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Svetovna zdravstvena 
organizacija (SZO) je 7. 
april določila za svetovni 
dan zdravja. Vsako leto 
z namenom osveščanja 
javnosti izbere osrednjo 
temo s področja zdravja, 
ki ji namenja organizirane 
preventivne dejavnosti, 
za posameznike, lokalne 
skupnosti pa vse do 
mednarodnih razsežnosti.

Svetovna zdravstvena organizacija je 
specializirana agencija združenih narodov 
(OzN) s sedežem v Ženevi, ki je bila 
ustanovljena 7. aprila 1948. Na globalnem 
nivoju ima vodilno vlogo pri zdravstvenih 
vprašanjih. Postavlja cilje, globalne pobude 
in strategije za zdravje, oblikuje globalne 
smernice in standarde, organizira tematske 
kampanje. S svojimi aktivnostmi izboljšuje 
javno zdravje, kar je v poslanstvu zapisala že v 
Ustanovni listini: »Vsi ljudje, ne glede na raso, 

veroizpoved, izobrazbo in socio-ekonomski 
položaj, naj bi dosegali najvišjo možno 
stopnjo zdravja.«

Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva 
zdravja je namenjena vektorsko prenosljivim 
nalezljivim boleznim. Vektorji so organizmi, 
ki prenesejo patogene mikroorganizme in 
parazite iz enega človeka (živali) na drugega. 
Najbolj znani vektorji (prenašalci) so: komarji, 
klopi, žuželke… ker vektorsko prenosljive 
nalezljive bolezni v svetu spadajo med 
bolezni, zaradi katerih ljudje največ zbolevajo 
in umirajo, si zaslužijo svetovno pozornost 
(malarija, denga, leišmanijaza). 

V Sloveniji sta vektorski bolezni, ki ju prenašajo 
klopi, predvsem klopni meningoencefalitis 
(kmE) in lymska borelioza. S preventivnim 
izobraževanjem o prenašalcu in povzročitelju 
bolezni dosežemo seznanjenost prebivalcev, 
da z upoštevanjem predlaganih ukrepov 
skrbijo za zaščito lastnega zdravja in zdravja 
članov družine. 

za preprečevanje ugriza klopa je pred 
odhodom v naravo potrebno obleči primerna 
svetla oblačila, ki pokrivajo čim več kože in 
na katerih klopa hitreje opazimo, z vonjem 

repelenta odženemo klopa, ko se vrnemo iz 
narave, pa se je potrebno pregledati in čim 
prej  previdno odstraniti klopa. 

Pred kmE se učinkovito zaščitimo s cepljenjem 
(od enega leta starosti dalje), za lymsko 
boreliozo pa cepiva ni, potrebno je zgodnje 
zdravljenje z antibiotikom. 

Lučka Kosec,  
strokovna direktorica
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Mira Retelj

Poslovanje bolnišnice v 
letu 2013
V poslovnem letu 2013 je Splošna bolnišnica Novo mesto 
zaključila poslovanje v okviru  Strateškega razvojnega 
programa 2007 – 2013. 

Glavne strateške usmeritve so opredeljevale 
zagotavljanje kakovostnega zdravstvenega 
varstva na sekundarni ravni za uporabnike 
Dolenjske in Bele krajine,  pri čemer je bilo 
pomembno povečevanje zdravstvenih 
storitev na področjih, ki so se izkazala, da 
jih prebivalstvo potrebuje, s čim boljšo 
dostopnostjo in kakovostjo ter čim 
krajšimi čakalnimi vrstami. Pri tem naj bi 
bolnišnica vodila takšno finančno politiko, 
ki bo usklajevala prihodke z odhodki 
in zagotavljala finančno vzdržnost ter 
izboljševala upravljanje bolnišnice. 

V letu 2013 je bolnišnica delovala v smeri 
doseganja petnajstih ključnih ciljev strateškega 
razvoja. V zadovoljstvo mi je, da so doseženi 
rezultati dobri, kljub temu, da smo poslovanje v 
finančnem smislu zaključili s presežkom odhod-
kov nad prihodki za 1.083.517 EUr, kar pomeni  
2,21 % v masi celotnega prihodka bolnišnice.

Finančni načrt za leto 2013 je bil zasnovan 
na realizaciji pogodbe z zzzS iz leta 2012. 
Predviden je bil prihodek v višini 49.132.326 
EUr in odhodki v enaki višini. 

Pogodba z zavodom za zdravstveno zavaro-
vanje je bila v letu 2013 sklenjena v maju leta 
2013. glede na znane pogoje poslovanja smo 
v bolnišnici nadaljevali z uresničevanjem spre-
jetih ukrepov za ohranjanje finančne vzdržnosti 
v letu 2013. 

Obdobna poročila o poslovanju v letu 2013 so 
nakazovala negativno finančno poslovanje, zato 
je bilo potrebno v drugi polovici leta sprejeli 
še dodatni program ukrepov za zagotavljanje 
uspešnosti poslovanja v letu 2013. 

realizacija ukrepov je bila praktično 100% 
in bi prinesla pozitivno poslovanje, če ne 
bi bil v novembru sprejet zakon o izplačilu 
poračuna plač iz naslova odprave tretje četrtine 
nesorazmerij.

Realizacija programov
zadovoljni smo z opravljenim delom tako v 
bolnišnični kot v specialistično ambulantni 
dejavnosti. V letu 2013 smo do zzzS realizirali 
19.664 SPP primerov oziroma 27.314 uteži v 

 Graf 1: Struktura vrednosti programov po pogodbi z ZZZS za leto 2013  

Struktura vrednosti programov
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akutni bolnišnični obravnavi, kar v primerjavi 
z letom 2012 pomeni za 0,31 % manj oziroma 
819 uteži  več od plana. Program do zzzS smo 
presegli za 3 %. 

V neakutni bolnišnični obravnavi smo realizirali 
9.509 bolniško-oskrbnih dni, kar je za 0,45 % več 
kot v letu 2012. V specialistično ambulantni de-
javnosti smo realizirali 171.377 obiskov oziroma 
2.076.754 točk.  Plan je bil presežen za 1,58 % 
pri obiskih in pri točkah za 2,44 %.  

Povprečna utež SPP primerov bolnišnice je bila 
dosežena v višini količnika 1,39 in je višja za 1,7 
% glede na leto 2012.

Finančni izid 
poslovanja
Finančni izid poslovanja bolnišnice izkazuje, da 
je bila izkoriščenost in poraba virov sredstev v 
zaostrenih razmerah dokaj uspešna. 

Prihodek je bil v letu 2013 dosežen v višini 
48.855.349 EUr in je bil glede na realizacijo v 
letu 2012 nižji za 4,55 %, glede na plan pa za 
0,56 %. V kolikor bi dobili  plačilo s strani zzzS 
za celotni  realizirani program, bi bil prihodek 
višji za 1.219.640 EUr. iz naslova zniževanja cen 
pa je bil nižji tudi prihodek iz prostovoljnega 
zavarovanja v višini 181.362 EUr. 

Odhodki bolnišnice so se v letu 2013  glede na 
leto 2012 znižali za 3,25 %, glede na plan pa 
porasli za 1,64 %. Tudi v letu 2013 smo veliko 
naporov usmerjali v obvladovanje stroškov, 
tako stroškov dela kot stroškov materiala in 
storitev. Že v Finančnem načrtu smo predvideli 
program ukrepov za zmanjšanje stroškov, ki je v 
svoji izvedbi prispeval k uspešnejšemu rezultatu 
poslovanja, hkrati pa je vzpodbudil aktivnosti, 
da smo v letu 2013 uspešno zaključili projekt 
beleženja porabe po pacientu, ki v svoji zasnovi 
daje preglednost stroškov, izboljšuje nabavno 
verigo materialov in storitev ter prikaže realne 
stroške obravnave posameznega primera in 
storitve. 

Zaposleni
število zaposlenih na dan 31.12.2013 je bilo 
glede na leto 2012 nižje za tri delavce. glede 
na omejitve pri zaposlovanju smo v letu 
2013 skrbno načrtovali vsako novo oziroma 
nadomestno zaposlitev, kar se odraža v nižjem 
številu zaposlenih. V letu 2013 beležimo 
dokaj ugodno kadrovsko zasedenost tudi pri 

 Graf 2: Struktura prihodkov

 Graf 3: Struktura odhodkov

 Graf 4: Gibanje kadra po profilih v letih od 2009 do 2013

Struktura prihodkov

Struktura odhodkov

Gibanje kadra
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zdravnikih. Povečalo se je število zdravnikov 
specialistov, znižalo pa število zdravnikov 
specializantov. 

Zagotavljanje 
kakovosti
Tudi v letu 2013 smo vodili aktivnosti v smeri 
zagotavljanja ciljev kakovosti. Vzpostavljen 
sistem kakovosti po standardu iSO 9001:2008 v 
Splošni bolnišnici Novo mesto je s strani zunanjih 
presojevalcev  v letu 2013 uspešno prestal sedmo 
presojo. 

Uspešno pa smo prestali tudi presojo po  stan-
dardu dNV-diAS, kar dokazuje, da bolnišnica 
izpolnjuje kriterije delovanja bolnišnice po 
mednarodnih standardih. 

Poleg hAccP standarda smo na področju pranja 
tekstilij obnovili evropski standard kakovostne 

nege tekstilij rAL gz 992/1 in ga nadgradili v rAL 
gz 992/2 za nego bolnišničnih tekstilij. 

Prav tako smo v letu 2013 pridobili  osnovni 
certifikat družini prijazno podjetje. 

Na poslovanje bolnišnic bo imela tudi v letu 
2014 še vedno velik vpliv gospodarska recesija, 
ki je zaznamovala že obdobje od 2011 do 2013. 
Ukrepi zzzS in Vlade rS za zmanjševanje 
stroškov v bolnišnicah terjajo od menedžmenta v 
zdravstvu veliko naporov in spretnosti pri iskanju 
rezerv, da bi lahko ohranili pravice zavarovancev 
in obseg storitev na enakem nivoju, kot je 
dosežen sedaj. 

Soočenje z zaostrenimi pogoji poslovanja bo 
od zaposlenih v bolnišnici zahtevalo veliko 
mero razumevanja, inovativnosti, pripadnosti 
in angažiranosti za iskanje najboljših rešitev v 
procesih dela in stroškovni učinkovitosti. 

Tudi v teh pogojih v bolnišnici načrtujemo svoj 
razvoj, ki smo ga opredelili v finančnem načrtu 

za leto 2014. Posebej pa naj izpostavim dva 
velika in nadvse pomembna projekta: izgradnjo 
urgentnega centra v vrednosti 4,8 mio. EUr s 
sofinanciranjem iz EU sredstev in projekta 
učinkovite rabe energije v vrednosti 6,19 mio EUr 
in sofinanciranjem EU sklada v višini 3.884.000 
EUr, ki smo ga v letu 2013 uspešno zaključili.   

ključni dejavnik delovanja bolnišnice so zapos-
leni, ki s preudarnim in učinkovitim delom ter 
izkušnjami lahko ustvarjajo vizijo bolnišnice 
in izpolnjujejo njene cilje. V imenu uprave in v 
svojem imenu se zahvaljujem vsem zaposlenim 
za lojalnost, trdo delo in predanost, s katerimi 
zagotavljamo kakovostne zdravstvene storitve 
za naše uporabnike, premagujemo napore, 
se soočamo z izzivi in ustvarjamo prijazno 
bolnišnico. Verjamem, da bomo v dobro družbe 
to izpolnjevali tudi v letu 2014.
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V torek, dne 4. marca 2014, je potekala 2. 
seja Sveta zavoda Splošne bolnišnice Novo 
mesto, v okviru katere je Svet zavoda Splošne 
bolnišnice Novo mesto med drugim potrdil 
mandat dveh predstavnikov delavcev 
v Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo 
mesto, izmed dveh predstavnikov delavcev 

aktualno

Zdenka Kralj

Zdenka Kralj

Poročilo o rezultatih volitev dveh predstavnikov delavcev v 
Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto in delavskega 
zaupnika
V Splošni bolnišnici Novo mesto smo 
29.01.2014 izvedli volitve za izvolitev dveh 
predstavnikov delavcev v Svet zavoda 
Splošne bolnišnice Novo mesto in za izvolitev 
delavskega zaupnika. 

 KOBE Marko

 Predsednik Sveta 
zavoda Andraž 
Rumpret

 PLEVNIK Gorazd  KLEMENČIČ Sabina

Volilna komisija je z zapisnikom z dne 
30.01.2014 ugotovila, da so bile volitve 
izvedene zakonito ter da se je glasovanja 
za izvolitev dveh predstavnikov delavcev v 
Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto 

in za izvolitev delavskega zaupnika udeležilo 
več kot polovica delavcev z aktivno volilno 
pravico, pri čemer je za predstavnike delavcev 
v Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto 
glasovalo 59,45%, za delavskega zaupnika 
pa 59,34%. 

Na volitvah so bili izvoljeni naslednji 
kandidati:  

za dva predstavnika delavcev v Svet •	
zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto:

kObE marko   »
PLEVNik gorazd »

za delavskega zaupnika Splošne •	
bolnišnice Novo mesto:

kLEmENčič Sabina »

Informacija o poteku 2. seje Sveta zavoda 
izvolil namestnika predsednika Sveta zavoda 
Splošne bolnišnice Novo mesto in obravnaval 
Letno poročilo Splošne bolnišnice Novo 
mesto za leto 2013. 

Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto 
se je konstituiral na 1. seji, ki je potekala 18. 
novembra 2013, brez dveh predstavnikov 
delavcev Splošne bolnišnice Novo mesto. 

Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto 
je na podlagi uspešno izvedenih volitev dveh 
predstavnikov delavcev v Svet zavoda Splošne 
bolnišnice Novo mesto v januarju 2014 na 2. 
seji Sveta zavoda Splošne bolnišnice Novo 
mesto potrdil mandata dveh predstavnikov 
delavcev v Svet zavoda Splošne bolnišnice 
Novo mesto, tako da Svet zavoda Splošne 
bolnišnice Novo mesto od 4. marca 2014 
deluje v polni sestavi. 

Svet zavoda Splošna bolnišnice Novo mesto 
šteje 9 članov:

predstavniki ustanovitelja:  •	
rUmPrET Andraž »

dr. krAmAr zUPAN milena »
mATE Tanja »
rOŽENbErgAr Alojzija »
mag. grEgOrič rOgELJ Elda »

predstavnica mestne občine Novo •	
mesto:  

VrhOVNik martina »
predstavnica zavoda za zdravstveno •	
zavarovanje Slovenije:  

dr. mLAkAr Tatjana »
predstavnika delavcev Splošne bolnišnice •	
Novo mesto:  

kObE marko »
PLEVNik gorazd »

za predsednika Sveta zavoda Splošne 
bolnišnice Novo mesto je bil izmed pred-
stavnikov ustanovitelja izvoljen Andraž 
RUMPRET, za namestnika predsednika 
pa Gorazd PLEVNIK.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto 
je obravnaval tudi Letno poročilo Splošne 
bolnišnice Novo mesto za leto 2013. 
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Tatjana Pavlin, mag. Ljubinka Počrvina

Komisija za kakovost in varnost 
pacientov 

V Splošni bolnišnici Novo mesto komisija za kakovost in 
varnost pacientov deluje v sestavi:

vodja: Tatjana PAVLiN, dr.med., spec. pediatrije,•	
namestnik vodje: mag. Ljubinka POčrViNA, univ.•	
dipl.org.,spec.,
član: mateja gLObOkAr, dr.med., spec. interne •	
medicine,
član: Tomislav hEĆimOViĆ, dr.med., spec. splošne •	
kirurgije,
član: Suzana gLAVAN, dr.med., spec. ginekologije in •	
porodništva,
član: cvetka bALkOVEc, mag.farm., spec.,•	
član: Vlasta PEkOLJ, dipl.fiziot.,•	
član: karmen JANEŽič, dipl.m.s., •	
član: mateja gregorič košak, dipl.m.s.,•	
član: renata Primc, dipl.m.s.,•	
član: Luka FickO, univ.dipl.soc., PVk.•	

kkVP  aktivno izvaja naslednje naloge:
pregleduje in analizira poročila posameznih •	
oddelkov
svetuje oddelkom glede izboljševanja kakovosti•	
predlaga ukrepe za izboljševanje odboru za •	
kakovost
spremlja izvedbo ukrepov•	
pripravlja navodila za:•	

morbiditetne in mortalitetne konference »
varnostne vizite »
pogovore o varnosti »
spremljanje medicinske dokumentacije »
vzpostavitev in nadzor vodenja registrov za: »
varnostne zaplete »
morbiditetne in mortalitetne konference (število,  »
lokacija, obravnavana tema),
notranje nadzore »
klinične poti. »

kkVP  poroča o svojem delu in realizaciji ciljev Odboru za 
kakovost in varnost.

V nadaljevanju je prikazan organigram strokovnih komisij 
v Splošni bolnišnici Novo mesto.

Splošna bolnišnica Novo mesto je dolžna v skladu s smernicami Ministrstva za zdravje 
(v nadaljevanju MZ) o uvajanju kakovosti v slovenske bolnišnice skrbeti za nenehno 
izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe v bolnišnici.
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Delo komisije za 
kakovost in varnost 
pacientov v letu  
2013
V letu 2013 je bilo izvedenih 11 sestankov 
kkVP .

Na  vse sestanke kkVP so bili redno vabljeni 
tudi predsedniki vseh strokovnih komisij, ki 
delujejo znotraj Splošne bolnišnice Novo 
mesto:

Odbor za kakovost in varnost pacientov, •	
predsednica mira retelj, univ.dipl.org., 
direktorica,
komisija za zdravila, predsednica •	
Silva Ostojič kapš, dr.med., spec. 
anesteziologije in reanimatologije,
komisija za interni strokovni nadzor, •	
predsednica Anica kurent, dr.med., 
spec. infektologije,
komisija za obvladovanje bolnišničnih •	
okužb, predsednica Tatjana remec, 
dr.med., spec. infektologije, 
komisija za nadzor nad izvajanjem •	
higiene rok, predsednica, ingrid Jaklič, 
dipl.san.inž.,

komisija za antibiotike, predsednica •	
Tatjana remec, dr.med., spec. 
infektologije,
bolnišnični transfuzijski odbor, •	
predsednica Nataša Požar, dr.med., 
spec. anesteziologije in reanimatologije.

kkVP je sodelovala tudi z vsemi nosilci kazal-
nikov kakovosti in s predstavnico zdravstvene 
nege za izobraževanje ga. zdenko Seničar, 
dipl.m.s.

Obvezni kazalniki kakovosti 

V Splošni bolnišnici Novo mesto spremljamo 
33 obveznih kazalnikov kakovosti (v nadalje-
vanju kk):

a) od tega podatke za 13 kk podatke zbiramo 
iz bolnišničnega informacijskega sistema in 
poročamo na mz ter jih redno objavljamo na 
spletni strani bolnišnice; 

8 kk od 13 kk poročamo 4 x letno na •	
mz;
5 kk od 13 kk pa 1x letno.•	

za ostalih 18 kk posamezni zdravniki / nosilci 
kazalnikov s specifičnih področij (internistka, 
nevrologija, okulistika, urologija, abdominalna 
kirurgija, ginekologija-porodništvo) vnašajo 
v projekt zdravniške zbornice »kakovost 
v zdravstvu Slovenije« in sicer v skladu z 
njihovimi navodili, le-te rezultate v obliki 
kazalnikov posredujejo Splošni bolnišnici 
Novo mesto. 

S pomočjo posebnih vprašalnikov, ki jih 
bolnišnicam posreduje mz, se občasno 
spremljata še dva kazalnika:

ocena stanja v bolnišnicah brez tobaka,•	
varnostna kultura.•	

Splošna bolnišnica Novo mesto še ni bila 
zajeta v vzorcu bolnišnic, ki jim je mz 
posredovalo vprašalnike za ta dva kazalnika. 
zato smo v okviru kkVP in v sodelovanju z 
nosilcem kk g. Alešem krajškom, dipl. inž.var. 
pripravili prispevek v internem glasilu Vizita z 
naslovom: »Ocena stanja v bolnišnicah brez 
tobaka.« 

Interni  kazalniki kakovosti 

V letu 2013 smo  posodobili in na novo 
vpeljali nekatere interne kazalnike kakovosti 
na posameznih oddelkih/odsekih/enotah.  

interni kazalniki kakovosti so zelo pomembni, 
saj izhajajo iz posameznih organizacijskih 
enot in so večinoma za njih specifični. 
Predlagali in izbrali so jih sami izvajalci 
posamezne dejavnosti kot potrebo stalnega 
izpopolnjevanja, merjenja in izboljševanja 
lastnega dela. Pri internih kazalnikih kakovosti 
je pomembna predvsem primerjava lastnih 
rezultatov iz leta v leto in vedno nove 
možnosti za izboljšave, ki se pokažejo ob sami 
analizi posameznega kazalnika.

Klinične poti 

Nosilec vpeljave kliničnih poti je strokovna 
direktorica Lučka kosec, dr.med.,spec.anest-
eziologije in reanimatologije.

V mesecu marcu 2013 je bil na pobudo kkVP 
organiziran sestanek s predstavniki podjetja 
Src infonet na tematiko podpore kliničnih 
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poti in kazalnikov kakovosti z informacijsko 
tehnologijo. 

cilj je uvajanje  novih kliničnih za planirane 
obravnave bolnikov, ki bodo informacijsko 
podprte in bodo vsebovale  kazalnike 
kakovosti.

Seznam obstoječih kliničnih poti je objavljen 
na spletni strani bolnišnice. 

Poročila o izvajanju varnostnih 
pogovorov in varnostnih vizit 

Pri izdelavi poročil o izvajanju varnostnih 
pogovorov in varnostnih vizit je potrebno, 
da  zaposleni uporabljajo sprejeti pristop k 
obvladovanju varnostnih  incidentov. Namen 
je analizni pristop pri obvladovanju varnos-
tnih incidentov. 

Poročila o opravljenih MM  
konferencah 

kkVP vzpodbuja izvajanje mm konferenc z 
namenom izboljšati delovne procese v izogib 
neljubih dogodkov. Predlog za obravnavo 
varnostnega incidenta pri pacientu na mm 
konferenci  se zabeleži v bolnišnični infor-
macijski sistem, v aktivnost kAkOVOST/
VArNOST. Poročila o mm konferencah se 
redno obravnavajo na sestankih kkVP.

Obiski predsednice in člana KKVP 
na posameznih oddelkih / enotah

Namen obiskov je ozaveščanje zaposlenih 
o pomenu kakovosti in varnosti za paciente 
in zaposlene ter pomoč pri optimizaciji pro-
cesov in njihovi skladnosti z mednarodnimi 
standardi kakovosti, vpeljanimi v Splošni 
bolnišnici Novo mesto. zaradi pomena in 
obsega dela na področju kakovosti in varnosti 
pacientov je potrebno spodbuditi več ljudi 
(vseh profilov) v delo na področju kakovosti 
in varnosti.  

kkVP si je zastavila za cilj za leto 2014, da vsak 
član (posamezno ali v skupini) naredi najmanj 
en obisk na posameznem odseku/enoti. 

Vzpodbujatnje aktivnosti za pridobitev/
ohranitev certifikatov kakovosti, kot so: 

dNV – diAS•	
iSO 9001•	
hAccP•	
rAL-gz 992/1in rAL-gz 992/2•	
bolnišnica brez bolečine•	
družini prijazno podjetje•	
dojenju prijazna ustanova•	

Novorojenčku prijazna porodnišnica•	
Projekt »z znanjem do zdravja •	
zaposlenih«

kkVP je aktivno sodelovala pri  notranji in 
zunanji presoji dNV diAS in iSO 9001. kkVP 
je bila tudi predmet presoje na omenjenih 
zunanjih presojah. Obe presoji sta pokazali, da 
kkVP deluje skladno z zahtevami standardov 
dNV-diAS in iSO 9001. 

V sklopu mednarodne akreditacije za 
zdravstvo dNV–diAS (det Norske Veritas) 
sta mag. Ljubinka Počrvina in Luka Ficko 
na dunaju v mesecu oktobru 2013 opravila 
izpit za vodilnega presojevalca po standardu 
dNV-diAS in pridobila mednarodni certifikat 
»dNV internacional Accreditation Surveyor/
Lead Surveyor«. 

kkVP je v letu 2013 obravnavala poročila o 
pohvalah in pritožbah.

Pripravili smo tudi spletni anketni vprašalnik, 
s katerim želimo dobiti mnenje zaposlenih o 
pomenu zagotavljanja kakovosti in varnosti 
v naši bolnišnici. Anketa bo izvedena v prvi 
polovici leta 2014.

V sklopu kkVP smo v sodelovanju s pred-
stavnicami zdravstvene nege pripravili 
opomnik Upravljanje z zdravili, s katerim smo 
zajeli tako nacionalne kot mednarodne stan-
darde, s ciljem zagotoviti varno in učinkovito 
upravljanje z zdravili.

kkVP intenzivno sodeluje pri posodabljanju in 
vodenju dokumentacije  v Splošni bolnišnici 
Novo mesto (tako zdravstvene dokumentacije 
bolnika kot tudi ostale dokumentacije).

kkVP je v mesecu marcu aktivno sode-
lovala pri posodabljanju centralnega registra 
tveganj.

kkVP si že več let intenzivno prizadeva za 
uvajanje elektronskega terapevtsko - tem-
peraturnega lista (eTTL). 

Na pobudo kkVP je narejen seznam vseh 
zgibank, ki so v uporabi v Splošni bolnišnici 
Novo mesto. 

Zaključek
Ves čas svojega delovanja je kkVP intenzivno 
sodelovala s člani Odbora za kakovost, s katerimi  
je skrbela za uvajanje sistema kakovosti na 
posamezna področja delovanja. 

izboljšala je sodelovanje z oddelki / odseki. 
člani kkVP in Predstavnik vodstva za kakovost 
se redno udeležujejo sestankov strokovnega 
sveta in kolegija pomočnice direktorice za 
zdravstveno nego.  Vsi zapisniki in poročila 
kkVP so dosegljivi na dokumentacijskem 
portalu bolnišnice (VmA).

Tuto, cito, iucunde. 
Varno, hitro, prijetno. 

Tako naj zdravnik, kot veleva latinski rek, zdravi svoje bolnike.
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Zlata Rebolj – nova zastopnica pacientovih pravic za 
Dolenjsko in Belo krajino
V marcu 2014 je bila za 
zastopnico pacientovih pravic 
za območje Dolenjske in Bele 
krajine s strani MZ imenovana 
naša upokojena sodelavka, 
dipl.m.s. Zlata Rebolj.

Kdo so zastopniki pacientovih 
pravic

Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od 
zastopnikov pacientovih pravic, ki mu lahko 
svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo 
zastopa pri uresničevanju pravic po zakonu 
o pacientovih pravicah. 

zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu 
daje osnovne informacije, nudi strokovno 
pomoč in daje konkretne usmeritve pri 
uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega 
varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja 
zdravstvene dejavnosti.  

Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zas-
topnika pacientovih pravic je brezplačno 
in zaupno.

Pristojnosti in naloge zastopnika 
pacientovih pravic

Osnovna naloga zastopnika pacientovih pravic 
je, da daje pacientu osnovne informacije, mu 
nudi strokovno pomoč in daje konkretne us-
meritve tudi na področjih uveljavljanja pravic 
s področja zdravstvenega varstva, zdravstve-
nega zavarovanja in izvajanja zdravstvene 
dejavnosti.

Kdo se lahko obrne na 
zastopnika pacientovih pravic?

Na zastopnika pacientovih pravic se lahko 
obrne vsak uporabnik zdravstvenih storitev 
pri katerem koli izvajalcu zdravstvenih storitev 
in vsakdo, ki potrebuje osnovne informacije, 
strokovno pomoč ali konkretne usmeritve.

Kdaj se lahko obrnete na 
zastopnika pacientovih pravic?

Na zastopnika pacientovih pravic se lahko 
obrnete vedno, kadar potrebujete nasvet, 
pomoč ali zastopanje oziroma ko se srečate 

s problemom, ki se nanaša na katero koli od 
pacientovih pravic, določenih v zakonu o 
pacientovih pravicah. 

zastopnik vam lahko pomaga tako, da:
vam na primeren način svetuje o vsebini •	
pravic, načinih in možnostih njihovega 
uveljavljanja v času pred ali med 
zdravljenjem in kadar so vam te kršene,
vam poda konkretne usmeritve za •	
uveljavljanje pravic in predlaga možne 
rešitve,
ponudi pomoč pri vlaganju pravnih •	
sredstev po zakonu o pacientovih 
pravicah,
za vas opravlja potrebne poizvedbe v •	
zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih 
zdravstvenih storitev,
vas napoti na pristojno pravno ali fizično •	
osebo ali na pristojni državni organ,
v okviru vašega pooblastila vlaga pravna •	
sredstva in daje predloge, pojasnila in 
druge izjave v vašem imenu in v vašo korist 
za hitro in uspešno razrešitev spora.

delo zastopnika je pomembno in odgovorno, 
saj lahko na izvajalce kadar koli naslovi pred-
loge, mnenja, kritike ali priporočila, ki so jih ti 
dolžni obravnavati in nanje v roku, ki ga določi 
zastopnik, odgovoriti.

Delovanje zastopnika pacientovih 
pravic in kakšne rešitve lahko 
pričakujete

ko se za pomoč obrnete na zastopnika, vam 1. 
bo ta svetoval na zgoraj navedeni način 
oziroma vas bo napotil na pristojni organ. 

V primerih domnevnih kršitev katere koli 2. 
od pacientovih pravic bo zastopnik le-to 
na vaš predlog posredoval izvajalcu in 
mu določil rok (najmanj 8 dni), v katerem 
bo moral ta poslati zahtevana pojasnila 
in informacije o domnevnih kršitvah ali 
moral pojasniti, zakaj zahtevi zastopnika 
ne bo ugodil. 
če želite, da vas zastopnik zastopa, ga 3. 
boste morali za to pisno pooblastiti. 
za sklenitev poravnave ali drugega 
sporazuma, umik zahteve in vpogled v 
vašo zdravstveno dokumentacijo mora 
imeti zastopnik izrecno pooblastilo.
zastopnik lahko na podlagi vašega •	
pooblastila izvajalcu predlaga način, na 
katerega naj se ugotovljena nepravilnost 
odpravi - dosežena sporazumna rešitev.
zastopnik lahko predlaga povrnitev •	
škode, ki vam je bila morda povzročena.

izvajalec mora zastopniku omogočiti 4. 
dostop do vseh podatkov, ki so potrebni 
za delo v zvezi z obravnavano zahtevo.
če zastopnik oceni, da je vaš zahtevek 5. 
očitno neutemeljen, ni dolžan sprejeti 
pooblastila za zastopanje, mora pa vas 
pisno opozoriti na nesmotrnost postopka 
in vas seznaniti z morebitnimi drugimi 
možnostmi za uveljavljanje zahtevka.
kadar bo zastopnik ugotovil, da je bila 6. 
zadeva že rešena na drug način ali če 
neupravičeno ne boste sodelovali v 
postopku, bo nadaljnje aktivnosti prekinil 
- zadeva se zaključi.

Gospa Zlata Rebolj bo za paciente 
dosegljiva na naslovu:

Prostori Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje, Območna enota Novo mesto

mej vrti 5, 8000 Novo mesto,

tel. številka: 051 385 485,

e-pošta: zlata.rebolj@nijz.si 

Uradne ure: 
torek od 15:00 do 20:00 ure •	
četrtek od 13:00 do 18:00 ure •	

Uradne ure po telefonu in naročanje: 
torek in četrtek med 8:00 in 9:30 uro•	  

Viri: www.mz.gov.si
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Splošna bolnišnica Novo 
mesto v letošnjem letu 
obeležuje častitljivih 120 
let obstoja. Obletnici bomo 
z različnimi prireditvami 
namenili kar nekaj 
pozornosti, predvsem 
pa je to priložnost, da 
lokalni skupnosti in širši 
slovenski javnosti čim bolje 
predstavimo današnje 
delovanje bolnišnice, 
najpomembnejše 
strokovne dosežke, vizijo 
in cilje bolnišnice, razvoj 
posameznih dejavnosti... 

Projekt praznovanja 120-letnice bo 
obsegal:

1. Tematske mesečne oddaje na 
regionalni TV Vaš kanal

Predvidenih je šest 50 minutnih oddaj s 
sogovorniki v studiu in na terenu.

Vsebina TV oddaj:
oddaja: Osebna izkaznica Sb Novo 1. 
mesto - bolnišnica danes - na sporedu 
je bila 7.4.2014
oddaja: Predstavitev internega oddelka 2. 
(vsi odseki, dializa, laboratorij) - 
5.5.2014

Zdenka Seničar

“120 let novomeške bolnišnice”
oddaja: Predstavitev pljučnega, 3. 
infekcijskega, dermatološkega in 
nevrološkega oddelka - 9.6.2014
oddaja: Predstavitev kirurškega oddelka 4. 
(vsi odseki, anestezija, fizioterapija, 
patologija, cTd) - 7.7.2014
oddaja: Predstavitev OrL, očesnega in 5. 
radiološkega oddelka - 8.9.2014
oddaja: Predstavitev ginekološko-6. 
porodniškega in otroškega oddelka - 
6.10.2014

2. Snemanje filma o SB Novo 
mesto - TV Vaš kanal 

predstavitveni (promocijski) film - 7 do •	
10 min
dokumentarni film - 50 min•	

3. Razstavo starih fotografij v avli 
KC Janez Trdina iz bolnišničnega 
arhiv

zgodovina bolnišnice (stare fotografije)•	
Obrazi preteklosti - mala dvorana kc - •	
(portreti zaposlenih, ki so krojili prelomne 
dogodke v bolnišnici)

Otvoritev razstave je predvidena na 
predvečer slavnostne akademije, s tiskovno 
konferenco.

4. Jubilejni zbornik 

s pregledom in razvojem bolnišnice skozi 
portrete nekdanjih in sedanjih zaposlenih, 
vseh starosti in poklicev.

5. Slavnostno akademijo

bo kot zaključek aktivnosti ob jubileju 
bolnišnica organizirala v sodelovanju s TV 
Vaš kanal.

K sodelovanju vabimo tudi vas, vse 
nekdanje in sedanje sodelavce, da nam 
s svojimi spomini pomagate iztrgati 
pozabi časa čim več žlahtne preteklosti, 
da obudite spomin na ljudi, ki so posvetili 
svoje življenje skrbi za druge, opišite 
nam tudi svoje delo. Zaradi vseh vas je 
bolnišnica danes ugledna zdravstvena 
ustanova. Napišite vse, česar se spomnite, 
poiščite fotografije ali kakšno drugo do-
kumentarno gradivo. Vse bomo pazljivo 
fotokopirali, fotografirali in skenirali, do-
kumentirali ter vam vrnili. Ne pozabite na 
zgodbe, na anekdote, na dobre odnose, 
ki so vas povezovali, na tovarištvo in 
solidarnost. Spomnite nas na vrednote, 
ki izginjajo, da jih ohranimo za naslednje 
generacije.

Za vse dodatne informacije sta vam na voljo 
Breda Fifolt v tajništvu bolnišnice in Zdenka 
Seničar v uredništvu Vizite.
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mag. Branka Potočnik

Timski coaching – učinkovita podpora pri 
promociji zdravja zaposlenih

Kako ustvarjati pogoje za plodno medosebno sodelovanje in za 
nenehen strokovni in osebnostni razvoj zaposlenih je pomembno 
vprašanje, ki si ga zastavljajo organizacije, ki želijo (p)ostati 
konkurenčne v sodobnem, negotovem in hitro spreminjajočem se 
poslovnem okolju. Doseganje poslovne odličnosti je namreč v veliki 
meri povezano s tem, kako zna organizacija krepiti razvojne potenciale 
svojih zaposlenih in se soočati z izzivi, ki jih prinaša okolje, v katerem 
deluje. 

kadar se zaposleni na delovnem mestu 
srečujejo z zahtevami, ki presegajo njihove 
zmogljivosti, se najpogosteje odzovejo s stre-
som, ki postaja eden od največjih izzivov na 
področju varnosti in zdravja pri delu. Negativni 
učinki stresa za organizacijo vključujejo slabo 
splošno poslovno uspešnost, povečano odsot-
nost z dela, prezentizem (zaposleni pridejo 
na delo kljub bolezni, zaradi česar pri delu 
niso učinkoviti), pri zaposlenih, ki se dlje časa 
srečujejo s stresom, pa se poleg težav čustvene 
narave pojavijo tudi resne težave s telesnim 
zdravjem. 

Stresu smo izpostavljeni vsi, še posebej 
tisti, ki opravljajo poklice, katerih delo je 
nepredvidljivo, zahtevno, podvrženo veliki 
osebni odgovornosti za druge ali izpostavljeno 
javnosti in kritiki. zato gotovo ni naključje, da 
je ogroženost zdravja zaposlenih, vključno z 
visoko stopnjo absentizma, med najvišjimi v 
Sloveniji prav v zdravstvu.

Projekt Z znanjem do zdravja 
zaposlenih

Splošna bolnišnica Novo mesto se je zato 
odločila za smel korak in se vključila v projekt 
Z znanjem do zdravja zaposlenih, ki ga je 
finančno podprl zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije. Projekt predstavlja učinkovit 
pristop za promocijo zdravja na delovnem mes-
tu in zmanjšanje odsotnosti z dela v dejavnosti 
zdravstva. Namen projekta je razviti učinkovit 
model, ki bo organizacijam pomagal sprejeti 
učinkovite ukrepe za promocijo zdravja na ravni  
organizacije in razviti strategije za proaktivni 
pristop k razvijanju zdravega delovnega okolja. 

V okviru projekta ja bila tako v Splošni bolnišnici 
Novo mesto ustanovljena skupina za zdravje, 
sestavljena iz predstavnikov vodstva in zapos-
lenih, ki bo dejavno sodelovala in koordinirala 
aktivnosti v okviru programa. Njen cilj je prip-
raviti načrt promocije zdravja skozi proces 
timskega coachinga, ki ga izvaja glotta Nova, 
center za novo znanje iz Ljubljane. 

Nepogrešljiva za pripravo učinkovitega načrta 
promocije zdravja v bolnišnici bo tudi analiza 
obremenitev in ocene tveganj zaposlenih, ki jo 
s pomočjo instrumenta iTdS izvaja družbeno-
medicinski inštitut zrc SAzU. Anonimne ankete 
so že dosegle zaposlene, rezultati analize bodo 
znani konec marca, s svojim delovanjem pa je 
že v januarju pričela tudi skupina za zdravje.

Na vprašanje, kako poteka proces timskega 
coachinga in kakšne so koristi coaching 
procesa za skupino za zdravje in posledično 
za celotno organizacijo, bomo odgovorili v 
nadaljevanju.

Kaj je coaching?

coaching, še pred desetletjem malo znana 
dejavnost v Sloveniji, postaja ena izmed 
nepogrešljivih orodij razvoja zaposlenih v 
organizacijah. V svetu se je coaching v orga-
nizacijah uveljavil že v 90-ih letih, predvsem 
kot oblika podpore vodilnim in vodstvenim 
delavcem. rezultati so pokazali, da proces 
coachinga pomembno prispeva k rasti, k pozi-
tivnim spremembam in izboljšani učinkovitosti 
vodstvenega kadra, kar se odraža tudi v 
poslovnih rezultatih podjetja. zato gotovo ni 
presenetljivo, da je dejavnost doživela skoko-
vit razvoj in postala druga najhitreje rastoča 

panoga v svetu v zadnjem desetletju1. hitrejši 
razvoj dosega le informacijska tehnologija. 

mednarodna federacija coachev (icF)2 oprede-
ljuje coaching kot interaktivni proces, v katerem 
coach, z uporabo posebnih tehnik, sproži pri 
udeležencu ali udeležencih v coaching procesu, 
miselne procese, ki le tem pomagajo k hitrej-
šemu doseganju boljših rezultatov. Srečanja 
med coachem in zaposlenimi, ki so vključeni 
v proces coachinga, temeljijo na partnerskem 
odnosu in dialogu, v katerem coach spodbuja 
razmišljanja s pomočjo vplivnih vprašanj in 
drugih coaching tehnik, podpira posameznike 
pri sprejemanju akcijskih korakov in doseganju 
ciljev, ki si jih zastavijo. 

za lažjo predstavo, kako poteka proces tim-
skega coachinga, si oglejmo primer: 

Neko veliko slovensko podjetje je za vodstveni 
kader najelo coacha. Podjetje je v obdobju 
gospodarske recesije doživljalo pretrese, ki 
so se odražali v upadu naročil in zmanjšanju 
izkoriščenosti njihovih kapacitet in posledično 
v nižjih poslovnih rezultatih.

cilj timskega coachinga je bil pomagati vod-
jem pri učinkovitem vodenju zaposlenih in jih 
medsebojno povezati, da bodo delovali kot 
dobro uglašen in enoten tim ter iskali skupne 
rešitve za najbolj optimalno delovanje pod-
jetja in izhod iz zahtevne situacije. Odpirale 
so se torej teme, povezane s strateškim 

Hauser, L.: Leadership Strategies International, 1. 
2009. Dostopno na: http://www.coachfederation.
org/files/includes/docs/149-ODP-Hauser-Rev2-
Final.pdf

2. International Coach Federation: http://www.
coachfederation.org/
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načrtovanjem, vodenjem in timskim delom, 
hkrati pa so na proces coachinga vplivali 
aktualni dogodki v poslovnem okolju, ovire, 
na katere so v dnevih pred naslednjim coach-
ing srečanjem naleteli vodje, npr. to, da so le 
stežka lovili roke in dosegali cilje, ki jim jih je 
narekoval lastnik; to, da so jih čakali zahtevni 
pogovori s sodelavci, ki so vključevali tudi 
odpuščanje; dvomi, ki so se porajali vodjem 
v njihove vodstvene sposobnosti; ter tudi to, 

kaj želi izboljšati in kaj želi doseči in jo 
podpira, da želene rezultate s pomočjo 
akcijskega načrtovanja in opredelitvijo 
korakov ter prevzemanjem odgovornosti 
za dosego želenih ciljev tudi doseže. 

člani skupine za zdravje bodo v tem procesu 
iskali priložnosti za pozitivne korake v smeri 
boljšega zdravja, počutja, zadovoljstva in 
uspešnosti zaposlenih na delovnem mestu.  
Timski coach bo skupini pomagal, da od-
krije priložnosti in vire, ki jih ima na voljo, 
da oblikujejo najbolj učinkovite strategije 
za promocijo zdravja na delovnem mestu v 
Splošni bolnišnici Novo mesto.

Pomembna vloga timskega coacha pa je 
tudi v tem, da spodbuja člane skupine, da 
raziskujejo dinamiko medsebojnih odnosov in 
si pri tem prizadeva, da podpira tako vsakega 
posameznika kot tudi celotno skupino pri 
doseganju njihovih ciljev, kajti bolj ko se 
skupina zaveda lastnih potencialov, boljše 
rezultate bo dosegla. 

zato je timski coaching lahko nepogrešljivo 
orodje za podporo skupini, da odlično opravi 
svoje naloge in da s tem, ko se razvija skozi 
medosebno komunikacijo, učinkoviteje komu-
nicira tudi z okoljem. izkušnje namreč kažejo, 

da je uspeh promocije zdravja v veliki meri 
odvisen prav od učinkovitega vključevanja in 
motiviranja vseh zaposlenih. 

zato je ključni izziv skupine za zdravje v 
Splošni bolnišnici Novo mesto najti učinkovite 
poti za razvijanje zdravega življenjskega sloga, 
ki bodo po meri zaposlenih in jih bodo zlahka 
podprli. Največji uspeh skupine za zdravje bo 
namreč v tem, da bodo zaposleni pripravljeni 
aktivno sodelovati v dejavnostih, ki jih bo 
predlagala skupina za zdravje, z namenom da 
skupaj izboljšajo kakovost delovnega okolja 
v bolnišnici.

Timski coaching, ki je podpora skupini za 
zdravje, pomeni tudi korak k razvijanju kulture 
coachinga v organizaciji, ki vključuje različne 
pristope, od zagotavljanja, da vodilni delavci 
coaching pristop uporabljajo kot sestavni del 
svojega vodstvenega sloga, do razvijanja 
komunikacijskih veščin za ustvarjanje pod-
pornega in sodelovalnega delovnega okolja. 
V okviru projekta bo namreč potekalo tudi 
usposabljanje vodij za pridobitev veščin 
coachinga, ki ga bo izvajal izobraževalni 
center glotta Nova, ter delavnica mehkih 
veščin, ki bo potekala pod okriljem inštituta 
za produktivnost .

Takšen celovit pristop organizaciji lahko zelo 
hitro prinese rezultate, še posebej, kadar 
zaposleni odprto sprejmejo priložnost za 
soustvarjanje delovnega okolja, kakršnega si 
želijo. coaching namreč vzpostavlja in razvija 
zdrave delovne odnose, optimizira delovne 
procese, prepoznava neskladja v odnosih in 
v sistemu, jih razrešuje s pomočjo povrat-
nega sporočila in akcijskega načrtovanja, ter 
zagotavlja doseganje želenih ciljev. S tem pa 
prispeva k oblikovanju dobrega psihosocial-
nega okolja, ki spodbuja uspešnost in osebni 
razvoj ter dobro duševno in telesno počutje/
zdravje  zaposlenih.

da so se spraševali o svoji vlogi v podjetju in o 
viziji in poslanstvu celotnega podjetja.

V procesu coachinga so vodje stkali močne 
medsebojne vezi in okrepili zavedanje o 
pomenu odprte komunikacije, namesto 
prikrite harmonije3, s katero so se v med-
sebojnem komuniciranju srečevali doslej. 
Pripravljenost dati iskreno povratno infor-
macijo in jo tudi sprejeti je omogočilo polje 
zaupanja, ki so ga ustvarili v procesu timskega 
coachinga. medosebno zaupanje pa je bilo 
tudi predpogoj za usmerjeno in načrtno 
razvijanje strategije za uspešno nadaljnje 
delovanje podjetja in oblikovanje vizije, ki ji 
bo podjetje sledilo. Prav tako pa je  proces 
timskega coachinga vodjem omogočil, da 
so bolje spoznali lasten slog vodenja in 
našli učinkovitejše načine komuniciranja z 
zaposlenimi. 

3. Lencioni, P.: 5 Dysfunctions of a Team, 2002. 
Avtor ugotavlja, da je prikrita harmonija oziroma 
izogibanje konfliktom ena izmed temeljnih 
disfunkcij vodstvenih timov, ki vodi k temu, da se 
odločitve sprejemajo brez sodelovanja celotnega 
tima, brez diskusije in skupnega izpraševanja o 
tem, kako bi bilo mogoče doseči boljše rešitve, 
zato so rešitve delne in pogosto neučinkovite. Pa 
tudi, kadar prihaja do izmenjave mnenj, člani tima 
pomembnih vprašanj raje ne izpostavijo, da bi se 
tako izognili soočanju z drugimi člani tima.

Ta primer pa je potrdil še nekaj – in sicer, 
kako pomembno je ustvarjanje zavezništva 
in dobrega stika med coachem in udeleženci 
v procesu timskega coachinga. Saj je bil coach 
s svojo držo in zgledom v procesu coachinga 
podpornik in buditelj potencialov, zato je bila 
povezava med coachem in udeleženci ključna 
za doseganje želenih rezultatov.
Timski coaching je torej proces, ki pomaga 
skupini oziroma timu, da se hitreje odloči, 

 Slika 1: Proces timskega coachinga v organizaciji

Projekt Z znanjem do zdravja zaposlenih je na 
podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov 
za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 
2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije.
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Zdenka Seničar

Dotik otrok
Restavracija bolnišnice je bila 
na letošnji materinski dan 
zvečer polna čisto posebnih 
obiskovalcev. 

Nekateri so mirno spali v vozičkih, drugi so v 
naročju staršev zvedavo opazovali vrvež, tretji 
pa so se razposajeno lovili in iskali družbo 
sovrstnikov. bili so najmlajši povabljenci 
otvoritve razstave fotografij, s katero je mlada 
umetnica, fotografinja Alenka Peterlin iz 
dolenjskih Toplic, zaključila svoj dobrodelni 
projekt dotik otrok. 

in otroci? Vsem je bilo skupno to, da so bili 
»fotomodeli,« ki so jih starši v prvih tednih 
in mesecih njihovega življenja postavili 
pred fotografski objektiv. motive je avtorica 
skrbno izbrala, nastale so čudovite fotografije, 

kultura organizacije

ki so zabeležile prve trenutke materinstva, 
brezpogojne ljubezni, predanosti, objemov 
in dotikov. V zadnjih letih se je fotografij 
nabralo veliko in Alenka, tudi sama mamica 
dveh hčera, Lučke in brine, ki sta luč sveta 
ugledali v naši porodnišnici, se je odločila, naj 
svoje poslanstvo nadaljujejo izven njenega 
ateljeja, naj nekomu polepšajo dan.

Projekt „dotik otrok“ je bil zasnovan do-
brodelno, prvi te vrste v Sloveniji. 

Vrhunsko avtorsko delo fotografinje Alenke 
Peterlin je s prijazno pripravljenostjo staršev 
otrok, ki so dovolili uporabo fotografij, s 
podporo  podjetij, posameznikov in občin, 
ki so avtorici pomagali z donacijami, s sode-
lovanjem njenih prijateljic, ki so pripravile 
pogostitev, povezal v čaroben dogodek, ki 

 Zahvala predstojnice porodnišnice

 Pomladinčki

 Alenka s hčerkama Lučko 
in Brino
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kultura organizacije

Izvajanje 
procesa

se je zaključil z donacijo več kot 50 fotografij 
novomeški porodnišnici. Fotografije so velikih 
formatov, z neoporečnimi barvami tiskane na 
platna ter lakirane, da omogočajo čiščenje. 

»Želim, da bi bile fotografije topla misel 
in spodbuda tistim, ki čakajo na najlepši 
dogodek  v življenju. Naj bodo tudi prijetna 
motivacija zaposlenim in tistim, ki prihajajo 
na obisk,« je ob postavitvi razstave, ki bo še 

nekaj časa na ogled v restavraciji bolnišnice, 
povedala avtorica. 

razstavi fotografij so poleg številnih 
obiskovalcev izrekle dobrodošlico direktorica 
bolnišnice ga. mira retelj, Alenka je predstavila 
projekt in fotografije, ki so bile povod za 
njegov nastanek, županja občine Semič 
ga. Polona kambič je prepredla svoje misli 

o projektu in o trenutkih, ki bogatijo njeno 
življenje, glasbena gostja Eleonora bojana z 
gradu Struga pa je ob spremljavi kitarske lutnje 
prepevala prelepe starodavne pesmi. Uradni 
del je z zahvalo za lepo donacijo in šopkom 
pomladnega cvetja zaključila predstojnica 
porodnišnice ga. mirjam gradecki, ki se je 
avtorici zahvalila za lepo donacijo.

Vir: radio Krka

 Tudi otroci so uživali

 Polona Kambič  Eleonora Bojana

 Belokranjski županji

 Bogato pogostitev so 
pripravile Alenkine 
prijateljice
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mednarodni dnevi

Darja Glavan

Od gazde do copate
Parodija ob dnevu žena in dnevu mučenikov

Vloga moškega in ženske se 
v družbi spreminja, vendar 
se vloga moškega spreminja 
bolj neopazno in ne tako v 
soju žarometov kot vloga 
ženske. Zakaj? Ženske so 
doživele opazen premik 
od podrejenosti možu in 
zaprtosti v zasebni sferi do 
neodvisnosti in vstopa v 
javno sfero. Moški pa so bili 
že od nekdaj na položajih 
odločanja in tu so še danes, 
vendar se je njihova vloga 
spremenila. 

Ampak pojdimo lepo po vrsti. 

Že v prazgodovini je bila jasna ločitev med 
ženskim in moškim spolom. moški so bili lov-
ci, sprejemali so odločitve 
glede življenja klana 
in bili udeleženi 
pr i  duhovnih 
obredih. Lahko 
rečemo, da se je 
že tu izoblikovala 
vloga moškega, ki 
je v grobi obliki vz-
trajala vse do danes. 

Tako v starem kot v srednjem 
veku je bil moški glava družine. On 
je ukazoval in sprejemal odločitve 
tako v zasebni kot javni sferi. Vendar 
je moški poleg te ˝voditeljske˝vloge 
imel še vlogo zaščitnika žensk in otrok 
ter vlogo oskrbovalca. družini je moral 
priskrbeti hrano in bivališče ter jo zaščititi. 
Vloga moškega je tako na eni strani groba 
(podrejenost in poslušnost žene in otrok, 

ukazovalnost, nasilje) po drugi strani pa 
tudi nežna (zaščita, skrbnost). 

V 20. stoletju so ženske prido-
bivale vedno več pravic, konec 
koncev 20. stoletje pomeni 
začetek feminističnih teorij 
in borbe za emancipacijo 
žensk. Tako se je vloga 
moških začela spremin-
jati. moški niso bili več 
edini, ki so prinašali do-
mov hrano, saj so ženske 
opravljale slabo plačana 
dela in s tem prinesle kakšen 
dinarček. Ženske so počasi 
pridobivale vse več besede 
doma pa tudi v javni sferi, čeprav 
so bili moški še vedno gospodarji. 

Prihod kapitalizma in s tem tudi globalizacije 
je prispeval k hitrejšemu rušenju razlik med 
spoloma in k ˝osvobajanju˝moških tradi-
cionalne vloge. z vključevanjem žensk v 
ekonomsko življenje in pridobivanjem 
ekonomske moči, so se zgodile spre-

membe vlog v družinah, s čimer se ni 
spremenila samo vloga moškega 

v družini, ampak tudi vloga moškega v 
družbi nasploh. moški danes niso več tako 
zelo dominantni, ampak si bolj enakopravno 
razdeljujejo gospodinjska opravila in vzgojo 
otrok. razlike so opazne tudi na čustvenem 
nivoju. če je prej veljalo, da moški ne kaže 
svojih čustev in ne joka, sodoben moški 
odkrito pokaže svoja čustva in jih ne skriva 
več. 

21. stoletje pa je prineslo nov tip moškega, 
ki ga nekateri imenujejo poženščen moški. 
zanj je značilna demaskulizacija, najbolj 
očitna lastnost pa je značajska feminizacija; 
pretirana skrbi za zunanji videz, pojav met-
roseksualcev, večja neplodnost. dr. boštjan 
m. zupančič poženščenega moškega 
imenuje androgin, njegove lastnosti pa 
so neodločnost, neodkritost, goljufivost, 
nelojalnost in ne zmožnost stisnit zobe 
ter speljati stvari do konca (http://www.

mladina.si/49512/). 

družba je živ organizem, ki se stalno 
spreminja in razvija. Spreminjanje 
vloge v družbi je moške pripeljalo 
od »gazde do copate« in zanimivo 
bo opazovati, kako se bo vloga 
moškega v družbi spreminjala v 

prihodnosti.
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mednarodni dnevi

Darja Glavan

Ob tednu možganov
Kdo jih pa tebi pere? 

Ali verjamemo v to, kar so nas naučili v šoli? 
Verjamemo temu, kar pravijo starši, prijatelji, 
nadrejeni? Si drznemo kdaj podvomiti v kako 
znanstveno resnico? Ali imamo občutek, da se 
svobodno odločamo? Ali pustimo drugim, da 
svobodno razmišljajo in se odločajo? 

Najprej poskušajmo definirati proces pranja 
možganov. Pojavila se je razlaga, da gre pri 
tem za vsiljevanje določenih prepričanj in za 
vztrajno ponavljanje nekih »resnic«. Lahko bi 
rekli, da je tu na delu prepričevanje oziroma 
reklamiranje drugih (drugačnih) vrednot, 
tvoje lastno mnenje pa ni dopuščeno: »Tvoje 
mišljenje žal ni Ok.« mogoče pa lahko na ta 
proces- problem- pogledamo tudi z drugega 
kota: ali se to ne zgodi le takrat, ko dopustimo, 

da nekritično sprejmemo neko prepričanje? 
čeprav se ob tem pojavi še drugo vprašanje: 
ali smo sploh lahko vselej kritični? 

Proces pranja možganov lahko primerjamo 
z umazanim perilom in dvema različnima 
odstranjevalcema madežev. ko operemo 
umazano perilo s pralnim praškom, gredo 
madeži stran, barva perila pa ostane nespre-
menjena. če pa uporabimo varikino, dobimo 

iz pranja vse obleke enako bele. čemu je bolj 
podobno pranje možganov, presodite sami. 

Naslednje pomembno vprašanje, ki buri 
duhove socialnih pedagogov, se nanaša 

Možgane namreč. 11. Teden možganov od 10. do 15. marca 2014 je 
potekal pod geslom OMREŽJE. Niste sami, ste edinstveno omrežje 
nevronov in del omrežja, pravzaprav različnih omrežij. Čeravno ne 
vemo, kdo je pajek, ki plete sinapse med našimi nevroni ali odnose 
v vaši mreži znancev in prijateljev, lahko njegovo delo bodisi 
pometemo na stran ali pa uživamo v umetnini, ki je nastala. 

na akterja, ki pere možgane. kdo je to? So 
to avtoritete? ideologije? če nam avtoriteta 
vztrajno ponavlja: »Ta gripa je smrtno ne-
varna, nujno se morate cepiti.« Ali bomo v 
to podvomili? 

mnoga vprašanja ostajajo odprta. Najbolje, da 
začnemo sami razmišljati in si najdemo odgo-
vore. Lahko tudi kritično premislimo, kaj je za 
nas dobro, slabo, prav, narobe. mogoče pa 
nauki, ki smo jih prejeli doma, v šoli, službi … 
sploh niso napačni. in nenazadnje – mogoče 
imamo to srečo, da naših možganov sploh še 
niso (o)prali. 

Silva Mohorčič

Razmišljanje

Nežno škropotanje dežnih kapljic po steklu,

je nenavadno prijetno.

Če opazujem, odkrijem,

da je zunaj vse v sivem.

Vedno bolj se temni,

skoraj črni,

zvezd nocoj ne bo,

temačno je nebo.

Oglasi se cerkveni zvon,

din, don,

prelepo uglašeno doni,

še dolgo v ušesih mi zvoni.

Dež pomirja,

monotono topotanje dežnih kapelj,

zvok je enkraten, človek neučakan.

Zakaj se nam vedno mudi?

Kar te ima najti,

te najde,

kar te ima doleteti,

te doleti.

Ničemur ne uidemo,

vse nas počaka.

Usoda vztrajno,

vedno in povsod z nami koraka.
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mednarodni dnevi

Darja Cesar, Vlasta Malnarič

Ob mednarodnem dnevu ledvic:
Kronična ledvična bolezen pri starostniku
„LEDVICE SE STARAJO SKUPAJ Z VAMI“
Na pobudo mednarodnega združenja 
ledvičnih fundacij in mednarodnega združenja 
nefrologov vsak 2. četrtek v mesecu marcu 
potekajo po celem svetu aktivnosti pod skup-
nim imenom »Svetovni dan ledvic«. Pomen 
Svetovnega dne ledvic je ozaveščanje javnosti 
glede pomena in nevarnosti ledvičnih bolezni, 
ki so v naši populaciji vse pogostejše. 

Vsako leto pobudniki akcije izberejo temo, 
ki ji tisto leto posvečamo več pozornosti. 
Letos so aktivnosti v zvezi s Svetovnim 
dnem ledvic potekale v četrtek,13.3.2014, 

na temo »Kronična ledvična bolezen pri 
starostniku«. 

Pri starostnikih je kronična ledvična bolezen 
zelo pogosta, saj prizadene večino ljudi po 75 
letu starosti in 20-25% ljudi med 65 in 75 letom 
starosti. ker ledvične bolezni bolnikom dolgo 
ne povzročajo težav, je potrebno kronično 
ledvično bolezen aktivno prepoznavati z 
laboratorijskimi preiskavami krvi in urina. Te 
aktivno opravljamo predvsem pri bolnikih z 
obolenji, ki dokazano povzročajo kronično 
ledvično bolezen, kot sta na primer sladkorna 
bolezen in arterijska hipertenzija. 

Ob letošnjem Svetovnem dnevu ledvic so 
potekale aktivnosti po različnih krajih v 
Sloveniji in  so vključevale brezplačno mer-
jenje krvnega tlaka in krvnega sladkorja, na 
nekaterih lokacijah pa tudi analizo urina. 
Aktivnosti se je udeležilo več kot 200 pros-
tovoljcev – bolnikov z ledvičnimi obolenji, 
zdravnikov, medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov, študentov medicine, zN in drugih.

Že tretje leto zapored smo obeležili Svetovni 
dan ledvic tudi v naši bolnišnici. Pripravili smo 
dan odprtih vrat na dializi in dve informacijski 
točki (na internem oddelku in pred dializo). 
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Ob evropskem dnevu žil – 
MANJ AMPUTACIJ
Evropska organizacija za žile 
– VAS (Vascular Independent 
Research and Education 
European organization) je 
20. marec razglasila za dan 
žil. V Sloveniji smo prvi dan 
žil obeležili pod sloganom 
“Nič več amputacij zaradi 
žil!” Namen aktivnosti 
ob evropskem dnevu žil 
je osveščanje javnosti o 
zdravem načinu življenja 
in pomenu zgodnjega 
prepoznavanja bolezni žil. 

Ateroskleroza ali poapnenje žil prizadene 
arterije v telesu in lahko povzroči smrtno 
nevarne zaplete, kot sta možganska in srčna 
kap. Prizadete pa so tudi arterije nog 
(periferna arterijska bolezen), kar se kaže z 
bolečinami v mečih pri hoji in lahko vodi v 
amputacijo okončin. zato sta pravočasno 
prepoznavanje bolezni in izogibanje de-
javnikom tveganja zelo pomembna. 

Najbolj ogrožena skupina bolnikov so 
sladkorni bolniki, kadilci, bolniki s povišanim 
krvnim tlakom in holesterolom ter bližnji so-
rodniki bolnikov z boleznimi srca in ožilja. 

Pri vseh ogroženih bolnikih je izjemno 
pomembno, da bolezen odkrijemo 
pravočasno in jo začnemo pravočasno 

zdraviti ter tako preprečimo usodne 
zaplete.

V naši bolnišnici so aktivnosti ob dnevu žil 
začeli že upokojeni sodelavci, ki so 19. marca 
organizirali zelo dobro obiskano predavanje 
žilnega kirurga Jožeta Steklase, dr. med., o 
obolenjih žil, na katerem vprašanj kar ni 
zmanjkalo.  

Naslednjega dne so medicinske sestre 
mateja košak gregorič, romana Plantan 
in Urška Lorković  s kirurškega odelka v 
veznem hodniku porodnišnice pripravile 
razstavni prostor s propagandnim mate-
rialom, s pomočjo katerega so obiskovalce 
opozarjale na dejavnike tveganja za nastanek 
arterijskih obolenj nog in načine prepoz-
navanja bolezenskih znakov,  odgovarjale 
so na vprašanja o obolenjih, obiskovalce 
učile tipanja pulzov, merile so krvni tlak in 
opravljale dopplerske meritve.

V sedmih urah se je na razstavnem prostoru 
oglasilo preko 130 ljudi, opravljenih pa je bilo 
več kot 90 dopplerjev spodnjih okončin, kar 
kaže, da se prebivalci vedno bolj zavedajo 
pomena zgodnjega prepoznavanja znakov 
arterijskih obolenj.

mednarodni dnevi

mimoidoče smo osveščali o boleznih ledvic. 
ker je bil letošnji moto: »Ledvice se strarajo 
skupaj z vami,« smo ponovno merili krvni tlak 
in krvni sladkor, v urinu pa določali protei-
nurijo. Proteinurija je pomembna, ker kaže 
na morebitno ledvično bolezen, za bolnika pa 
pomeni tudi večje srčno žilno tveganje.

Pri organizaciji in izvedbi aktivnosti so sode-
lovali zaposleni dializnega in nefrološkega 
odseka, ter laboratorija, na stojnicah pa 
študenta medicine Lovro bobič in Nuša 
bakovič in izredni študenti Fakultete za 
zdravstvene vede Novo mesto Natalija 
klobučar, marjana hribar, Peter Predovič in 
Eva Fortuna.

Ocenjujemo, da se je na stojnici pred dializo 
zglasilo okoli 160 obiskovalcev. Urin so 
obiskovalci oddajali na stojnici na internem 
oddelku, kjer je izpolnjeno anketo in urin 
oddalo 69 ljudi, od tega so imel štirje protei-
nurijo (5,8%).

Ocenjujemo, da je akcija uspela.

Mateja Košak, Romana Plantan
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Tatjana Remec

V Sloveniji je prijava primerov kmE in smrti 
zaradi kmE obvezna. število prijavljenih 
primerov iz leta v leto niha. Obolevnost za kmE 
se je v zadnjem desetletju gibala med 8/100 
000 prebivalcev leta 2012 (164 prijavljenih 
primerov) do 18,6/100 000 prebivalcev leta 
2006. Povprečna obolevnost je bila v letih 
2003 do 2012 12,3/100 000 prebivalcev 
(približno 250 primerov letno). Od leta 2003 
do 2012 je bilo prijavljenih 8 smrti zaradi kmE, 
kar predstavlja povprečno 0,3% smrtnost. 

kmE se ne pojavlja v vseh regijah Slovenije 
enako pogosto. Največ primernov je prijav-
ljenih na gorenjskem in koroškem. razlike so 
tudi znotraj samih regij. Največja obolevnost 
je bila v zadnjih petih letih ugotovljena na 
področju cerknice, škofje Loke, ribnice, 
Slovenskih konjic, Logatca in mozirja. 

Kako se z virusom KME okužimo?

človek se z virusom kmE praviloma okuži z 
vbodom okuženega klopa, opisani pa so tudi 
posamezni primeri okužbe zaradi uživanja 
surovega mleka in mlečnih izdelkov okuženih 
živali. 

Klopni meningoencefalitis

Kako bolezen poteka?

bolezen lahko poteka brezsimptomno, kot 
neznačilno vročinsko obolenje ali pa se kaže 
s simptomi in znaki prizadetosti osrednjega 
živčevja. 

Brezsimptomna okužba

Poteka brez kliničnih znakov bolezni. Okužbo 
ugotovimo le z določanjem specifičnih pro-
titeles v krvi. 

Simptomne okužbe

Pojavijo se po inkubacijskem obdobju, ki 
traja povprečno 7 do 14 dni (od 2 do 28 dni) 
po vbodu klopa. Po uživanju okuženega, 
toplotno neobdelanega mleka ali mlečnih 
izdelkov je inkubacijska doba praviloma 
krajša, od 3 do 4 dni.

Pri dveh tretjinah obolelih opažamo značilen 
dvofazni potek.

Prva faza bolezni, ki je posledica viremije, 
traja povprečno od 2 do 7 dni. Ugotavljamo 
neznačilne simptome in znake: utrujenost, 
slabo počutje, glavobol, bolečine po mišicah 
in sklepih, vročino, blage prehladne znakei, 
bolečine po trebuhu, bruhanje in drisko. Ob 
pregledu bolnika običajno ni najti odstopanj. 
V laboratorijskih izvidih lahko ugotovimo 
znižano vrednost levkocitov in trombocitov in 
spremenjene jetrne teste, lahko pa so osnovni 
laboratorijski izvidi povsem normalni. 

Sledi prehodno izboljšanje počutja, ki lahko 
traja od 1 pa do 20 dni (povprečno teden 
dni). 

V drugi fazi bolezni ugotavljamo znake 
prizadetosti centralnega živčnega sistema.  
V laboratorijskih izvidih lahko ugotovimo 

malo povečano število levkocitov, ostali 
osnovni laboratorijski izvidi so praviloma v 
mejah normale, parametri vnetja so pravi-
loma nizki. Potreben je pregled možganske 
tekočine, v kateri ugotavljamo povišano 
število levkocitov. 

Meningitis je najlažja oblika prizadeto-
sti osrednjega živčevja pri kmE. Predstavlja 
približno polovico simptomnih okužb.  zanj 
so značilni visoka vročina, glavobol, slabost 
in bruhanje. Prisotni so meningealni znaki. 
kadar so meningitisu pridruženi znaki, ki 
kažejo na prizadetost možganovine, pri 
približno 40% simptomnih okužb, govorimo 
o meningoencefalitisu. znakom meningitisa 
se pridružijo motnje zavesti ( od zmedenosti 
do komatoznega stanja) tresenje prstov 
rok in fascikulacije jezika. Lahko se pojavijo 
govorne in vedenjske motnje, znaki psihoz 
in delirija. kadar je prisotno žariščno vnetje 
možganovine lahko pride do epileptičnih 
napadov ali ohromitve možganskih živcev.

Najtežjo obliko bolezni,  meningoencefa-
lomielitis,  ugotavljamo pri približno 10 %  
simptomnih okužb. za to obliko so poleg 
navedenih simptomov značilne ohlapne ohro-
mitve različnih mišičnih skupin. Najpogosteje 
so prizadete zgornje okončine in mišice, 
ki so bliže telesu – mišice ramenskega in 
medeničnega obroča. Najbolj nevarna oblika 
je bulbarna oblika kmE, kjer sta prizadeta 
dihalni in vazomotorni center s posledično 
motnjo dihanja in delovanja srčno žilnega 
sistema. 

Kako KME zdravimo?

zdravljenje kmE je simptomatsko - zdravimo 
le simptome bolezni  in zaplete, ki lahko nas-
tanejo tekom prebolevanja bolezni.

Kakšne so posledice  KME?

Posledice bolezni so odvisne od teže bolezni. 
Več kot polovica bolnikov bolezen preboli 
brez posledic.  Približno pri tretjini bolnikov 

Klopni meningonecefalitis (KME) je bolezen osrednjega 
živčevja, ki jo povzroča virus klopnega meningoencefalitisa. 
V Sloveniji je KME endemska bolezen, ki jo povzroča evropski 
podtip virusa KME. Glede na število obolelih se uvrščamo 
med države z največjo stopnjo obolevnosti v Evropi. Poleg 
Slovenije so endemska žarišča KME prisotna še v Avstriji, 
Švici, Nemčiji, Hrvaški, Madžarski, Poljski, Češki, Slovaški, 
Rusiji, v pribaltskih in skandinavskih državah. 
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ugotavljamo znake postencefalitičnega 
sindroma, ki lahko ostane več tednov, več 
mesecev ali celo doživljensko. bolniki navajajo 
glavobol, razdražljivost, motnje spomina, 
motnje koncentracije, čustveno labilnost, 
težave z ravnotežjem in koordinacijo gibov, 
težav s hojo, z govorom, okvare sluha in 
kronično utrujenost. kadar tekom bolezni 
pride do okvare hrbtenjače ali prizadeto-
sti možganskih živcev lahko ostanejo trajne 
ohromitve. Pogosteje so prizadete zgornje 
okončine. 

V redkih, težkih primerih se bolezen lahko 
konča tudi smrtno (0.5 do 2 % obolelih).

Ali lahko okužbo s KME preprečimo?

Najučinkovitejši način za preprečevanje 
kmE je cepljenje. V Evropi sta regis-
trirani dve cepivi, FSmE-immUN® in 
Encepur®. Vsebujeta inaktiviran 
evropski podtip virusa kmE. 
Obe cepivi sta varni in 
učinkoviti. 

Osebe, ki so pre-
bolele kmE, 
so zaščitene 
pred ponovno 
boleznijo in ne 
potrebujejo 
cepljenja proti kmE. 

V Sloveniji cepljenje proti kmE opredeljuje 
zakon o nalezljivih boleznih, Pravilnik o 
cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred 
vnosom in razširjanjem nalezljivih bolezni 
ter vsakoletni Program imunoprofilakse in 
kemoprofilakse. 

V Sloveniji je glede na zakonodajo, cepljenje 
obvezno za vse osebe, ki so pri svojem delu 
ali praktičnem pouku izpostavljene okužbi z 
virusom kmE. Plačnik obveznega cepljenja za 
zaposlene je delodajalec, za dijake in študente 
pa stroške obveznega cepljenja krije zdravst-
veno zavarovanje. 

Program  imunoprofilakse in kemopro-
filakse določa  tudi, da je cepljenje proti 
kmE priporočljivo za vse osebe, starejše od 
enega leta, ki bivajo na endemskem območju 
ali predvidevajo aktivnosti na endemskem 
območju. cepljenje je v tem primeru 
samoplačniško.

Kako cepimo?

Potrebno je osnovno cepljenje, ki mu sledijo 
poživitveni odmerki. 

za popolno osnovno cepljenje so potrebni tri-
je odmerki cepiva: prvemu odmerku po 1 do 3 
mesecih sledi drugi odmerek, dugemu pa po 5 
do 12 mesecih tretji odmerek. Prvi poživitveni 
odmerek damo tri leta po dokončanem os-
novnem cepljenju, vsak naslednji poživitveni 
odmerek pa na 5 let. zaradi slabšega im-
unskega odziva poživitvene odmerke pri 
starejših osebah dajemo pogosteje – cepivo 

FSmE-immU  na 
vsaka 3 leta po 

60 letu starosti, 
Encepur pa na 

vsaka 3 leta po 50 
letu starosti. 

S cepljenjem lahko 
začnemo k adarkol i , 

priporočljivo pa je, da cepljen-
je s prvima dvema odmerkoma 

opravimo po možnosti v zimskih 
mesecih pred začetkom sezone 

aktivnosti klopov. 

Po dveh odmerkih cepiva se 14 dni po dru-
gem odmerku razvijejo zaščitna protitelesa 
pri približno 85% cepljenih, pro tretjem ce-
pljenju pa pri 99% cepljenih oseb z normalno 
imunostjo. 

Kakšni so neželeni učinki cepljenja?

Neželeni učinki so blagi in redki. Najpogosteje 
se pojavijo po prvem odmerku cepiva: 
lokalna bolečina in bolečnost na pritisk na 
mestu aplikacije cepiva v deltoidno mišico, 
rdečina in oteklina se pojavita pri manj kot 1 
cepljenih. možna je kratkotrajna vročina, ki 
pa je pri odraslih redka, pogosteje se pojavi 
pri otrocih. Lahko se pojavi blag glavobol, 
slabost, bolečine po mišicah in sklepih, utru-
jenost. zelo redko pri manj kot 0,1% cepljenih 
se lahko pojavi preobčutljivost, somnolenca, 
vrtoglavica, parestezije.

Koga ne cepimo?

Ne cepimo oseb:
z akutno vročinsko boleznijo,•	
pri katerih je po prvem odmerku cepiva •	
proti kmE prišlo do hude alergične 
reakcije,
ki imajo anamnezo o hudi alergični •	
reakciji na katero od sestavine cepiva,
ki imajo anafilaktično preobčutljivost na •	
jajca. 

Previdnost je potrebna pri cepljenju oseb z 
avtoimunsko boleznijo in cepljenju nosečnic, 
ker ni dovolj podatkov o varnosti cepiva pri 
teh skupinah.

Silva Mohorčič

Kdo srce tolažit zna 
Ptica, utihni že,

mar ne veš,

da žalostno moje je srce?

Utihni ... 

Še radio sem ugasnila,

cvetočo rožo preskočila,

sonce ignorirala,

vase se zapirala.

Ne ganejo me vonjave mamljive,

vem da one niso nič krive,

a ne bodo me premamile,

nikamor zvabile.

Kako se tolaži srce,

kdo ve?

Ni več zaupanja,

le malo še verjamem v upanja.

Ptica oprosti,

nisi ti kriva,

razpni svoja krila

in poj glasno, manj mi bo hudo.

Na radiu so ravno poročila,

ovenelo rožo sem zalila.

Sonce ne zmeni se zame,

še bolj močno mi sije čez rame.

Zdaj vem,

kdo srca tolažit zna,

to je le drugo srce,

ki morda bije za me.
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Marjeta Berkopec

6. dnevi Marije Tomšič
Medsebojni odnosi v 
zdravstveni negi

Na delovnih  mestih preživimo več kot 
polovico svojega časa, tudi po dvanajst, 
štiriindvajset ur dnevno, profesionalen 
odnos pa od nas pričakujejo tudi pacienti. 
da v naših delovnih sredinah in širše v naši 
poklicni skupini ni vse tako, kot bi si želeli, 
občutimo že kar nekaj časa, pa tudi pritožb 
s strani pacientov je največ prav zaradi nep-
rimernega odnosa zdravstvenega osebja. 

Prepoznavna oblika strokovnega izobraževanja na 
področju zdravstvene nege v dolenjski regiji so prav 
gotovo Dnevi Marije Tomšič, ki v mesecu januarju 
potekajo v Dolenjskih Toplicah.  Že šesto leto zapored 
smo skušali najti strokovni izziv v zdravstveni in babiški 
negi, ki bo pomembno prispeval k strokovni in osebnostni 
rasti medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. 
Tema tokratnega strokovnega dogodka se je nakazovala 
že prejšnja leta, saj so po vrednotah, odgovornosti 
in napakah letos prišli na vrsto medosebni odnosi v 
zdravstveni negi.

Niti pomislili nismo, da nas bo  računalniška 
tehnologija, ki smo ji tudi v zdravstveni 
negi na stežaj odprli vrata, prepričani, da 
nam bo olajšala delo, potisnila stran od 
človeka. ker morajo biti vse aktivnosti, 
vsak postopek in vsaka tableta zabeleženi 
v informacijskem sistemu, velik del svojega 
delovnega časa preživimo pred ekranom. 
Odtujili smo se med seboj in od pacientov. 

 Klara Ramovš

 V zakulisju
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Svoje sta prispevali tudi kriza in recesija. 
Ali pa je kriza samo priročen izgovor, da se 
brez občutka krivde prepustimo vsesplošni 
apatiji, kritizerstvu in brezvoljnosti naše 
družbe. Tudi med nami so pogoste izjave: 
»Saj se ničesar ne da. zakaj bi se trudil, saj 
je »itak« brez veze. kaj pa imaš od tega, 
če se trudiš?« O komunikaciji in veščinah 
komuniciranja imamo ogromno znanja, 
pa nam ravno na tem področju največkrat 
spodleti.  Občutek lastne večvrednosti, ne-
toleranca, impulzivne reakcije so pogoste 
oblike vedenja v naših delovnih okoljih. So 
spoštovanje, solidarnost, tovarištvo, veselje 
do dela in tudi smisel za humor res vred-
note nekega minulega časa? Objokovanje 
dobrih starih časov ali pa prazno upanje v 
boljši jutri, brez lastnega truda, žal ne bo 
obrodilo sadov.

Vsi vemo, da medosebni odnosi v delovnih 
sredinah še kako vplivajo na motivacijo, 
kvaliteto dela in na naše dobro počutje. 
da nam ni vseeno, v kakšnem delovnem 
okolju živimo in delamo, smo dokazali 
organizatorji in številni udeleženci strok-
ovnega srečanja, ki so napolnili dvorano 
kkc V dolenjskih Toplicah.  

Naslovi strokovnih prispevkov so 
se dotaknili različnih področij dela 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov. k sodelovanju smo letos povabili 
gospo klaro ramovš, mojstrico poslovne 
komunikacije, ki se kot direktorica podjetja 

Elite izobraževanje, d.o.o., že vrsto let 
ukvarja z izobraževanjem odraslih prav na 
področju komunikacije. Njene delavnice 
»Tudi beseda je zdravilo« so prepoznavna 
oblika izobraževanja med medicinskimi 
sestrami v slovenskem prostoru. V 
predavanju, ki ga je gospa ramovš 
naslovila z učinkovito komunikacijo do 
boljših medosebnih odnosov, je izpostavila 
samopodobo, moč besede in moč prvega 
vtisa. Sledila so predavanja o komunikaciji,  
profesionalnem odnosu, o reševanju 
konfliktov, kulturi medosebnih odnosov, 
pohvalah in pritožbah v zdravstvenem 
zavodu. dotaknili smo se tudi odnosov 
med medicinsko sestro in  pacientom: kako 
izboljšati medosebne odnose z dementnimi 
osebami, odnos do umirajočih, ohranjanje 
dostojanstva v zdravstveni negi, kdaj in kako 
pridobiti pacientovo informirano soglasje. 
Strokovno srečanje smo v večernih urah 
zaključili z učno delavnico Od aktivnega 
poslušanja do terapevtske intervencije, ki 
so jo pripravili stanovski kolegi iz klinike za 
psihiatrijo kbc zagreb.

kaj lahko vsak sam stori za izboljšanje 
svojih komunikacijskih veščin? kakšen je 
lahko moj prispevek k boljšim medosebnim 
odnosom?

gospo klaro ramovš sem poslušala že 
nekajkrat, pa vendar vsakič znova najdem 
nekaj novega tudi zase: če imaš rad svoje 
delo, so  tudi težke naloge lažje. Vedno imam 
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možnost izbire in odkrivanja pozitivnega pri 
svojem delu. S svojim obnašanjem govorim 
in povem največ o sebi. Spremenim lahko 
samo sebe.

Seveda ni vedno lahko, se pa da!

Običajno dvodnevno strokovno 
izobraževanje smo letos, predvsem zaradi 
kriznih časov, ki izobraževanju medicinskih 
sester niso najbolj naklonjeni, strnili v en 
sam dan. kljub temu se nam sneg, ki je še 
vsako leto pobelil dneve marije Tomšič, 
ni izneveril. V noči iz četrtka na petek je 
pobelil pokrajino. mogoče pa ne bi bilo 
napak termin srečanja prestaviti v čas okoli 
božiča?

za uspešno organizacijo strokovnega 
srečanja se moramo zahvaliti tudi vsem 
sponzorjem in donatorjem, ki so nam 
pomagali pri izvedbi srečanja in izdaji 
zbornika predavanj, ki je v celoti dostopen 
v pdf obliki na spletni strani dmSbzT Novo 
mesto pod rubriko založništvo (http://www.
dmszt-nm.si).

Strokovnega srečanja se 
vsako leto udeležijo tudi dijaki 
SZKŠ
Ana cerar in blaž Lukšič sta takole strnila 
svoje vtise:

“Januarja smo se dijaku Szkš udeležili 
strokovnega srečanja, ki je poimenovano po 
medicinski sestri, začetnici razvoja zdravst-
vene nege na dolenjskem, mariji Tomšič. 
Letošnja tema je bila namenjena medse-
bojnim odnosom v zdravstveni negi, ki so 
jo različni predavatelji predstavili glede na 
svoje znanje, izkušnje ter pogled na situacijo. 
Primer teme: reševanje konfliktov. 
Poudarjeno je bilo, da konflikt ne pomeni 
vedno nekaj slabega, temveč gre za dva ali 
več različnih mnenj o neki situaciji, kjer - če 
imajo osebe isti cilj, lahko dosežejo kompro-
mis. Torej nas izkušnje, s katerimi se soočamo 
v konfliktnih situacijah, bogatijo.

Žalostno je tudi, da ljudje več ne znamo 
sprejemati pohval. če vas danes ni še nihče 
pohvalil, se pohvalite sami: potrepljajte se 
po rami in recite: “bravo jaz!”

Ena izmed predavateljic je bila tudi 
profesorica naše šole gospa marija račič. 
Povedala je, da se medsebojnih odnosov 
učimo tudi v šoli. V obdobju šolanja 
pridobimo vrednote, ki nas oblikujejo za 
nadaljnje življenje, za poklic.

misel za življenje: ˝človek ni zmožen dajati 
popolne ljubezni, če ni vzljubil sam sebe, 
pa če še tako hrepeni po njej.”

Na srečanju nama je bilo zelo všeč, bilo je zelo 
poučno, izvedela sva veliko novega, korist-
nega za delo v zdravstvu in za življenje.”

Pri organizaciji srečanja so nam 
pomagali:

Krka, d.o.o.

Splošna bolnišnica Novo mesto
Občina Dolenjske Toplice
Paul Hartmann Adriatic  d.o.o
Medis d.o.o
Sanolabor d.o.o
Baxter d.o.o
Tosama d.d.
Mark medical d.o.o
Kemofarmacija d.o.o
Valencia stoma-medical d.o.o
Simps´s d.o.o
Dana, d.o.o
Pharmamed
Društvo podeželskih žena Dolenjske 
Toplice
Center biotehnike in turizma, Grm Novo 
mesto
Vsem se najlepše zahvaljujemo.

 Dijaki SZKŠ z mentoricama

 Ana Cerar in Blaž Lukšič
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Poročilo o 2. kongresu klinične prehrane 
in presnovne podpore v Portorožu

Metka Miklič, Darja Zupančič

Metka Miklič, dr. med. in 
Darja Zupančič, dr. med., 
obe anesteziologinji, sva 
se udeležili 2. kongresa o 
klinični prehrani in presnovni 
podpori. Udeležbo je 
finančno omogočila SB NM, 
za kar se zahvaljujeva.

Srečanje je pričelo s praktičnimi delavnicami. 
Udeležili sva se Espen Life Long Learning 
tečaja: Pristop k oralni in enteralni 
prehrani.

Prestavili so indikacije, kontraindikacije, 
zaplete enteralne prehrane in potrebno 
monitoriranje. Precej je bilo povedanega o 
tehnikah hranjenja.

Podane so bile osnove, podatki pa so dosto-
pni v sistemu LLL na spletni strani. gre za 
sistematizirano izobraževanje pod okriljem 
Evropskega združenja za klinično prehrano 
ESPEN in je podlaga za pridobitev evropske 
diplome.

čeprav so se predavatelji držali predpisane 
literature, pa je bilo precej napotkov iz 
prakse. dr. Živa mrevlje, ki je zaposlena v 
king’s college v Londonu, nas je še posebno 
prepričljivo popeljala skozi zdravljenje bol-
nikov z napredovalo jetrno boleznijo, kjer 
pravilna izbira hrane in takojšnja vključitev 
hranjenja v sklop zdravljenja pripomore k 
njegovi uspešnosti.

dr. Lubos Sobotka iz Prage je popestril svoj 
nastop z življenjskimi pogledi starejšega 
zdravnika in drobnimi nasveti, kako bolnika 
brez apetita motivirati za vnos hrane in kako 
obogatiti njegovo prehrano (fortifikacija).

refeeding Syndrome v blažji obliki niti 
ni redek, potrebno je misliti nanj in 
preventivno ukrepati pri ogroženih bolnikih. 
monitoriranje enteralnega hranjenja 
omogoča pravočasno prepoznavanje 
zapletov in omogoča spremljanje uspešnosti 

hranjenja ter zadovoljevanje bolnikovih 
potreb. Priporočila morajo biti individualno 
prilagojena.

Seznanili so nas še z nekaterimi formulami 
enteralne prehrane, »nekatere smo tudi 
poskusili«, pisali smo test.

Sledila je konferenca o podhranjenosti, kjer 
so sodelovali predstavniki stroke in politike. 
razprava je bila živahna, problemi podobni 
kot pri zdravljenju kronične bolečine. geslo 
konference: »Nutrition is a basic need, let’s 
treat it like one.« Stopnje reševanja prob-
lema: zavedanje, izobraževanje, politika, 
implementacija.

Pričakovanja, da ministrstvo za zdravje 
učinkoviteje ukrepa na tem področju, 
še bolj pa kritika trenutnega stanja, se je 
nadaljevalo na večernem druženju, kjer 
sva tudi bolje spoznali dr. ireno Sedej, 
prehransko strokovnjakinjo Sb Nm.

V soboto in nedeljo je potekal natrpan 
program, dejansko brez odmorov, saj so bili 
v času odmora farmacevtsko podprti sim-
poziji, ki jih tudi nisva želeli izpustiti. Večina 
predavanj je povzetih v zborniku. Skupni 
imenovalec pa je bil, kako znanje klinične 

prehrane učinkovito vnesti v sistem javnega 
zdravja in klinične prakse v sklopu boja 
proti podhranjenosti. Tudi poslušalci smo 
bili pozvani, da informacije, predvsem pa 
pomen klinične prehrane, ponesemo v 
vsakodnevno delo in življenje.

Nekaj poudarkov s 
kongresa
Po podatkih WhO je 25% celotne svetovne 
mortalitete pripisano rizičnim dejavnikom 
v povezavi s prehrano. Fizična neaktivnost 
rangira na 4. mesto kot dejavnik tveganja v 
visoko razvitih deželah in na globalni ravni 
(dr. Oppert, Pariz). Priporočila glede na »dose 
- response relationship«: vsaj 150 minut na 
teden zmerne fizične aktivnosti. Problem 
je sedeč način življenja (sitting time), vpliv 
okolja in družbe. zdrav življenjski slog je 
veliko več kot priporočena dieta, je zahteva 
po širokem transdisciplinarnem pristopu.

Pomen fizične aktivnosti za izkoristek 
vnešenih aminokislin za porast mišične 
mase. 60 dni neaktivnosti pomeni upad 

 Portorož



26

stroka - izobraževanje

puste telesne teže za 3 kg (8%) (dr. biolo, 
Trst).

Tudi odrasli možgani so plastični! Tvorba 
novih nevronov v hipokampusu je povezana 
z načinom življenja. gibalno-športna 
aktivnost jo pospeši, na nevrogenezo vpliva 
tudi prehrana (dr. mohorko, zrS Univerza 
na Primorskem).

Skeletna mišica med telovadbo postane 
endokrini organ (miokini). S tem vpliva na 
presnovne procese in imunski sistem. Je tu 
odgovor, zakaj redna telesna vadba ščiti 
pred presnovnimi in drugimi kroničnimi 
nenalezljivimi boleznimi (dr. Pirkmajer, mF 
Ljubljana)?

Pomen gibanja za parametre zdravja otrok. 
Visok delež populacije naših otrok ne dosega 
minimalnih norm motoričnih spretnosti (dr. 
šimunič, zrS Univerze na Primorskem).

Pomen vgrajevanja prehranske podpore 
v proces treninga pri športnikih (količina, 
sestava hrane in čas hranjenja!) (dr. rotovnik 
kozjek, Oi Ljubljana).

O uporabi prehranskih dopolnil v športu je 
kritično spregovorila dr. Topole, golnik.

Prepričljiva predstavitev mladega bolnika 
s hudo kronično boleznijo (mb. crohn), ki 
je po številnih abdominalnih operacijah, 
kahektičen, z načrtno parenteralno prehrano 
v kombinaciji s telesno vadbo uspel pridobiti 
mišično maso, moč in življenjsko voljo.

Predstavitev prehranske podpore ekstrem-
nih športnikov: ultrakolesarja in triatlonca, 
predstavitev rekreativnih tekačev - aktivni 
življenjski slog.

V fizikalno-kemijskem smislu je mehanizem 
nastanka debelosti preprost. Porušeno je 
ravnovesje med vnosom in porabo kalorij 
v organizmu v prid vnosa. zakaj je potem 
debelost kot patološko stanje tako vztrajna 
in odporna na razne terapevtske posege? 
Pri tako visoko razvitih bitjih kot je človek je 
uravnava vnosa in porabe kalorij kompleksno 
dogajanje. Obrambni mehanizmi proti 
debelosti obstajajo, a so lahko zavrti prek 
poti in mehanizmov, ki vodijo do ugodja, 
ki ga prinaša uživanje hrane. Lakota 
in sitost sta kratkoročna mehanizma 
uravnavanja vnosa kalorij: mehanoreceptorji 
– raztezanje želodčne stene, peptidni 
dejavniki – izločajo jih enteroendokrine 
celice prebavnega trakta. Odkrit je leptin 
(izloča se iz maščevja), ki preko receptorjev 
v hipotalamičnem jedru proži vedenjske 
učinke. Na ravnovesje anoreksogenega in 
oreksogenega delovanja v OŽS vpliva še 
nadgradnja v smislu doživljanja nagrada 
– kazen (limbični sistem, dopaminergično, 
opioidno, endokanabinoidno signaliziranje), 
motiviranost za vnos hrane, kar onemogoča 
normalno delovanje leptinske povratne 
zanke. V patofiziološki shemi pa so 
pomembni še drugi dejavniki: provnetni 
citokini, razni rastni dejavniki, genetsko 
ozadje, škodljive kemikalije, dejavniki 

zgodnjega življenjskega okolja… (dr. grubič, 
mF Ljubljana).

dr. Sentočnik je moderirala celostno obrav-
navno bolnika z debelostjo. Postavljen je 
algoritem po smernicah mednarodnih 
združenj. Pomen neprepoznane komor-
bidnosti (motnje na duševnem in telesnem 
področju), izbor diagnostičnih orodij za 
opredelitev motivacije.

V Sloveniji je prekomerno težkih polovica 
moških in tretjina žensk, debelih okrog 
15% pri obeh spolih. delež debelih glede 
na izobrazbo je najvišji pri osebah z najnižjo 
stopnjo izobrazbe in se z višanjem izobrazbe 
zmanjšuje. Učinkovitejše obvladovanje 
naraščajočega problema debelosti zahteva 
celostni, medresorni in interdisciplinarni 
pristop ter vzpostavitev podpornih okolij 
za spodbujanje in zagotavljanje zdravega 
življenjskega sloga celotne populacije (dr. 
hlastan ribič, iVz rep. Slovenije).

Vendar epidemiološke študije tudi kažejo, 
da visok bmi varuje bolnika s kronično 
boleznijo. »Obesity paradox«, objavljen 
že pred 10 leti, postavlja vprašanje: »Ali je 
debelost vedno nezaželena?« (dr. Lainščak, 
golnik, berlin)

Fruktoza je sladkor, ki se v naravi pojavlja 
predvsem v sadju. V današnjih industrijskih 
prehrambenih izdelkih je uporabljena v 
prekomernih količinah (pijače!). zaradi 
specifične presnovne poti v prekomernih 
količinah povzroča toksične učinke na jetra, 
srčno-žilni sistem, ledvice in regulacijo 
krvnega sladkorja ter vodi v prekomerno 
kopičenje maščobe, povečano lipogenezo, 
metabolni sindrom, arterijsko hipertenzijo, 
neobvladan apetit in debelost. Pojav doka-
zov tudi za upad kognitivnih funkcij zaradi 
povečanega vnosa fruktoze (dr. Topole, 
golnik).

Navodila o kombinaciji uravnotežene preh-
rane, telesne vadbe, veliko podatkov o trgu 
prehranskih dopolnil je bilo izmenjaje kom-
binirano s pogledi različnih strokovnjakov 
iz prakse. Prehrana pri bolnikih s kronično 
boleznijo se razlikuje glede na vrsto bolezni. 
Na splošno pa velja boj proti podhranjenosti, 
proti nenamernem hujšanju!

Ocena prehranjenosti je nujna za uspešno 
vodenje zdravljenja bolnika s kronično 
boleznijo. Ohranjanje in izgrajevanje »fat-
free mass« (mišice, kosti) bi moral biti cilj 
zdravljenja. Le zadovoljevanje kaloričnih 

 Nastop skupine Terrafolk
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Dr. Irena Sedej

Ukrepi za izboljšanje 
prehranske podpore 
bolnikov v Splošni 
bolnišnici Novo mesto
Novembra 2013 je 
Slovensko združenje 
za klinično prehrano v 
Portorožu organiziralo 2. 
kongres klinične prehrane 
in presnovne podpore z 
mednarodno udeležbo. 

Osnovni namen združenja je širjenje znanja 
o klinični prehrani, čim bolj učinkovita imple-
mentacija teh znanj v klinično prakso in 
reševanje javnozdravstvenih problemov 
povezanih s prehrano. Na omenjenem 
kongresu smo s priloženo postrsko pred-
stavitvijo udeležencem predstavili pretekle 
in bodoče ukrepe za izboljšanje prehranske 
podpore bolnikov v Splošni bolnišnici 
Novo mesto1. mnogi izmed teh ukrepov so 
tesno povezani z organizacijo prehranske 
podpore. zato smo pripravili tudi pregled 
priporočil o organizaciji prehranske podpore 
v bolnišnicah krovnih evropskih in ameriških 
organizacij, ki se ukvarjajo s klinično 
prehrano2. da bi se prehranska podpora 
bolnikov in starostnikov izboljšala in da bi 
se povečala dostopnost tovrstne obravnave 
vsem bolnikom, ki jo potrebujejo, pa bo 
potrebna tudi politična volja. Poleg jasne 
strategije bo potrebno sistemsko urediti 
ustrezna delovna mesta in zagotoviti sred-
stva za delovanje ambulantne dejavnosti. 
Pomemben dogovor predstavnikov stroke 
in politike na konferenci o podhranjenosti, 
ki je potekala v okviru 2. kongresa klinične 
prehrane in presnovne podpore, je bil, da bo 
prehranska podpora bolnikov in starostnikov 
vidnejša v novi strategiji »Prehrana in telesna 
dejavnost za zdravje 2014 – 2023«. V Splošni 
bolnišnici Novo mesto smo si zaradi potreb 
po izboljšanju prehranske obravnave in 

podpore bolnikov zadali ukrepe, ki bodo 
naše vodilo v naslednjem in prihodnjih 
letih.

Vsem bralcem Vizite želim, da bi v 
prihajajočem letu imeli čim manj s prehrano 
in zdravjem povezanih težav.

SEDEJ, Irena, HOČEVAR, Irena, KOSEC, Lučka. 1. 
Ukrepi za izboljšanje prehranske podpore 
bolnikov v Splošni bolnišnici Novo mesto. V: 
ROTOVNIK KOZJEK, Nada (ur.). KONGRES klinične 
prehrane in presnovne podpore z mednarodno 
udeležbo (2; 2013; Portorož) Zbornik. Ljubljana: 
Slovensko združenje za klinično prehrano, 2013, 
str. 161-163.
SEDEJ, Irena, KOSEC, Lučka. Organizacija 2. 
prehranske podpore v bolnišnicah. V: FILEJ, 
Bojana (ur.). INTERDISCIPLINARNO povezovanje 
za pretok znanja med teorijo in prakso : zbornik 
povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca 
= Interdisciplinary cooperation for the transfer of 
knowledge between theory and practice : book 
of abstracts : international scientific conference. 
Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede = 
Faculty of Health Sciences, 2013, str. 37. Op.: 
Zbornik prispevkov je v tisku.

potreb, dodatek proteinov (1,5 g/kg idealne 
telesne teže), vitaminov, elementov v sle-
dovih ter hkratna fizična aktivnost omogoča 
dosego tega cilja (dr. Soeters, dr. Sobotka, 
Nizozemska).

za alternativno prehrano se odločajo 
številne osebe. Ne gre le za izbor določenih 
vrst hrane, temveč tudi odnos do hrane, 
vključno z načinom pridelave, shranjevanja, 
priprave in uživanja hrane, s čimer vplivamo 
na svoje razpoloženje, misli, zdravje, ter 
vzpostavljamo ravnotežje telesa, uma in 
duha (dr. Ćujić, Oi Ljubljana).

Otroštvo in mladost ter presnovna 
učinkovitost teh obdobij je »zlata naložba« za 
naslednja, s prehranskega vidika zahtevnejša 
življenjska obdobja. O posebnostih prehrane 
v perimenopavzi in kasneje je spregovorila 
dr. rotovnik kozjek. Spet poudarek na za-
dostnem vnosu beljakovin, ca in vitamina 
d ter telesne vadbe. Povečanje telesnega 
maščevja predstavlja telesni kompartment, 
ki ga po funkciji enačijo z endokrino žlezo. 
Velja, da je verjetno smiselno vzdrževati večji 
beljakovinski vnos.

Pod drobnogledom so bili farmakonutrienti: 
suplementacija glutamina v enoti intenzivne 
terapije (dr. van Leenwen), klinični pomen 
omega 3 maščobnih kislin v terapiji raka 
(dr. van der meij) in v parenteralni prehrani 
kritično bolnega (dr. Adolph). Pomen beta 
hmb v boju proti sarkopeniji pa je pred-
stavila dr. mrevlje.

kongres je bil za poslušalce naporen, saj 
se je bilo težko odreči katerikoli temi, si 
vzeti odmor in pretegniti telo ob portoroški 
obali. Vztrajali sva še tretji dan do večernih 
nedeljskih ur, ko je bil predstavljen še projekt 
PANgeA. Prehrana za zdravo starost, vadba 
za starejše v obliki praktične delavnice je 
potekala brez naju. PANgeA predstavlja 
vzorec, kako prenos raziskovalnih spoznanj 
v vsakodnevno življenje izboljša kakovost 
življenja starostnikov.

bile so informacije, bile so prepričljive 
spodbude … še prenos v prakso, zasebno 
in v zdravljenju naših bolnikov v ambulanti, 
bolnišnici ali na intenzivnem oddelku. in 
ščepec veselja namesto zabele pri vsaki 
recepturi in telesni vadbi, tudi na to dr. 
kozjekova, srce srečanja, ni pozabila opo-
zoriti. TerraFolk v živo in »zelo na blizu« med 
slavnostno večerjo je bil praktičen dokaz, 
kako znanje, spretnost, talent, prežeto z 
navdušenjem, prenesti naprej.

 Dr. Irena Sedej
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služba za fizioterapijo

 V zgornji vrsti, prva od leve proti desni:  
Jožica Zupančič –  Cyriax terapevtka, 
učiteljica metode Cyriax pri European 
Teaching Group Of Orthopaedic 
Medicine, 
v spodnji vrsti od leve proti desni; 
prva: Teja Kozan, druga: Vesna Krevs 
Bradač, četrta: Andreja Kocjančič –  
sveže diplomirane Cyriax terapevtke 
naše bolnišnice.

Se je pri zvinu gležnja poškodoval sprednji talo-
fibularni, calcaneofibularni ali calcaneocuboidni 
ligament? gre mogoče za prosto telo v sklepu? 
ga lahko manipuliramo? Ali  bolečino v ramenu 
povzroča vneta burza ali tendinitis kite mišice 
supraspinatus? Je pri poškodbi kolateralnega 
medialnega ligamenta v kolenu  potrebno miro-
vati ali je bolje reševati težavo s prečno frikcijo in 
mobilizacijo? Ali lahko bolečine v kolenu povzroča 
meniskotibialni ligament? Ali lahko teniški ko-
molec pozdravimo s prečno frikcijo in manipu-
lacijo? Ali lahko odpravimo novonastale bolečine v 
hrbtenici zaradi protruzije medvretenčne ploščice 
s trakcijo ali manipulacijo? Ali …

Na ta vprašanja in še na veliko drugih znajo 
odgovoriti naše fizioterapevtke, ki so februarja 
z uspešno opravljenim izpitom zaključile tečaj 
Ortopedske medicine metode cyriax, pridobile 
naziv cyriax terapevtke ter certifikat  ETgOm-a 
(European Teaching group of Orthopaedic 
medicine).  zadnjega, petega, tečaja se je udeležilo 

deset fizioterapevtov iz Slovenije in dva iz sosed-
nje hrvaške. devet jih je uspešno zaključilo tečaj. 
Najbolj številčne so bile dolenjke, kar tri od šestih 
so zaposlene v Splošni bolnišnici Novo mesto. S 
to metodo se pri nas že nekaj let ukvarjata Ljuba 
Novak in Vanja šeničar, devetega februarja pa 
so se jima pridružile še Vesna krevs bradač, Teja 
kozan in Andreja kocjančič.

cyriax ortopedska medicina je metoda klinične 
preiskave, diagnostike in terapije, s katero fiziot-
erapevt ugotavlja in odpravlja vzrok bolečine 
v sklepih in mehkih tkivih, npr. mišicah, kitah, 
vezeh...Strokovno izpopolnjevanje je sestavljeno 
iz petih 40 urnih modulov, na koncu izobraževanja 
pa je potrebno opraviti preizkus teoretičnega in 
praktičnega znanja.

O uporabnosti in učinkovitosti metode cyriax 
najbolj zgovorno pričajo zadovoljni uporabniki 
naših storitev, pacienti v Splošni bolnišnici Novo 
mesto.

stroka - izobraževanje

Tri nove Cyriax terapevtke v naši 
bolnišnici

Irma Kumer

 Gostiteljica srečanja izr. prof. dr. 
Brigita Skela Savič

MOJA KARIERA - QUO VADIS - 7. posvet z mednarodno 
udeležbo

Kazalniki kakovosti za kakovostno 
visokošolsko izobraževanje v 
zdravstveni negi in ravni odgovornosti
izobraževanje na področju zdravstvene nege bo 
moralo v prihodnosti spremeniti uveljavljena me-
rila ter slediti standardom razvitih držav. S temi 
besedami je gostiteljica ga. dekanja brigita Skela 
– Savič pričela z uvodom v posvet.  Nit celotnega 
srečanja je potekala v izmenjavi  izkušenj oziroma 
o dejanskemu stanju, kako izobraževanje poteka 
in kako so vpeljali pot izobraževanja do danes na 
Portugalskem, v Angliji ter na hrvaškem.

Ob vseh predstavljenih informacijah smo 
ugotovili, da bi morali v državah Evropske unije 
izobraževanje v zN uskladiti oziroma oblikovati 
po nacionalnih smernicah. z ugotovitvijo, da se 
države med seboj glede na izobraževalni sistem 
na področju zN  težko primerjamo, pa lahko 
potrdimo, da je pot in predvsem uveljavitev 

poklica - profesije medicinskih sester težko 
dokazovati in uveljavljati svoje znanje na višjem 
nivoju.

kako bo izobraževalni sistem za medicinske 
sestre potekal v prihodnosti, bo za naše okolje 
trd oreh in dolgo pot bomo morali, po besedah 
dekanje Fz iz Ljubljane marije zaletel, graditi 
in oblikovati skupaj. Vsi smo se lahko strinjali z 
gospo Sonjo kalauz , ki je na zelo plastični način 
prikazala izobraževalni sistem za zN na hrvaškem 
z ugotovitvijo, da oblikovanje programov s strani 
države, ne pa stroke, ne vodi daleč.

kolegice z zdravstvene fakultete Ljubljana - 
Oddelka za babištvo - so mlade raziskovalke, 
ki želijo nadgraditi sedanji nivo študija  na 

univerzitetni nivo z zelo dodelanim načrtom, do-
polnjenim z argumenti. glede na lastne izkušnje, 
težnje po avtonomnosti ter suverenosti, glede na 
zgled naprednejših dežel in na želje in potrebe 
uporabnic so mnenja, da bi bile s svojim znanjem, 
ki bi ga pridobile na univerzitetnem nivoju študija 
in v kliničnem okolju, popolnoma  neodvisne 
strokovnjakinje na področju babištva.

Posvet smo zaključili z védenjem, da smo na 
področju zN v Sloveniji na poti, ki bo od nas 
terjala veliko žrtev, razumevanja in predvsem 
sodelovanja na več področjih.
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Anita Hočevar

Vlasta Pekolj

Izkoristi vsak dan posebej, ker 
je nekaj posebnega
za člane dolenjske podružnice multiple skleroze s Posavja je bil prav 
poseben dan v sredo, 8. januarja 2014. Ob 17. uri smo se zbrali v domu 
starejših občanov krško ter prisluhnili predavanju o multipli sklerozi, 
njenih značilnostih in različnih oblikah zdravljenja. Predavanje nam je 
pripravila irma kumer, glavna medicinska sestra nevropsihiatričnega 
oddelka Splošne bolnice Novo mesto. V predavanju se je našel vsak 
od poslušalcev.

V sproščenem vzdušju smo poklepetali med seboj, si izmenjali izkušnje 
o bolezni in drug drugemu vlivali moči za premagovanje težav, ki nam 
jih prinaša ta naša sopotnica.

kljub bolezni, ki nas spremlja v življenju, je vsak dan lahko nekaj 
posebnega. Le zavedati se moramo tega!  Predavanje o multipli sklerozi v Krškem

Izobraževanje o temeljnih 
postopkih oživljanja

V januarju in februarju 2014 smo fizioterapevti opravili 
izobraževanje iz temeljnih postopkov oživljanja - TPO, ki ga 
je v sodelovanju z zdravniki anesteziologi organizirala naša 
bolnišnica.

Na delavnici smo se v teoriji in praksi seznanili z novimi smernicami te-
meljnih postopkov oživljanja. Ob tej priliki bi se zahvalila zdravnikoma 
anesteziološkega oddelka Lučki kosec in  goranu kurniku za koristno 
in obenem tudi prijetno druženje.

stroka - izobraževanje
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Karmen Janežič

Kakovostno izobraževanje 
s povezovanjem teorije in 
prakse

Srednja zdravstvena 
in kemijska šola je v 
sodelovanju z DMSBZT Novo 
mesto 7. marca pripravila 
seminar z naslovom 
»Kakovostno izobraževanje 
s povezovanjem teorije 
in prakse«, ki je bil v prvi 
vrsti namenjen mentorjem 
dijakov, ki pridejo na 
praktično usposabljanje pri 
delodajalcu (PUD).

Namen PUd je nadgraditi teoretično znanje, 
ki ga dijaki pridobijo v šoli, s praktičnimi 
izkušnjami na delovnem mestu. Pri delu na 
oddelku naj bi spoznali dejansko delo, prido-
bili spretnosti, se vključevali v timsko delo in 
spoznavali resne situacije, s katerimi se bodo 
srečevali v bodočnosti pri opravljanju svojega 
poklica medicinske sestre. Pri delu na oddelku 
naj bi pridobili tudi čut za odgovornost, kar 
pomeni redno in točno prihajanje na delo, 
urejenost, doslednost, varovanje podatkov,  
upoštevanje vseh navodil v zvezi z varstvom 
pri delu in protipožarne varnosti, določena 
dela pri pacientu pa lahko opravijo tudi sami, 
pod nadzorom mentorjev. Skratka, dobili naj 
bi celostno sliko o svojem poklicu, o odgo-
vornem delu medicinske sestre, ki ga bodo 
opravljali, saj si ga nekateri ne predstavljajo.

V učnem načrtu imajo opredeljeno znanje, 
ki ga morajo usvojiti, zato je pomembno, 
da se delo opravi v določenem številu ur, ki 
so razpisane. Vsak dijak mora o svojem delu 
napisati poročilo o opravljenih aktivnostih, ki 
ga na koncu mentor podpiše.

dijaki so s prakso v naši ustanovi zelo zado-
voljni, kar je bilo ugotovljeno z anketo, ki so jo 
izpolnjevali. So pa izpostavili nekatere stvari, 
ki so zelo moteče, predvsem to, da ne dobijo 

malice, da ne dobijo plačila za opravljeno 
delo, da se počutijo izkoriščane, da včasih ni 
mentorja, ker je v drugi izmeni, da ni urejenih 
garderob, kjer bi se preoblekli...

Prisotni smo se v razpravi strinjali s pripom-
bami, ker se zavedamo, da so bile predstav-
ljene popolnoma realno. glede na to, da so 
nam pri delu na oddelkih v veliko pomoč, 
bi jim verjetno lahko omogočili vsaj malico. 
Žal glede na trenutno kadrovsko situacijo 
dostikrat razporeda ne moremo narediti tako, 
da bi bil mentor ves čas prisoten z dijakom, 
pomanjkanje kadra je tudi vzrok, da dijaki 
velikokrat opravljajo različna transportna in 
kurirska dela in so zato odsotni z oddelka. 
morda bi jim pa le lahko uredili garderobe?

dijaki imajo možnost, da se prijavijo na razpis 
v projektu »Europraksa,« ki ga financira evrop-
ska unija. dijak, ki se je udeležil europrakse na 
malti, nam je predstavil zelo zanimiv prispevek 
o svojem tritedenskem bivanju na tem otoku. 
Življenje tam poteka popolnoma drugače kot 
pri nas, vendar je delo enako zahtevno. ker 
formalno še ni zaključil srednje šole, je prakso 
lahko opravljal le v domu starejših občanov in 
ne v bolnišnici, vendar je bilo tudi tam zelo za-
nimivo. Predvsem je bil začuden nad tem, da 
je vsak varovanec obravnavan individualno, 
npr. za zajtrk je varovanca najprej vprašal, kaj 

 Predavateljica Marija Račič  Dijak predstavlja PUD na Malti
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Irma Kumer

Izmenjava  znanja  

Po prijaznem sprejemu, polnih lepih besed 
in spominov nekaterih posameznikov 
sta kolegici na oddelku ostali prepuščeni 
iznajdljivosti in skrbi medicinske sestre, brez 
jasnih navodil, kaj naj gostji delata, kaj naj 
jima pokažem...

Nekateri v naši bolnišnici imajo vsak dan polna 
usta odličnosti in pomembnosti, nazadnje 
pa smo medicinske sestre tiste, ki morajo 
pokazati svojo človeško plat in se znajti, kakor 
vejo in znajo.

Sredi delovnega procesa sem morala oblikovati 
načrt za njuno enomesečno oziroma dvomesečno 
izobraževanje. kljub temu, da na nevrologiji 
delujemo ljudje, ki skušamo biti tolerantni, 

 Makedonski kolegici (v sredini) na izobraževanju na EMG

 Dijaki so predstavili svoj pogled na 
PUD Udeleženci srečanja

ustrežljivi predvsem 
pa profesionalni, je 
vsa organizacija padla 
name. Ob obilici dela 
sem se morala z izzivi 
o d  n a j o s n ov n e j š e 
organizacije do izpeljave 
načrta izobraževanja 
na področju Emg 
diagnostike soočiti v 
prvi vrsti sama. Po nekaj 
dnevih in nato tednih 
razlag in praktičnega strokovnega učenja smo 
zaživeli kot enotna ekipa.

kolegici iz makedonije sta bili za delo zelo 
motivirani in vztrajni, zato lahko ob odhodu 

bo jedel, nato je šel v kuhinjo, mu pripravil 
obrok in mu ga osebno odnesel ter poskrbel, 
da je pojedel svoj zajtrk. Super, ne?

Sicer pa tako, kot nas starše učijo, naj 
svojim otrokom dajemo vzgled, ne samo, 
da jim nekaj govorimo in jih učimo, sami 

pa delamo ravno obratno - tako moramo 
tudi dijakom na delovnem mestu pokazati, 
da smo medicinske sestre ljudje s srcem, da 
imamo rade svoj poklic. Pokažimo jim, da 
svoje delo opravljamo z veseljem, ne glede 
na to, kako se počutimo, kakšne volje smo 

ali kakšno plačo bomo dobile. Ni vedno 
lahko, ampak vredno se je potruditi, saj 
bodo nenazadnje ti dijaki bodoči zdravst-
veni delavci,  morda bodo negovali nas in 
takrat bo zelo pomembno, kaj in kako smo 
jih naučili.

gospe. rodne zaključim, da smo Emg-isti (ne 
glede na položaj) dobri učitelji ter prijazni in 
gostoljubni ljudje, saj smo se potrudili, da sta 
poleg strokovnega znanja kolegici vsrkali tudi 
nekaj lepot dolenjske.

stroka - izobraževanje

Konec meseca januarja smo po ne čisto jasnih 
predhodnih navodilih sprejeli v svoje delovno 
okolje medicinsko sestro Sonjo in zdravnico 
Rodno iz Makedonije.
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Karmen Grivec

Predstavljamo vam nova znanja...
Kineziološki taping

Lepilni elastični trakovi dajejo oporo ter sta-
bilnost sklepom in mišicam brez negativnega 
vpliva na cirkulacijo ali obseg gibanja. Uporaba 
trakov temelji na naravnem, telesu lastnem 
procesu zdravljenja, učinkovitost pa se kaže 
z aktivacijo nevrološkega in cirkulacijskega 
sistema. metoda elastičnih lepilnih trakov se 
uporablja kot nadaljevanje izvedene terapije, 
saj nudijo celodnevno kontinuirano taktilno 
in mehanoreceptivno stimulacijo na koži. Ob 
pravilni aplikaciji, v nasprotju s tradicionalnimi 
neelastičnimi trakovi, nimajo nikakršnih stran-
skih učinkov, kot je  npr. zaviranje pretokov 
telesnih tekočin.

UPORABA

Uporaba elastičnih trakov se je izkazala za 
uspešno pri nevromuskularnih, ortopedskih, 
nevroloških in drugih patologijah. Trakovi 
facilitirajo mišice, zmanjšujejo utrujenost 
mišic, bolečino, oteklino, pospešujejo celjenje, 
pomagajo pri celjenju brazgotin in vezivnih 
tkiv ter povzročajo spremembo mišičnega 
tonusa. Najpogosteje jih uporabljamo pri 
bolečinah v hrbtu, kolenih, ramenih, po 
kirurških edemih in hematomih.

DELOVANJE ELASTIČNIH TRAKOV

Elastični trakovi delujejo na kožo tako, da 
dvignejo zgornji sloj kože (povrhnjico) in s 
tem ustvarijo večji prostor med povrhnjico 
in mišico. Ustvarjen prostor sprosti pritisk 
na limfne kanale ter tako ustvari prostor 
za pretok limfe in posledično večjo limfno 
drenažo. hkrati ta prostor vsebuje veliko 
živčnih receptorjev, ki možganom sporočajo 
informacije o močnem ali rahlem pritisku na 
mesto poškodbe, občutku bolečine in vročine 
(vnetja). Elastični trak zavre informacije, ki jih 
receptorji pošiljajo možganom in tako pripo-
more k blažjemu odzivu možganov na vnetje. 

deluje tudi na globlje tkivo v telesu. Povečan 
prostor dovoljuje mišicam večjo kontrakcijo, 
kar pomeni večji pretok skozi mišico in s tem 
boljšo mišično sposobnost.

Slika 1: Delovanje elastičnega traku

Na področju z elastičnim trakom je koža 
dvignjena. Posledično je zmanjšan pritisk 
na usnjico, kjer se nahajajo živčni  recep-
torji, sproščeni limfni kanali pa povzročajo 
izboljšanje limfne drenaže in cirkulacije. Na 
področju brez elastičnega traku pa je vidna 
kompresija na limfne kanale, kapilare in živčne 
receptorje.

TEHNIKE APLIKACIJ

Poznamo pet tehnik aplikacij:
mišično •	
limfno•	
fascija•	
korektivno in•	
razbremenilno tehniko•	

Mišična tehnika se uporablja za spremembo 
mišičnega tonusa in odzivnosti mišice. Trak 
polagamo na raztegnjen položaj mišice, pri 
tem nastanejo valoviti vzorci ali konvulcije.

Slika 2: Mišična tehnika

Limfna tehnika se uporablja za pospeševanje 
odvajanja limfe pri edemih. Tehniko lahko 
uporabimo, ko je rana zaceljena in mine 
faza vnetja (po 48 urah). Aplikacija trakov 
podaljšuje učinek limfne drenaže (operacija 
prsi, maternice, odstranitve bezgavk). S to 
tehniko dosežemo premik kože, ki razširi 
limfne vene.

Slika 3: Limfna tehnika

Tehniko fascija uporabljamo, kadar želimo 
spremeniti prijemališče sil mišice, ga 

Lepilni elastični trakovi so japonska iznajdba iz 70-ih let 20. stoletja, vendar so pri nas 
postali poznani šele v zadnjih nekaj letih. Imajo enako lastnost kot koža − longitudinalno 
raztegljivost. Na trakovih so narejeni valoviti vzorci, ki omogočajo prenos tekočin in zračnost. 
Glede na potrebo in mesto namestitve lahko trakovi ostanejo nameščeni več dni.
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prestaviti, razbremeniti (vneta pokostnica, 
teniški komolec, terapija brazgotin).

Slika 4: Tehnika fascija

Korektivno tehniko uporabljamo, kadar 
želimo spremeniti potek giba, omejiti preraz-
tegnjene strukture, izboljšati položaj sklepa 
(plosko stopalo).

Slika 5: Korektivna tehnika

Razbremenilno tehniko uporabljamo pri 
obravnavi mišično prožilnih točk. S trakom 
dvignemo kožo od podkožja in s tem spros-
timo prenapeto tkivo.

Slika 6: Razbremenilna tehnika

KLINIČNA UPORABA ELASTIČNIH 
TRAKOV

V naši bolnišnici uporabljamo elastične trakove 
tako na kliničnih oddelkih kot v travmatološki 
ambulanti in ambulanti za roko. Fizioterapevti 
primernost uporabe trakov presodimo glede 
na patologijo, občutke pacienta in možnost 
spremljanja učinka.

Primer uporabe elastičnih trakov v 
ortopedskotravmatološki ambulanti:

gospa je teden dni po vstavitvi totalne •	
endoproteze kolena začela s fizioterapijo. 
imela je hujši pooperativni edem in 
hematom s spremljajočimi bolečinami, 
izrazitimi ponoči. gibljivost kolena je 
bila delno omejena tudi zaradi otekline. 
gibljivost desnega kolena ekst/flek 
0°/110°, gibljivost operiranega levega 
kolena ekst/flek 0°/70°. Obseg preko 
pogačice na desni nogi je bil 45 cm, na 
levi 51 cm, torej za 6 cm večji.

Slika 7: Pooperativni hematom in edem

Poleg celotne ambulantne fizioterapije smo 
prvi dan namestili tudi elastični trak po limfni 
tehniki. čez 48 ur smo elastični trak odstranili, 
naredili meritve in pogledali učinek.

Slika 8: Namestitev trakov

Trakove smo na isto mesto ponovno namestili 
še za tri dni.

Slika 9: Hematom − tri dni po namestitvi 
trakov

Učinek elastičnih trakov po petih 
dneh uporabe

gospa je poročala o manjših bolečinah, 
manjši napetosti in lažjem gibanju. gibljivost 
operiranega kolena je bila večja za 25°, torej 
ekst/flek 0°/95°.  Obseg preko pogačice je bil 
48cm, torej za 3 cm manjši.

Slika 9: Hematom − pet dni po namestitvi 
trakov

delno lahko zmanjšanje edema in otekline 
pripišemo tudi pretečenemu času in ostalim 
fizioterapevtskih metodam, vendar je elastični 
trak zagotovo pospešil cirkulacijo in s tem 
zmanjšanje edema, hematoma in bolečine.

ZAKLJUČEK

Elastični trakovi so uporabni pri več pa-
tologijah, saj je zelo malo kontraindikacij, 
ki bi uporabo omejevale. Elastični trakovi se 
zdijo dobra alternativa elastičnim povojem 
za zmanjševanje otekline po poškodbah in so 
dobra dopolnilna terapija pri zmanjševanju 
bolečine. Pacientom omogočajo večjo 
funkcionalnost, samostojnost in hitrejše 
okrevanje. 

stroka - izobraževanje
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Sabina Jakše Hren

Antikoagulantna ambulanta Internega 
oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto 
- predstavitev dela
Bolnik: “Srce mi je razbijalo. Bil sem v ta 
stari bolnici, menda imam pregosto kri. 
Zdaj jem tablete, zaradi katerih se moram 
gužvati v čakalnici. Soseda pravi, da ne 
smem jesti zelja.”

* * *

zdravila z antikoagulantnim učinkom pred-
pisujemo bolnikom z ocenjenim pomembno 
zvečanim tveganjem za nastanek strdkov ali 
že ugotovljeno trombozo/trombembolijo.

S strokovno ustrezno in posamezniku primerno 
izbiro zdravila ter dobrim nadaljnim vodenjem 
skušamo poskrbeti, da bi bila zaščita pred 
trombemboličnimi zapleti osnovne bolezni 
čim boljša, povečanje tveganja za krvavitev 
pa čim manjše. kljub delni razbremenitvi po 
ustanovitvi antikoagulantnih ambulant v 
zd Novo mesto, zd Trebnje in zd črnomelj, 
kamor smo sprva preusmerjali le enostavnejše 
bolnike, je antikoagulantna ambulantna 
(AkA) SbNm še vedno ena številčno najbolj 
obremenjenih internističnih ambulant.

V letu 2013 smo v birpisu zabeležili 8791 
ambulantnih pregledov in 229 konziliarnih 

pregledov za bolnike z neinternističnih 
hospitalnih oddelkov.

Antikoagulantna zdravila (Akz) smo lani 
uvedli pri 297 bolnikih; pri 68% za zaščito 
pred ishemično možgansko kapjo pri atrijski 
fibrilaciji, pri 9,8% bolnikih zaradi vstavitve 
umetnih srčnih zaklopk, pri 20,8% zaradi ven-
ske trombembolije (pri 42 bolnikih s trombozo 
globokih ven in 20 s pljučno trombembolijo) 
in pri 3 bolnikih zaradi diagnoze antifosfo-
lipidnega sindroma. številne bolnike po 
postavitvi indikacije za Akz iz SbNm usmerijo 
neposredno v antikoagulantne ambulante na 
primarnem nivoju.

Ekipa antikoagulantne 
ambulante

V ekipi AkA SbNm sodelujemo administra-
torke, medicinske sestre, usmerjena diplo-
mirana medicinska sestra, usposobljena za 
samostojno vodenje urejenih bolnikov, 
nekaj specialistov internistov, specializanti 
interne medicine, infektologije in na internem 
oddelku krožeči specializanti družinske 
medicine.

za vodenje bolnikov, ki prejemajo kumarine, 
je nepogrešljiv laborant/inženir laboratorijske 
biomedicine, ki bolnikom določa iNr s 
starejšo napravo Trombotrack in novejšo 
coagucheck XS, pomagajo pa nam tudi 
transportne delavke, ki nosijo vzorce krvi v 
analizo v diagnostični laboratorij.

Urnik dela v AKA

Ob ponedeljkih in petkih obratu-
jemo dopoldne (uradno do 10ih, 
neredko več ur dlje), ob sredah-
popoldne (uradno od 15:00 do 
17:30).  Za informacije smo na 
voljo na tel. št. 07/ 39 16 372.

 Edukacija pacientov v AKA  Simona Volf med predavanjem
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za vodenje bolnikov z Akz uporabljamo 
program Trombo, v katerem skušamo 
skrbno beležiti njihove diagnoze, izvide, 
trenutno shemo Akz ter preteklo zgodovino 
antikoagulantne terapije, vključno z zapleti. 
Pri bolnikih, ki prejemajo kumarine, nam 
program skuša z računalniškim algorit-
mom ustrezno prilagoditi tedensko shemo 
zdravila, pri drugih zdravilih nas opozarja 
na potrebo po kontroli retentov ali drugih 
preiskav.

V antikoagulantni ambulanti se čedalje 
bolj zavedamo pomena dobre edukacije 
bolnikov in njihovih svojcev. Ugotavljamo 
namreč, da bolniki zaradi pomanjkanja 
časa, morda kdaj tudi volje, ob uvedbi Akz 
v drugih ambulantah ali oddelkih ostajajo 
pomanjkljivo seznanjeni s svojo boleznijo ter 
smislom in tveganji antikoagulantne terapije. 
S prihodom novih antikoagulantov se 
stanje ni ravno izboljšalo. V antikoagulantni 
ambulanti poleg individualne edukacije 
ob prvih pregledih uporabljamo tudi 
pisno gradivo, v zadnjem času pa smo na 
pobudo diplomirane medicinske sestre 
Simone Volf obudili skupinsko edukacijo v 
obliki predavanj, ki so bila dobro obiskana 
in odlično sprejeta.

bolniki, ki prejemajo Akz, bi morali s seboj 
vedno nositi seznam vseh zdravil, ki jih 
jemljejo, vključno z njihovimi odmerki. 
Tistim, ki prejemajo kumarine, svetujemo 

stroka - izobraževanje

 Simona Volf, dipl.m.s. in Sabina Jakše Hren. dr. med., spec.internistka, vodja AKA

skozi vse letne čase enakomeren vnos 
zelenjave, ki vsebuje veliko vitamina k (so-
lata, zelje, špinača, ohrovt, brokoli, peteršilj, 
artičoke, avokado, cvetača), odsvetujemo pa 
jim le uživanje alkoholnih pijač in živalske 
drobovine (jetra, krvavice, jetrne paštete).

* * *

Kirurg: “Ni čudno, da mi tako krvavi... že 
vsaka mamca, ki gre okopavat krompir, 
dobi Fragmin!”

* * *

Ob različnih kirurških posegih je tveganje 
za krvavitev različno, posamezniki na Akz 
pa imajo različno ocenjeno tveganje za 
trombotične zaplete.

Najbolj ogroženi so bolniki z umetnimi 
zaklopkami, antifosfolipidnim sindromom, 
AF pri mitralni stenozi, AF s chAdS2 5-6 
ter pri bolnikih v prvih 3 mesecih po arteri-
jski emboliji ali venski trombemboliji; ob 
odsotnosti Akz pri teh bolnikih tveganje 
za trombotične zaplete presega 10% letno. 
Ni zanemarljivo, da se ob večjih kirurških 
posegih in imobilizaciji poveča tveganje za 
venske trombembolizme. Ob eventuelni 
premostitveni terapiji z nizkomolekularnimi 
heparini se zveča tveganje za hemoragične 
zaplete. Odločamo se na osnovi veljavnih 
priporočil (in izkušenj), ki pa nikoli ne morejo 
zajeti vseh značilnosti posameznika.

Svetujemo, da se bolnik vsaj 1 teden pred 
predvidenim kirurškim posegom zglasi v 
delovnem času pristojne AkA (naročanje ni 
potrebno). S sabo naj prinese vse izvide, iz 
katerih naj bo čim bolje razvidno, za kakšen 
poseg bo šlo. Pomemben podatek sta tudi 
datum in predvidena ura posega. Pavšalna 
navodila v slogu: “7 dni pred operacijo 
nehajte jemati Aspirin in druge antikoagu-
lante” lahko vodijo do usodnih trombotičnih 
zapletov.

* * *

Internist: “Kako naj ob Aspirinu, Plavixu, 
Efientu, Briliqueu, Marevanu, Sintromu, 
Fragminu, Fraxiparinu, Clexanu, Arixtri, 
obvladam še pravilno predpisovanje 
Pradaxe, Xarelta in kmalu še Eliquisa, ne 
da bi se mi zmešalo?!”

* * *

Težko.*

Področje antitrombotične terapije je 
obetavno za farmacevte; v zadnjih letih 
smo priča mali poplavi novih zdravil. Nove 
peroralne antikoagulante (dabigatran, 
rivaroksaban, bližajoča se apiksaban in 
edoksaban) so razvili z namenom izogniti 
se številnim interakcijam s zdravili in hrano 
ter potrebam po rednih kontrolah iNr. Vsi se 
do neke mere izločajo skozi ledvice, delno 
sta pomembna tudi telesna teža in starost 
bolnika. interakcij z zdravili je manj.

kljub številnim podobnostim obstajajo 
med njimi (in raziskavami, s katerimi nam 
dokazujejo njihovo učinkovitost in varnost 
pri bolnikih z AF/gVT/PE) včasih pomembne 
razlike.

Pri bolnikih, ki jim uvedemo nove antikoagu-
lante, moramo preveriti hemogram, jetrne 
teste, ledvično funkcijo. rutinska kontrola 
antikoagulacijskih časov ni potrebna.

V primeru zapletov si za orientacijo 
lahko pomagamo z aPTč in Tč (dabiga-
tran) ter Pč (per os zaviralci faktorja Xa). z 
večdesetletnimi izkušnjami ostaja varfarin 
zlati standard antikoagulantne terapije; 
zaradi bolnikov, ki (še) nimajo druge izbire, 
je nepošteno, da ga zmerjamo s podganjim 
strupom.

* Pomaga spremljanje www.trombo.net in 
www.NOAcforAF
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potreboval med operacijo. Pred odpustom 
mu ga bo odstranila.

Opis operacije

Operacijo nosne pregrade imenujemo 
septoplastika. Je relativno varna elektivna 
(ne nujna) operacija, s katero poravnamo 
nosno pregrado. Traja približno eno uro. z 
njo izboljšamo nosno dihanje.

Operiramo tako, da v obe nosnici vstavimo 
trakca ali vatki, prepojeni z anestetikom in 
dekongestivom, snovjo, ki sluznico skrči, da je 
preglednost v nosu boljša. Na ta način sta obe 
nosni votlini pripravljeni na operacijo.

Sledi injiciranje anestetika v obe strani nosne 
pregrade, včasih tudi v nosne školjke. Pred 
posegom, včasih tudi med posegom, dobi 
pacient v žilo še dodatna protibolečinska 
sredstva ali kaka druga zdravila (npr. za 
pomiritev). zarežemo sluznico v enem izmed 
nosnih preddvorov. Sluznico dvignemo od 
hrustanca in kosti,

zvite predele odstranimo z rezanjem, lom-
ljenjem, klesanjem ipd. Včasih katerega od 
odstranjenih delov tudi vrnemo nazaj v nos. 
Sluznična režnja zagrnemo nazaj in rano 
zašijemo s šivom. Nosnici tamponiramo s 
tamponi.

Po operaciji bosta obe nosnici zamašeni s 
tamponi, kar bo onemogočalo dihanje skozi 
nos. Pacient bo dihal skozi usta, kar bo pome-
nilo, da se bo sluznica v ustni votlini, žrelu 
in grlu izraziteje sušila. zato je pomembno, 
da zadosti pije in da si vlaži ustnici, vse z 
namenom, da ne bo dehidriral.

Ob vstavljenih tamponih se iz obeh nosnic 
poceja krvavkasti izcedek, ki postaja vse 
bolj prozoren. Pod nosom bo  imel pacient 
nameščeno vpojno gazo, ki si jo bo po tem, ko 
bo premočila, redno menjaval. če se bo le-ta 
v eni uri prepojila na vsakih 5 minut, mora 
obvezno obvestiti osebje.

Po operaciji je potreben počitek z nekoliko 
privzdignjenim vzglavjem. zlasti prvi dan 
svetujemo počitek v postelji. Sredstva proti 
bolečinam naj pacient jemlje po navodilu 
zdravnika, po čigar presoji nekateri pacienti 
dobijo tudi antibiotik. dan po operaciji 
občasno opažamo blag porast telesne 
temperature.

Peter Hudoklin

Operacija nosne pregrade

Težave s slabše prehodnim nosom imamo v 
takem primeru le, ko smo huje prehlajeni ali 
v času alergij, v primeru, da jih imamo. Vemo, 
da ima določeno stopnjo deviacije nosne 
pregrade cca 70-80% ljudi, večina pa kljub 
deviaciji nima resnejših težav.

Zakaj je nosna pregrada lahko 
ukrivljena:

kongenitalna (podedovana) ukrivljenost •	
nosne pregrade (pregrada je lahko 
ukrivljena že vse od rojstva),
po poškodbi,•	
mikroskopsko majhne poškodbe pri •	
potovanju novorojenca skozi porodni 
kanal,
do ukrivljenosti pregrade lahko pride •	
tudi v času pospešene rasti zaradi 
neenakomerne rasti posameznih delov 
pregrade,
lahko pa pravega razloga niti ne moremo •	
najti.

Indikacije za operativni poseg:
težko dihanje skozi nos (kadar je pregrada •	
dovolj zvita, da povzroči take težave), 
lahko tudi takrat, ko dalj časa ležimo na 
določenem boku,
nastanek obstruktivne apneje v spanju - •	
pojavljajo se pavze pri dihanju in lahko 
opazimo, da oseba v spanju dlje časa 
ne more vdahniti (taki ljudje pogosto 
glasneje dihajo, smrčijo in se zbujajo 
neprespani),
ponavljajoča se vnetja obnosnih votlin •	
- sinusitisi (zvita nosna pregrada lahko 
zapre ustja sinusov),
pogoste epistakse (krvavitve iz nosu),•	
pri zlomu nosnih kosti, kadar je pregrada •	
tako močno zvita, da naravnava kostnih 
odlomkov brez predhodne operacije 
nosne pregrade ni možna,

rinogeni glavoboli (glavobol, ki ima izvor •	
v nosnih strukturah):
zaradi izrazito zvite nosne pregrade, pri •	
kateri pride do stika zvite nosne pregrade 
s strukturami stranske nosne stene,
glavobol je praviloma omejen na čelo, •	
področje nad sinusi ali v področju oči.

Anestezija

Na našem oddelku večino operacij nosnih 
pregrad napravimo v lokalni anesteziji, kar 
pomeni, da je operiranec med operacijo 
buden in da le-to ves čas spremlja. Pred 
posegom lahko dobi tableto ali injekcijo 
sredstva za pomiritev (midazolam) in sredstva 
proti bolečini. Slednjega praviloma dobi v žilo. 
Včasih operiramo tudi v splošni anesteziji. 
zapleti s strani anestezije so razloženi na 
obrazcu/soglasju za anestezijo.

Pomembna navodila in potek 
predoperativne, medoperativne 
in pooperativne oskrbe

Predoperativna navodila

Vsaj 6 ur pred predvideno operacijo naj 
pacient ne pije in ne je.

če jemlje redno terapijo, naj le-to vzame s 
požirkom vode in na to opozori zdravnika. Naj 
ne  jemlje zdravil za nižanje ravni sladkorja, 
razen, če ni naročeno drugače.

Pacient naj ne jemlje Aspirina ali drugih 
zdravil za redčenje krvi (marevan...). Ne jemlje 
naj  niti alternativnih zdravil kot so ginseng 
in ginkgo biloba, ki podaljšajo čas zaustav-
ljanja krvavitev (v kolikor s temi zdravili ne 
sme prekiniti, svetujemo predhodni posvet z 
operaterjem vsaj teden dni pred operacijo).

Po sprejemu mu medicinska sestra vstavi 
v žilo kanal za aplikacijo zdravil, ki jih bo 

Nosna pregrada ali septum je struktura, ki nosno votlino deli 
na dve polovici (levo in desno). Sestavljena je iz hrustanca in 
kosti. Praktično ni pri nikomer ravna. Idealno položen pretin 
razdeli obe nosni votlini na votlini z enakima volumnoma. 
Tako sta idealno prehodni. 
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Tamponi ostanejo v obeh nosnicah do 2 dni. 
Po odstranitvi tamponade bo izcedek iz nosu 
postopno prenehal. zaradi prehodne otekline 
sluznice bo dihanje skozi nos približno 7 
dni slabše, nato je pričakovati postopno 
izboljšanje.

Kako je z aktivnostmi po 
operaciji?

Priporočamo spanje z dvignjenim vzglavjem. 
za približno teden dni odsvetujemo izpi-
hovanje nosu. Odsvetujemo napenjanje, 
dviganje težjih bremen. Svetujemo vsaj teden 
dni bolniškega staleža, če operiranec opravlja 
težja fizična dela, pa do dva tedna.

Krvavitev

krvavitev iz nosnic po operaciji je do neke 
mere pričakovana, v do 5% pa je krvavitev 
taka, da potrebuje ukrepanje. To se na-
jpogosteje dogodi v prvem pooperativnem 
dnevu, lahko pa tudi do 2 tedna po operaciji. 
Včasih se med med sluzničnima režnjema 
razvije hematom (kri pod sluznico), pri tem 
obstaja možnost, da se le ta inficira (okuži) in 
pride do nastanka abscesa (gnojne kolekcije 
ali ognojka), ki potrebuje kirurško zdravljenje. 
zato, da se omenjeni zapleti pojavijo v čim 
manjšem deležu, je zelo pomembno, da se 
operiranec v pooperativnem obdobju izogiba 

težji fizični aktivnosti, dviganju bre-
men, kajenju ipd.

Vnetje

Vnetje je relativno redko. Prepoznamo 
ga tako, da se pojavi bolečina in 
rdečica v področju nosu,

najpogosteja na konici nosu, ter 
povišana temperatura. Proti temu se 
borimo tako, da pacienta po potrebi 
ponovno operiramo.

Solzenje in bolečine v 
področju trdega neba in 
zob

Nekateri operiranci opazijo, da se 
nekoliko izraziteje solzijo, nekatere 
pa draži na kihanje. Pogosto opazijo, 
da slabše čutijo zgornje sekalce. 
Občutek se praviloma v krajšem 
času popravi. Včasih opazijo tudi 
slabši občutek v področju sluznice 
trdega neba. do navedenih težav 
ponavadi pride zaradi otekline, ki 
nastane ob operaciji in mine sama, 

brez posebne terapije. Občasno opažajo 
tudi oteklino zgornje ustnice, ki prav tako 
spontano mine.

zelo redko lahko pride tudi do poškodbe 
možganovine in celo vida.

Perforacija nosne pregrade

Po omenjeni operaciji lahko pride tudi do 
perforacije nosne pregrade, to pomeni, da 
v nosni pregradi nastane luknja. Tako težavo 
lahko najdemo tudi pri pacientih, ki uživajo oz. 
zlorabljajo droge, še pogosteje se pojavljajo 
po revizijskih operacijah. V kolikor pacienta 
luknja v nosni pregradi moti, jo je mogoče 
tudi operativno popraviti.

Občutek zamašenosti nosu

Po operaciji se pojavi občutek, da je nos 
zamašen, da se skozenj slabše diha. Temu je 
največkrat vzrok oteklina po operaciji. V 7-10 
dneh se ta občutek bistveno zmanjša.

Motnje pri zaznavanju vonjav

Neposredno po operaciji operiranec 
lahko opazi, da je zaznavanje vonjav lahko 
spremenjeno. Praktično vedno se zaznavanje 
vonjav postopoma povrne. če je zaznavanje 
vonjav prizadeto že pred operacijo, lahko 
manjši delež operirancev opazi izboljšanje.

Zapleti
krvavitev,•	
vnetje,•	
osnovne težave ostanejo ali se ponovijo,•	
sprememba oblike nosu, kar se sicer •	
zgodi le redko,
slabše celjenje ran z možnostjo nastanka •	
brazgotin ali celo hipertrofičnih 
brazgotin,
top občutek v področju zgornjih zob ali •	
zgornje ustnice, ki lahko tudi prehodno 
oteče,
motnje dihanja, spanja, smrčanje,•	
iztok možganske tekočine, kri v očnici, •	
hematom ali absces nosne pregrade.

Pomembno

Po operaciji imajo pacienti pogosto občutek, 
da sta nosnici zamašeni, pogost je tudi 
občutek polnosti v nosu, glavobol, moteno 
spanje. To so normalni pojavi po operaciji. V 
času zdravljenja omenjeni simptomi posto-
poma slabijo. Priporočamo, da se neposredno 
po operaciji izogibate uživanju vročih napit-
kov in vroče hrane.

Če pacient opazi:
oteženo ali nemogoče nosno dihanje ali •	
bolečo oteklino,
če pride do krvavitve, ki se ne zaustavi,•	
če je bolečina ob protibolečinskih •	
zdravilih neobvadljiva,
če je telesna temperatura višja od 38 °c,•	

se mora čim prej vrniti na oddelek in 
poiskati strokovno pomoč.

Vsak pacient dobi potrebna pojasnila o 
operaciji v osebnem pogovoru z zdravnikom, 
ki mu bo na razumljiv način pojasnil vrsto 
zdravljenja in morebitna tveganja.

 Operacija nosne pregrade

stroka - izobraževanje

Dieta

Posebnih dietnih omejitev ne pred-
videvamo.

Zdravila

Po odstranitvi tamponade si operiranci nos 
izdatno vlažijo s fiziološko raztopino, lahko 
tudi z antibiotičnimi in protivnetnimi kaplji-
cami, mentola ali blagega dekongestiva, a 
največ do 5 dni.

Kontrole

7 do 10 dni po operaciji bo pacient naročen 
na kontrolo.
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Določena količina stresa je koristna, 
saj spodbuja posameznika k večji 
učinkovitosti, prekomeren stres na 
delovnem mestu pa negativno vpliva 
na delavčevo sposobnost in s tem tudi 
na uspešnost podjetja. Ponavadi je 
posledica dolgotrajnih ali ponavljajočih 
stresnih reakcij organizma brez ustr-
eznega počitka in obnove organizma. 
Večina nas je sposobnih obvladovati 
stres, s katerim se srečujemo, na večini 
področij svojega življenja. Pri spoprije-
manju s stresom si lahko v veliki meri 
pomagamo sami s sproščanjem v naravi, 
z zaupanjem težav bližnjim. Zavedanje 
izvorov stresa je prvi korak na poti k 
učinkovitemu obvladovanju stresa.

Na delovnem mestu se stres pojavi, ko 
zahteve delovnega okolja ali poklica 
presegajo sposobnost zaposlenih, da jih 
izpolnijo ali obvladajo, in predstavlja neskl-
adje med zahtevami delovnega mesta, 
zmogljivostmi, sposobnostmi in znanjem 
zaposlenega, kot tudi vsemi vlogami, ki jih 
mora v življenju igrati.

za kakovostno profesionalno delovanje 
medicinskih sester je izrednega pomena 
uglašenost med njihovo osebno, družinsko 
in poklicno vlogo. Velikokrat se srečujejo 
s preobremenjenostjo, nespoštovanjem 

Marjanca Čegovnik

Stres na delovnem mestu

njihovega dela, nenehnim pomanjkanjem 
kadra, slabimi odnosi s sodelavci, zahtevnimi 
pacienti, nenehno odgovornostjo in skrbjo 
za druge. če se človek ne spopade in ne reši 
nastalih težav, se stres poglablja in podaljša. 
dolgotrajen stres privede do izgorelosti. 
Posledica izgorevanja je nižja delovna 
učinkovitost, slabša oskrba pacientov ter 
slabše sodelovanje pacientov z osebjem 
v procesih zdravljenja. Prav tako dolgo 
trajajoče izpostavljanje stresu privede do 
psihičnih težav, ki se kažejo kot izolacija 
pred ostalimi ljudmi, družino, prijatelji.

realnost vsakega delovnega okolja so 
psihosocialna tveganja, saj je prisoten hiter 
in vsiljen ritem dela, nezmožnost vplivanja 

na vsebino dela in delovni čas ter vse večje 
zahteve in pričakovanja. za obvladovanje 
teh tveganj je potrebno tesno medsebojno 
sodelovanje zaposlenih in delodajalcev 
ter vzpostavitev ustrezne varnostne in 
organizacijske kulture.

Raziskava
z raziskavo,  ki sem jo izvedla med medicin-
skimi sestrami v Splošni bolnišnici Novo 
mesto, je bil moj namen ugotoviti prisot-
nost stresa, morebitne znake in vzroke ter 
možnosti zmanjšanja stresa.

V današnjem življenju 
se prav vsak in vsak dan 
srečuje s stresom. Je naš 
spremljevalec doma, v 
službi, med prijatelji. 
Pozitivni stres, ki povzroča 
kratkotrajno in neintenzivno 
stresno reakcijo, omogoča 
prilagajanje organizma na 
okolje, na nove situacije, 
spodbuja spopadanje s 
problemi in reševanje težav, 
motivira za delo ter spodbuja 
dinamičnost. 

stroka - izobraževanje



40

Prišla sem do ugotovitve, da je za kar 87% 
anketiranih delo medicinske sestre stresno, 
62% se jih počuti izgorelo, na 68% pa delo 
v službi vpliva na zasebno življenje.

Več kot polovica anketiranih je odgovorilo, 
da stres na delovnem mestu pogojuje 
veliko in preveč dela, psihično in 
fizično nasilje ter neustrezni delovni 
pogoji. Stres v visokem odstotku 
pogojujejo tudi fizične zahteve 
ter nadurno in nočno delo.

Odgovornost za druge zapos-
lene, soočanje s smrtjo, norme, 
tekmovalnost, malo samostojnosti 
pri izvajanju delovnih operacij ter 
nizko zahtevna dela pri visoki poklicni 
kvalifikaciji ne kažejo visokega odstotka 
pogoja za stres na delovnem mestu.

dobro počutje na delovnem mestu v 
najvišjem odstotku pogojujejo ugodna 
organizacijska klima, odprta komunikacija, 
jasna določitev vlog vseh zaposlenih, 
timsko delo, ustrezno razporejanje delavca 
na njemu ustreznejše delovno mesto in 
izboljšani pogoji dela. za dobro počutje 
na delovnem mestu je anketiranim 
pomembno tudi redno informiranje, 
varnost pri delu, možnost razvoja kariere, 
programi izobraževanja. Nekoliko manj 
pomembnosti pripisujejo programom 
individualne pomoči. med samim delovnim 
procesom na sproščanje zaposlenih najbolj 
pozitivno deluje klepet s sodelavko, 
največkrat pa to storijo sočasno s kajenjem 
in pitjem kave. za sproščeno vzdušje jim 
je zelo pomemben humor, smeh in dobra 
volja.

Anketirane medicinske sestre opažajo, 
da imajo zaradi negativnega stresa 
zdravstvene težave, ki se odražajo v 
občutkih tesnobe, razdražljivosti ali 
potrtosti, apatičnosti in izgubi interesa 
za delo, težavah s koncentracijo in spre-
jemanjem odločitev, težavah s spanjem 
- kot nespečnosti ali pretirani potrebi po 
spanju, povečani utrujenosti, socialnem 
umiku in telesnih znakih. Velik del zdravst-
venega osebja izkazuje znake čustvene 
izpraznjenosti, ki jih razvije zaradi dela s 
pacienti.

možnosti za izboljšanje počutja oz. 
zmanjšanje stresa na delovnem mestu 
anketirane medicinske sestre v največjem 
odstotku navajajo, da so to odprta komu-
nikacija, ugodna organizacijska klima, 

timsko delo in jasna določitev vlog vseh 
zaposlenih. Sledi ustrezno razporejanje 
delavca na njemu ustreznejše delovno 
mesto, izboljšani pogoji dela, redno in-
formiranje, katerega pogrešajo in varnost 
pri delu. Anketirane medicinske sestre 
vidijo možnost v izboljšanju počutja tudi 
v zadostnem številu kadra, stimulaciji v 
obliki pohvale in nagrajevanja, čas za 
malico v mirnem okolju ter odprtost v 
smislu dajanja pozornosti in sprejemanja 
sodelavcev takih kot so.

Najpogostejše metode za odpravljanje 
stresa, ki ji jih uporabljajo anketirane 
zaposlene medicinske sestre so pogo-
vor, počitek, poslušanje glasbe in telesna 
dejavnost. Nekoliko manj se za odprav-
ljanje stresa poslužujejo branja, TV, 
računalnika in prehrane, izredno malo se 
poslužujejo meditacije, le redki pa vzamejo 
pomirjevalo.

Živimo v svetu, ki se hitro razvija in 
od nas zahteva nenehno prilagajanje. 
ritem življenja je vedno hitrejši, vse to 

pa prinaša posledice. Porušeno zdravje 
zaradi stresa ni niti največji niti edini 
strošek v organizaciji, zato je potrebno 
ugotavljanje in odpravljanje vzrokov 
stresa z ustvarjanjem zdravega, varnega 

in spodbudnega delovnega okolja. Vsak 
posameznik mora ugotoviti, ali so za 

znake stresa odgovorne previsoke 
zunanje zahteve ali je vzrok v nas 

samih. Poskrbeti moramo za 
dovolj prostega časa, katerega 
izkoristimo za dejavnosti, ki 
nas sproščajo, za druženje 
z ljudmi, ki nas podpirajo in 

nam pomagajo, za zdravo preh-
rano ter za dovolj počitka. Osnova 

za dobre medsebojne odnose, ki so 
zelo pomembni tako v poklicnem kot 

zasebnem življenju, je iskrena in spoštljiva 
komunikacija.

V Splošni bolnišnici Novo mesto poteka 
mnogo aktivnosti, ki izboljšujejo delovne 
pogoje in s tem pomagajo premagovati 
tudi stres na delovnem mestu. izvaja se 
redna notranja in zunanja presoja kako-
vosti ter  posledično varnosti zdravstvene 
obravnave in ugotavljanja skladnosti 
standardov zdravstvene obravnave z 
mednarodnimi standardi iSO 9001 in dNV 
diAS. izdelane so kompetence za vodilne 
in vodstvene delavce ter zdravstveno 
osebje. redno se izvajajo izobraževanja 
na področju ergonomije, varstva pri delu 
in komunikacije. Splošna bolnišnica je tudi 
družini prijazno podjetje, ki zagotavlja 
pozitivne učinke usklajevanja poklicnega 
in zasebnega življenja zaposlenih, v smislu 
zadovoljstva, pripadnosti, motivacije, 
zmanjšanja nezgod pri delu, bolniških 
odsotnosti in fluktuacije.

če želimo premagati stres in uživati v ve-
selih plateh življenja, moramo raziskati in 
premagati tesnobo, ki nas muči. Trudimo 
se biti pozitivno naravnani, odprto komu-
nicirati, priznavati drug drugega in delati 
na sebi. Nenazadnje je vsak posameznik 
tisti, ki se mora naučiti poskrbeti zase in za 
svoje potrebe ter se zavzemati za življenjski 
slog, ki bo predstavljal preventivni dejavnik 
pred povečanjem stresa.

zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri 
moji raziskavi in tako pripomogli, da sem 
pridobila podatke, katere sem potrebovala 
za diplomsko nalogo, vodstvu bolnišnice 
pa bodo služili kot usmeritev za odpravo 
dejavnikov tveganja.

stroka - izobraževanje
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 Pri ho di: 
Blaž KOKALJ, dr.med., pripravnik, 1.11.2013
Valentina ČRNE, dr.med., pripravnica, 1.11.2013
Tina BREČKO, dr.med., pripravnica, 1.12.2013
Miha PUŠELJA, dr.med., specialist patologije, 1.12.2013
Gordana BATINIĆ JAKOFČIČ, univ.dipl.inž.grad., 1.12.2013
Janja GOLOBIČ, dr.med., pripravnica, 1.1.2014
Nuša BAKOVIĆ, dr.med., pripravnica, 1.1.2014
Irena LUŽAR, tehnica zdravstvene nege, 20.1.2014
Denis ŠKRBEC, tehnik zdravstvene nege, 20.1.2014
Boštjan GOSNIK, dr.med., 1.2.2014
Anja ŠTERBENC, dr.med., pripravnica, 1.2.2014
Klemen ČERNELČ, dr.med., pripravnik, 1.2.2014
Marja HLAČA, dr.med., pripravnica, 1.3.2014
Blaž Martin JANKOVIĆ, dipl.inž.rad.tehnol., pripravnik, 1.3.2014
Žiga DOBRAVC, dipl.inž.rad.tehnol., pripravnik, 1.3.2014

 Od ho di: 
Pika MIRT, dr.med., pripravnica, 31.10.2013
Katarina BORŠTNAR, dr.med., pripravnica, 31.10.2013
Radmila LAZIĆ, dr.med., specialistka interne medicine, 31.10.2013
Tomaž KASTELEC, dr.med., specializant splošne kirurgije, 30.11.2013
Karmen BOLTES, tehnica zdravstvene nege, 30.11.2013
Petra MURN, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 2.12.2013
Nemanja MARJANOVIĆ, tehnik zdrav. nege, pripravnik, 2.12.2013
Nina OSTANEK, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 2.12.2013
Semir KADRIBAŠIĆ, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 2.12.2013
Špela LUŽAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 2.12.2013
Klavdija ŠKEDELJ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 2.12.2013
Jasmina BUČAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 2.12.2013
Marijana LIPIĆ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 2.12.2013
Maja AJDIŠEK, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 2.12.2013
Sonja TURK, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 2.12.2013
Mateja OZIMEK, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 2.12.2013
Katja BLAŽIČ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 2.12.2013
Mojca PAVLIN, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 2.12.2013
Nina MAVSER, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 2.12.2013
Manca PAPEŽ, farmacevtska tehnica, pripravnica, 27.12.2013
Barbara JANČAR, diplomirana medicinska sestra, 30.12.2013
David ZABASU, tehnik zdravstvene nege, 30.12.2013
Irena LUŽAR, tehnica zdravstvene nege, 30.12.2013
Anamarija JEVNIKAR, tehnica zdravstvene nege, 30.12.2013
Matjaž BAN, tehnik zdravstvene nege, 30.12.2013
Petra FURAR, tehnica zdravstvene nege, 30.12.2013
Aleš POVŠIČ, tehnik zdravstvene nege, 30.12.2013
Andrea KANJČIČ, vzdrževalka perila, 30.12.2013

Katica GRABNAR, čistilka, 30.12.2013
Tanja MESOJEDEC, čistilka, 30.12.2013
Roberta MERŠOL, zdravstvena administratorka, 30.12.2013
Majda PER, zdravstvena administratorka, upokojitev, 30.12.2013
Mirko PER, obdukcijski pomočnik, upokojitev, 30.12.2013
Milan ELETA, zdravstveni tehnik – mavčar, upokojitev, 30.12.2013
Anica FORŠČEK, bolniška strežnica, upokojitev, 30.12.2013
Laura KAVŠČEK, tehnica zdravstvene nege, 30.12.2013
Blerta GASHI ZOGAJ, dr.med., pripravnik, 31.12.2013
Mitja PRAH, dr.med., specializant interne medicine, 31.12.2013
Goran ALEKSIĆ, dr.med., specialist radiologije, 17.01.2014
Tjaša PENCA, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 24.1.2014
Miha WEISS, dr.med., specialist splošne kirurgije, 5.2.2014
Andreja MLAKAR, tehnica zdravstvene nege, 5.2.2014
Tina STEINBACHER KOKALJ, dr.med., specialistka ginekologije in   
 porodništva, 5.2.2014
Kristina PRIJATELJ, dr.med., pripravnica, 28.2.2014
Petra KLEPAC, dr.med., pripravnica, 28.2.2014
Gregor KAVAŠ, dr.med., pripravnik, 28.2.2014

Specialistični izpiti :

Matej GODNIČ, dr.med., je dne 21.1.2014 opravil specialistični izpit 
iz intenzivne medicine in si pridobil naziv:  

SPEciALiST iNTENziVNE mEdiciNE.
* * *

Mojca SIMONČIČ GODNIČ, dr.med., je dne 23.1.2014 opravila 
specialistični izpit iz  dermtovenerologije in si pridobila naziv: 

SPEciALiSTkA dErmATOVENErOLOgiJE.

Doktorski študij:

Tatjana PROKŠELJ, dr.med. je 6.12.2013 na medicinski fakulteti 
Univerze v Ljubljani zagovarjala doktorsko nalogo z naslovom 

»Učinek memantina na motnjo nehotenega čustvenega odziva 
pri bolnikih z Alzeimrjevo demenco in pridruženimi epizodami 

nasilnega vedenja kot dela istega simptoma« in si pridobila naziv: 
dOkTOricA zNANOSTi.

Informacije o  
kadrovskih spremembah:

Mateja KOŠAK GREGORIČ, dipl.m.s., je s 1.1.2014 imenovana za v.d. 
glavne medicinske sestre kirurškega oddelka.

kadrovske novice
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v spomin

Zadnji teden lanskega leta je našo bolnišnico zavil v črnino.

Na božični dan se je končala bogata življenjska pot priljubljenega zdravnika Mirijana Lapanjeta, 
dr. med., specialista nevropsihiatrije, na dan, ko so ga položili k zadnjemu počitku, pa je v 
silvestrski noči zastalo še eno plemenito srce. Boj z boleznijo je izgubil drugi zdravnik, Janez 
Kramar, dr. med., specialist kirurg urolog. Oba sta bila štiri desetletja zvesta bolnikom v naši 
bolnišnici in v njej pustila neizbrisne sledi. Pogrešali ju bomo tudi mi, njuni sodelavci...

Mirijanu Lapanjetu v slovo
Spoštovana družina dr. Lapanjeta, dragi sodelavci in prijatelji,

poslovil se je tretji iz legendarne četvorke psihiatrov novomeške 
bolnišnice. kolega Lapanje je bil eden njenih zelo stabilnih stebrov.

besede, ki jih izrekamo ob slovesu, je vedno težko izbrati, posebno 
če gre za človeka, ki nam je bil dolga leta blizu, človeka, ki nam je 
bil primer odličnosti, ki je bil vzor sodelavcem in spoštovan s strani 
bolnikov. bil je človek, s katerim smo preživeli veliko lepih, manj 
lepih in neprijetnih trenutkov. Previharili smo turbulentne čase, a 
tragika zdravnika je v tem, da se bori proti nečemu, kar je neizogibno. 
človek je edino misleče bitje, ki se zaveda svoje minljivosti, v tem je 
njegova tragika in veličina. V trenutku zavedanja človeške krhkosti 
in minljivosti na eni strani in nemoči stroke, ki ji je pripadal na drugi 
strani, je težko najti primerne besede tolažbe. V spominu ga bomo 
ohranili kot pokončno, dostojanstveno osebnost, ki jo je odlikoval 
izrazit občutek za odgovornost.

mirijan Lapanje se je staršema pedagogoma, beguncema pred 
fašizmom, rodil 13.7.1942 v Novem mestu.  Svoj dom so našli na Otočcu. 
gimnazijo je končal v Novem mestu, 14.11.1968 pa je diplomiral na 
ljubljanski medicinski fakulteti. Po končanem stažu se je zaposlil kot 
zdravnik splošne prakse v dolenjskih Toplicah. 30.3.1971 je opravil 
strokovni izpit, 5.7.1971 pa se je zaposlil v Sb Novo mesto. Specialistični 
izpit je opravil 23.9.1974. V tem času se je izobraževal in je postal prvi 
pedopsihiater na dolenjskem. za svoje delo je prejel več priznanj, med 
njimi tudi plaketo Splošne bolnišnice Novo mesto.

30.11.2007 se je upokojil, a še tudi potem pomembno prispeval k 
stabilnosti nevropsihiatrične službe v bolnišnici. Tedaj sva bila na 
oddelku redno zaposlena samo kolegica božičeva in jaz. Obstajala 
je možnost, da bi izgubili dejavnost, morda tudi oddelek, kar bi bila 
velika, nepopravljiva škoda za prebivalce dolenjske, bele krajine in 
Posavja, ki potrebujejo našo pomoč. za delo v tedanjem času, ko je 
bila kadrovska kriza oddelka na višku, mu moramo biti vsi hvaležni.

V času svojega službovanja v bolnišnici je bil kolega Lapanje 108 
mesecev dežuren, kar predstavlja 9 let delovne dobe oziroma 3285 
delovnih dni, ki niso bili ne v prejšnji, ne v sedanji državi pravilno 
ovrednoteni in cenjeni. Osemkrat je bil dežuren na silvestrovo, takrat, 
ko smo še dežurali 3 dni zapored in četrti dan delali, kakor da se ni 
nič zgodilo.

kljub vsem ujmam, ki so nas zadele, smo obdržali oddelek in 
nevropsihiatrično službo. Vmes smo se še strokovno izpopolnjevali 
in tehnološko opremljali. kadrovsko smo šele novembra 2011 dosegli 
stanje kot smo ga imeli leta 1975, torej ne gre za nobeno kadrovsko 
hipertrofijo, dejansko smo bili kadrovsko podhranjeni.Obremenitve 
so bile velike, vendar smo to dejstvo jemali kot normalen pojav.

mirijan Lapanje je bil človek izjemnih sposobnosti, širokega horizonta, 
a predvsem dober človek, kajti samo dober človek je lahko dober 
zdravnik. bil je oboje.

rasla sva vzporedno, on v zdravstveni postaji v dolenjskih Toplicah, jaz 
v metliškem zdravstvenem domu. Srečala sva se v Splošni bolnišnici 
Novo mesto,  v prejšnjem stoletju, leta 1971. Na Psihiatrični in 
Nevrološki kliniki v Ljubljani sva nabirala nova znanja in izkušnje. med 
nama je bil poseben fluid, a nisva preveč po nepotrebnem izgubljala 
besed. Jasno je bilo samo eno - narediti, kar je  najbolje za bolnika. Ni 
bilo potrebe po odvečnih besedah.

dolga leta smo tako opravljali svoje poslanstvo, strokovno, s 
spoštovanjem vseh tistih, ki so našo pomoč potrebovali. bili smo 
odličen tim, privržen našim bolnikom in bolnišnici ter nalogam, ki so 
nam jih odrejali. To so bili časi planov in njihove realizacije, v prejšnji in 

 Mirijan Lapanje
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v spomin

sedanji državi. Smo generacija, ki je živela v enem sistemu, pa je prišel 
drugi, a z zdravstvom oblastniki niso prav dobro vedeli, kaj početi. bili 
smo strošek, s čimer se nismo strinjali. menili smo, da smo pomemben 
dejavnik v državi. Postali smo javni delavci, preživeli smo reorga-
nizacije, racionalizacije, iskanje notranjih rezerv... bili smo prepričani, 
da delamo strokovno in pošteno, a smo bili namesto pohvale deležni 
dvomov, namesto zadovoljstva in ponosa zaradi opravljenega dela so 
nam vsiljevali občutke krivde. Počutje zaposlenih ni bilo takšno, da bi 
vzpodbujalo samozavest in izboljšalo samopodobo zdravstvenega 
delavca. 

Spremljanje strokovnih smernic in odkritij na eni strani ter upoštevanje 
ekonomskih zakonitosti na drugi strani nas je ves čas spravljalo v 
stisko, zadovoljiti obe strani v popolnosti se ni dalo. Seveda je bil to 
stres, permanentni, stalni stres. zato zdravniki umiramo prej kot ostali 
prebivalci naše dežele. Naše družine so bile veliko brez  nas in mi brez 
njih, na zasebnem področju smo bili invalidi. Tega neizpodbitnega 
dejstva ne kaže noben kazalec, a smo ga vsakodnevno čutili in ga 
še čutimo zdravstveni delavci in naše družine.

kolega Lapanje je skušal stres v službi omiliti z ostalimi dejavnostmi: 
v športu, gobarstvu, ribištvu, šahu. 

V spominu nam bo ostal kot skromen, samozatajevalen, strokovno 
neoporečen, kolegialen, malce zadržan, a vedno iskren, pošten, 
privržen timu, bolnikom, bolnišnici.Vedno je bil razmišljajoč, realističen 
v svojih ocenah, ko se je bilo treba hitro odločati. Svoje bogato znanje 
je nesebično prenašal na mlajše kolege in kolegice.

Pogrešala ga bo njegova družina, prijatelji, znanci, njegovi bolniki in 
mi, njegovi stanovski tovariši, kolegi in prijatelji.

mirijan, hvala ti za vse dobro in lepo, kar smo doživeli s teboj.

Počivaj v miru, prijatelj in naj ti bo lahka dolenjska zemlja, ki si jo 
imel nadvse rad.

družini, gospe Andreji, sinovoma Jerneju in matjažu ter ostalim 
članom družine izrekam v imenu vseh zaposlenih bolnišnice, še 
posebej v imenu nevropsihiatričnega oddelka in ambulant, globoko 
in iskreno sožalje.

Želimir Bošnjak

Dragi doktor 
Lapanje...
25.12. 2013 je umrl dr. Lapanje, 28. 12. smo se od njega poslovili in 
31.12. je bil pokopan. Sama sem se od njega poslovila že julija, ko 
sem nemočno strmela v slike cT možgan in kasneje v njegove oči. 
V njih ni bilo več tistega neizrazljivega, kar nas poveže med seboj 
brez besed. 

Na pogrebu sem skozi meglo solza strmela v črno-sivo gmoto ljudi, 
nad katero so izstopale le visoke postave njegovih sinov in brata. Ja, 
tudi doktor Lapanje je bil velik. Tako velik, da so mu bile službene 
hlače vedno prekratke. Največji na Nevrološkem oddelku, tako da 
je samo on dosegel vrhnje police našega starega arhiva. 

Pred 22 leti sem začela specializacijo iz nevrologije kar malo s strahom. 
Takrat je med ljudmi krožila govorica, da so na Nevrološkem oddelku v 
Novem mestu zdravniki pravi čudaki. in kdo je bil največji med njimi? 
dr. Lapanje! Ah, sploh me ni poslušal, mi še danes potoži kateri od 
bolnikov. ko pa preberem njegove zapiske vem, da je slišal prav vse, 
kar je bilo potrebno slišati. Nikoli pa ni tratil besed po nepotrebnem in 
ni nasedal njihovemu lažnemu blišču. Jasno in brez olepševanja ( mi ) 
je znal opisati trpko resnico, povedati, da je v medicini večina primerov 
tipično atipičnih in da moramo biti pred boleznijo ponižni. 

kako daleč je ta lepa misel od današnje naglice in agresivnosti. Včasih 
v nevrologiji skorajda ni bilo urgenc in nevrologi so veljali za počasne 
in nedinamične. Taka sta bila tudi dr. Lapanje in dr. debeljuh. Prav 
lepo počasi sta šla s kosila, eden z obvezno pipo, drugi z zobotrebcem 
med zobmi. zobotrebec je bil tudi nenadomestljiv pripomoček pri 
nevrološkem pregledu, še posebej v internem šoku. Tam pri zapletenih 
primerih vedno potrebujejo nevrologa (vsi izvidi krvi v mejah normale, 
bolnik pa ne hodi). dr. Lapanje je znal take primere razrešiti prima 
vista. No, včasih tudi kar po telefonu. 

rada sem bila njegova učenka in sodelavka. Od prvih začetkov, ko 
še nisem znala dobro držati kladivca v roki in sem mu 
sledila na vizito, v ambulanto in na konziliarne preglede. 
Pa kasneje, ko sta mi že dve njegovi besedi na poti do 
jedilnice razjasnili diagnozo. Taki trenutki so me naučili 
še najpomembnejšega - za delovanje možganov je nujno 
potrebno gibanje. Tako, kot se je rad gibal tudi on.

rad je pripovedoval o otroštvu na Otočcu, ko so bosi igrali 
nogomet, da so imeli čisto črne nohte. in so uživali v krki 
od jeza na Lešnici do gradu Otočec. in kako se je s kolesom 
vozil v gimnazijo v Novo mesto. in seveda, kako je igral 
tenis in smučal. in kako je plesal... No, plesal ni posebno 
rad. Na oddelčnih zabavah smo ga morale včasih dolgo 
pregovarjati, da se je z nami zavrtel v svojem športnem 
slogu. Vse smo si želele plesati z njim, saj je bil tako lep. in 
tak bo tudi ostal v mojem spominu, kljub grozljivim sledem, 
ki jih je na njegovem obrazu pustila bolezen.

Marjanca Božič
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ko so v zadnjih urah minulega leta kazalci 
odštevali poslednje minute proti dvana-
jsti, nam je zastal korak ob sporočilu, da 
je po dolgi bolezni ugasnilo življenje 
našega sodelavca, prijatelja, vzornika 
in sopotnika, upokojenega zdravnika 
Janeza kramarja, dolgoletnega pred-
stojnika urološkega odseka na kirurškem 
oddelku novomeške bolnišnice. 

človeku, pravijo, je pot določena. in mora 
po njej. A ta pot ni nikoli ne samoumevna 
ne ravna. Na vse strani vodi, navzven in 
navznoter in nikjer ji ni konca, dokler se 
ne konča zemeljsko popotovanje in se 
začne romanje po vesolju.

Ena takih vijugastih poti z mnogo raz-
potji je skozi življenje vodila dr. Janeza 
kramarja.

rodil se je 29. aprila 1938 v dolenjski 
vasici gornje kamenje, kjer je v številni 
družini ob delu na kmetiji preživljal 
mladost. Ljubezen do domače grude 
je v njem tlela vse življenje, še potem, 
ko je odšel od doma, se je rad vračal na 
rojstno domačijo in domačim pomagal 
pri delu.

štiriletno osnovno šolo je obiskoval v karteljevem, ki je v njem pus-
tila poseben pečat tudi zaradi prijateljevanja s slovenskim literatom 
Pavletom zidarjem, ki ga je navduševal za slovensko poezijo in prozo. 
Skupaj sta brala in se pogovarjala o knjigah. 

šolanje je nadaljeval na novomeški gimnaziji, kjer je tudi sam pisal 
pesmi in jih objavljal v literarnem glasilu Stezice, katerega urednik je 
bil. Naklonjenost do slovenskega jezika in pisane besede je nosil v 
sebi do poslednjega dne, še posebej do velikega dolenjca, iskrivega 
in radoživega mojstra slovenske besede, pesnika Toneta Pavčka. 

Po končani gimnaziji se je vpisal na medicinsko fakulteto v Ljubljani, 
kjer je med prvimi v generaciji leta 1963 diplomiral in se oktobra istega 
leta zaposlil v naši bolnišnici. Po opravljeni specializaciji iz splošne 
kirurgije leta 1971 se je začel zanimati za urologijo, medicinsko vejo 
kirurgije, ki je bila v slovenskem prostoru v začetku sedemdesetih let 
še v povojih. Veliko področje dolenjske, bele krajine in Posavja je bilo 
brez urologa in po opravljenem specialističnem izpitu leta 1977 je bil 
Janez kramar prvi urolog v regiji. kot prvi predstojnik novo ustanov-
ljenega urološkega odseka na kirurškem oddelku je uspešno začel z 
operacijami na urogenitalnem področju, posebej veliko se je ukvarjal z 
obolenji prostate in s svojim strokovnim znanjem in delovnimi uspehi 
dvigoval ugled novomeški bolnišnici. Njegovi pacienti so prihajali na 
zdravljenje od blizu in daleč, tudi iz drugih slovenskih krajev, ne samo 

zato, ker je bil velik strokovnjak, predvsem zato, ker je bil v prvi vrsti 
velik človek, vsem dostopen, pozoren in usmiljen, zato so mu zelo 
zaupali in mu ostali zvesti vse življenje.

Vrsto let je na oddelku deloval sam, pozneje so se mu postopoma 
pridružili mlajši kolegi, ki jim je bil učitelj in vzornik, saj je nesebično 
razdajal svoje znanje in izkušnje. Njegov strokovni prispevek na 
področju operativnega zdravljenja prostate je tudi v slovenskem 
prostoru izjemen, svoje znanje je nenehno nadgrajeval in k temu 
spodbujal tudi svoje sodelavce. Spodbujal je medsebojno spoštovanje 
in dobre odnose v šišem in najožjem kolektivu, znal je pohvaliti dobro 
delo in trud vsakega posameznika, pomagal je pri težavah, kjer je bilo 
treba in na ta način povezal kolektiv v trdno skupnost, v kateri se je 
vsakdo še posebej zaradi njegovega zgleda potrudil, da so se bolniki 
na oddelku dobro počutili.  

Novomeška bolnišnica, predvsem kirurški oddelek, je bila njegov drugi 
dom in druga ljubezen. Večkrat je povedal, da je imel veliko srečo, da 
je tudi njegova prva ljubezen, žena marika, vso svojo delovno dobo 
preživela z njim v bolnišnici in sodelovala pri najtežjih kirurških in 
uroloških operacijah ter pri zdravljenju v težkem in zelo pomembnem 
pooperativnem obdobju. za vse ji je bil neizmerno hvaležen. 

V slovo Janezu Kramarju

 Janez Kramar s člani najožjega tima

v spomin
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Sredi letošnje pomladi se je za vedno poslovil eden najzvestejših 
prijateljev naše bolnišnice Tone gošnik. Pred dvajsetimi leti je opravil 
izjemno delo, ko je raziskoval in dokumentiral prvih sto let novomeške 
bolnišnice in iztrgal zobu časa veliko dragocenih zgodovinskih 
pričevanj, ki bi sicer za vedno ostali pozabljeni v prašnih arhivih. 
Nastala je knjiga Prvih sto let novomeške bolnišnice, pomemben 
kamen v zgradbi slovenske zdravstvene kulture (borisov), kronika 
razvoja zdravstva na področju dolenjske in velik prispevek k zgodovi-
nopisju celotne slovenske medicine (kostnapfel).

Tone gošnik (1921 - 2014) je bil nekaj let sodelavec Vizite, za katero 
je pripravljal rubriko Ozrimo se nazaj, redno pa smo ga srečevali tudi 
na likovnih razstavah v bolnišnici. 

Tone gošnik je bil v prvi vrsti novinar, urednik in publicist, ki je nadvse 
ljubil kleno slovensko besedo. bil je med ustanovitelji dolenjskega 
lista in v letih od 1951 do 1973 njegov glavni in odgovorni urednik, 
nato pa do leta 1978 direktor čzP dolenjski list. V njegovem obdobju 
je bil to največji pokrajinski časopis v nekdanji skupni državi.Vmes je 
nekaj let urejal revijo Tabor in sodeloval z različnimi slovenskimi in 
hrvaškimi časniki. Je tudi soavtor knjige boj pod Olimpom.

V devetdesetih letih je bil sodelavec regionalne TV Vaš kanal, urednik 
informativnega programa, vodil pa je tudi studijske oddaje. za svoje 
delo je prejel Tomšičevo in Trdinovo nagrado.

Tone, v uredništvu se vam zahvaljujemo za vso pomoč, nasvete, 
vzpodbude in podporo. Ne bomo vas pozabili.

uredništvo Vizite

Velik del njegovega srca je bil namenjen otrokom in vnukom. zelo 
je bil ponosen nanje, užival je v njihovih skupnih trenutkih, ki jih je 
bilo včasih malo, zato pa so bila ta druženja nepozabna.

Svojemu delu se je brezpogojno predajal, s pacienti in sodelavci je 
v dolgih letih zgradil odnos globokega medsebojnega spoštovanja 
in zaupanja, vendar je vedno ostajal skromen in v ozadju. zasluge za 
svoje uspehe, za katere je bil nagrajen s plaketo bolnišnice, nazivom 
častnega občana Novega mesta in mnogimi drugimi, je vedno delil 
s sodelavci, poudarjal njihove zasluge in se pri tem vedno spomnil 
tudi svojih mentorjev in vzornikov.

Janez kramar je bil človek, ki ga je krasila globoka duhovnost, pleme-
nita človečnost in predanost pomagati človeku. če bi bilo več takih 
ljudi kot on, bi bil svet lepši, pravičnejši. Vrednote, ki so mu jih vsadili 
starši: biti delaven, dober, pošten, pravičen in pomagati ljudem je 
vsak dan živel vse svoje življenje. V življenju ga je vedno vodil nauk 
iz svetega pisma, ki pravi, da nikoli ne stori drugemu nekaj, kar ne 
želiš, da bi drugi storili tebi.

Njegova široka, mehka duša, je težko prenašala krivice, ki so se 
dogajale ljudem, prizadelo ga je človeško trpljenje, zato je pomagal  
povsod, kjer je le mogel. Najbolj ubogi in trpeči so v njem za vedno 
našli zaveznika, zaupnika in prijatelja.

Veselil se je vsakega dne posebej, rad je bil v veseli družbi, s svojim 
humorjem nam je polepšal marsikateri delovni dan. Spodbujal je 
druženje kolektiva izven delovnega okolja, kjer so se med njimi spletle 
čisto posebne prijateljske vezi.

Najbolj je zaslužen, da ima novomeška bolnišnica kapelo za duhovno 
oskrbo pacientov. Vse je storil, da bi človeku res dal tisto, kar vsak 
potrebuje: zdravo telo, duh in srce.

z njegovo pomočjo smo spoznali, kako čudovito je lahko življenje, 
kako so v življenju v resnici najpomembnejše preproste stvari  in da 
je bistvenega pomena to, kako ravnaš z drugimi ljudmi.

Težko je pozabiti človeka, ki ti je bil drag, še težje je izgubiti ga za 
vedno, najtežje se je naučiti živeti brez njega.

človek, kot dr. Janez kramar, nikoli zares ne odide. V spominu vseh, 
ki smo ga spoštovali in imeli radi, bo večno živel. 

V imenu vseh generacij sodelavcev in bolnikov - hvala. 

Naj počiva v miru.

        
kolektiv urološkega odseka

Poslovil se je Tone 
Gošnik

 Tone Gošnik, fotografiran lani. (Foto: MiM, Dolenjski list)

v spomin
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 Labradorka Alma, vodnica slepih

Včasih razmišljam o življenju 
brez sinje modrine neba, 
valovanja zlatorumenega 
klasja na žitnem polju, 
o življenju brez razpete 
mavrice čez čudesa sveta, ki 
slikajo veselje in radoživost 
na naša lica. 

Ob pogovorih s slepimi in slabovidnimi 
ljudmi pa spoznavam, da nekateri znajo 
resnično gledati s srcem in slikati barvito 
življenje brez barv. david to zmore, poleg 
družine mu pomaga zvesta spremljevalka 
Alma.

z davidom in njegovim očetom sem se 
srečala v očesni ambulanti. david je fant 
s toplim glasom, prijetnim nasmehom in 
velikim srcem, Alma pa je njegova psička 
vodnica slepih.  davidu ne more nadomestiti 
vida, omogoči pa mu bolj varno gibanje po 
poteh, nakazuje ovire, semaforje, prehode 
za pešce, vodi ga v trgovino, k prijateljem 
in še kam.  Alma ima kot vsak pes, vodnik 
slepih, zelo veliko poslanstvo, saj  se mora 
odločati namesto slepe osebe, ki jo vodi. 
Psa, vodnika slepih, ne more nadomestiti 
nobena tehnična naprava. Almi, žametno 
črni labradorki, david popolnoma zaupa, ni 
mu le vodnica, ampak prijateljica, s katero se 
potepa in pogovarja  že deset let.

david je od drugega razreda osnovno šolo 
obiskoval v zavodu za slepo in slabovidno 
mladino, potem pa se je v škofji Loki izučil 
za telefonista. Opravil je tudi tečaj klasične 
masaže, na masažni mizi s prefinjenim 
občutkom v rokah  razvaja domače. Že kot 
majhen deček je bil david zelo zvedav, ma-
mica mu je prebrala veliko knjig. zanima ga 
zgodovina, biologija,  avtomobili, orožje, tuje 
dežele in še kaj. z očetom in bratom Juretom 
rad potuje, z njima je občudoval lepote širne 
Evrope, posamezne dežele je pobliže spoznal 
in preučeval njihovo zgodovino. zanima ga 
šport, navija za košarkaški klub krka in za 
barcelono, tudi njihov veličasten stadion je 
že obiskal. Ob ljubljeni psički Almi ima david 
rad vse živali.   

Večkrat sem slišala, da imajo 
slabovidni in slepi posebne 
čute. david jih resnično ima.

Po psu vodniku je hrepenel kar 
nekaj let, šolanje in postopek 
pridobitve takega psa za slepe 
ni enostaven. Napotnico lahko 
pridobiš s polnoletnostjo, 
potem pa sledi obisk komisije, 
ki ugotovi, če so izpolnjeni 
pogoji za oskrbo psa in pri-
dobitev privolitve družine. S 
tem se šele vpišeš na seznam 
čakalne vrste, čakanje je kar 
dolgotrajno (lahko več let). 
ko ti je pes vodnik dodeljen, 
se začne uvajanje (prenos) 
in zaključni izpit. david se 
je na zaključni izpit dobro 
pripravil in leta 2006 stopil na 
svojo pot samostojnosti. kljub 
mladosti je v življenju že veliko 
izkusil, z njim pa tudi njegova 
družina. 

Slepota in slabovidnost je težka invalidnost. 
Slepi in slabovidni imajo iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja s sklenjenim 
dodatnim zdravstvenim zavarovanjem pravico 
do braillove vrstice, pisalnega stroja z braillovo 
pisavo, predvajalnika zvočnih zapisov, 
ultrazvočne palice za slepe, psa vodnika slepih 
ter bele palice. Ti pripomočki so za socialno 
rehabilitacijo slepih in slabovidnih zelo 
pomembni in potrebni. Poleg pripomočkov 
potrebujejo tudi okolje, ki jih zna sprejemati. 
zdravstveni delavci smo v prvi vrsti poklicani, 
da opazimo potrebe slepih in slabovidnih in 
jim pokažemo, da nam je zanje mar. 

Vir: http://www.zurnal24.si/pes-vodic-je-krit-
iz-zavarovanja-clanek-209119

Marija Lokar

David življenje gleda s srcem

še en davidov talent:

Tam v daljavi ptica veselo poje mi,
tam v daljavi reka žubori,
tam v daljavi se prijatelj mi smeji.
Prosim, stopi čisto blizu mi,
ker rad bi videl te s svojimi očmi.
Pa kaj bi to,
vseeno živeti je lepo.

 David, navijač KK Krka Novo mesto

prejeli smo
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KOTIČEK Nine Vidiček

Ceni tisto, kar 
imaš

Lastnik majhnega podjetja je srečal svojega 
prijatelja pesnika in ga naprosil: «Prodal bom 
svojo majhno kmetijo, tisto, ki jo ti tako do-
bro poznaš. Ali lahko, prosim, zame napišeš 
oglas za v časopis?« 

Pesnik je napisal: “Naprodaj je čudovito 
posestvo, kjer ob zori pojejo ptice v širnih 
gozdovih, prepletenih s kristalnimi in 
bleščečimi vodami velikega potoka. hiša 
se koplje v žarkih vzhajajočega sonca. Na 
verandi se vam ponuja prijetna senca in 
prekrasen razgled, ki vam pomirja srce in 
dušo.”

čez nekaj časa pesnik sreča prijatelja in 
ga vpraša, če je prodal posest. On odgo-
vori: «Premislil sem si. ko sem prebral, 
kar si napisal, sem spoznal, kakšen zaklad 
imam.«

* * *

Včasih podcenjujemo dobre stvari, ki 
jih imamo, medtem ko lovimo privide 
namišljenih zakladov. 

mnogokrat vidimo ljudi, ki zapustijo svoje 
domove, svoje družine, svoje partnerje, svoje 
prijatelje, svoj poklic, svoje znanje, ki so ga 
razvijali mnogo let, svoje dobro zdravje, 
dobre stvari v življenju. zavržejo stvari, ki 
so nastale s toliko dobre volje.

Ozri se okrog sebe in ceni to kar imaš!

Vse lepe stvari v življenju…družino, dom, 
prijatelje, znanje, zdravje…

To je resnično tvoj največji zaklad. Pomembno 
se je zavedati, da moraš prijaznost svojim 
ljubljenim in prijateljem izkazovati tu in zdaj. 
Potrudi se, da tvoje skrbi in težave ne bodo 
prerasle v čustva žalosti in tesnobe.

Vsak dan sproti se v svojih mislih zahvali, 
ker si še vedno tu, ker imaš možnost užiti 
še en lep dan! misli na vse lepo, kar se ti je v 
življenju že zgodilo.

Učiteljica

Učiteljica 5. razreda, ga. Thompson, je na prvi 
šolski dan stala pred razredom in se zlagala 
otrokom. rekla jim je, da bo imela vse enako 
rada in da med njimi ne bo delala razlik, čeprav je 
vedela, da to ne bo mogoče. V prvi vrsti je namreč 
sedel fant z imenom Teddy, za katerega je slišala, 
da je precej problematičen, poleg tega je pa je 
izgledal precej zanemarjeno in tudi umival se 
ni prav pogosto. Že  vnaprej je vedela, da ne bo 
imela težav s tem, ko mu bo z rdečo vse prečrtala 
in napisala negativno oceno.

Na začetku je vsak učitelj dobil mapo otroka, kjer 
so  bila napisana mnenja prejšnjih učiteljev. ga. 
Thompson je Teddyjevo mapo pogledala zadnjo. 
Ni bila pripravljena na presenečnje, ki jo je vnjej 
čakalo.

Učiteljica 1. razreda je napisala: Teddy je bister 
in živahen otrok. Je vzoren učenec, do drugih 
prijazen in lepo vzgojen. zabavno je biti z njim.

Učiteljica 2. razreda : Teddy je odličen učenec, 
priljubljen med sošolci, toda muči ga mamina 
huda bolezen in gotovo so doma razmere zanj 
zelo težke.

Učiteljica 3. razreda: mamina smrt je Teddyja 
hudo prizadela. V šoli se sicer trudi po svojih 
najboljših močeh. Njegov oče zanj ne kaže ve-
likega zanimanja, kar se bo kmalu začelo kazati 
pri uspehu, če se ne bo kaj spremenilo.

Učiteljica 4. razreda : Teddy je nedružaben 
otrok, odmaknjen in za šolo ne kaže veliko za-
nimanja. Nima veliko prijateljev in včasih zaspi 
med poukom.

ga. Thompson je zdaj že ugotovila, v čem je 
problem in postalo jo je sram. še slabše se je 
počutila, ko so ji pred božičem učenci v šolo 
prinesli darila, ki so bila lepo zavita v bleščeč 
papir. Samo Teddyjevo darilo je bilo nerodno 
zavito v papirnato vrečko. Učiteljica  ga je z 
bolečino odprla in nekaj otrok se je začelo pos-
mehovati, ko je iz papirja odvila zapestnico, ki ji 
je manjkalo nekaj okrasnih kamenčkov, in na pol 
prazno stekleničko parfuma. Utišala jih je s tem, 
ko se je zahvalila za zapestnico, si jo nadela in se 
popršila s parfumom.

Teddy  je po pouku stopil do učiteljice in ji poti-
homa rekel: « ga.Thompson, danes ste dišali  tako 
kot je zadnji božič dišala moja mami.«

Jokala je še eno uro po tem, ko so vsi odšli. 
Tistega dne je nehala učiti branje, pisanje in 
računanje. Otroke je začela učiti na drugečen 
način. Posebno pozornost je namenjala Teddyju 
in že zelo kmalu je ugotovila, da je njegov um 
oživel. bolj kot ga spodbujala, bolj se je odzival. 
do konca leta je bil Teddy med najboljšimi 
učenci. in kljub njeni laži, da bo imela vse otroke 
enako rada, je bil Teddy njen »ljubljenček.«

Leto zatem je pred vrati našla Teddyjevo 
pisemce, v katerem je napisal, da je njegova 
najboljša učiteljica, kar jih je imel.

šest let je minilo, preden je spet dobila njegovo 
pismo.  Pisal ji je, da je končal srednjo šolo kot 
tretji najboljši dijak v razredu in da je še vedno 
njegova najboljša učiteljica.

čez štri leta ji je ponovno pisal, da je bilo življenje 
zanj težko, toda kljub temu je nadaljeval s 
šolanjem in končal študij kot najboljši in še 
vedno je bila njegova najboljša učiteljica.

Spet so minila štiri leta, preden je dobila novo 
pismo. Tokrat ji je pisal o tem, da se je po 
diplomi odločil, da gre še naprej. še vedno je 
imela prvo mesto med učitelji. Njegov podpis 
je bil sedaj daljši, podpisoval se je dr. med. 
Theodor Stoddard.

zgodba se tukaj ne konča. istega leta spom-
ladi je dobila še eno njegovo pismo. Teddy je 
sporočil, da se bo poročil. ker mu je nekaj let 
prej umrl oče, je želel, da  ga. Thompson na 
poroki zasede mesto, ki bi običajno pripadalo 
njegovi mami. Seveda je z veseljem prišla. 
Nadela si je tisto zapestnico in se odišavila s 
parfumom, ki je Teddyja spominjal na zadnji 
božič, ki ga je preživel skupaj z mamo.

ko sta se po tolikih letih ponovno srečala, sta 
se objela in Teddy ji je zašepetal v uho: «hvala 
vam, ga. Thompson, ker ste verjeli vame. iskrena 
hvala, ker sem se zaradi vas počutil pomemb-
nega in ker ste mi pokazali, da je lahko nekaj 
drugače.«

ga. Thompson mu je s solzami v očeh zašepetala 
nazaj: “Teddy, tako zelo se motiš. Ti si bil tisti, ki 
me je naučil, da lahko naredim nekaj drugače. 
dokler te nisem spoznala, nisem znala učiti.”

V življenju sta dva največja trenutka: ko smo 
rojeni in ko odkrijemo, zakaj smo rojeni!

Vir:  svetovni splet

prejeli smo
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zdravnik je prihitel v bolnico takoj, ko je bil poklican na nujno operacijo. V 
naglici se je preoblekel in odhitel proti operacijski sobi. Tam je naletel na 
moškega, ki je nestrpno hodil dol in gor po hodniku, čakajoč zdravnika. ko 
ga je zagledal, je vzkliknil:

"zakaj prihajate tako pozno? Potrebovali ste celo večnost ... Življenje mojega 
sina je v nevarnosti, ali nimate nobenega čuta odgovornosti?!"

zdravnik se je nasmehnil in rekel: 

"Žal mi je, nisem bil v bolnici, a prišel sem takoj, ko so me poklicali, zdaj pa 
želim, da se pomirite, tako da jaz  lahko opravim svoje delo!"

"Pomirim se naj!? kaj če bi bil vaš sin v operacijski, a bi se vi pomirili? če bi vaš 
sin umiral, kaj bi naredili?" je spraševal ogorčeni oče.

zdravnik se je ponovno nasmehnil in rekel: 

"A veste, kaj piše v Svetem pismu? iz praha smo nastali 
in v prah se povrnemo. blagoslovljeno naj bo ime božje. 
zdravniki ne moremo podaljšati življenja, če to ni v naši moči. 
Odgovoren sem za vašega sina in naredil bom vse, kar je v 
moji moči!"

"dobri nasveti, še posebno, če nismo sami zaskrbljeni. ko se 
ne govori o lastnem otroku...Lahko je modrovati!" je zamrmral 
oče.

Operacija je trajala nekaj ur. zdravnik je prišel zadovoljen iz 
operacijske sobe.

"bogu hvala, vaš sin je rešen!"

in ne da bi počakal očetov odgovor, je zdravnik odhitel in 
mu rekel, naj vpraša osebje, če bo imel še kakšno vprašanje.

"zakaj je tako aroganten? mar ni mogel počakati par trenutkov, da ga vprašam, 
kaj in kako? če bi bil predsednik države ali kak drug pomembnež, se ne bi 
obnašal tako. A sem le običajen človek..." je komentiral oče.  

Nekaj minut zatem, ko je zdravnik odšel, je k njemu pristopila sestra. 

S solzami v očeh mu je reka:

"zdravnikov sin je umrl v prometni nesreči. k operaciji je prišel  z njegovega 
pogreba in zdaj, ko je rešil vašega sina, je odšel nazaj, da se še zadnjič poslovi 
od njega..."

* * *

Večina izmed nas bi odreagirala enako kot ta človek. Vendar NIKOLI ne 
obsojajmo drugih, ker ne vemo, kakšno je njihovo življenje in skozi kakšne 
boje se prebijajo. Za vse obstaja razlog.

Vir: tekst je bil poslan po e-pošti. 

Kje je raj?

Raj je stanje in ne kraj.

Vanj ne moreš odpotovati,  

 v njem si ali nisi - danes.

Raja ni v prihodnosti,  

 ni časovni pojem.

V njem ne boš, če nisi - danes. 

Raja ne boš dobil, ker ni darilo. 

Moraš ga narediti sam - danes.

Raja ne moreš čakati, ker ne potuje.

Ne moreš odpotovati, ker ni postaja.

On je stanje tvojega duha, 

 tvoje zavesti,

on je odraz  tvoje dobrote,

on je sestavljen iz tvoje ljubezni,

on je tvoje ogledalo,

on je tvoja resnica, 

on je smisel tvojega življenja.

Narejen je iz lepote tvoje duše.

Majhen je toliko,  

 kolikor je majhna tvoja ljubezen. 

Velik je toliko, 

 kolikor je velika tvoja 

        ljubezen do drugega.

Za odnos do vsega in vseh.

Za odnos do sebe in … 

Vir: svetovni splet

Pripravila Anka Klemenčič

Nikoli ne obsojaj drugega

prejeli smo
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kulturne drobtinice

Toni Gašperič

kadar se pred televizijskim ekranom jezim 
nad nekaterimi napovedovalci, povezovalci 
in voditelji oddaj, me skuša žena pomiriti 
s stavkom: «Ne razburjaj se, saj njihovih 
jezikovnih napak nihče niti ne opazi.« Ne 
morem verjeti, da gredo mirno mimo lektorjev 
in drugih čuvajev slovenskega jezika napačno 
uporabljeni skloni, da govorci pozabljajo 
na dvojino, to čudovito posebnost našega 
jezika, da za tujo besedo ne poiščejo in ne 
uporabijo lepe domače, da je slišati toliko 
napačnih naglasov, da ne obvladajo stavčne 
intonacije, da dirkajo, namesto da bi govorili 
počasi in razločno, da pozivajo ljudi, naj 
oddajo glasove, kot  bi urili psa, da postavljajo 
vprašanja, namesto da bi enostavno vprašali, 
da pozabljajo na brezosebno rabo glagolov. in 
tako naprej in tako nazaj. Jezikovne neuke in 
onesnaževalce bi bilo treba poslati v osnovno 
šolo ali vsaj na kak tečaj, da bi se na primer 
naučili, kako lepše in bolj v našem duhu je reči 
in slišati: »Jože mi ni odgovoril,« kot: «S strani 
Jožeta še nisem prejel odgovora.« 

Neverjetno, toda oglaševalci storitev veliko 
pogosteje in raje zapišejo, da garantirajo za 
svoje delo, kot da bi zanj jamčili in policaji 
pogosteje kontrolirajo promet, kot da bi ga 
nadzorovali. 

Politiki se zavzemajo za transparentnost, moj 
sosed, ki je kmet in se ukvarja z vzrejo živine, 
pa je bolj navdušen nad preglednostjo. A 
zakaj po domače, če je po tuje imenitnejše? 
»bolj nobel je,« bi rekla kakšna dama, ki se 
je kdaj slučajno peljala mimo zagreba v 
zaprešič.

»in zdaj bomo videli prizore, kot bi bili v 
nekih drugih časih,« me je opozoril pri 

To pa bi bila katastrofa

dnevniku voditelj. Napel sem ušesa in izostril 
vid. kamera je posnela hrastniške rudarje, 
stoječe v gruči pred napisom SrEčNO, kako 
protestirajo, ker marca še niso prejeli de-
cembrskih in vseh drugih plač. Napnem sive 
celice, kolikor mi jih je še ostalo, a ne morem 
ugotoviti, na katere čase je  namignil dejan 
Ladika. morda na čase, ko v Sloveniji ni bilo 
brezposelnih? morda na čase, ko je še ob-
stajala Sdk, varovalka, ki ni dovolila izplačati 
osebnih dohodkov, dokler niso bili plačani vsi 
prispevki? Na čase, ko je bilo razmerje med 
najnižjo in najvišjo plačo 1:5? Na čase, ko so 
hodili v skladišča rk ali karitas posamezniki in 
ne stotine lačnih, prevaranih in ponižanih? Na 
čase, ko so imeli delavci ob morju počitniške 
domove? Na čase, ko so lahko študirali tudi 
tisti, ki so imeli inteligentnostni kvocient enak 
številki čevljev? Na čase, ko nismo mogli doma 
kupiti banan in smo morali ponje v celovec? 
V katerih, moji generaciji bližnjih časih, pa 
so delavci moledovali za to, kar so zaslužili? 
Tega časa v mojem spominu, ki seže dobrih 
šestdeset let v preteklost, ni. 

V  življenju me je nategnil že marsikdo. V 
Trstu so mi prodali zlato verižico, ki je po 
prvem tuširanju zarjavela. V trgovini s sad-
nim drevjem sem kupil jablano, ki je rojevala 
hruške. Pes, ki mi ga je podaril marjan, ni bil 
pes, ampak psička. Nekajkrat sem posodil 
denar, ker so mi obljubljali visoke obresti, 
a sem ostal brez njih, da o glavnici niti ne 
izgubljam besed. Na poceni počitnicah naj 
bi bival v hotelu s štirimi zvezdicami, namakal 
naj bi se v bazenu z morsko vodo, masirali naj 
bi me trikrat dnevno, v savni pa naj bi iztočili iz 
mene zadnjo kapljico slanine. Namesto tega 
so naju z ženo stlačili v zanemarjeno sobo s 

petčlansko družino iz Turčije, pošteno pa me 
je zmasiral le prodajalec zelenjave na tržnici, 
ker sem pripomnil, da so paradižniki, ki mi 
jih je hotel prodati, zeleni kot trava doma, 
o katerih je pel Tom Jones. 

ročna ura, s katero bi se lahko brez skrbi 
potopil tudi do sto metrov pod morsko 
gladino, se mi je ustavila ob prvi jutranji 
megli in v dve leti starem avtomobilu, 
ki sem ga pripeljal iz Nemčije, se mi je 
poleti samodejno vključevalo gretje, 
pozimi pa hlajenje. in zdaj še mariborski 
župan, ki me je skoraj prepričal, da si je z 
davkoplačevalskim denarjem kupil obleko, 
ker je menil, da mu kot županu pripada. 
»če pripada obleka komunalnemu delavcu, 
zakaj ne bi tudi meni,« je tvezil in se spre-
nevedal po televiziji. 

Jok, ne bo me pretental. kogar je kača pičila, 
se boji zvite vrvi. do tega sklepa so prišli 
naši predniki, kot na primer kmetje, ki so 
jih izkoriščali graščaki, kot na primer hlapci 
in služkinje, ki so garali za kos kruha, kozarec 
kislega vina in za sobico na podstrešju ali 
v kleti.

Sicer pa se preveč obremenjujem z bi-
zarnostmi, ki me obkrožajo. To sicer niti ni 
tako slabo, saj bi v nasprotnem primeru 
lahko povsem otopel in morebiti ne bi več 
opazil, da se dnevi daljšajo, da postaja naš 
muc nestrpen in da vse pogosteje odhaja v 
vas k hiši, kjer imajo belo muco, da dobiva 
vrba žalujka ob kolpi zelene lističe, da je 
švignila mimo mene deklica v bluzi, pod 
katero sta poskakovali napeti breskvici. To 
pa bi bila katastrofa, nad katero bi se veljalo 
zamisliti.
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Danica Jožef

Kljub mrzlim jutrom se vsak 
dan bolj bliža pomlad, kar 
se čuti tudi v prebujanju 
rastlin. Skoraj mesec dni že 
nabiramo regrat, posebno 
sladek je izpod listja ob robu 
gozda.

Nabrala in posušila sem že precej pljučnika, 
trobentic, vršičkov kopriv in lapuha, vse skupaj 
uporabljam za zelo zdravilen čaj, ki pomaga 
pri pomladanski utrujenosti, proti prehladu 
in suhem kašlju (pripraviš ½ pljučnika, tretjino 
trobentic in lapuha, vse to preliješ z vrelo vodo 
in pustiš stati pet minut. Po petih minutah 
precediš, osladkaš z žlico medu, dodaš sok 
limone in imeniten čaj, ki ga lahko piješ 3x 
dnevno po 2 skodelici, je pripravljen). cvetove 
nabiramo v sončnem dnevu in sicer cvetove 
pljučnika, trobentica je zdravilna cela, vendar 
sedaj samo cvetovi in listi, korenine pa le pred 
cvetenjem, seveda pa je potrebno korenine 
imenitno očistiti in posušiti, nato pa drobno 
razrezati ali zdrobiti. iz zemlje je pričel kukati 
že tudi čemaž, prvi listi so zelo milega okusa 
in le malo dišijo po česnu. zelo pomembno 
je, v kakšnem okolju nabiraš divjo zelenjavo 
in zdravilne rastline. Okolje naj bo oddaljeno 
od cestišč, travnikov, kjer se gnoji z gnojnico 
in podobnim (umetna gnojila, škropiva, ipd.). 
zato je najbolje, da teren v okolici doma malo 

Pohod Vizite 
   v pomladne dni

raziščeš in nato opazuješ, kaj se dogaja v 
posameznih letnih časih. 

danes lahko naenkrat nabereš več divje 
zelenjave (čemaž, mlade koprive), ki jo nato 
shraniš ali zamrzneš, lahko pa konzerviraš v 
kozarcu (predvsem je uporabna za namaz in 
kot začimba), lahko jo v manjšem kozarčku 
nalagaš po plasteh (plast listov, sol, listi, olje, 

vseeno, da bi vse izginilo, zato so napisali 
knjige in razne priročnike. Eden takih je 
gospod boris kuhar, ki je leta zbiral podatke 
po slovenskih pokrajinah, da je lahko nato 
izdal knjige kot so Prazniki in praznične jedi 
na Slovenskem, dolenjska in belokranjska 
kuhinja, v katerih z veliko mero ljubezni do 
svojega naroda opisuje običaje in šege za 
posamezne praznike. iz knjige izveš veliko 
dobrega in tudi za ohranjanje praznikov dobiš 
kaj poučnega. 

Tako npr. piše za naše kraje v času posta in 
pričakovanju velike noči: "Velika nedelja, 
vuzem ali velika noč je tako velik dan in 
pomemben praznik, da po ljudski sodbi greš 
lahko samo v cerkev in nikamor drugam." 
zato so nekdaj velikonočni ponedeljek 
izkoristili za obiske in razna srečanja, kjer so 
si izmenjali pirhe, pomaranče, kakšen kos 
velikonočnega kolačka in podobno. Vse to 
pa je bil del velikonočnih jedi v jerbasu, ki pa 
so različna in se razlikujejo po pokrajinah. V 

listi sol,...) kozarček lahko hraniš v hladilniku 
do tri mesece. 

za zamrznitev zelenjavo na hitro prevreš 
v slani vodi, ocediš, zmiksaš in po porcijah 
shraniš v manjših posodicah; uporabna je več 
mesecev. kopriva, ki je zdravilna, posebno 
pomaga pri očiščenju telesa in sicer kot pitje 
čaja. zelo okusna je tudi kot priloga (špinača), 
juha, v kombinaciji z ostalo zelenjavo pa za 
razne nadeve, v glavnem slane (štruklji, 
narastki), zelo se poda k skuti, jajcem in 
smetani. Veliko teh jedi so še do nedavnega 
pripravljali pod gorjanci, „v Podgurju“, po 
dolini krke, na obronkih gričev z leve in desne 
strani Save. Seveda pa je bilo pripravljeno 
vse sveže, ker zamrzovalnikov niso poznali. 
Pripravljene jedi so izboljšali s pregreto 
smetano, doma narejenim maslom, suhim 
sadjem in podobno.

zato je velika škoda, da bo veliko teh opravil 
in načinov prehranjevanja počasi utonilo v 
pozabo. Na srečo pa nekaterim resnično ni 

jerbasu mora biti vsekakor bel kruh, pirhi, 
hren, meso, vino, potica, jabolka... Poleg teh 
jedi, ki so običajno na mizi za velikonočni 
zajtrk, se pripravi tudi kaka obredna jed: trijet 
(ajdov), žolca, hren z jabolki, kuhan koromač, 
nekaj nevsakdanjega. 

ker sem jedi, ki so v jerbasu, že podrobno 
opisala, sem za ta čas pripravila nekaj recep-
tov, ki bodo dobrodošli tudi po Veliki noči. 
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Kruhki s šunko 
za testo potrebujemo 300 gr polnovredne 
pirine moke, 200 g polnozrnate pšenične 
moke, po žlico lanenih, sončničnih, 
konopljinih in sezamovih semen, 2 žlici soli, 
½ kocke kvasa, 3,5 dl mlačne vode (ali malo 
več), žličko maščobe za modelčke;

Nadev: 200 g šunke (dve rezini, debeline 5 
mm, narezane na kocke, žlička oljčnega olja s 
čilijem, še žlička konopljinih semen; in še: žlica 
navadnega masla, še bolje kuhanega (ghee), 
za posip konopljina semena  in maščobo za 
modelčke; 

Priprava: V moko stresemo kvasec, na rob 
dodamo sol, zamesimo testo, postopoma 
vgnetemo semena, testo pokrijemo in 
pustimo na toplem, da vzhaja (do 40 minut), 
ta čas namastimo kovinske modelčke, lahko 
za mafine (srednja velikost), zmešamo nadev 
in pečico vključimo na 210 st.c. Na pomokani 
deski razvaljamo testo, debeline 1 cm in ga 
razrežemo na 24 enakih krpic. Po eno naložimo 
v modelček nanjo damo dve žlički nadeva 
in pokrijemo z drugo krpico. Pomažemo 
z maslom in posipamo s semeni. Pečemo 
20-25 minut, da se kruhki lepo obarvajo, še 
vroče premažemo s preostalim maslom in 
posipamo s konopljinimi semeni. 

Nadevan goveji 
jezik
Potrebujemo manjši goveji jezik, jušno 
zelenjavo, sol, poper, 250 g kraške pancete, 
100 g divjih špargljev, 4 manjše pesti regrata, 
bučno olje po okusu;

Priprava: goveji jezik skuhamo skupaj z 
začimbami in jušno zelenjavo do mehkega, 

nato ga olupimo in ohladimo. Jezik narežemo 
na tanke rezine, nato nadevamo s sekanico 
iz pancete in surovih špargljev solimo in 
popopramo ter zavijemo; regrat posolimo in 
zabelimo z bučnim oljem in z njim podložimo 
jezik. 

Ajdov trijet
(sladica)

Potrebujemo: 5 žlic instant ajdove moke, 5 žlic 
sladkorja, 4 jajca, limonina lupina, maščoba 
za pekač; 

Preliv: 5 dl belega vina, 2,5 dl vode, 1,5 dl 
ruma, 20 dag sladkorja, limonina lupina, 
nageljnove žbice, cimetova palčka. 

Priprava: jajca s sladkorjem penasto umešamo, 
dodamo moko in sesekljano limonino 
lupino. Testo položimo v pomaščen pekač 

in pečemo. Testo bo rahlejše, če umešamo 
sladkor in rumenjake ter dodamo sneg iz 
beljakov. za preliv segrejemo vodo, dodamo 
vino in dišave. Preden zavre, dodamo rum 
in premešamo. dišave odstranimo. Ohlajeno 
sladico razrežemo in rezine polagoma preli-
jemo s prelivom. 
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V letu 2013 so 80 let življenja praznovali: 
Blažič Štefka•	
Cujnik Amalija•	
Grahek Polde•	
Novak Marjeta•	
Ostojić Željko•	
Ban Angela•	
Blagojević Milorad•	
Janežič Marija•	
Kramarič Milka•	
Padaršič Branislava•	

Vsem želimo veliko zdravja in še veliko 
zadovoljnih let.

Anica Brulc

Srečanje upokojenih sodelavcev
O aktivnosti naših upokojenih sodelavcev 
lahko na straneh Vizite redno prebirate zapise. 
Nenehno nekaj počnejo, za vraga ne zdržijo 
dolgo pri miru. V njihovi družbi je vedno prav 
veselo in dobra volja nalezljiva, tako da hitro 
pozabijo, če jih kje kaj zaboli in če sklepi včasih 
malo zaškripajo.

V januarju jim je bolnišnica pripravila pono-
voletni sprejem, toliko, da se spet vidijo v 
večjem številu, se malo družijo, preštejejo in 
nazdravijo okroglim jubilantom. V lanskem 
letu je bilo kar deset 80 letnikov. Pa mislite, da 
se jim poznajo leta! kar poglejte fotografije.

brez uradnega dela seveda ni šlo. Pozdravila 
jih je direktorica mira retelj, ki je povedala 
nekaj besed o poslovanju bolnišnice in kakšni 
so načrti za naprej, strokovna direktorica 
Lučka kosec je predstavila dosežke stroke, 
pomočnica direktorice za zdravstveno 
nego Jožica rešetič pa jim je povedala, kaj 
počnemo medicinske sestre. Nagovorila jih 
je še predsednica društva upokojencev Sb 
Jožica majcen, ki je za okrogli jubilej čestitala 
petim slavljencem (drugih pet se srečanja ni 
moglo udeležiti). Potem pa se je ob polnih 
mizah začelo druženje - smeh, zdravice, petje.  
zelo veselo je bilo. 

ozrimo se nazaj
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 Nekdanji sodelavci, še vedno prijatelji 
z leve Marta Račečič, Brigita Mavsar, 
prim. Šavelj, Mira Retelj, Niko Šuštarič

 Slavljenec prim. Tone Šavelj   

Visok življenjski jubilej  
prim. Toneta Šavlja
Letošnjega 19. marca je v 
krogu družine in prijateljev 
praznoval visok življenjski 
jubilej - 90 let bogatega 
življenja ugledni novomeški 
zdravnik kirurg, nekdanji 
predstojnik kirurškega 
oddelka prim. Tone Šavelj. 

z obiskom pri njem so se voščilu pridružili tudi 
njegovi nekdanji sodelavci iz zdravstvenega 
centra dolenjske. zelo se jih je razveselil in 
v pogovoru duhovito obujal spomine. Leta 
dobro skriva in se še vedno vsak dan odpravi 
na sprehod, njegove misli so bistre in iskrive, 
spomin pa neoporečen.

ker so si obiskovalci na njegovem domu 
skoraj podajali kljuko in bi bilo morda zanj 
prenaporno, da ga obiščemo še mi, bomo 
daljši zapis o njegovi bogati življenjski poti, 

polni preizkušenj, pripravili za naslednjo 
številko Vizite.

danes pa naj velja samo voščilo: “še na 
mnoga leta, primarij! Pa zdravje naj vam 
dobro služi”

ozrimo se nazaj
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Breda Benkič

Vlada išče rešitve v praznih žepih delavcev!
Sindikat Zdravstva in Socialnega Varstva 
si je v več kot dvajsetih letih zagotovil 
trdne korenine, ki jih kot živ organizem 
rabimo za našo nadaljnjo rast in za sadove  
našega skupnega dela, ki so jih deležni 
člani in posledično vsi zaposleni. Tiste, ki 
ubirajo sadove našega dela (nečlane) pa 
bomo vedno znova povabili, da se nam 
pridružijo tudi pri krepitvi in razraščanju 
teh korenin. Dokler bo obstajala oblast 
in delodajalci, bo deloval tudi Sindikat 
Zdravstva in Socialnega Varstva, največja 
organizacija v državi vseh delavcev v 
dejavnosti.

Poznamo vsa nasprotovanja o sanaciji bank 
in o bistveno več sredstvih, ki jih namenjajo 
zanje, o vračilu sredstev iz davčnih oaz in 
podobno. Torej, za vse je denar, le za NAS 
ga ni.

Pri tem pa ne smemo pozabiti dosežke 
sindikata. Uspelo nam je, kljub že najavljeni 
odpovedi kolektivnih pogodb, le-te ohraniti, 
da je bilo znižanje plač kompresijsko, da smo 
po pravni poti uspeli pri plačilu poračuna re-
gresa in odprave  nesorazmerij tretje četrtine 
ter da smo si samo za člane izborili višjo 
jubilejno nagrado in dvignili limit minimalne 
plače za dodelitev solidarnostne pomoči  na 
130%. Prepričani smo, da bi morali biti dodatki 
urejeni drugače. branimo plačilo malic, potnih 
stroškov, napredovanj, pritiskamo na vlado, 
da se udejani zaveza za sprejem minimalnih 
standardov in kadrovskih normativov ter 
odprava krivic in nesorazmerij za skupino J. 

zavedamo se, da je del naše odgovornosti, da 
sistem države še deluje. Nismo proti nujnim 
ukrepom, a morajo biti taki, da bo narod 
preživel! Problem je, da se vse obveznosti 
z države prenese na zavode, ki dolgove 
izplačujejo zaposlenim iz lastnih sredstev in 
ne neposredno od države. 

 To, da je nepravično, da so ponovno vseh 
ugodnosti deležni tudi ne člani, smo 
prepričani!

Veliko jih zmotno misli, da imajo tako odgo-
vorno delo, da se ne bodo znašli na spisku 
odpuščenih. A žal ni tako!

Smo edini sindikat, ki je izvedel stavko zaradi 
prevelikege števila opravljenih in neplačanih 
ur dela!

Tudi sedaj se nam ure kopičijo. kličejo nas nazaj 
na delo brez plačila pripravljenosti, brez plačila 
nadur. Ure se množijo ne glede na zakonske 
omejitve. Sedaj pa nas bi celo odpuščali 
brez pravnih podlag, z manipuliranjem in 
oddajanjem del dejavnosti za zavod dražjim 
izvajalcem. Vladi bomo dokazali, da nas je že 
zdaj premalo, kar pelje v povečanje nevarnosti 
napak, v stres in negativnosti, v izgorevanja na 
delovnem mestu. Taki ukrepi brez resnih analiz 
in brez standardov in normativov so absurd!

Sindikat Zdravstva in Socialnega Varstva 
v našem zavodu

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

Ugodnosti, ki  jih nudi članstvo v SZSVS
pomaga vam pri uveljavljanju vaših •	
pravic iz delovnega razmerja,
nudi vam brezplačno pomoč pri reševanju •	
problemov na delovnem mestu,
pri sindikalnih zaupnikih dobite naše •	
glasilo Obtok, v katerem so koristne 
informacije o vaših osebnih in naših 
skupnih naporih za dosego ciljev,
neposredno lahko sodelujete pri •	
dograjevanju kolektivne pogodbe in 
se vključite v nadaljnja pogajanja o 
pogojih in ceni vašega dela,
omogoča enakovredno sodelovanje •	
v organih sindikata v vseh oblikah 
delovanja le-tega,
s člansko izkaznico lahko uveljavljate •	
popuste v večjih slovenskih zdraviliščih, 
na nekaterih smučiščih in na morju,

pomaga pri reševanju gmotnega •	
položaja zaposlenih, po kolektivni 
pogodbi,
omogoča najem kratkoročnega •	
kredita iz sredstev sindikalne članarine, 
dolgoročnega kredita pri delavski 
hranilnici in dodatno varčevanje naših 
članov,
omogoča cenejši nakup smučarskih, •	
kopaliških in gledaliških vstopnic,
omogoča obiskovanje moške ali ženske •	
rekreacije ter izletov,
zagotavlja prispevek ob smrti svojca,•	
svojemu članu se sindikat zahvali ob •	
upokojitvi,
v sindikalni pisarni vam nudi •	
vsakodnevno svetovanje in pomoč.

dvigniti moramo zavest članstva, da je 
Sindikat zdravstva in Socialnega Varstva 
Slovenije največja organizacija v državi vseh 
delavcev v dejavnosti. drobljenje, delitve 
in ščuvanje enih proti drugim ter vnašanje 
zmede, ki prerašča človeške sposobnosti 
dojemanja, se ni in se ne bo obneslo! Nismo 
vsemogočni, vendar smo spoštovanja vreden 
sogovornik delodajalcem na vseh ravneh.

zato vabimo VAS, spoštovani nečlani, ki ubi-
rate sadove našega dela, da se nam pridružite 
pri krepitvi poslanstva sindikata po varstvu 
delavskih pravic.

Za vse informacije, 
potrebe, predloge in 
pobude članstva smo 
vam na voljo v sindikalni 
pisarni (tel. 697 ) vsak dan 
od 13.00-15.00,  v sredo 
in petek od 7.30-15.00, 
na e-naslovu: szsv.sbnm@
gmail.com, GSMju 031 225 
702 (Breda) in na spletni 
strani SZSV Slovenije.

Z n a n j e  i n  m n ož i č n o s t  s t a  n a š a  p r i h o d n o s t !
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S to besedo apostola Janeza je papež 
Frančišek usmeril svojo prvo poslanico ob 
svetovnem dnevu bolnikov, XXii. po vrsti. 
V njej izraža globoko občutje do trpečega 
človeka in do tistih, ki jim pomagajo in 
zanje skrbijo; hkrati pa prepoznava v bolnih 
posebno navzočnost trpečega kristusa, ki 
je z nami v našem trpljenju, skupaj z nami 
nosi to breme. 

Ob tem poudarja: »Učlovečeni božji Sin ni 
odstranil bolezni in trpljenja iz človekove 
izkušnje, ampak ju je s tem, ko ju je prevzel 
nase, preobrazil in jima dal nov smisel. Nov 
smisel zato, ker nimata več zadnje besede, 
temveč predstavljata novo življenje v pol-
nosti. Preobrazil pa ju je tako, da v združenju 
s kristusom nista več negativna, ampak pozi-
tivna stvarnost.« malo kasneje pa je zapisal: 
»kadar se z ljubeznijo približamo tistim, ki 
potrebujejo nego in skrb, prinašamo upanje 
in božji nasmeh med protislovja v svetu.« 
Sklene pa poslanico takole: »dvaindvajseti 
svetovni dan bolnikov izročam marijini 
priprošnji. Naprošam jo, naj bolnim pomaga 
prenašati njihovo trpljenje v občestvu z 
Jezusom kristusom in za njeno podporo 
vsem tistim, ki zanje skrbijo. Vsem bolnikom, 
zdravstvenemu osebju in prostovoljcem, 
ki jim pomagajo, iz srca podeljujem svoj 
apostolski blagoslov.«

V tem ozračju svetovnega dneva bol-
nikov smo praznovali osmo obletnico 

»Dolžni smo dati življenje za brate« (1 jn 3,16)

naše bolnišnične kapele, v sredo, 12. febru-
arja 2014, dan po prazniku zavetnice Lurške 
matere božje. gost na našem praznovanju 
je bil monsinjor mag. igor Luzar, direktor 
škofi jske karitas Novo mesto, somaševala 
sva p. krizostom komar, naš novi župnik, in 
jaz, bolniški duhovnik. glasbeno spremljavo 
je prvič prevzela organistka prof. Snežka 
Podpečan, ki se je doživeto vključila v naše 
praznovanje. Občestvo je bilo bogato po 
številu in v iskreni molitvi za bolnike, osebje 
in svojce.

Naša direktorica gospa mira retelj je s toplo 
besedo pozdravila gosta in poudarila pomen 
preprosto človeške in duhovne podpore, ki jo 
potrebuje bolnik v času zdravljenja. Vsi smo 
se s hvaležnostjo in čutečim srcem spomnili 
nedavno umrlega zdravnika in prijatelja g. dr. 
Janeza kramarja, ki je bil glavni pobudnik za 
našo bolnišnično kapelo.

gospod igor Luzar je z živo besedo nagovoril 
občestvo: pokazal je na telesno in duhovno 
bolezen (to je greh) in na njuno povezanost 
v človekovem življenju; približal nam je 
evangelij o svatbi v kani in poudaril simboliko 
vrčev, posebej pa priporočil tri vrče: vrč vere, 
vrč upanja in vrč ljubezni, iz katerih je treba 
točiti tudi v spremljanju bolnikov in svojcev.

V zahvalni besedi gostu sta zakonca Emi 
in rudi Poreber, požrtvovalna in zvesta 
prijatelja naše kapele, povedala tudi tole: 
»hvala Vam za pričevanje v duhu karitas, ki 
jo vodite in usmerjate v naši škofi ji, z vero 
in dobrotnostjo, hvala za opogumljenje v 
upanju, ki je tako pomembno v življenju, 
posebno še v viharjih, ki se podijo v njem, 
in v mnogih preizkušnjah!«

Sklepni del prazničnega shoda je bila 
»agapa« - s tradicionalno gostoljubnostjo 
našega vodstva, z zelo okusnimi dobrotami iz 
bolnišnične kuhinje in ljubeznivo postrežbo, 
s prijetnim druženjem in kramljanjem …

Prisrčno se zahvaljujem bolnišničnemu 
vodstvu za vso naklonjenost in dobrot-
nost, vsem, ki so gradili in sooblikovali naš 
praznični večer, vsem, ki so »priložili« darove 
duha in molitve, bolečine in trpljenja, dar 
navzočnosti v srcu! Naša »Vizita« nas bo 
obiskala, ko bomo že globoko v postnem 
času, zato pridružujem srčno voščilo: 

Naj prinese sveti POSTNi čAS osvežitev duha, 
pomladno cvetenje upanja in dobrotnosti! 
VELikONOčNi zvonovi pa naj vsem oznanijo, 
da LJUbEzEN ni umrla in ne trohni v grobu 
– ampak je zmagala in živí… Naj ŽiVi v nas, 
med nami!

mir iN dObrO!

Vaš bolniški duhovnik 
p. Marko Novak OFM

mi - vi - oni



56

Hospic za minljivost in dostojno slovo 
tudi v Beli krajini
V Metliki so februarja letos pripravili večer Hospica, katerega posl-
anstvo je skrb za hudo bolne in njihove družine v času poslavljanja 
od življenja.

šestnajst prostovoljcev sporoča, da so zelo dobrodošli novi člani.

z minljivostjo in odhodi se srečujemo vsak dan. S prostovoljci društva 
hospic je spregovoril tudi »naš« Toni gašperič - o načelih, poslanstvu 
in viziji hospica, o programih delovanja društva, o tem, zakaj in kako 
postati prostovoljec hospica in še marsičem drugem.

Večer sta pripravila Ljudska knjižnica metlika in Območni odbor društva 
hospic dolenjske, bele krajine in Posavja. 

Andrejana Prešern Herbst

 Toni Gašperič na predstavitvi Hospica v Metliki

V ozračju svetovnega dneva 
bolnikov smo v sredo, 12. 
februarja 2014 praznovali 
osmo obletnico naše 
bolnišnične kapele...
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Irma Kumer

Rdeči noski tudi na Nevrološkem oddelku

rdeči noski so društvo v javnem interesu na 
področju zdravja in imajo status humanitarne 
organizacije. V Sloveniji delujejo od leta 2003 
z ustanoviteljico  Evo škofič maurer. 

klovni zdravniki so profesionalno usposobljeni 
umetniki, posebej usposobljeni za delo v 
bolnišnicah. Njihova naloga je preko različnih 
umetniških veščin, kot je glasba, petje, 
čaranje in improvizacija, v bolnišnični vsak-
dan  prinašati življenjsko energijo in pogum 
in s tem pozitivno vplivati na bolnišnično 
atmosfero.

V Sb Novo mesto so rdeči noski vstopili leta 
2010 na otroški oddelek, kjer vsako sredo 
razdajajo svojo energijo malim pacientom.

Nevrološki oddelek ni imel do decembra 2013 
z rdečimi noski popolnoma nič. kar nena-
doma pa  je preskočila decembrska iskrica, 
ko so klovni zdravniki prestopili prag, kjer 
nimamo malih pacientov, imamo pa paciente, 
ki so po srcu in duši ter s svojimi težavami še 
kako mladi.

Po uverturi in pogovoru smo se dogovorili, 
da bodo svoje poslanstvo delili tudi z 
nevrološkimi pacienti in to nam dobro uspeva. 
Vsako sredo smo deležni petja in igranja, 
seveda pa pri teh veščinah hitro poprimejo 
tako naši pacienti kot tudi zaposleni na 
oddelku. 

Prijetne sredine izkušnje, ki jih pacienti do-
bijo od rdečih noskov, odmevajo še daleč 
v popoldne kot dogodek, ki je neponovljiv 
in nepozaben in včasih tudi zelo čustveno 
obarvan.

hvala vam, rdeči noski !

Vir:
http://www.rdecinoski.org/• , pridobljeno 
03.03.2014. 

 Rdeči noski na nevrološkem oddelku

 Znak mednarodne 
organizacije RED 
NOSES

 Doktor, kje je rdeč nosek

 Smo lepi ...  Klovnesi

Že v začetku 20. stoletja so posamezni zdravniki in terapevti 
poskušali pacientom v bolnišnicah nuditi duševno podporo 
s pomočjo humorja in maske klovna. Prvi profesionalni 
program s klovni v otroških bolnišnicah je ustanovil Michael 
Christensen leta 1986 v ZDA, kjer je danes samoumevni 
sestavni del bolnišničnega vsakdanjika.
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Karmen Janežič

Obnova prostorov OIM

Zaradi menjave oken na 
stavbi internega oddelka 
smo tudi na odseku interne 
intenzivne medicine (OIM) 
morali planirati selitev. 

dolgo smo razmišljali, kako bi to izpeljali, saj 
je bilo najbolj smiselno, da se selimo skupaj 
z urgentno ambulanto, ker je naše delo zelo 
povezano. končno je padla odločitev. Avgusta 
lani smo se preselili: Oim v prostore kirurške 
intenzivne nege, saj so edino tam vsi potrebni 

priključki za ventilatorje in ostalo opremo, 
urgentna ambulanta pa je dobila prostore v 
pritličju, v travmatološki A ambulanti. zato so 
se morali naprej preseliti oni, potem šele mi, 
kar je bil za vse velik zalogaj: za medicinske 
sestre, zdravnike, tehnično in transportno 
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 Branka načrtuje selitev

 Začasni dom čaka

 Pa se podprimo  ... preden gremo

 Tako je bilo prej

 Kaj skrbi Karmen?

 Prostorska stiska

 Z dobro voljo je vse mogoče
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službo in druge. da je selitev potekala 
časovno usklajeno, jo je bilo potrebno skrbno 
načrtovati.

z veliko napora in usklajevanja nam je uspelo 
in občutek zadovoljstva, da je vse potekalo 
po načrtu, je bil čudovit. 

gostovali naj bi en mesec, vendar se je vse 
skupaj kar precej zavleklo. Pa je minil en 
mesec. Pa drugi. Pa tretji...in četrti...dela 
nikakor niso potekala tako kot smo načrtovali 
in na kirurgiji smo pričakali tudi novo leto. V 
tem času smo se srečevali z veliko  prostorsko 
stisko, pozitivno pa je bilo to, da smo lahko 

brez večjih težav spremljali bolnike na rent-
gen, cT in drugam, saj je bilo vse zelo blizu 
in ni bilo potrebno organizirati »konvoja« za 
transport. 

Selitev nazaj »domov« smo dočakali 8. janu-
arja 2014.
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 Konvoj gre na pot

 Selitev se začenja

 Nekaj kilometrov cevi in priključkov

 Tunel je za nami

 Priprave so temeljite

 Ne tako hitro

 Potrebnih je veliko rok

 Vsak je nekaj prijel

 Šef nadzira selitev
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 Naš dom pa sameva

 Kaj bi rada?

 Pa smo na cilju

 Blizu cilja  Dobrodošlica  Prerežemo trak

 Dobra volja

 Bi mogoče kdo skuhal kavo ...

 Smo se že navadile

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsemu 
osebju kirurškega oddelka, še posebej kolegi-
cam travmatološkega odseka, ki so nas tako 
lepo sprejele, v prvi vrsti pa kolektivom EiN, 
EiT in ambulant, ki so nam odstopili prostor 
in  potrpežljivo čakali naš odhod. 

Ves čas »gostovanja« smo se v novi 
sredini zelo dobro počutili, spoznali smo 
delo travmatoloških medicinskih sester, 
s katerimi smo zelo dobro sodelovali, 
tako na strokovnem področju kot tudi na 
družabnem, saj smo se družili tudi tedaj, 

ko je bil čas malice, kave...in verjemite...
slovo je bilo težko.

Naši obnovljeni prostori so super, pa se ob 
preselitvi skorajda nismo znašli. A vsega se 
hitro navadiš, predvsem, če je novo in boljše 
kot je bilo prej. 
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Meta Kovačič, Andreja Burger Muhič

Dogodki z otroškega oddelka

Vesna s 
harmoniko
Naša bivša pacientka Vesna je 
po predhodnem dogovoru že 
prvi dan počitnic obiskala bolne 
otroke. Pripravila nam je kratek, 
družaben in zelo prijetno 
sproščujoč  program. S svojim 
igranjem je otroke zelo razve-
selila in marsikoga navdušila za 
igranje harmonike.

Tralala, 

hopsasa, 

pustne smo šeme…

Pust na Otroškem oddelku 
Na pustni torek je bilo v igralnici na Otroškem oddelku malo 
drugače. Vse je bilo v znamenju pustnih mask. izrezovali, barvali 
in lepili smo, tako so nastale čudovite maske, za katerimi so se 
skrivali naši mali bolniki. Spremenjeni v pravljične prince in 
princese so z svojimi mislimi 
pobegnili med svoje prijatelje 
v vrtec, šolo… Obiskala pa 
sta nas tudi čisto prava Pika 
Nogavička in bojevnik zorro. 
Ostali  nismo niti brez slastnih 
pustnih krofov, za kar so pri-
jazno poskrbeli v kuhinji Oš 
drska.Dan žena

za dan žena smo z bolnimi 
otroki ustvarjali različne rože 
iz papirja. Naredili smo jih zelo 
veliko in za en dan se je naša 
igralnica spremenila v malo 
dišečo cvetličarno. Vse mamice 
naših bolnih otrok smo razve-
selili z njimi. 

mi - vi - oni



62

mi - vi - oni

Z »všečki« do kocke
v šPArU so organizirali čudovito akcijo  z »VšEčki« dO kOckE. S 
to akcijo so zbrali lego kocke za Pediatrične oddelke Slovenskih 
bolnišnic. zelo so nas razveselili, še posebno pa otroke, ki so z 
navdušenjem odpirali darila in se seveda takoj z vso resnostjo 
posvetili igri. Nastajale so čudovite »lego mojstrovine«.

Takšne akcije še ni bilo. zelo smo veseli kock, ki so za bolnišnico 
kot naročene, saj so neuničljive, otrok se lahko igra sam ali pa v 
družbi in, kar je zelo pomembno, lahko jih tudi razkužujemo.

Podpiramo takšne akcije. S slednjo so in bodo »šPArOVci« 
razveselili veliko bolnih otrok.  igra z lego kockami bo otroke 
razvedrila in sprostila, čas v bolnišnici pa hitreje minil.

manca in Ema Srebrnjak, deklici petega in 
prvega razreda osnovne šole, sta bolnim 
otrokom poleg igrač namenili še pesmico:

OTROKOM V BOLNIŠNICO
Me preveč imava vseh stvari
zato se to glasi:
»Upava, da igrače vi sprejeli bi, 
takrat veselja polni bi bili.
Med njimi punčke, mucke in medvedki,
pa še sreče, zdravja in veselja polni kužki.
Še naštevalo bi se,
zato igrače  poberite vse!
Naj vam pri težavah pomagajo
in vas hudomušno zabavajo.
Lepo se imejte
in veliko se smejte!

ZAHVALE z otroškega oddelka

Ponovno se zahvaljujemo osebju v pralnici 
za pranje vseh podarjenih plišastih igrač, 
osebju v kuhinji za pridno zbiranje praznih 
»mlečnih« škatlic in mizarju Franciju in Vikiju 
za vsestransko pomoč.

Za podarjene igrače 
in družabne igre se 
zahvaljujemo:

manci in Emi Srebrnjak•	
Petri Jambrožič•	
Steli ravbar•	
mariji Parkelj•	
Nastji in borutu kovačiču•	
Andražu Arataju•	
karmen Luzar•	

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

Rezija je gorska dolina v SV Italiji, v 
Furlaniji – Julijski krajini, ki obsega še 
zgornjo dolino Učje in stransko dolino 
Jarmana. Izoblikovala jo je reka Rezija, ki 
izvira pod Kaninom in se po 20 kilometrih 
pri kraju Bila izliva v Belo. V naseljih, ki 
segajo do 1300 m nadmorske višine, živi še 
nekaj več kot 1200 prebivalcev, večinoma 
Slovencev, ki govorijo rezijansko narečje. 
Njihovi predniki so se v Rezijo naselili v 
7. Stoletju. Najprej so prišli pod oblast 
Langobardov, nato Frankov, od sredine 
15. stoletja so bili pod beneško republiko, 
leta 1797 je Rezijo dobila Avstrija, leta 
1866 pa kraljevina Italija. V preteklosti 
so se prebivalci zaposlovali sezonsko v 
obrti, gradbeništvu in potujoči trgovini, po 
obeh svetovnih vojnah pa so se množično 
izseljevali, kar je še pospešil potres leta 
1976. Danes živi v naseljih Ravanca, Bila, 
Njiva, Osojane, Solbica, Korito in Učja le še 
tretjina prvotnega prebivalstva, ki se uk-
varja predvsem z živinorejo in turizmom, 
večina pa se vozi na delo v dolino. 

rezija,  nekoliko skrivnostna pokrajina 
beneških Slovencev na italijanski strani kanina, 
je dolgo burila mojo domišljijo in ideja za izlet 
regijskega društva se je že nekaj časa ponujala 
kar sama od sebe. 

bila je martinova sobota, zato nismo 
pričakovali, da bomo napolnili avtobus. 

Zdenka Seničar

Rezija 
za dolenjce, zaprisežene vinogradnike, je 
praznovanje martina zapovedan praznik, 
pa še dež je bil napovedan, a se je izkazalo, 
da smo vsi pogrešali naša stara druženja in 
potepanja z vodičem Frenkom, zato je bilo 
razpoloženje odlično, še preden se je dobro 
zdanilo. No, prav, nekaj je k temu pripomogel 
tudi jeger in domače pecivo. Frenk se nas je 
razveselil vsaj tako kot mi njega, in pot nas 
je kar naenkrat vodila proti kostanjevici pri 
Novi gorici. 

Frančiškanski samostan na 
Kostanjevici 

Naša prva postojanka je bil frančiškanski 
samostan, kjer se v kripti cerkve nahaja 
grobnica zadnjih predstavnikov francoske 

veje bourbonov: francoskega kralja karla X., 
njegovega sina Ludvika XiX. in soproge marije 
Terezije šarlote, njegovega vnuka in zadnjega 
prestolonaslednika francoske veje bourbonov 
henrika V. in soproge marije Terezije beatrike 
gaetano ter njegove vnukinje Luize marije 
Terezije. 

za ljubitelje pisane besede je bil posebej 
zanimiv ogled samostanske knjižnice, ki 
nosi ime po patru Stanislavu škrabcu (1844 
- 1918), največjem slovenskem jezikoslovcu-
slovenistu 19. stoletja. Na kostanjevici je živel 
več kot štirideset let. začetki knjižnice segajo 
s knjižnimi fondi Svete gore v 16. stoletje. ko 
so morali frančiškani zapustiti Sveto goro, so 
jih odnesli s seboj, najprej v gorico, pozneje 
pa na kostanjevico. med preselitvami se 

 Kostanjevica na Krasu

 Knjižnica v samostanu
 Spominska plošča 

patru Škrabcu

 Čedad
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je marsikaj porazgubilo, kasneje pa se je 
knjižnica bogatila, saj je na kostanjevici de-
lovala frančiškanska gimnazija, ki je zaradi 1. 
svetovne vojne prenehala delovati in je bila 
leta 1916 prestavljena v kamnik.

Knjižnica ima nad 16.500 knjig. Posebna 
dragocenost je 30 inkunabul (prvotiskov). 
zanimivi so tudi tiski od 16. do 19. stoletja. za 
Slovence je še posebej pomembna slovnica 
Adama bohoriča iz leta 1584 Arcticae horulae 
(Zimske urice) z avtorjevim lastnoročnim 
posvetilom. Od leta 1952 je knjižnica zaradi 
svojih dragocenosti kulturni in zgodovinski 
spomenik. 

Amaterske botanike v naši skupini so navdušili 
številni primerki vrtnic v botaničnem vrtu, še 
bolj pa bi jih, če ne bi lilo kot iz škafa.

Naprej nas je pot vodila na italijansko stran 
do čedada.

Čedad in Pušja vas

čedad je trgovsko središče ob Nadiži, na 
stiku beneške Slovenije in Furlanske nižine, 

šestnajst kilometrov oddaljeno od Vidma in 
preko mednarodnega prehoda pri robiču 
povezano s kobaridom.

Prvotno keltsko naselje je okoli leta 56 pr. 
n. št. postalo rimska naselbina Forum Julii 
(tržnica Julius). Po padcu rimskega imperija 
je čedad najprej pripadalo Odoakerju, nato pa 
Ostrogotskemu kraljestvu in bizantinskemu 
cesarstvu. Po langobardski osvojitvi dela italije 
je leta 568 postalo mesto središče furlanskega 
vojvodstva. V 7. in 8. stoletju so v mesto 
pogosto vdirali Obri in Slovani, okoli leta 705-
720 pa se je ob langobardskem obrambnem 
pasu ustalila romansko-slovenska jezikovna 
meja. do 12. stoletja so se gospodarji men-
javali, kasneje pa je mesto pripadalo vojkar
antanskimvojvodam,oglejskim patriarhom, 
leta 1421 benečanom, sledila je vladavina 
habsburžanov (s kratko francosko medigro) 
in leta 1866 integracija v kraljevini italiji. 

danes je čedad gospodarsko, upravno in 
cerkveno središče Furlanije. Na razvoj čedada 
sta vplivala trgovina med hribovitim in ravn-
inskim svetom ter bližina pomembnega 
prehoda med Furlansko ravnino in Soško 
dolino.

V mesto smo vstopili preko znamenitega 
hudičevega mostu čez sotesko Nadiže. 
Legenda pravi, da je v zameno za pomoč pri 
gradnji mostu hudič zahteval dušo prvega 
živega bitja, ki bi prečkalo most, iznajdljivi 
prebivalci pa so čez most najprej spustili psa. 
Na bregu je obok mostu naslonjen v skalo, 
znano kot keltski hypogäum (rimska ječa ali 
langombardski zapor). most je bil v 1. svetovni 

vojni porušen, pozneje pa po načrtih dveh 
arhitektov iz beljaka rekonstruiran.

Osrednji trg v starem mestnem jedru je Piazza 
del duomo s Pretorsko palačo,  ki je bila zgra-
jena med letoma 1565 - 1586. Od leta 1990 
je v njej Narodni arheološki muzej čedada, 
v katerem so reichenauski rokopisi, ki so na 
Unescovem seznamu svetovne dediščine. 

V bližini Nadiže stoji v stari langombardski 
četrti cerkvica Santa maria in Valle iz 8. stoletja 
in je bila morda lagobardska kapela, okrašena 
z marmorjem, mozaiki in nizom svetnic, 
upodobljenih na treh stranicah. čudovite 
štukature klubujejo zobu časa že skoraj 
trinajst stoletij in tudi zloglasni potres jim ni 
mogel do živega. 

Sledil je ogled keltske podzemne niše s kam-
nitimi maskami, za katero si zgodovinarji niso 
enotni, ali je bila grobnica ali morda zapor, 
bazilike marijinega vnebovzetja, kalikstove 
krstilnice s Sigvaldovo ploščo in rathisovega 
oltarja…

obiskali smo

 Čedad s Hudičevega mostu  Solbica

 Ozke ulice v Čedadu

 Hiše v Strmini
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Ob ostankih langobardskega limesa nas je 
pot vodila do Pušje vasi (Venzone), kjer smo 
imeli krajši postanek za obisk kraja, v katerem 
so po potresu lepo obnovili srednjeveške 
arhitekturne spomenike. 

Rezija

v zgodnjem popoldnevu smo prispeli do 
ene najlepših pokrajin zamejske Slovenije, 
do rezije, ki jo poznamo predvsem po pesmih 
in pravljicah (zverinice iz rezije).

rezija je že nekaj desetletij pogost cilj 
izletnikov iz Slovenije. Obiskujejo jo zaradi 
izjemno lepe gorske narave in domala vzorno 
ohranjenega okolja, pa tudi zaradi zanimivih 
ljudskih običajev, pesmi in plesov, dobrih jedi 
in številnih prireditev. rezijsko (slovensko) 
narečje postaja kar rozajanski knjižni jezik 
doline. V njem tiskajo knjige, časopise in 
plakate, v njem pa so zapisana tudi imena 
vasi na dvojezičnih krajevnih tablah. 

rezija je izrazita ledeniška dolina, ki se zajeda 
v osrčje kaninove skupine Julijskih Alp; odprta 
je na topli zahod proti Furlaniji, mogočna 
gmota kanina pa jo visoko in tesno objema 
s severa, vzhoda in juga.

Občina rezija zaobjema dolini rezije in Učje. 
bolj pogoste stike s kraji in ljudmi izven rezije 
so prebivalci doline pod kaninom razvili po 

letu 1837, ko je bila dokončana prva prevozna 
cesta, ki je vodila proti bili, vasi ob spodnjem 
vhodu v dolino. Tako se je začelo izseljevanje, 
ki je rezijanom omogočilo, da so spoznali dru-
ga ljudstva, kulture in tradicije, ki so jih potem 
uvedli tudi v domačih krajih. S tem pa nikakor 
niso izničili svoje identitete. izseljenstvo je 
tudi izboljšalo njihove življenjske razmere. Na 
začetku so rezijani svoj rojstni kraj zapuščali 
le v določenih letnih časih, kasneje pa so 
se dokončno preselili v kraje, kjer so delali, 
tako da je bila dolina postopoma vedno bolj 
zapuščena.

Tipična rezijanska kuhinja

V dolinah, kjer so bili kmetijski viri in proiz-
vodne dejavnosti skromne, je prehrana ljudi 
temeljila na polenti, krompirju, stročnicah in 
mlečnih izdelkih. meso so jedli redko, so pa 
pripravljali suhomesnate izdelke iz svinjine, ki 
so jih nato jedli pozimi.  Tradicionalni obrok je 
zaobjemal »minjëštro« iz krompirja in fižola, 
polento (jid) s sirom ali drugačno zabelo, 
ob praznikih pa so bili obroki zgolj nekoliko 
obilnejši. Tradicionalna pijača je bila sadjevec, 
edina alkoholna pijača, ki jo v goratem svetu 
izdelujejo s fermentacijo soka zmletih jabolk 
ali hrušk. radi so pili kavo.

Rezijani predstavljajo vzhodno-alpske 
slovanske prebivalce rezijanske doline, ki so 
zaradi geografske lege doline razvili značilno 
rezijansko govorico in kulturo. rezijanščina se 
v dialektu razlikuje od vasi do vasi. Nekateri jo 
imajo za slovanski mikrojezik, nekateri pa za 
slovensko narečje. Prvi zapis v rezijanščini je 
Očenaš iz 18. stoletja, ki je na ogled v cerkvi 

v bili (San giorgio). rezijanščina je konec 
20. stoletja dobila tudi svoj prvi pravopis. 
rezijansko narečje so študirali številni jeziko-
slovci. čeprav se rezijani v slovanski družbi 
izrekajo za Slovence (Slavince) in v italijanski 
družbi za italijane, ohranjajo tudi domačo 
pokrajinsko govorno etnično zavest. 

rezijanske ceremonije, pesmi, plesi in pravljice 
so samonikle in so v 20. stoletju našle mnoge 
predelave. Njihovo izročilo so uporabili slov-
enski skladatelji Alojz Srebotnjak, Jani golob, 
Aldo kumar in drugi.

obiskali smo

 Ravanca, rozajanska kulturska hiša

 Muzej brusačev

 Tipična rezijanska hiša  Ogled muzeja
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Kulturno društvo “Rozajanski dum” 
kulturno društvo »rozajanski dum« iz rezije 
je nastalo leta 1983 na pobudo krajevnih kul-
turnih delavcev z namenom, da bi spodbudili 
in ovrednotili lokalno kulturo. kulturna de-
javnost društva daje poseben poudarek jeziku 
oziroma krajevnemu narečju in zato sodeluje 
s priznanimi jezikoslovci in univerzami. Od 
vsega začetka je društvo priredilo raznovrstne 
pobude: tečaje rezijanske kulture v šolah, 
tečaje rezijanskega pravopisa in slovnice za 
odrasle, izdalo je razne publikacije (knjige, 
koledarje, glasilo »Naš glas / La nostra voce«), 
organiziralo razstave in kulturne dogodke v 
dolini ter v drugih krajih, vzpostavilo sodelo-
vanja s slovensko manjšino v deželi Furlanija 
- julijska krajina in z drugimi jezikovnimi 
manjšinami. 

z rezijo sem se kot majhna deklica najprej 
srečala s pomočjo njenih zverinic. Saj se spom-
nite pravljic s televizije, ki jih je med obiski 
rezije zbral etnolog dr. milko matičetov! 

»zbirka pravljic o zverinicah iz rezije, preko 
katere so Slovenci spoznali dolino pod 
kaninom, je prvič izšla leta 1973. devet pravljic 
je napisanih v rezijanščini, enainpetdeset pa v 
knjižnem jeziku. Ob izdaji so zbirko rezijanski 
publiki predstavili preko župnijskega biltena. 
Nekatere pripovedi iz knjige so kasneje svoje 
življenje zaživele na lutkovnih odrih, televiziji, 
radiu, v slikanicah, revijah. Že leta 1976 so 

posneli tudi nekaj kratkih animiranih filmov, 
katerih protagonistke so bile prav živali iz 
rezije. zvita lisica, vedno lačni volk, naivni 
zajček ali neotesana grdinica tako že več kot 
trideset let navdušujejo otroke in njihove 
starše.« (T. gruden, Primorski dnevnik) 

Potem smo v pevskem zboru prepevali 
rezijansko, ljudsko pesem po zapisu iz bile v 
priredbi  Alojza Srebotnjaka. Pesem je s svojim 
jezikom in ritmom res posebna, a mi je bila 
vedno silno zoprna, čeprav je kot nalašč vsak 
zborovodja vztrajal, da smo jo ohranjali na 
repertoarju in vedno znova prepevali. danes, 
ko jo poslušam v izvedbi Slovenskega okteta, 
jo seveda slišim čisto drugače.

ko smo prispeli v Solbico (Stolvizzo), je 
bilo, kot bi se znašli v eni od pravljic. hiše so 
pravzaprav prislonjene v strmo pobočje in do 
njih prideš samo peš.

Solbico so v 18. stoletju zgradili na pobočju 
sredi kamnite stene, potem ko je neurje 
uničilo prejšnje jedro vasi, ki se je nahajalo 
v nižinskem predelu. Tipične rezijanske hiše 
so bile trinadstropne, zidane so bile iz kamna, 
nekateri deli pa so bili leseni (streha, terase 
in stopnice, ki so vodile v drugo nadstropje, 
medtem ko so bile tiste v prvo nadstropje 
kamnite – obe stopnišči sta bili vsekakor 
zunanji). V pritličju so en prostor vedno upora-
bljali kot hlev ali lopo. V reziji, kjer so bile zime 
zelo dolge, so potrebovali tudi velik senik, da 
so lahko v tem obdobju hranili živino. Seniku 
je bilo namenjeno celo drugo nadstropje. 

bivalni del je bil običajno sestavljen iz dveh 
do štirih sob. do 20. stoletja, v katerem so 

postopoma uvedli peči na drva, so hiše 
ogrevali le s pomočjo ognjišča, ki je bilo v 
reziji pogosto brez dimnika, tako da je dim 
delno uhajal iz hiše le skozi majhno okence. 
V reziji je skoraj vse tipične stare hiše uničil 
potres leta 1976.

med slikovito predstavitvijo lokalnega vodiča 
(Sandro Quaglia) smo spoznali veliko novega 
o rezijanih, njihovi kulturi in jeziku in se 
poskušali naučiti nekaj rezijanskih besed. 
Ob tem smo se neizmerno zabavali: "kdo 
vam popravlja strehe na hiši?" "krovec." "in 
zakaj potem rečete streha in ne krov?" in tako 
naprej. Ob podobnih domislicah je ura minila 
kot bi mignil. 

Ogledali smo si še muzej brusačev. ko smo vs-
topili v zgledno urejene prostore in zagledali 
številna kolesa ter pripomočke brusačev, so 
na dan privreli spomini iz mladosti, ko so na 
domača vrata trkali brusači in vprašali, ali 
imamo kaj nožev in škarij za brusit. kar težko 
smo se poslovili od Sandra, a se je tudi njemu 
nekam mudilo.

Ura nas je priganjala na kosilo v bili, kjer je bila 
njihova česnova juha pravo odkritje, slikovita 
domača gostilna pa tudi.

Po kanalski dolini smo se mimo Trbiža vrnili 
domov. ko nas bodo naslednjič zasrbele pete, 
bomo šli na madžarsko.

Viri: 
www.primorski.it/dossiers/Priloge/6/39/• 
T. Gruden. Jezikovne skupnosti v videmski • 
pokrajini. Dolina rezija 1. do 3. del. Primorski 
dnevnik, 2013.

obiskali smo

 Barbara išče novo prevozno sredstvo Rezijanski česen

 Sandro v akciji
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šport in rekreacija

kljub letošnjim vremenskih nepredvidljivostim je v zimski sezoni 
Sindikat delavcev zdravstvene nege organiziral štiri smučarske dni 
na bližnjih avstrijskih smučiščih.

izbrali smo naslednja smučišča:
11.1. Nasffeld•	
25.1. gerlitzen•	
26.1. bad kleinkircheim•	
23.2. gerlitzen•	

gerlitzen ali Osojščica se v osrčju avstrijske koroške 
vzpenja do nadmorske višine 1911m. 60 km najbolje 
pripravljenih prog, moderne žičniške naprave, široke 
smučarske proge vseh težavnostnih stopenj in 
najnovejše zasneževalne naprave zagotavljajo sanjsko 
panoramsko smučarsko zabavo.

Pogorje Nockerberge, ki obkroža kraje bad 
kleinkirchheim (poznan po smučarskem asu Franzu 
klammerju, po njem so poimenovali progo za svetovni 
pokal), St. Oswald in Falkert, predstavlja največje 

Marjanca Čegovnik

Ko sindikat organizira 
smučanje...

koroško smučarsko področje. Ob našem prihodu je bilo obsijano s 
soncem in nam podarilo vrhunsko smuko.

Nassfeld ali mokrine leži na jugu Avstrije. V mokrinah, ki sodijo med 
najboljših 10 smučišč v Avstriji, je vedno dovolj snega in sonca. 
Velikost smučišča, raznolika ponudba smučarskih prog in moderne 
žičniške naprave so prepričali tudi nas.

Vsakokrat smo preživeli lep smučarski dan. Lovili smo jutranje ure, 
ko smo lahko izbirali med številnimi, prvovrstno urejenimi programi, 
kasneje pa se v toplih kočah ob hrani in topli pijači okrepčali in 
pogreli. še posebej smo bili zadovoljni z družbo, ki je na avtobusu 
vsakokrat pripravila pravo malo zabavo.



Nagrajenci križanke 62. številke Vizite:
1. nagrada: Erna hostnik, Straža
2. nagrada: marija Judež, mirna peč
3. nagrada: martin kastelic, gabrje

Pravilna rešitev gesla se glasi: NAJLEPšE 
ŽELJE

Nagrade bomo nagrajencem poslali po pošti. 

Nagrade današnje križanke so:
1. NAgrAdA: knji ga
2. NAgrAdA: praktično darilo
3. NAgrAdA: praktično darilo
Pra vil no iz pol nje ne ku po ne kri žan ke poš lji te na 
na slov ured niš tva:

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


