranem informacijsko-konzulta
cijskem centru lahko dobi zdravnik 24 ur
dnevno 365 dni v letu potrebne podatke
za prvo medicinsko pomoč in zdravljenje
v zdravstveni ustanovi.
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Prevoz in
dokumentacija
Prevoz zastrupljenca v najbližjo primer
no zdravstveno ustanovo se opravi, ko je
bolnik dobil najnujnejšo simptomatično
zdravljenje, nujne antidote in po nujnih
ukrepih za preprečitev nadaljnje absorp
cije strupa. Prevoz naj poteka v primerno
opremljenem reševalnem avtomobilu, v
ustreznem položaju, v spremstvu zdravs
tvenega osebja, ki je sposobno za takojš
nje ukrepanje v primeru zapletov. Bolnika
naj spremljajo tudi svojci ali druge priče
zastrupitve.
Dokumentacija mora spremljati bolnika
in naj vsebuje: anamnestične podatke, po
datke o klinični sliki in njenem spreminja
nju ter natančne podatke o zdravljenju
bolnika. Bolnika morajo spremljati tudi
ustrezno shranjeni in označeni morebit
ni ostanki strupa, njegove embalaže in
navodila za uporabo.
Literatura:
1.Možina M, Jamšek M. Zastrupitve. V: Kocijan
čič A, Mrevlje F, Štajer D. Interna medicina. Tret
ja izdaja. Ljubljana 2005: 1444-1508.

Metode dela
Na Internem oddelku Splošne bolnišnice
Novo mesto (SB NM) je bila opravljena re
trospektivna analiza bolnikov, ki so bili v
letih 2003, 2004 in 2005 zdravljeni zaradi
zastrupitve. Podatke sem pridobila s pre
gledom popisov medicinske dokumenta
cije bolnikov sprejetih na Interni oddelek
SB NM zaradi zastrupitve in iz podatkov
informacijskega sistema SB NM (Birpis 21).
Zaradi vse pogostejših zastrupitev z zdravi
li sem izvedla anketni vprašalnik med na
ključno izbranimi bolniki, ki so se zastrupili
z zdravili v letu 2005.

Rezultati
Na Interni oddelek Splošne bolnišnice Novo
mesto je bilo v obdobju od 01.01.2003 do
31.12.2005 sprejetih zaradi zastrupitve 264
bolnikov. V letu 2003 je bilo skupno števi
lo sprejetih bolnikov 5495, od tega zaradi
zastrupitve 111 bolnikov (2%). Število spre
jetih bolnikov zaradi zastrupitve se je v letu
2004 in 2005 zmanjšalo. V letu 2004 je bilo
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Vloga medicinske
sestre pri
obravnavi akutnih
zastrupitev
Nataša Lakner, DMS

sprejetih zaradi zastrupitve 67
bolnikov, kar predstavlja 1,3%
glede na celotno število spreje
tih, ki je obsegalo 5121 bolni
kov. V letu 2005 se je skupno
število sprejetih povečalo na
6075, od tega je bilo 86 bolni
kov sprejetih zaradi zastrupitve
(1,4%).

Najpogostejša vzroka za
strupitev v letih 2003, 2004
in 2005 sta bila etanol in na
drugem mestu benzodiaze
pini. V letu 2003 tretje me
sto zasedejo antiepileptiki,
katerim sledijo zastrupitve
z nesteroidni antirevmatiki
(NSAR), s hrano, z gobami,

Graf 1: Število vseh sprejemov v primerjavi s številom zastrupi
tev v letih 2003, 2004 in 2005.
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V preteklosti pogostih zastru
pitev z organofosfati danes
praktično ni več. Še vedno se
najpogosteje srečujemo z za
strupitvami z etanolom, v zad
njih 3 letih pa se naglo poveču
jejo zastrupitve s tableti.

86
2005

zastrupitve z ogljikovim mo
noksidom (CO), zastrupitve
z narkotiki in zastrupitve s
herbicidi oz. fungicidi. Etanol
v kombinaciji z benzodiaze
pini sta na tretjem mestu v
letu 2004 (sledijo zastrupitve

Interni oddelek SB Novo mesto,
Odsek za intenzivno interno medicino

Napredek znanosti in tehnologije je prine
sel človeštvu veliko dobrega, hkrati pa tudi
veliko slabega. Vrženi smo v tok življenja,
ki nas obrača in vrtinči, tako da sploh ne
utegnemo pomisliti, ali je takšno življenje
dobro. Človeške stiske in stresne situacije
postajajo vsakdanji spremljevalci življenja.
Iz dneva v dan imamo manj časa za odkrite
pogovore in pristne medčloveške odno
se. Ko naše sposobnosti za obvladovanje
okoliščin niso več kos zahtevam, izzivom in
nevarnostim okolja, se razvije stres.
Stres je neskladje med dojemanjem zah
tev na eni strani in sposobnostmi za obvla
dovanje zahtev na drugi strani. Od naših
sposobnosti premagovanja vsakdanjih
obremenitev je odvisno, kako bomo rav
nali v trenutku duševne stiske (1).
Med akutnimi zastrupitvami v Sloveniji in
svetu prevladujejo namerne zastrupitve,
kar predstavlja zaskrbljujoč psihosocialni
in javnozdravstveni problem.

z gobami, etanol in drugo ter opi
oidi) in 2005 (sledijo zastrupitve
z CO, NSAR, antihipertenzivi).
Grafično je šest najpogostejših

vzrokov zastrupitev v letih
2003, 2004 in 2005 prikazanih
z grafi 2, 3 in 4.
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Graf 2: Najpogostejši vzroki zastrupitev v letu 2003.
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Število zastrupitev s tableti je pogostejše med ženskami in se iz
leta v leto povečuje, kar prikazuje graf 6.
Graf 6: Skupno število bolnikov, ki so se zastrupili s tableti, po spo
lu v letih 2003, 2004 in 2005.
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Graf 3:Najpogostejši vzroki zastrupitev v letu 2004.
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Graf 8: Število bolnikov, ki so se zastrupili s tableti, v primerjavi z
bolniki, ki so se zastrupili s tableti v kombinaciji z nečim drugim v
letih 2003, 2004 in 2005.
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Naslednji graf prikazuje število uporabljenih antidotov v letih 2003,
2004 in 2005. V letu 2005 zelo izstopa uporaba antidota Anexata.
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Graf 9: Najpogosteje uporabljeni antidoti v letih 2003, 2004 in 2005.
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Graf 5: Število bolnikov sprejetih zaradi zastrupitve s tableti na od
seke Internega oddelka v primerjavi z Odsekom intenzivne interne
medicine (OIIM) v letih 2003, 2004 in 2005.
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Med zastrupitvami s tableti so najpogostejše zastrupitve z ben
zodiazepini, zasledili smo tudi NSAR, antihipertenzive in antiepi
leptike. V letu 2005 so bili trije bolniki sprejeti zaradi namerne
zastrupitve s Paracetamolom. Le-ti so bili po dogovoru z dežurnim
toksikologom premeščeni v Klinični center Ljubljana, Center za
zastrupitve zaradi nadaljnjega opazovanja in morebitne aplikaci
je antidota. Zastrupitev s prepovedanimi drogami so v SB Novo
mesto na srečo redke.
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Graf 7: Povprečna starost žensk in moških, ki so se zastrupili s table
ti v letih 2003, 2004 in 2005.
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Iz grafov je razvidno, da zasedajo prvo mesto zastrupitve z eta
nolom, vendar se iz leta v leto povečuje število zastrupitev s tab
leti.
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Graf 4: Najpogostejši vzroki zastrupitev v letu 2005.
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V letu 2005 je bila pri dveh bol
nikih, pri katerih je prišlo do
namerne zastrupitve z bloka
torji beta, potrebna aplikacija
antidota Glukagona.
V obdobju od leta 2003 do
2005 so zaradi zastrupitve umr
li 3 bolniki, med katerimi je bil
pri enem izmed zastrupljencev
vzrok smrti zaužitje večje količi
ne tablet. Vzroki smrti pri umr
lih zastrupljencih v letih 2003,
2004 in 2005 so:
- 1. primer (v letu 2003): eta
nol v kombinaciji s poveča
no količino herbicidov (sep
tično stanje, pljučnica)
-	2. primer (v letu 2003): za
strupitev s suhim prekaje
nim mesom (septični šok,
pljučne tromboze, pljučni
ca z ARDS);
-	3. primer (v letu 2005): na
merna zastrupitev z Tramu
din retard tabletami (zastoj
dihanja in srca, aspiracijska
pljučnica, Mendelsonov
sindrom, akutna ledvična
in akutna jetrna odpoved,
huda metabolna acidoza).

Vloga
medicinske
sestre pri
bolniku z akutno
zastrupitvijo
Na osnovi opazovanja, pogovo
ra z bolnikom, če je pri zavesti,
s sorodniki, iz podatkov reševal
cev ocenjujemo osnovne živ
ljenjske aktivnosti in na osnovi
le-teh ugotavljamo negovalne
probleme. Neredko je bolnik
ob sprejemu nezavesten. Medi
cinske sestre nudimo bolnikom
pomoč pri izvajanju tistih aktiv
nosti, ki so najbolj motene, pre
prečujemo nadaljnje slabšanje
stanja in prispevamo k izboljša
nju le-tega. Bolnike je potrebno
obravnavati individualno in kot
celovite osebnosti. Pri bolnikih
po poskusu samomora je potre
ben še posebno takten pristop,
saj so ti pogosto zaprti
vase in od
klonil

ni do vsakršne komunikacije.
Pri številnih zastrupitvah je glav
ni in vodeč simptom motnja
zavesti, zaradi česar je močno
zmanjšana sposobnost samoo
skrbe in posledično velika od
visnost bolnika od medicinske
sestre. Tako se srečujemo s sta
njem globoke nezavesti ali le
samnolence. Velikokrat so pri
sotne halucinacije oziroma mot
nje zaznave. Pojavijo se motnje
ravnotežja, slabe koordinacije gibov
in dezorientacija.
Naloga medicinske sestre je, da
takoj ob sprejemu vzpostavi stik
z bolnikom in si tako pridobi
njegovo zaupanje. Z bolnikom
komunicira odločno in hkrati
razumevajoče,
s pomirjujo
čim gla
som.
Bolni
ka

spodbuja, da govori o svojih
občutkih in da pojasni svoj prob
lem. Na ta način se bolnik raz
bremeni čustvene napetosti. Med
izvajanjem zdravstvene nege
bolniku povemo, kaj delamo,
in kaj bomo storili, če bo nujno
potrebno, poudarimo nujnost.
Najpogostejše aktivnosti zdravs
tvene nege so:
- meritve vitalnih funkcij, mo
nitoring, snemanje EKG;
- vzpostavitev žilne poti (od
vzem vzorcev za laboratorij,
za toksikologijo);
-	odvzem urina za toksikolo
gijo;
-	odvzem želodčne vsebine za
toksikološko preiskavo pred

začetkom
izpiranja že
lodca;
- sodelovanje
pri posegih ali sa
mostojno izvajanje
posegov (lavaža želod
ca, vstavitev urinskega ka
tetra, aspiracija dihal, intu
bacija,…);
- aplikacija terapije po naroči
lu zdravnika;
V ob
- poznavanjeinaplikacijaantido
dobju od
tov po naročilu zdravnika;
leta 2003 do
- skrb za varnost (pravilen
2005 so zaradi
položaj bolnika, prepreče
zastrupitve umrli 3
vanje poškodb, padca, ko se
bolniki, med katerimi
bolnik zbuja ali je nemiren,
je bil pri enem izmed
neorientiran,…);
zastrupljencev vzrok smrti
zaužitje večje količine tablet.
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-

pomoč bolniku pri izvajanju osnovnih
življenjskih funkcij;
- popis osebnih stvari bolnika (2 ZT/MS);
-	dokumentiranje zdravstvene nege, in
tervencij in diagnostično terapevtskih
posegov;
- spremljanje bolnika na pregled k psihiatru.
Medicinske sestre moramo na bolnika delo
vati pomirjajoče. Ne smemo si dovoliti, da
nas izzovejo, da začnemo nanje kričati. Ko
bolnik začne izražati željo po odhodu do
mov, mu moramo razložiti, da bi bilo dobro,
da je še nekaj ur na oddelku, zaradi more
bitnih zapoznelih komplikacij zastrupitve.
V primeru, da vztrajajo pri odhodu domov,
obvestimo zdravnika.
Ob odpustu bolniku svetujemo naj jemlje
zdravila tako, kot jih je predpisal zdravnik,
opozorimo ga tudi na stranske učinke zdra
vil. Po lastnem preudarku naj ne jemlje no
benih zdravil in naj ne upošteva nasvetov
glede zdravil od nikogar, razen od svojega
zdravnika. Obvestimo ga tudi o namenu
zdravljenja pri drugih specialistih (psihia
ter). Svetujemo mu, naj si v življenju ne po
stavlja prevelikih ciljev in odgovornosti, skr
bi naj za svoje telesno počutje in kondicijo.
Naj se poskuša čim več pogovarjati s svojci,
prijatelji, o svojih težavah, pa čeprav se po
čuti izčrpanega in nezanimivega za druge.
Na koncu vzpostavimo bolnikovo pozitivno
življenjsko izkušnjo in ga pohvalimo.
Če imamo možnost je prav, da se pogovo
rimo tudi s svojci, da tudi oni skušajo razu
meti nastalo situacijo in po svojih močeh
doma pripravijo prijetno okolje, v katerem
se bo bolnik počutil sprejet in zaželjen, kar
bo lahko zelo pozitivno vplivalo na njegovo
počutje.
Zaradi vse pogostejših namernih zastrupi
tev s tableti, sem izvedla anketni vprašalnik,
in sicer pri bolnikih, ki so se namerno zastru
pili s tableti.
Na podlagi rezultatov ankete je razvidno:
-	družina je najpogostejši vzrok stresne
situacije;
-	bolniki vidijo rešitev njihovih težav v
zmanjševanju zahtev (na delovnem me
stu) in povečanju zaupanja (v družini);
- prevladujejo zastrupitve z zdravili izda
nimi na recept;
- zdravniki delujejo bolj pomirjajoče na
bolnike kot ZT/DMS in so jim bolj pri
pravljeni prisluhniti.
Zdravila se pogosto zlorabljajo za samomo
re. Glede na to, da bo novi zakon o zdravilih
omogočal nabavo nekaterih zdravil izven le
karn, v specializiranih prodajalnah, je velika
verjetnost, da se bo zaradi lažje dostopnosti
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zdravil število namernih zastrupitev z zdra
vili še povečalo.
Pri zdravljenju bolnikov, ki so sprejeti zara
di namerne zastrupitve, je zelo pomembna
osebnost medicinske sestre. Medicinska se
stra, ki zna reševati svoje lastne probleme,
ki s svojim vodenjem in ravnanjem ne us
tvarja novih, ki izžareva veder pristop do
življenja, bolniku lahko ponudi vzorec za
sprejetje in reševanje življenjskih stisk in s
tem pripomore, da se v njem vzbudi obču
tek upanja. Včasih je tudi upati veliko.
Vsa ta spoznanja o lastnih pozitivnih izkuš
njah na oddelku, se v bolniku nabirajo in
razvijajo v dragocen občutek pripadnosti.
Iz tega sledi samozavestnejši in zrelejši pri
stop pri reševanju krize, kar je osnovni po
goj, da jo lahko zapusti zrelejši in stabilnejši.
Tako lahko z zdravim optimizmom razmiš
lja o sebi in svoji prihodnosti ter tako tudi
ukrepa (2).
Medicinske sestre smo dolžne v svojem de
lovnem okolju delovati čimbolj pomirjujo
če. Zaradi vse večjega števila nalog, ki so vse
bolj zahtevne, ob enakem številu kadra, je
to težko. Stisk, ki jih doživljamo je ogrom
no, obenem pa nimamo nobene možnosti,
da bi te stiske lahko kje izrazile ali v zvezi z
njimi doživele oporo ali pomoč. Nepresta
no smo na razpolago drugim, dajemo in se
razdajamo.
Medicinske sestre se moramo najprej nauči
ti obvladovati lastni stres, nadzorovati svoj
lastni čas, kajti le na ta način bomo uspešne
pri obravnavi naših bolnikov in s tem do
segle ravnovesje v življenju, večjo osebno
storilnost, uspešno uresničevanje ciljev in s
tem manj stresa. Poznati moramo:
a) načine, s katerimi zmanjšamo zahteve
iz okolja:
-	določanje najpomembnejših vrednot
svojega življenja;
- spreminjanje načina pogleda na prob
lem (problem ni problem, naš odnos do
problema je problem);
- pravilno presojanje svojih sposobno
sti;
- naučiti se reči »NE«;
-	določitev prednostnih nalog;
- postavljanje stvarnih ciljev;
- izogibanje perfekcionizmu;
- poiskati pomoč, kadar smo preveč obre
menjeni;
- izogibanje negotovostim,…
b) tratilnike časa na delovnem mestu,
kot so:
- telefonski klici;
- neustrezno načrtovanje (prioritete, po
membnost);

- preveč dela naenkrat;
- naključni obiskovalci;
- neučinkovito delegiranje;
- krize se lotimo, ko je že nastopila;
-	osebna neorganiziranost;
- pomanjkanja samodiscipline;
- nezmožnost reči NE;
-	odlašanje;
- sestanki;
- urejanje papirjev;
- nedokončane naloge;
- neprimerno osebje (premalo ljudi, neu
strezno izobraženi);
-	družabnost (filtriranje obiskovalcev);
- slabo opredeljene odgovornosti in
pooblastila;
- slabo sporazumevanje;
- neustrezen nadzor in spremljanje na
predka;
- nepopolni podatki;
c) načine, s katerimi dosežemo nadzor
nad časom:
- po telefonu se pogovarjamo le, če je
nujno potrebno;
- ustrezno načrtujemo;
- postavimo si prednostni vrstni red;
- ne dovolimo, da nas kdorkoli moti;
-	delovna površina naj bo urejena;
- spoštujmo disciplino pri delu;
- ne odlašajmo z delom;
- točno opredelimo odgovornost;
- recimo NE, a se prej prepričajmo čemu (3).

Zaključek
Človek je vedno hrepenel po sreči v življe
nju. Iskal je načine in sredstva, s katerimi bi
si lahko lajšal vsakdanje težave.
Večina ljudi ima domače omarice z zdravili
tako dobro založene, da spominjajo na manj
šo lekarno. Razpoložljivost zdravil je neposred
no povezana z zastrupitvami in hospitalizaci
jami zaradi zastrupitve z zdravili.
Nenadomestljivost zdravil v sodobni medi
cini nas sili v zavestno tveganje. Ob upošte
vanju vseh pravil je to tveganje majhno, ob
nepravilni, nenadzorovani rabi in zlorabi pa
je lahko življenjsko nevarno.
LITERATURA:
1. Looker T, Gregson O. Obvladajmo stres. Ljublja
na: Cankarjeva založba, 1993.
2. Ziherl S, Mrevlje G. Psihoterapevtske metode v
kriznih situacijah. Psihoterapija 6. Katedra za psi
hiatrijo: Ljubljana, 1977.
3. Filej B. Organizacija dela v zdravstveni negi. Po
diplomski specialistični študij Perioperativne
zdravstvene nege; 2006 Jan; Maribor, Slovenija.
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V.A.C. Metoda za
zdravljenje ran
Klemen Kerin, dr.med.

Kaj sploh pomeni V.A.C.: Vacum assi
sted clousre?
Že dve leti v SB Novo mesto na kirurškem
oddelku kot prvi v Sloveniji uporabljamo
V.A.C. A.T.S. za zdravljenje najbolj kom
pliciranih ran z zelo vidnimi uspešnimi
zazdravitvami kroničnih ter akutnih ran.
Metoda temelji na ustvarjanju stalnega,
nadzorovanega podtlaka pri čemer priha
ja do odstranitve odvečne tekočine v rani,
zmanjševanja volumna rane (kontrakcija
rane), ter povečanju prekrvavitve v rani.

S tem se ustvarijo pogoji za nastanek
zdravih granulacij, zmanjša se tudi števi
lo bakterij v rani. Za oskrbo so primerne
številne različne akutne in kronične rane,
kot kontraindikacija veljajo maligne rane,
enterične fistule, nezdravljeni osteomieliti
si ter direktna namestitev gobice na žilne
anastomoze.
Sistem sestavljajo aparat, ki ustvarja va
kum, kanister, v katerem se izločki zbirajo,
povezovalna cev, gobica ter set lepilnih
trakov s katerimi neprodušno zapremo

rano. Gobe menjavamo v različnih časov
nih intervalih od enkrat na dan do enkrat
na sedem dni, v odvisnosti od tipa rane.
Parametri delovanja aparata so podprti s
študijami, ki so in vivo merile nastajanje
granulacij. Metoda se uporablja za hospi
talne ter ambulantne oskrbe ran. Zmanjša
se število potrebnih prevezov ter čas celje
nja ran. Pri nas ambulantno zdravljenje ne
poteka, ker ni še sklenjen dogovor o tem,
kdo plačuje najem aparata.
V zadnjem letu in pol smo z vakumsko
metodo zdravili že okoli 70 pacientov in
opravili že več kot 300 menjav. Preveze
opravljamo zaradi logističnih razlogov
v septični operacijski dvorani, se pa lah
ko zamenjava gobice napravi na vsakem
oddelku in ambulanti. Za večino menjav
zadostuje analgetik oz. lokalni anestetik,
pri večjih ranah pa je potrebna splošna
anestezija (spinalna, epiduralni katetri).
Bistveno, česar ne smemo pozabiti je, da
vakumska metoda ne nadomešča že prej
ustaljene terapije (nekrektomija, revasku
larizacija, prehrana, antibiotik), ampak
jo le nadgrajuje. Po naših izkušnjah z va
kumsko terapijo dosežemo hitro izčišče
nje ran, tvorbo granulacij, lahko vztraja
mo do kompletne epitelizacije rane, kar
pa v veliko primerih dosežemo hitreje z
že ustaljenimi metodami kot npr. sekun
darni šiv ali transplantat delne debeline
kože (Tiersch) in se tako izognemo dolgi
hospitalizaciji ter visokim stroškom. Sama
metoda je neboleča in jo pacienti zelo do
bro prenašajo, če izvzamemo dejstvo, da
jim je običajno dolgčas, ker se med zdrav
ljenjem ne počutijo bolne in so nekateri
prosto gibljivi.
Želeli bi, da bi metodo uporabljali tudi
drugi oddelki SB Novo mesto, pri čemer
bomo z nasveti in dejanji z veseljem so
delovali kirurgi in sestre kirurškega od
delka.
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Po 13. oktobru 1947 pacientov niso več
pošiljali v moško ali žensko bolnišnico
V jeseni 1947 je imela bolnišnica samo štiri zdravnike – Stalno pomanjkanje gumijastih
rokavic za operacije – Celo nadstropje za interni, pljučni in dermatovenerološki oddelek
je imelo samo eno stranišče – Vode po 14. uri ni bilo več, saj jo je mestni vodovod zaradi
pomanjkanja in varčevanja zapiral tudi bolnišnici
TONE GOŠNIK

Samo 4
zdravniki v
jeseni 1947

Krajevni zdravniki so po 13. oktobru
1947 presenečeni prebrali obvesti
lo okrajnega ljudskega odbora v
Novem mestu, da naj »... po novem
pošiljajo bolnike na interni, kirurški
ali ginekološko-porodniški oddelek
V jeseni 1947 je imela bolnišnica štiri
in ne več v moško ali žensko bol
zdravnike: primarij dr. Slavko Per
nišnico...«
ko je vodil ginekološko-porodniški
Zgodovinski sklep s tako vsebino
oddelek, dr. Martin Kolenc kirurški
so sprejeli na sestanku uprave bolni
oddelek in dr. Cirila Maselj interni
šnice, na katerem je bil tudi okrajni
oddelek. Italijan dr. Filip Gagliano
zdravnik dr. Tone Hočevar. Organiza
je
bil sekundarij pri primariju dr. Per
cija na novo ustanovljene bolnišnice,
ku,
po letu 1949 pa pri primariju dr.
katere se je z izredno energijo že v
Bajcu.
Glavna sestra je bila Marija
jeseni 1946 lotil primarij dr. Zvone
Tomšič,
Franc Frlan ekonom zavo
Šušteršič, je bila nujno potrebna. Ko
da
in
Marija
Šiško režiserka v upra
je v letu 1946 prevzel na novo usta
vi.
Lekarno
bolnišnice
je vodila ma
novljeni kirurški oddelek na levi stra
gistra
farmacije
Marta
Slapar.
ni Krke, je znani ljubljanski strokov
Že na prvem delovnem sestanku
njak s sodelavci bridko občutil, kako
uprave so se 2. januarja 1948 do
je bilo zaradi splošnega pomanjkanja
govorili, da bo treba na internem
prav vsega delo v bolnišnici nadvse
oddelku pohiteti z ureditvijo in
zahtevno in težavno.
fekcijskega oddelka, da bi čimprej
Sedež uprave Splošne bolnišnice
preselili izolirnico iz kirurškega od
Novo mesto je bil na desnem bregu
delka. Določili so nekaj oseb, ki so
Krke, kjer so vodili tudi glavno matič
bile stalno na razpolago, da so se z
no knjigo zavoda. Samo z izredno
vlakom posamič vozile v Ljubljano
skrbjo je bilo mogoče preprečevati
po kri. Za nabavo in razdeljevanje
zaostanke ali zmešnjave s podatki
penicilina so določili kot delegata
bolnikov zaradi oddaljenosti med
primarija dr. Perka, saj je bilo tre
oddelki. Oblike upravljanja in sood
ločanja so prilagajali razvoju zavo Ploščo z latinskim napisom o ustanovitvi moške bolnišnice Usmi ba tudi penicilin osebno prevze
mati na kliniki v Ljubljani. Central
da. Skupna odprta vprašanja so ljenih bratov v Kandiji so odkrili leta 1898. Latinski napis na njej,
ki ga je prevedel dr. Jože Mlinarič, pove: Vzpodbujeni po skrbi /
na lekarna bolnišnice je bila na
reševali v letih 1945-1947 na obča
najvišjega zbora vojvodine / Kranjske in javne blagajne / so bratje internem oddelku, na kirurškem
snih sestajanjih vodilnih delavcev svetega Janeza od Boga / z denarjem, ki se je zbral po / Kranjskem
pa ročna lekarna.
moške in ženske bolnišnice. Samo z javnim varčevanjem in / z darežljivostjo ter naklonjenostjo /
tako je bilo mogoče uresničevati prebivalcev dežele, zgradili / (to) stavbo v letu / 1898 / po Kristuso
tudi strokovno delo zavoda.
vem rojstvu.Plošča visi v veži internega oddelka že 109 let.
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Decembra 1948
že 5 zdravnikov,
skupno pa 42 oseb
zdravstvenega kadra
Decembra 1948 je imela bolnišnica 5 zdrav
nikov, eno farmacevtko, eno medicinsko
sestro in enega farmacevtskega pomoč
nika, 4 medicinske tehnike, 3 babice, eno
otroško negovalko in 26 bolničarjev, skup
no torej 42 oseb zdravstvenega kadra. Med
nemedicinskimi kadri je bilo v tem letu 25
pomožnih zdravstvenih, 16 upravnih, 31

stelj. Staro ljudsko modrost, da »bolezen
in smrt ne čakata«, so začele potrjevati šte
vilke. Interni oddelek je leta 1946 sprejel
908 pacientov, leto dni kasneje 1002, 1948.
leta 1957 in v 1949 že 2192, pri čemer niso
všteti enodnevniki.
Na kirurškem oddelku so imeli tedaj 108
postelj in le 2 zdravnika. V letu 1949 so spre
jeli 3977 bolnikov (od teh 1952 enodnev
nikov). Hospitalizirali so 2025 pacientov,
od tega na aseptičnem oddelku 687, na
septičnem 761 in na nezgodnem oddelku
596 ljudi. Ambulanta na oddelku je v tem
letu opravila 6095 pregledov.

potekajo skoraj vse porodniške operacije
brez rokavic...«

Ocena iz 1950: »Na
skrajni meji fizične in
psihične vzdržljivosti
zdravnikov«
Že 10. novembra 1949 sta oba primarija
– dr. Perko in dr. Bajc – na delovnem se
stanku poročala:
»Zaradi stalnega pomanjkanja kirurških

Primarij dr. Oton
Bajc je uvedel
zelo zahtevne
možganske, pljučne
in plastične operacije

Grb in znak ustanoviteljev nekdanje moške
bolnišnice v Kandiji se še nahaja na hodni
ku I. nadstropja internega oddelka.

tehničnih in 6 fizičnih delavcev, skupno
78. V bolnišnici je takrat delalo 120 usluž
bencev.
Higiensko kulturo na oddelkih so zviševali
s tekmovanjem med oddelki, ki ga je na
povedal sindikat. Uspeh je bil dober. Kljub
skromnim razmeram so za perilo v bolnišni
ci dobro skrbeli: bilo je lepo oprano in vse
raztrgano tudi takoj zašito.
Odnos do bolnikov je bil dober in pravilen.
Za to so skrbeli bolničarji, težave pa so ime
li zavoljo slabe tehnične opremljenosti zla
sti na internem, infekcijskem in pljučnem
oddelku. Nujna obnovitvena dela za stav
bo na desnem bregu Krke so predvideli že
1946, a je vedno prišlo kaj vmes, da ni bilo
dovolj denarja za adaptacije.
Konec leta 1949 je delalo v bolnišnici še
vedno samo 5 zdravnikov za vse oddelke:
na enega zdravnika je prišlo zdaj že 60 po

Razvoj kirurškega oddelka, ki ga je prevzel
v letu 1948, je primarij dr. Oton Bajc za
leto 1949 opisal kot zelo zadovoljiv, čeprav
se je moral vseskozi ubadati z neverjetnimi
težavami. Samo dva zdravnika na oddelku
sta bila za obsežno delo popolnoma pre
malo, oprema in instumentarij za vse večje
operacije so bili nezadostni, sterilizacijske
naprave premajhne in iztrošene. Avtoklav
ni delal varno, kar je povzročilo gnojenje si
cer čistih operacij. Pretrese nas, ko beremo
letno poročilo primarija dr. Bajca:
»Stalno manjka gumijastih rokavic, ki jih
dobi bolnišnica premalo, zlasti še, ker za
radi pomanjkanja zdravnikov ni mogoče
vedno popolnoma ločiti aseptičnega in
septičnega oddelka. Nimamo niti primer
nih šivalnih igel niti primernega šivalne
ga materiala...«
Na porodniškem oddelku je imel primarij
dr. Perko 1949. leta 20 postelj, na ginekološ
kem 16, za oba oddelka pa samo 2 babici,
eno otroško negovalko, 3 bolničarke in 2
strežnici. V tem letu je bilo na oddelku 735
porodov in 314 raznih operacij. Oddelek je
v tem letu opravil 2949 raznih preiskav. Pri
marij dr. Perko je v letnem poročilu moral
zapisati med drugim tudi tole:
»...razen pomanjkanja prostora najbolj obču
timo pomanjkanje gumijastih rokavic. Tako

Križ na spomeniku nad grobovi pokojnih
usmiljenih bratov na šmihelskem pokopa
lišču v Novem mestu.
rokavic je bilo v zadnejm času pet primerov
pooperativnega gnojenja na kirurškem od
delku in trije primeri po ginekološki operaciji.
Vzrok leži v tem, ker se morajo vsi kirurški sep
tični in aseptični posegi kot tudi ginekološke
preiskave delati brez rokavic. Porazno je tudi
stanje sterilizatorjev, ki kvalitetno ne ustre
zajo in tudi več ne zmorejo služiti potrebam
bolnišnice. Treba jih je temeljito popraviti in
nabaviti nove...«
Šef kirurškega oddelka dr. Bajc je v letnem
poročilu 13. januarja 1951 med drugim za
pisal:
»...Ob vsem tem bi samo pripomnil, da je
zmogljivost zdravnikov oddelkov dose
gla skrajno mejo in da tako stanje ni več
vzdržno niti fizično niti psihično...«
O vzrokih za tako kritično stanje pa nekaj
več v prihodnjem zapisu in pogledu v pre
teklost.
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Prihodi:
Katarina GUŠTIN, zdravstvena tehnica, pripravnica,
6.12.2006
Sedin SOFTIĆ, zdravstveni tehnik, 11.12.2006
Irena KOBE, zdravstvena tehnica, 11.12.2006
Adisa ADROVIĆ, zdravstvena tehnica, 11.12.2006
Sladjana MALIĆ, dr.med., sekundarij, 15.12.2006
Anja MEŽNAR, diplomirana medicinska sestra, pripravni
ca, 01.01.2007
Barbara JERMAN, univerzitetna diplomirana biologinja,
pripravnica, 01.01.2007
Alenka ŠKEDELJ, diplomirana babica, pripravnica,
15.01.2007
Marjanca BOBNAR, ekonomska tehnica, 22.01.2007
Andreja ZEVNIK, zdravstvena tehnica, 22.01.2007
Maja BRDAR, diplomirana inženirka laboratorijske biome
dicine, pripravnica, 01.02.2007
Žiga ROTAR, dr.med., specializant revmatologije,
01.02.2007
Odhodi:
Justina ISKRA, medicinska sestra, 10.12.2006 upokojitev
Marta GANTAR, višja medicinska sestra, 30.12.2006 upoko
jitev
Ljudmila GAZVODA, operacijska strežnica, 30.12.2006
upokojitev
Jožica BURGAR, medicinska sestra, 30.12.2006 upokojitev
Slavica KROŠELJ NAUMOV, profesorica zdravstvene vzgo
je, 30.12.2006 upokojitev
Valerija FINK, višja medicinska sestra, 30.12.2006 upokojitev
Mojca PIBERNIK, dr.med., specializantka družinske medici
ne, 31.12.2006
Peter HUDOKLIN, dr.med., specializant splošne kirurgije,
31.12.2006
Saš Jurij TAŠIČ, dr.med., specializant družinske medicine,
31.12.2006
Irena VESTER LAZAR, dr.med., specializantka družinske
medicine, 31.12.2006
Darja ORBANIČ PRESKAR, dr.med., specialistka oftalmolo
gije, 31.12.2006
Vlasta SEPAHER, diplomirana medicinska sestra,
16.01.2007
Simona BADOVINAC, diplomirana medicinska sestra,
31.01.2007
Milena GORŠIČ, dr.med., specialistka pediatrije,
31.01.2007 upokojitev
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Diplomirali:
Na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti za or
ganizacijske vede je na univerzitetnem štu
dijskem programu organizacija dela smer
organizacijska informatika diplomirala in si
pridobila strokovni naslov: UNIVERZITETNA
Vanja CEKUTA
DIPLOMIRANA ORGANIZATORKA
Vanja CEKUTA, 20.12.2006
Na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani je diplo
mirala in si pridobila strokovni naslov:
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
Janja PLUT, 31.1.2007

Janja PLUT

Informacije o kadrovskih spremembah:
Klemen KERIN, dr.med., specialist splošne kirurgije, je od
1.12.2006 imenovan za vodjo žilnega odseka.
Zoran PREVEDEN, dr.med., specialist splošne kirurgije, je
od 11.12.2006 imenovan za v.d. vodjo travmatološkega in
ortopedskega odseka.
Mateja KOŠAK GREGORIČ, dipl.m.s., je od 1.1.2007 imeno
vana za odgovorno medicinsko sestro žilnega odseka in
odseka za plastično kirurgijo.
Josip SMODEJ, dr.med., specialist splošne kirurgije, je od
1.1.2007 imenovan za v.d. predstojnika centralnega opera
cijskega bloka.
Zlata REBOLJ, dipl.m.s. je zaradi upokojitve Slavice KROŠELJ
NAUMOV, prof.zdr.vzg,. od 1.1.2007 imenovana za glavno
medicinsko sestro bolnišnice.
Jožica REŠETIČ, dipl.m.s., je zaradi upokojitve Marte GANTAR, viš.med.ses. od 1.1.2007 imenovana za glavno medi
cinsko sestro kirurškega oddelka
Tatjana PAVLIN, dr.med., specialistka pediatrije je zaradi
upokojitve Milene GORŠIČ, dr.med., specialistke pediatrije
od 01.02.2007 imenovana za v.d. predstojnico otroškega
oddelka.
Specialistični izpit:
Andreja COLNER, dr.med. je dne 30.11.2006 opravila spe
cialistični izpit iz anesteziologije in reanimatologije in si
pridobila naziv: SPECIALISTKA ANESTEZIOLOGIJE Z REANIMATOLOGIJO.
Čestitamo!
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Plakete Splošne bolnišnice
Novo mesto za leto 2006

Komisija za priznanja v Splošni bolnišnici Novo mesto je v skladu s Pravilnikom o podelitvi priznanj Splošne
bolnišnice Novo mesto, na sestanku
dne 05.1.006 obravnavala prispele
predloge za podelitev plaket Splošne
bolnišnice Novo mesto in za leto 006
predlagala, da se podeli pet plaket naslednjim delavcem:

1. Ludviki BARAGA ŽIBERNA
2. dr.Renati OKRAJŠEK
3. Jožici REŠETIČ
4. prim.asist.mag. Andreju ŠIKOVCU
5. Mariji VEDRIČ
6. Miri RETELJ
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Ludvika Baraga Žiberna

L

udvika Baraga Žiberna se je rodila 14.04.1946 v Novem
mestu. Študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani je kon
čala leta 1971. Leto kasneje se je zaposlila v novomeški
bolnišnici, kot prva stalna zdravnica na takratnem oddelku
za transfuziologijo, ki se je ravno v tem času preselil iz stare
stavbe na levem bregu Krke v nove prostore, kjer se naha
ja še danes.Leta 1972 je opravila strokovni izpit in bila leta
1975 imenovana za v.d. predstojnico oddelka. Specializacijo
iz transfuziologije je končala 1976 leta in bila leto kasneje
imenovana za predstojnico oddelka za transfuziologije, kate
rega vodi še danes.
Ludvika Baraga Žiberna, dr.med., se je vsa leta svojega dela v
bolnišnici zelo trudila za razvoj in napredek tansfuziologije.
Njeno dobro sodelovanje z Občinsko organizacijo Rdečega kri
ža Slovenije je prispevalo k zadostnemu številu krvodajalcev,
ki je vse do leta 1990 strmo naraščalo, tako da je bilo pokritih
večina potreb po krvi v bolnišnici.
Oddelek se je postopoma kadrovsko okrepil in z nabavo so
dobnih aparatur leta 1986 pričel v večji meri izdelovati posa
mezne komponente krvi in opravljati potrebne imunološke
in serološke preiskave ter določati virusne markerje pri zbrani
krvi in prejemnikih krvi.
Gospa Ludvika Baraga Žiberna, dr.med. je ves čas vzpodbujala
zaposlene na oddelku h kakovostnemu delu in nenehnemu
izobraževanju ter se trudila vnesti v stroko čim več napredka
in novitet.
Vsa leta sodeluje v strokovnem kolegiju transfuziologov, pa
tudi v strokovnih in vodstvenih organih bolnišnice. S svojim
dolgoletnim zavzemanjem za razvoj stroke je prispevala velik
delež tako k ugledu oddelka za transfuziologijo, kot k ugledu
bolnišnice.
Za njeno strokovno delo na področju transfuziologije, ji bol
nišnica podeljuje plaketo.
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dr.RENATA OKRAJŠEK

R

enata Okrajšek se je rodila 10.02.1971 v Zgornji Brigi na Ko
čevskem. Kot študentka medicinske fakultete se je z internim
oddelkom Splošne bolnišnice Novo mesto prvič srečala leta
1994, ko je bolnišnica postala učna baza, kjer je opravljala vaje iz
interne medicine. Diplomirala je leta 1995 in se po opravljenem stro
kovnem izpitu zaposlila na internem oddelku bolnišnice kot zdravnik
sekundarij. Leta 1997 ji je bila odobrena specializacija iz interne medi
cine, katero je zaključila s specialističnim izpitom leta 2001.
Takoj po opravljenem specialističnem izpitu je posebno skrb name
nila organiziranju obravnave bolnikov z akutnim srčnomišičnim
infarktom z dvigom ST spojnice v elektrokardiogramu. Z velikim en
tuziazmom je izvajala izobraževanje vseh zdravstvenih delavcev, ki
so bili neposredno vključeni v verigo pomoči za preživetje bolnikov.
Uspešno je razrešila številne organizacijske probleme, tako da je zad
nja leta obravnava in transport pacientov z akutnim srčnomišičnim
infarktom v Ljubljano, postala utečena klinična pot. S tem je postala
Dolenjska učni primer za ostale slovenske regije, predstavljeni stro
kovni članki pa so bili dobro sprejeti tudi na mednarodnem nivoju.
V letu 2003 se je na Medicinski fakulteti v Ljubljani vpisala na univer
zitetni znanstveni podiplomski študij Biomedicine in v predpisanem
roku izpolnila vse predvidene obveznosti magistrskega študija. Gle
de na to, da je imela izpolnjen tudi osnovni pogoj za neposredni
prehod na doktorski študij, ji je senat Medicinske fakultete odobril
doktorsko disertacijo z naslovom »Učinki zdravljenja z atorvastati
nom pri bolnikih z napredovalim srčnim popuščanjem«. Doktorsko
nalogo je uspešno zagovarjala 24. aprila lani in si kot prva v naši
bolnišnici pridobila akademski naslov doktorja znanosti s področja
medicinskih ved.
Gospa Renata Okrajšek pa ni samo znanstveno raziskovalni človek,
ampak je predvsem zdravnica, ki se sleherni dan razdaja pacientom,
ki so ji zaupani v oskrbo. Vedno si vzame čas in zna prisluhniti bolniku
ter svojcem in je tista, ki vedno vliva še tako hudo bolnemu pacien
tu upanje in optimizem. Svoje široko znanje razdaja med kolege in
je zelo aktivna pri učenju medicinskega in nemedicinskega osebja
z novimi smernicami v reanimaciji. Pri svojem delu je ne samo do
sebe, ampak do vseh zdravstvenih delavcev stroga, zahtevna in brez
kompromisna učiteljica.
Zaradi njene izjemne uspešnosti pri izvedbi pionirskega projekta
oskrbe bolnikov z miokardnim infarktom v naši regiji in za uspešno
vodenje učenja reanimacije zdravstvenih delavcev, ji bolnišnica po
deljuje plaketo.
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J

Jožica REŠETIČ

ožica Rešetič se je rodila 31.07.1960 v Novem mestu. Po
končani Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani leta
1982, se je kot višja medicinska sestra zaposlila v bolnišni
ci. Na delovno mesto odgovorne medicinske sestre na žilnem
odseku kirurškega oddelka je bila imenovana leta 1991 in to
funkcijo opravlja še danes. V letu 2005 je bila imenovana za
namestnico glavne medicinske sestre bolnišnice.
Gospa Jožica Rešetič je bila med prvimi medicinskimi sestrami,
ki se je lotila izobraževanja na visokostrokovnem študijskem
programu Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani in ga tudi uspe
šno končala. Svoje znanje je želela nadgrajevati, zato je izobra
ževanje nadaljevala na področju organizacije. Vsa pridobljena
znanja uspešno uporablja v delovnem okolju in jih prenaša na
sodelavce. Zelo je aktivna v številnih projektih, ki tečejo že ne
kaj let znotraj bolnišnice, tako v projektih kakovosti, v projektu
izdelovanja kliničnih poti ter izvajanju prostovoljnega dela. Velik
pomen daje zdravstveno vzgojnemu delu z bolniki, ki ga z ve
seljem opravlja in kot aktivna udeleženka sodeluje na številnih
strokovnih srečanjih.
Z ustanovitvijo sindikata delavcev v zdravstveni negi je prevze
la predsedovanje bolnišnične enote sindikata in uspešno orala
ledino prvi mandat. Poleg vsega tega opravlja tudi pomembno
funkcijo predsednice regijskega Društva medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Novo mesto ter je organizatorica številnih
strokovnih srečanj z zelo aktualnimi temami.
V letu 2004 so bralci Dolenjskega lista izbirali najboljše medi
cinske sestre in Jožica Rešetič je bila izbrana za naj medicinsko
sestro.
Gospa Jožica Rešetič je medicinska sestra, ki sledi spremembam,
ki jih prinaša današnji čas in prav gotovo je ena izmed tistih
medicinskih sester, ki svoje delo opravlja z veliko mero odgovor
nosti, korektno in z velikim entuziazmom. Vse naložene naloge
vedno sprejme in jih skuša izpolniti. Prepoznavna je po svojem
strokovnem delu in s svojim optimizmom, vedrim nasmehom
in odprtostjo ustvarja prijetno vzdušje tako v kolektivu žilnega
odseka kot med bolniki.
Za njen velik prispevek znotraj negovalnega in širšega bolnišnič
nega tima ter aktivno in vestno delo znotraj in zunaj bolnišnice,
ji bolnišnica podeljuje plaketo.

prim.asist.mag. Andrej ŠIKOVEC

A

ndrej Šikovec se je rodil 17.11.1955 v Ljubljani. Po gimnaziji
se je vpisal na Medicinsko fakulteto v Ljubljani in jo uspe
šno zaključil leta 1980. Od takrat pa vse do 1984 leta je
opravljal delo splošnega zdravnika v zdravstveni postaji Gabrovka.
Specialistični izpit iz splošne kirurgije je opravil 1989 leta. V Splošni
bolnišnici Novo mesto se je prvič zaposlil leta 1984. Od leta 1998 do
2000 je bil predstojnik oddelka za žilno kirurgijo v Splošni bolnišnici
Celje. V našo bolnišnico se je ponovno vrnil leta 2000.
Ves čas dela se je izobraževal doma in v tujini, predvsem iz področja
žilne kirurgije. Odlično opravljen študij mu je prinesel štipendijo za
področje žilne kirurgije in tako si je med letom 1991 in 1992 kot štipen
dist British Council-a v Bristolu pridobival dodatna znanja s področja
žilne kirurgije v Britanski kraljevi bolnišnici British Royal Infirmary.
Takoj po vrnitvi je prvi pričel z operacijami vratnih arterij, ki so primer
ne za bolnike s 70 % zožitvijo žil. Samostojno je pričel diagnostiko
v smislu ultrazvoka vratnih žil, kar je bil rezultat njegovega lastnega
učenja in raziskovanja. Leta 1991 je na Medicinski fakulteti v Ljubljani
pridobil naziv magister temeljnih medicinskih ved s področja eks
perimentalne kirurgije. Na področju žilne kirurgije se je v letu 1994
izobraževal tudi pri svetovno znanem primariju Pavlu Šebesta.
Na Katedri za kirurgijo Medicinske fakultete v Ljubljani je bil leta 1996
imenovan za asistenta, kar je naši bolnišnici pripomoglo, da je postala
učna bolnišnica za študente.
Gospod Šikovec Andrej je na področju žilne kirurgije objavil nešteto
znanstvenih člankov tako v slovenskih kot v tujih znanstvenih revijah
in kot aktivni udeleženec nastopal na mnogih kongresih z mednarod
no udeležbo. Pionirsko delo je opravil pri endoskopskih operacijah
perforantnih ven (SEPS), z endolasersko obliteracijo velike vene sa
fene in aspiracijsko flebektomijo.
Ministrstvo za zdravje, Komisija za podelitev naziva primarij mu je
1.9.2004 podelila naziv primarij. Za raziskovalne dosežke in inovacijsko
delo je prejel nagrado Mestne občine Novo mesto za leto 2004.
Veliko zaslug ima gospod Andrej Šikovec, kot član mnogih slovenskih
združenj in poklicnih društev. Bil je eden izmed ustanoviteljev in prvi
predsednik sindikata zdravnikov – FIDES, ki je zdravnikom prinesel
veliko organizacijskih in stanovskih sprememb. Opravlja tudi funkcijo
predstavnika slovenskih zdravnikov v Evropski federaciji zdravnikov
uslužbencev.
Za vse omenjene dosežke na področju medicinske znanosti, zlati
pa na področju žilne kirurgije ter uvedbe endoskopske prekinitve
perforantnih žil v naši bolnišnici in hkrati v Sloveniji, mu bolnišnica
podeljuje letošnjo plaketo.
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Marija VEDRIČ

M

arija Vedrič se je rodila 7.2.1955 v Karlovcu. Srednjo
šolo za medicinske sestre je uspešno zaključila 1973
leta. Istega leta je prišla v Novo mesto in se zaposlila
v Splošni bolnišnici Novo mesto. Po opravljenem strokovnem
izpitu leta 1975 je bila razporejena na interni oddelek, zadnjih
dvajset let pa dela na odseku interne intenzivne medicine, kjer
se zdravijo najzahtevnejši in življenjsko ogroženi pacienti.
Že od vsega začetka je aktivno sodelovala na področju izo
braževanja in uvajanja novih sodelavk v timsko delo, ki je v
intenzivni terapiji še kako pomembno. Pri svojem delu je zelo
skrbna, potrpežljiva in natančna ter v vseh pogledih predana
svojemu poklicu. Bolniki se ob njej počutijo varne in kakovost
no oskrbljene, saj se jim vedno posveča z vso pozornostjo in
z vsem srcem. Mnogokrat smo priča temu, kako so ji bolniki
hvaležni za to pozornost.
S svojim širokim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnja
mi je vedno pripravljena pomagati in priskočiti na pomoč.
Gospa Marija Vedrič je medicinska sestra, ki s svojim toplim
človeškim odnosom in razumevanjem do bolnikov in svojcev,
kakor tudi do sodelavcev, vnaša v delovno okolje pozitivno
energijo in domačnost. Zato je vzor DOBRE in prijazne medi
cinske sestre, ki svoj poklic opravlja kot poslanstvo.
Želimo, da je to priznanje nagrada za njeno vestno in strokov
no delo na področju zdravstvene nege v interni intenzivni
terapiji, zato ji bolnišnica podeljuje plaketo.
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Mira RETELJ

M

ira Retelj se je rodila leta 1955 v Novem mestu, Os
novno šolo in Gimnazijo je končala v Kranju in se
leta 1992 zaposlila v Splošni bolnišnici Novo mesto.
Direktorica bolnišnice je od leta 1999 dalje.
V letu 1997 se je vrhnji in srednji menedžment začel izobraže
vati za vodenje in upravljanje, obvladovanje stroškov, timsko
delo, komunikacijo in odnose z javnostmi, vodenje projektov
in celovitega obvladovanja kakovosti, kar je nedvomno ideja
in pobuda direktorice. Bila je pobudnica, da je vodstvo bol
nišnice leta 2000 v razvojni strategiji bolnišnice opredelilo
poslanstvo, filozofijo, vizijo, ključne vrednote v organizaciji
in cilje.
Številne spremembe na trgu, pa tudi nenehne potrebe po
spremembah in izboljšavah tudi v zdravstvu, so bili vzrok,
da smo v bolnišnici pod vodstvom direktorice začeli uvajati
izboljšave z vidika integriranega poslovnega procesa. Za uva
janja nenehnih sprememb, procesnega pristopa in politike
kakovosti smo začeli uvajati koncept TQM, kot model vodenja
in upravljanja in ga dograjujemo s procesnim vodenjem in
uvajanjem standarda ISO 9001: 2000, katerega smo v letoš
njem letu uspešno zaključili in kot prva regijska bolnišnica
pridobili certifikat za vodenje po zahtevah standarda ISO
9001: 2000.
Direktorica skozi vsa leta aktivno sodeluje na mnogih sreča
njih, kongresih in konferencah in je imela že vrsto predavanj
na temo poslovne odličnosti, vodenja, primerjave z najboljši
mi in sistemov vodenja kakovosti.
V času njenega vodenja je bolnišnica doživela mnoge preno
ve, vlaganja v osnovna sredstva in nabave novih aparatur,
izboljševanja pogojev dela za zaposlene in bila pobudnica
mnogih donatorskih akcij.
Skozi vsa leta je aktivno sodelovala pri izgradnji in dokonča
nju stavbe porodnišnice, ki je v letošnjem letu končno doži
vela epilog. Tako so v novih prostorih zaživele specialistične
ambulantne dejavnosti, centralna sterilizacija, bolnišnična
lekarna in centralni operacijski blok.
Direktorica s svojim načinom vodenja poudarja vrednote,
sprejete v bolnišnici in jih tudi sama upošteva v procesu vo
denja bolnišnice, ravnanja z ljudmi pri delu in nenazadnje
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pri komunikaciji z uporabni
ki naših storitev, poslovnimi
partnerji, lokalnim okoljem,
ustanovitelji.
Splošna bolnišnica Novo
mesto je za prizadevanja za
uvajanje celovite kakovosti
in večletno sodelovanje v
Projektu poslovne odličnosti
v lanskem in letošnjem letu
pridobila s strani Vlade RS,
bronasto diplomo za sodelo
vanje, ki se podeljuje organi
zacijam, ki dosežejo nad 350
točk in diplomo za uvrstitev
v ožji izbor finalistov, kar je
nedvomno v veliki meri zaslu
ga osebnega udejstvovanja
in podpore direktorice, ki že
od leta 2003 dalje članica dr
žavnega odbora PRSPO.
Aktivna vloga direktorice na
področju zdravstva in vode
nja je prepoznavna tudi širše,
saj je bila v letošnjem letu
imenovana za najboljšega
managerja v javnem sektorju
in dobila najvišjo slovensko
nagrado na področju javne
ga sektorja – Zlato lastovko.
Direktorica dnevno dokazu
je, da želi z jasno vizijo in
strategijo razvoja naše bol
nišnice dosegati rezultate,
ki bodo krepili zaupanje na
ših uporabnikov, poslovnih
partnerjev in vseh drugih
pomembnih javnosti. Izjem
ni dosežki, ki so za nami, so
brez dvoma pomembni in
rezultat podpore in aktivne
vloge naših poslovnih part
nerjev, donatorjev, ter zav
zetega dela vodstva in vseh
zaposlenih pod aktivnim
vodenjem direktorice Mire
Retelj, ki s svojim delom
nedvomno dviga ugled in
prepoznavnost bolnišnice v
slovenskem prostoru. Zapo
sleni smo ponosni na te do
sežke in razvoj bolnišnice,
ki so prav gotovo največja
zasluga direktorice, za kar ji
podeljujemo plaketo.



Kaj pomeni delati z ljubeznijo? Pomen
vnesti v vsako delo vaših rok tudi vašega
duha. Pomeni tkati obleko iz vlaken vašega
srca. Potem postane delo ljubezen in ta
postane vidna (K. Gibran).
V DMSBZT Novo mesto smo v začetku decem
bra podelili srebrne znake našega Društva.
Komisija je tudi letos izbrala pet kandidatov.
Sodelavci so opazili njihovo delo, zavzetost,
prijaznost in human odnos do ljudi. Srebrni
znak za leto 2006 so prejeli:
ANA GOMIZELJ

Ana Gomizelj se je
rodila 16. 08. 1950 v
Novem mestu. Sred
njo zdravstveno šo
lo je zaključila leta
1969. Zaposlila se je
v Zdravilišču Šmar
ješke Toplice in bila
v tistem času prva in
hkrati edina medicin
ska sestra zaposlena
v zdravilišču. Ob oranju ledine na področju
zdraviliške zdravstvene nege si je prizadeva
la za prepoznavnost in ovrednotenje zdravs
tvene nege. Z leti se je v zdravilišču zaposlilo
vse več medicinskih sester. Ob spoznanju, da
zahteva področje zdravstvene nege veliko
širokega znanja se je vpisala na Višjo šolo za
zdravstvene delavce in leta 1985 diplomirala.
Vse do svoje upokojitve julija 2005 je bila glav
na medicinska sestra Zdravilišča Šmarješke
Toplice. S svojim dobrim, kakovostnim in po
žrtvovalnim delom ter humanim odnosom do
ljudi, je bila svetel zgled svojim sodelavcem.
Z dobro organizacijo, sprotnim reševanjem
problemov in z visoko motivacijo zaposlenih
je prispevala k humanizaciji medsebojnih od
nosov v kolektivu.
Ker se je zavedala, kako pomembno je pove

zovanje z ostalimi medicinskimi sestrami
v regiji, se je takoj po zaposlitvi včlanila v
Društvo medicinskih sester Novo mesto.
Udeleževala se je strokovnih in družabnih
srečanj Društva. Osem let je bila aktivna
članica izvršilnega odbora. Sodelovala je
pri organizaciji strokovnih srečanj in sama
prevzela organizacijo kadar smo za lokacijo
srečanja izbrali Zdravilišče Šmarješke Topli
ce. S svojim delom je dala neizbrisen pečat
delovanju našega Društva.
Tudi po upokojitvi je ostala aktivna člani
ca in se udeležuje vseh strokovnih srečanj
kot tudi ostalih prireditev. Poleg tega pa
je našla veselje tudi v pevskem zboru, kjer
prepeva.




DANICA ŽERJAV



Danica Žerjav se
je rodila 8.1. 1948
v Arnovem selu pri
Artičah. Po konča
ni gimnaziji se je
vpisala na Višjo
šolo za zdravstve
ne delavce in jo
končala leta 1970.
Njena prva zapo
slitev je bila v Švi
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ci, v Baslu, kjer je izpopolnjevala svoje
strokovno znanje v bolnišnici za para in
tetraplegike. Leta 1972 se je vrnila do
mov in se zaposlila v brežiški bolnišnici
na otroškem oddelku. Danes je zaposle
na v Zdravstvenem domu Krško.
Danica je medicinska sestra z veliko za
četnico. Večji del svoje poklicne kariere
je posvetila delu z otroci. Odlikujeta
jo neizmerna toplina, požrtvovalnost,
umirjenost in velika ljubezen do dela
z najnežnejšo populacijo. Svoje stro
kovno znanje izpopolnjuje na številnih
seminarjih, saj se zaveda, da znanje in
profesionalno delo pomenita kvaliteto
in napredek stroke. Zavzema se za dvig
zdravstvene nege na nivo samostojne
stroke. Dolgoletne izkušnje in bogato
znanje z veseljem deli s sodelavci. Svo
je znanje in izkušnje je vsa leta prena
šala na generacije mladih medicinskih
sester. Sodelavcem je v vsakem trenut
ku pripravljena pomagati. Trudi se za
dobre medsebojne odnose in nikoli ne
vzbuja nestrpnosti. S svojim delom in od
govornostjo je neizbrisno zaznamovala
razvoj otroškega dispanzerja in ves čas
opravljala veliko več kot le sestrska dela.
Razen hvaležnosti premnogih staršev in
sodelavcev ni nikoli dobila nikakršnega
priznanja, kaj šele plačila.
Danica je človek, ki s svojim življenjskim
optimizmom, vztrajnostjo in vedrino ve
liko prispeva k uspešnemu delu tima v
otroškem dispanzerju.






ZLATKA KUŽNIK

Zlatka Kužnik
je rojena 6.7.
1958. Srednjo
zdravstveno šolo
je končala leta
1977 in oprav
lja poklic me
dicinske sestre
že 29 let. Njena
prva zaposlitev
je bila v obratni
ambulanti Ločna. Zadnjih 25 let pa dela
v Dispanzerju za varstvo šolskih otrok
in mladine.
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Od leta 1994 je aktivna članica v odboru
Sindikata delavcev v zdravstveni negi.
Je sindikalna predstavnica za področje
Dolenjske in Bele krajine. Zlatka je tudi
po duhu prava »sindikalistka«, saj se
zavzame za slehernega člana. Ves čas
si prizadeva za boljše nagrajevanje me
dicinskih sester, za napredovanja, za iz
boljšanje delovnih pogojev in za dvig
ugleda zdravstvene nege.
Je tudi pobudnica humanitarnih akcij za
pomoč sodelavcem v stiski.
S svojim bogatim strokovnim znanjem
in delovnimi izkušnjami z veseljem pri
skoči na pomoč tako sodelavcem kot
pacientom. Zlatka je topla, prijazna in
dobronamerna. Vedno je pripravljena
prisluhniti in svetovati. S svojo ogromno
energijo in izrednim smislom za humor
ugodno vpliva na počutje v kolektivu.
Znana je tudi kot nadarjena tekstopiska,
ki sodelavce redno obvešča o novostih s
strokovnega področja in sindikalnih ak
tivnostih. Skratka je medicinska sestra
– človek in pol.






ANICA VRANIČAR

Anica Vraničar
je rojena 8.2.
1960. Po kon
čanem študiju
na Višji šoli za
zdravstvene de
lavce se je leta
1981 zaposlila
v Splošni bolni
šnici Novo me
sto. Po oprav
ljenem strokovnem izpitu pa jo je želja
po delu v domačem kraju pripeljala v
zdravstveni dom Metlika. Najprej je
opravljala delo ambulantne medicin
ske sestre. Leta 1984 je začela delati kot
patronažna medicinska sestra. S svojim
bogatim strokovnim znanjem in požr
tvovalnim delom je zgled svojim sode
lavcem. Zaradi prijaznosti, pozornosti in
humanega odnosa do svojih pacientov
je bila leta 2004, po izboru bralcev Do
lenjskega lista, izbrana za »Naj medicin
sko sestro«.

Ves čas svojega službovanja je Anica
Vraničar aktivna tudi v DMSBZT Novo
mesto. Dolga leta je bila aktivna članica
izvršilnega odbora. Posebej se je potrudi
la pri organizaciji srečanj, ki so bila v Beli
krajini. Vsa ta srečanja so bila zelo dobro
obiskana in izredno dobro pripravljena.
Udeleženci so domov odšli z lepimi spo
mini na Belo krajino in še lepšimi spo
mini na prijazne, odprte in gostoljubne
gostitelje. S svojim delovanjem je Anica
prispevala svoj kamenček v mozaik na
šega Društva.






ALEŠ JAKŠE

Aleš Jakše se je
rodil 12.7.1976.
Po končani Sred
nji zdravstveni
šoli se je zaposlil
na travmatološ
kem oddelku
Splošne bolni
šnice Novo me
sto in si nabiral
prve delovne
izkušnje. Z delavnostjo, strokovnostjo
in prijaznim nastopom je osvojil srca
sodelavcev in pacientov. Novi izzivi mu
niso dali miru, zato je odšel v Zdravstve
ni dom na reševalno službo. Aleš se pri
delu na terenu pogosto znajde v zelo
težki in nepredvidljivi situaciji. Sodelav
ci občudujejo njegovo iznajdljivost in
duševno energijo. Redno se udeležuje
strokovnih srečanj, ki jih organizira Druš
tvo, saj se zaveda, da je za uspešno delo
potrebno nenehno izobraževanje. V želji
po nadgradnji svojega znanja se je letos
vpisal na Visoko šolo za zdravstvene de
lavce.
Aleš s svojim pozitivnim odnosom do
dela, visoko motiviranostjo, prijaznim
odnosom do pacientov in maksimalno
kolegialnostjo prispeva k humanizaciji
medsebojnih odnosov v kolektivu.



Marjeta Berkopec
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JUBILE JI

10 let

20 let

Tatjana BOŽIČ
Natalija DVOJMOČ
Mirjana JAKOBČIČ
Mateja KAVŠČEK, dipl.m.s.
Klemen KERIN, dr.med.
Tanja LENART RATAJ
Brigita MEDLE, inž.farm.
Marko MEDLE
Lidija NOVAK
Slavko OGULIN
Janja RIBIČ
Aleksandra SMILJANIĆ
Robert STUBLER
Barbara ŠPILEK, dipl.m.s.
Janez TOPLIŠEK, dr.med.
Mira GLOBOKAR

Hermina BOGOLIN
Lidija BRATKOVIČ
Viktor BREZNIK
Zdenka BRULC
Sonja BUČAR
Danijela CVETAN
Mojca FINK
asist. mag. Danijela FURLAN, spec. med.
biokemije
Irena GOLOB
Karmen HRLEC
Dragica JAKOVLJEVIĆ
Goran JARNEVIĆ
Marta KEPA
Orijana KNEZ

Damjana KRALJ
Slobodanka MALIĆ
Maja MARTINŠEK, dipl.m.s.
Stanislav MIJAJLOVIĆ, dr.med.
Metka MIKLIČ, dr.med.
Breda NEMANIČ
Irena POTOČAR
Suzana RISTIĆ
Sonja SMOLIČ
Rozalija Irena STANGEL
Verida ŠABANOVIĆ
Jerneja TRLEP
Anica TURK
Renata ZAMIDA
Marija ŽEFRAN, dipl.ekon.
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JUBILE JI
30 let
Sonja BIČEK
Nada BUT-CIGLER, dr.med.
Mara GAČEŠA
Terezija GORENC
Marija GRUBAR
Marjana JAMNIK
Branko JARC
Jolanda KNEŽEVIĆ
Marta KODŽIĆ, dr.med.
Marjana KULOVEC, viš.med.ses.
Sonja MAJCEN
Nada MRHAR, dipl.m.s.
Mira NOVAK
Jožica PIRNAR
Majda PODJED
Danijel RAVBAR
Nada STRUNA
Mirjana ŠMIDERER
Ema VALENČAK
Anica ZORKO

6
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Prvikrat
smo
»godovali« z
bolnišnično
kapelo
Potrebno je ustvarjati takšno politiko, ki ljudem z
neozdravljivimi boleznimi
zagotavlja pogoje za prenašanje trpljenja in dostojanstvenega umiranja.

S

lovesnost blagoslovitve naše bolnišnične kapele na svečnico v minulem letu je narekovala izbiro dneva,
ko bo kapela »godovala« - izbrana je bila
sreda po prazniku Lurške Matere Božje (11.
februar), ker se ob sredah redno shajamo
pri bogoslužju.
Naše prvo praznovanje – v sredo, 14. februarja ‘07 - se je začelo eno uro pred sv.
mašo s češčenjem Jezusove pričujočnosti
med nami in molitvijo k zavetnici naše kapele – za vse soudeležene: bolníce in bol-

nike, osebje in svojce, pa tudi »prijatelje
bolnišnične kapele«, tiste, ki čutijo z bolniki
in z bolnišnično skupnostjo.
Sveto mašo je daroval naš škof msgr. Andrej
Glavan, ki je bil prvikrat med nami v kapeli;
s škofom smo somaševali dekan g. Miro Virant, naš župnik p. Simon Peter Berlec, škofov tajnik g. Primož Bertalanič, g. kaplan iz
Toplic Tadej Kersnič in bolniški duhovnik.
Ob prihodu v kapelo je občestvo toplo pozdravil bolniški duhovnik, nato pa je direktorica gospa Mira Retelj prijazno pozdravila

dragega gosta g. škofa in vse navzoče. V
uvodu v sveto daritev nas je tudi g. škof
ljubeznivo nagovoril in se zahvalil za dobrodošlico …
V pridigi pa je naš škof skozi osebno izkušnjo ob svoji mami in dolgoletni oskrbi
starejših razkril čuteče srce za trpeče in za
vse, ki so jim blizu in jim strežejo. V razmišljanje je vtkal véliki dogodek – 15. svetovni
dan bolnikov s središčnim praznovanjem
v Seulu v Koreji (11. februarja). Približal
nam je Poslanico svetega očeta Benedik-
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ta XVI., v kateri papež posebej poudarja
pozornost in skrb za neozdravljivo bolne
in umirajoče, in zagotavlja, da želi »podpreti prizadevanja krščanskih skupnosti
v njihovem pričevanju o Božji ljubezni in
usmiljenju (…) Cerkev želi neozdravljivo
bolne in umirajoče podpreti tudi tako, da
se zavzema za pravično socialno politiko
(…) Potrebno je ustvarjati takšno politiko,
ki ljudem z neozdravljivimi boleznimi zagotavlja pogoje za prenašanje trpljenja
in dostojanstvenega umiranja. (…) Poleg
humane medicinske pomoči jim je ponujeno tudi potrebno duhovno spremljanje.

Oboje sodi med temeljne pravice vsakega
človeka.« (Iz Poslanice)
Ob sklepu bogoslužja se je g. škofu v imenu občestva zahvalila s. Anka Klemenčič, ki
je poudarila tudi tole: »… Ob zahvali Vam
želimo, da bi vétje Duha vodilo Vašo misel,
ogenj Svetega Duha pa razžarjal besedo in
dejanje pri graditvi naše mlade novomeške škofije! Tudi naše bolnišnično občestvo
želi biti sograditelj škofijske skupnosti: z
darom služenja bolnícam in bolnikom, z
njihovimi darovi trpljenja in upanja, s skupnimi darovi molitve…«
Sklepni del praznovanja je bil prijeten in
gostoljuben: bolnišnično vodstvo nas je
povabilo k prigrizku – in prijateljsko kramljanje je gradilo vezi, ki so dragocene in
lepe, in ostanejo, da bogatijo življenje!
Brat Marko, bolniški duhovnik, se srčno
zahvaljujem gospe direktorici Miri Retelj
in gospe vodji splošne službe Biserki Simčič za navzočnost, za vso podporo in sooblikovanje prvega »godovanja« naše kapele;
zahvaljujem se osebju za naklonjenost, razumevanje in prenekatero pomoč; zahvaljujem se bolnícam in bolnikom, pa tudi
svojcem in »prijateljem bolnišnične kapele«, za mnogotere darove, s katerimi sem
obdarovan kot »romar vere in prijateljstva«
po naši bolnišnici; in na kraju zahvala moji
frančiškanski družini, ki je moj dom – vsem
Bog povrni!

 Praznovanje je prelil v besedo

p. Marko Novak, bolniški duhovnik
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N

ekega novembrskega popoldneva, ko se dan hitro prevesi v noč
in se je večina zaposlenih že odpravila domov, se nas je 10 nadebudnic
zbralo v jedilnici transfuzijskega oddelka,
kjer smo nestrpno pričakovale go. Bojano
Zupan, da nam odkrije nekaj malih skrivnosti umetniških mojstrov. V kratkem času, ki nam je bil odmerjen, smo najprej
spoznale t.i. tapetno tehniko. Vneto smo
se lotile dela in risarsko platno je začelo
spreminjati podobo. Pomanjkanje risarskih sposobnosti smo uspešno premagale s pomočjo izbire zanimivih tapet, namenjenih prav tej tehniki. Kljub temu, da
smo tej tehniki prvič ustvarjale, smo bile
na koncu nad izidom pozitivno presenečene. Medtem, ko so se naše stvaritve sušile,
smo udeleženke delavnice, svojo pozornost preusmerile k naslednji mentorici Janji Kordiš, ki nam je predstavila izdelavo prstana iz perlic. Kar se
je na začetku zdelo nemogoče, je v
dobri uri postalo resničnost. Kljub
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Naši dolgoletni zdravnici in predstojnici Mileni Goršič podarjamo Zimsko pravljico.

ZIMSKA PRAVLJICA

S

Ustvarjalne
delavnice
skepčitnosti, da izzivu ne bomo kos, smo
pod budnim očesom mentorice napredovale-perlico za perlico in tako vse do
konca. Ob koncu našega druženja smo
bile sicer utrujene, vendar ponosne nase
in na naše delo. Razšle smo se z upanjem,
da se kmalu zopet srečamo.......In res nismo čakale dolgo, že v naslednjem mesecu smo se zbrale, sicer resda v nekoliko
manjšem številu kot mesec poprej, da bi
času primerno, izdelovale novoletne voščilnice. Mentorica, tudi tokrat ga. Bojana
Zupan, nam je pokazala nekaj osnovnih
tehnik, ki jih lahko uporabimo pri izdelavi voščilnic. Spoznale smo, da pri ustvarjanju domišljija res ne sme poznati
meja. Vsaka voščilnica je bila unikatna,
nekaj posebnega, predvsem zato, ker je
bila narejena iz srca, za nekoga, ki se ga
s posebno toplino
v srcu spomnimo v
prazničnem času.

redi širne poljane je stal sneženi mož.
Dolg korenček je imel za nos, na glavi
pa velik klobuk. Stal je tam in kislo
se je držal. Kamor koli je namreč pogledal
s svojimi črnočrnimi očmi, povsod je bil
sneg. Sam sneg. Beli sneg.
Sneženi mož je bil razočaran. Zemljo si je
namreč predstavljal drugače. Pisano, ne
belo. Slišal je, da so na zemlji rože. Rože
vseh barv. Toda kje so vse te rože? Mislil
je in mislil: Tu nekaj ni v redu. Ampak kaj?
Namrščil se je in zavihal svoj oranžni nos.
Že vem, je vzkliknil. Na napačnem kraju
stojim. Rože so drugje.
Naslednje jutro se je odpravil na pot. Srečal
je zajčka, ki je grizljal zeljni kocen. Vljudno
ga je povprašal: Je to roža? Roža, zajček se
je od začudenja kar prekopicnil. To je zeljni
štor, ti štor, in ne roža. Ni roža? Kakšna škoda! Kje bi pa lahko našel rože? Ubogi ti sneženi mož, nikoli ne boš našel rož, ker si iz
snega, je zamomljal zajček in odskakljal.
Da ne bom našel rož, ker sem iz snega, se
je začudil snežak. Odkorakal je naprej in
prišel do gozda. Drevesa so bila pokrita z
debelim snegom, le majcena smrečica se
je zelenila v bleščeči belini. Skrivala se je
pod mogočno smreko, ki je nad njo raztezala svoje veje in jo varovala. Na sosednjem

drevesu je počivala vrana. Je tole zelena
roža, jo je zmotil sneženi mož. Ti si bedak
in ne snežak, se je zarežala črna ptica. To
je smreka in ne roža! Snežak je žalostno
povesil glavo. In kje naj iščem rože? Pisane
rože? Ubogi ti sneženi mož, nikoli ne boš
našel rož, ker si iz snega! Je zakrakala vrana
in odletela.
Jaz da sem bedak, je užaljeno zagodel
snežak. Vrana je bedak, ne pa jaz. In našel
bom rože, pisane rože bom našel! Korakal
je dalje. Bila je že noč, ko je prikorakal v
mesto. Hej, kje je kdo, je klical po temnih
ulicah. Hej! Nihče mu ni odgovoril. Vse je
spalo. V mestu morajo biti rože. Morajo
biti, je razmišljal snežak. Toda rož ni bilo
videti, nikjer. Je to roža, ga je zanimalo, ko
je opazil črnega mačka, ki je stal na cestni
svetilki. Njena svetloba je čudovito žarela
v temi. To je čisto navadna cestna svetilka
in ne roža, je odmijavkal muc. Škoda! Kje
bi pa lahko našel rože? Pisane rože? Ubogi
ti sneženi mož, nikoli ne boš našel rož, ker
si iz snega, se je zasmejal navihani mačon
in jo pobrisal.
Mar res ne bom nikoli našel rož, samo zato,
ker sem iz snega? Sneženi mož je bil žalosten in utrujen. Odvlekel se je čez bližnje
dvorišče in sklenil, da si bo malce odpočil.

Mojca Šimc
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mi – vi – oni
Zazehal je in se naslonil na prva vrata. To
pa ni bilo pametno. Vrata so se namreč od
prla in ubogi snežak se je skotalil po stop
nicah v globino. Groza! In kje je pristal?
Prestrašeno se je ozrl naokrog. Ooo, kako
lepo! Česa takega še nikoli ni videl. So to
morda rože? Ste… ste… ve… rože, je za
jecljal. Ja, rože smo, je zašepetalo z vseh
strani. Snežak se je namreč prekucnil v sre
do cvetličnjaka. Lepo toplo je bilo v njem,
da rož ne bi zeblo.
Našel sem rože, našel sem rože! Pisane ro
že! Je vriskal na ves glas. In bil je srečen kot
še nikoli. Od sreče mi je tako lepo toplo pri

srcu, je vzdihnil. In tako sem utrujen, je še
zastokal in legel med rože. Oči so se mu
kar same zaprle.
Bilo je kot v sanjah. In kaj je sanjal? Ležal
je na travniku med pisanimi rožami.. Zrak
je dišal in sonce je tako grelo. In potem je
bilo njegovih sanj konec.
Glej no glej! je zjutraj zaklical stari vrtnar
Pecelj, ko je vstopil v cvetličnjak. Je bil tole
sneženi mož? Vse tako kaže. Le kaj je počel
tukaj? Ven z njim! Vzel je lopato in zmetal
na dvorišče tisto kar je ostalo od snežaka.
Ljubi, ljubi sneženi mož! Na žalost si bil iz
snega in zato res ne bi smel hrepeneti po pi
sanih rožah! Zdaj pa imaš! Od tebe je ostal
le majhen moker kupček. Ubogi snežak, so
zaklicali otroci, ko so ga zagledali. Postavi
mo novega! Iz malega kupčka so naredili
veliko kepo… in še eno… in še eno. Valili
so jih po snegu in bile so vse večje in večje.
Potem so postavili drugo na drugo, na levo
in desno so pritrdili roki, v sredino zgornje
kepe so vtaknili dolg korenček za nos, pa
še dva koščka oglja za oči. In na vrh so po
veznili velik klobuk.
Novi snežak je bil pravi junak. In ni se ki
slo držal. Ne, ni se kislo držal. Novi sneženi
mož se je smehljal. Mislil je namreč na rože.
Na pisane rože.
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Pridnim krvodajalcem hvala!

Organizacija Rdečega križa
vsako leto podeli priznanja
krvodajalcem za večkratno
darovanje krvi. Podeljeva
nje se odvija v delovnih
organizacijah, krajevnih
skupnostih s kulturnim pro
gramom in zakusko. Na ta
način se želi glavni organi
zator krvodajalcem zahva
liti za darovano kri.
24. novembra jih je orga
nizator gostil v restavraciji
PREPIH.
VSEM KRVODAJALCEM
HVALA.
Pripravila: Marjeta Martin
čič,
Odd. za transfuziologijo

JAZBINŠEK TONČKA
KONČINA JOŽE
ŽAGAR MARIJA
BARTOLJ INES
POTOČAR BARBARA
PUŠELJA MIHA
ŠINKOVEC MARUŠA
KRNC RAJKO
ŠURLA JANJA
ČERNE ANDREJ
RAVBAR JOŽICA
ROZMAN BRIGITA
POČRVINA PRIMOŽ
POVŠE JOŽICA
OGULIN SLAVKO
SENIČAR ZDENKA
BREZNIK VIKTOR
TURK ANICA
BARŽIĆ SLAVKA
SAJE BRANKO
MESOJEDEC BERNARDKA
MRAVINEC DANICA
PINTARIČ MILICA
SAJE FRANC

PRALNICA
KUHINJA
PLJUČNI
TRANSFUZIJA
RENTGEN
PATOLOGIJA
UPRAVA
TEHN. SL.
DERMA. ODD.
KUHINJA
KUHINJA
KUHINJA
OPERAT. ODD.
PRALNICA
KUHINJA
TRAVMAT. ODD.
TEHN. SL.
KUHINJA
KIRURGIJA
TEHN. SL.
PLJUČNI ODD.
KIRURGIJA
PRALNICA
TEHN.SL.
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fenomeni
Da so mobilni telefoni nekaj, brez
česar človek ne zna več dostojno
funkcionirati, je jasno v trenutku,
ko ga pozabi doma. Ne samo,
da je v njem vse, od telefonskih
številk do nujnih opomnikov, tem
več tudi nima kaj početi s sabo,
če je nekje primoran sam samcat
čakati kakih pet minut. Najbolj tra
gično pa je to, da so mobilniki iz
človeka izbezali otroka v najbolj
primitivnem smislu. Kljub temu,
da so na trgu že dobro desetletje,
še vedno ne morete priti na orga
niziran dogodek in preživeti ure
in pol, ne da bi komu zazvonila
torba, in še vedno lahko doživite,
kako kdo z glasnim šepetom reče
v tišino gledališke predstave “Ej,
ne morem zdaj, se slišiva potem.”
Ena stvar pa bo gotovo šla še na
slabše in tega se ne da preprečiti
z nobenim opozorilom tipa “cenje
ne obiskovalce naprošamo, da...”
Vsebina pogovorov.

V

stacionarnih časih je bilo preprosto.
Telefonirali smo si pretežno takrat,
ko smo si imeli kaj pomembnega
sporočiti, voščiti za praznike ali poklepeta
ti s prijatelji, ki so živeli na drugem koncu
Slovenije in jih nisi mogel videti vsak dan.
Takrat smo zavrteli številko in če smo imeli
srečo, je bil naš človek tam. Če ga ni bilo, se
niso zlomile svetovne borze in ekonomija je
mirno tekla svojo pot. Pustili smo mu sporo
čilo pri tistem, ki se je oglasil, in upali, da se
mu bo to spomnil povedati. Potem nadalj
nji preostanek dneva nismo preklinjali, kje
zavraga človek hodi in zakaj še ni poklical
nazaj. Je pač nekje hodil, hvalabugu. Ko je
(če je) prejel sporočilo, se je javil in potem
smo se za tri dni vnaprej zmenili za kraj in
uro srečanja in to je držalo kot pribito. Ker
smo točno vedeli, da pet minut pred zdajci
človeka ne bo doma, ni nikomur padlo na
misel, da bi srečanje prestavil, ker je slučajno

Fenomen
mobi
pogovorov

Piše Tina Cigler

vmes v izložbi zagledal takooo lep kostim ali
srečal nekega drugega prijatelja, s katerim
tudi že dolgo nista bila na pivu. Urnik je bil
na ta način precej bolj predvidljiv in manj
stresen.
Danes pa imamo mobilne telefone in vsaj
dve stvari sta se postavili na glavo. Prvič,
postalo je sila sumljivo, če se človeka ne da
priklicati ves dan. In drugič, pogovori so se
stavljeni iz niča. Neverjetno je, za kakšne mo
dre besede plačujemo 0,1 evra na minuto.
Obvezno vprašanje »Kje si?« se očitno dobi
že pri nakupu aparata in se samodejno spro
ži ob vzpostavitvi zveze, pa če je relevantno
ali ne. Je pa to zelo prikladno vprašanje za
tiste, ki trpijo za pomanjkanjem tem za pogo
vor, kajti iz navedbe lokacije se lahko razvije
prav prisrčen dialog. Zadnjič sem tavala po
trgovini, iščoč soliden ožemalnik za limone
(mimogrede, ta si zasluži svoj Fenomen), kar
dekletu poleg mene zazvoni telefon. Obvez
no vprašanje z one strani.
– “V trgoviniii,” je zategnila v odgovor. Glas
je seveda zanimalo, v kateri, čeprav je bilo iz
nadaljnjega pogovora razvidno, da ni imelo
nikakršnega pametnega namena.
– “V Merkatorjuuu,” je pojasnila.
– “Lepo lepo, glej, da boš kaj lepega kupila!”
– “Seveda seveda! Kje si pa ti? In kaj kej poč
neš? A kaj jaz počnem?”
Levji delež povprečnega pogovora sestav
ljajo opisi trenutnega početja. Iz starih sta
cionarnih časov se ne spominjam, da bi kdo
nadrobno opisoval, kaj počne v trenutku
pogovora, ker je pač brezdelno čepel prikle

njen na telefonsko žico in ni čutil potrebe,
da oznanja, ali zdajle binglja z levo nogo ali
vrta po nosu. Po novem pa je to očitno zelo
pomembno.
– “Ravno kruh kupujem. Čakaj, samo malo...
“ Dekle je stisnilo slušalko med uho in vrat,
da je lahko iztegnilo kazalec proti prodajalki.
“Belega, prosim!... Ej, nimajo belega, se ti za
vedaš? Kaj naj zdaj? Koruznega? A? Kaj ti mi
sliš? Naj vzamem koruznega? Ja? Misliš, da je
dober?” Pred njo je seveda stala veliko bolj
kompetentna prodajalka, ki bi zagotovo zna
la zastonj odgovoriti na vprašanje, v skrajni
sili pa bi ji bila morda tudi pripravljena od
škrniti kak kos v pokušino. Ko je dekle ob
bogati pomoči osebe z one strani slušalke,
ki tega kruha sploh ne bo deležna, končno
razrešilo dilemo, je povedalo, da namerava
kupiti še paradižnik in sojine polpete... kje bi
le imeli sojine polpete – morda veš? In nato
je izginilo med policami. Po kakih petih mi
nutah sva se ponovno srečali na blagajni.
– “Zdajle sem pa na blagaaaaajni. Na, pa ni
mam deset centov... Čakaj. Joooj!!!! Ne ne,
nič takšnega, samo paradižnik se je skotalil
iz vrečke. Samo malo, da jo zavežem. Uf, ta
kole! Madonca, tako sem zacingljala, da jo
bom komaj odprla. Ja, kje sva ostali, aja, ma
ne veeeeeem, nič posebnega. Pa ti? Dej se
dobiva enkrat na kavi, pa počvekava.”
Zaželela sem si, da bi se jima do tedaj kaj
konkretnega zgodilo, sicer bo to žalosten
čvek. Vsekakor pa bo cenejši, kajti kava sta
ne en evro, deset minut takega pogovora
pa tudi – ampak ne dobiš kave.
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kulturne drobtinice
Piše Tina Cigler
Foto: Boštjan Pucelj
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K.U.T. Gas – Krško-brežiška zased
ba K.U.T. Gas je spravljala na noge
s funky ritmi iz 60. in 70 let (Aretha
Franklin, The Doobie Brothers, The
Blues Brothers, James Brown, Ike &
Tina Turner). Takole napravljeni so na
vseh nastopih, tudi ko ni pusta. Samo
frizure zamenjajo.

V stavbi, o katere notranjosti se rado in zmotno sklepa na
podlagi njene zunanjosti – in tako pol Novega mesta meni,
da je nemogoče, da bi se v njej dogajalo kaj zabavnejšega,
kot je razraščanje plesni – se je na pustno soboto zgodil že
četrti Novomeški pustni ples.
To je edina organizirana pustna prireditev za odrasle v
Mestni občini Novo mesto, ki ni vezana na pretesne gostin
ske lokale, ampak ponuja veliko plesno dvorano, kakovost
no živo glasbo in zabavno-nagradni program, ki ga je letos
vodil Franci Kek. Za to priložnost se je našemil v še nekaj
centimetrov višjega Francija Keka.
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D

ruštvo Naprej nazaj je okrasi
lo obnovljeno veliko dvorano
Narodnega doma v skladu s
temo pustnega plesa, ki je bila letos
“Kraljestvo številk”, in tako so s sten in
stropov viseli športni dresi, gigantske
igralne kocke, igralne karte, prometni
znaki za omejitev hitrosti, črtne kode,
pikado, Sneguljčice in pet palčkov (kje
sta še dva, je bilo nagradno vprašanje,
na katerega ni vedela odgovora niti
najbolj “gajstna” skupinska maska, ki
je vedela skoraj vse), meter in tehtni
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Štiriperesna Deteljica – Obiskovalci pustnega plesa bodo imeli
celo leto srečo, ker so se ves večer spotikali ob štiriperesno detelji
co. Nagradno vprašanje: koliko listov ima štiriperesna deteljica, če
ji tri odtrgaš?

ca (kjer so maske lahko pre
verile metražo in tonažo),
registrska tablica, simulaci
ja Matrice, Snellenova tabla
s številkami za test vida in
ogromna stenska ura, nad
katero se je navdušil celo
Budna d.o.o. in v zameno
za nalepko Festina nad orja
kinjo brž poklonil dve krasni
nagradi za najboljše maske.
Scena ni imela samo kozme
tične funkcije, ampak je skri
vala tudi številne nagradne
uganke – večino katerih je
razrešila že omenjena gajst
na skupinska maska (glej sli
ko Prodajalke ljubezni).

Festina – V dvorani so prevladovale afro-frizure in oprijete obleke,
večina obiskovalcev se je odločila, da se je čas ustavil v 70. letih. Na
gradno vprašanje: so takrat že prodajali ure Festina?

Tema
Tema »Kraljestvo številk« je
sicer projekt mladega priz
nanega novomeškega fo
tografa Boštjana Puclja, ki
je opazil, da nič v življenju
ne mine brez številk: “Saj ti
uradno nisi Janez Novak, ti
si nek EMŠO”, je rekel na ne
kem pivu in Naprej nazaj je
sklenil posvojiti idejo, ki do
pušča toliko idej za maske.
Res so bile zelo domiselne
in Pucelj jih je veselo škljocal
pri vstopu v dvorano.

Bond. James Bond. – V naslednjem filmu Jamesa Bonda, bo ta
imel dve dekleti, snemali pa ga bodo prihodnje leto v Stopičah, je
Bond povedal v mikrofon Studia D 103 MHz. Izbor lokacije je takšen
zato, ker je tam “very beautiful location and plenty of beautiful girls.”
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predstavnica 60. let z longplayko na 33 obratov in mor
je predstavnikov 70. let.
Žirija se je po napornem raz
misleku odločila, da so neka
tere tako odlične, da je greh,
da bi se podelile samo štiri
nagrade, zato so si nekatere
maske mesta delile:
• najbolj domiselna (Dva
na osmo potenco in Šti
riperesna deteljica)
• najbolje izdelana (Mikro
fon Studia D 103 MHz)
• najbolj doživeta (James
Bond 007)
• najboljša skupinska ma
ska (Prodajalke ljubezni
in Nebo nad Jamesom
Bondom, ki seksa)



Prodajalke ljubezni – Najbolj gajstna skupinska maska in nes
porna zmagovalka večera! Članice so nudile zelo ugodne popuste
pri svojih storitvah (dasiravno nismo videli nikogar, ki bi ga dodo
bra izkoristil) in zmagale v skoraj vseh nagradnih igrah.

Najboljše
maske
Nekaj, ampak res zelo malo
je bilo tistih, ki se niso naše
mili v skladu s temo, čeprav
so bili prav tako dobrodošli
in čeprav vrsta kostuma še
nikoli ni bila pogoj za vese
ljačenje v Narodnem domu.
Na temo številk pa so prišli:
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James Bond 007 z
dvema spremljeval
kama, Dva na osmo
potenco (28), Evro,
Pentagram, Položaj
69, Štiriperesna de
teljica, Prodajalke
ljubezni z ugodni
mi popusti, Mikro
fon Studia D 1003
MHz, Zaporniki, Pe
klenšček 666, ena

Studio D – Studio D vsako
leto prijazno oglašuje do
godek v Narodnem domu,
potem pa se del njegove ekipe
obvezno prikaže na plesu,
obvezno zažge in obvezno
odnese nagrado za najbolje
izdelano masko. Mali Kekov
test za mikrofon: “No, trikrat
zaporedoma povej stavek
Ribja rebra, ribji rep!” Ker je
mikrofonu šlo predobro, je
moral reči še “Kavka kljuje s
krivim kljunom” in potem je
bilo jasno, da ne dela zaman
na radijski postaji.

Zapornik – V Narodnem
domu sta pustovala dva ne
srečneža. Eden na pogojnem
izpustu iz zapora, drugega pa
so organi pregona komaj pri
jeli zaradi prekomernega pitja
mali(ga)novca. Slednji je bil rav
no na slikanju pri policijskem
fotografu Puclju – fotografija
še ni končana.

Hvala za podporo Pustne
mu plesu:
Budna d.o.o.
Konvikt d.o.o.
Kmetijska šola Grm Novo
mesto
Studio D
K2M d.o.o.
Frizerki salon Claudia
Jure Gros – odvetnik
Urarstvo Kos
Foto Asja
LokalPatriot
Ekološka turistična kmeti
ja Mlinar
Zlatarstvo in graverstvo
Bartol
GPI d.o.o.
Akripol d.d.
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Prostočasne
dejavnosti v domu
počitka
Toni Gašperič

•

•
•

•

V našem domu počitka ima
mo veliko dejavnosti. Zelo
aktivna je igralska skupina
Anton Tomaž Linhart. Na
študirala je Ta veseli dan
ali Matiček se ženi. Matička
je enkratno odigral petino
semdesetletni Jože, Nežiko
pa enaindevetdesetletna
Matilda. Toda komedija se
je tragično končala. Tako
kot se končajo vse velike
ljubezni. Jožeta je zadela
na odru kap. In to ravno ta
krat, ko bi moral reči Nežiki
usodni da. A je publika vsee
no dolgo ploskala, ker je vi
dela v Jožetu enega redkih
moških, ki je izpolnil pred
poročno obljubo: namreč
da bo izvoljenki zvest do
groba…
Ferdinand iz sobe številka
sedem pa je Van Gogh na
šega doma počitka. Našo
direktorico gospo Ano, ki
jo kličemo tudi mama, je

•

naslikal takšno, da je vide
ti kot živa. Ferdinand je na
sliki še posebej poudaril
lepe kodraste lase, ki kra
sijo obraz naše direktorice
Ane. Ko so si sliko ogledali
varovanci iz našega pobra
tenega doma s Koroške, in
jim je Ferdinand povedal,
da je na njej naša direktori
ca Ana, so se gostje dolgo
čudili, kako lahko vodi naš
zavod – ovca.
Berta pa se ukvarja s solo
petjem. Nič čudnega, saj
je skoraj vse svoje življenje
prodajala vstopnice v mest
ni operi. Večkrat nastopi na
domskih proslavah. Po vsa
kem njenem samospevu
pridejo v dom domski so
sedje, ki vprašujejo, če smo
morda videli kje njihovega
Flokija. Siromaka zelo moti
Bertino petje in če je med
njenim izvajanjem privezan
na še tako debelo verigo,

•

se utrga z nje. Ponavadi ga
najdejo nekaj kilometrov
stran od našega doma. S
paketom vate v ušesih.
Dolfi pa vodi v našem domu
počitka folklorno skupino
Veksel. V njej pleše štiri
najst članov, kadar ni gripe,
in štirje člani, kadar razsaja
gripa. Skupina izvaja plese
iz vseh slovenskih pokrajin.
Člani najraje plešejo polke
in valčke. Pri valčkih se vrti
jo le v smeri urinega kazal
ca. To pa zaradi tistih, ki so
prestali operacijo kolka.
Z zelo zanimivim konjič
kom se ukvarja Feliks. On
namreč zbira starine. V
svoji kolekciji ima že dva
zelo stara radijska aparata,
pisalni stroj, svečnik, prvo
izdajo Jurčičevega Desete
ga brata, ročno bombo iz
prve svetovne vojne in rim
ski kovanec. V svojo kolek
cijo starin pa bi rad uvrstil
tudi Katico iz sobe številka
enajst.
Avgust pa prisega na atleti
ko. Je pravi specialist v teku
na sto metrov. Na prvens
tvu domov starejših kraja
nov je predlani premagal
razdaljo sto metrov v času
deset minut in dvanajst
sekund. Lani pa je izpadel
že v predtekmovanju. Na
poti od starta do cilja se
je namreč kar dvakrat izgu
bil. Prvič ga je sestra našla v
jami za skoke v daljavo, kjer
je iz mivke gradil gradove,
drugič pa za šankom v bliž
njem bifeju. Avgust tudi
na sto metrov starta s sto

•

ječega položaja. Poskusil je
sicer s klečečim stilom, a ko
je pokleknil, ni več mogel
vstati.
Res je, da vsak pesnik še
ni pijanec. Res pa je tudi
to, da vsak pijanec še ni pe
snik. Naš gospod Ferdo pa
je oboje: je pijanec in je pe
snik. Polovica doma trdi, da
je gospod Ferdo boljši pija
nec kot pesnik, druga polo
vica pa je prepričana, da je
gospod Ferdo boljši pesnik
kot pijanec. Sicer pa: preso
dite sami. Tu je njegova zad
nja pesniška stvaritev, ki ji
je dal naslov: Tvoj poljub:

Tvoj poljub je dober kot kruh:
Lahko je svež, lahko je suh.
Ko te poljubljam, pamet zgubljam.
Kaj mi bo pamet,
Saj ne grem študirat.
Ne morem tebi jaz blefirat'.



ZAHVALA
Zahvaljujeva se vsem medi
cinskim sestram in zdravni
kom internega oddelka 2.
in 3.nadstropja za vso po
zornost in skrb v času zdrav
ljenja moje mame.
Še posebej se zahvaljujeva
Renati Okrajšek, dr.med za
njeno strokovno znanje pri
diagnostiki, nasvetih in ne
sebično pomoč. Hvala tudi
Mateji Globokar, dr.med za
vse nadaljnje zdravljenje in
še enkrat hvala vsem za vse
male pozornosti, ki nam v
današnjem času tako veliko
pomenijo.
Jožefa Novosel in Helena Medved
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Bogato
silvestrovanje

Z

a odlično glasbo je poskrbel an
sambel Kan Kan iz Brežic, ki obvla
da tako zabavne kot tudi narodno
- zabavne melodija in pesmi. Za posebno
in nepozabno presenečenje večera sta po
skrbela Ksenija in Karlo Sajovic, svetovna
prvaka v hipnozi in iluzijah. Prikazala sta
vrhunski program, ki je prisotnim jemal
sapo. Ksenija in Karlo sta nastopila po
vsem brezplačno, na prireditev sta prišla
iz Avstrije, kjer živita že vrsto let. Za našo
društvo sta nastopila na željo Karlove se
stre gospe Hudelje, ki je ledvična bolnica
in hodi na dializo. Piko na i je k vzdušju pris
pevala vrhunska slovenska pevka zabavne
glasbe Elda Viler, ki je zapela nekaj svojih
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Restavracija Prepih pod Gorjanci je postala
stalnica za silvestrovanja Društva ledvičnih
bolnikov Dolenjske. Letos smo se zbrali v
velikem številu v soboto, 13. januarja.

največjih uspešnic: Nora misel, Lastovka,
Vzemi me v roke, Zlati prah imaš v očeh.
Opolnoči pa je s Sveto nočjo prepričala še
zadnjega dvomljivca v to, da sodi še vedno
med najboljše slovenske izvajalke zabavne
glasbe. Večer smo si popestrili še z bogatim
srečelovom. Gorenjev barvni televizor, ki
je bil kot glavna nagrada za vabo, je od
nesla domov Mica, ki je bila dobitka zelo
vesela, kajti doma ima simpatično psico,
s katero se že dalj časa ob večerih prepira
ta glede gledanja različnih oddaj: Mica bi
rada spremljala španske žajfnice, psica pa
Dnevnik. Zdaj je končno napočil čas, ko bo
zavladal mir v hiši, kajti dami bosta lahko
istočasno gledali vsaka svojo oddajo. Vsaka

pred svojim televizorjem.
Našega srečanja se je udeležil tudi Ivan
Grill, podžupan Mestne občine Novo me
sto in poslanec v Državnem zboru. Med
nami mu je moralo biti prijetno, saj ni od
šel domov takoj po juhi, kot to navadno
storijo drugi povabljeni občinarji, ampak
je vztrajal skoraj do konca zabave, na kateri
ni manjkalo petja, plesa, humorja, dobre
volje. »Čarovnik« Karlo je nekaj trikov izve
del tudi pri mizah, kar je bilo še posebej
vznemirljivo. Svoj nastop sta Ksenija in
Karlo zaključila z množično hipnozo in po
uspešni izvedbi ni bilo čudenju ne konca
ne kraja.



T. G.
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STE SREČNI?
Preprosto vprašanje, ki
terja jasen odgovor: „Ja,
sem!“ Kar tako v vašem
imenu trdim, da ste
srečni. Pa vendar...

D

a imate ta trenutek vsaj malce časa
in da ste obdarjeni s priložnostjo,
da večino zasebnega ali poklicnega časa namenjate otrokom.
„Srečni smo zaradi otrok...“ četudi smo
zaradi njih kdaj na robu moči in obupa.
Greli nas bodo spomini na trenutke, ki jih
podarjamo najmlajšim. Zato jih le izkoristimo, pa bomo nosili v sebi košček sreče
– za vedno. Podarimo jim čas. Bodimo jim
dober zgled!
Bolan otrok je čustveno ranljiv in občutljiv.
Minil je december, poln topline in dišav.
Krepko smo že vstopili v novo leto. V naši
bližini pa so bolni otroci, ki se zelo razveselijo vsakega obiska in drobnih pozornosti.
Najboljše zdravilo in praznično vzdušje
v otroških očeh, pa sta gotovo pričarala
obisk Dedka Mraza in Maje s čarobno skrinjo. Dedek Mraz je prebral vsa pisma in jim
obljubil, da jih obišče tudi doma... Nekoč,
ko bodo odrasli bodo razumeli...
Tako pa – zimske počitnice so nekaj najlepšega. Z njimi se lahko primerjajo samo
še prvomajske, poletne, jesenske in sezona
gripe....
Delimo srečo z drugimi.

“

Človekovo obna
šanje je njegova
izkaznica, njegovo
govorjenje pa je
izkaznica njegove
ga razumevanja.
Ali

Vzgojiteljica Meta

“

Jutranja misel vam lahko opredeli dan.
Optimistična misel stori,
da bo dan svetel in uspešen,
pesimistična pa,
da bo turoben in sama izguba.
Pričnite vsak dan z dobro voljo,
nasmejani in polni hrabrosti.
Naravna posledica bo,
da vam bo delo pravo veselje,
kronano z uspehom.
W.M. Peck
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NOVO!!!!!!!!!!!!!!!!
Da že dolgo tlačimo rodno zemljico smo lahko ugotovili, ko je mimo nas kot blisk priletela
naslednja prelomnica – že dvatisočsedma, odkar se je rodil Odrešenik. Vsako leto se zgo
di, da nas okoli novega leta doletijo bolj ali manj zaželjene novosti, letos pa so se potrudili
na vseh nivojih in nam po večini zagrenili naš vsakdan. Seveda so vse novosti v naše do
bro, a kaj, ko tega nikakor ne uspemo občutiti.

N

ajbolj markantna
sprememba letoš
njega novoletnega
obdobja je gotovo evro. S
solzami v očeh, smrkavim
nosom, tresočo roko in pove
šenim pogledom sem svoji
matični prodajalki v domači
zadrugi izročil še svojo zadnjo
„Ivanko“. V zameno sem dobil
izdaten kupček kovancev, ki
so v desnem hlačnem žepu
popolnoma porušili moje
psihofizično ravnovesje. Iz televizije pa so
se smehljali guvernerji, ministri, najboljši
Evropejci, ki še kar tlačijo zemljo, in sam fi
nančni minister je javno dvignil 30 evrov z
ženinega računa, kar sem že naslednji dan
storil tudi sam. Žena me je sicer gledala
postrani, ampak če tako posluje najboljši
finančnik v Evropi, potem je to gotovo pra
va pot. Evro bo seveda prinesel izredno po
zitivne stvari za naše gospodarstvo. Kako
jih ne bi. Večino storitev so lahko vrli gospo
darstveniki nekaznovano podražili kolikor
se jim je zahotelo. Dražilo se je, in se še,
praktično vse. Zveza potrošnikov kri
či v puščavi, finančni minister
gleda stran, predsednik vlade
obira fižol na kmetiji nove prve
dame, Evropejci pravijo, naj po
trpimo, naše gospodarstvo pa
cveti, kot še nikoli. Zakaj že? Saj
bi človek še nekako potrpel, am
pak to, da so mi spet podražili
mojo najljubšo, že tako dvakrat
preplačano pizzo, je pa res nesramno.
Jasno se spomnim 10 let nazaj, ko je pizza
stala 600 sit, danes pa hočejo zanjo 1650.
Cena se je torej skoraj potrojila, pri plači
pa imam vsak mesec občutek, da jo mno
žijo z 0.5.
Nasploh so se na državnem nivoju tokrat iz

kazali z novostmi. Janez D. se
je v zasavskem narečju spore
kel s Suhokrajinci v delavskih
uniformah, ki so po novem
državni sovražnik št. 1 samo
zato, ker ne dovolijo, da bi
jih tepli in posiljevali njihove
otroke. Nato je z mehko roko,
kot plešasti božiček v svojem
krilu, potolažil državljanko
Elko S., ki je točila solze, ker
postelje, ki jih je dobila v dar,
izgledajo kot da so iz bolnišni
ce. Nek drug. Janez D. se je z vsemi štirimi
branil, na koncu pa se je vendarle moral v
bombažnem spodnjem perilu odpovedati
mehkemu ministrskemu stolčku in dobili
smo novo ministrico Marjetko C., ki je brid
ko zajokala od same sreče ob imenovanju.
Potem je na hitro iz „nekrivdnih razlogov“
zbolela še Marija L., in Janez J. je določil
novega prvega kmeta države. Karel E. je
nabavil nove oklepnike 8x8, katerih cena

NOVO!!!
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je skrivnost, govori pa se, da jih bomo 8x8
tudi preplačali. Dimitrij R. je svojo ženo s
službenim avtom in njega šoferjem poslal
kupit novo metlo, ki je skorajda zapela po

njegovem resorju. Glavni zvezdnik novosti
pa je bil gotovo naš stari znanec Andrej B.
Človek je najprej predstavil nov reševalni
helikopter, ki pa je namesto zraka nad svojo
glavo premešal predvsem fekalije na mini
strstvu in v vladi, potem je razhudil zavaro
valnice in Kosovo komisijo, za nameček pa
sprožil še burno debato o prepovedi kaje
nja v vseh javnih prostorih. Prihaja še nov
davčni zakon, ki bo do 10% zvišal najvišje
plače, tiste do 1000 evrov pa se seveda ne
bodo dvignile. Prihajajo novi ustavni sodni
ki, pa nov guverner, Jelko K. pa bo vsak čas
postal sam svoj predsednik.
Javna TV je ob tej priložnosti predstavila
novo programsko shemo. Dobili smo ko
pico novih oddaj, novo grafično podobo
Dnevnika, nove voditelje in nove Odme
ve in povsem nov pristop k novinarstvu.
Je res tako nov? Meni se dozdeva, kot da
sem ga že enkrat videl. Ampak, takrat sem
bil še zelo mlad. Imamo novo oddajo o
narodnozabavni glasbi, ki je v prvih treh
urah programa uspela predvajati cele šti
ri narodnozabavne melodije, dobili bomo
tudi povsem „nov“ kviz, ki ga bo vodil čisto
„nov“ voditelj. Izglasovali smo tudi novo
zmagovalko festivala EMA in glej ga
zlomka, avtor vseslovenskega ko
mada je Hrvat Andrej Babić, ki pa
ni novo ime na naših izborih saj je v
preteklih letih dvakrat osvojil drugo
mesto z najbolj učinkovito sloven
sko maserko Saško L, ki se je tokrat
predstavila v revijalnem delu in nas z
romsko-dalmatinskim patosom ter nez
masirano ritjo poskušala prepričati, da ljubi
cigana Jana. Ali je član najbolj miroljubne
slovenske družine ni razkrila, gotovo pa ji
grozi tožba in izobčenje iz družbe, ker je
svojega nesojenega ljubimca nekorektno
ozmerjala s ciganom.
Športni navdušenci smo dobili novega

dober tek
nogometnega selektorja, ki bo poizkušal
preprečiti, da bi nas na svetovni lestvici pre
hiteli Zelenortski otoki, Primož U. je med po
novnim koleričnim napadom nastavil nove
ga skakalnega trenerja, košarkarje Olimpije
je zapustil novi direktor, Tina Maze pa je po
novem spet samska. Medtem pa smo do
bili nova paradna zimska športa; namesto
smučanja in skokov sedaj grizemo nohte in
preklinjamo ob tekih in deskanju.
In ker je to v modi, smo tudi v naši ustanovi
sledili trendom novosti. Jaz sem recimo do
bil novo šefico, pa novo šefico, pa novega
šefa. Če dobro pomislim, sem gotovo eden
izmed tistih, ki imam nad sabo največje šte
vilo šefov. Praktično vsakdo, ki prestopi vra
ta, se počuti poklicanega, da mi ukazuje
in poveljuje. Dobil sem tudi veliko število
novih sodelavcev in postal travmatološki
stric. Ob takem tempu mentalno-telesnega
pettinga vsega in vsakega, ki prestopi trav
matološki prag, bomo v kratkem, kot kaže,
odšli vsi. Odprli smo seveda tudi nov opera
cijski blok, ki ima novo italijansko opremo
in po prvih opazovanjih delovanja novih
visoko-tehnoloških vrat in prelagalnih miz,
bo v naši jedilnici pogosto malical tudi itali
janski serviser. Imamo tudi nove evropske
cene v menzi, pa seveda nove formularje,
ki jih je treba izpolnjevati, in celo nov de
lovni čas so mi določili in mi brez tehtnih
razlogov grobo odtujili uro nedeljskega dru
ženja s svojo družino. Razmišljam, da bi se
vpisal v trgovski sindikat, ali da bi direktorico
zatožil lokalnemu škofu. Kot kaže, pa bodo
končno tudi travmatološki pacienti dobili
klimatsko napravo, da jim bo lajšala tegobe,
ki jim jih bodo povzročale nove plenice, ki
so jim bile določene s strani zaslužkarjev,
katerim je globina lastnega žepa bistveno
pomembnejša kot dermatološko stanje
mednožja pacientov. In da bo mera polna
mi je prišlo na levo uho, da bo naša ustanova
vzpostavila nov način parkiranja in da bom
moral spet razbiti prašiča in zbirati »evropej
ce« za novega daljinca, če bom še hotel par
kirati na posvečenih površinah.
Ker je pač tak trend, sem si še jaz umislil
novega otroka. Vaške posebnice, ljudske
čarovnice in špitavske vedeževalke so sicer
našlogale hčerko, ampak rodil se je sin. Či
sto nov, tako kot se spodobi za ta čas. In
ravno, ko se mi je življenje na kavču umirilo,
se je spet vse postavilo na glavo. Tako pač
je – vse se prenavlja. Le špitavska plača os
taja enaka.



Prebujanje pomladi
Mislim, da zima ne bo več pokazala svojih zob, kajti že
dva tedna lahko nabiramo zvončke in mačice, regrat v
solati pa smo jedli že konec januarja. Tako bomo lahko
kmalu poskrbeli za pomladansko očiščevalno kuro svo
jega telesa, saj koprive že dobivajo brstiče, kar pomeni,
da bodo kmalu „godne“ za nabiranje in kuhanje čaja ali
pripravo špinače.
Pripravila Danica Jožef

Kot sem že omenila v prejšnji Viziti, smo
na tekmovanju kuhali slovenske jedi na
sodoben način. Izbrala sem zeliščno fr
tajo (Primorska), juho - alejuja, ki jo
bomo skuhali ob postnem času ali pred
veliko nočjo, štajerski lonec, zelo znana
enolončnica izpod pohorskih gričev; v
lonec so dali, kar so pridelali na zemlji,
lahko z mesom ali brez, in ajdove žgan
ce s kašo.
ZELIŠČNA FRTAJA- potrebujemo ¼ l
mleka, 2 do 3 jajca, 3 žlice dobro ocejene
skute, približno 200 gr moke, ščepec soli,
250 g sesekljanih kopriv. Naredimo testo
kot za palačinke, dodamo sesekljane ko
prive, solimo in popopramo, spečemo
kot omleto in ponudimo k solati.
ALELUJA - je jed siromašnih, poznana v
Beli Krajini, kjer so jo kuhali v postnem
času in na veliki petek. Potrebujemo po
sušene repine olupke, proseno kašo in
juho, v kateri se je kuhalo suho meso. V
juho damo posušene repine olupke in
zakuhamo proseno kašo, ter kuhamo,
dokler se kaša ne zmehča.

ŠTAJERSKI LONEC-NA NAČIN ŽIVIMO
ZDRAVO
Potrebujemo 1 kg kunčjega mesa, 4 ko
renčke, peteršilj,120 g graha, 5 srednje
velikih krompirjev, 1 glavico zelja, timi
jan, majaron, lovor, 1 čebula in 2 stroka
česna. V lonec damo polovico na koščke
narezanega korenja, peteršilja, zelenega
graha, nasekljane čebule in česna ter po
lovico narezanega mesa na koščke. Soli
mo, dodamo majaron in timijan, lovorov
list, polovico narezanega zelja in polovi
co na kose narezanega krompirja, nato
še preostale sestavine, le da je sedaj na
vrhu zelje. Vse skupaj prelijemo z vodo,
da sega do roba mešanice in skuhamo
do mehkega.
AJDOVI ŽGANCI S KAŠO
½ l kaše, 1 l ajdove moke, olje za namaka
nje; za zabelo:.kislo mleko ali 2 žlici buč
nega olja in nasekljana bučna semena.
Oprano kašo skuhamo (okoli 10 minut),
nato dosujemo presejano ajdovo moko,
pokrijemo in kuhamo še približno dvaj
set minut. Moko s kuhalnico predremo,
da se bolje prekuha. Ko je vse skuhano
dobro premešamo in žgance nadrobi
mo z vilicami v skledo. Pri drobljenju si
pomagamo tako, da pomakamo vilico v
olje. Žgance zabelimo s kislim mlekom
ali bučnim oljem in sesekljanimi bučnimi
semeni.



Matej Kocjančič
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GLIVE

Prim Alojz Boh, dr.med je bil naš prvi
predavatelj v letošnjem letu. Vsi, ki smo
prisluhnili temu predavanju, nismo go
barji, niti gob ne nabiramo, vendar je
lahko tistemu, ki ni prišel, žal, da ni slišal
tega enkratnega predavanja. Tu lahko
povzetek tega predavanja preberete.

Milena Novak
Cirila Gradišar

M

IKOLOGIJA je veda o glivah. Gli
ve so živi organizmi,, ki si hrane
ne znajo pridelati same. Za svoj
razvoj rabijo kisik. Bližje so torej živalske
mu svetu, kakor rastlinam. Na svetu je po
nekaterih ocenah 1,5 miliona gliv, pozna
mo jih samo 10%, torej 150.000. Mikrocet
– glivic je 90%, 10% pa je makrocet-višjih
gliv ali gob.
V Evropi raste od 5000 do 7000 višjih gliv.
V Sloveniji jih poznamo in imamo opisanih
nekaj nad 3000.

Pomen gliv za
človeka in naravo
-

gospodarski pomen – prehrambena
industrija,

-

v farmacevtski industriji –proizvodnja
zdravil, npr. Penicillina,
kot del ekološkega sistema - so kot gozd
ni čistilci, vse ostanke v gozdu »pojejo«.

Način
prehranjevanja gliv:
-

so zajedavke –zajedajo žive rastline ali
živali in iz njih črpajo hrano zase,
- so saprofitne – gniloživke (štorovke),
- so v MIKORIZI (grška beseda mikos
pomeni goba, riza pomeni korenina)
- torej mikoriza je sožitje,simbioza glive
s koreninami drevesa.
Brez prisotnosti gliv drevesa ne morejo
kvalitetno rasti (zveza med brezo in bre
zovčki.

BIOCIKLUS
Trosi ali spore so seme gliv:
- potujejo po zraku lahko zelo daleč
- ko padejo na tla, si poiščejo svojega
gostitelja in v njem razvijejo podgob
je (micelij).
-	okolje mora biti vlažno in toplo.
- povežejo se s koreninami in se razvijajo
več let v podgobje, ki ob zrelosti »roje
va« gobe.
Trosnjak je zrela gliva, ki nosi trose. Glive
rastejo večinoma iz zemlje ali na lesu, iz
jema so tartufi. Trosi so v trosovnici pod
klobukom gobe.
Gobe je treba nabirati v pleteno koša
ro, nikakor ne v plastične vrečke, ker se
hitro kvarijo.
KRALJESTVO GLIV ali REGNUM je razde
ljeno na več višjih in nižjih enot. To so deb
la (11 debel), razredi, družine, redi, rodovi,
species-vrste, oblike.

Najpogostejše zdravilne gobe
Judeževo uho ali
bezgova uhljevka.
Posušena je uporab
na 1-2 leti.
Kuha se lahko v rižo
ti. Raste na bezgu in
drugih listavcih.
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Sploščena
pološčenka
Ima zdravilni
učinek pri ma
lignomu
in virusnih

Bukova
kresilka se
pripravlja
kot čaj.

dober tek
Zastrupitve
Na svetu je okoli 20 smrtono
snih gliv. Če nastopijo znaki
zastrupitve hitro, je prognoza
boljša, kot pri zaužitju strupe
nih gliv, ki imajo inkubacijsko
dobo daljšo (pri poljski ko
prenki je na primer inkubacij
ska doba 3 tedne in ta gliva
je smrtonosna, ker prizadene
vitalne organe).
15-20% gliv je lažje strupe
nih, ker praviloma ne povzro
čijo smrti.
- prizadenejo prebavila (dri
ska)
- možgane – zmedenost,
vrtoglavica (npr.: zelena
mušnica povzroči 94 ur no
renja)
- prizadenejo dihala
- prizadenejo kožo
Neužitne gobe so tiste, ki smr
dijo, so grenke ali pečejo.
Da bi zaščitili mikofloro, (gli
ve določenega območja.), bi
bilo potrebno zmanjšati zlasti
industrijsko onesnaževanje
okolja, saj so gobe najboljši
indikator za sevanje in druge
oblike polucije.
Obstaja RDEČI SEZNAM: v
njem je zapisanih 70 vrst gliv,
ki jih ne nabiramo, ker so zašči
tene (npr.: karželj,luskata lisič
ka in druge).
GOJENJE GLIV:
Kitajci proizvedejo 62% vseh
gojenih gliv, ker imajo:
- zdravilni učinek (znižujejo
krvni pritisk, holesterol, krv
ni sladkor),
-	baktericidni učinek,
-	antimikotični učinek in

Brezova goba – krepi imunski
sistem.
Brezova lencovka- se uporab
lja pri malignih obolenjih in za
dobro splošno počutje.
Brezov luknjač- raste pod lub
jem breze, ima močan antikan
cerogeni efekt.

-	antitumorski učinek.
Zdravilni učinek ima 658 gliv.
Štirideset jih ima zelo visoko
koncentracijo zdravilnih se
stavin in od tega jih 2/3 raste
na lesu, so pa neužitne, 1/3
pa je užitnih.
Zdravilne učinkovine so: 90%
polisaharidi, ostalo pa antioksi
danti in vitamini.
Predavatelj, prim. Alojz Boh,
dr.med., je prinesel s seboj tudi
spodaj opisane gobe, ki smo si
jih z zanimanjem ogledali.
Pomen gliv za prehrano člove
ka ni velik! Nimajo visoke kalo
rične vrednosti in ne morejo
biti osnovni obrok. Gliva je pri
loga ostalim jedem ali začimba.
Ko nabiramo gobe moramo pa
ziti, da so zadosti razvite, ker
so takrat zrele in kvalitetne za
uživanje.
Če bo imel kdo kakšno vpraša
nje v zvezi z glivami se lahko
oglasi,(ne glede na to ali si član
ali ne), vsak ponedeljek na GOBARSKO DRUŠTVO, ki prične z
delom prvi ponedeljek v maju
ob 19 uri na Smrečnikovi ulici
(v vrtcu –klet).

TROBENTICA
(Primula vulgaris)

Pripravila: Anica Ribič

Trobentica je pri nas zelo razširjena rast
lina. Letos nas spremlja zelo mila zima,
če jo lahko tako sploh imenujemo, zato
srečujemo to cvetočo znanilko pomladi
že od jeseni dalje.



T
Hrastova razvejanka ali zajec – je ena največjih gliv, se
stavljena iz samih klobučkov5 cm pod zemljo je micelij,v
obliki sklerocija, iz katerega
se delajo različna zdravila.
Pisana ploskocevka- učinko
vita pri malignih obolenjih.

o je trajnica s krat
ko rjavo koreniko,
ki jo izkopavamo
marca in aprila, cvetke
pa nabiramo ves čas cve
tenja.
Čaj iz svežih poparjenih
cvetov zdravi vse vrste ka
tarjev, pomaga čistiti orga
nizem »zimske navlake«
in lajša kašelj. Predvsem
je dober za čiščenje dihal,
še bolj pa je učinkovit, če
mu dodamo mlade brezo
ve in koprivine liste. Čaj
iz cvetov trobentice čisti
tudi kri, ledvice, sečila in
pospešuje odvajanje se
ča. Dober je tudi pri pro

tinu in revmi, predvsem se
obnese daljše pitje tega ča
ja. Krepi živce in srce, blaži
migreno, obnese se pri nes
pečnosti.
Čudovito krepčilo za srce je
vino, v katerem smo nama
kali cvetove trobentice.
Čaj pri nespečnosti: 10 de
lov trobentice, 5 delov sivke,
3 deli hmeljevih storžkov, 2
dela šentjanževke in 1 del
baldrijanovih korenin.
Čaj proti kašlju: 3 deli troben
tice in po 1 del janeža, kopr
ca in lapuha.
Rumeni, sončni cvetovi te
rožice so lahko dodatek sve
žim pomladnim solatam.
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Na razpotju med
vzneseno prihodnostjo in
nostalgično preteklostjo

V

isti sapi nas svetovni guruji mode
prepričujejo, da toplina in človeč
nost še nista izumrli. Da je znova
čas za odkrivanje starih dobrih vrednot, tra
dicije, ritualov, discipline; treba se je ozreti
v zgodovino in najti svoje korenine, da bi
lažje razumeli, kdo smo in kam gremo. Mo
goče se naučimo spoštovati predhodnike
in naravo ter se s tako popotnico z lahkoto
napotiti v prihodnost.
Današnje evropske kulture ne bi bilo brez
potratne Marie Antoinette, ki je zaradi raz
košja izgubila glavo. Dobesedno. K podobi
sodobne Evrope so pripomogli osvajalski
Napoleon in njegova lepa Josephine ter
romantična aristokratska zasanjanost 19.
stoletja, ki je obudila spomin na klasično
grško-rimsko obdobje. Potovanja Angle
žev na vzhod in širjenje imperija v kraje, od
koder je stara celina začela dobivati nove
vonjave in barve. Marsikaj so postavila na
glavo »odštekana« 60. leta, ki so »osvobo
dila« ženske noge. Novejša zgodovina ne
more mimo mondenosti St. Tropeza, ki je
za vedno postal sinonim poletnega razkoš
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ja in sanj o »videti in biti viden«, in barvito
kičaste discomanije v 70. in 80. letih.
Vsak v tej kratki zgodovini najde manj revo
lucionarne, a zagotovo bolj osebne zgod
be: vonj po sveže opranih čipkastih rjuhah
babice, prve počitnice s starši ob morju,
prepiri z mamo zaradi prekratkega krila,
prve samostojne počitnice in potovanje v
daljno deželo, od koder je vrnitev še vedno
dišala po kulturnem šoku.
Modna pomlad in poletje 2007 se igra z nas
protji – da bi našla popolno kombinacijo:
- futurizem in romantika;
- ravne linije in eksperimentiranje tako
z asimetrijo kot tudi z volumni;
- enakomerna črnina in eksplozije v ru
meni, zeleni in rdeči;
-	bela in črna, bela in rdeča, črna in rdeča;
- tehnologija z leskom kovine ter narava
z lahkotnostjo in mehkobo bombaža,
satena, svile;
- enobarvnost proti vzorcem cvetočega
travnika in izročilu folklore, vezeninam,
aplikacijam;
- »mikro mini« in »maksi maksi«.

Zmaga sodobne teh
nologije z materiali,
ki bodo mogoče kro
jili usodo prihodnjih
rodov. Namesto lah
kotnosti in mat učin
ka naravnih tkanin
sijaj plastičnosti, teža
kovinskosti, kričavost
neona. Perverznost
lakastega usnja, glo
bina črnine, a hkrati
bleščavost zlata in
srebra. Človek je hlad
no androgeno bitje,
ki si namesto hišnega
ljubljenčka in pravih
prijateljev omisli ro
bota, najnovejši iPod
in LCD-televizor s
prilagodljivim progra
mom.

modni kotiček
Ključni napotki pred začetkom modnega
potovanja: reinterpretirati in se pustiti
voditi trendom. A pozor, vedno z dobrim
okusom, glamurjem, eleganco, pridihom
romantike in gosposkosti!
»Stil ni nikoli iz mode,« je Chanelov moto,
ki vedno navdahne.
Okus z zmernostjo in eleganco
Labod za pomlad in poletje 2007 prise
ga na naravno silhueto brez pretiravanj
v obliki plastenja in volumnov, ki spo
minjajo na aristokratske bogate obleke
dam iz 19. stoletja. Ni izrazite preščiplje
nosti v pasu ali pod prsmi, saj se izogi
bamo izumetničenosti. Oblačila zaradi
mehkih naravnih materialov ovijejo telo
in mu dajejo najboljše udobje. Postane
jo druga koža, in ne le trenutna modna
izjava.
Poudarek kolekcije je na preprostosti,
silhueti, dobrem kroju in kakovostnih
tkaninah.
Inspiracija so naš kulturni prostor in bo
gato izročilo v njem, pa tudi vplivi dru
gih narodov, ki so tu ostali dolga stoletja.
Navdihnila nas je narava s svojimi neiz
črpnimi vzorci, in seveda, potovanja, ki
so v toplem delu leta nekaj obveznega.
Eleganca mondenosti francoskih rivier in
bostonskega Club marine, pridih svetov
ljanskega Pariza in romantičnih Firenc,
hladna britanska zadržanost, zasanjana
folklora Panonskih ravnic, sproščenost
in nenavadnost tropskih krajev, barvi
tost eksotičnih začimb, nenavadnost
vzorcev daljnih tihomorskih ljudstev ali
bližnjih skrivnostnih arabskih dežel.
In popolnoma intimni spomini na vzorec
porcelanaste skodelice, s katero je babica
vedno postregla čaj, obledele družinske
fotografije in brezskrbno otroštvo.
Ključne besede kolekcije so:
- sofisticiranost;
- eleganca;
- stil;
-	damskost/gosposkost;
- praktičnost;
- nostalgija in spomini;
- romantika;
- naraven videz;
- zmernost;
- čiste linije;
- mehkoba;
- harmonija;
- udobnost;
- kvaliteta in večnost.

Labodova modna zgodba

Ženska oblačila
Ženska kolekcija pripoveduje štiri zgodbe.
V vsaki je, kot je pri Labodu tradicija, za os
novo vzet suknjič. Popoln videz ustvarite
z izborom hlač ali krila, bluze, majice oziro
ma topa in obleke.

Rastlinsko carstvo
Must: Mint
Sporočilo: Svežina pomladnega jutra. Vonj
po travi. Igrivost cvetja v lahnem vetru.
Prevladujeta bela in peščeno siva, postav
ljena v kontrast s svežimi zelenimi barvami
mentola, limete, trav ter vzorcev cvetja, črt
in grafične igre. Udobje in športnost.
Ella Vivaldi: Herbarij
Sporočilo: Zbirka posuše
nih cvetlic, nabranih na
spomladanskem spreho
du. Sveže zelene barve,
pomešane z limonasto
rumeno in deviško
belo. Drobne, sko
raj neopazne cvet
lice za zadržane,
in bogat, večji
potisk za drz
ne. Elegantna
svežina.
Labod Style: Fi
rence
Sporočilo:Potova
nje po Toskani
in utapljanje
v nežni po
krajini. Vonj
po razcve
telem cvet

ju na polju, rahla modrina neba in sivka,
ki odišavlja omare hotelskih sob. Pastelen
kolorit med svetlo vijolično, rumeno-zele
no, azurno modro. Preprosto enobarvnost
prekinjajo nežni cvetlični vzorci. Zasanjana
romantika.

Neskončna modrina
Must: Po mornarsko
Sporočilo: Večna zgodba, a z nenehno že
ljo po reinterpretaciji in svežini. Modrina, ki
išče navdihe v mondenosti francoske rivie
re. Za poživitev bela in predrzno rdeča. Poti
ske črt dopolnjujejo pike, vinjete, cvetlice,
pa gumbi in nevsiljive pentlje. Zelo šik.
Ella Vivaldi: Porcelan
Sporočilo: Čutni vzorci porcelana, vzetega
iz babičine vitrine. Nostalgija po času,
ko je veljala spoštljivost do umetelno
sti rokodelcev. Izbrana kombinaci
ja porcelanasto bele in kobaltno
modre. Drobni cvetlični, črtasti
vzorci, srebrnkast lesk svile, než
ne čipke, rahla prosojnost. Sijaj
krhkosti.
Labod Style: Boston
Sporočilo: Modra, bela in
rdeča kot poklon legen
darni atmosferi Club
marine. Funkcional
na preprostost s
pridihomelegan
ce. Grafična igra
črt, v katero so
potegnjene
tudi pike in
cvetlice.
Malo dru
gačnakla
sika.
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Zaposleni v splošni
bolnišnici imajo možnost
nakupa na 6 obrokov od
plače v prodajalnah Labod
v Novem mestu. S seboj
prinesite plačilno listo.

teriali: bombaž, svila, lan. Resna, sodobna
poslovna ženska.

Urbani etno šik

Poetična bledica
Must: Lolita
Sporočilo: Čas nedolžnosti. Čas iskanja žen
skosti – tudi z brskanjem po omarah babic
in mame. Nežnost oblačil izražajo mehki
roza toni in belina, ki prehaja od snežnih do
sivih odtenkov. Nabrana krila, romantične
bluze, posute z drobnimi cvetlicami, okraše
ne s pentljami in z naborki. Obleke in bluze
z nežno čipko. Ljubka zapeljivost.
Ella Vivaldi: Sanjarjenje
Sporočilo: Stara družinska fotografija:
mama v nedeljski obleki z obrobo iz čipk.
Teta v krilu iz brokata. Brat v bermuda hla
čah. Jaz v beli obleki in s pentljo v laseh dr
žim tetine satenaste rokavice. Mehko, sme
tanasto, rahlo obledelo. Nevsiljivi vzorci in
žlahtna čipka. Tako zelo ženstveno.
Labod Style: Pariz
Sporočilo: Službeno kosilo v restavraciji s
pogledom na Seno. Sprehod po najljubših
butikih v ulici St. Honore. Pozna kava na
Montmartru. Eleganca metropole v črnobelem hlačnem kostimu v strogi ali bolj
»casual« izvedbi. Za bolj ženstvene trenut
ke krilo, bluza ali obleka s cvetličnim poti
skom. Zadržana klasika.
Labod Style: London
Sporočilo: Skrbno negovan vrt angleške
ga podeželja. Stenske tapete v dnevni sobi
londonske hiše, kjer se dame zberejo za
popoldanski čaj. Nežno roza, hladno peš
čena in poživljajoča rumeno-zelena v kom
binaciji s cvetličnim potiskom. Naravni ma
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Must: Bali
Sporočilo: Sproščeno počitniško vzdušje
eksotičnih krajev. Bogato rastlinje, spomin
na zadnji izbruh vulkana, pristen stik z zem
ljo. Navdih za tradicionalne vzorce, ki pri ur
bani Evropejki najdejo novo interpretacijo.
Intenzivne barve v antipodu z zemeljskimi
odtenki rjave. Casual eleganca.
Must: Folklora
Sporočilo: Inspiracija so širne panonske
ravnice z bogatim izročilom ljudstev, ki so
ji pustila pečat. Folklorni tiski, vezenine, čip
ka, trakci, pasovi, cvetlični potiski v rdeči,
zeleni, rumeni, modri. Ozek život in široko
krilo. Igra bele in črne z detajli v rdeči. Izro
čilo malo drugače.
Ella Vivaldi: Curry
Sporočilo: Vroč poletni dan na tržnici v
Bombaju. Pisani kupi nenavadno dišečih
začimb, dragocene tkanine, ki se zlato sve
tijo, izdelki iz medenine, razkošen nakit.
Oblačila iz najfinejšega lanu in bombaža
z vonjem po kariju in veliko drobnih detaj
lov. Umirjena popotnica po stilih.
Ella Vivaldi: Tahiti
Sporočilo: Stilizirano tropsko cvetje v moč
nih barvah. Izrazito grafična zgodba lane
no sive in mahagonija s poudarki v rdeči,
oranžni in barvi fuksije. Moč neštetih de
tajlov. Moč in nenavadnost Gauguinovih
deklet s Tahitija za drzno damo.
Labod Style: Damask
Sporočilo: Barvni odtenki peska puščave,
od sonca utrujena zelena redkega rastlinja
in modrina neskončnega neba. Vzorci, ki
so že tisočletja zapisani v vsakdanjost arab
skih dežel. Poklon njihovemu izročilu.

- Labod Style: Bombaj
Sporočilo: Vonjave, ki te še dolgo sprem
ljajo na poti v Evropo. Barve, ki nikoli ne
zbledijo v spominu. Topel cimet, terako
tasto rdeče-oranžni toni, bogati potiski,
vezeni dodatki in skrb za detajl. Oblačila,
ki pustijo vtis.

Moške srajce

Pogosta spremljevalka skoraj vsakega moš
kega mora biti pralna, obstojna, zračna,
mehka in preprosta za likanje. Klasična in
sodobna, saj različne priložnosti zahtevajo
tudi različen model srajce. Drzna: zakaj ne
bi poleg večne bele in občasne črne pose
gli še po kakšni barvitejši in vzorčasti?
Srajce že dolgo ne zahtevajo kravate, saj so
lahko tako močne, da so same sebi dovolj.
Nekaterim vendarle pristaja kravata, ki je
lahko tudi zelo, zelo ozka, pa tudi brezro
kavnik ali pulover. Srajca pa najbolj zasije,
ko se svetu pokaže sama v oprijeti izvedbi
na golem mišičastem moškem telesu.
Pet linij Labodovih moških srajc prinaša ne
šteto zamisli in kombinacij. Oplemenitene
so še s posebno skrbjo za detajle.
Peter Bensen
Srajce z manj vsiljivim ovratnikom v drznejših
barvah in vzorcih. Enostavnejši sivini in svetli
modrini se pridružujejo jabolčno zelena, vijo
ličasta in rdeča v črtah različnih debelin.
Must
Izrazito modni vzorci, drznost in spogledo

šport – rekreacija
vanje s prostim časom. Nekateri modeli nosijo nevsiljive vezenine.
Labod
Srajce, ki prisegajo na večno klasiko. Poleg
zveste beline nežno rumeni, modri, zeleni,
roza in oker odtenki.
Amadeus
Izbor za svečane priložnosti je skrčen na
belo in črno, ki skrivata detajle v sestavi
materiala, natančnosti izdelave in posebnih gumbih.

Razvaline gradu Mehovo
- navdih za pohod
Na enem izmed naših pohodov mi kolegica, ki je prehodila in prepotovala veliko dežel in hribov ter visokogorja,
reče: »Tukaj pa še nisem bila in zelo lepo je!« Kaj mislite,
kje smo hodili- 20 km od doma, v Sloveniji.

Prestige
Za poznavalca klasična visokokakovostna
srajca. V tej sezoni lahko izbira v modrih in
roza tonih z nevsiljivimi črtami.
Posebna ponudba: izdelava oblačil po
meri
Namenjena je kupcem s posebnimi željami. Po meri vam v Labodu sešijemo kateri
koli kos garderobe. Poseben poudarek je
na smokingih in frakih, moških poročnih
oblekah in njihovih srajcah. Ženskam z veseljem pomagamo pri odločitvah za slavnostne dogodke.
Oblačila težke konfekcije, srajce in bluze
lahko naročite v Prodajalni Labod, Center
mode Ljubljana, Mašera Spasičeva ulica 8,
Ljubljana; 01/5 09 10.
Za srajce in bluze sprejemamo naročila
tudi v Prodajalni Labod, Seidlova 5, Novo
mesto; 07/9 17 500.

Blagovna znamka Labod
Blagovna znamka Labod združuje tradicijo, plemenitost, bogate izkušnje in
stil, kar se prepleta s sodobnimi modnimi smernicami. Kakovost, dovršeni
kroji, izbrani materiali v ravno pravem
prepletu modnosti, elegance, športa in
sproščenosti so zahteve, ki jih narekuje
nov, živahen način življenja.
Zasnove linij blagovne znamke Labod
se ne osredinjajo na generacije, temveč
na počutje, stališča in način življenja.
Naš cilj je kupca obleči v celoti, zato skrbimo, da naša oblačila upoštevajo filozofijo »total look« oziroma celovitega
stylinga. K temu pripomorejo tudi izdelki, ki jih razvijamo z zunanjimi proizvajalci: kravate, šali, rute, pleteni izdelki,
moška konfekcija.

D

a boste spoznali
našo lepo deželo
in njene prebivalce, izvedeli nekaj o naši
zgodovini, se odpravite na
strm stožčast grič – 571 m
nad vasjo Podgrad, kjer so
danes skromne razvaline
nekoč mogočnega gradu
Mehovo. Grad je bil pomembna trdnjava na jugu
dežele Kranjske, konec 1.
stoletja glavno oporišče
grofov Višnjegorskih za osvajanje Bele
Krajine in skoraj celo stoletje upravno središče novoosvojenih posesti. Okrog leta
116 je omenjen vitez Hartwick de Micho in potem še večkrat, nato tudi druge
rodbine. Grad so imele v zastavi različne
rodbine, dokler ga ni leta 161 kupil grof
Ernest Paradeiser in gospoščino združil z
bližnjim Ruperčvrhom. Grad so večkrat
brezuspešno napadali Turki, do živega so
mu prišli le uporni kmetje med kmečkim
uporom 1515. leta, ko so ga zavzeli in razdejali. Valvasor je zapisal v »Slavi vojvodine Kranjske«, da so takrat ubili graščaka
Baltazarja Minndor ferja, njegovo ženo
in dva sinova. Grad je propadel konec
17.stoletja. Grajske razvaline so uporabili za zidanje šole in obnovo baročne
cerkve in župnišča v Podgradu ter postavitev božjepotne Marijine kapele v Vinji
vasi.(povzetek iz knjige Ivana Jakiča- Sto

gradov na Slovenskem)
Na pot se lahko odpravite iz
Novega mesta proti Stranski vasi, mimo tenis dvorane na Košenicah v gozd in
pot je dolga približno uro
normalne hoje. Mi smo pustili svoje jeklene konjičke v
Stranski vasi pri gasilskem
domu. Od tu nas je pot vodila po 3 km dolgi asfaltni
cesti skozi vas Jama do
Jurne vasi. Dobrih sto metrov pred vasjo skrenemo desno preko
travnikov na gozdno pot, ki nas pripelje
do vasi Podgrad, pod vznožje strmega
stožčastega hriba, sedaj poraslega z drevjem in grmičevjem, včasih pa poraslega s
travo, saj so tu pasli različne domače živali. Hoje približno 1 uro. Iz Podgrada do
vrha je za šolo dobro uhojena steza. Za
vzpon je potrebno od 15-0 minut, glede
na to, kdo se na vzpon poda. Splača se,
saj je čudovit razgled na našo deželo. K
razvalinam gradu Mehovo lahko pridete z
različnih smeri., po pripovedih planincev
in drugih pohodnikov pa je ta najlepša.
Kot vidite na sliki je bilo potrebno tudi nekaj planinskih veščin pri spustu.
Pojdite, poskusite, ne bo vam žal, tudi
nam ni bilo! Ne bojte se medvedov, ob
srečanju z njimi boste prav gotovo
okameneli in rešeni boste.
Pohodniki DU SB
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Razpis za koriščenje
počitniških kapacitet
za leto 2007

NEREZINE (Otok Lošinj- naselje Bučanje)
– 2 hišici, 2 apartmaja, 4 garsonjere
- hišice in apartmaji za 4-6 oseb (kuhi
nja z jedilnico, dve spalnici, kopalnica
z WC-jem, teresa),
- garsonjera za 4 osebe (kuhinja z jedilni
co, spalni del s štirimi ležišči, kopalnica
z WC-jem, terasa)
POREČ – dve enoti
- stanovanje v bloku za 4 osebe (soba,
kuhinja, kopalnica z WC-jem, terasa)
BOHINJSKA BISTRICA (Na Ravnah, 3 km
nad Bohinjsko Bistrico) – ena enota
-	apartma za 4-6 oseb (kuhinja, soba, ko
palnica z WC-jem)
Termini za morje - (10 dni):
- v juniju 1., 11., 21.,
- v juliju 1.,11.,21.,31.,
- v avgustu 10.,20.,30.,
- v septembru 9.,19.
Termini za Bohinjsko Bistrico - (7 dni):
- v juliju 6.,13.,20.,27.,
- v avgustu 3.,10.,17.,24.,31.
Trajanje sezone:
Glavna sezona se začne 1.julija in traja do
31.avgusta, predsezona od 15.junija. do
30.junija in posezona od 1.septembra do
10.septembra.
Turistična taksa se plača v recepciji nase
lij.

Način plačila:
Zaposleni uporabnino počitniških kapaci
tet plačajo v štirih obrokih od plače.
Upokojenci in zunanji uporabniki10 dni
pred odhodom.
Čiščenje:
Vsak uporabnik je dolžan enoto za seboj
pospraviti, v nasprotnem primeru bomo
zaračunali čiščenje 21 EUR.
Prijave:
Prijavnice za letovanje dobite v pisarnah
oddelkov oz. služb, v splošni in kadrovski
službi.

PRIJAVE ODDAJTE do 23. mar
ca 2007 v splošno ali kadrovsko
službo. O izidu vas bomo pisno
obvestili najkasneje do 15. apri
la 2007.
Prijavnice, ki bodo prispele po roku, bomo
upoštevali v primeru prostih zmogljivo
sti.
Sprejemamo tudi rezervacije za prvo
majske praznike.

CENIK ZA KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET
GLAVNA SEZONA 1.7. – 31.8.

PREDSEZONA 15.6.- 30.6. in
OSTALO
1.9. - 10.9.

Cena najema
na dan

Cena najema
na dan
NEREZINE
hišica
apartma
garsonjera
POREČ
RAVNE

56 EUR
42 EUR
32 EUR
32 EUR
42 EUR

NEREZINE
hišica
apartma
garsonjera
POREČ
RAVNE

51 EUR
38 EUR
29 EUR
29 EUR
42 EUR

Cena najema
na dan
NEREZINE
hišica
apartma
garsonjera
POREČ
RAVNE

46 EUR
32 EUR
24 EUR
24 EUR
42 EUR

Opomba:
Za zunanje uporabnike počitniških kapacitet so cene višje za 20 % od navedenih.

nagradna križanka

NAGRAJECI KRIŽANKE IZ PREJŠNJE
ŠTEVILKE VIZITE:
1. nagrada: Matija MURN, Novo mesto
2. nagrada: Amalija GRANDLJIČ, Novo mesto
3. nagrada: Antonija GAZVODA, Brusnice
Pravilni odgovor se glasi: SREČNO IN USPEŠNO
NOVO LETO

Nagrajenci lahko nagrade dobijo osebno v
splošni službi pri gospe Biserki SIMČIČ !
NAGRADE TOKRATNE KRIŽANKE SO:
1. NAGRADA: knjiga
2. NAGRADA: majica
3. NAGRADA: dežnik

Pravilno izpolnjene kupone križanke
pošljite na naslov uredništva !
Naslov uredništva: Splošna bolnišni
ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto, Tel: 07 39 16 130,
fax: 07 33 23 097, e-mail: biserka.
simcic@sb-nm.si
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