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uvodniki - vmesniki
vse to ni dovolj, imeli smo poskus zamajati vodenje naše bolnišnice, nismo
se ustrašili pristranskega nadzora ministrstva, pač pa smo smelo in argumentirano zagrizli v izzive ter jih uresničili. Ne
moremo si dovoliti, da bi posamezniki
v tem občutljivem obdobju s svojim
neodgovornim, pritlehnim in dvoličnim
ravnanjem, zmanjševali ugled bolnišnice
in izničili dobre rezultate večine zaposlenih.

Spoštovani !

L

Naslovnica: nagrajenci SB, fotograﬁja: FotoLife

eto se izteka s skupnim srečanjem zaposlenih in upokojencev, na katerem
smo izkoristili priložnost, da se zahvalimo vsem sodelavcem, ki so v tem letu
izpolnili 30, 20 in 10 let dela. Obletnice
so mejniki, ki jih je vredno negovati, jih
proslavljati in se jih spominjati ter ob njih
narediti pregled lastnega dela in razvoja.
Še posebej slavnostno je bilo za vse, ki
so si s svojim predanim in uspešnim
delom ali z drugimi pomembnimi dejanji za Splošno bolnišnico Novo mesto,
prislužili priznanje »Plaketo Splošne
bolnišnice Novo mesto za leto 2010«.
Iskrene čestitke vsem nagrajencem za
prizadevanja in predanost pri zahtevnem
in odgovornem delu!

Spreminjanje izzivov v uspeh je mogoče
samo s krepitvijo notranjih poslovnih aktivnosti, z obvladovanjem odhodkov in
iskanjem novih virov prihodkov ter z veliko mero medsebojnega komuniciranja.
Osnova kvalitetne komunikacije je medosebna toleranca in upoštevanje bolnika, svojca, sodelavca kot enakovrednega človeka. Takšnega komuniciranja je
bilo med nami v iztekajočem letu veliko,
a nekateri boste rekli, da še vedno premalo. Strinjam se, na področju medsebojnega komuniciranja bi lahko naredili
še več, zato bomo morali temu področju
v prihodnjem letu posvetili mnogo več
pozornosti.

V bolnišnici je bilo tudi v letu 2010
dinamično in zahtevno. Veliko napora in
truda vseh zaposlenih je bilo potrebnega, da smo opravili planiran obseg programa. Kljub težkim časom v zdravstvu
in precej slabi družbeni klimi smo uspeli
sodelovati združeno, partnersko in v skupno dobro. To naše združeno sodelovanje, ki ga gradimo že več let, nam bo
tudi v tem letu, za katerega ravno sedaj
opravljamo zadnje aktivnosti v želji po
uspešnem zaključku, lepo uspelo.

Lahko bi naštevala vse naše skupne
aktivnosti, s katerimi smo razreševali
kadrovske težave, se dogovarjali o
realizaciji programov, prerazporejali
programe, jih izgubljali z nacionalnim
razpisom in nato spet pridobivali, uvajali nove storitve, sprejemali ukrepe za
zmanjševanje stroškov, urejali čakalne
vrste, veliko časa posvetili kakovosti
naših storitev, ugotavljanju zadovoljstva naših uporabnikov, izboljševanju
naših procesov dela, katerega rezultat
je potrditev certifikata standarda ISO
9001:2000 in srebrna nagrada za poslovno odličnost, slavnostno smo obeležili
50. obletnico otroškega oddelka, imeli
smo nagrajenko MO Novo mesto…….,
pa še bi lahko naštevala.

Uspeh ne izostane nikdar, kadar v želji
biti uspešen in učinkovit, združijo moči
vse stroke, različna znanja. Pa vendar

Za vse te naše skupne aktivnosti, ki smo
jih realizirali v letu 2010, se želim zahvaliti vsem vam, ki ste jih predlagali,

sooblikovali, z njimi soglašali, ali pa tudi
imeli konstruktivno kritiko in drugačen
pogled na zadevo. Preprosto povedano,
hvala vsakemu posebej in vsem vam skupaj za sodelovanje in uspešno delo.
Novo leto bo zopet polno izzivov. Prvega nam prinaša že zakonodaja, ki ureja
zagotavljanje 24 urnega zdravstvenega
varstva, ki s svojimi določbami krepko
posega v spremembe organizacije dela
v času dežurne službe in nujne medicinske pomoči. Po novem letu nam minister obljublja še druge reforme, ki naj bi
prinesle spremembe v statusni organiziranosti javnih zavodov in financiranju
v zdravstvu. Dozorelo je stanje, ko bomo
morali bolj povezati primarno in sekundarno raven zdravstvenega varstva, pa
tudi povezovanje med bolnišnicami naj
bi prineslo dodatne pozitivne učinke v
sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.
Vsi skupaj težimo za tem, da bi bili čim
bolj odprta bolnišnica, da bi služili namenu, za katerega smo ustanovljeni
in da bi nam ljudje zaupali in verjeli v
naše sposobnosti. Za razvoj splošne in
medčloveške zdravstvene kulture je ta
odnos nenadomestljiv. Ob tem lahko s
ponosom povem, da smo lahko ponosni
na pohvale, ki jih prejemamo za dobro
delo od naših pacientov, partnerjev in
donatorjev.
Drage sodelavke in sodelavci, iskreno
se Vam zahvaljujem za opravljeno delo
v preteklem letu, za Vašo pozornost, za
tehtne misli in dobronamerno kritiko,
kar naj bi pripomoglo k uspešnemu
zaključku poslovnega leta. Poskrbimo,
da bomo zadovoljni s sabo, ukradimo
si čas zase, za svoje prijatelje, za svoje
najdražje. V novo leto vstopimo z vsem
tistim elanom, optimizmom in dobro
voljo, ki nas je spremljala že do sedaj.
Naj vas leto 2011 obdari z veliko zdravja
in osebne sreče.

Mira Retelj, direktorica

UREDNIŠKI ODBOR VIZITE:
glavna urednica: Zdenka seniČar, odgovorna urednica Janda špiler, člani uredniškega odbora: alenka anDolšeK, Karmen JaneŽiČ, anka
KlemenČiČ, matej KocJanČiČ, anica Kolar, Zlata rebolJ, mira retelJ, ana ribiČ ter zunanja sodelavka tadeja KoneČniK.
e-naslov: vizita@sb-nm.si. oblikovanje: artelJe. grafična priprava: špes, grafični studio, novo mesto. tisk: collegium graphicum d.o.o., ljubljana.
naklada 1400 izvodov.
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Včerajšnji dan je zgodovina, današnji
dan darilo, jutrišnji skrivnost. Ko sonce
odpelje svetlobo z neba in tema poljubi tla, je zagotovo prišla zima in z njo
konec še enega leta.

S

taro leto živi od spominov, ki so lahko prijetni, radostni in vzhičeni, ali pa
so žalostni, otožni in celo grozljivi.

Preteklo leto se je valjalo v recesiji in zgodbah, ki so imele vedno isto vsebino: gorje, brezposelnost, lakoto, brezdomce, socialno podporo, strah,
odpuščanje z dela, varčevanje, nesramnost, nasilje, neprimerno komunikacijo,
zmanjševanje stroškov dela, stečaj, zmanjševanje pravic zdravstvenega zavarovanja, podaljšanje delovne dobe, pa anonimko s škodljivo in neresnično
vsebino, delavci niso dobili odpravnin, visok državni uradnik je dobil milijonsko odpravnino, …
Nenehno sporočanje slabih novic in zdi se, da na svetu ni več ničesar, za kar
bi bilo vredno živeti, se boriti, na kar bi bili ponosni. Ob množici slabih novic,
ki letijo iz vseh možnih koncev, je res zelo težko ostati optimist in se veseliti
življenja in dela.
Pa vendar je bilo v preteklem letu tudi mnogo lepega, o čemer smo že zdavnaj
pozabili govoriti, pisati, sporočati: sijalo je sonce, veselili smo se prijazne
besede prijatelja, sodelavca, imamo redno zaposlitev za nedoločen čas,
sodelavci so vedno pripravljeni pomagati, pogosto si naklonimo prijazen
pozdrav in nasmeh, bolniki so bili zadovoljni z zdravljenjem in oskrbo v naši
bolnišnici, organizirali smo dobro obiskano strokovno srečanje, otroci so
diplomirali, rodili so se nam otroci, vnuki… Menim, da se med letom zgodilo
mnogo drobnih in dobrih stvari, za katere se zdaj zdi, da jih ni bilo, pa vendar
zanje vemo mi vsi.
Novoletni čas je čas, v katerem pozabimo na vse slabo, ki se je zgodilo v
minulem letu in si obljubimo, da bomo v novem letu iskali samo dobre in
lepe stvari življenja in se vsak dan trudili opraviti dobro delo, ki bo nekoga
osrečilo. Včasih je za to, da nekomu polepšaš dan, dovolj en sam sončni žarek,
ena sama prijazna beseda, en pozdrav, ena nežnost.
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci, tako malo je potrebno za to,
da osrečimo svoje bližnje. Zakaj tega ne storimo?
V prihajajočem letu vam vsem želim obilo zadovoljstva, sreče, zdravja in delovnih uspehov.

Zlata Rebolj,
Pomočnica direktorice za zdravstveno nego

Predbožični Dunaj
3

praznovali smo
Zdenka Seničar

Prednovoletno srečanje delavcev
Splošne bolnišnice Novo mesto
Vsako leto, ko na drevesih pred bolnišnico v mraku zasvetijo prve pisane luči in se tudi bolnišnica
odene v svetleče okrasje vemo, da je nastopil čas prednovoletnih srečanj. Nekakšno posebno
pričakovanje se nam zaleze v vsako poro, saj je prednovoletni čas največkrat edina priložnost, da
se nekoliko ustavimo, poklepetamo, se poveselimo in si kaj lepega zaželimo, ko pa vse leto samo
hitimo, hitimo, hitimo, .... Zato je bilo letošnje vabilo vodstva bolnišnice k skupnemu druženju
delavcev bolnišnice z upokojenimi sodelavci sprejeto z navdušenjem, odražalo pa se je tudi v
številu prijav, saj je bila velika dvorana Kulturnega centra Janeza Trdine nenadoma premajhna.
Skozi prvi del večera, v katerem je bila
posebna pozornost namenjena jubilantom in nagrajencem bolnišnice in so nas
z glasbenimi točkami razvajali učenci
novomeške glasbene šole Marjana Kozine
Uroš Topič, Timotej Rešetič, Manja Slak,
Zala Vidic in Ana Čop, nas je popeljal Lojze
Bojanc.
Direktorica bolnišnice Mira Retelj, v. d.
strokovnega direktorja Josip Smodej in
pomočnica direktorice za zdravstveno nego
Zlata Rebolj so v svojih novoletnih poslanicah poudarili pomen vsakega posameznika za obstoj in uspešno delo bolnišnice
ter njihovo zahvalo za prizadevanja, da bi
bolnikom kljub težkim časom zagotavljali
najboljšo zdravstveno oskrbo.
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V letu, ki mineva, smo imeli v bolnišnici kar
96 jubilantov, ki sta jim direktorica in v. d.
strokovnega direktorja podelila zahvale in
priložnostna darila.

Šimec, Mirjana Štampohar, Mojca Teropšič,
Rok Testen, Katarina Videčnik Balažic,
Gabrijela Vidic, Anica Zupančič, Lidija
Žnidaršič in Andreja Žurga.

10 let dela so praznovali:

20 let dela so praznovali:

Simona Badovinac, Bogomir Balažic, Janja
Bratkovič, Jelka Cimermančič, Damjana
Drobnič, Ivana Gardašević, Mohsen Hussein, Tamara Jerič Miklič, Mirko Jordan,
Neva Kavčič, Damjana Koželj, Janja Kregel,
Renata Krevs, Vesna Krevs Bradač, Maja Luzar, Matej Makovec, Marjan Nagelj, Ljubica
Novak, Aleksandra Pekolj, Marija Pezdirec,
Tanja Pirh, Rozalija Pucelj, Tanja Rajer, Irma
Rozman Sinur, Slaviša Stanojević, Mateja

Marija Avguštin, Maja Brudar, Sandra
Čargonja, Mateja Globokar, Renata Hribar,
Darinka Hrovat, Tjaša Janjoš, Janja Kotnik,
Franc Maksl, Mira Mervar, Marica Mlakar,
Bernardka Mohar, Jožica Mohar, Mateja Pirnar, Peter Predovič, Drago Rajak, Renata
Šenica, Nada Usenik, Nina Vraneš, Hedvika
Zorko Maksl in Lidija Žalec.

praznovali smo
30 let dela so praznovali:
Milena Balon, Jožica Bambič, Jožica Bartol, Zvonka Blatnik, Marta Bohte, Marjanca Češnovar, Lučka Dajčman, Alojzija
Derganc, Nevenka Dolinar, Mira Gal, Anica Gašperšič, Martina Ivić, Ana Janežič,
Martina Jeriček, Silva Kastrevc, Cvetka
Kefer, Jožica Kermc, Jože Kovačič, Lucija
Kovačič, Valerija Kukman, Magdalena
Medle, Martina Omerović, Jožica Papež,
Marica Parapot, Slavko Peklar, Zvonka
Pekolj, Vanja Petan, Manda Petrović, Boris
Pogačar, Jožica Prešeren, Marija Priselac,
Franci Saje, Danica Simčič, Sonja Staniša,
Vekoslav Šekoranja, Silva Trošt, Silva Uhernik, Frančiška Zoran, Marija Žagar, Marija
Žagar, Marjanca Železnik.
Komisija za priznanja, ki jo vodi Tea
Jedlovčnik Štrumbelj, je izmed prispelih
predlogov izbrala pet nagrajencev, ki so s
svojim dolgoletnim delom na strokovnem,
izobraževalnem in gospodarskem in drugih
področjih nadpovprečno presegali rezultate
in prispevali k razvoju in ugledu bolnišnice.

Nagrajenci in dobitniki Plakete Splošne bolnišnice Novo mesto za leto 2010 so:
»Diplomirana medicinska sestra MILENA
DRNOVŠEK z Internega oddelka je
človek s srcem in globokim čutom za
sočloveka. Vzpodbuja razvoj dobrih medsebojnih odnosov ter si prizadeva za dobro
sodelovanje vseh v zdravstvenem in negovalnem timu. Še posebno veliko truda
vlaga v dodatno izobraževanje na področju
paliativne oskrbe onkoloških bolnikov na
internem oddelku naše bolnišnice. Vedno
si vzame čas za pogovor z bolnikom, ki je
potreben lepe in tople besede. Svoje bogato strokovno znanje in izkušnje prenaša na
mlajše kolegice in jih vodi pri delu z bolniki, ki včasih zavračajo vse – medicinske
sestre, zdravila, zdravljenje…
Najti ljudi, ki čutijo z bolniki, se veselijo z
njimi, če je bolezen premagana, pa tudi
žalostijo in prisluhnejo njihovi bolečini,
kadar sta bolezen in smrt močnejša, je
zagotovo največja sreča. Milena s svojo
prijaznostjo, strokovnostjo, učinkovitostjo
in razumevanjem zna povezovati ljudi in
graditi mostove med nami. To so trdne
vezi, ki jih nikoli nihče ne more pretrgati
- ne danes, ne jutri.«

„Zdravstveni tehnik JOŽE KAVŠEK s
kirurškega oddelka deluje ves čas svoje
delovne dobe v bolnišnici kot mavčar na
kirurškem oddelku. Zanj lahko rečemo,
da je zadnji »svoje vrste«. Kot mlad fant
je hitro osvojil posebnosti poklica, bil je
rojen za delo z ljudmi, hkrati pa zelo radoveden. Nenehno se je učil in uvajal
izboljšave pri svojem delu, zanj je bil vedno
najpomembnejši pacient.
Nobeno delo mu ni bilo pretežko, noben
delovnik predolg, stalno si je prizadeval za
dobre odnose v kolektivu, zato ga sodelavci
zelo spoštujejo. Kjer je on, sta tudi smeh in
dobra volja in tako ure dolgih dežurstev v
kolektivu minevajo hitreje, čeprav se lahko
njegova neizprosna iskrenost, če ugotovi, da
gredo stvari narobe, človeka precej neprijetno dotakne. A Jože Kavšek je predvsem
iskren in pošten sodelavec, brez dlake na
jeziku, ki premore vse tiste vrednote, ki jih v
današnjem času naglice in hitrih sprememb
tako radi zanemarjamo – znanje, empatijo,
odgovornost, prijaznost, prilagodljivost,
zaupanje, solidarnost in nenehno prizadevanje za dobro bolnika.“

„Krka, tovarna zdravil, z novomeško
bolnišnico že dolga leta sodeluje na
področju izobraževalne, sponzorske in
donatorske dejavnosti, v zadnjih petnajstih letih pa je postala nepogrešljiv partner
medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom na področju razvoja stroke zdravstvene nege.
Skrb za posameznika, prizadevanje za kakovost, ustvarjalnost, inovativnost, partnerstvo, zaupanje, odgovornost, fleksibilnost,
nenehno učenje, skrb za zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih so tiste vrednote, ki
nas družijo in kjer smo poiskali možnosti
za različne oblike sodelovanja.
Krka, tovarna zdravil, predstavlja s svojimi
sodelavci vir znanja, ki ga medicinske sestre
in zdravstveni tehniki preko različnih oblik
izobraževanja in s pomočjo Krkinih strokovnih sodelavcev z veseljem sprejemamo
in posredujemo našim kolegom v regiji in
v vsej Sloveniji. V zadnjih letih smo organizirali več odmevnih strokovnih srečanj na
državnem nivoju in Krka je bila vedno naš
prvi in najpomembnejši partner pri orga-
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nizaciji teh srečanj, veliko pa sodelujemo tudi
pri uvajanju in promociji Krkinih izdelkov, saj je
v vsakodnevni praksi uporaba Krkinih zdravil
in ostalih izdelkov zaradi znanja in izkušenj, ki
jih Krka predstavlja, naša prioriteta.
Že več kot deset let je naša nepogrešljiva
vez pri sodelovanju s Krko in njenimi strokovnimi sodelavci ga. MOJCA PRAH
KLEMENČIČ, mag. farm., ki je v našem
sodelovanju s Krko veliko več kot samo predstavnica sponzorja. Je iskrena in poštena in
njena vloga ni nikoli omejena zgolj na poslovni odnos, pač pa v vsako naše sodelovanje
vnaša toliko osebne note, požrtvovalnosti,
vztrajnosti, motivacije in topline, da se zaradi
nje še bolj potrudimo delati več in bolje.
Pri organizaciji projektov, ki jih pripravlja
stroka zdravstvene nege v bolnišnici ali na
področju regijskega društvenega delovanja,
postavlja zelo visoke organizacijske in strokovne standarde in od njih ne odstopa, a pri
tem aktivno sodeluje z nami, nam svetuje,
nas povezuje s strokovnjaki Krke in s tem
neprestano nadgrajuje naše znanje.
Gospa Mojca Prah Klemenčič je začela
kot strokovna sodelavka prihajati v našo
bolnišnico leta 1988 in od takrat je na različne
načine povezana z njo.
Pri svojem delu se vedno zavzema tako za uveljavitev novosti v obravnavi in zdravljenju bolnikov, kot tudi za kontinuirano izobraževanje
zdravstvenih delavcev. Je ženska, ki zna prisluhniti potrebam po strokovnem povezovanju
in sodelovanju med zdravstvenimi delavci in
farmacevti. Svoje delo vedno vidi širše od
doseganja lastnega cilja. Zaveda se, da partnerstvo, ki temelji na dolgotrajnih človeških
odnosih, prinaša rezultate, ki so v prid vsem.
Skrb za dolgoletno partnerstvo se odraža tudi
skozi vodenje Krkinih sodelavcev, ki obiskujejo
našo bolnišnico in naše zaposlene. Pravi, da
sta obojestransko zaupanje in medsebojno
razumevanje prava pot do uspeha.“
Zaradi njenih velikih osebnih prizadevanj, da
bi bila novomeška bolnišnica v slovenskem
prostoru s svojimi strokovnimi rezultati in
kakovostjo čim bolj prepoznavna in cenjena, so jo za priznanje bolnišnice predlagali
člani strokovnega kolegija ZN bolnišnice,
Zdravniškega društva Novo mesto in Društva
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto.
»JANDA ŠPILER, dr. med., spec. anesteziologinja, že več kot 20 let uspešno vodi oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in
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terapijo bolečine. Zaposlenim na oddelku,
zdravnikom in medicinskim sestram, vedno
pušča vse možnosti za osebnostno in strokovno rast, spodbuja uvajanje novih metod
dela, pozdravlja in spodbuja osebno iniciativo
posameznikov, ki želijo uvajati novosti na posameznih področjih in se pri tem vedno zavzema za pozitivno vzdušje v kolektivu in za dobre medosebne odnose. Oddelek za anesteziologijo naše bolnišnice se lahko danes po
vseh dejavnostih, ki jih pokriva ter po vseh
metodah in področjih dela postavlja ob bok
primerljivim slovenskim bolnišnicam.
Njen dosežek je, da je kirurška intenzivna
terapija pred leti prešla pod okrilje oddelka
za anesteziologijo, tako da za paciente po
najtežjih operacijah in poškodbah skrbi res
kompetentno in usposobljeno osebje.
Kot prva koordinatorka Slovenija - Transplanta za področje Dolenjske ima nesporne
zasluge tudi za širjenje pozitivne naravnanosti do transplantacijske dejavnosti
tako med zaposlenimi v bolnišnici kot tudi
med prebivalstvom Dolenjske.
Bila je pobudnica za ustanovitev
bolnišničnega časopisa Vizita in je že devet let njegova urednica.«
»MARIJA VIDIC, srednja medicinska
sestra na nevropsihiatričnem oddelku,
je od decembra 1973 z izjemno pozornostjo, odgovornostjo in razumevanjem
kot medicinska sestra 15 let delovala na
nevropsihiatričnem oddelku, kjer je svoje
znanje in spretnosti odprto delila s svojimi
kolegicami in osebjem, danes pa se pri
delu srečuje s pacienti v nevropsihiatrični
ambulanti, ki zahtevajo izjemno veliko
potrpežljivosti. S svojo umirjenostjo, toplino in natančnostjo blagodejno vpliva na
vsakega posameznika.
Zaradi odnosa, ki ga goji do pacientov
lahko rečemo, da je medicinska sestra,
ki nikoli ne pozabi svojega poslanstva.
Na prvo mesto vedno postavlja pacienta.
Kljub temu, da ob takih pristnih odnosih
izgublja veliko energije, se medicinska sestra Marija Vidic nikoli ne pritožuje. Počaka,
da marsikateri vihar odide mimo in nato
zopet prijazno in obenem odločno nadaljuje s svojim poslanstvom.“
V nadaljevanju večera smo se do solz
nasmejali burki s petjem in streljanjem
DUOHTAR POD MUS!, o kateri na spletni
strani Slovenskega narodnega gledališča
Nova Gorica lahko preberemo:

»Da je Bog ustvaril žensko zato, da moški
ne bi pozabil na ponižnost in pokoro, da
je moškemu v družbi steklenice prijetnejše
kot v družbi žene, da se zakonski prepir
lahko konča z ženinim maščevanjem in da
za ljubezen ni zdravila … dobro ve tudi primorski igralec in kantavtor Iztok Mlakar, ki
burko Duohtar pod mus! oblikuje kot dramatik, pesnik in pevec, igralec, avtor glasbe in
celo lektor. Besedilo je napisal v primorskem
narečju in v maniri Molièrove komediografije, snov za pisanje pa je našel v Molièrovih
enodejankah Zdravnik po sili, Ljubezen –
zdravnik in Pepčkova ljubosumnost.
Mlakar Sganarela – zdaj novodobnega
zdravnika alternativne medicine – zaplete v reševanje ljubezenskih bolečin
prelepe Lucinde in njenega ljubimca Leandra ter pri tem zaradi ljubosumnega
dekletovega očeta tvega celo junakovo
glavo. A ker gre za duhovito, zabavno,
preobrazb, preoblek, presenečenj in menjave identitet polno odrsko delo, Sganarel
seveda preživi, komedijski klobčič, prepleten s prepoznavnimi songi Iztoka Mlakarja v melodični in sočni primorščini,
pa se tik pred koncem srečno razplete.
Režiser Vito Taufer, ki je Iztoka Mlakarja nagovoril in prepričal, da se je lotil projekta,
s katerim prinaša v naš prostor specifičen
prispevek k jeziku, humorju in šansonjerstvu,
predstavo označuje kot molièrovsko, brechtovsko in mlakarjevsko hkrati.«
Predstava je bila leta 2008 na festivalu
Dnevi komedije po izboru občinstva
razglašena za Žlahtno predstavo, Iztok Mlakar pa je bil na istem festivalu
izbran za Žlahtnega komedijanta leta.
Istega leta je predstava dobila tudi nagrado občinstva za najboljšo predstavo 38.
tedna slovenske drame v Kranju.
Srečanje je zaključila pogostitev v avli
KC, ki so jo izjemno lepo in dobro pripravili delavci bolnišnične kuhinje,
ob kateri se je druženje nadaljevalo v
pozne večerne ure.

praznovali smo
Karmen Janežič

Milanka Markelič je letošnja dobitnica
Srebrnega znaka DMSBZT Novo mesto
Na letošnjem prednovoletnem srečanju članic in članov Društva medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Novo mesto na Prepihu je enega od podeljenih petih Srebrnih znakov
prejela višja medicinska sestra s kirurškega oddelka bolnišnice Milanka Markelič.
Milanka Markelič je že pri
sedmih letih sanjala, da
bo postala medicinska
sestra ter pomagala tistim,
ki jo bodo potrebovali.
Tudi v igri s svojimi vrstniki je vedno imela vlogo
medicinske sestre, zato
je najprej končala Srednjo zdravstveno šolo v
Novem mestu, potem se
je vpisala na Višjo šolo za
zdravstvene delavce v Ljubljani – smer zdravstvena
nega. Študij je uspešno
zaključila in si pridobila
naziv višje medicinske sestre. Takoj po
končanem šolanju se je zaposlila na
kirurškem oddelku Splošne bolnišnice
Novo mesto, kjer dela še danes. Zaradi
sprememb na področju izobraževanja
v zdravstveni negi se je odločila, da bo
šolanje nadaljevala in si pridobila naziv
diplomirana medicinska sestra. Žal ji je
zmanjkalo energije, zato njeni domači
in prijatelji še vedno čakamo na njeno
diplomo in verjamemo ter jo vzpodbujamo, da ji bo čimprej uspelo dokončati
tudi to.
Usoda je hotela, da je že zelo mlada
izgubila očeta, ki ji ni bil samo oče, ampak predvsem dober prijatelj, ki ji je znal
prisluhniti in svetovati. V času njegove
bolezni je bila v veliko pomoč tako njemu kot mami. Prav očetova bolezen je

veliko pripomogla
k temu, da je njena
osebnost rasla in se
še bolj oblikovala v
prid trpečih, saj ima
izreden posluh za
ljudi, posebej še za
umirajoče, trpeče in
za njihove svojce.
V DMSBZT je bila
leta 2004 izvoljena
v izvršni odbor, kjer
je prevzela odgovorno in zahtevno
delo tajnice društva,
ki ga opravlja še danes. Vsi dopisi, vabila,
prošnje, dogovori, potrdila in vsi seznami z
izobraževanj gredo skozi njene roke. Njena
vloga v društvu je danes tako velika, da
si težko predstavljamo delovanje društva
brez nje. Milanka je resna, mirna in tiha
oseba, ki zna biti, kadar je to potrebno,
tudi glasna in kritična. Tako prav s svojo
odločnostjo in znanjem pogosto reši
kakšen velik problem.
V vseh letih službovanja se ni še nikoli
pritoževala nad naloženim delom v službi
ali v društvu in vsi vemo, da dela ni malo,
da je zelo zahtevno in da potrebuje celega človeka. Milanka to zmore, ker je
človek, ki z dušo in srcem opravlja svoj
poklic, za katerega se je odločila in ker ji
veliko pomeni, da lahko s svojim delom pripomore tudi k dobremu delovanju stano-

vskega združenja. Za to moraš imeti trdno
voljo, znanje in posluh za dobrodelnost, saj
je to delo, ki temelji na prostovoljstvu in kjer
ne šteješ delovnih ur – končaš takrat, ko je
delo opravljeno. Kljub vsemu ji uspeva, da
uskljajuje vse obveznosti, ob tem pa še
vedno najde čas za strokovno izpopolnjevanje. Svoje znanje je razširila na področju
ran, oskrbe stome in uporabe zdravil. Velik
izziv ji je enterostomalna terapija, ki jo zelo
zanima in si želi pridobiti še več znanja na
tem področju.
V času, odkar vodi enoto enodnevne
bolnišnice kirurškega oddelka, uspešno
razvija timsko delo med svojimi sodelavci
in ohranja visok strokovni nivo zdravstvene nege.
Sodeluje v različnih projektnih skupinah
v bolnišnici. Od vsega začetka aktivno
sodeluje na projektu razvoja kliničnih poti,
spremljanja kazalnikov kakovosti in pri oblikovanju strokovnih standardov zdravstvene nege. S svojim širokim poznavanjem
računalniških programov je aktivno sodelovala tudi pri zasnovanju in oblikovanju
novega temperaturnega lista za kirurški
oddelek, ki se že uporablja in ki je bil osnova
za razvoj dokumentacije zdravstvene nege
tudi na drugih bolnišničnih oddelkih.
Milanka Markelič je s svojim delom veliko prispevala k večji kakovosti dela na
področju zdravstvene nege v Splošni
bolnišnici Novo mesto in k prepoznavnosti DMSBZT Novo mesto.
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praznovali smo
Tatjana Pavlin, predstojnica otroškega oddelka

Otroški oddelek je
praznoval 50 let
Na Otočcu smo 22. oktobra 2010 delovno proslavili 50. obletnico ustanovitve Otroškega
oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto. Strokovno srečanje je potekalo ločeno za medicinske sestre in pediatre. Obravnavali smo teme s
področja otroške alergologije.
Predavatelji so predstavili novosti s tega področja in praktične
primere obravnave bolnikov z različnimi alergološkimi problemi.
Ob prikazu bolnice z alergijo na antibiotike ob zdravljenju borelioze se je razvila zelo živahna razprava.
Po končanem strokovnem delu smo srečanje nadaljevali bolj
slavnostno ob skupnem druženju pediatrov in medicinskih sester.
Prim. Alojz Boh nam je predstavil začetke pediatrije v Novem mestu in opisal ustanovitev Otroškega oddelka v Splošni bolnišnici
Novo mesto leta 1960. Bil je njegov prvi in dolgoletni predstojnik
vse do svoje upokojitve leta 1993.
Otroški oddelek je kot samostojna enota novomeške bolnišnice
zaživel 1. januarja leta 1960, pediatrična oskrba bolnih otrok
novomeškega področja pa se je začela že 10 let prej. Leta 1950
je namreč Zdravstveni dom Novo mesto dobil Otroški dispanzer,
ki ga je vodila specialistka pediatrije Suzana Furlan. Hospitalizacije potrebni dojenčki, mali in predšolski otroci so se zdravili
na Pediatrični kliniki v Ljubljani, šolski pa na Internem oddelku
novomeške bolnišnice. Tedanji predstojnik tega oddelka dr.
Feliks Kosec je povabil k sodelovanju pediatrinjo Furlanovo, ki
je po tem opravljala konzilijarno službo vse do ustanovitve samostojnega Otroškega oddelka. Ta je začel delovati v skromnih
razmerah. V nekaj sobah, pridobljenih od Internega oddelka,
ni bilo prostora za bolne dojenčke, ki so še naprej morali v Ljubljano. V naslednjih štirih letih je oddelek počasi rasel. Odprli
so mlečno kuhinjo in uredili nekaj dodatnih sob, tako da so bili
ustvarjeni pogoji za sprejem bolnih dojenčkov. Predstojniku sta
se pridružila še dva zdravnika, specializanta pediatrije, Marjeta
Turk in Milan Strojan, mesto glavne sestre pa je prevzela višja
medicinska sestra Pavla Gabrijel Grah. Za razvoj oddelka je bilo
pomembno leto 1965, ko se je oddelek iz stare Bolnice usmiljenih
bratov preselil v novozgrajeno stavbo skupaj s Kirurškim oddelkom. Tedaj je imel oddelek 65 bolniških postelj za bolnike
do 14. leta starosti. Pridružila sta se še dva specializanta pediatrije, Milena Goršič in Franc Gabron. Oddelek je bil ves čas učna
baza za gojenke Srednje medicinske šole v Novem mestu. Naši
zdravniki so na tej šoli poučevali predmet pediatrijo. Pediatrična
oskrba otrok na operativnih oddelkih bolnišnice in neonatološka
služba na Ginekološko-porodniškem oddelku je bila prav tako v
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rokah oddelčnih zdravnikov. Kvaliteta bivanja naših bolnikov se
je močno izboljšala z uvedbo delovnega mesta vzgojiteljice leta
1984. K temu je pripomogla tudi praksa vsakodnevnih obiskov
pri bolnih otrocih od 1983 leta dalje. Po letu 1980 se je začelo
postopno zmanjševanje števila postelj na vseh otroških oddelkih
po Sloveniji. Naš oddelek se je skrčil iz 65 na sedanjih 22 postelj,
ob tem pa se je tudi močno skrajšala ležalna doba.
Prof. Ciril Kržišnik je na srečanju poudaril dobro sodelovanje
Otroškega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto s strokovnjaki na Pediatrični kliniki v Ljubljani, vsi upokojeni in še aktivni
delavci našega oddelka pa smo prejeli tudi čestitke našega v. d.
strokovnega direktorja Josipa Smodeja in poslovne direktorice
Mire Retelj.
Svečani del je povezovala gospa Renata Mikec. Med slavnostnimi
govorniki so vzdušje s svojimi prikupnimi nastopi popestrili otroci
Osnovne šole Drska, na koncu pa smo uživali še ob petju mezzosopranistke Irene Yebuah Tiran.
Zelo smo veseli dobre udeležbe praznovanja naše obletnice tako
s strani pediatrov kot tudi s strani medicinskih sester in ostalih
sodelavcev Otroškega oddelka.
Ob tej priložnosti se najlepše zahvaljujem vsem upokojenim
zdravnikom in medicinskim sestram, ki so kdajkoli delali na
našem Otroškem oddelku, za vestno in požrtvovalno delo z
malimi bolniki.

praznovali smo

Dve generaciji pediatrov v SB Novo mesto

2011
NAJ BO LETO SMEŠNO,
ZDRAVO IN USPEŠNO.
V RIJARAJ PLESOČE,
TAKŠNO, KI NE JOČE
NITI NE TRMARI,
ČE SE DAN POKVARI.
OD JUTRA DO NOČI
NAJ VOLJA SE KREPI
IN SMEH NAJ POLOVI
SLED ŽALOSTNIH REČI.

Zahvaljujem se tudi vsem ostalim zaposlenim v naši bolnišnici, s katerimi redno
sodelujemo v dobro bolnikov. Poudarila
bi tudi dobro sodelovanje s strokovnjaki
Pediatrične klinike v Ljubljani in tudi v
Mariboru.
Hvala vsem zunanjim prostovoljcem, do-

natorjem, društvom, podjetjem in posameznikom, ki se večkrat spomnijo na naš
oddelek.

želi osebje Otroškega oddelka
Splošne bolnišnice Novo mesto

In nenazadnje hvala tudi bolnikom in njihovim staršem za izkazano zaupanje in
tudi pohvale za naše dobro opravljeno
delo.
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praznovali smo
Gordana Rožman, glavna medicinska sestra otroškega oddelka

Zdravstvena nega v skrbi za male
bolnike
V oblikovanje Otroškega oddelka, takega, kot ga imamo
sedaj, je bilo vloženega veliko dela, znanja in iznajdljivosti. S
pomočjo napredka tehnologije je naše delo postalo lažje. Imamo pripomočke za enkratno uporabo, materiali so sodobni,
mehki, prijazni za bolnike in varni za zdravstvene delavce.
Vloga medicinske sestre se je spremenila.
Tradicionalne zdravstvene nege ni več.
Medicinska sestra mora biti dobra, občutljiva
opazovalka, da oceni stanje otroka in staršev.
Poleg strokovnega znanja mora dobro voditi
diplomacijo pri komunikaciji, da lahko izvede zahtevne negovalne in diagnostične
postopke zaradi različnih navad in razvad
otrok in njihovih staršev. Pri svojem delu
se mora redno izobraževati, da lahko sledi
novostim zdravljenja akutno bolnih otrok in
čedalje več kronično bolnih otrok.
Leta 2000 so bili prostori otroškega oddelka
v celoti obnovljeni in v taki obliki so še danes.
Imamo 16 bolniških sob, 37 postelj (vključno
za starše) in sedem ležalnikov. V začetku so
pri dojenčkih sobivale samo doječe mamice,
kasneje smo se pospešeno začeli ukvarjati
s humanizacijo bolnišnice. Večina otrok je
imela ob sebi spremljevalca. S 1. januarjem
2009 je bil sprejet zakon, ki omogoča enemu
Pa še ena gasilska.
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od staršev brezplačno sobivanje pri otroku
do dopolnjenega 5. leta starosti.
Veliko dela je bilo narejenega na področju
dokumentiranja v zdravstveni negi. Pri
uvedbi negovalne dokumentacije je imela veliko vlogo tedanja glavna medicinska
sestra oddelka Ivanka Rožman. Medicinske
sestre niso imele svoje dokumentacije. Vsa
opažanja so zapisovale v zvezek pri predaji
službe. Tako so začele beležiti meritve in
opažanja na formulirane liste, kot so spremljanje saturacije pri otroku s kisikom, vnos
hrane in tekočine za 24 ur, list spremljanja
vitalnih funkcij pri poškodovanem otroku.
Leta 2009 smo dobili nov temperaturni list,
ki ima na eni strani negovalno anamnezo,
aktivnosti zdravstvene nege in poročilo.
Določene aktivnosti, kot so merjenje saturacije, vnos tekočine in hrane imamo še
vedno na posebnih obrazcih, saj vse to ni
mogoče zabeležiti na tedenski tempera-

turni list. Nove temperaturne list smo dali v
posebne mape in tako izpolnjujemo zakon
o varovanju bolnikovih podatkov.
Od leta 2000 se na Otroškem oddelku
zdravijo kirurški otroci. Vodja oziroma
predstojnik otroške kirurgije je Jože Kramar, dr. med., spec. splošne kirurgije.
Namestitev kirurških otrok je zahtevala
od medicinskih sester pridobitev novih
znanj in dodatno organizacijo dela. Dve
kirurški medicinski sestri sta se pridružili
kolektivu Otroškega oddelek, kar je pripomoglo k kakovostni obravnavi otrok, saj je
delo zaradi sodelovanja s kirurgi glede na
področja kirurgije zelo dinamično.
Naročanje na ambulantne preglede,
načrtovane in urgentne sprejeme opravi
medicinska sestra v pediatrični ambulanti.
Specialistične preglede (alergologija, gastroeterologija, urologija) opravljamo ob
ponedeljkih, sredah in petkih. V torek in
četrtek izvajamo šolo astme in preglede
otrok, ki so bili v kontaktu s TBC.
Ležalna doba je vedno krajša, število
sprejetih otrok narašča, zato pa se je intenzivnost dela povečala. Leta 2005 je bilo
1125 sprejetih (pediatričnih), leta 2009 pa

praznovali smo
Meta Kovačič, vzgojiteljica, Mag. Natalija Novak, učiteljica
1594 sprejetih otrok.
Kadrovska zasedba Otroškega oddelka je
trenutno taka: pet zdravnikov pediatrov,
glavna medicinska sestra, tri diplomirane
medicinske sestre na oddelku, ena diplomirana medicinska sestra v otroški ambulanti, 14 srednjih medicinskih sester/ZT na
oddelku in dve medicinski sestri (delata po
štiri ure) v ambulanti. Glede na možnosti
koriščenja pravic iz zakona (delo po štiri ure,
nočno delo do dopolnjenega tretjega leta
starosti…) porodniške, bolniške, upam na
še kakšno pridobitev medicinske sestre.
Sprostitvene in učne dejavnosti otrok
izvajata vzgojiteljica in učiteljica, s tem
poskrbita za popestritev bivanja v času
ležalne dobe otroka v bolnišnici.
V duhu prijetnega bivanja se otroci
počutijo varne in sprejete.
Sodelujemo v različnih delovnih skupinah
ZN na nivoju bolnišnice, v projektu obiskov
predšolskih in šolskih otrok v bolnišnici
»Strah ima velike oči, okoli pa ga nič ni,«
s Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo,
Visoko šolo za zdravstvo in prostovoljci
(Pikapolonice).
Zahvalila bi se vsem, ki so pomagali pri
oblikovanju otroškega oddelka. Predvsem
mislim na znanje in miselnost, ki so ga prenesli skozi generacije medicinskih sester.
Moje želje za prihodnost so, da sledimo
razvoju in negujemo medsebojno razumevanje v timu, ker le skupna miselnost
premaga vse ovire, ki nas še čakajo.
Strokovne teme so zanimive tudi na
praznovanju.

Bolnišnični vrtec in
bolnišnična šola
Pred mnogimi leti so bile vse bolnišnice in oddelki bolj zaprti,
ležalne dobe so bile daljše, starši pa so k bolnemu otroku lahko
prihajali le na kratek obisk. Danes je temu drugače.
Iz leta v leto postaja bolnišnica bolj odprta in s tem prijaznejša.
Bolnišnica je za bolnega otroka okolje, kjer se je znašel proti
svoji volji zaradi nujnosti zdravljenja. Otrok se sreča z novimi
prostori, neznanim osebjem, ima bolečine, se slabo počuti, se
boji preiskav in je prestrašen. Obdobje, ki ga preživi v bolnišnici,
lahko vpliva na razvoj njegove osebnosti.
K bolj prijaznemu bivanju v bolnišnici
pripomoreta bolnišnični vrtec in šola.
Osnovni cilj dela vzgojitelja in učitelja z
bolnim otrokom je prepoznavanje prilagoditvenih težav, nudenje sprostitvenih
in družabnih dejavnosti, nudenje učne
pomoči. Otroku se ponudi čim več prijetnih vzpodbudnih trenutkov, ki ga motivirajo za različne igralne ali učne aktivnosti,
hkrati odvrnejo pozornost od bolezni in
zmanjšujejo posledice njegove hospitalizacije.
Starši so lahko ves čas pri otroku, ga tolažijo, se igrajo z njim, vključujejo se v aktivnosti, ki se odvijajo v bolnišničnem vrtcu
in šoli. V zaskrbljenosti za svojega otroka
nam zaupajo svoje težave in stiske. Veliko
jim pomeni, da k njim pristopimo, prisluhnemo, ponudimo roko, tolažimo ...
Na Otroškem oddelku Splošne bolnišnice
Novo mesto je začel vrtec delovati leta
1984. To je bil prvi korak bolnišnice k bolj
odprtemu in prijaznemu otroškemu oddelku. Prva vzgojiteljica je
bila Marta Petric, od leta
2003 pa vodi bolnišnični
vrtec Meta Kovačič. Enota
Palček spada pod okrilje
vrtca Ciciban in z njim ves
čas tesno sodeluje.

Medgeneracijsko sodelovanje v likovni
delavnici.
Grum Kulovec, od 1. 9. 2010 pa bolnišnični
oddelek OŠ Drska vodi mag. Natalija Novak.
Od osebnosti vzgojitelja in učitelja, njunega odgovornega strokovnega ravnanja,
znanja in izkušenj, kančka iznajdljivosti ter
občutka in ljubezni do dela z otroki je v
veliki meri odvisno, ali bodo težave premagane.

Bolnišnična šola Osnovne šole Drska je pričela s
svojim delovanjem 1. 9.
2006.
Prva učiteljica je bila Irena
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praznovali smo

Višja medicinska sestra PAVLA GRAH
je bila vso svojo profesionalno kariero glavna medicinska sestra otroškega oddelka (1960 – 1993).
Takole se spominja svojih delovnih let:
Januarja letos je minilo 50
let od ustanovitve Otroškega
oddelka v Splošni bolnišnici
Novo mesto.

Leta 1965 smo se preselile iz
stavbe Internega oddelka v sedanje prostore. Oddelek se je od
prejšnjih 40 povečal na 67 postelj.
Dobili smo tudi novo mlečno
kuhinjo in odsek za doječe matere. Tu smo eno sobo preuredili v
likalnico. Do takrat smo medicinske sestre dežurale za otroški, interni, infekcijski in dermatološki
oddelek.

Predstojnik oddelka je bil prim.
dr. Alojz Boh, delo glavne medicinske sestre oddelka pa je
prevzela srednja medicinska
sestra Jožica Brulc, ki je edina
od medicinskih sester imela
popolno srednjo izobrazbo.
Ta se je pred tem mesec dni
Po preselitvi v sedanje prostore
usposabljala na Pediatrični
smo nekaj let dežurale samo za
kliniki v Ljubljani. Sredi istega
naš oddelek. Ker sem bila edleta (1960) sem diplomirala na
ina višja medicinska sestra na
Višji šoli za medicinske sestre
oddelku, sem priučila srednjo
Med. sestra Pavla Grah v razgovoru s prim. Strojanom.
v Ljubljani in se kot prva višja
medicinsko sestro za delo višje
medicinska sestra zaposlila
medicinske sestre. Dežurali sva
na otroškem oddelku v Novem mestu ter prevzela delo glavne vsak drugi dan. Ker je bilo to zelo naporno, sem šla v Ljubljano
medicinske sestre oddelka.
na Višjo šolo za medicinske sestre. Tedanja direktorica te šole
Poudarila bi rada, da smo imele na Višji šoli, ki je trajala tri leta, medicinska sestra Nives Merlak me je prijazno pospremila v preprakso na kliniki vsak dan, tudi ob sobotah. Po prvem letniku sem davalnico tretjega letnika. Povabila sem bodoče višje medicinske
med počitnicami tri mesece opravljala delo srednje medicinske sestre na naš oddelek. Ena, ki je res prišla, se je hitro vključila v
sestre na Infekcijski kliniki, po drugem letniku pa sem nadomeščala dežurno ekipo. Dežurale smo vsak tretji dan, v času porodniških
tri mesece višjo medicinsko sestro na Interni kliniki.
in letnih dopustov pa vsak drugi dan, prosti dan smo imele le po
nedeljskem dežurstvu. To je trajalo nekaj let, vse do priselitve
Prvo leto po otvoritvi smo imeli le 24 postelj za večje otroke,
Dermatološkega oddelka v novo stavbo in do ustanovitve
naslednje leto pa se je oddelek povečal za 40 postelj. Začeli smo
Nevrološkega in Okulističnega oddelka.
sprejemati tudi dojenčke, zato je bila istočasno ustanovljena tudi
mlečna kuhinja. V njej sta delali otroška negovalka in strežnica.
Odslej smo višje medicinske sestre dežurale na vseh treh oddelkih, sestrska dežurna ekipa pa se je povečala na 6 medicinskih
Osnovno nego so na oddelku opravljale otroške negovalke,
sester.
bolničarke in pozneje medicinske sestre otroške smeri. Bile so zelo
obremenjene. Na eno sestro je prišlo tudi do 20 večjih otrok ali 7 Poudariti moram, da v prvih letih še ni bilo na razpolago
do 10 dojenčkov. Delale so v treh turnusih in najmanj vsako drugo pripomočkov za nego in terapijo za enkratno uporabo. Vse smo
nedeljo 12 ur. Večkrat tedensko so delale tudi po dva turnusa si morale pripraviti same, zložence in tampone, poskrbeti za
dnevno. Vedno je primanjkovalo medicinskih sester. Medicinska čiščenje in sterilizacijo igel, sond, katetrov. Pri tem so pomagale
sestra v mlečni kuhinji je delala vse dni v letu brez prostega dne. tudi otroške negovalke in strežnice. Višje medicinske sestre smo
Fluktuacija medicinskih sester je bila precejšna. Odhajale so na de- že uporabljene infuzijske sisteme razdirale, jih spirale pod tekočo
lovna mesta v zdravstvene domove in vrtce, kjer ni bilo nočnega vodo, znova sestavljale in pripravljale za sterilizacijo v avtoklavu.
in nedeljskega dela. Le malo medicinskih sester je na oddelku Težki gumijasti sistemi in slabe igle so bili vzrok, da so otroško
vztrajalo od začetka do upokojitve. Razumljivo je bilo, da smo višjo medicinsko sestro pogosto klicali tudi na druge oddelke in
nosečnice delale vse do poroda in tudi takoj po preteku kratkega v operacijsko sobo za nastavitev infuzij. To se je dogajalo tudi v
porodniškega dopusta (90 dni, pozneje 105 dni).
prostem času. Fiksacija težkega gumijastega sistema za infuzijo
pri dojenčku je bila skoraj prava umetnost. Tudi otroci, ki smo
Tudi višjih medicinskih sester je vedno primanjkovalo. Prvih pet
jih prva leta sprejemali, so bili pogosto hudo bolni, izsušeni, v
let sem bila edina višja medicinska sestra na oddelku, kasneje
toksikozi in krčih.
pa smo sprejeli kar nekaj višjih medicinskih sester, ki so po nekaj
letih večinoma odšle na delovna mesta brez dežurstev, ali pa so Nastavljanje infuzij je bilo precej olajšano, ko smo dobili lahke
se preselile. Le redke smo vztrajale do upokojitve.
plastične sisteme in igle za enkratno uporabo, še mnogo lažje
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praznovali smo
Mojca Simončič, mentorica prostovoljk
pa, ko smo dobili metuljčke, kanile itd.
Poudariti želim, da smo kljub težkemu finančnemu stanju
pripomočke za nego dobili skoraj istočasno kot klinika. Hvaležna
sem predstojniku primariju dr. Alojzu Bohu in pomočniku direktorja, gospodu Pekolju, za razumevanje specifičnosti dela z otroki.
Dovolili so mi, da sem lahko hodila v Sanolabor v Ljubljano izbirat
in naročat material za nego.
Kljub stalnemu pomanjkanju medicinskih sester nas je večina z
veseljem hodila v službo, tudi uro prej, da bi delo pravočasno in
dobro opravile.

PIKAPOLONICE –

prostovoljke Srednje
zdravstvene in kemijske
šole Novo mesto

Hvaležna sem srednjim in višjim medicinskim sestram ter
strežnicam, ki niso nikoli odklonile dela v podaljšanem času, če
je bilo to potrebno. Dobro smo se razumeli vsi, od zdravnikov
do strežnic.
Po mnenju mnogih je bil otroški oddelek z mlečno kuhinjo na
visoki ravni glede strokovnosti, nege in čistoče.
Predstojnik oddelka primarij dr. Alojz Boh je bil zahteven, strog,
znal pa je tudi ceniti in pohvaliti delo slehernega na oddelku.«

Prostovoljno delo je organizirana oblika dejavnosti, ki vzpodbuja in ohranja razvijanje
vrednot, ki krepijo dobre medčloveške odnose.
Dejavnost je namenjena dijakom, ki lahko na
takšen način koristno preživijo svoj prosti čas,
in pacientom, ki nimajo veliko svojih obiskov.
Osnovni namen prostovoljstva je razvijanje
človekoljubja do ljudi, delo ni plačano, pač pa
tako prostovoljec kot uporabnik krepita osebno in socialno podobo. Prostovoljno delo je
torej dejavnost, ki bogati tako tistega, ki jo izvaja, kot tistega, ki jo prejema.
Na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto smo pričeli
s prostovoljnim delom leta 2007.
Med šolskim letom prihajamo na oddelek dva - do trikrat tedensko, kjer našim najmlajšim pacientom krajšamo urice. Z njimi se
igramo, jih pestujemo, jim beremo, skratka počnemo vse tisto,
kar imajo otroci radi. Z našim obiskom jim prinašamo veselje,
srečo in želje po čim hitrejši ozdravitvi. Poleg rednih obiskov pripravimo vsako leto za otroke in njihove starše dve delavnici na
temo zima in pomlad. Skupaj s starši in otroki izdelujemo različne
izdelke, npr. voščilnice, se družimo in jim skušamo pričarati delček
prazničnega ali pomladnega razpoloženja.
Veseli smo, da lahko prispevamo k boljšemu počutju otrok na
otroškem oddelku in s tem ohranjamo otroke v nas samih.
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aktualno
Aleš Krajšek

Razvrščanje in označevanje
nevarnih kemikalij po
uredbi GHS
Na področju razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih
kemikalij je od leta 1967 in vse do 2009 v EU veljal sistem za
razvrščanje in označevanje kemikalij, kot ga poznamo danes.

Po 40 letih dopolnjevanja in spreminjanja zakonodaje na tem področju so
članice EU v januarju 2009 med prvimi
na svetu pričele uporabljati globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja
nevarnih kemikalij tj. GHS (Globally
Harmonised System). V EU se je dokument GHS sprejel v obliki uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (1272/2008
oz. CLP uredba). Princip razvrščanja in
označevanja nevarnih kemikalij, ki ga
uvaja uredba GHS, je podoben trenutnemu sistemu EU. Podobni pa ostajajo
tudi glavni cilji, tj. ugotoviti, kakšne nevarne lastnosti ima neka kemikalija, te
informacije preko etikete in varnostnega lista posredovati uporabniku in tako
omogočiti zavestnejšo, racionalnejšo in
odgovornejšo uporabo tako na lokalnem, kot tudi globalnem nivoju. GHS ni
samo evropski projekt, ampak je svetovni
projekt, ki nastaja pod pokroviteljstvom
Združenih narodov.
Spremembe po tej uredbi bodo potekale
v dveh fazah:
• 1.12.2010 je začel veljati za snovi,
• 1.6.2015 pa za pripravke.
Z uveljavitvijo uredbe bo tudi za vse
nepoklicne uporabnike kemikalij nekaj
sprememb.
Namesto 10 različnih skupin nevarnosti bo
27 skupin:
• 16 skupin v kategoriji fizikalno-kemijskih nevarnosti,
• 10 skupin v kategoriji nevarnosti za
zdravje ter
• 1 skupina za nevarnosti za okolje.
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Opozorilne besede
Na etiketi nevarnih kemikalij je lahko opozorilna beseda NEVARNO ali POZOR. Take
kemikalije imajo lahko škodljive učinke na
ljudi ali za okolje. Kemikalije, ki so označene
z besedo “NEVARNO”, so bolj škodljive od
kemikalij, označenih z besedo “POZOR”.

Simboli za označevanje
kemikalij
Stare simbole za označevanje kemikalij
(N, F, F+, Xn, Xi, T, itd.) bodo zamenjali novi
piktogrami.

R in S stavki
Danes poznamo R in S stavke (opozorilne
in obvestilne stavke). Z veljavo nove uredbe bodo opozorilne stavke (R stavke) nadomestili stavki o nevarnosti (»hazard
statements«) ter dodatne informacije o
nevarnosti. Obvestilne stavke (S-stavke)
bodo nadomestili s previdnostnimi
stavki.
• Stavki o nevarnosti bodo imeli obliko
Hxxx.
• Dodatne informacije o nevarnosti
bodo imele obliko EUHxxx.
• Previdnostni stavki bodo imeli obliko
Pxxx.

Etikete na kemikalijah
Posledično se bodo spremenile tudi etikete
na kemikalijah.

VIRI:
•

•
•

UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju,
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi
in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter
spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006
http://www.uk.gov.si/
http://www.kemijskovaren.si

aktualno
Piktogrami
1. GHS PIKTOGRAMI - FIZIKALNE NEVARNOSTI
BOLJ NEVARNE SAMOREAKTIVNE KEMIKALIJE (so termično oz. toplotno nestabilne in lahko brez prisotnosti
zraka razpadejo, pri tem pa se sprošča toplota)
BOLJ NEVARNI ORGANSKI PEROKSIDI (so termično oz. toplotno nestabilni in lahko eksplodirajo, hitro gorijo,
so občutljivi na udarce ali trenje...)
VNETLJIVI plini, aerosoli, tekočine, trdne snovi
MANJ NEVARNE SAMOREAKTIVNE KEMIKALIJE (so termično oz. toplotno nestabilne in lahko brez prisotnosti
zraka razpadejo, pri tem pa se sprošča toplota)
PIROFORNE kemikalije (v stiku z zrakom se zelo hitro vžgejo). SAMOSEGREVAJOCE SE kemikalije
Kemikalije, ki v stiku z vodo sproščajo VNETLJIVE pline
MANJ NEVARNI ORGANSKI PEROKSIDI (so termično oz. toplotno nestabilni in lahko eksplodirajo, hitro gorijo,
so občutljivi na udarce ali trenje...)
OKSIDATIVNI plini, tekočine, trdne kemikalije
(ob prisotnosti kisika lahko povzročijo vžig drugih kemikalij)

PLINI POD TLAKOM: stisnjeni plini; utekočinjeni plini; ohlajeni utekočinjeni plini

JEDKO za kovine (takšne kemikalije lahko razjedajo kovine)

2. GHS PIKTOGRAMI - NEVARNOSTI ZA OKOLJE

NEVARNO ZA VODNO OKOLJE

3. GHS PIKTOGRAMI - NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE
AKUTNA (TAKOJŠNJA) STRUPENOST (zelo škodljivi učinki, ki se pojavijo po vnosu kemikalij preko kože, preko
ust ali pri vdihavanju)
PREOBCUTLJIVOST DIHAL MUTAGENO za zarodne celice (takšne kemikalije lahko povzročijo dedne spremembe)
RAKOTVORNO (takšne kemikalije lahko povzročijo raka)
STRUPENO ZA RAZMNOŽEVANJE (takšne kemikalije škodljivo vplivajo na plodnost in na razvoj potomcev)
SPECIFICNA STRUPENOST za posamezne organe – STOT (bolj škodljivi učinki)
NEVARNO PRI VDIHAVANJU
AKUTNA (TAKOJŠNJA) STRUPENOST (škodljivi učinki, ki se pojavijo po vnosu kemikalij preko kože, preko ust
ali pri vdihavanju)
DRAŽENJE kože, oči PREOBCUTLJIVOST kože SPECIFICNA STRUPENOST za posamezne organe (manj škodljivi učinki)
DRAŽENJE DIHAL NARKOTIčNI UČINKI (takšne kemikalije lahko povzročijo omamljenost
JEDKO za kožo (takšne kemikalije razjedajo kožo)
HUDE poškodbe oči
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aktualno
Breda Benkič

Globoko v nas živi duša.
Živa duša je še ni videla,
pa vendar vsi vemo, da je tam.
Ni ga bilo še na svetu človeka,
ki ne bi imel duše.

Občni zbor Sindikata
zdravstva in
socialnega varstva

Vsako občutje, ki se nas dotakne,
je shranjeno v svojem predalču,
zato je takih predalčkov nešteto:
eden je za srečo in eden za žalost,
eden za zaupanje in eden za sumničavost,
eden za upanje in eden za brezup,
eden za potrpljenje in eden za nestrpnost.
Je predal za sovraštvo
in predal za ljubezen.
Nekateri jo slišimo ves čas.
Drugi skoraj nikoli.
Tretji spet enkrat samkrat v življenju.
(Michal Snunit: Ptica v duši)

Veselo, srečno, zdravo in
notranjega miru polno leto 2011,
Vam želi kolektiv ORL oddelka

Veliko glasnega smeha, prijaznih ljudi,
pozitivne naravnanosti,
modrih misli, nežnih dotikov,
srečnih dni
vam želi
SINDIKAT ZDRAVSTVENEGA
IN SOCIALNEGA VARSTVA
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Zadnji petek v novembru je potekal volilni občni zbor Sindikata Zdravstva in Socialnega Varstva bolnišnice. Prvi sneg, ki je
povzročil obupne zimske razmere, ni preprečil velike udeležbe
članov. S svojo prisotnostjo sta nas razveselila tudi predsednik
SZSV Slovenije Zvonko Vukadinović in direktorica bolnišnice Mira
Retelj.
Občni zbor je potrdil mandat petih let staremu - novemu vodstvu in sicer Bredi Benkič, predsednici in Miri Klančar, podpredsednici sindikata.
Po uradnem delu smo večer nadaljevali z večerjo in prednovoletno zabavo, ki je trajala do jutranjih ur.
Hvala za ponovno zaupanje!
Za vse informacije in pomoč smo vam na voljo vsak dan med
13. 00 in 15.00 uro v sindikalni pisarni, po telefonu 697, na
e - mailu breda.benkic@gmail.com, ali GSM 031 225 - 702.

kultura organizacije
Luka Ficko

Kakovost dejavnik uspeha
19. letna konferenca Slovenskega združenja za kakovost in
odličnost je potekala 11. in 12. novembra v Portorožu. Dogodek
se je odvijal pod sloganom »Kakovost - dejavnik uspeha«.
Letošnja konferenca je potekala v kongresnih dvoranah Grand hotela Bernardin in številnim udeležencem ponudila
zanimiv in strokoven program. Program je
bil sestavljen iz plenarnega dela in predstavitve referatov v štirih sekcijah, in sicer:
gospodarstvo, javna uprava, šolstvo in
zdravstvo. Večina predavanj se je nanašala
na kritični prispevek, ki ga ima kakovost k
izboljšanju organizacijske klime s procesi
in drugimi orodji.
V plenarnem delu je bila na začetku
predstavljena zanimiva tema o informacijski tehnologiji v zdravstvu in njeni
uporabi ter praksi iz češkega zdravstvenega sistema. Prikazano je bilo, kako
lahko primerna in enostavna programska rešitev olajša delo zaposlenim v
zdravstvu. Sledilo je odlično predavanje
oziroma primer dobre prakse iz Univerzitetne bolnice Odense na Danskem. Gre
za bolnišnico, katera ima letno 100 tisoč
hospitaliziranih pacientov, 800 tisoč pa
jih obravnavajo ambulantno. V bolnišnici
je 9.500 zaposlenih in ima 76 kliničnih
oddelkov. V Univerzitetni bolnišnici
Odense so uspešno uvedli filozofijo »vitkosti« oziroma vitke organizacije (Lean
Organization), s pomočjo katere jim v
bolnišnici uspeva ustvarjati stabilne in
predvsem učinkovite delovne procese,
zmanjšati napake na najmanjšo možno
mero in izboljševati kakovost dela v korist pacientov in zaposlenih.
Nekaj dosežkov oziroma izboljšav, ki so jih
naredili z »vitkim pristopom«:
• čakalno dobo v kardioloških ambulantah so zmanjšali za več kot polovico;
posledica je 450 pregledov več na
leto,
• bistveno so skrajšali čas hospitalizacije,
• čakalne dobe so na področju radiologije, in sicer pri pregledu z ultrazvokom,
zmanjšali kar za 65 odstotkov.

Bistvo filozofije »vitkosti« je sprememba
notranje organizacije, kar je na Danskem
pripomoglo k izboljšanju procesov dela.
Glavni cilj vitke organizacije je maksimiranje vrednosti za uporabnika z zmanjšanjem
odklonov. V vitki organizaciji so vrednote in
potrebe uporabnika v središču pozornosti,
zato so tudi vsi procesi osredotočeni na te
vrednote. Vsi procesi tečejo horizontalno.
Tak način vodenja in delovanja racionalizira čas, trud in napor zaposlenih pri doseganju zastavljenih ciljev; posledično pa
seveda tudi racionalizacijo stroškov. Vitka
organizacija je zaveza na dolgi rok. Prve
izboljšave in prihranke je možno vpeljati v
nekaj mesecih. Vendar traja vsaj nekaj let,
da podjetje na vseh nivojih vpelje vitkost
in doseže, da boljši način dela postane navada in običajna praksa.
V predstavitvi referatov po sekcijah nam
je bil predstavljen referat iz Splošne
bolnišnice Jesenice, kjer so uporabili
»vitki pristop« v dnevni bolnišnici. Analiza
podatkov je narejena na podatkih iz leta
2009 iz dnevne bolnišnice. V 11 mesecih
tega leta so opravili v okviru dnevne
bolnišnice 1134 posegov, povprečno 5
operacij na dan. Vse obravnave v dnevni
bolnišnici so vodene po kliničnih poteh
in vsaka klinična pot ima definirani
stroškovnik. Na ta način je možno popolnoma natančno izračunati porabo in
končni rezultat obravnave. Dnevni oddelek je ponoči zaprt in tudi podnevi
deluje z manj kadra, kadar je potreba
po kadru zmanjšana. Delež prihranka v
prihodku zaradi delovne sile je 11,29%.
Izračunali so, da bolnišnica, kjer je danes
ležalna doba po takšnih posegih tri dni,
izgubi 20,8% prihodka. Poleg ostalih
strokovnih referatov je imela predstavitev
tudi naša bolnišnica. Predstavljen je bil referat z naslovom »Trend razvoja notranje
presoje sistema kakovosti ISO 9001 v SB
Novo mesto«

Na koncu lahko zaključimo, da je bil program letne konference vsebinsko zelo
pester. Udeleženci smo dobili veliko koristnih in uporabnih informacij ter še več
primerov dobrih praks, tako iz Slovenije,
kakor iz tujine. Na podlagi predstavljenih
referatov lahko zaključimo, da so različna
»orodja kakovosti« le pripomoček, kako
kakovostno delovanje doseči, bistveni so
ljudje oziroma zaposleni v organizacijah.
Oni so namreč tisti, ki morajo pokazati voljo
in tudi pogum, da spremenijo oziroma še
izboljšajo dosedanji način dela. Potrebna
je le odločitev in volja.
•

Vir: Zbornik referatov 19. letne konference SZKO
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kultura organizacije
Luka Ficko, predstavnik vodstva za kakovost

Vodenje sistema kakovosti –

notranja in zunanja letna presoja vodenja sistema kakovosti
v skladu z zahtevami ISO standarda 9001:2008
Notranja presoja 2010
Notranja presoja vodenja sistema kakovosti je bila izvedena v
mesecu septembru in sicer 9.,14. in 15. septembra. V izvedbi
notranje presoje je sodelovalo 47 zaposlenih v SB Novo mesto.

Graf 1: Primerjava rezultatov ankete o zadovoljstvu udeležencev z
NP v SB NM

Zavzetost presojevalcev in presojancev je bila letos še boljša kot
pretekla leta.
Ta se je odražala tudi v povečanem številu ugotovitev glede na
število skupin (tabela 1).
Vrste ugotovitev so razdeljene v štiri sklope oziroma skupine:
priporočila, neskladnosti, primer dobre prakse in potrditev stanja.
Tabela 1: Prikaz razmerja med ugotovitvami in številom skupin
priporočilo
neskladnosti
primer dobre
prakse
potrditev stanja
skupaj
št. skupin
ugotovitev/
skupina

2008
21
30
6

2009
40
14
12

2010
31
1
4

5
62
23
2,70

6
72
22
3,27

11
47
12
3,92

Pri poročanju o ugotovitvah presoje so prevladovala priporočila.
Število skupin se je v letih primerjave spreminjalo, zato je kot
merodajen podatek primerjave vzeto razmerje med ugotovitvami
notranje presoje in številom skupin. Iz tabele 1 je razvidno, da se
je razmerje vsako izmed primerljivih let povečevalo. Vzrok temu je
boljša izobraženost presojevalcev in večje zavedanje presojancev
in presojevalcev o pomenu in vplivu vodenja sistema kakovosti
na njihovo delo. Tako presojanci kot presojevalci se zavedajo, da
proces notranje presoje ni namenjen nadzoru njihovega dela,
temveč ga vidijo kot priložnost za izboljšavo njihovega procesa.
Glede na obilico obravnavanih področij s strani notranje presoje,
raste pomembnost in odgovornost za uspešnost in učinkovitost
ukrepanja na podlagi le teh.
Tudi v letošnjem letu je bila izvedena anketa med presojevalci.
Rezultati so se tudi v tem letu izboljšali, kar je zelo spodbudno.
Trend razvoja notranjih presoj se obrača od ugotavljanja skladnosti z zahtevami k ugotavljanju možnosti izboljšav in ravno
izboljšave in optimizacija procesov, so bistvo vodenja sistema
vodenja kakovosti.
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Zunanja presoja 2010
Redna letna presoja sistema vodenja kakovosti v Splošni bolnišnici
Novo mesto je bila izvedena 2. novembra 2010. Izvajalec presoje
je bil SIQ (Slovenski institut za kakovost in meroslovje). Presoja je
temeljila na naključnem vzorčenju izbranih procesov, kar pomeni,
da so bili predmet presoje le nekateri procesi v Splošni bolnišnici
Novo mesto.
Cilji presoje so bili:
• preveriti izpolnjevanje zahtev standarda ISO 9001:2008 in
Certifikacijskega pravilnika za sisteme vodenja,
• preveriti kakšni so učinki na osnovi predlogov izboljšav v lanskem letu.
Procesi, ki so bili predmet presoje:
• Obvladovanje procesa planiranja
• Vodenje človeških virov
• Vodstveni pregled
• Vodenje sistema kakovosti
• Izvajanje presoje kakovosti
• Korektivni ukrepi
• Obvladovanje procesa operacij
• Obvladovanje procesa tehničnega vzdrževanja
• Obvladovanje procesa bolnišničnega zdravljenja
• Obvladovanje procesa v diagnostičnem laboratoriju

kultura organizacije
Helena Škufca, Luka Ficko
Ugotovitve:
Obvladovanje procesov:
Prepoznan je nov proces »Reprocesiranje instrumentarija OP
6630054«, katerega lastnik je glavna medicinska sestra sterilizacije, ki je bil tudi zajet skozi notranjo presojo. Struktura dokumentacije ostaja enaka. Vzpostavlja se informacijska podpora pri
vodenju procesov: elektronsko planiranje delovnega časa zaposlenih, preventivno vzdrževanje, MBL, beleženje porabe zdravil
na pacienta.
Presoja je potrdila zavedanje pomena za izboljšanje kakovosti in
varnosti pri odgovornih lastnikih procesov in zaposlenih. Posebej
je potrebno pohvaliti pozitivno naravnano okolje v laboratoriju,
kjer je vodja napisala priročnik, ki strokovno utemeljuje postopke,
s katerimi zmanjšujejo predanalitične napake.
Zadovoljstvo odjemalcev:
V letu 2009 so bile izvedene ankete notranjih in zunanjih odjemalcev na različnih področjih; zadovoljstvo pacientov, hospitalnih
in ambulantnih pacientov, dializnih bolnikov,…
Na osnovi izvedenih anket so bili pripravljeni korektivni in preventivni ukrepi. Izvedena je bila tudi anketa o zadovoljstvu zaposlenih
v okviru SIOK 2009.
Rezultati kažejo na pozitivne trende merjenih karakteristik, predvsem se veča tudi število pohval.
Izpolnjevanje zahtev zakonodaje:
Delovanje odbora za kakovost in varnost pacientov ter Komisije
za kakovost in varnost pacientov je potekalo skladno z zahtevami
ministrstva in po internih zahtevah organizacijskega predpisa.
Nenehno izboljševanje:
V preteklem letu so bile prepoznane številne izboljšave vezane na:
• pridobljeno srebrno priznanje poslovne odličnosti in posebno
plaketo za posebne dosežke za stanovitost namena in širjenja
koncepta odličnosti EFQM,
• večji obseg storitev kot preteklo leto, likvidno tekoče poslovanje in pozitivno poslovanje v letu 2009,
• usposabljanje zaposlenih se kljub racionalizaciji stroškov
stalno veča.
Zaključek:
Splošna bolnišnica Novo mesto izvaja, vzdržuje in razvija
sistem vodenja kakovosti ustrezno zahtevam standarda
ISO 9001:2008. Med presojo sistema vodenja kakovosti v
bolnišnici je bila ugotovljena ena neskladnost z zahtevami
standarda ISO 9001:2008. Podanih je bilo 18 priporočil, katerih neupoštevanje lahko privede do neučinkovitosti sistema
vodenja kakovosti in s tem do neskladnosti z zahtevo standarda ISO 9001:2000.
Vir:
•

Obvladovanje
delovnega časa
zaposlenih
Z mesecem majem letošnjega leta smo v
Splošni bolnišnici Novo mesto prešli na nov
sistem planiranja in registracije delovnega
časa. Uvedli smo programski paket podjetja Četrta pot iz Kranja. Namen zamenjave
prejšnje aplikacije za registracijo delovnega
časa je bil poenostaviti evidentiranje zaposlenih v bolnišnici in uvesti elektronsko
planiranje delovnega časa ter omogočiti neposreden prenos evidentiranih podatkov o delovnem času zaposlenega v aplikacijo za
obračun plač.
PLANIRANJE IN RAZPOREJANJE DELOVNEGA
ČASA ZAPOSLENIH
Planiranje in razporejanje delovnega časa zaposlenih se izvaja
preko aplikacije Armoris. Aplikacija omogoča ročno in samodejno razporejanje zaposlenih na različna delovišča, delovna mesta
in v različne izmene in s tem načrtovanje potreb za nemoten
potek delovnih procesov in boljšo izkoriščenost delovnega časa
zaposlenih.
Proces planiranja in razporejanja delovnega
časa poteka na podlagi
vnesenih osebnih podatkov zaposlenih (ime
in priimek; matična
številka; opredelitev, na
katerih delovnih mestih,
deloviščih in v katerih
delovnih izmenah posamezni zaposleni lahko
dela), ki se vodijo in posodabljajo na podlagi
sprememb v kadrovski
evidenci, zato je ažurno
javljanje vseh sprememb
oz. prerazporeditev nujno za nemoteno delovanje aplikacije.

Poročilo o presoji v Splošni bolnišnici Novo mesto z dne 9.11.2010
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kultura organizacije
delovnega dne v mesecu za pretekli
mesec. Po tem roku, ročni vnos s strani
odgovorne osebe ne bo več mogoč.

INFORMIRANJE ZAPOSLENIH O
RAZPOREJANJU IN EVIDENTIRANJU DELOVNEGA ČASA

Mesečni plan razporeditev zaposlenih
je odgovorna oseba dolžna izdelati vključno do 20. dne v mesecu za
naslednji mesec. Razpored zaposlenih
se spreminja in prilagaja glede na dogodke tekom meseca do sprejemljivega
končnega razporeda. Izdelan mesečni
plan razporeditev se mora objaviti v
pisni obliki na oglasni deski posamezne
organizacijske enote, elektronska verzija razporeda za vsakega posameznega
zaposlenega pa je dosegljiva preko aplikacije Infomat.
Odgovorne osebe za elektronsko razporejanje zaposlenih na posamezni organizacijski enoti so vodje enot/odsekov/oddelkov oziroma pooblaščene
osebe s strani vodij.
Odgovorne osebe so odgovorne za
izdelavo mesečnega plana razporeditev za svojo organizacijsko enoto, ki obsega ročni vnos predvidenih odsotnosti
in vnaprej določenih razporeditev posameznih zaposlenih; sprotno spreminjanje in prilagajanje mesečnega razporeda zaradi nepredvidenih okoliščin
(npr. nepričakovana bolniška, druga izredna odsotnost) in sprotno sporočanje
spremembe delovišč zaposlenih.
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EVIDENTIRANJE DELOVNEGA
ČASA
Evidentiranje delovnega časa zaposlenih
se izvaja preko aplikacije RIS4i.
Evidentiranje delovnega časa se izvaja s
pomočjo identifikacijskih kartic na registrirnem terminalu. Zaposleni prihod in
odhod z dela evidentirajo na kateremkoli
izmed sedmih terminalov v zavodu. Vsak
zaposleni je dolžan evidentirati izključno
svoj prihod in odhod z dela. Razbremenjen je izbiranja oblik dela (turnusi,
dežurstva…), saj registracijski sistem temelji na vnaprej pripravljenem razporedu
(Armoris). Evidentiranje z identifikacijskimi
karticami drugih zaposlenih je prepovedano. Evidentiranje prisotnosti oziroma
odsotnosti je obveznost iz delovnega
razmerja. Vsako neupravičeno evidentiranje oziroma neevidentiranje pomeni
kršitev delovne obveznosti.
Odgovorne osebe za nadzor evidentiranja delovnega časa so vodje enot/
odsekov/oddelkov oziroma pooblaščene
osebe s strani vodij. Odgovorne osebe so
odgovorne za redno spremljanje stanja
delovne obveznosti zaposlenih po posamezni organizacijski enoti in s tem
zagotavljati verodostojnost in točnost
podatkov. Odgovorne osebe so dolžne
urediti evidenco delovnih ur oziroma
odsotnosti z dela do vključno tretjega

Informiranje o razporejanju in evidentiranju delovnega časa se zaposlenim
omogoča preko Infomata. Infomat zaposlenim v zavodu omogoča vpogled
v stanje delovnih ur in dopustov ter
vpogled v mesečni razpored delovnega
časa zaposlenega. Vsi redno zaposleni
delavci v bolnišnici so po pošti prejeli
osebna uporabniška imena in gesla, s
katerimi lahko praktično na kateremkoli računalniku v bolnišnici dostopajo do
omenjene aplikacije. Prav tako vsi novo
zaposleni v bolnišnici prejmejo podatke za vpis v Infomat. Vsak zaposleni je
dolžan in odgovoren za tekoče spremljanje evidence delovnega časa.
V kolikor zaposleni meni, da zapis v evidenci delovnega časa ni ustrezen (ne
odraža dejanskega stanja), je dolžan
odgovorni osebi v pisni ali elektronski
obliki najkasneje do zadnjega delovnega
dne v mesecu za tekoči mesec predlagati
spremembo vpisa, pri čemer je zaposleni
dolžan sporočiti natančen datum, uro in
navesti utemeljen razlog, ki opravičuje
ročno spremembo vnosa.

OBRAČUN PLAČ
Po zaključku tekočega meseca se podatki iz evidence delovnega časa z uporabo
programskega vmesnika samodejno
pripravijo za prenos v plače, kar je ena
izmed ključnih uporabnosti sistema za
obvladovanje delovnega časa zaposlenih. V mesecu novembru 2010 smo prvič
izvedli prenos za celotno bolnišnico in
tako bo tudi v prihodnje. Vsak zaposleni
pa lahko po obračunu plač primerja vrste
plačil na obračunskem listu in na izpisu
v Infomatu.
Nove aplikacije za evidentiranje in
planiranje delovnega časa naj bi olajšale
in tudi zmanjšale obseg dela, predvsem
pa poenostavile in digitalizirale dosedanje procese dela. Aplikacija omogoča tudi
veliko nadgradenj. Že v začetku prihodnjega leta bomo vzpostavili elektronsko
obdelavo in izdajo potnih nalogov.

stroka - izobraževanje
Doc. dr. Bojana Filej

Doc. dr. Bojana Filej nova prodekanica Visoke šole za
zdravstvo Novo mesto
S 1. septembrom 2010 je bila na Visoki šoli za zdravstvo Novo mesto imenovana nova
prodekanica za študijske zadeve, doc. dr. Bojana Filej.
Doc. dr. Bojana Filej prihaja iz štajerskega konca, natančneje iz Ruš pri
Mariboru in ji prevzem
funkcije prodekanice
predstavlja velik izziv.
Krajši čas je bila zaposlena v bolnišnici v
Mariboru na oddelku
za hemodializo, nato
pa je bila 27 let zaposlena v Zdravstvenem
domu Maribor. Najprej
je opravljala naloge
patronažne medicinske sestre, nato predstojnice enote pomoči
pri zdravstveni negi bolnika na domu in
vodje službe zdravstvene nege bolnika
na domu. Po 12 letih je zasedla delovno
mesto pomočnice direktorja za zdravstveno nego. Svojo profesionalno kariero
želi zaključiti v izobraževalni dejavnosti,
zato se je pred petimi leti v celoti »preselila« na Fakulteto za zdravstvene vede
Univerze v Mariboru. S fakulteto je sodelovala od same ustanovitve dalje, saj je
bila ena izmed pobudnic ustanovitve
šole in pripravljalka elaboratov za akreditacijo, ves čas pa je bila tudi visokošolska
učiteljica. Dva mandata je bila senatorka, predstojnica Katedre za zdravstveno
nego, predsednica Komisije za ocenjevanje kakovosti na fakulteti in članica iste
komisije na univerzi. Sodelovala je tudi
kot visokošolska učiteljica na Visoki šoli za
zdravstvo Izola, kamor je bila povabljena
kot ena izmed prvih predavateljic.
Bila je vodja Kolaborativnega centra SZO
za primarno zdravstveno nego, predsed-

nica regijskega društva
v Mariboru ter podpredsednica in predsednica
Zbornice – Zveze. Kot
predsednica zbornice
si je prizadevala pridobiti javna pooblastila in
zakonske spremembe,
kar je s sodelavci tudi
dosegla. Kot predstavnica zdravstvene nege je
bila članica Zdravstvenega sveta pri Ministrstvu za zdravje. Za svoje
delo je prejela najvišje
priznanje Zbornice –
Zveze Zlati znak.
Leta 2008 jo je Mednarodna liga humanistov proglasila za Mednarodno medicinsko
sestro.

Sodelovala je v mednarodnih projektih Evropske unije (Telenurse, Telenursing, TelenurseID, ODIN, NICE), Svetovne
zdravstvene organizacije (Potrebe ljudi po
zdravstveni negi, LEMON) in v bilateralnem
projektu z Nizozemsko – Količina in kakovost v zdravstveni negi.
Poleg prevzema funkcije prodekanice je
nosilka predmetov Teorija zdravstvene
nege ter Organizacija in vodenje v zdravstveni negi in zdravstvu.
Prepričana je, da ima Visoka šola za
zdravstvo Novo mesto postavljene čvrste
temelje in da bodo ob sodelovanju vseh
– visokošolskih učiteljev, strokovnih
sodelavcev, vseh kliničnih mentorjev in
vseh učnih zavodov v prihodnjem letu
vstopili v zdravstveni sistem dobri diplomanti.

Naše življenje je slikano iz mnogih drobnih,
v mozaik sestavljenih stvari, ki dajejo bivanju svoj čar.
Želimo vam, da bi znali v letu, ki prihaja,
poiskati trenutek za srečo.
Srečno v letu 2011, prijetno praznovanje
božičnih praznikov
in uresničitev mnogih pričakovanj
v letu, ki prihaja...
Prostovoljci Srednje zdravstvene in kemijske šole
mentoricami Glorio Šepec, Janjo Vovko in Mojco Simončič
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stroka - izobraževanje

Mag. Ana Podhostnik –
predstojnica Katedre za
zdravstveno nego na VŠZ
Novo mesto
V oktobru 2010 je bila na Visoki šoli za
zdravstvo v Novem mestu izvoljena
nova predstojnica Katedre za zdravstveno nego. Za mandatno obdobje
dveh let je bila na to mesto imenovana
predavateljica mag. Ana Podhostnik.
Člani so na eni izmed svojih sej sprejeli
naslednji letni načrt dela Katedre za
ZN za tekoče študijsko leto.
Predstojnica Katedre za zdravstveno nego Mag. Ana Podhostnik

1. Pedagoški proces
•
•

•
•
•
•

Spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela
Usklajevanje in izboljševanje dokumentacijskih in evalvacijskih obrazcev
za potrebe študentov, mentorjev in
visokošolskih učiteljev
Usklajevanje učnih načrtov za obvezne
in izbirne predmete ter izbirne module
s področja zdravstvene nege
Uvajanje sodobnih oblik dela, kot so
skupinske oblike dela, problemsko
učenje, učenje na izkušnjah
Priprava navodil in aktov za pripravo, oblikovanje in zagovor diplomske naloge
Spremljanje
kakovosti
izvedbe
izobraževalnega programa

2. Izobraževanje
•
•

•

Načrtovanje strokovnega izpopolnjevanja članov katedre v študijskem
letu
Spodbujanje izobraževanja članov katedre z namenom poglabljanja strokovnega znanja in prenosa le-tega v
prakso
Spodbujanje članov katedre k aktivni
udeležbi na konferencah in seminarjih ter prikaz njihovega strokovnega in

22

•
•
•

raziskovalnega dela
Spodbujanje članov katedre k objavljanju njihovega strokovnega in raziskovalnega dela v strokovnih revijah
Vsebinsko načrtovanje programa za
strokovno izpopolnjevanje mentorjev
iz učnih baz
Sodelovanje pri načrtovanju izvedbe
strokovnega srečanja ob svetovnem
dnevu zdravja (7. april)

3. Raziskovanje
•
•
•

Vzpodbujanje članov katedre k izvajanju aplikativnih raziskovalnih projektov
Vključevanje članov katedre v izvedbo
projektov
Poenotenje kriterijev za izvajanje anket, intervjujev in drugih oblik zbiranja
podatkov v učnih zavodih in priprava
navodil

Ob vsem navedenem pričakujemo konstruktivno in uspešno sodelovanje z vsemi
učnimi zavodi v regiji s ciljem zagotoviti
kakovostno izobraževanje vseh študentov
zdravstvene nege. V ta namen smo
dosegljivi na e-naslovu: ana.podhostnik@
guest.arnes.si in tel. številki: 07 393 00 32
in na 07 393 03 00.

Marjeta Berkopec, Barbara Luštek

Ideja o kirurškem spenjanju tkiva se je pojavila
že leta 1826. Prvi mehanski spenjalnik za zapiranje
želodca pri gastrektomijah
je leta 1909 razvil Humer
Hultl iz Budimpešte. Slaba
stran tega inštrumenta
je bila velikost in prevelika teža. Številni kirurški
inštrumenti za spenjaje tkiva, ki jih poznamo danes,
so se po bolnišnicah v svetu
razširili že v sedemdesetih
letih prejšnjega stoletja.
Proizvajalci vsako leto prihajajo na tržišče z vedno
novimi izboljšavami, ki
prinašajo manjše tveganje
in večjo varnost tako za
bolnika kot za osebje, ki z
inštrumenti rokuje.
Eden od ponudnikov kirurških
spenjalnikov v Sloveniji je družba
Johnson&Johnson. Konec novembra
so na inštitutu Ethicon Endo-Surgery v
Cincinnatiu v ZDA pripravili dvodnevno
strokovno izobraževanje za operacijske
medicinske sestre iz Slovenije. Strokovnega srečanja se je udeležilo 17 operacijskih
medicinskih sester iz različnih slovenskih
bolnišnic. Iz naše bolnišnice sva se strokovnega izobraževanja udeležili Barbara
Luštek in Marjeta Berkopec. Na inštitutu
Ethicon Endo-Surgery so odlično organizirali oba izobraževalna dneva, ki sta
kljub napornemu urniku kar prehitro
minila. Zanimivim in dinamičnim predavanjem so sledile praktične vaje v
laboratoriju. V predavanjih so nam predstavili uporabo električne energije in ultrazvoka v kirurgiji, uporabo kirurških spenjalnikov tkiva za odprte in endoskopske
operacije, šivalni material in nas opozorili na najpogostejše napake pri uporabi
spenjalnikov. Udeleženci srečanja smo se

stroka - izobraževanje

Strokovno izobraževanje o
kirurškem spenjanju tkiva

V večeru tihem pridna roka
nežno gladko nit prepleta,
čudovite vzorce spleta,
polne sanj in domišljije,
kot da nit življenja vije.
Dobre želje združi v zvezde,
srečo v sonce oblikuje,
nato pa robu bele čipke cvetove upanja nasuje.
Tako ljubeče naj usoda stke
vam dneve v novem letu.
Skrbno trenutke naj izbira,
previdno naj poti ubira.

aktivno vključevati v prezentacije, saj smo
bili pogosto izzvani od predavateljev. Ves
čas predavanj smo sedeli v krogu in predavatelj te je kadarkoli izzval z vprašanjem
ali zaprosil, da na primer pokažeš, kako
zamenjaš polnilo v spenjalniku. S prikazom primerov iz klinične prakse so nam
predstavili, do kakšnih napak lahko pride
ob napačnem rokovanju z inštrumentom.
Pri vajah v laboratoriju, ki so bili opremljeni z najsodobnejšo tehnologijo, smo
na živem tkivu lahko praktično vadili uporabo kirurških spenjalnikov, endoskopskega kirurškega noža in endoskopskega
ultrazvočnega noža. Razdeljeni smo bili v
skupine po trije udeleženci, vsaka skupina
je imela svojega moderatorja, ki je usmerjal vaje. Najprej je moderator predstavil
inštrumentarij, vsak udeleženec je vadil
rokovanje s posameznim inštrumentom
in imel priložnost, da ga praktično uporabi
na živem tkivu. Delali smo tako z instrumenti za klasične odprte operacije, kot z
endoskopskim inštrumentarijem. V okviru
izobraževanja so nas peljali tudi na ogled
celotnega inštituta in nam predstavili,

kakšna je pot od ideje do končnega izdelka. Vsakodnevno se ukvarjajo z iskanjem
novih izboljšav in vsak izdelek neštetokrat
testirajo, preden ga spustijo na tržišče.
Kljub naporni in dolgi poti v Ameriko in
nazaj sva bili obe zelo veseli, da sva dobili
priložnost in sva se lahko udeležili tega
strokovnega izobraževanja. Specialna
znanja nisva pridobili samo zase, ampak
za celoten kolektiv operacijskih medicinskih sester. Operacijske medicinske sestre
se dnevno srečujemo z uporabo kirurških
spenjalnikov, saj si danes abdominalne
kirurgije brez uporabe le-teh nihče več
ne predstavlja. Vsak posameznik se mora
zavedati, da se s pravilno uporabo tega
inštrumentarija zmanjša tako tveganje za
bolnika kot tudi stroški za bolnišnico.
Nova specialna znanja, ki sva jih pridobili,
sva že prvi dan po vrnitvi na delo predstavili svojim sodelavcem, uvedli smo že
izboljšave, na katere so nas opozorili. Na
timskem sestanku smo se pogovorili tudi
o najpogostejših napakah pri rokovanju s
spenjalniki.

Srečno in veselo
Novo leto 2011!

Janda Špiler,
predstojnica oddelka
za anestezijo,
intenzivno terapijo
in terapijo bolečine
s sodelavci
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stroka - izobraževanje

Strokovno izobraževanje

Upokojene medicinske sestre se še vedno izobražujejo

Anica Ribič

Zdravstvena nega in rentgenska diagnostika
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto je novembra letos organiziralo strokovno srečanje z naslovom „Zdravstvena nega in rentgenska diagnostika,« na katerem so predavali radiološki inženirji in zdravnik specialist radiolog iz radiološkega oddelka
Splošne bolnišnice Novo mesto. Predstavili so osnove radiološke tehnologije, ki postaja v zadnjem času vse bolj digitalizirana, radiološke preiskovalne metode in pripravo pacientov nanje,
radiološko patologijo in varstvo pred ionizirajočim sevanjem.
Priprava pacientov na radiološke preiskave je pomembna za vse zdravstvene delavce, zato objavljamo kratek povzetek tega predavanja.
PRIPRAVA PACIENTA NA RADIOLOŠKE PREISKAVE
Pacienti morajo biti za radiološke postopke ustrezno pripravljeni.
Kadar gre le za nativno slikanje, velja pravilo, da je slikani predel
brez oblačil, obutve, nakita in drugih dodatkov. Ker je slika dvodimenzionalna, bi lahko vse, kar je na pacientu in ne prepušča žarkov
(nakit, sponke, metalne aplikacije, elektrode, cevke ipd.), lahko
ocenjevali, kot da je znotraj pacienta. Poleg tega je moteče, ker
lahko prekriva pomemben detajl slikanega področja, navsezadnje
tudi nič takega ne sodi na rentgenogram.
Za preiskave z uporabo kontrastnega sredstva so poleg že omenjenega pravila zahtevane še posebne priprave.

Preiskave gastrointestinalnega trakta
Kontrastno sredstvo je barijeva suspenzija, ki jo pacient zaužije
peroralno ali pa se mu aplicira po črevesni cevki. Za preiskavo akta požiranja (žrela in požiralnika) pacient ne potrebuje
posebnih priprav. Za pregled želodca in dvanajstnika mora biti
tešč. Priprava na irigografijo pa je zahtevnejša. Pacient mora
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imeti izpraznjeno in dobro izčiščeno debelo črevo. Čiščenje
je zahteven postopek, posebno naporen za srčne in ledvične
bolnike. Vsem je skupno navodilo, naj en teden pred preiskavo
ne uživajo sadja, ki ima drobne peške (grozdje, kivi) in živila s
semeni. Prav tako je priporočljivo pred pričetkom odvajanja
namazati analno odprtino z mastno kremo, da ta predel med
in po čiščenju ne peče.
Zdravi preiskovanci naj 1 dan pred preiskavo zjutraj vzamejo 2
tableti Dulcolax-a, popoldne pa popijejo 6-8 l Donat-a Mg
Pacienti z okvaro srca ali ledvic naj se pripravijo po navodilu
lečečega zdravnika oziroma zdravnika internista-specialista.
Običajno se pripravijo tako, da 2 dni pred preiskavo uživajo le
lahko hrano in popijejo 3 l Donat-a Mg, 1 dan pred preiskavo
smejo uživati le tekočino (vodo, bistro juho, čaj), zjutraj vzamejo
2 tableti Dulcolax-a, zvečer pa popijejo 3-4 l pogretega Donat-a
Mg.
Čiščenje je končano, ko se izloča le še bistra, svetlo rumena
tekočina. Če ni, je potrebno še piti Donat Mg.

stroka - izobraževanje
Preiskave z intravenozno aplikacijo jodovega
kontrastnega sredstva

slikanje z uporabo kontrasta je bolje nadomestiti z drugo preiskavo (UZ, MR ), dobro se je tudi posvetovati s tirologom.

Jodova kontrastna sredstva imajo direkten toksičen vpliv na epitel
ledvičnih tubulov in lahko povzročijo kontrastno nefropatijo. To
je akutna odpoved ledvic, ki nastopi znotraj 48-ih ur po parenteralni uporabi kontrastnega sredstva pri bolnikih, ki nimajo drugega znanega vzroka za razvoj akutne odpovedi ledvic (Benedik,
2006).

Tudi diabetiki, ki so na peroralnem zdravljenju z bigvanidi, so
potrebni velike pozornosti in previdnosti. Bigvanidi so zdravila,
ki zmanjšujejo nivo glukoze v krvi: Aglurab, Avandamed, Eucreas,
Glucophage, Gluformin, Glucovance, Metfogamma, Metformin,
Siofor.

Pomembno je, da prepoznamo skupine bolnikov z visokim tveganjem za razvoj kontrastne nefropatije. To so:
• bolniki z že znano okvaro ledvic
• sladkorni bolniki
• bolniki, ki imajo plazmocitom
• bolniki s kongestivno srčno odpovedjo
• starejši ljudje
• bolniki, ki so utrpeli srčni infarkt znotraj 24 ur
• hemodinamsko nestabilni bolniki
• bolniki z anemijo
• bolniki, ki uživajo nesteroidne antirevmatike, ACE inhibitorje
in nefrotoksična zdravila
Da bi pojav kontrastne nefropatije omejili na kar se da nizko raven,
moramo dobro pregledati bolnikove laboratorijske izvide sečnine
in S-kreatinina ali GFR (stopnja glomerulne filtracije) Prepoznati
moramo bolnike iz skupin z visokim tveganjem, potrebno je tudi
skrbno pretehtati indikacijo. Če je možno priti do enakovrednih
rezultatov oz. izvidov s preiskavo brez uporabe kontrastnega
sredstva, se je potrebno odločiti za drugo ustrezno preiskavo,
npr. ultrazvok. Dobra hidracija per os pred preiskavo in po preiskavi ima pomembno vlogo. Priporoča se čim manjša količina
uporabljenega kontrasta.
Druga komplikacija, ki lahko nastopi po aplikaciji kontrasta, je
preobčutljivostna reakcija. Za preprečevanje te komplikacije je
pomembno prepoznati ljudi, ki imajo že znano preobčutljivost
na rentgenska kontrastna sredstva, in ljudi, ki imajo alergijske
bolezni (atopiki). Zopet je potrebno podrobno preučiti indikacijo.
Diagnostični prostor, v katerem se opravlja kontrastna slikanja,
mora biti dobro opremljen z vsemi medikamenti in opremo za
reševanje zapletov pri preobčutljivostnih reakcijah.
Tudi bolniki z boleznimi ščitnice morajo biti deležni posebne
pozornosti. To so vsi s hipertireozo in pa tisti, ki imajo povečano
ščitnico. Hipotireoza ni problematična. Pozornost velja anamnezi,

V primeru, da ima diabetik normalno funkcijo ledvic, omenjenega
zdravila naj ne vzame 48 ur po preiskavi. Če pa ima slabšo funkcijo
ledvic (S-kreatinin večji od 133 µmol/l), zdravila ne sme vzeti 48 ur
pred preiskavo in 48 ur po preiskavi. Zdravilo vzame lahko, ko je
S-kreatinin v mejah normale. Pri povišani vrednosti S-kreatinina
je po aplikaciji kontrasta priporočeno kontrolirati vrednost tega
retenta. Glede jemanja zdravil pa se je dobro posvetovati tudi z
diabetologom.

Preiskave z intravenozno aplikacijo
gadolinijevega kontrastnega sredstva
Za magnetno-resonančna slikanja se uporabljajo gadolinijeva
kontrastna sredstva. Problematično je dolgoročno zadrževanje
gadolinija v tkivih. Gadolinijevi kontrasti lahko povzročijo nefrogeno sistemsko fibrozo, ki prizadene kožo, sklepe ali notranje organe. Zato moramo pred aplikacijo kontrasta poznati pacientovo
funkcijo ledvic, saj se kontrast preko njih izloča iz organizma.
Upoštevati moramo posebna priporočila, ki zadevajo presejanje
bolnikov preko laboratorijskih izvidov krvnih retentov (sečnina,
S-kreatinin), otroke in starejše bolnike ter doječe matere. Svetuje
se prekinitev dojenja za 24 ur po aplikaciji gadolinijevega kontrasta.
Iz opisanega vidimo, da jodova in gadolinijeva kontrastna sredstva
niso nedolžna „barvila“, kot jih pogosto imenujemo. Vendar brez
njih preprosto pač ne gre. Zato moramo prej, preden pacientu
opravimo preiskavo z aplikacijo kontrastnega sredstva, vedno
skrbno pretehtati, ali prinaša večjo korist od možnega tveganja!
Viri:
•
•
•

Slovensko zdravniško društvo. Združenje internistov. Strokovni sestanek (2006, Ljubljana).
www.radiologija.si/.../pripravabolnika na kontrastno preiskavo/navodila za radiologa
25 01 2009.doc
www.jazmp.si/sporočila za javnost
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stroka - izobraževanje
Zlata Rebolj

Kompetence medicinske sestre in
profesionalizacija zdravstvene nege
Zdravstvena Fakulteta v Ljubljani že več let organizira strokovna srečanja, poimenovana po Stani Kavalič, višji medicinski sestri in dolgoletni predavateljici na nekdanji Višji šoli
za zdravstvene delavce, ki je z nekaterimi sodelavkami najbolj zaslužna za pripravo, izdelavo in uveljavitev programa
izobraževanja medicinskih sester na fakultetni ravni. Letošnje
srečanje je bilo namenjeno kompetencam medicinske sestre v
zvezi s profesionalizacijo.
2. decembra je bil neprijeten zimski dan.
Vremenska napoved je obetala veliko
količino snega. Pretresale so nas novice
o tragični prometni nesreči, ki se je zgodila minuli vikend. Vse slabo me kljub
temu ni odvrnilo od poti v Ljubljano,
kjer so na Zdravstveni fakulteti organizirali strokovno srečanje Dan Stane
Kavalič.
Gospa Stana Kavalič je bila tudi moja
učiteljica zdravstvene nege na takratni Višji šoli za zdravstvene delavce.
Spoštovana učiteljica si je zelo prizadevala za profesionalizacijo zdravstvene
nege. Rdeča nit strokovnega srečanja
so bile kompetence v zdravstveni negi,
prevzemanje kompetenc zaposlenih v
zdravstveni negi, poznavanje, zavedanje
odgovornosti prevzemanja kompetenc
in aktivnosti drugih poklicnih skupin.
Zaposleni v zdravstveni negi kot nosilci stroke zdravstvene nege delujejo
v zdravstveno -negovalnem timu in so
odgovorni za zdravstveno – negovalni
proces, zato morajo imeti določeno znanje, sposobnosti, osebnostne značilnosti
ter motiviranost oziroma kompetence.
Uspešnost kompetenc se odraža v obliki
opravljenega konkretnega dela, ki je v
skladu z določenim standardom. Dobro
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izvajanje kompetenc v zdravstveni negi
omogoča kakovostnejšo zdravstveno
nego, zadovoljstvo oseb, ki jo potrebujejo
in tistih, ki so vključeni v njeno izvajanje
(Bobnar, 2010).
V našem prostoru se ravno zaradi premajhnega poznavanja kompetenc in kompetentnosti še vedno ne moremo pohvaliti z ustreznim položajem zdravstvene
nege v zdravstvenem sistemu, Zelo me
je pritegnilo predavanje diplomiranega
zdravstvenika, gospoda Andreja Bračiča,
ki je v prispevku »Odkloni pri predpisovanju in dajanju zdravil kot posledica
nedorečenih kompetenc?« opisal primer, ko se medicinke sestre ne zavedajo
odgovornosti pri dajanju zdravil. Ali gre
pri tem za nejasno določitev kompetenc,
(ne)strokovno medpoklicno sodelovanje,
pomanjkanje protokolov, kliničnih poti ali
skrivanja za tradicionalnim sistemom?
Na podlagi raziskave prikazuje odklone
ter vzroke za njihov nastanek pri predpisovanju in dajanju zdravil. Raziskava
pokaže, da so odkloni v večini posledica

nedorečenih kompetenc, pri čemer
gre za velik razkorak med tem, kar je
zdravnik predpisal in tem, kar je bolnik
prejel.
Predavanje gospe Darinke Klemenc,
predsednice Zbornice – Zveze, in gospoda Roberta Sotlerja, zagovornika
pacientovih pravic za področje Dolenjske in Bele Krajine, z naslovom »Komu
in katere informacije lahko sporočamo
pacientu in njegovim bližnjim v okviru
zdravstvene nege«, je bilo ravno tako
zanimivo. Spoznanja, ki so bila predstavljena, nam bodo zagotovo v pomoč
pri vsakodnevnih pogovorih s pacienti
in njihovimi bližnjimi.
Spoštovane predavateljice in predavatelji so nam poskušali predstaviti
kompetence v zdravstveni negi in
nas osvestiti o prevzemanju kompetenc in posledično tudi odgovornosti.
Pomembno sporočilo strokovnega
srečanja je v tem, da si moramo prizadevati za upoštevanje Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki navaja, da zdravstveni delavec lahko samostojno opravlja
vsako delo, za katero ima ustrezno izobrazbo in je zanj usposobljen ter ima
na razpolago ustrezno opremo, za svoje
delo pa prevzema etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost.

stroka - izobraževanje
Danica Lukšič

Krvavitve na ORL področju prvo strokovno izobraževanje MS in ZT
v otorinolaringologiji
Po prvi pobudi s Primorske v letu 2008, da bi
ustanovili Sekcijo MS v otorinolaringologiji, je
do organizacije 1. strokovnega izobraževanja
preteklo kar nekaj časa, potrebne pa je bilo
tudi precej energije, dobre volje in medsebojnega usklajevanja. Toda kjer je volja, je
tudi pot. In smo jo dočakali - organizacijo
in izvedbo prvega srečanja sekcije MS in ZT
v ORL, ki so jo uspešno pripravili zdravniki,
MS in ZT Klinike za ORL in CFK v Ljubljani.
Enodnevno srečanje je potekalo 8. decembra v Ljubljani z naslovom: Krvavitev na ORL
področju. Naslov in vsebina srečanja sta
bila izbrana po tehtnem premisleku, saj je
v otorinolaringologiji prav krvavitev tista, ki
zahteva adekvatno in urgentno ukrepanje, za
katerega pa so poleg znanja potrebne tudi
izkušnje in stalno spremljanje novitet. UKC
Ljubljana ima velike možnosti spremljanja
napredka, znanje, dolgoletne izkušnje, zato
tudi odločitev, da prvo srečanje organizira
UKC Ljubljana, ni bila naključna.
Po uvodnih nagovorih predsednika sekcije
g. Matjaža Mrharja, ge. Darinke Klemenc ter
ge. Jožefe Hartman smo prisluhnili zanimivim
temam, ki so bile prikazane v štirih sklopih:
• krvavitev iz ušesa
• krvavitev iz traheostome
• krvavitev iz ust in žrela
• krvavitev iz nosu
Na koncu pa so bile organizirane tudi
delavnice iz omenjenih sklopov s predstavitvijo pripomočkov za nego bolnika, novitet in
pripomočkov za zaustavljanje krvavitev.
Vsak sklop so najprej predstavili otorinolaringologi, nato pa so medicinske sestre prikazale
zdravstveno nego.
Ga. Saba Battelino, dr. med, je že v prvem sklopu o krvavitvi iz sluhovoda opozorila, da je to
simptom, pri katerem moramo vedno pomisliti na poškodbo ali hujše obolenje zunanjega
in srednjega ušesa in da moramo omenjeni
podatek v anamnezi vzeti kot resen bolezenski
znak, hkrati pa preprečiti vsakršni vstop vodi in
bakterijam v krvaveče področje. Vlogo MS, ki

temelji predvsem na dobri psihofizični pripravi bolnika na otorinolaringološki pregled
in morebitni operativni poseg, sta prikazali
diplomirani medicinski sestri Maja Zore in
Sonja Krajnik.
Krvavitve na vratu in krvavitve iz traheostome je predstavil g. dr. Janez Fischinger. Prav
krvavitve v področju vratu, majhne, zmerne
ali masivne – pozna masivna krvavitev kot
posledica nastanka fistule med trahejo in
brahiocefalično arterijo, so za zdravstvene
delavce velik izziv, bolnika pa lahko reši le
ustrezna, takojšnja pomoč, ki so jo nazorno
prikazale ge. Biserka Verebič, dms, Mojca
Žurga, dms in Hedvika Rus, dms.Opozorile so
na pravilno tehniko aspiriranja pri krvavitvi
iz traheostome - kateter naj se vstavlja in
odstranjuje nežno in previdno. Če bolnik lahko kašlja in je pri zavesti- to pomeni krvavitev
le 0.5 - 1 cm izpod nivoja trahealne kanile
(Russell,2005). Vzglavje pa naj bo dvignjeno vsaj za 30 ali več stopinj (Carpen,2005).
Poudarile so tudi pomen vlaženja vdihanega
zraka, ker se s tem prepreči zapora dihalnih
poti z zasušenimi izločki. Zaradi respiratornih
izločkov je zelo pomembna tudi podlaga ob
trahealni kanili ter nega kože okoli stome.
Tudi o krvavitvi iz ust in žrela je predaval dr.
Janez Fischinger. Najpogosteje se v praksi
srečujemo s krvavitvijo iz žrela, ki nastane
kot zaplet po tonzilektomiji oz. adenotomiji. Prva pomoč vključuje kompresijo
krvavečega predela, elektrokavterizacijo,
šivanje manjših žil. Priporoča se tudi uporaba 3% vodikovega peroksida. ZN pri pacientu s krvavitvijo v žrelu sta prikazala ga.
Tatjana Vidnjevič, dms in g. Nejc Pečnik,
zt. MS morajo spremljati predvsem znake
in simptome, ki kažejo na krvavitev iz ustne votline in žrela: pljuvanje sveže krvi,
obilno izrazito požiranje, grgajoč zvok, ki
prihaja iz žrela pri dihanju in ni prisoten
pri požiranju, nenadno bruhanje sveže
krvi ali krvi spremenjene barve in konsistence (McMahon,2005). Bolnik naj krvi ne
požira, ampak jo izpljune v ledvičko, MS

odstrani iz ust vidne tujke, zobno protezo in
nakit, okoli vratu pa nanese hladne obkladke.
Bolnika se priključi na monitor za nadzor vitalnih funkcij, opazuje pa se tudi znake šoka:
bledico, mrzlico, hipoksijo in zmanjšano Sp02
(McMahon,2005).
V življenju pa se najpogosteje srečujemo
s krvavitvijo iz nosu. Predstavil jo je g. Jure
Urbančič, dr. med. Pogost, včasih povsem nenevaren bolezenski znak, lahko skriva hude
bolezenske spremembe in zna biti težko obvladljiv. Pojavlja se pri vsaj 60% ljudi. Delimo jih
na sprednje in zadnje. Blage nastanejo predvsem
zaradi mehanske manipulacije sluznice - vrtanje
po nosu, energično brisanje nosu, zadajšnje pa
so povezane z žilnimi boleznimi - hipertenzijo,
terapijo z antitrombotiki, antikoagulanti, pretiranim uživanjem alkohola,…Terapija obsega
aplikacijo vazokonstriktorjev (adrenalin, kokain),
mehanske tamponade in kavterizacijo. MS naj
bi predvsem: pomirila bolnika, bolnik naj sede
z glavo nagnjeno naprej, brado naj položi na
prsi, usta naj ima odprta, da lahko izpljune kri in
s palcem in kazalcem stisne obe nosnici ter jih
drži stisnjene neprekinjeno 10 - 15 min, krvi naj
ne požira, na zatilje položi ledene obkladke, po
zaustavitvi krvavitve pa naj ne izpihuje krvnih
strdkov (Battelino,2006). Prvo pomoč sta nazorno prikazali ga. Marina Smogavec, dms in
ga. Suzana Bičanin, dms.
Vsi sklopi so bili strokovno zelo dobro predstavljeni. Teme so bile zanimive tako za zaposlene v otorinolaringologiji, ki se z omenjenimi
težavami vsakodnevno srečujemo, kot tudi za
zaposlene na ostalih oddelkih in v osnovnem
zdravstvu. Predvsem dobro poznavanje problema vodi v adekvatno reagiranje, ki je pri
krvavitvah ključnega pomena.
Hvala predavateljem za res visoko strokovni seminar, SB Novo mesto za odobritev,
sodelavkam in sodelavcem pa zato, ker so nam s
svojim podvojenim delom omogočili, da smo se
izobraževanja lahko udeležili v večjem številu.
Ne dvomim, da bo tudi drugo strokovno srečanje
naslednje leto v Mariboru, enako uspešno.
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mednarodni dnevi

10. December 2010 - svetovni dan človekovih pravic

Pravice starejših kot ogledalo družbe
10. decembra 1948 je bila v Parizu sprejeta splošna deklaracija o človekovih pravicah. Omenjena deklaracija predstavlja skupen ideal vseh ljudstev in narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in posamezniki razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter zagotovili njihovo
splošno priznanje in spoštovanje.
Priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe in
njihovih enakih in neodtujljivih pravic
pomeni priznanje temelja svobode,
pravičnosti in miru na svetu. Zanikanje in
teptanje človekovih pravic sta pripeljala
do barbarskih dejanj, žaljivih za človeško
vest, in ker je bila stvaritev sveta, v katerem bi imeli vsi ljudje svobodo govora
in verovanja in v katerem ne bi živeli v
strahu in pomanjkanju, naj bi bila spoznana za najvišje prizadevanje človeštva.
Nujno je potrebno, da se človekove pravice zavarujejo z močjo prava, da človek
ne bi bil prisiljen zatekati se v skrajni sili
k uporu zoper tiranijo in nasilje. Nujno je
potrebno pospeševati razvoj prijateljskih
odnosov med narodi. Ljudstva Združenih
narodov so ponovno potrdila svojo vero
v temeljne človekove pravice in dostojanstvo ter vrednost človekove osebnosti, v enakopravnost moških in žensk ter
se odločila, da bodo podpirala družbeni
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napredek in ustvarjanje boljših življenjskih
pogojev v večji svobodi. Vse države članice
so se zavezale, da bodo, v sodelovanju z
Združenimi narodi, pospeševale splošno
in resnično spoštovanje človekovih pravic
ter temeljnih svoboščin. Skupno razumevanje teh pravic in svoboščin je največjega
pomena za popolno uresničitev te zaveze
(iz Wikipedia).
Mednarodni dan človekovih pravic so
letos obeležile številne nevladne organizacije in državne institucije. Varuhinja človekovih pravic je s posvetom in
okroglo mizo, ki sta potekala na Pravni
fakulteti v Ljubljani, opozorila na nekatera vprašanja, ki pomembno vplivajo
na uresničevanje pravic starejših ljudi.
Svoja stališča glede tega so predstavili
predstavniki različnih institucij in civilne
družbe. Amnesty International Slovenije
se je z vseslovenskim maratonom pisanja
in podpisovanja apelov pridružila kolegom v Amnesty po vsem svetu, ki na ta

dan zahtevajo, da se človekove pravice
spoštuje, varuje in uresničuje. Maraton
je potekal v izobraževalnih ustanovah
in v središču Ljubljane, pisanje apelov
je bilo organizirano tudi v več kot 30
slovenskih šolah. Mimoidoči so na
Prešernovem trgu v Ljubljani lahko s
podpisovanjem apelov izrazili podporo desetim posameznikom in posameznicam, ki so jim kršene človekove
pravice.
Društvo študentov Pravne fakultete
Univerze v Mariboru je z okroglo mizo
javnost opozorilo na kršenje človekovih
pravic, ki so nastopile z gospodarsko krizo. Izpostavili so problem odpuščanja
delavcev, v razpravi pa sta sodelovali
tudi varuhinja človekovih pravic in
ustavna sodnica Etelka Korpič Horvat.
Vir:
•

http://www.uem.gov.si/

mednarodni dnevi

Zagovornik načela enakosti
Zagovornik načela enakosti deluje pri Uradu za
enake možnosti Vlade RS in je pristojen za obravnavo primerov domnevnih kršitev prepovedi
diskriminacije. Na podlagi izvedenega javnega
natečaja ga na predlog predstojnika Urada imenuje Vlada RS za obdobje petih let.
Julija letos je bil za zagovornika imenovan Boštjan Vernik Šetinc
(na fotograﬁji 1; foto Borut Peterlin, Mladina).

Zagovorništvo načela enakosti
Poleg spola so lahko razlog za neenako obravnavanje oziroma
diskriminacijo tudi druge osebne okoliščine, khrati pa diskriminacija ni problem, značilen samo za Slovenijo. Z neenakim obravnavanjem se spopadajo v vseh državah, članicah Evropske unije,
zato sta bili z namenom boja proti diskriminaciji sprejeti direktivi
o uresničevanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na
rasno ali etnično poreklo (Direktiva 2000/43/ES) in o splošnih
okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (Direktiva 2000/78/ES). Na njuni podlagi so posamezne države članice
sprejele posebne zakone. V Sloveniji je to Zakon o uresničevanju
načela enakega obravnavanja (v nadaljevanju: ZUNEO), ki ureja institut zagovorništva načela enakosti.
Zagovornik oziroma zagovornica načela enakosti od leta 2005
obravnava primere domnevne diskriminacije glede na katerokoli
osebno okoliščino (spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, vero
ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali drugo
osebno okoliščino). Namen obravnave je odkrivanje in opozarjanje
obstoja diskriminacije ter osveščanje javnosti v zvezi s to problematiko. Daje splošne informacije in pojasnila v zvezi z diskriminacijo,
pri obravnavi primera pa opozarja na ugotovljene nepravilnosti ter
priporoča, kako jih odpraviti ter tako prispeva k reševanju nesoglasij
med sprtima stranema po mirni poti.

Kaj pomeni diskriminacija?
S pojmom diskriminacija označujemo neenako obravnavanje.
O diskriminaciji govorimo predvsem, kadar so posamezniki
ali skupine zaradi določene osebne okoliščine obravnavani
slabše od drugih.
Do neenakega obravnavanja lahko pride na vseh področjih
družbenega življenja.
Med najpomembnejša področja sodijo:
• zaposlovanje,
• delovna razmerja,
• vključevanje v organizacijo delavcev ali delodajalcev in
druga poklicna združenja,
• socialna zaščita, vključno s socialno varnostjo in zdravstvenim varstvom,
• socialne ugodnosti,
• izobraževanje,
• dostop do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno
s stanovanji, in preskrba z njimi.

Kdaj se lahko obrnete na zagovornika?
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mednarodni dnevi
Posameznice oziroma posamezniki se lahko na zagovornika
obrnejo v naslednjih primerih:
• za splošni nasvet ali pomoč v zvezi z uveljavljanjem pravic,
• s prošnjo za predhodno mnenje o tem, ali bi s kakšnim svojim
dejanjem, storitvijo ali opustitvijo le-tega lahko kršil načelo
enakosti zaradi osebnih okoliščin,
• zaradi obravnave primera domnevne diskriminacije.
Obravnava primera domnevne diskriminacije je:
• neformalna, se torej ne zaključi z izdajo neke obvezujoče
odločitve,
• za vse vpletene brezplačna, torej dostopna širokemu krogu
oseb.
Zagovornik ne obravnava pobud, iz katerih očitno izhaja, da
ne gre za primere kršitve prepovedi diskriminacije.
Vložitev pobude
Obravnava primera se začne na pisno ali ustno pobudo, podano
na zapisnik. Pobuda je lahko tudi anonimna, vendar mora vsebovati dovolj podatkov za obravnavo primera.
Pri pripravi pobude pomagate z obrazcem (Fotograﬁja 2)
Pobudo je potrebno vložiti čim prej oziroma najkasneje v enem
letu od nastanka primera. Zagovornik lahko zaradi pomembnosti oziroma resnosti zadeve obravnava tudi pobude, vložene
po preteku tega časa.
Potek obravnave
Postopek pred zagovornikom je praviloma pisen. Zagovornik
lahko od vseh vpletenih zahteva določena pisna pojasnila, če
oceni, da bo to pripomoglo k razjasnitvi primera, pa jih lahko
povabi tudi na razgovor.

priporoči, kako naj se odpravijo. Kršiteljici oziroma kršitelju lahko
postavi rok, v katerem ga mora obvestiti o uvedenih ukrepih za
odpravo nepravilnosti.

Kako je diskriminirana oseba lahko zaščitena
med obravnavo?

Kaj se zgodi, če mnenje zagovornika ni
upoštevano?

Že med samo obravnavo primera lahko zagovornik pisno pozove
pravno osebo oziroma drug subjekt, pri katerem je do domnevne
kršitve prišlo, da z ustreznimi ukrepi prepreči, da diskriminirana
oseba ne bi bila izpostavljena neugodnim posledicam zaradi
njenega ukrepanja (prepoved povračilnih ukrepov) oziroma, da
odpravi takšne posledice. Enako varstvo je zagotovljeno tudi osebi, ki pomaga žrtvi diskriminacije.

Obravnava primera domnevne kršitve prepovedi diskriminacije
je neformalna. Obravnava se zaključi z mnenjem, ki pa ni pravno
zavezujoče. Vendar lahko zagovornik, če kršiteljica oziroma kršitelj
ugotovljenih nepravilnosti ni odpravil oziroma če ni v določenem
roku obvestil zagovornika o sprejetih ukrepih, svoje pisno mnenje
odstopi pristojni inšpekciji.

Kako se obravnava primera zaključi?
Zagovornik lahko ustavi obravnavo primera:
• če to zahteva pobudnica oziroma pobudnik,
• če pobudnica oziroma pobudnik ne kaže več zanimanja za
nadaljevanje postopka,
• če zagovornik zaradi pomanjkljivih podatkov ne more izdelati
mnenja.
Sicer pa se obravnava primera domnevne kršitve diskriminacije
praviloma zaključi s pisnim mnenjem, v katerem zagovornik navede svoje ugotovitve, opozori na ugotovljene nepravilnosti in

30

Inšpektorica oziroma inšpektor je dolžan obravnavati mnenje zagovornika. Če tudi sam oceni, da so podani vsi znaki
diskriminacije, je dolžan predlagati uvedbo postopka zaradi
prekrška. Poleg tega ima pravico in dolžnost odrediti ustrezne ukrepe za zavarovanje diskriminirane osebe ali osebe, ki pomaga žrtvi diskriminacije pred povračilnimi ukrepi
oziroma odrediti odpravo neugodnih posledic povračilnih
ukrepov.
Posebnosti pravnega varstva diskriminiranih oseb
Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja določa,
da imajo diskriminirane osebe pravico do obravnave kršitve v
vseh sodnih in upravnih postopkih ter pred drugimi pristojnimi

mednarodni dnevi
organi.
Diskriminirane osebe imajo pravico tudi do odškodnine po splošnih pravilih civilnega prava.
Zelo pomembna določba za postopek dokazovanja kršitve prepovedi diskriminacije
je, da je dokazno breme na domnevni kršiteljici oziroma kršitelju. Ta je namreč
tisti, ki mora dokazati, da ni kršil načela enakega obravnavanja, kadar diskriminirana oseba navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je bila kršena prepoved
diskriminacije.
Nevladne organizacije lahko sodelujejo v postopkih na strani diskriminirane osebe
oziroma z njenim soglasjem začnejo tak postopek.

Poročila o delu zagovornika
Ker je delo zagovornika javno, ta najkasneje do konca marca pripravi poročilo o
svojem delovanju za preteklo leto. Urad za enake možnosti poročilo predloži v
sprejem Vladi RS ter ga posreduje medijem.
Redna priprava poročil omogoča tudi sistematično spremljanje razmer na tem področju
in na podlagi tega predlaganje ustreznih zakonodajnih in drugih ukrepov.
Vir:
•

http://www.uem.gov.si/
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voščila
Spoštovane bolníce, dragi bolniki,
dragoceno osebje!
»Nosite bremena drug drugemu« (Gal 6,2)
Misel apostola Pavla iz pisma Galačanom je geslo »Leta krščanske dobrodelnosti in solidarnosti«. Dobrodelnost in solidarnost sta naravnani proti revščini in
izključenosti – in to je tudi naloga evropske skupnosti v letu boja proti revščini in
izključenosti.
Z izrazi – ubogi, revni, izključeni - označujemo in razumemo tiste ljudi med nami
in v svetu, ki nimajo najpotrebnejšega za življenje in zato ne morejo dostojno
živeti. In vemo, da jih je veliko – da, tudi med nami, tukaj, čisto blizu nas! Potrebno
je odpreti oči srca in videti, razumevati, začutiti s srcem, se vživeti v njihovo situacijo, sprejemati in deliti, stopiti z njimi na pot reševanja problemov in stisk – biti
Z NJIMI…
Apostol Pavel je bil učenec Jezusa iz Nazareta, Kristusa Gospoda. Vedel je, da je bil
njegov Učitelj v pomoč ljudem vseh starosti, predvsem revnim in tudi bogatim, veselim in žalostnim, zelo pogosto bolnim, trpečim, preizkušanim, žalujočim, … - v
mnogoterih oblikah revnim in vseh vrst izključenim. Poznal je Jezusov spust z gore
med pomoči potrebne, ozdravitev gobavca, pripoved o usmiljenem Samarijanu,
umivanje nog pri zadnji večerji, globok vstop Vstalega Gospoda v dramo učencev
na poti v Emavs, … Zato Pavel Galačanom in po njih vsem nam poudarja zakonitost in dinamiko pristnih odnosov, resnične ljubezni: »Nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo« (Gal 6,2).
V tem duhu Vam voščiva BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ - v njegovi skrivnostni sveti
noči se rojeva MAJHNOST, DOBROTOST, PRISTNA ČLOVEŠKA in hkrati BOŽJA
BLIŽINA, izpoved BOŽJE SOLIDARNOSTI s človekom!
In v letu 2011, ki mu napovedane mnogovrstne krize, zapleti in strahovi ne smejo
upihniti SVETILKE UPANJA, želiva žlahtnost in bogastvo uresničevane besede:
»Nosite bremena drug drugemu!« In pot bo lažja, bo lepša…
Ob prehodu v novo leto naj bo še ZAHVALA: bolnišničnemu vodstvu in osebju
naše bolnišnice za naklonjenost, dobrotnost in podporo … bolnícam in bolnikom
za odprtost in za darove srca, bolečine, molitve in življenjskih izkušenj … svojcem
za zaupanje in povezanost!
MIR IN DOBRO,
Vaša bolniška duhovnika
g. Adolf Mežan (zdaj na zdravljenju v Ljubljani) in p. Marko Novak

V Novem mestu, v adventu 2010
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V zibelki ročice male
so pot ljubezni pokazale,
zvezde sreče zaprosile,
da bi vam v letu 2011
vse želje izpolnile.
Kolektiv gin - por oddelka

voščila
Sonja Cimerman Steklasa, dr. med.

Zrno pšenice se je v žitnici skrilo.
Ni hotelo biti posejano.
Ni hotelo umreti.
Ni se hotelo žrtvovati.
Hotelo je rešiti svoje življenje.
Ni hotelo postati kruh.
Ni hotelo biti prineseno na mizo.
Ni hotelo biti blagoslovljeno.
Ni hotelo dati življenja.
Ni hotelo dati veselja.

Spet se nam božič najavlja,
ki odpira toplini vsa vrata.
Blizu je že novo leto,
ki vas prav lepo pozdravlja.

……
Nekega dne je prišel kmet.
Skupaj s prahom iz žitnice je pometel
tudi zrno pšenice.
…da v letu 2011 ne bi ostali skriti kot zrno pšenice,
vam želimo zaposleni COB-a
Splošne bolnišnice Novo mesto
mesto

DMSBZT Novo mesto želi
vsem svojim članicam in članom
veliko zdravja, smeha in ljubezni
ter iskrivih misli v letu 2011.
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vabimo
Splošna bolnišnica Novo mesto vas v sodelovanju z regijskim DMSBZT Novo mesto
in Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto vabi na strokovno srečanje

»3. DNEVI MARIJE TOMŠIČ –
ALI BO E-ZDRAVJU SLEDILA
E-ZDRAVSTVENA NEGA«
20. in 21. 01. 2011

ki bo
v Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice.

PROGRAM SREČANJA
ČETRTEK, 20. 01. 2011

14. 50 – 15. 10

Moderatorka: Zdenka Seničar
08. 30 – 09. 00 Registracija udeležencev
09. 00 – 09. 30 Otvoritev strokovnega srečanja in pozdravni
nagovori
09. 30 – 09. 50 Uvodni nagovor
Zlata Rebolj, Splošna bolnišnica Novo mesto
09. 50 – 10. 10 Kaj je e-zdravje?
Smiljana Vončina Slavec, Ministrstvo za zdravje
Republike Slovenije
10. 10 – 10. 30 Odmor

Moderator:

Marjeta Berkopec, Barbara Luštek

10. 30 - 12. 00

12. 20 – 12. 30
12. 30 – 14. 00

Z novo komunikacijsko podporo do
učinkovitejše obravnave bolnikov
mag. Matevž Mesojednik, Uroš Slak,
Astec d. o. o.
E-zdravstvena nega globalna rešitev do zdravja
asist. mag. Helena Blažun, prof. dr. Peter
Kokol, viš. predav. mag. Milica Lahe,
Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v
Mariboru
Razprava
Kosilo

Moderator:

Karmen Janežič, Darinka Hrovat

14. 00 – 14. 30

Varno lajšanje bolečine
mag. Maja Lipuš Sukič, Krka d.d.
Koncept informatizirane bolnišnice –
prikaz primera ortopedskega bolnika
Robi Kelc, UKC Maribor

12. 00 – 12. 20

14. 30 – 14. 50
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Elektronski terapevtsko temperaturni list
mag. Vesna Prijatelj, SB Celje, Zoja Trenz,
SRC Infonet

15. 10 – 15. 30 Prednosti sistema za prepoznavo govora,
Uroš Slamič, Robert Kregar, Interexport, d.o.o.
15.30 – 16. 10 Elektronsko spremljanje zdravja kroničnih
bolnikov na domu
doc. dr. Matjaž Fležar, KOPA Golnik, Nataša
Planinc, Nina Rošič, SRC Infonet
16. 10 – 16. 20

Razprava

16. 20 – 16. 40

Odmor

Moderator:

Marta Kavšek, Jožica Rešetič

16. 40 – 17. 00

E – dokumentacija zdravstvene nege na Visoki
šoli za zdravstvo Novo mesto – da ali ne?
Primož Žlak, doc.dr. Bojana Filej, Visoka šola za
zdravstvo Novo mesto
Elektronsko dokumentiranje perioperativne
zdravstvene nege
Barbara Luštek, Marjeta Berkopec, Splošna
bolnišnica Novo mesto
Včeraj sanje, danes resničnost
(Sistem popolne sledljivosti v sterilizaciji s
pomočjo črtnih kod ali kaj podobnega)
Denis Janušič, Skanteh d.o.o.

17. 00 – 17. 20

17. 20 – 17. 50

17. 50 – 18. 05 E- nočna posoda
Matej Kocjančič, Splošna bolnišnica Novo
mesto
18. 05 – 18. 15 Razprava
18. 30 Kulturni program in pogostitev

vabimo
Petek, 22. 01. 2010
Moderator:

Ana Podhostnik, Barbara Špilek

09. 00 – 09. 20 Računalniško podprta dokumentacija
zdravstvene nege
Marta Blažič, Splošna bolnišnica Novo mesto
09. 20 – 10. 00 E- sistem obveščanja za varnost pacientov
(E-OVP)
Damjan Justinek, Petra Kodrun, Marko
Oberstar, Bolnišnica Topolšica
mag. Igor Tratnik, Smart Com
10. 00 – 10. 20 Pilotni projekt Varna elektronska izmenjava
medicinske dokumentacije med izvajalci
zdravstvenega varstva
mag. Janez Bauer, Zavod za zdravstveno
varstvo Novo mesto
Tatjana Harlander, Zavod za zdravstveno
varstvo Novo mesto
mag. Ljubinka Popović, Splošna bolnišnica
Novo mesto
Marija Trenz, Splošna bolnišnica Novo mesto
Barbara Špilek, Splošna bolnišnica Novo
mesto
Marjana Pikec, SRC Infonet
mag. Marjanca Jambrovič, Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije
10. 20 – 10. 30 Razprava
10. 30 – 11. 00 Odmor

Moderator:

Mira Brodarič, Nataša Piletič

11. 00 – 11. 20

Vloga medicinske sestre s specialističnimi
znanji pri izdelavi hospitalnega
informacijskega sistema za preprečevanje
razjede zaradi pritiska,
Ivan Tandler, Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec
Pomoč ekspertnega sistema DEX pri
kategorizaciji hospitaliziranih otrok,
dr. Jadranka Stričević, doc.dr. Majda Pajnkihar,
predav. Barbara Kegl, asist. Metka Harih,
Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v
Mariboru
Možnost in priložnost izbire je pravica – izziv
izvajalcem zdravstvene nege na področju
učenja tudi v nevladnih organizacijah
Vesna Zupančič, Visoka šola za zdravstvo
Novo mesto
E-vodenje čakalnih knjig
Alenka Piškur, Zdravstveni dom Novo mesto
Razprava in zaključek srečanja

11. 20 -11. 40

11. 40 – 12. 00

12.00 – 12.20
12. 20-12. 30

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Program je v postopku licenčnega vrednotenja strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici-Zvezi.
Kotizacija za dvodnevni seminar znaša z DDV 90 EUR, za enodnevni seminar 40 EUR za člane Zbornice - Zveze. Za nečlane
znaša kotizacija 100 EUR za dvodnevni in 50 EUR za enodnevni
seminar. V kotizacijo je všteto: udeležba na predavanjih, pogostitev v odmorih, kosilo, zbornik predavanj, ogled kulturnega
programa in pogostitev po njem.

Kotizacijo nakažite na: TR Splošne bolnišnice Novo mesto
št. 001100 – 6030278379 s pripisom »3. Dnevi Marije
Tomšič«.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence
(če jo imate) in potrdilo o vplačani kotizaciji.
Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v strokovno informativnem biltenu Utrip ali na spletnih straneh Zbornice-Zveze,
pošljite najkasneje do 15. januarja 2011 oziroma do zasedbe
prostih mest na e-mail: matej.kocjancic@sb-nm.si.
REZERVACIJA PRENOČIŠČ:
Terme Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 7,
tel.: 07 39 19 991/992, e-mail: booking.dolenjske@terme-krka.si
ORGANIZACIJSKO - PROGRAMSKI ODBOR:
Zlata Rebolj, Zdenka Seničar, Marjeta Berkopec, Ana Podhostnik,
Darinka Hrovat, Jožica Rešetič, Matej Kocjančič, Mira Brodarič,
Nataša Piletič, Barbara Špilek, Barbara Luštek, Simona Baznik,
Karmen Janežič, Marta Kavšek, Milanka Markelič.
Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki:
07 39 16 114 Zlata Rebolj ali na e - mail: zlata.rebolj@sb-nm.si.
Organizator si dopušča možnost spremembe programa.
Vljudno vabljeni!
Predsednica organizacijskega odbora:
Zlata Rebolj, dipl.m.s.,
pomočnica direktorice za ZN, SB Novo mesto
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KADROVSKE
Prihodi:
Polonca ŽERJAV, dr.med., pripravnica, 1.10.2010
Matjaž MILJAN, diplomirani zdravstvenik, pripravnik,
1.10.2010
Klemen BEDENČIČ, dr.med., pripravnik, 1.10.2010
Renata GORIŠEK, natakarica, 1.10.2010
Tomislav HEĆIMOVIĆ, dr.med., specializant splošne kirurgije,
1.10.2010
Tatiana FURSOVA, dr.med., specialistka nevrologije, 2.10.2010
Pavla ŠIPELJ, delavka, 11.10.2010
Mojca ARTENJAK, ekonomska tehnica, 1.11.2010
Nataša OCVIRK, dr.med., specializantka interne medicine,
1.11.2010
Ana STRAJNAR, dr.med., specializantka pediatrije, 1.11.2010
Matejka REŽEK, diplomirana medicinska sestra, 1.11.2010
doc.dr. Maja PODKRAJŠEK, dr.med., specialistka radiologije,
2.11.2010
Anica TOMAŽIN, tehnica zdravstvene nege, 2.11.2010
Alenka SELAN, diplomirana babica, 2.11.2010
Dragana KOKALOVIĆ, tehnica zdravstvene nege, 2.11.2010
Tina SAJE, ekonomska tehnica, 15.11.2010
Nuša KOJIČ, dr.med., pripravnica, 1.12.2010
Slavko RISTIĆ, dr.med., specialist radiologije, 1.12.2010
Aleksandar TODOROVIĆ, dr.med., pripravnik, 1.12.2010

M a g i s t r s k i š t u d i j:
Nataša KOKALJ, dipl.m.s.,spec.,
je 5.10.2010 na Fakulteti za zdravstvene vede
Univerze v Mariboru magistrirala po študijskem
programu 2. stopnje Zdravstvena nega in
si pridobila strokovni naslov:
MAGISTRICA ZDRAVSTVENE VEDE.
Čestitamo!
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NOVICE
Odhodi:
Anita GORNIK, tehnica zdravstvene nege, pripravnica,
30.9.2010
Dragana KOKALOVIĆ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica,
30.9.2010
Miomir ČIKIĆ, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 30.9.2010
Vojislav OBRENOVIĆ, dr.med., pripravnik, 30.9.2010
Lučka KRANJEC, medicinska sestra, upokojitev 3.10.2010

Vsem vam iz srca želimo,
da vas novo leto preseneti v
pozitivnem smislu,
naj bo vaše življenje zapolnjeno z ljudmi,
ki vas imajo radi in katere imate vi radi,
naj vaše trdo delo obrodi konkretne sadove,
naj bo vaša pot v osebnostni rasti čim lažja,
naj se vaš pozitivizem, optimizem in dobra
energija odražajo v vašem zdravju.
Želimo vam vse lepo.
Kolektiv radiološkega oddelka

Kosta PEJIĆ, dr.med., specialist otorinolaringologije,
17.10.2010
Klavdija STRUNA, poslovna sekretarka, 31.10.2010
Dominika ZAGORC, tehnica zdravstvene nege, 7.11.2010
Kata MARKOVIĆ, medicinska sestra, upokojitev 11.11.2010
Franc PERME, glavni vzdrževalec, upokojitev 6.12.2010

Informacije o kadrovskih spremembah:

Mateja GLOBOKAR, dr.med.,

specialistka interne medicine, je od 1.10.2010
imenovana za predstojnico odseka za
hemodializo.

V letu 2011 vam želimo poslušna
mišična vlakna,
lahek korak in poskočno srce,
visoke skoke in mehke pristanke,
globoke vdihe in dolge izdihe,
močan prijem in spretne prste,
trdno hrbtenico in urejene misli.
Naj bo duši in telesu gibanje prvina
in dobrina.

Čestitamo!

Fizioterapevti SB Novo mesto
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Toni Gašperič

Matej Kocjančič

ŽIVLJENJE S
POPUSTOM
Ves žareč je stal na pragu kuhinjskih vrat. Moj najstarejši brat Ivan.
V desni roki je imel petkilogramsko vrečko praška, v levi celuloidno
punčko, oblečeno v kičasto roza obleko, na sebi pa je imel nove rifle.
»Punčko sem dobil zastonj, bila je brezplačni dodatek k prašku,« nam
je razložil, ker je opazil, da smo se zazrli v lutko. In punčka ni bila
kar tako: če si jo v posteljo položil na hrbet, je žalostno poklicala
mamo. Ta vzklik nemočnega bitja po materinem zavetju in zaščiti
mi je kljuval možgane vselej, ko sem se onegavil s kakšno punčaro,
od katere sem pričakoval podoben odziv, zadržani jek: «Mama!« Pa
tega nisem doživel nikoli. Največkrat je sopeča deklina vsa nestrpna,
z rahlo zabodenimi nohti v moj hrbet, zasikala: «Spravi se že k delu,
trotelj!«
Italijanska mama punčka je bila odlična prodajna poteza. Otročji, kot
smo, smo kupovali pralni prašek bolj zaradi igrače kot zavoljo praška,
a ko smo pričeli to spoznavati, so nas trgovci z novci že speljati na
drug tanek led. V vrečke s praškom so vtikali ročne ure, prstane iz »trompetengolda«, verižice in podobno blago.
To, da je šla v prašku najdena ura le dan ali dva in da
je ob treh kazala osem, sploh ni bilo pomembno.
Mikavno je bilo, da si jo dobil zastonj. O tem, da so
zlati prstani in verižice zarjavele že ob stiku z meglo,
raje ne bi, saj imajo dandanašnji že krave ob cesti
toliko smisla za humor, da bi se jele temu smejati,
čeprav so od takrat pretekla že štiri desetletja in
več. A prevare, marketinški nategi in trgovske
barabije so večne. So kot lepota. Kar je lepo, je
lepo, ne glede na čas, obdobje ali modo.
Že nekaj časa sem v stresu. To se mi dogaja
vedno, kadar ne vem, kako naj se odzovem
na okolico. Naj drvim s hordo, ki jo vodi
slepec, v prepad ali naj bom samosvoj? In zato
čudaški. Ne znajdem se namreč v vseh teh popustih. Ob ponedeljkih po prvem popusti za
upokojence. Celo makaronovo meso s solato
je dvajset odstotkov ceneje. In malice ta dan so
še posebej obilne, tako da se lahko do sitega najedo
tudi tisti, ki morda niso jedli cel teden nič drugega kot
suh kruh z vodo. Ganljivo. Popusti pri nakupu mandarin, piščančjih beder, banan, odličnih pleskavic… Po
rednih cenah se sploh več ne splača kupovati. Pametno pa je imeti
kartico, na katero vam vpisujejo evre, če kupite dnevno več kot za
štirideset evrov. Prava Indija Koromandija, pravi svetopisemski raj,
prava socialistična komuna. Kmalu bodo blagajne samo še zato, da
vam bodo na njih odšteli denar kot nagrado, da ste kupovali ravno
pri njih. Ki so najcenejši. Ki so iz dneva v dan boljši. Ki so zaradi vas in
vi kupujete pri njih samo zato, ker le pri njih kaj pomenite.
Ob vsem tem popustniškem direndaju se mi včasih zazdi, da slišim
punčko lepih modrih oči, ki iz daljave vpije: «Mamaaaa.« A je nihče
ne sliši: niti tisti, ki prodajajo, še manj oni, ki kupujemo.
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PO STAREM
Prišel bo večer in prišla bo polnoč. S steklenimi očmi bomo
poslušali Alfija, se zalizovali z vsakim, ki nam bo prišel pod
ustnice, nazdravljali s kovinskimi peninami in se z nostalgijo
spominjali časov, ko smo s steklenimi očmi poslušali Alfija, se
zalizovali z vsakim, ki nam je prišel pod ustnice in nazdravljali
s Fruškogorskim biserom in Bakarsko vodico. Spremenil se je
zgolj proizvajalec opojne substance, vse ostalo je popolnoma
enako, kot že 40 let. No ja, pa njega dni smo bajne zaslužke
zagotovili PTT- ju, ko smo stafilokokično slinili znamke na osladne kartice, danes pa pomagamo monopolistom kupovati
balkanske mobilne operaterje, ko preizkušamo pretočnost
mobilnega omrežja v obliki tekmovanja za najbolj kretensko
SMS voščilo.
Ko bomo tretjega januarja spet zaparkirali drug drugega na
parkirišču špitalskem in si prilastili novoletni izvod zastonjskega časopisa, bomo kot sestradane hijene z zadahom po
novoletni turneji planili drug drugemu v objem, si izmenjevali
odtenke barve kože in beta - hemolitične streptokoke vseh
tipov. Voščili bomo sreče in zdravja, najbolj iskreno tistim, ki
jim bomo potem skozi vse leto želeli najmanj krvavo grižo
in participacijo v najnižjem rangu balkanskega piramidnega
sistema. Sklenili bomo, da se bomo izkopali iz rdečih številk, da
bomo jedli samo še dušen brokoli in stročno redkvico ter vsak
mesec na novo začeli z devetdeset - dnevno ločevalno dieto
in zategadelj izgubili vsaj 30 kilogramov, da bomo končno
prenehali kaditi kot star Moskvič in da si bomo kupili čisto nov
Orbidrek, ki nam bo pomagal pri sušenju naših oblačil.
Potem se bo začelo novo leto špitalsko in vse bo po starem.
Že prvega januarja zjutraj bo ponovno sprejeta »urgentna«
artroskopija iz države, v kateri je parkirana zadnja tretjina
naše vojaške ladje, v prihodnjih dneh pa se bo zvrstila serija
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dogodkov, ki smo se jih izkušenejši že
dodobra navadili. Sklicani bodo razni
kolegiji in kregariji, na katerih bo zaukazano strogo varčevanje, prepovedano
bo vsakršno zaposlovanje, ugotovljeno
bo, da smo premalo produktivni, preveč
potratni in da gre bajta špitavska v maloro.
Sprejeti bodo strogi varčevalni ukrepi, na
podlagi katerih bomo v izogib prekomerni
porabi papirja odpustnice pisali z gosjim
peresom in limoninim sokom pacientom na podlaht, nepokretni bodo morali
sami zagotoviti nočne posode in vodo v
plastenkah za dekontaminacijo intimnih
predelov, namesto hlač in tunike bodo zaposleni prejeli zgolj Lidl spodnje hlače in
po potrebi nedrček, vodja tehnične službe
pa bo na novem odseku Šmihelske ceste
pobiral cestnino v povsem novi kabini, ki jo
bo donirala lokalna farmacevtska družba.
Seveda se bo ponovno vsak mesec spremenil delovni čas menze, v začetku leta se
bo vsa prehrana podražila za 20 odstotkov,
junija se bodo porcije zmanjšale za polovico, ob koncu leta pa bo, kot smo že navajeni, sledila nova 30 odstotna podražitev.
Tudi na družabnem področju sprememb
ne gre pričakovati. Mladokirurška sokolska mreža bo še naprej iskrivo branila
svoje, s težkimi mukami protipravno pridobljene prostore, kjer bodo poizkušali
s keglovimi vajami pripraviti svoje kite

in policepse na tegobe, pred katere jih
postavlja Teja Stuša. Osiveli potentneži
bodo še naprej postiljali svoje ljubezenske tepihe, in uslužbenke z dvojnim potnim listom se bodo še naprej z veseljem
podajale v puščavo in goščavo. Kadilci
bodo še naprej oralno zadovoljevali sami
sebe, najvišji vrhovi jih bodo pri tem podpirali, varnemu človeku se bo katarakta še
zadebelila, zato bo še naprej prepričan,
da kadar vstopi v stavbo stoji zunaj in
obratno, in podivjane kolerične preddelavke bodo s pogledom sestradanega
steklega nemškega ovčarja še naprej za
zajtrk zdravile svoje psihoze na plečih
zbranega občestva svojih podložnikov.
Nesposobneži bodo še vedno bogato nagrajevani, pridni, koristni in tihi delavci jih
bodo še vedno dobivali po tintari, ljudje iz
pasme medicinskih sester pa bomo, tako
kot do sedaj, veseli, da smemo ponižno
služiti velikim gospodarjem, ki si, kljub
temu, da se že vleče po tleh, še vedno
ustvarjajo samo svojo brado.
Res, prav vse bo po starem. Celo leto se
bomo sestajali na oddelčnih sestankih,
se pogovarjali, kaj bomo napravili, da se
situacija izboljša, ustanovili bomo komisije za kakovost, imeli bomo notranji, zunanji, državni in evropski nadzor, konec
leta pa bomo gledali v tla in priznali,
da se je situacija ponovno poslabšala.
S čitalcem bomo v računalniški sistem
vnesli vsako dano tableto, zamenjano
plenico, vstavljeno protezo in pavzo
za praznjenje mehurja, kljub vsemu pa
bomo ugotovili, da so se nam stroški
ponovno drastično povečali, obenem pa
nam je na nogo padla kvaliteta opravljenega dela s pacientom. Fides bo ponovno s skalpelom v rokah izbojeval novo
40% zvišanje plač svojim članom, ostala
dva sindikata, ki zastopata delavce v naši
hiši, pa bosta v svojih prostorih izmenjaje zadrževala ujetnika iz Gvantanama,
v zameno pa bosta v 20 minutni avdienci
predsednika vlade uspela prepričati, da
je državna blagajna prazna do te mere,
da je treba javnim uslužbencem nemudoma znižati plače za vsaj 30%.
Prišel bo večer in prišlo bo jutro. Na zemlji
bo pognala solata in bo vzcvetelo polje,
med nas bo prišla jesen in zima bo prekrila
naša polja in spet bo polnoč. Zapel nam bo
Alfi in spet bo vse po starem …
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Anka Klemenčič

Sreča, mir, zdravje
Ob bližajočih se praznikih
mnogokrat slišimo izrečene
besede: srečno, pa zdravja, pa
mir ti želim! Mnogi izrekajo te
želje kar tako, ker so se jih že
na pamet naučili, nekateri pa
z resnično iskrenostjo v srcu.
Jaz pa se sprašujem, kaj mir,
zdravje in sreča sploh pomenijo? Mislim, da si vsak izmed
nas razlaga te besede na svoj
način. Gleda na njih s svojimi
očmi.

plačal položnice. Za starejšega človeka je
sreča, da ima ob sebi sozakonca, da se z
njim lahko pogovarja in deli skrbi. Za osamljenega je sreča, da ga nekdo obišče in mu
pokaže, da ve, da je še živ. Za bolnega je
sreča, da se lahko še sam umije in opravi
osnovne fiziološke potrebe.
Še bi lahko naštevala v nedogled, pa še ne
bi mogla našteti, kaj nekomu pomeni izraz
sreča, tako različno gleda vsak izmed nas
na to.
Kaj pa pomeni sreča meni? Da imam ob
sebi ljubljene ljudi in jih vidim zadovoljne
in srečne, da jim lahko naredim kakšno
uslugo, ki jih osreči, da pojem dobro
čokolado z veliko kakava, da grem lahko
v cerkev, kjer najdem mir v duši, da sem
deležna toplega objema, nasmeha,….

SREČA

ZDRAVJE

Za majhnega otroka je sreča, ko je sit in
suh v pleničkah, ko zagleda svojo mamico,
ki se mu lepo nasmehne in očeta, ki ga
ogovori. Za malo večjega otroka je morda
sreča velika in dobra čokolada in polna

Mislim, da so tudi tukaj naša merila
različna. Nekdo pojmuje pod to besedo
res popolno zdravje, ko je v polni telesni
kondiciji in sploh ne ve, kaj se pravi biti
bolan. Kdor je že izkusil težko bolezen ve,

soba igrač. Za mladostnika je sreča, da je
dobil neomejen izhod ponoči, poleg pa še
obilno žepnino. Za zaljubljenca je sreča,
če se vidita in si lahko podarita poljub. Za
mater je sreča, da so srečni njeni otroci, za
ženo, da jo mož ljubi in spoštuje, za moža,
da ga žena ne sprašuje, kje je bil, ampak ga
pridno čaka doma s kosilom… Za bogataša
je sreča, da je še povečal svoj dobiček, za
reveža, če je dobil kos kruha in je lahko

da je zdravje že to, če noč prespi brez hudih bolečin in zjutraj lahko sam vstane in
si pripravi zajtrk. Nekdo, ki je dolgo trpel
za hudo alergijo, ima za zdravje to, da so
izginile tegobe, ki so ga pestile leta in leta.
Spet drugi, ki je utrpel hude poškodbe v
nesreči, ima za zdravje, da zopet lahko hodi
in dela.
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Kaj pa pomeni zdravje meni? Da se zjutraj
spočita zbudim in da me nič ne boli bolj

kot ponavadi, da prehlad in razne viroze
pozabijo na obisk pri meni, ….

MIR
Tam kjer je vojna, je mir, če vsaj en dan
preživijo brez poslušanja bombnih napadov in rafalov iz orožja. Tam, kjer ni vojne,
pa si zopet vsak po svoje razlaga ta mir.
Otrok, ki se želi igrati, ima za mir, da ga
ne motijo pri igri, mladostnik, ki sedi pred
računalnikom ure in dneve, ima za mir, da
ga pri tem nihče ne omejuje. Zaposlena
žena ima za mir, če je nihče ne potrebuje
ravno takrat, ko kuha kosilo, mož, ki pride iz
službe, pa ima za mir, če mu ostali družinski
člani pustijo, da prebere časopis…
Kaj pa meni pomeni mir? Zame je mir
tisti dober občutek v moji duši, ko me ne
preganja slaba vest, da nisem česa storila,
pa bi morala, in da sem vedno ravnala v
skladu s svojo vestjo. Da so moji dragi dobro in zadovoljni, da vem, da je vse tako,
kot si želim, da je.
Pred časom je po internetu krožil mail, ki
se mi je vtisnil v srce in bi ga rada delila

z vami. Mnogi ga gotovo poznate, morda
pa je tudi kdo, ki ga še ni imel priložnost
prebrati.

TORBICA PRVE POMOČI ZA
VSAKDANJE ŽIVLJENJE
Vsak izmed nas bi potreboval za pomoč pri
vsakdanjem življenju torbico prve pomoči,
v kateri bi bila: očala, elastika, obliž, radirka,
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POSLANICA ZA LETO 2011
HVALEŽNOST
nit, čokoladni poljubčki in vrečka čaja.
OČALA, da vidiš lastnosti ljudi in o njih
pravilno presojaš.
ELASTIKA, da se spomniš, da se je potrebno prilagajati, saj ljudje in stvari niso vedno
takšni, kot si želiš.
OBLIŽ, da lahko zdraviš ranjena čustva,
svoja in od soljudi.
RADIRKA, da se spomniš, da vsak dela
napake in da ima tudi vsak izmed nas
možnost, da jih odpravi.
NIT, da se povežeš z ljudmi, ki so v tvojem
življenju res pomembni, a jih v vsakdanji
naglici rad pozabiš.
ČOKOLADNI POLJUBČKI, da se spomniš,
da vsak potrebuje poljube, nežnost, lepo
besedo.

Med odraščanjem se naučimo biti pozorni na vse, kar ni v redu, česar
nam primanjkuje, kar pogrešamo, kar je nezadostno in boleče. Prav
zato je hvaležnost tako mogočna. Pomaga nam, da podoživimo svoje
naravno radostno stanje, saj opazujemo, kaj je prav, in ne, kaj je narobe.
Hvaležnost nas opomni, naj postanemo kot rastline, ki se obračajo proti
soncu in ne proč od njega.

Hvaležnost nam pomaga izslediti uspeh, da prepozna tisto, kar je v
našem življenju dobrega, možgani pa seveda delujejo tako, da uspehu
sledijo. Na primer, ko se dojenček uči hoditi, vstane in postavi eno nogo
pred drugo. Tresk! In že pade, saj ni našel pravega ravnotežja. Namesto,
da bi se kaznoval, ker ga je polomil, se razjezil, ali krivil tla oziroma
svoj čeveljček, si preprosto zapomni, da mu je spodletelo, ker se je iztegnil predaleč, in poskusi znova. Njegovi poskusi si sledijo vedno znova
in znova; brez zadržkov se odreče tistemu, kar ne prinaša uspeha in
nadaljuje s pravimi koraki, dokler ne shodi. Padec, padec, hoja, padec,
padec, hoja, hoja, hoja.
Resnično dejstvo je, da ni mogoče obenem čutiti hvaležnost in negativnih čustev, kot sta jeza in strah. Hvaležnost poraja samo pozitivna
čustva: ljubezen, sočutje, veselje in upanje. Če smo pozorni na to, za
kar smo hvaležni, se strah, jeza in zagrenjenost preprosto in navidez
brez truda razblinijo.
Mary Jane Ryan

VREČKA ČAJA, da se na koncu napornega
dneva ob njem umiriš in si spočiješ.
Dragi moji, vsem želim obilo sreče, notranjega miru in zdravja, tako na duši, kot
telesu. Želim, da se vsak izmed nas zaveda,
da je za svet morda res samo nekdo, a za
nekoga pa ves svet! Za vsak slučaj pa imejte pri sebi torbico prve pomoči vedno pri
roki, če bi jo morda potrebovali!
MIR in DOBRO v srca vas vseh!

Več svetlobe ko boste spustili vase,
svetlejši bo postal svet,
v katerem živite.
USPEŠNO IN SVETLO LETO 2011
VSEM ZAPOSLENIM V BOLNIŠNICI
ŽELIJO LABORATORIJCI
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dober tek

Danica Jožef

Veseli december z Danico Jožef
Smo že sredi »veselega decembra,« ki ga vsi nestrpno
pričakujemo. V tem mesecu se spominjamo otroštva, ko še ni
bilo vse tako potrošniško obarvano in smo za Miklavža dobili
kakšno pomarančo, jabolko, orehe in suhe hruške, za jaslice smo
nabrali mah in postavili papirnate ali lesene jaslice, na smreko pa smo obešali orehe, zavite v zlat papir, domače piškote
v obliki raznih ﬁguric in sladkorne bonbone. Darila ob božiču
so bila v začetku skromna, (doma spletene rokavice, nogavice,
kape,….), kasneje pa, ko se je vse to lahko kupilo ugodneje, so
tudi darila postala večja in dražja.

Naša etnologinja Dušica Kermavner lepo
opisuje zimske šege v starosvetni slovenski
vasi, od Miklavža naprej pa vse do svečnice
2. februarja, ki zaključuje zimski čas in
napoveduje težko pričakovano pomlad.
Omenila bom samo nekaj običajev, ki so
se ohranili še do danes.
Naše ljudsko izročilo pozna tri božiče: sveti
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večer, silvestrov večer in večer pred svetimi
tremi kralji. Vsi trije božiči so lepi slovenski prazniki, polni starodavnih obredij, ki
odganjajo od hiše nesrečo, prinašajo pa
srečo, zdravje in veselje. Dotaknila se bom
samo nekaterih npr. peka kruha, kajti lahko
spečeš cel hlebec za vse tri božiče, ali pa
vsakega posebej. Vedno pa je košček kruha

moral dobiti vsak član družine in tudi živali
v hlevu. Ta hlebec se imenuje poprtnik,
ker je bil pod prtom in je bil vedno pripravljen iz posebnega zrnja.
Koledniki, skupina vaških fantov in godcev,
so od hiše do hiše peli znane kolednice, v
katerih so želeli hiši blagor in dobro letino.
Ali se še kdo spomni »tepeškanja« (28.
decembra)? Danes verjetno tudi v šali ne
bi smeli koga s šibo po zadnji plati, ker bi
že govorili o nasilju, vendar je bilo to še
30 ali 40 let nazaj prav zabavna zadeva,
kajti otroci so s šibami tepeškali odrasle, v
zameno pa so dobili manjše darove.
V starih časih je veljalo pravilo: »Če se na
novega leta dan ne naješ, boš vse leto
lačen!« Danes smo v vsem izobilju hrane
večkrat siti kot lačni, vendar kakšen
slasten recept ne bi bil odveč. Odločila
sem se za dva recepta dobrih piškotov,
ki so dokaj preprosti, saj lahko pri pripravi pomagajo tudi otroci.

dober tek
LEŠNIKOVI PIŠKOTI Z OVSENIMI
KOSMIČI
Za pripravo piškotkov bomo potrebovali:
50 g masla, 1 jajce, 100 g rjavega sladkorja,
1 rumenjak, 1 vrečko vanilijevega sladkorja, 2 žlici mleka, 100 mg moke, 1 vrečko
pecilnega praška, 100 g zmletih lešnikov,
50 g ovsenih kosmičev in 50 g praženih
lešnikov.
V posodo damo maslo, jajce in polovico
sladkorja ter dobro umešamo. Zatem dodamo rumenjak, preostanek sladkorja in
vanilijev sladkor. Še malo premešamo, prilijemo mleko, potresemo z moko, pecilnim
praškom, zmletimi lešniki in kosmiči. Dobro premešamo. Iz zmesi s pomokanimi
rokami oblikujemo za oreh velike kroglice,
jih položimo na pekač, obložen s papirjem
za peko in v vsako vtisnemo pražen lešnik.
Piškotke pečemo petnajst minut pri 170°
stopinjah.

NOVOLETNO VOŠČILO
Bliža se najlepši čas v letu.
Čas, ko se spominjamo preteklosti in
pričakujemo prihodnost.
Čas, ko se želja po sreči,
zdravju
in uspehu

MEDENJAKI
Za medenjake potrebujemo 500 g moke,
pol pirine in pol bele, pol zavitka sode bikarbone, 150 g masla ali margarine, 150 g
sladkorja v prahu (lahko rjavega zmeljemo), 2 jajci, 150 g medu, 1 zavitek vanilijevega sladkorja, 1 žlico kakava, 1 žličko
cimeta, za noževo konico zmletih klinčkov,
ščep mletega ingverja.
Maščobo in sladkor penasto zmešamo.
Zmesi postopoma dodajamo moko s sodo,
jajci, med in vse začimbe. Iz testa oblikujemo kroglice, jih položimo na pekač in
pri 180° pečemo šest do sedem minut.
Ohlajene okrasimo s sladkornim oblivom,
čokoladnimi črtami, jih pomočimo v čokolado ali okrasimo s pisanimi sladkornimi
okraski. Če piškoti uspejo, izgledajo takole
(fotografija).

seli iz srca v srce.
Naj se vam uresničijo sanje,
udejanjijo želje in izpolnijo
pričakovanja!

Vsem delavcem SB NM in zunanjim sodelavcem se
zahvaljujemo za uspešno sodelovanje v letošnjem letu,
z željo po uspešnem sodelovanju v naslednjem.
Vsem sodelavkam in sodelavcem internega oddelka in
vašim najbližjim in seveda vsem našim sodelavcem
ostalih oddelkov in služb SB NM želimo mirne in
prijetne božične praznike ter veliko sreče, zdravja in
veselja v privatnem in službenem življenju v novem
letu 2011.
prim. Rafael Kapš, dr. med.,
predstojnik internega oddelka
Marina Kokalj, DMS,
glavna medicinska sestra internega oddelka
Alenka Andolšek ,
vodja zdravstvene administracije
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Novice rubrike »DOBER TEK«
Tekmovanje kuharjev amaterjev
Revija Naša žena vsako leto organizira tekmovanje kuharjev
amaterjev. Letos smo se v začetku novembra na Gostinski šoli v
Radencih zbrali prijavljeni kuharji, da bi pekli pogače, zavitke in
gibanice. Jaz sem pripravila belokranjsko rožo na dolenjski način
in belokranjsko gibanico. Sodelovalo je 16 tekmovalcev.

V šolski kuhinji smo po pozdravnem govoru urednice Naše žene Marte Krpič in
g. Oselija pričeli z delom. Na razpolago
smo imeli dobri dve uri, kar pa je bilo za
nekatere tekmovalce skoraj malo premalo.
Tako smo morali še zelo vroče izdelke pripraviti posebej za ocenjevanje komisije.
Od vsake jedi smo morali pripraviti pogrinjek za eno osebo, nakar je komisija sedla
za mizo in začela z ocenjevanjem, kar je
trajalo približno pol do ene ure. V tem času
smo se v jedilnici tekmovalci med seboj
spoznavali, izmenjali recepte in stkali nova
prijateljstva.
Vsi smo nestrpno čakali, da bo predsednik
komisije oznanil rezultate, vendar mislim,
da pri tem ni bilo zavisti, kajti ponavadi
velja moto »važno je sodelovati in se dobro
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imeti,« to pa se kasneje tudi skoraj vedno
zgodi, saj je potrebno vse jedi, pripravljene
na mizi, »pospraviti« in nato s polnimi
želodčki odhiteti domov.
Sama sem zadovoljna tudi s četrtim mestom, ker sem pač tokrat imela malo smole,
kajti moja belokranjska gibanica nikakor
ni hotela stati skupaj (bila je slastna, vendar na pogled malo zrahljana), kar pa je
budno oko komisije tudi opazilo. Na koncu smo bili vsi zadovoljni, tekmovalci in
navijači, kot tudi uredništvo Naše žene,
ki se je s praktičnimi darili zahvalilo za
sodelovanje. Trije udeleženci so bili nagrajeni. Gotovo je bil 2. nagrade najbolj
vesel 10 letni Aljaž, ki mu je pri pripravi
jedi pomagala mamica, podelili so tudi
nagrade za domiselnost, vsi ostali pa smo
bili »četrti«.

Predstavitev mladih
kuharjev
1 . 12. 2010 sem se v Zidanici Kos na Trški
gori udeležila predstavitve kulinarike Dolenjske in Bele krajine, ki jo je v sodelovanju z mladimi kuharji pripravil Zavod Okus
pod vodstvom glavnega kuharja Damjana
Finka. Pri pripravi »v živo« je bilo predstavljenih 13 jedi, sestavine so bile izključno
domače in značilne za ti dve pokrajini.
Vsako jed, ki je bila postrežena na mizo, je
spremljal strokovni opis g. Draga Medveda (slovenski pisatelj, novinar, urednik in
publicist) in glavnega kuharja g. Damjana
Finka. Sam projekt je bil izpeljan s pomočjo
Evropskega kmečkega sklada za razvoj
podeželja, s čimer želijo ponovno dati
poudarek domači hrani oziroma tistemu,
kar zraste pri nas, pripadnica tega načela
sem tudi jaz. Zato sem si to prestavitev
ogledala in zaključila, da vse te sestavine v
tem času redno uporabljam, vendar ne na
enak način. Predstavljena je bila npr. šunka
v testu z jajcem in štorovkami, mlačna rezina odojka z zelišči in hrenom, tlačenka z
bučno kremo in jabolčno marmelado s
pehtranom, pečenice z repo, ženofom in
maslenim krompirjem, ješprenj s porom,
topinaburjem, kozjim sirom, pečena račka
z matevžem in ocvrtim rdečim zeljem, jelen
v lastnem soku in modri frankinji, kostanjeva krema in hruška viljamovka, sladica
pa olupljeno pečeno jabolko z vanilijevo
kremo in sladoledom iz pregrete smetane
in slivove kreme. Da vse to pripraviš, verG. Medved, v ozadju ekipa Okusa
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Pripravila: Nina Vidiček

DEDEK PIŠE VNUKINJI
(Peter O Connor: Prvi sončni žarek)
Draga Moja Sara!
Prosim te, ne joči za mano, ko bereš to pismo. Moje življenje je bilo lepše in
bogatejše, kot bi si mogel želeti. Imel sem izjemno srečo, da sem videl in doživel
stvari, ki so dane le redkim. Ne joči Sara, res ni hudo.
Pusti bolečino in solze. Preobrazi jih v moč, ki naj ti pomaga začrtati pot in se odločiti,
katere vrednote naj te vodijo po njej. Ne išči le varnosti. Segaj po zvezdah.
Zadnji tedni so bili med najlepšimi v mojem življenju. Opazoval sem te, kako
preraščaš omejitve, ki so te oklepale, preden si se odločila za potovanje z mano.
Ponosen sem na žensko, v kakršno se razvijaš. Resnično me spominjaš na babico.

jetno ne zadostuje samo, da si poklicni
kuhar, ampak moraš imeti okoli sebe tudi
pomočnike, ki znajo in kuhajo s srcem in
menim, da je ta skupina mladih, na čelu z g.
Finkom, sposobna pripraviti še kaj večjega
in da bomo o njih še slišali in tudi kaj njihovega poizkusili.
In na koncu še moje voščilo z Gasparijevo voščilnico, ki simbolizira dobrodelnike:

Nikoli ne pozabi, da je na tem ljubem svetu denar sicer potreben, a pomembno
je živeti. Pri tvojem očetu mi je spodletelo. Vem, da ne bo na tvoji strani, a ne sodi
ga prestrogo, tudi jaz sem kriv, da je tak. Vedno se zavedaj, kaj hočeš od življenja
in vztrajno stopaj proti cilju. Samo od tebe je odvisno, ali ga boš dosegla ali ne.
Nihče drug ni odgovoren za tvoja dejanja. Odloči se, kaj si želiš in potem deluj, da
se bo uresničilo. In nikar preveč ne sanjaj, da ne boš pozabila živeti.
Ogibaj se mislim, kakor so: » z jutrišnjim dnem«. Če boš svoje želje odlagala na
jutrišnji dan, jih ne boš uresničila nikoli.
Ta dnevnik zapuščam tebi, Sara. Spremljal me je vse življenje in vedno sem se
ravnal po njem. Vem, da si pametno dekle in da boš znala ceniti njegove nauke.
Ne potoči niti solze za mano. Raje se smej, živi in najdi svojo srečo.

Z ljubeznijo, dedek.

»Celotnemu
kolektivu
Splošne
bolnišnice Novo mesto želim poslovno
uspešno NOVO LETO 2011, da bi se
našlo čim več donatorjev, osebno pa
vsem veliko zdravja in medsebojnega
razumevanja!«

Razglednica Maksima Gasparija
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J. K. (prispevek je bil poslan po elektronski pošti)

V razmislek vsem zdravstvenim
delavcem
Zgodilo se je. Na novega leta dan me
je rešilec v večernih urah pripeljal v
bolnišnico. Diagnoza: možganska kap.
Po hitrem in natančnem pregledu ob
sprejemu sta dve strežnici name navlekli
premajhno in prekratko pižamo, ki se je
zapenjala z eno samo vrvico ob pasu hlač.
Še prej sta me zavili v plastično in platneno
plenico, me posadili na posteljo na kolesih in potem nazaj v rešilec. Neznansko
me je zeblo, kajti letni čas ni bil ravno topel. Voznik, očitno dobro razpoložen, je
potegnil in zvozil nešteto ovinkov v slogu
voznikov formule ena, ob tem pa se vneto
pogovarjal s spremljevalko. Pred ciljem
sem spraznil želodec do konca. Potem je
sledilo snemanje na CT in vožnja nazaj, le
da drugič nisem več imel česa bruhati. Na
vozičku so me pripeljali v neko srednje
veliko poltemno sobo, ki se je imenovala
INTENZIVNA NEGA.
Ko sem se malo pomiril, sem si ogledal
novo okolje. Soba je bila velika nekako
petkrat osem metrov, v njej pa je bilo pet
postelj. Na moji levi je ležal možakar, ki
se ni ničesar zavedal, žejen pa je bil noč
in dan. Tudi možakar na desni strani se ni
ničesar zavedal. Ves čas je vztrajno trgal
perilo s sebe in pri tem neznansko stokal
od napora. Nasproti meni je ležal zanimiv
Dolenjec, ki je v žlahtni dolenjski govorici
lovil in krmil krave. Poleg njega je ležal bolnik, ki se ni oglašal, le občasno je pritrjeval
svojemu sosedu. Na levi strani je bil nekak
hodnik s pisalno mizo dežurne sestre, ki
je bila veliko odsotna, in telefonom, ki se
je oglašal s prodornim piskom. Zraven je
bila zidna omara za zdravila in nekakšne
steklenice. Drsna vrata omare so se v nočni
tišini odpirala kot vrata na železniških
vagonih.
Utrujen od vsega sem se trudil zaspati, pa
sem se uštel. Dolenjec je pridno klical svoje
krave in jokajoče moledoval, naj ga vsaj
za dve uri spustijo domov, da jih nakrmi.
Potem sem le zadremal, toda okoli polnoči
se je iz prostora onkraj omare razlegla glasba in veseli smeh gledalcev prazničnega
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TV programa, ki je moral biti neznansko
zabaven. Bili so prazniki in človek ne more
zameriti. Pa vendar mi ni šlo v račun: hrupna zabava ob trpljenju in umiranju... Najbolje, če si nezavesten, da nič ne slišiš. Pa
kaj moreš, če nisi še mrtev? TV program se
je končal, Dolenjca nisem več slišal. Spet
sem zaspal. Kmalu me je zbudil ropot,
podoben iztovarjanju živinskih vagonov.
Sestre so prišle po tiste steklenice v omari.
Njihove cokle so v nočni tišini oponašale
oddelek konjenice ali hrupne natakarje v
gostilni. Pomislil sem, da pač one niso nič
krive, če jaz nisem nezavesten in če jim
nihče še ni povedal, da si bolnik v takšnem
stanju najbolj na svetu želi miru in tišine.
To sprevrženo grobarsko logiko sem nato
podrobno spoznaval še šest dolgih tednov.
Ves odnos osebja bi lahko povzel v: »Bolnik
je neprišteven in je PREDMET OBRAVNAVE«
Pred desetletji sem kot tehnik delal v umobolnici. V bolnišnici sem se sedaj spomnil,
da sem nekoč že videl podoben odnos. A
spomnil sem se tudi starega dostojanstvenega patologa, ki je bil s študenti - marsikdo je rad duhovičil o raznih primerih
in kadavrih - smrtno resen in je zahteval
spoštovanje tudi do mrtvih, kaj šele do
živih. Bil je pač človek stare šole.
Tako so minevali prvi dnevi v novem okolju.
Skrbelo me je, kaj se z menoj dogaja in kako
bo šlo naprej. Toda skoraj nemogoče se je
bilo s komerkoli pogovoriti. Zdravniškega
osebja je malo in še tisti, ki je, nima časa.
Tako bolnik ostane sam in negotovo ugiba, kaj bo. Moja zaskrbljena žena me je
skrbno obiskovala vsak dan in bil sem ji
zelo hvaležen. Vnuki so mi posodili »walkmana«, da sem lahko spremljal radijski
program, pri tem pa nikogar motil.
Moj sosed Dolenjec je nek dan poskušal kar
pobegniti, da bi doma nakrmil svoje krave,
pa so »falota« na begu ujeli in ga potlej
privezali na posteljo. Reveža je bolelo in
celo noč je moledoval, naj ga odvežemo.
Ponujal nam je bajne vsote denarja, če bi
to storili. Ampak tako ali tako mu nihče od
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nas ni mogel pomagati, tudi če bi hotel.
Osebje pa se ga je tako rešilo in v miru
gledalo ponovoletne zabavne oddaje.
Na treh kraljev dan sem po radiu ujel zanimiv pogovor novinarja in predstavnika
zdravstva. Izzvenelo je, da je največji problem na tem področju pomanjkanje denarja. Kot primer je navedel,da bolnikom
ne morejo delati kostnih implantatov. Koliko bi stali tihi in mehki copati za osebje intenzivnih oddelkov, koliko bi stali neslišni
svetlobni signali za telefone, koliko bi stali
termostati v sobah, da temperatura ponoči
ne bi narasla na sedemindvajset stopinj...,
ni bilo nič rečeno. O tem se ne sprašujejo,
kajti to ni znanost in pomembno. Bolnišnica
me je utrdila v prepričanju, da bi se še marsikaj dalo narediti in to z majhnimi denarji,
če bi le bilo več razumevanja za stisko ljudi,
ki velikokrat sploh ne morejo povedati, kaj
jih teži. Ko pa to zmorejo, nihče nima časa,
da bi jim prisluhnil.
Pa obiski... Prvo nedeljo se je v sobo nateplo
kar petindvajset obiskovalcev (preštetih).
Posedali so vsepovsod. Z ženo sva branila
mojo posteljo. Drugje so sorodniki in znanci stali okrog postelje in razvili živahno debato nad napol zavestnim bolnikom. Bolnik zraven mene ni sledil debati, pač pa je
iskal le ženin pogled. Ko ga je našel, se je
njegov sicer brezizrazni obraz spremenil v
hvaležen in ljubeč pogled. Kaj bi stalo,če
bi bolnike rešili tega trpinčenja in vsaj na
intenzivnih oddelkih omejili nepotrebne
obiske? Po tej invaziji sem zvečer imel krvni pritisk sto osemdeset, utrip srca pa sto
šestdeset. Poklical sem dežurno zdravnico
in ob njenem prihodu sem ugotovil, da obstajajo tudi prijazni ljudje, ki so bolnemu
človeku pripravljeni posvetiti vsaj nekaj
svojega časa ter mu pomagati. Dobil sem
pomirjevalo in zaspal.
Čez nekaj dni me je premestila na drug
oddelek, v prazno pet posteljno sobo, ki
je bila za praznike v rezervi. Za to sem ji
bil zelo hvaležen.To je bil že navaden oddelek, kjer sem nekaj dni užival popoln mir.
Potem so začeli prihajati sotrpini, smrčeči
in ješči. Sredi noči so iz šumečega papirja
odvijali skrite zaloge in glodali prepovedane dobrote. Na tem oddelku sem občutil
vso humanost odloka o obiskih ves popoldan. Bolnik, intelektualec, nepokreten, pri
polni zavesti, je na primer v postelji sedel

na nočni posodi. Prišli so obiski in otroci so
zvedavo opazovali, kaj gospod počne. Ob
moji in drugih posteljah je visela »račka«
za urin. Kako se da to uporabljati pred budnimi očmi obiskovalcev? Fizioterapevtka
mi je pustila neke lesene igrače za vajo
roke. Za to sem potreboval mizico, toda
ob obiskih so bile vse tri mizice v sobi
pod goro plaščev. Ko sem nekoč odšel
na stranišče, sem našel posteljo zasedeno z mladimi sosedovimi obiskovalci. In
še bi lahko našteval nepotrebne sporne
okoliščine. Februarja so prihajali obiskovalci z nosovi, mokrimi od nahoda, pihali
v mokre robce - pa nič! Še dva tedna sva
potem doma z ženo prebolevala nahod,
pridobljen v bolnišnici.
Poglavje zase je dogajanje ob prihodu
nekega romskega poglavarja. Zanj je
skrbelo celo pleme. Obiske je imel, kadar
se mu je zahotelo. Čez nekaj dni si je omislil lasten televizor. Namestil ga je nasproti
svoje postelje. Bil je prižgan od osme ure
zjutraj do desete zvečer. Čez dan je sicer
več ali manj delal v prazno, zato pa se
je zvečer nabralo toliko več gledalcev iz
sosednjih sob. Ker me je zvok in bliskanje
ekrana motilo, sem temu poglavarju previdno omenil, naj vključi slušalko, sicer mu
jo jaz priskrbim. Tedaj se je iz njega usul
plaz neponovljivih besed užaljenosti in
groženj, ki sem jih vzel resno. Videl sem
celo procesijo njegovih obiskovalcev, ki
jih ne bi rad srečal na samem. To je bil
sicer osamljen primer, ampak kaj bi bilo,
če bi si vsakdo omislil lasten televizor? In
če bi si vsakdo omislil neomejeno število
obiskov ob katerikoli uri? Ne vem, kam so
gledali varnostniki, ko so televizor prinašali
v bolnišnico. V tem okolju so bile zame prijetno presenečenje pridne in delavne žene
in dekleta, ki so se odzvale na vsako prošnjo
ter vse postorile, kar je bilo potrebno. Nerodno je prositi, naj ti zamenjajo smrdljivo
plastično plenico. Toda kot najnaravnejšo
stvar na svetu so to storile hitro, profesionalno ter brez opazk. Opazil sem, da je
zdravstveni ceh močno razdeljen v kaste.
Težko bi rekel, kako stoji ta piramida, vendar sem opazil splošno značilnost: čim višji
je kdo na tej piramidi, bolj je nepriljuden.
Nekoč je prišel dežurni zdravnik z modno
bradico k moji postelji in opazoval tablo
ob nogah. Hotel sem ga nekaj vprašati,
pa me je gladko ignoriral. Poklicna defor-

macija? Morda pa je menil, da se mi blede?
Drug dežurni je prihajal na vrata in od tam
povprašal: »Kako ste, fantje? Vse v redu?«
Še preden je dobil odgovor, je odšel in
vizita je bila zanj opravljena. Zdaj sem že
šesti mesec doma in o bolezni vem toliko
kot prej. Bil sem na kontrolah, pa sem se
bore malo lahko pomenil. Vsem se mudi.
Stegnite nogo, dvignite roko, naredite
dva koraka - pa sem dobil popisano celo
stran poročila. Dobil sem celo priporočilo
za zdravilišče, in glej čudo vseh čudes: po
treh dneh je prišlo na dom sporočilo, da so
predlog odbili. Prav mi je, simulantu!
Ko tako premišljujem, se spominjam davnih
predvojnih dni, ko sem bil v bolnišnici v
Zemunu pri Beogradu. Glavna sestra je
bila starejša redovnica, ki je neslišno od
jutra do mraka drsela po oddelku. Neko
soboto je kot ponavadi prišla s svežim
perilom in po običaju molila z bolniki. Pa
se je oglasil nek fant, češ da je pravoslavec
in ni prav, da ona moli katoliško molitev.
Redovnica, majhna po postavi, se je hitro
dvignila s klečalnika, nas pogledala in v
svojem pojočem dalmatinskem narečju
svečano pribila: »Dečki, ako vam Bog ne
bude pomagal, ni dotur vam neče!« Pa še
res je.
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Sodelavec Vizite
Peter Udir
Gospod Peter Udir v Viziti že devet let skrbi za vaše razvedrilo. Sestavlja križanke, ki jih, po vašem odzivu sodeč, pridno
rešujete, ker so ravno prav zahtevne, za kakšna prav zapletena gesla pa vam ponudi ugankarski slovarček. Je zelo zanimiv
sogovornik, ob katerem čas bliskovito mine, saj veliko ve in
tudi zanimivo pripoveduje.
Za enigmatiko se je Peter začel zanimati že
v osnovni šoli, svojo prvo pravo križanko
pa je objavil kot srednješolec. Od takrat
se je njihovo število pomnožilo z nekaj
tisoč, saj jih redno ustvarja za Žurnal24,
Terme Krka, Revoz, CGP, občini Vrhnika
in Lukovica, TPV, Vaš Mesečnik, Udarni
list, Danfoss, BTC Novo mesto, Kolpo,…
Nobene križanke ne ponovi, nikoli nobene ne »prekopira,« vsaka je unikat in
pravzaprav last naročnika. Jih pa arhivira
in morda bo nekoč izdal almanah.

seveda motite. Interneta Peter ne uporablja
prav dosti in pravi, da noben računalniški
program ne nadomesti človekovih
možganov. Njegovi osnovni pripomočki
so list papirja z nizkim karom, svinčnik
HB in radirka Staedtler, knjige (Ugankarski slovar, Slovar slovenskega knjižnega
jezika, Slovenski pravopis, Leksikon CZ,
Mitološki slovar…), pa seveda možgani.
Poleg znanja je potrebna kombinatorika
kot pri matematiki, znanje slovnice, pa vztrajnost, veselje in nenehno učenje.

Vzornikov, razen očeta, ki je tudi enigmatik, nima.

Križanko začne ustvarjati v levem zgornjem kotu in jo konča v desnem spodnjem kotu. Izhodišče zanjo je geslo, seveda pa obstajajo okvirna pravila, ki jih je

Če mislite, da sta tudi pri nastajanju
križanke glavna računalnik in internet, se

So dnevi in trenutki,
polni sreče in miline,
ko radostni oči zapremo
in si tiho zaželimo, da ne mine.
Taki dnevi v novem letu
naj preženejo trpljenje.
Naj smeh, ljubezen srce prevzame,
lepše bo življenje.
Srečno 2011 vam želi
osebje Pljučnega oddelka
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potrebno upoštevati (povprečje besed,
dolžina besed, kombinacija soglasnikov in
samoglasnikov, ne uporabljajo glagolov,
množine,…) a jih vsak sestavljalec nekoliko
prilagodi, pravila se tudi spreminjajo. Prav
tako imajo različni narodi različna pravila.
Sestavlja skandinavske, simetrične, skrite,
italijanske,…križanke, nikoli jih ne sestavlja »na zalogo,« je pa to njegovo redno
vsakodnevno delo večernih ur, ko se vse
v hiši umiri.
Zanimivo, da križank, razen na dopustu, ne
rešuje, ker za to preprosto nima časa. Zato
pa upamo, da jih bo še veliko ustvaril, tudi
za nas, in da bo še dolgo naš sodelavec.

mi - vi - oni
Meta Kovačič, vzgojiteljica; Mag. Natalija Novak, učiteljica

NOVO NA OTROŠKEM ODDELKU
Predstavljamo vam mag. Natalijo Novak
Mag. Natalija Novak je vodja bolnišnične šole na Otroškem oddelku SB Novo mesto. Po izobrazbi profesorica razrednega pouka
je že od leta 2002/03 zaposlena na Osnovni šoli Drska, kjer je
svoje znanje, veščine in spretnosti kot učiteljica na razredni stopnji
posredovala številnim nadobudnim učencem.
Največ izkušenj je izmenjala z otroki četrtih razredov.
Svoje znanje ves čas nadgrajuje z udeležbo
na različnih seminarjih, organiziranih na šoli
in izven nje. Zaveda se, da danes že usvojeno
znanje določenega strokovnega področja še
zdaleč ni dovolj, da bi lahko sledila razvoju oz.
napredku družbe, katere sestavni del so tudi
naši otroci, zato se ji zdi pomembno, da se le to
neprenehoma izpopolnjuje. Oktobra leta 2008
je zaključila magistrski študij na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju.
1. septembra 2010 je učilnico na šoli zamenjala
za bolnišnične prostore na Otroškem oddelku in
bolnišnično šolo pod okriljem OŠ Drska popeljala v četrto leto delovanja v SB novo mesto.
Pravi, da se je delu v novem okolju hitro privadila, v pomoč so ji bili učenja in sprostitvenih dejavnosti željni
otroci, prijazno zdravstveno osebje in vzgojiteljica.
Skupaj z otroki rada aktivno sodeluje pri organizaciji različnih kulturnih
in športnih dogodkov na šoli. Trenutno sodeluje v mednarodnem projektu Comenius in je mentorica interesne dejavnosti. Vsako sredo in
četrtek po 13. uri še zamenja bolnišnične prostore za šolske.

Donatorstvo trgovine Harvey
Norman
Ob 50-letnici Otroškega oddelka smo se razveselili donatorstva
trgovine Harvey Norman. Omenjena trgovina je ob svoji otvoritvi v Novem mestu organizirala dobrodelno akcijo. Denarni prispevek bo namenjen nakupu ultrazvočnega aparata
za otroke. Poleg tega pa nam je trgovina podarila še dva TV
sprejemnika in DVD playerja ter igralno konzolo play station.

Otroci in zaposleni na Otroškem oddelku
se trgovini Harvey Norman iskreno zahvaljujemo.

Osnovni cilj pedagoškega dela z bolnim otrokom je nudenje vzpodbudnih trenutkov, ki ga motivirajo za različne sprostitvene
družabne in učne aktivnosti, hkrati pa odvrnejo pozornost od
njegove bolezni ali poškodbe. Delo na Otroškem oddelku je tako
nekakšna „mešanica“ učiteljevega individualnega pristopa in dela z otrokom oz. učencem kot
posameznikom in dela, ki se po vsebini približa
delu v oddelku podaljšanega bivanja.
Učne aktivnosti temeljijo na individualnem
pristopu, znanje podaja otrokom oz. učencem
od 1. do 6. razreda, v kolikor je potrebno, pa
razloži vsebino tudi starejšim.
Pri sprostitvenih družabnih dejavnosti je pozorna, da otroci različnih starostnih skupin med
seboj sodelujejo in si kakor koli pomagajo. Z
otroki se veliko pogovarja, jim svetuje in sodeluje tudi pri njihovi igri.
S pomočjo njenih likovno ustvarjalnih spretnosti so otroci naredili veliko izdelkov, ki si
jih lahko ogledate na Otroškem oddelku in v
Otroški ambulanti.
Meni, da občutek do dela z otroki, odgovorno strokovno ravnanje,
znanje in izkušnje ter kanček iznajdljivosti ob sprejemanju otrokovih idej, lahko pričarajo včasih nam nevidna, a nepozabna dobra
dejanja.
Če jo boste srečali v bolnišnici, si jo boste zapomnili po vedno
nasmejanem obrazu in dobri volji, s katero okuži vse okoli sebe.

Zahvale
Bliža se konec leta, zato je prav, da se še posebej zahvalimo
tistim, ki so nam pomagali pri nekaterih delih na Otroškem
oddelku SB Novo mesto:
• mizarjema Franciju in Vikiju, ki sta namestila nove poličke
in pano v igralnici,
• električarjema Robiju in Roku, ki sta poskrbela za
priključitev novih avdio-video tehničnih aparatov,
• računalničarju Mihi,
• zaposlenim v pralnici, ki so nam ponovno oprali vse podarjene plišaste igrače.
Brez Vas bi nam bilo vsekakor težje.
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Igramo se lahko
tudi brez dragih
igrač
Učenci OŠ Drska, člani folklorne
skupine, ki jih vodi gospa Majda
Nemanič, pridružilo pa se jim je
še nekaj učencev podaljšanega
bivanja, so v začetku decembra obiskali bolne otroke
na Otroškem oddelku naše
bolnišnice.

Eva rada poje in pleše.
Mali bolniki zavzeto opazujejo svoje
vrstnike

Tokrat niso prišli v narodnih
nošah in niso plesali, pač pa so
se igrali. Ja, prav ste prebrali,
igrali so se, pa s seboj niso
prinesli igrač. A ne mislite, da
so se dolgočasili, veliko so peli,
ploskali, skakali, se vrteli in se
pri tem neizmerno zabavali,
njihovi instrumenti pa so bili,
poleg Gašperjeve harmonike,
samo okrogli kamni, palice in
dlani.
Zapeli so veliko pesmic,
izštevank in šaljivk, ki so jih
nekoč znali že njihovi starši,
potem pa so utonile v pozabo.
Se spomnite igric, kot so gnilo
jajce, ali je kaj trden most, godca,...? Najbrž ne, a bi jih bilo
škoda pozabiti.
Igra v družbi prijateljev, pa
čeprav brez dragih igrač, je veliko lepša, kot če se igraš sam,
kajne?

Za igro ne potrebujemo dragih igrač.
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Otroci pri izdelavi voščilnic.
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Mojca Simončič

Ustvarjanje v bolnišnični šoli.

Miklavž na obisku pri
prostovoljcih
Sedmega decembra smo se prostovoljci odzvali povabilu SB NM na novoletno
srečanje. V kratkem kulturnem programu nas je Valentina Wolf, dijakinja 2. letnika SZKŠ, smer zdravstvena nega, z igranjem na klavir popeljala v svet glasbe,
Jasna Primc, dijakinja 4. letnika, smer zdravstvena nega, pa nam je prebirala pesmi
pisateljice Neže Maurer. Pozdravili so nas ga. Zlata Rebolj, pomočnica direktorice
za zdravstveno nego, g. Miran Grom, ravnatelj Srednje zdravstvene in kemijske
šole ter koordinatorica prostovoljnega dela v bolnišnici ga. Jožica Rešetič. Skupna
misel vseh je, da prostovoljno delo bogati vsakega posameznika, ob vstopanju v
mednarodno leto prostovoljstva pa upamo, da nas bo v prihodnjem letu še več.

Tudi igramo se ...

Z darili za prostovoljce in mentorice nas je obiskal Miklavž, ob pogostitvi in izmenjavi voščil pa se druženje nadaljevalo v popoldanske ure.
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VESELI DECEMBER

S

nežna odeja prekriva travnike in njive, v soncu pa se kot biseri leskečejo zvezdice na drevesih.
Spokojnost narave človeka ustavi, da se zazre vase. Obračamo liste zadnjega meseca v letu,
čas je za inventuro! Preveč podjetij je šlo v stečaj, poplave so zajele velika področja Slovenije,
kupna moč pada, recesija je zajela ves svet…so informacije, ki smo jih deležni vsak dan.

P

rišel je veseli december, otroke in odrasle obiščejo trije dobri možje. Najprej skrivnostni
Miklavž, nato Božiček in še stari dobri Dedek Mraz. Ko sem bila še otrok, sem sijala od
sreče, saj so mi dobri možje prinesli prav tisto, kar sem najbolj želela in potrebovala. Dobrim
možem nikoli nisem pisala pisem želja, saj sem se bala, da jih bom razočarala. Ko sem odkrila
skrivnost, zakaj dobri možje vedo, kaj otroci potrebujejo, me je babica poučila z besedami:
»Vsak, ki rad daruje, se Miklavž ali pa Dedek Mraz imenuje.«

V

sak lahko najde svoje poti darovanja in je obdarovan. Vse kar pride od srca, je dobro!
Zakaj ne podarimo drug drugemu delček sreče, da ji naredimo pot, da se bo množila!
Naredimo december res veseli december! Kako? Čisto preprosto, v krogu svojih domačih, v
vrtcih, v šolah in na delovnih mestih… Zakaj? Da bomo radi živeli, da bomo uspešni pri delu,
da bo življenje teklo sproščeno. Dobri decembrski možje, bodite resnični, zaživite v vsakem od
nas po malem v veselem decembru in pot nadaljujte v letu 2011! Pomagajte naseliti optimizem
v našo prelepo domovino, tako bomo našli boljše poti.

T

orej bodimo veseli v prihodnjem letu, pa tudi pogumni in ravno prav drzni, da bomo
skovali dovolj sreče za vse ...

Marija Lokar, TZN

Kolektiv očesnega oddelka se pridružuje zapisanim mislim. Srečo se deli predvsem s srcem.
Mi pa bomo še bolj skrbeli tudi za oči, ker vemo, da je slepota najhujša invalidnost. Z veseljem
sporočam vsem, da smo dočakali posebno novoletno darilo - OCT (optični koherenčni tomograf),
ki nam pokaže zgradbo mrežnice (notranje plasti očesa), ki sprejema vse barve življenja in
omogoča, da se spremenijo v naše občutke, to je vid. Naj nas skrivnostna slika spremlja vse
leto z željo, da bo svet čim bolj barvit.

Marija Gregorčič - Kožuh
predstojnica očesnega oddelka
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Utrinki vsakdanje sreče razgrinjajo
oblačno nebo,
drobne snežinke v svojem decembrskem
plesu raztapljajo tople spomine,
mehke melodĳe pa plešejo svoj ples v
ritmu mirnega sveta.
Naj vam leto 2011 prinese veliko sreče,
zadovoljstva, nasmehov, prĳaznih besed,
toplih stiskov rok, obilo zdravja in
uspehov ter osebnega zadovoljstva.
Kolektiv Kirurškega oddelka

NOVOLETNE ŽELJE - SKRITE SANJE,
NOVOLETNE ŽELJE - MAJHNE TAJNE.
NAJ POSTANEJO HREPENENJE IN SMEH,
SREČA NAJ NAJDE POT PRAV DO VSEH!

SREČNO 2011

KOLEKTIV DIALIZE
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Nika Zorko

Udeleženci druženja (foto: Krka)

Predavanje prim. Piletiča (foto: Matjaž Rozman)

Druženje mladih zdravnikov razširjene
regije
Pravijo, da na mladih svet stoji. V naši
razširjeni regiji (kamor štejem poleg Dolenjske tudi Belo krajino in Posavje) je
mladih zdravnikov kar precej, zato se vsi
med seboj ne poznamo. Vabilo na pobudo
Petra Hudoklina, da se pripravniki, specializanti in mladi specialisti srečamo in bolje
spoznamo na jesenskem druženju pod
okriljem novomeškega podjetja Krka, je
bilo še posebej dobrodošlo.
19.11.2010 smo se dobili v Krkini upravni
stavbi, kjer smo srečanje začeli z izredno
poučnim predavanjem prim. Milivoja
Piletiča na temo celostne obravnave
sladkornega bolnika. Tema je izrednega
pomena v vsakdanji praksi, saj se ne
glede na to, v katero vejo medicine smo
usmerjeni, z bolniki s sladkorno boleznijo in njenimi zapleti redno srečujemo.
Sladkorna bolezen je ena najpogostejših
bolezni našega časa. Po zadnjih ocenah je
v svetu 220 milijonov obolelih, v Sloveniji
pa 100 000 ali 5 % vsega prebivalstva.
Glede na projekcije Svetovne zdravstvene
organizacije naj bi se število sladkornih
bolnikov podvojilo med letoma 2005 in
2030, kar pomeni, da bo tedaj zaradi te
bolezni prizadet že vsak deseti zemljan.
Prim. Piletič nam je z zelo nazornim in do-
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bro zasnovanim predavanjem na kratko
osvežil in dopolnil znanje o trenutnih
in prihodnjih možnostih zdravljenja in
preprečevanja kasnih posledic te kronično
potekajoče bolezni.
Sledil je kratek predstavitveni film podjetja Krka oziroma njenega NOTOLa,
nato pa še voden ogled obrata. NOTOL
(kratica pomeni Novi Obrat Trdnih Oblik
Ločna) so odprli 12.4.2002 in je bil tedaj
eden najsodobnejših tovrstnih proizvodnih enot na svetu, zasnovan s pomočjo
domačih in tujih projektantov. Cilj obrata
je bil predvsem v povečanju proizvodnih
zmogljivosti, racionalizaciji skladiščnih
zmogljivosti in avtomatizaciji proizvodnih
in transportnih procesov. Vsi proizvodni
procesi se odvijajo v zaprtih sistemih, kar
zagotavlja visoko stopnjo zaščite in varnosti izdelkov ter zaposlenih. Obiskovalci
si celoten proces nastanka zdravil lahko
ogledajo z oglednega hodnika, ki je strogo
ločen od tehnološkega dela in omogoča
vpogled v vse proizvodnje stopnje
(tehtanje, homogeniziranje, granulacijo,
tabletiranje, pakiranje…). Morda samo
kot zanimivost: štirje od avtomatiziranih,
senzorsko vodenih transportnih vozičkov,
imajo imena po projektantih, ki so obrat

zasnovali. Tako na primer Miloš še vedno
trdo dela v Krki.
Po ogledu NOTOLa smo se odpravili v Krkin
hram na Trški gori, kjer nas je čakala prijazna dobrodošlica osebja, okusnih prigrizkov in vina iz vinorodnega okoliša, nato
pa še prijetno druženje ob dobri večerji.
Tudi tema in gosta megla, ki je v pasovih
že pokrivala dolino, nista mogli pokvariti
razgleda, ki je poleti menda veličasten. K
sreči smo še ujeli pravi čas, preden zaradi
težke dostopnosti čez zimo zaprejo vrata
gostom.
Priložnosti, da se mladi zdravniki zberemo,
poklepetamo in si izmenjamo še kakšen
koristen napotek, je malo. Pomembno in
smiselno je, da se med seboj spoznamo,
še preden smo popolnoma samostojni
na svojih poklicnih poteh. Brez dvoma
so takšna in podobna srečanja izredno
dobrodošla za vse, saj lahko pristni medosebni odnosi močno koristijo tudi profesionalnemu sodelovanju. Upam, da se
bo letošnje druženje nadaljevalo v tradicijo, naslednjega pa naj se nas udeleži še
večje število!

obiskali smo
Zdenka Seničar

FORUM INFONETA

Udeleženci Foruma Infoneta
Po uvodnih nagovorih Miha Žerka in dr. Tomaža
Domajnka nam je Nikola Pančevski, dr. med.,
poslovni direktor bolnišnice Sistina iz Skopja v
Makedoniji, predstavil rešitve SRC Infoneta, s
katerimi so podprli svoje poslovanje.
Bolnišnica Sistina je najmodernejša bolnišnica
JV dela Evrope. Razteza se na 15. 000 m2
površine in ima 188 bolniških postelj, 9 vrhunsko
opremljenih operacijskih dvoran, zaposlenih pa
je 110 zdravnikov specialistov naslednjih dejavnosti: kardiokirurgija, kirurgija s poddejavnostmi, kardiologija,
ginekologija in porodništvo, interna medicina, pediatrija.
Poleg vrhunskih zdravstvenih storitev bolnišnica omogoča tudi
pacientovo maksimalno udobje. Sobe so največ dvoposteljne,
večina je enoposteljnih, pacient pa si lahko izbere tudi apartma.
Zgrajena je po vrhunskih standardih in tudi hendikepiranim osebam omogoča dostop do vseh lokacij. Kot prva bolnišnica v regiji
je pridobila certifikat „eko“ bolnišnica.
V nadaljevanju smo si ogledali potek elektronskega naročanja pacientov v predstavitvi Katarine Krišelj in Janija Žumra, Patricij Rupnik in Gorazd Vidic pa sta pripravila prispevek o komunikacijskih

Že nekaj let ekipa SRC Infoneta na srečanjih
v Kranju predstavlja uporabnikom svoje
najnovejše dosežke in ključne usmeritve za
nadaljnje delo. Osrednja tema letošnjega
srečanja, ki je bilo namenjeno vodstvu bolnišnic
in zdravstvenih domov, odgovornim osebam
za informatiko v omenjenih ustanovah ter
vsem, ki jih zanimajo potenciali informatike v
zdravstvu, je bila povečanje učinkovitosti organizacije s pomočjo najnovejših informacijskih rešitev.
storitvah. Za predstavnike zdravstvene nege je
bila gotovo najbolj zanimiva predstavitev pilotnega projekta uvedbe računalnika ob pacientovi postelji mag. Vesne Prijatelj in Zoje Trenz,
v katerem smo skupaj s predstavniki še nekaterih slovenskih bolnišnic sodelovali, prispevek
o delovanju sistema za prepoznavo govora v
programih Birpis 21 in Isoz21 Uroša Slamiča in
Roberta Kregarja pa se nam je zdel že skoraj kot
znanstvena fantastika.
V drugem delu srečanja je bilo posebej zanimivo informacijsko
podprto zdravljenje na domu v prispevku doc. dr. Matjaža Fležarja
in Nataše Planinc, kjer vidimo svojo vlogo tudi medicinske sestre,
Marjana Pikec je predstavila novosti programov Birpis 21 in Isoz21,
Lado Modic, Matej Pogačnik in dr. Tomaž Domanjko pa so v svojih
prispevkih prikazali obvladovanje velike količine dokumentov in
spremljanje učinkovitosti poslovanje v zdravstvenem zavodu.
Srečanje je pokazalo, da obstajajo rešitve za nekatere informacijske probleme, s katerimi se srečujemo v stroki, vendar se jih včasih
zaradi pomanjkanja denarja ali volje lotevamo prepočasi.
Vir:
•

infoSrc, november 2010
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Zdenka Seničar, fotografije: Manca Seničar

Cinque Terre

IZLET V CINQUE TERRE

Narodni park Cinque Terre obsega priobalno in morsko območje s petimi vasicami, ki kakor lebdijo na strmih pobočjih južnega dela obale Ligurskega morja. Razgibana in drzna obala tega
narodnega parka je najlepša v pokrajini Liguriji in najbrž v Italiji sploh ter je prava osvežitev za
oči v primerjavi z ravno in dolgo italijansko obalo. (L. Vrankar, 2002)
Oktobrski vikend je sicer obetal, da nas bo pralo, a smo se
zanašali na to, da je sreča opoteča, saj so naši izleti doslej kljub
drugačnim napovedim kljubovali slabemu vremenu.
Tretja ura zjutraj je bila za odhod na pot vse prej kot človeška,
če greš prej spat, si utrujen, če ne greš, pa prav tako. Zato smo
po prvih prevoženih kilometrih proti Ljubljani „mrknili“ in nas
je za nekaj trenutkov prebudil samo vodič Frenk Merjasec, ki
nas že „srečnih“ 13 let vodi po različnih evropskih poteh. Šele,
ko se je zdanilo, se je v mali avtobus za 30 ljudi vrnilo nekaj
življenja, predvsem pa zaslugi Francijevega domačega „jegra,“
človek si pač mora umiti zobe. Na italijanskih tleh smo mimo
Benetk vožnjo nadaljevali proti Mantovi.

Mantova
Pokrajina Mantova je ena od dvanajstih pokrajin italijanske dežele
Lombardija. Mesto Mantova, za katerega nekateri pravijo, da je
najbolj romantično mesto na svetu, je obdano s tremi jezeri in
premore skoraj neokrnjeno srednjeveško popolnost. Sprehodili
smo se mimo številnih srednjeveških palač, si ogledali rotondo
San Lorenzo, baziliko S. Andrea, v kateri je pokopan slavni slikar
Mantegna in si ogledali palačo dinastije Gonzaga (1323 – 1708),
ki je višek moči dosegla s Friderikom II. Pot smo nadaljevali do
Parme, ki sodi med najbogatejša mesta v Italiji.

Parma
je ena od devetih pokrajin, ki sestavljajo italijansko deželo
Emilija – Romanja. Glavno mesto je Parma s približno 180.000
prebivalci. Ogledali smo si mestne znamenitosti: Palazzo della
Pilotta, Škofovsko palačo, mestno hišo,...nato pa dan končali
z nastanitvijo v hotelu v La Spezii, z večerjo in praznovanjem
kar nekaj rojstnih dni. Potem si lahko predstavljate, koliko smo
spali!
Jutro naslednjega dne je spet grozilo s temnimi oblaki in v
pristanišču, ko smo čakali na ladjo, ki naj bi nas odpeljala na
Cinque Terre – pokrajino petih dežel, se je v trenutku pojavilo
kar nekaj prodajalcev dežnikov vseh velikosti in barv in med
nami našlo hvaležne odjemalce. No, že na ladji smo ugotovili,
da so nas n....nili, saj so bili v resnici dežniki samo za enkratno
uporabo, že prvi veter je zvil „šprikle“. Pa nič zato, lepota ribiških
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vasic visoko v skalah nas je tako prevzela, da smo pozabili na
vse ostalo. Vasice v svojem zapisu Košček raja na zemlji (www.
gea-on.net) najlepše opiše L. Vrankar.

Cinque Terre – pokrajina petih dežel
Pokrajina je ime dobila po petih obmorskih vasicah, stisnjenih
med morje in okoliško hribovje. Prav zaradi njihove nedostopne
lege je lahko do današnjih dni ostala skoraj nedotaknjena in
nepokvarjena, zato je celotno območje razglašeno za narodni
park in ga najdemo na seznamu Unescove svetovne kulturne
dediščine. Še pred nekaj desetletji so bile vasice povezane s
svetom samo z morjem, kot že stoletja prej, danes pa skozi te
kraje vendarle pelje cesta, ki je sicer ozka in slaba, a ima tudi
vožnja po njej zaradi prelepe narave svoj čar.
Vse vasi so med seboj povezane s panoramskimi pešpotmi. Od
prve do zadnje je približno pet ali šest ur zmerne hoje in za
marsikoga je to najlepši način obiska teh vasi.

Monterosso al mare
Prva in največja vas je Monterosso al mare na severnem delu
Cinque Terre. Ker je najlažje dostopna, je morda najmanj zanimiva izmed vseh petih vasi. Tu obiskovalca najprej »pozdravi«
avtomobilska pločevina na velikem parkirišču tik ob morju. Ob
dolgi peščeni plaži je med starimi hišami tudi nekaj hotelov in
restavracij. Za njimi pelje železniška proga, ki se tu in tam pokaže
na plan. Nad starimi hišami se dviga zvonik vaške cerkve, v labirintu ozkih tlakovanih ulic pa človek lahko občuti počasen tok
življenja, in to kljub temu, da ga občasno zmoti pisk prihajajočega
vlaka. Vseh pet vasic je namreč povezanih z železnico in v vsaki
se vlak tudi ustavi. Čeprav vožnja od ene do druge traja le nekaj
minut, je nekaj posebnega, saj vozi skozi številne predore pod
hribi in je zato kar priljubljen način potovanja po tej deželi.

Vernazza
Vernazza je najmanjša med vsemi petimi vasmi, a za marsikoga
najbolj privlačna med njimi. Nahaja se v eni od ozkih sotesk
ob morju, ki so jih med strmimi hribi izoblikovale hudourniške
vode. Te se med glasnim šumenjem v brzicah spuščajo proti
morju. Na koncu ozke tlakovane uličice se med hišami odpre

obiskali smo
Stolp v
Mantovi s
24 urami na
številčnici.

Rotunda
zunaj in
znotraj

polkrožen zaliv, ki ga pred valovi brani skalni pomol, na drugi
strani pa nad njim bedi cerkev sv. Margerite iz 14. stoletja.
Tu je najlepše ob sončnem vzhodu, ko igra ostrih senc in kontrastov
še poudarja toplino večinoma rdečerjavih pastelnih pročelij hiš z
zelenimi polkni, ki se tu in tam odpirajo v nov dan. Človek se lahko v
miru sprehodi med hišami, pod oboki, po strmih in ozkih stopniščih
ter mimogrede spregovori besedo ali dve z domačini o vremenu,
letini ali vinu. Priljubljena razgledna točka je grajski stolp, ki se dviga
nad zalivom na južni strani. Vsa vasica je spodaj kot na dlani in
prav tako tudi druge štiri vasi, ob lepem vremenu pogled seže celo
do italijanske Azurne obale. Komur pa korak ni pretežak, se mu je
vredno še malce potruditi na pešpot nazaj proti Monterossu ali na
jug proti Corniglii, saj terase, cvetoče grmičje in kaktusi ter cvetovi
že umirajočih agav ponujajo res slikovite motive.
Ti kraji so bili poseljeni že pred tisoč leti in več, iz tistih časov naj
bi izvirale številne, dobro vzdrževane terase. Edino tako se v teh
strmih bregovih nad morjem lahko domačini resneje ukvarjajo
s poljedelstvom. Ena pomembnejših kultur na terasah je trta;
grozdje večinoma predelajo v vino, črno in belo, pa tudi desertno.
Prisojna lega teras in ugodne podnebne razmere z blagimi zimami
pripomorejo, da je tukajšnje vino cenjeno daleč naokrog.

Corniglia
Edina izmed petih vasi, ki ne leži povsem ob morju, je Corniglia. Hiše
so nagnetene proti vrhu prepadne stene, več kot sto metrov nad
morjem. Tu se zdi, kot bi se čas ustavil, vas je še danes videti skoraj
takšna, kakršno so naslikali umetniki pred 150 leti. Tako kot nekoč
tudi danes nekateri v teh krajih iščejo svoj mir in ustvarjalni navdih.
Prav na vrhu pečine je vaško pokopališče. Zaradi stiske s prostorom
in skalnatih tal je pokopališče zidano, tako da so grobovi v petih
»nadstropjih«, pokojne pa v zgornja nadstropja dvigajo kar s posebnim dvigalom. Nekateri domačini imajo že vnaprej kupljena in tudi

Portovenere
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označena svoja zadnja počivališča v približno
pol metra visokih in širokih ter dva metra dolgih betonskih prostorih, manjka le še datum.
Nekoliko nižje na samem robu prepada nad
morjem je ploščad, kjer iz skoraj navpičnih
skalnih sten pod njo poganjajo kaktusi, agave in redko grmičje, ki spomladi cveti v pisani
paleti barv. Oči si odpočijejo ob pogledu na
smaragdno morje, katerega mirno gladino le
tu in tam vznemiri kakšna osamljena jadrnica,
medtem ko galebi v stenah že iščejo prostor za
počitek. Z večerom se nad vas spusti tišina in
mrak še poudari dejstvo, da v vasi turistov skorajda ni. Ker v njej ni hotelov, je treba imeti kar
malce sreče, da človek poišče prenočišče pri
prijaznih domačinih v kakšni stoletja stari hiši z
debelimi kamnitimi zidovi. Tudi notranjost hiš
je skromna in zgodi se, da so edino pohištvo
v sobici, pobeljeni z apnom, stara postelja in
še starejša omara ter stol.

Vasica
Riomaggiore
Palazzo Te
v Mantovi
Palača v
Parmi

Manarola
V Manaroli so stare visoke hiše stisnjene skupaj in se pnejo druga nad drugo v hrib. Videti
je, kot da hiše rastejo iz žive skale, v katero se
podkvasto zajeda morje. Včasih so ljudje tukaj
živeli v glavnem od ribolova in sadjarstva ter
vinarstva. Takoj nad zadnjimi hišami se dvigajo
hribi z obdelanimi terasami, na katerih rastejo
oljke, pomarančevci in limonovci. Tu ni nič nenavadnega, da na drevesih lahko hkrati najdemo
cvetove, še zelene sadeže in tudi že povsem
zrelo sadje. Ne samo po vinu, ti kraji slovijo tudi
po sadnih likerjih, kot je na primer »limoncino«,
po izvrstnem olivnem olju, na katerem temelji
tradicionalno dobra italijanska kuhinja in prelivom za testenine, imenovanim »pesto genovese«. Na svoj račun pa vedno lahko pridejo
tudi ljubitelji svežih morskih dobrot.
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Riomaggiore
Tako kot Manarola tudi Riomaggiore leži ob
ustju ozke doline. Turistične barke, ki priplujejo
sem iz Portovenera na jugu ali pa iz Levanta na
severu, pripeljejo obiskovalce in jih za nekaj ur
odložijo na pomolu za visoko skalo, pozidano s
pisanimi hišami. Restavracije in številne trgovine
pričajo, da so se domačini v marsičem že prilagodili zahtevam »modernega« turista. V tej vasi
se še najbolj, med vsemi, duh preteklosti meša s
sodobnim, k temu pripomore tudi nekaj hotelov
s skoraj vsem pripadajočim udobjem. Izjemno
lepa vasica svoje skrite čare najbolj razkrije v
stranskih uličicah, tlakovanih s kamnom, kjer
človek hitro zaide v kak umetniški atelje ali pa
domačo delavnico in pobrska med ročnimi
izdelki iz keramike, poslikanimi v značilnih
pastelnih barvah.
Komur ni težko »gristi kolena«, se lahko odpravi še na pot z romantičnim imenom »via del’
amore« proti Manaroli, ki vzame dobre pol
ure časa. Ozka steza, ki je marsikje vklesana v
skalno steno nekaj deset metrov nad morjem,
ponuja slikovit pogled na čudovito pokrajino ob morju in nič ni čudnega, da je dobila
takšno ime. V mrežah ob poti nešteto majhnih ključavnic priča o romantičnih zgodbah
zaljubljencev, ki so prišli sem „zaklenit“ svojo
ljubezen.
Dan smo zaključili z obiskom Portovenera,
ribiškega mesteca z majhno luko, v katerem
je svoj navdih iskal tudi angleški pesnik Byron.
Na polotoku smo si ogledali gotsko cerkvico
iz 13. stoletja, potem pa je že nastopil čas za
vrnitev proti domu.
Na poti presenečenj še ni bilo konca, našemu
malemu avtobusu so se pokvarila ena od vrat
in ker je grozilo, da jih bomo med vožnjo izgubili, zunaj pa je med tem že lilo kot iz škafa, so
imeli fantje bojni posvet in „pogruntali“ rešitev
– z „gurtno“ so jih privezali na drog police, šofer
pa je s sprednjega dela avtobusa snel vse, kar
se je sneti dalo. Če ne veste, kaj je gurtna – tudi
jaz sem za to lepo slovensko besedo slišala
prvič, menda ne sodi v ženski žargon, je pa to
nekakšen raztezni trak. Menda.

ČAS ZA VONJE…
ZA OKUSE…
ZA BLEŠČAVO…
ČAS BOŽIČNIH TRŽNIC…
Vsako mesto, ki kaj da nase, na najlepšem trgu postavi hišice
takih ali drugačnih oblik, v katerih ponujajo drobna darila
ter hrano in pijačo. Tradicija božičnih tržnic pravzaprav
izhaja iz srednjega veka, ko so ob različnih praznikih priredili krošnjarske tržnice. Zato ni čudno, da so tudi dandanes
najlepše božične tržnice na srednjeveških trgih.
Ponudba tržnic je po vsej Evropi bolj ali manj enaka. Drobnarije, okraski, sladkarije
vseh vrst, pa obilica pijače in prigrizkov. Pravzaprav je tako, da so božične tržnice
bolj kot nakupovanju namenjene zabavi. V nekaterih mestih imajo poleg tudi prave
male zabaviščne parke in odre, kjer se odvijajo koncerti in gledališke predstave.
Najboljši nasvet za obisk božične tržnice je: prepustite se množici. Kajti tržnice so
vse po vrsti dobro obiskane in težko si je v miru ogledovati stojnice. Zato je bolje,
da se posvetite kulinaričnemu delu. Zelo zabavno je, če se v tuji deželi na božični
tržnici odločite, da boste preizkusili čim več različnih prigrizkov, ki jih ponujajo.
Odkrijete lahko, da so curry hrenovke v kombinaciji s pečenim krompirjem užitna
kombinacija. Prav tako je s pijačo: spijete lahko vse različne pijače od šampanjca
do groga, punča, kuhanega vina, vroče čokolade in različnih domačih zvarkov.
Nekatere tržnice, denimo na Dunaju, imajo poseben sistem, da na eni stojnici
zakupite kozarec ali skodelico, s katero lahko potem na vseh stojnicah dobite
pijačo, na koncu pa jo lahko pustite na katerikoli stojnici in vrnejo vam kavcijo.
Božične tržnice so sicer kičaste in prepolne ljudi, toda vsaj en dan se lahko prepustite prazničnemu vzdušju. Sprehodite se po svojem mestu in med stojnicami
okušajte, vonjajte in uživajte, kot smo mi.
Vir:
•

Dobrojutro.si

Konec dober, vse dobro, avtobus nam ni
razpadel in ob enaki uri, kot smo odšli, smo
se tudi vrnili. Zdaj nestrpno čakamo novih
dogodivščin.
Viri:
•
•

Propagandno gradivo Turistične agencije Potnik NM
L. Vrankar, Cinque Terre – košček raja na zemlji, www.gea-on.
net, oktober 2002.
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Marjanca Čegovnik

Predbožični Dunaj
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije je veseli december pričel z izletom na predbožični Dunaj. Po prihodu v
avstrijsko prestolnico smo se zapeljali po dunajskem ringu,
imeli orientacijski ogled mesta, okoli katerega se nizajo
mogočne zgradbe, med drugimi državna opera, umetnostnozgodovinski in naravoslovni muzej, parlament,
mestna hiša, dvorno gledališče, borza... Sledil je sprehod po
najstarejšem delu mesta, mimo nekdanje cesarske rezidence
Dvorni grad (Hofburg) ter drugih zanimivosti mesta vse do
cerkve sv. Štefana.
Predali smo se prazničnemu vzdušju na božičnem sejmu, nakupom in samostojnemu raziskovanju mesta. Polni lepih vtisov
smo se v večernih urah vrnili domov.
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Kapela Svete noči v
Oberndorfu
Pesem pojejo v 300
jezikih sveta
Kapela v rudniku soli

obiskali smo

zdravje

Drugi predbožični izlet nas je popeljal v
OBERNDORF, v BERCHTESGADEN in ST.
WOLFGANG.
Po Turski avtocesti smo skozi predor
Katschberg in mimo zasneženega Salzburga, ki je ponujal pravo zimsko pravljico,
najprej prispeli do Oberndorfa.
Mestece na meji z Nemčijo bi bilo zagotovo
popolnoma nepoznano, če ne bi organist
Franz Gruber in duhovnik Josef Mohr na
božični večer leta 1818 napisala in uglasbila najbolj znano božično pesem – Sveta
noč, ki je prevedena v okoli 300 jezikov,
poslovenil pa jo je Jakob Aljaž. Cerkev, v
kateri so prvič zapeli pesem, so na žalost
že porušili, na istem mestu pa so zgradili
kapelico, pred katero se v božičnem času
ustavljajo številne skupine z vsega sveta in
prepevajo božične pesmi.
Po ogledu kapele in kraja smo nadaljevali
vožnjo v Berchtesgaden, kjer smo obiskali
rudnik soli. Oblekli smo prave rudarske
obleke in se z jamskim vlakom zapeljali v
notranjost rudnika, se sprehodili po njem,
si ogledali njegove zanimivosti in postopek pridobivanja soli, uživali ob spuščanju
po rudniških toboganih ob veliko smeha
in cviljenja in se s splavom ob Wagnerjevi
glasbi zapeljali čez slano jezero.

Enodnevni rudarji

Pot nas je vodila nazaj v Avstrijo, mimo
Salzburga, do kraja St. Wofgang, slikovitega
mesteca ob istoimenskem jezeru pod goro
Schaffberg. Ogled župnijske cerkve, ki se
ponaša s prekrasnim gotskim krilnim oltarjem, je delo Michaela Pacherja. Mestece
slovi tudi po krčmi »Pri belem konjičku«, ki
je navdihnila skladatelja Benatzkyja, da je
napisal veselo opereto z istim naslovom o
ljubezenski zgodbi...
Potepali smo se po očarljivem, bogato
založenem božičnem sejmu, ki je ponujal številne domače rokodelske izdelke,
pa tudi veliko kiča, kot navsezadnje vsepovsod, a nas je bolj prevzel vonj po pecivu, vinu, kadilu in prav posebno vzdušje
predbožičnega druženja.

Katja in Teja pred odhodom v rudnik

Spust po toboganu v rudniku soli
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voščila
Želimo vam, da bi prihajajoče trenutke preživeli in
Ko hodiš,
doživeli v osrečujočem okolju.
pojdi zmeraj do konca.
Korak v novo leto naj ne bo negotov,
Spomladi do rožne cvetice,
ampak trden in zapisan z upanjem na lepo prihodnost.
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
Vse to vam želimo zaposleni na nevrologiji!
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.
A če ne prideš ne prvič, ne drugič
do krova in pravega kova
poskusi: vnovič
in zopet
in znova. (T. Pavček)

Želimir Bošnjak, dr. med., predstojnik
Irma Kumer, dipl. m. s., glavna medicinska sestra

Prihaja novo leto...
Priložnost za nove odločitve,
za nove ideje,
za nove uspehe,
za novo srečo.
Ustvarite,kar ste snovali...
Dosegajte,za kar ste se trudili...
Najdite,kar ste pogrešali...
In živite,kot ste želeli...
Z zaletom v novo leto!
Prihodnost pripada tistim,
ki zaupajo miku svojih sanj!

SREČNO 2011
VAM ŽELI KOLEKTIV EIT
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nagradna križanka

NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ ZADNJE
ŠTEVILKE VIZITE:
1. nagrada: Milena CEKUTA, Šentjernej
2. nagrada: Marija KOVAČIČ, Birčna vas
3. nagrada: Gregor REŽEK, Novo mesto
Pravilni odgovor se glasi:
MAGNETNA RESONANCA

Nagrade bomo nagrajencem poslali po pošti.
NAGRADE DANAŠNJE KRIŽANKE SO:
1. NAGRADA: knjiga
2. NAGRADA: majica
3. NAGRADA: praktično darilo

Pravilno izpolnjene kupone križanke pošljite na naslov uredništva!

Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
Tel: 07 39 16 115, fax: 07 33 23 097,
e-naslov: vizita@sb-nm.si
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Vprašalnik za oceno erektilne funkcije

Izpolnite vprašalnik. Dobite ga pri svojem družinskem zdravniku
ali na www.midva.com, kjer najdete tudi podrobnejše informacije
o motnji erekcije.
Pokličete lahko tudi Krkino telefonsko številko (080 2 69 2)
za brezplačno svetovanje specialista urologa.

