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REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA V LETU 2010

KAR IščEš, TO NAJDEš!

STROKOVNO POROčILO ZA LETO 2010
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uvodniki - vmesniki

Tako kot vsako leto v mesecu marcu, tudi to 
številko glasila zaznamujejo podatki o našem 

poslovanju v preteklem letu. V poslovnem letu 
2010 smo nadaljevali z uresničevanjem strateških 
usmeritev, ki smo jih opredelili v Strateškem raz‑
vojnem programu 2007 – 2012, med katerimi 
so zagotavljanje kakovostnega zdravstvenega 
varstva na sekundarni ravni za uporabnike Do‑
lenjske in Bele krajine,  pri čemer je pomembno 
povečevanje zdravstvenih storitev na področjih, 
ki se izkažejo, da jih prebivalstvo potrebuje, s 
čim boljšo dostopnostjo in kakovostjo ter čim 
krajšimi čakalnimi dobami. Bolnišnica se je tudi 
v letu 2010 trudila voditi takšno finančno poli‑
tiko in sprejemala ukrepe, da je usklajevala pri‑
hodke z odhodki ter zagotavljala kratkoročno in 
dolgoročno plačilno sposobnost. 

Finančni načrt za leto 2010 je bil zasnovan na re‑
alizaciji pogodbe z ZZZS iz leta 2009. Predviden 
je bil prihodek v višini 49.924.608 €  in predvideni 
odhodki v enaki višini. 

Pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
je bila v letu 2010 sklenjena v prvem četrtini leta 
2010. Ker so bili pogoji poslovanja znani, smo v 
bolnišnici že zgodaj pripravili in sprejeli program 
ukrepov za zagotavljanje uspešnosti poslovanja.  
Nedvomno je realizacija ukrepov v višini 61 % 
prispevala h končnemu pozitivnemu rezultatu.

Zadovoljni smo z opravljenim delom tako v 
akutni bolnišnični obravnavi kot v specialistično 
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ambulantni dejavnosti. V letu 2010 smo do ZZZS 
realizirali 20.369 primerov, oziroma 27.572 uteži 
v ABO, kar v primerjavi z letom 2009 pomeni za 
3,13 % več,  oziroma 830 uteži  več od plana. 
Program do ZZZS smo presegli za 3,04 %. V ne‑ 
akutni bolnišnični obravnavi smo realizirali  
9.627 bolniško‑oskrbnih dni, kar je za 3,18 % 
več kot v letu 2009. V specialistično ambulantni 
dejavnosti je bilo opravljeno 175.974 obiskov, 
oziroma 2.099.596  točk. Plan je bil dosežen v 
višini 96,27 % pri obiskih in pri točkah 96,27 %.  
Povprečna utež SPP primerov bolnišnice je bila 
dosežena v višini količnika  1,35 in je višja za 1,50 % 
glede na leto 2009.

Finančni izid poslovanja bolnišnice izkazuje, da je 
bila izkoriščenost in poraba virov sredstev v me‑
jah planiranih sredstev in da leto zaključujemo z  
9.512 € presežka prihodkov nad odhodki. Prihodek 
je bil v letu 2010 dosežen v višini 50.112.161 €  
in je bil glede na realizacijo v letu 2009 nižji za 5,35 %, 
glede na  plan pa višji  za 0,38 %. V kolikor bi dobili  
plačilo s strani ZZZS za celotni  realizirani program, 
bi bil prihodek višji za  985.110 €.

Prihodki bolnišnice so v primerjavi s preteklim 
letom nižji, ker so bila v prihodku za leto 2009 
prikazana tudi sredstva v višini 2.829.000 €, ki 
smo jih prejeli s strani MZ za pokrivanje izgub iz 
preteklih let. 

Odhodki bolnišnice so se v letu 2010  glede na 
leto 2009 znižali za 0,58 %, glede na plan pa so 
bili višji za 0,36 %. Tudi v letu 2010 smo veliko 
naporov usmerjali v obvladovanje stroškov, tako 
stroškov dela kot stroškov materiala in storitev. V 
začetku leta 2010 je bil sprejet program ukrepov 
za zmanjšanje stroškov, ki je v svoji izvedbi prispe‑
val k uspešnemu rezultatu poslovanja, hkrati  pa je 
vzpodbudil aktivnosti, da smo v sredini leta začeli 
projekt beleženja stroškov po pacientu, ki v svoji 
zasnovi daje preglednost stroškov, izboljšuje 
nabavno verigo materialov in storitev ter bo v 
zaključni fazi pokazal realne stroške obravnave 
posameznega primera in storitve. Zahteven in 
obširen projekt se nadaljuje tudi v letu 2011.

Število zaposlenih na dan 31.12.2010 je glede na 
leto 2009 višje za šest delavcev. Dokaj ugodna 
kadrovska zasedenost pri zdravnikih speciali‑ 
stih, ki smo jo dosegli v letu 2006 in se nam je 
začela v  letu 2007 in 2008 močno slabšati, je v 
letu 2010 spet nekoliko ugodnejša. Število zapos‑
lenih zdravnikov se je v lanskem letu povečalo v 
primerjavi z  letom 2009 za 8,3 %, vendar na račun 
specializantov in sekundarijev. 

Kljub boljši kadrovski zasedbi dosegamo plan 
števila zdravnikov v višini 77,96 %, število 
zdravnikov iz ur pa v višini 94,15 %. Največji 
kadrovski deficit imamo na področju interne 

medicine in pulmologije ter anesteziologije in 
splošne kirurgije.

Tudi v letu 2010 smo vodili aktivnosti v smeri 
zagotavljanja ciljev kakovosti. Vzpostavljen 
sistem kakovosti po mednarodnem standardu 
ISO 9001:2000 v Splošni bolnišnici Novo mesto 
je s strani zunanjih presojevalcev tudi v letu 2010 
uspešno prestal presojo, le‑tega pa smo v pre‑
teklem letu nadgradili še z zahtevami standarda 
ISO 9001:2008 Aktivno smo sodelovali tudi v 
projektih  kakovosti, ki jih vodita Ministrstvo za 
zdravje in Zdravniška zbornica. Poleg HACCP 
standarda, smo tudi letos na področju pranja 
tekstilij potrdili standard kakovostne nege tekstilij  
RAL –GZ 992/1 in ustvarili pogoje za pridobitev 
standarda RAL‑GZ 992/2.  

Na poslovanje javnih zdravstvenih zavodov je 
globalna recesija posegla šele v letu 2010. Z 
ukrepi ZZZS in vladnimi ukrepi so se nam cene 
zdravstvenih storitev na leto 2009 zmanjšale za 
6,6 %, kar v zmanjšanju prihodkov bolnišnice 
pomeni 2,7 milijona €. Od zaposlenih v zdravst‑
vu so te omejitve zahtevale veliko naporov in 
spretnosti pri iskanju rezerv, da smo ohranili 
pravice zavarovanih oseb ‑ pacientov in obseg 
storitev na enakem nivoju kot smo ga dosegli 
v letu 2009. 

Doseženi pogodbeni dogovor z ZZZS v letu 
2010 bo osnova tudi za poslovanje v letu 2011. 
Ob nespremenjenih programih in enakem ob‑
segu sredstev kot v letu 2010 bolnišnica težko 
načrtuje povečan razvoj. Ob naraščanju materi‑
alnih stroškov, potrebah po dodatnem zaposlo‑
vanju in potrebah po vedno novih in modernejših 
aparaturah in novih tehnologijah, bo skoraj 
nemogoče ohranjati sedanje stanje finančnega 
poslovanja. Kljub temu smo finančni načrt za leto 
2011 zastavili razvojno, posebej pa naj izpostavim 
dva velika in nadvse pomembna projekta: izgrad‑
njo urgentnega centra in internega oddelka ter 
v okviru projekta učinkovite rabe energije sa‑  
nacijo fasade na kirurški stavbi, izolacije podstrešij,  
zamenjavo oken na vseh starih stavbah in izgrad‑
njo trigeneracije.  Za projekt učinkovite rabe 
energije smo pridobili nepovratna sredstev EU 
sklada v višini 3.884.502 EUR‑a.

Za dosežene uspehe v letu 2010 se zahvaljujem 
vsem zaposlenim, še posebej zaposlenim na 
področjih, kjer smo se srečevali s slabo kadrovsko 
zasedenostjo, da so z lojalnostjo, prizadevnim 
delom in predanostjo izpolnjevali začrtane pro‑
grame in s tem pripomogli, da smo ustvarjali vizijo 
prijazne in kakovostne bolnišnice. Upam in ver‑
jamem, da bomo složno delali in izpolnjevali cilje 
bolnišnice tudi v tem letu. 

Mira Retelj, direktorica
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Krešimir Paliska  in Janez Usenik  

Akreditacija DNV – NIAHO je uradno priznana akreditacija za bolnišnice, ki kot 
osnovo vključuje zahteve standarda ISO 9001 in omogoča prilagoditev nacionalni 
zakonodaji. 

DNV – Det Norske Veritas je mednarodna organizacija, ki je bila leta 1864 
ustanovljena v Oslu na Norveškem in ima preko 300 pisarn v 100 državah sveta. 
DNV fundacija je tudi prva evropska uradno priznana akreditacija za bolnišnice v 
ZDA, pred dvemi leti pa je podpisala pogodbo še za akreditacijo 
250 bolnišnic v Veliki Britaniji. 

Pridobitev akreditacije DNV zagotavlja večjo varnost za 
paciente v bolnišnici in pomeni večjo prepoznavnost 
med evropskimi bolnišnicami. S pridobljenim cer‑
tifi katom bi lahko novomeška bolnišnica postala 
zanimiv partner za tuje zavarovalnice in s tem 
posledično tudi za paciente iz tujine. V letu 
2014, ko bo začela veljati evropska direktiva o 
čezmejnem zdravljenju in bodo morale akredi‑
tacijo imeti vse slovenske bolnišnice, bo lahko 
bolnišnica pridobila prve bolnike iz tujine.

DNV‑NIAHO akreditacijo sta si v Sloveniji že pri‑
dobila KOPA Golnik  in Univerzitetni rehabilitacijski 
institut RS Soča, v postopku pridobivanja akredi‑
tacije pa so Splošna bolnišnica Jesenice, Ortopedska 
bolnišnica Valdoltra in Diagnostični center Bled.

Akreditacija  DNV – 
NIAHO

V torek, 15. marca 2011, je v bolnišnici potekala predstavitev 
akreditacije DNV – NIAHO, ki sta jo vodila g. Janez Ovsenik 
z Instituta za upravljanje v zdravstvu in generalni direktor 
DNV za Evropo g. Krešimir Paliska.

Krešimir Paliska  
predstavlja 
fundacijo DNV
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Vir: MZ, Zapisnik seje strokovnega sveta SB NM

PROJEKT 
ENERGETSKE 
SANACIJE 
SPLOŠNE 
BOLNIŠNICE 
NOVO MESTO

Projekt predvideva zamenjavo oken, fasad, instalacij in izolacijo 
podstrešja na starih objektih.

Tako so delavci kljub zimskemu času in nizkim temperaturam že 
zamenjali okna na oddelkih/odsekih za fi zioterapijo, patologijo, 
diabetes, urologijo, ortopedijo, nevrologijo, nadaljevali bodo na 
drugem koncu “kirurške” stavbe, kjer so očesna ambulanta, dializa, 
visceralni, travmatološki in otroški oddelek, nato v veznih hodnikih 
3, 2.,1. nadstropja, pritličja in kleti, sledil bo predel dermatološke 
ambulante, oddelka za radiologijo, CTD, EIT, septične operacijske, 
urgence, endoskopij in nazadnje kirurške avle. Dela bodo predvi‑
doma trajala do poletja, hkrati pa so se na kirurški stavbi že začela 
dela na izolaciji fasade.

V naši bolnišnici že od začetka februarja poteka intenzivna menjava stavbnega pohištva kot del Pro-
jekta energetske sanacije stavb iz razpisa natečaja za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada EU 
(Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb). Po podatkih MZ so v prvi del vključene bolnišnice, 
ki so imele pripravljeno investicijsko in projektno dokumentacijo ter razširjen energetski pregled. 

Za projekt so predvidena sredstva v višini 5.179.000 €, od tega 
bo bolnišnica prispevala 1.295.000 €, ostalo pa bodo namenska 
sredstva Kohezijskega sklada EU.

Za dela v letu 2011 so po izvedenih postopkih javnega naročanja 
predvidena sredstva v višini 2.173.000 €. Od sredstev EU lahko v 
letu 2011 koristimo 1.290.000 €, 425.000 € bo sredstev bolnišnice, 
razliko v višini 457.000 € pa bo potrebno pokriti s pomočjo pre‑
mostitvenega kredita.

Skupna vrednost načrtovanih investicij v energetsko učinkovitost 
slovenskih bolnišnic bo, na osnovi posredovanih podatkov, 30 
milijonov evrov. 

Začenja se obnova fasade

Postavljanje odra

Nova okna na delu kirurške stavbe
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»PRAVICO IMAM SLIŠATI IN RAZUMETI« 
Ministrstvo za zdravje je v želji, da bi bili vsi, ki imajo 
težave sluhom, seznanjeni s pravicami in postopki, 
kako pridobiti slušni aparat iz obveznega zdravstve‑
nega zavarovanja, skupaj z nevladno organizacijo, ki 
zastopa osebe z okvaro sluha, pripravilo zloženko »Pra-
vico imam slišati in razumeti«, s pomočjo katere naj 
bi zdravstveno osebje in uporabnike opozorili, da so 
med pacienti lahko tudi osebe, ki imajo zaradi različnih 
vzrokov težave s sluhom in razumevanjem. 

Naglušna oseba pri komunikaciji in sporazumevanju 
uporablja preostanek sluha, ki ga lahko izkorišča v opti‑
malnih pogojih in si pri razumevanju slišanega pomaga 
s slušnim aparatom. 

Zloženka prinaša informacije o tem, kakšen pripomoček 
je slušni aparat, kdo in kdaj ga uporablja, natančno 
opisuje vrste slušnih aparatov, način predpisovanja 
pripomočka, način izdaje in nakup, vzdrževanje, 
ravnanje v primeru okvar in poškodb aparata,...

Več informacij lahko pacienti dobijo na spletni stra‑
ni: www.zveza‑gns.si oziroma na Centru možnosti v 
Ljubljani, Drenikova 24, kjer lahko brezplačno preiz‑
kusijo tehnične pripomočke in dobijo ustrezno pravno 
pomoč.

Zloženka MZ in Zveze 
gluhih in naglušnih 

Slovenije

Vir: MZ.
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tako smo delali

Cvetka Barbo, vodja fi nančne službe

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA V 
LETU 2010

V letu 2010 smo delovni program realizirali v 
celoti. Prav tako je bil realiziran delovni 
program, dogovorjen s pogodbo do ZZZS. 

Splošna bolnišnica Novo mesto je v letu 2010 v akutni bolnišnični 
dejavnosti obravnavala 21.727 bolnikov in tako realizirala 20.801 
SPP primerov po posameznih dejavnostih, za katere je bilo reali‑
zirano 109.212 oskrbnih dni. V primerjavi s preteklim letom se je 
število SPP primerov znižalo za  1,29%, kar je bila posledica izgube 
411 SPP primerov zaradi nacionalnega razpisa. 

Število oskrbnih dni v akutni bolnišnici se je znižalo za 1,88%, kar 
je posledica nižanja ležalne dobe v akutni bolnišnici in prenosa 

DEJAVNOST OBRAČUNSKA ENOTA Realizacija 
2009

Plan 2010 Realizacija 
2010

IND re10/pl IND re10/09

HOSPITALNA 
DEJAVNOST

št. SPP primerov 21.043 19.821 20.801 104,94 98,85

št. uteži 28.190 26.514 28.125 106,08 99,77

št.BOD ‑doječe mame + 
spremstvo

3.810 4.100 4.477 109,20 117,51

št. BOD neakutna 
obravnava

9.394 9.319 9.644 103,49 102,66

SPEC.AMBULANTNA 
DEJAVNOST

št.obiskov 171.414 164.378 168.491 102,50 98,29

število točk 2.034.956 2.043.021 2.028.752 99,30 99,70

operacije 
katarakt‑ambulanta

553 576 579 100,52

GIN DISPANZER število količnikov 32.020 34.373 36.308 105,63 113,39

HEMODIALIZE število dializ 17.452 17.928 17.579 98,05 100,73

zdravljenja nekaterih bolnikov v enodnevno bolnišnico.  V progra‑
mu neakutne bolnišnične obravnave  smo zdravili 596 bolnikov 
in tako realizirali 9.644 oskrbnih dni. Skupna povprečna ležalna 
doba se je znižala za 1,44 % oziroma iz 5,55 dni v letu 2009 na 
5,47 dni v letu 2010. 

V specialistično ambulantni dejavnosti je bilo realiziranih 2.028.752  
točk, 168.491 obiskov in 579 operacij sive mrene. V primerjavi s 
preteklim letom je realizacija točk nižja za 4,16%, realizacija obisk‑
ov pa za 3,6%.  V dializni dejavnosti je bilo realizirano 17.579 dializ, 
kar je  1,95 % manj od planiranih. V primerjavi s preteklim letom 
pa je realizacija dializ višja za 127 dializ oz. 0,07%. 

Realizacija delovnega programa do ZZZS predstavlja 99,41% 
celotne realizacije delovnega programa v bolnišnici (glej tabeli 
1 in 2). 

Tabela 1: 
Realizacija 
delovnega 
programa 

DEJAVNOST OBRAČUNSKA 
ENOTA

Realizacija 2009 Plan 2010 Realizacija 2010 IND re10/pl IND re10/09

HOSPITALNA  
DEJAVNOST

št. SPP primerov 20.942 19.709 20.671 104,88 98,71

št. uteži 28.014 26.362 27.947 106,01 99,76

št.BOD ‑doječe mame 
+ spremstvo

3.810 4.056 4.468 110,16 117,27

št. BOD neakutna 
obravnava

9.347 9.285 9.627 103,68 103,00

SPEC.AMBULANTNA 
DEJAVNOST

št.obiskov 173.761 163.869 167.497 102,21 96,40

število točk 2.106.627 2.036.260 2.019.377 99,17 95,86

operacije katarakt‑
ambulanta

553 576 579 100,52 104,70

GIN DISPANZER število količnikov 31.958 34.308 36.247 105,65 113,42

HEMODIALIZE število dializ 17.406 17.901 17.565 98,12 100,91

Tabela 2: 
Realizacija 
delovnega 
programa 

do ZZZS
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POSLOVANJE
ELEMENTI l.2006 l.2007 l.2008 l.2009 l.2010

PRIHODKI 38.017.119 41.325.996 48.743.285 52.947.447 50.112.161

ODHODKI 38.016.523 41.325.884 48.725.949 50.394.532 50.102.649

POSL.REZULTAT 597 112 596 2.552.915 9.512

GOSPODARNOST 100,00 100,00 100,04 105,07 100,02

DELEŽ DOB./IZG.V CP 0,00 0,00 0,00 4,82 0,02

Doseženi prihodki so v letu 2010 znašali 50.112.161 
€ in so za 5,35 % nižji od prihodkov v letu 2009 ter 
za 0,38 % višji od planiranih.

Vsi odhodki so v letu 2010 znašali 50.102.649 €  in 
so se  znižali glede na preteklo leto za 0,58 %, v 
primerjavi s planom pa so porasli za 0,36 %

Leto 2010 je bolnišnica zaključila s presežkom 
prihodkov nad odhodki v višini 9.512 €, kar znaša  
0,02 %  celotnega prihodka. 

Tabela 3: Poslovni izid v letih od 2005 do 2010

Graf 1: 
Gospodarnost 
poslovanja

BESEDILO real.2009 STR RFN 2010 real 2010 STR ind re10/re09 ind re10/RFN

PRIHODKI SKUPAJ 52.947.447 100,00 49.924.608 50.112.161 100,00 94,65 100,38

PRIHODKI IZ POSLOVNE 
DEJAVNOSTI

49.922.916 94,29 49.832.206 49.803.769 99,38 99,76 99,94

PRIHODKI OD 
FINANCIRANJA

45.995 0,09 7.048 35.332 0,07 76,82 501,32

IZREDNI PRIHODKI 2.931.215 5,54 75.851 259.080 0,52 8,84 341,56

PREVREDNOST.
POSLOVNI PRIHODKI

47.321 0,09 9.503 13.980 0,03 29,54 147,10

ODHODKI SKUPAJ 50.394.531 100,00 49.924.608 50.102.649 100,00 99,42 100,36

STROŠKI DELA 29.033.452 57,61 29.137.920 29.361.910 58,60 101,13 100,77

OBRAČUNANE PLAČE 22.502.377 44,65 22.569.884 22.629.846 45,17 100,57 100,27

DAJATVE NA PLAČE 3.590.456 7,12 3.601.227 3.612.839 7,21 100,62 100,32

DRUGI STROŠKI DELA 2.940.619 5,84 2.966.808 3.119.225 6,23 106,07 105,14

STROŠKI MATERIALA 
IN STORITEV

18.725.822 37,16 18.274.036 18.781.543 37,49 100,30 102,78

STROŠKI MATERIALA 14.226.617 28,23 13.745.105 14.198.974 28,34 99,81 103,30

Stroški zdravstvenega 
materiala

11.360.563 22,54 10.920.440 11.221.219 22,40 98,77 102,75

Ostali stroški 
materiala

2.866.054 5,69 2.824.665 2.977.755 5,94 103,90 105,42

STROŠKI STORITEV 4.499.205 8,93 4.528.931 4.582.569 9,15 101,85 101,18

AMORTIZACIJA 2.172.339 4,31 2.381.554 1.760.128 3,51 81,02 73,91

DRUGI STROŠKI 86.117 0,17 87.409 104.967 0,21 121,89 120,09

ODHODKI 
FINANCIRANJA

340.995 0,68 10.164 15.174 0,03 4,45 149,29

IZREDNI ODHODKI 246 0,00 1.000 8.908 0,02 3621,14 890,80

PREVREDNOT.
POSLOVNI ODHODKI

35.561 0,07 32.525 70.019 0,14 196,90 215,28

PRESEŽEK PRIHODKOV 
NAD ODHODKI

2.552.916 4,82 0 9.512 0,02

Tabela 4: 
Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2010
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PRIHODKI
Celotni prihodki doseženi v letu 2010, so znašali 50.112.161 €  in 
so bili za 5,35 % nižji od doseženih v letu 2009 in 0,38 % višji od 
načrtovanih.

Prihodki od poslovanja v strukturi prihodkov predstavljajo 
99,38 %, prihodki od fi nanciranja 0,07 %, izredni prihodki 0,52 % 
in prevrednotovalni prihodki 0,00 % glede na celotne prihodke 
za leto 2010.

Finančni prihodki so znašali 35.332 € in predstavljajo 0,07 % delež 
v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za 
občasno vezane depozite prostih sredstev. 

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki izvirajo iz 
opravljanja programa iz Pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavaro‑
vanje v letu 2010, predstavljajo 83,98 % vseh prihodkov bolnišnice. 
Poleg tega pridobivamo še prihodke iz prostovoljnih zavarovanj 
preko zavarovalnic Adriatic, Triglav in Vzajemna zdravstvena za‑
varovalnica, ki predstavljajo 8,43 % ustvarjenih prihodkov.  

ODHODKI
Vsi odhodki so v letu 2010 znašali 50.102.649 €  in so se znižali 
glede na preteklo leto za 0,58 %, v primerjavi s planom pa so 
porasli za 0,36 %

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,81 %, fi nančni odhodki 
in izredni odhodki 0,05 %, ter prevrednotovalni odhodki 0,14  % 
glede na celotne odhodke za leto 2010.

Graf 2: Struktura prihodkov

Graf 3: Struktura odhodkov

BESEDILO real.2009 STR RFN 2010 real 2010 STR ind re10/re09 ind re10/RFN

LEKARNIŠKI MATERIAL 11.360.563 22,54 10.920.440 11.221.219 22,40 98,77 102,75

ŽIVILA 703.278 1,40 713.827 667.087 1,33 94,85 93,45

PORABA PISARNIŠKEGA MATERIALA 142.288 0,28 144.422 139.291 0,28 97,89 96,45

PORABA PRALNIH IN ČISTILNIH SRED. 105.328 0,21 106.908 103.424 0,21 98,19 96,74

PORABA VODE 132.307 0,26 134.291 128.232 0,26 96,92 95,49

POR.MAT.ZA VZDRŽ.IN NADOM.DELOV 
TER OSTALEGA MATERIALA

464.499 0,92 471.041 718.701 1,43 154,73 152,58

ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN 
OSTALEGA MATERIALA

148.856 0,30 151.089 147.398 0,29 99,02 97,56

PORABA ELEKTRIČNE ENER. 508.810 1,01 432.488 348.416 0,70 68,48 80,56

PORABA KURIVA 568.162 1,13 567.536 646.605 1,29 113,81 113,93

STROKOVNA LITERATURA 92.526 0,18 103.062 78.602 0,16 84,95 76,27

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 14.226.617 28,23 13.745.105 14.198.974 28,34 99,81 103,30

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2010 znašali 18.781.543 € in so bili za 0,30 % višji od doseženih v letu 2009 in 
za 2,78 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 37,49 %. 

Stroški materiala so v letu 2010 znašali 14.198.974 € in so bili za 0,19 % nižji od doseženih v letu 2009 in za 3,30 % višji od načrtovanih. 
Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 28,34 %.

Tabela 5: Stroški materiala
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Poraba materiala
V stroških porabe materiala največji delež v strukturi predstavljajo 
zdravila in ostali medicinsko potrošni material in sicer 22,40 % 
celotnih odhodkov. V primerjavi s preteklim letom so se znižali  
za 1,38 %,  primerjavi s planiranim pa so porasli za 2,75 %. 

Stroški porabe zdravil in medicinsko potrošnega materiala so se 
v primerjavi z letom 2009 znižali za 1,38 %, kar izhaja in beleženja 
porabe na pacienta ter ureditve konsignacijskih skladišč. 

Graf 4: Struktura porabe zdravil in medicinsko potrošnega 
materiala

besedilo l.2006 l.2007 l.2008 l.2009 l.2010 ind 10/09

poraba vode

€/m3 2,90 2,36 2,32 2,35 2,22 101,29

m3 68.050 62.489 57.984 56.631 58.010 97,67

poraba elektrike

€/kWh 0,059 0,077 0,099 0,119 0,071 120,20

kWh (v 1000) 3.826,90 4.284,89 4.195,20 4.344,40 4.332,85 103,56

poraba zemeljskega plina

€/m 0,38 0,37 0,49 0,427 0,436 88,04

m3 (v 1000) 1.317,05 1.362,93 1.341,77 1.314,04 1.441,87 97,93

Tabela 6: Stroški porabe energije

Energija (zemeljski plin, elektrika, voda)

Poraba energentov je bila v letu 2010 
kljub povečani porabi zemeljskega 
plina nižja od porabe v letu 2009 
predvsem iz naslova znižanja cene 
električne energije. 

Stroški storitev
Stroški storitev so v letu 2010 znašali 
4.582.569 € in so bili za 1,85 % višji 
od doseženih v letu 2009 in za 1,18% 
nižji od načrtovanih. Delež glede na 
celotne odhodke bolnišnice znaša 
9,15 %.

BESEDILO real.2009 STR RFN 2010 real 2010 STR ind re10/re09 ind re10/RFN

POŠTNE IN TELEFONSKE 
STORITVE

129.232 0,26 131.171 132.342 0,26 102,41 100,89

STOR. ZA PREVOZ BOLNIKOV, 
MATERIALOV

60.351 0,12 82.863 73.322 0,15 121,49 88,49

STOR. ZA SPROTNO 
VZDRŽEVANJE

664.624 1,32 674.593 657.491 1,31 98,93 97,46

STOR.ZA INVESTICIJSKO 
VZDRŽEV.

196.883 0,39 199.836 43.177 0,09 21,93 21,61

POVRAČILA V ZVEZI Z IZOB. 402.145 0,80 426.068 421.879 0,84 104,91 99,02

LABORAT. STORITVE 960.856 1,91 940.030 948.077 1,89 98,67 100,86

STR.PODJEMNIH POG ZA 
ZDRAVST.STORITVE

716.429 1,42 716.500 785.772 1,57 109,68 109,67

STR.ZUNANJIH IZVAJALCEV ZA 
ZDRAVSTV.STORITVE

224.502 0,45 225.000 319.481 0,64 142,31 141,99

STORITVE ZTM 375.354 0,74 375.000 334.870 0,67 89,21 89,30

PROIZVODNE IN NEPROIZ.
STORITVE

357.006 0,71 365.136 376.511 0,75 105,46 103,12

STORITVE ZA VARSTVO OKOLJA 114.922 0,23 116.646 113.596 0,23 98,85 97,38

STORITVE RAČUNALNIŠTVA 118.112 0,23 119.884 176.203 0,35 149,18 146,98

OSTALI STROŠKI STORITEV. 
POR.MATERIALA

178.789 0,35 156.204 199.849 0,40 111,78 127,94

STROŠKI STORITEV 4.499.205 8,93 4.528.931 4.582.569 9,15 101,85 101,18

Tabela 7: Stroški storitev
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STROŠKI DELA so v letu 2010 
znašali 29.361.910 € in so bili 
za 0,57 % višji od doseženih v 
letu 2009 in za 0,27 % višji od 
načrtovanih. Delež v celotnih 
odhodkih znaša 58,60 %. 

Bruto plače v strukturi vseh 
strukturi vseh stroškov znašajo 
22.630 tisoč € oziroma 45,17% 
vseh stroškov, bruto prispevki 
4.021 tisoč € oziroma 8,03% vseh 
stroškov, ostala povračila zapos‑
lenim pa 2.711 tisoč € oziroma 
5,41% vseh stroškov. Rast plač je 
v skladu z makroekonomskimi 
izhodišči, ki smo jih upoštevali 
pri pripravi fi nančnega načrta 
(nominalna rast plače na zapos‑
lenega 1,1%).

BESEDILO real.2009 STR RFN 2010 real 2010 STR ind re10/
re09

ind re10/
RFN

BRUTO PLAČE 22.502.377 44,65 22.569.884 22.629.846 45,17 100,57 100,27

PRISPEVKI OD PLAČ 3.590.456 7,12 3.601.227 3.612.839 7,21 100,62 100,32

PREMIJA ZA PROST.
POK.ZAVAROVANJE

396.340 0,79 397.529 408.139 0,81 102,98 102,67

DPZ - PRISP.SBNM 58.907 0,12 59.083 62.163 0,12 105,53 105,21

REGRES ZA LD 687.911 1,37 685.772 713.319 1,42 103,69 104,02

POVRAC.STR. ZA 
PREVOZ IN PREH.

1.496.451 2,97 1.630.254 1.671.709 3,34 111,71 102,54

OSTALA POVRAČILA 
DELAVCEM 

301.010 0,60 194.169 263.894 0,53 87,67 135,91

STROŠKI DELA 29.033.452 57,61 29.137.919 29.361.910 58,60 101,13 100,77

Tabela 8: Stroški dela

Zaposleni po skupinah delovnih 
mest

Število zaposlenih 
- razporeditev 
31.12.2009

Struktura

E1 - Zdravniki 149 14,80

E2 - Farmacevtski delavci 12 1,19

E3 - Medicinske sestre in babice 470 46,67

E4 - Zdravstveni delavci in 
zdravstveni sodelavci

72 7,15

J - Spremljajoča delovna mesta 
(J1, J2, J3)

301 29,89

B - Poslovodni organi 3 0,30

SKUPAJ 1.007 100,00

Tabela 9: Zaposleni po skupinah delovnih mest na dan 
31.12.2010 

Zaposleni 2009 str 2010 str indeks

nedoločen čas 895 89,41 930 92,35 103,91

določen čas 95 9,49 64 6,36 67,37

sekundariji 11 1,10 13 1,29 118,18

Skupaj 1.001 100,00 1.007 100,00 100,60

Tabela 10: Število zaposlenih za določen in nedoločen čas 

vsi ostali zdravstveni delavci in sodelavci pa 7,15 %.

V skupini J – spremljajoča delovna mesta, je razporejenih tudi 
8,64 % zaposlenih (zdravstvenih administratorjev in bolniških 
strežnic), ki po metodologiji za izračun kazalnikov poslovne 
učinkovitosti sodijo med zdravstvene sodelavce.  

Število zaposlenih za določen čas je na dan 31.12.2010 nižje 
kot na dan 31.1.22009, predvsem na račun znižanja števila 
pripravnikov.  

KADRI

V povprečju je bilo v letu 2010 zaposlenih  996 delavcev. Na dan 
31.12.2010 je bilo skupno zaposlenih 1007 delavcev. Za določen 
čas je bilo zaposlenih 77 delavcev, od tega 7 pripravnikov in 3 
zdravniki pripravniki. Glede na leto 2009 je število zaposlenih 
višje za 0,2 %. 

Z uveljavitvijo novega Zakona o sistemu plač v javnem sek‑
torju smo zaposlene razvrstili v skupine B, E in J. V skupino E so 
razvrščeni zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci z izobrazbo 
medicinske in zdravstvene smeri, medtem ko so v skupini J raz‑
porejeni vsi ostali zaposleni, vključno z bolniškimi strežnicami in 
zdravstvenimi administratorji.

V strukturi zaposlenih predstavlja največji delež kader za zdravst‑
veno nego (diplomirane medicinske sestre, zdravstveni tehniki in 
babice) v višini 46,67 %.  Zdravniki predstavljajo v strukturi 14,80 %,
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Zdravstveni absentizem 
V SB Novo mesto v letu 2010 beležimo porast zdravstvenega  
absentizma glede na prejšnje leto, tako v številu primerov kot 
v številu dni. 

Poleg odsotnosti iz naslova boleznin je bilo v letu 2010 odsotnih 
še v povprečju 41 zaposlenih (86.344 ur) na porodnem oziroma 
starševskem dopustu, skupaj je v letu 2010 koristilo ta dopust 
95 zaposlenih. Prav tako pa je še 15 zaposlenih, ki iz naslova 
starševstva delajo skrajšani delovni čas.    

Graf 5: Struktura absentizma

BESEDILO 2009 Str 2010 Str indeks št.zap.iz ur

boleznine v breme delodajalca 7.265 29,56 7.530 28,90 103,65 28,85

boleznine v breme ZPIZ 3.754 15,27 5.431 20,84 144,69 20,81

nega + spremstvo 1.172 4,77 983 3,77 83,91 3,77

krvodajastvo 106 0,43 112 0,43 106,15 0,43

invalidi 1.442 5,87 1.207 4,63 83,71 4,63

starševski dopust 10.838 44,10 10.793 41,42 99,58 41,35

SKUPAJ 24.576 100 26.057 100 106,03 99,83

Tabela 11: Zdravstveni absentizem 

Strokovno izobraževanje
V letu 2010 je potekalo strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje 
vseh profi lov. Za strokovno izobraževanje je bilo plačanih 15.114 
ur odsotnosti, za vse ostale oblike izobraževanja (specializacije, 
podiplomski, dodiplomski študij)  pa še 32.058 ur odsotnosti, to 
pomeni 2,22 % vseh plačanih ur oziroma 22,6 delavcev odsotnih 
dnevno.

Delavci z višjo in visoko strokovno izobrazbo se redno udeležujejo 
kongresov doma in v tujini, nekateri med njimi pa aktivno sode‑
lujejo na teh izobraževanjih. V okviru bolnišnice ali v okviru stro‑
kovnih združenj se srednji strokovni kader udeležuje strokovnih 
izpopolnjevanj v Sloveniji. Možnost izobraževanja ima tudi nižji 
kader, ki jim organiziramo tečaje in seminarje za pridobitev 
dodatnega strokovnega znanja.

plan 2010 realizacija 2010

Oblike izobraževanja
SB NM v € donacije v €

Št. 
udeležencev

SB NM v € donacije v €
Št. 
udeležencev

Št.dni

Usposabljanje(tečaji, seminarji) 500.000 110.000 500 571.956 130.876 570 1889

Dodiplomsko izobraževanje 21.000 25 12.699 25 108

Podiplomsko izobraževanje 45.000 12 39.402 5 604

Specializacije 550.000 30 527.666 47 3295

Skupaj 1.116.000 110.000 567 1.151.723 130.876 647 5.896

Tabela 12: Število delavcev na izobraževanju v primerjavi s planom
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NOTRANJI NADZOR

Splošna bolnišnica Novo mesto nima vzpostavljene notranje re‑
vizijske službe. Notranja revizija je bila v letu 2010 izvedena z 
zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ki je bil izbran na 
skupnem javnem razpisu, izvedenem s strani Združenja zdravst‑
venih zavodov Slovenije. Cilj notranjega revidiranja v Splošni 
bolnišnici Novo mesto je bil ugotoviti in oceniti tveganja pri 
poslovanju na podlagi neodvisnega preverjanja na področju 
fi nančnega načrtovanja, planiranja in spremljanja budžetov po 
oddelkih in kriterija za delitev prihodkov in stroškov po oddelkih. 
Pri tem je revizijska hiša ugotavljala, v koliki meri delujejo notranje 
računovodske kontrole v posameznih ciklih poslovanja in sicer:

fi nančnega načrtovanja,•	
budžetov  po oddelkih ‑ planiranje in spremljanje, •	
ključev za delitev prihodkov in stroškov po oddelkih.•	

V Splošni bolnišnici Novo mesto pa smo pri pripravi Izjave o 
oceni notranjega nazora javnih fi nanc poleg ugotovitev zuna‑
njega izvajalca notranjega revidiranja upoštevala tudi rezultate 
samoocenitev za tista področja, ki niso bila predmet nadzora v 
poslovnem letu, nadzor s strani Računskega sodišča in drugih 
pristojnih organov pa ni bil opravljen.   

Josip Dušan Smodej, dr. med., v. d. strokovnega direktorja; Nataša Gimpelj, vodja plansko analitske službe

STROKOVNO POROČILO ZA LETO 2010
Redni delovni program Splošne bolnišnice Novo 
mesto je bil v letu 2010 realiziran v celoti, v letu 2010 
pa je bil realiziran tudi dodatni program nacionalnega 
razpisa, za katerega je sredstva zagotovilo Ministrst-
vo za zdravje in na ta način omogočilo skrajševanje 
čakalnih dob v nekaterih programih.

Realizacija programa je potekala v rednem delovnem času, v popol‑
danskem času pa z dodatnim plačilom izvajalcem in z zaposlovanjem 
zunanjih izvajalcev , ker se Splošna bolnišnica Novo mesto, podobno kot 
druge bolnišnice v Sloveniji, še vedno sooča s problemom nezadostnega 
števila zdravnikov.  

Leto 2010 je bilo zaznamovano kot »recesijsko« leto in tako kot celotno 
gospodarstvo se je tudi zdravstvo znašlo v težkih pogojih poslovanja, 
ki se bodo nadaljevali še v letu 2011. Navedene razmere in omejena 
denarna sredstva so silila izvajalce zdravstvenih storitev k boljši or‑
ganizaciji, večji produktivnosti in koordiniranosti ter večji stroškovni 
učinkovitosti obstoječih javnih zavodov, ob hkratnem ohranjanju in 
nadaljnjem izboljševanju doseženega  nivoja kakovosti opravljenih sto‑
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ritev. Navedeno je težko dosegljivo ob dejstvu, da je zdravstveni sistem soočen z vrsto »rigidnih« instrumentov zdravstvene politike, 
ki določajo stroške storitev in zdravil na centralni ravni, brez upoštevanja interesnih skupin in dejanskega stanja. 

1. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

V letu 2010 je bil delovni program v bolnišnici realiziran na 383 posteljah. Povprečna zasedenost postelj je bila 85,98 %,  kar pomeni, 
da je bilo na dan povprečno zasedenih 329 postelj. Povprečna ležalna doba v letu 2010 je bila 5,47 dneva in je za1,44 % krajša v pri‑
merjavi z letom 2009, kar je posledica usmeritev, da paciente z lažjimi primeri obolenj preusmerjamo  v enodnevno ali v ambulantno 
obravnavo.

Delovni program je bil  realiziran v planirani višini v akutni in neakutni bolnišnični obravnavi ter v specialističnih ambulantah, razen 
na področju fi ziatrije. V ginekološkem dispanzerju je bil plan realiziran s količniki, v dializni dejavnosti pa program ni bil realiziran na 
CAPD dializah. Realizacijo prikazuje tabela 1.

DELOVNI PROGRAM
Realizacija Realizacija Realizacija PLAN IND IND

2008 2009 2010 2010 (4:3) (4:5)

1 2 3 4 5 6 7

SPP PRIMERI V HOSPITALU 17.295 17.384 17.684 16.217 102 109,05

      * ZZZS 17.165 17.324 17.599 16.147 102 109

      * Ostali 130 60 85 70 142 121

SPP PRIMERI V ENOD.
BOLNIŠNICI

4.149 3.659 3.117 3.604 85 86,49

      * ZZZS 4.133 3.618 3.072 3.562 85 86

      * Ostali 16 41 45 42 110 107

SPEC.AMB. TOČKE 2.034.956 2.113.915 2.028.742 2.043.031 96 99

      * ZZZS 2.019.839 2.106.625 2.019.377 2.036.260 96 99

      * Ostali 15.117 7.290 9.365 6.771 128 138

SPEC.AMB. OBISKI 171.414 174.369 168.490 164.378 97 103

      * ZZZS 170.185 173.761 167.497 163.869 96 102

      * Ostali 1.229 608 993 509 163 195

OBISKI V GINEKOLOŠKEM DISP. 13.258 8.896 8.488 15.156 95 56

      * ZZZS 13.245 8.872 8.477 15.128 96 56

      * Ostali 13 24 11 28 46 39

NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA 
OBRAVNAVA

9.394 9.347 9.644 9.319 103 103

      * ZZZS 9.311 9.347 9.627 9.285 103 104

      * Ostali 83 0 17 34 50

DIALIZA 17.452 17.428 17.579 17.928 101 98

      * ZZZS 17.441 17.406 17.565 17.901 101 98

      * Ostali 11 22 14 27 0 0

KAZALNIKI
Realizacija Realizacija Realizacija PLAN IND IND

2008 2009 2010 2010 06/05 06/pl

Število priznanih postelj 369 467 452 384 97 118

Povprečno št.zasedenih postelj 
na dan

331 335 329 341 98 96

Zasedenost postelj v % 90 72 73 89 101 81

Povprečna ležalna doba v 
dnevih

5,42 5,55 5,47 5,12 99 107

Tabela 1. Realizacija delovnega programa v letu 2010, primerjalno z letom  2008 in 2009



14

tako smo delali

ODDELEK povp.SLO * 2006 2007 2008 2009 2010

KRG 5,4 4,2 4,68 4,78 4,94 4,61

INT 6,9 8,22 8,41 8,39 8,74 9,28

GIN 3,7 3,19 3,51 3,52 3,37 3,26

PLJ 6,9 10,37 9,95 7,23 11,17 11,6

OTR 3,9 3,9 3,82 4,37 3,41 3,79

DER 9,2 10,84 7,13 5,98 6,65 3,2

INF 6,7 8,71 8,49 7,87 10,15 10,4

ORL 4 2,99 2,78 3,05 2,96 2,94

OKU 4,4 1,51 1,1 1,53 2,59 1,98

NEV 12,7 8,97 7,98 7,01 7,57 7,22

Bolnišnica 6,9 5,22 5,48 5,42 5,55 5,47

V okviru rednega programa je bil 
v letu 2010 izveden program tako 
imenovanih »prospektivnih pri-
merov«, to je program operacij z 
daljšo čakalno dobo, katerega ZZZS 
spremlja posebej. V primeru, da pro‑
gram prospektivnih primerov ne bi bil 
realiziran v celoti, se bi zmanjšala rea‑
lizacija delovnega programa na nivo‑
ju celotne obravnave. Program je bil 
pri večini operacij  realiziran v celoti, 
razen pri splavih in TVT operacijah. 
V strukturi SPP primerov  predstav‑
lja program prospektivnih primerov 
37,25%. 

Povprečna ležalna doba primerjalno 
z letom 2009 je v upadanju, kar je 
posledica nenehnega prizadevanja na 
področju kakovosti izvajanja storitev. 

Tabela 2. Ležalna doba v bolnišnici v primerjavi s slovenskim povprečjem 

Operacija

Število 
čakajočih 
na dan 
31.12.2008

Čakalna doba 
2008, na dan 
31.12.2008  v 
mesecih

Število 
čakajočih 
na dan 
31.12.2009

Čakalna doba 
2009, na dan 
31.12.2009  v 
mesecih

Število 
čakajočih na 
dan 31.12.2010

Čakalna doba 
2009, na dan 
31.12.2010  v 
mesecih

Sprememba 
čakalne dobe  
v mesecih

Sprememba 
št. čakajočih v 
l.2010

kila 67 2 123 3 111 3 0 ‑12

žolč 72 3 77 3 71 3 0 ‑6

varice 782 13 695 12 658 9 ‑3 ‑37

TEP.kolena 292 26 522 15 517 12 ‑3 ‑5

op.rame 8 3 83 4 65 4 0 ‑18

TEP kolka 178 11 278 7 322 8 1 44

katarakte 91 1 129 0 100 1 1 ‑29

CT 264 3 333 4 373 2 ‑2 40

ORL 314 4 264 4 263 3 ‑1 ‑1

MR 600 2

angiografi je 0 0 1 1 0 0 ‑1 ‑1

V letu 2010 na področju čakalnih dob 
nismo imeli bistvenih odstopanj od 
predpisanih čakalnih dob iz pogodbe 
z ZZZS.

Število obiskov pacientov v 
specialističnih ambulantah se je v 
primerjavi  z leti 2008 – 2010 povečalo 
na področju kirurških strok, medtem 
ko na področju internističnih strok 
ostaja isto ali upada, kar je posledi‑
ca drugačne organiziranosti dela 
bolnišnice in prenosa nekaterih 
internističnih programov (antikoagu‑
lantna ambulanta) na primarni nivo.

Tabela 3. Primerjalni pregled čakalnih dob za posamezne operacije na dan 31.12 za leto 
2008, 2009  in 2010

Graf 1. Realizacija obiskov v specialističnih ambulantah 
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2. KOLONIZACIJE Z MRSA

Kolonizacije z MRSA smo pri pacientih spremljali z 
odvzemom nadzornih kužnin (brisi nosu, žrela, kože, 
rane) in spremljanjem rezultatov diagnostičnih kužnin, 
pri katerih je bila za ločevanje med kolonizacijo in 
okužbo pomembna klinična slika pacienta.

Od 01.03.2008 je mikrobiološki laboratorij ZZV NM 
združeval brise odvzetih nadzornih kužnin. Nadzorne 
brise kože, nosu in žrela, ki so bili odvzeti posamezno, 
so nacepili na eno samo gojišče. Rezultati so govorili le 
za prisotnost MRSA, niso pa prikazali anatomske loka‑
lizacije, kar pa ni vplivalo na obravnavanje pacientov. 
V kolikor je imel pacient kronično rano, so bris rane 
kultivirali posebej, bris nosu in žrela pa skupaj, kar je 
bilo prikazano tudi v rezultatu preiskave. 

V letu 2010 je bilo odvzetih 10309 nadzornih kužnin 
na MRSA. Pri večini pacientov so bili odvzeti trije nad‑
zorni brisi iz nosu, kože in žrela. Prisotnost MRSA 
je bila iz vseh odvzetih kužnin, tako nadzornih kot 
diagnostičnih, na novo odkrita pri 204 pacientih (in‑
cidenca 1,10 %). Od tega je bilo 70 primerov odkritih 
v prvih 48. urah po sprejemu, 134 pacientov pa je 
kolonizacijo z MRSA pridobilo med hospitalizacijo. 
Prisotnost MRSA, že znana in na novo pridobljena, je 
bila v letu 2010 ugotovljena pri 198 hospitaliziranih 
pacientih (prevalenca  1,07 %).

Pri pacientih, ki so bili redno dializirani v bolnišnici, 
so bili nadzorni brisi odvzeti po sprejetih priporočilih. 
Med rednimi dializnini pacienti je bila v mesecu no‑
vembru 2010 ugotovljena kolonizacija z MRSA pri 
dveh pacientih. Med prehodnimi pacienti je bil ugo‑
tovljen  že znan nosilec MRSA, ki se dializira v dia‑
liznem centru Krško. Kolonizacija je bila ugotovljena 
ob hospitalizaciji v bolnišnici.

Obvladovanje kolonizacij in okužb z MRSA predstavlja 
enega izmed kazalnikov kakovosti. Poleg incidence in 
prevalence je pomembna tudi intenzivnost iskanja 
MRSA. S strani NAKOBO je bil postavljen cilj za leto 
2009, ki določa, da je potrebno nadzorne kužnine za 
MRSA odvzeti pri vsaj 15 % vseh hospitaliziranih pa‑
cientih v akutni bolnišnici. V letu 2010 so bile v naši 
bolnišnici v povprečju pri 22,4 % hospitaliziranih pa‑
cientih odvzete nadzorne kužnine. 

Nadzorni brisi so bili pri pacientih iz rizičnih skupin 
praviloma odvzeti takoj po sprejemu oziroma, naj‑
pozneje v 48 urah, po sprejetem protokolu. Od leta 
2004 intenzivno iščemo predvsem notranje prenose, 
zato so bili pacientom redno odvzeti nadzorni brisi ob 
premestitvah med odseki ali oddelki, kontrolirani so 
bili pacienti, ki so bili hospitalizirani več kot 4 tedne 
ali so prejemali več kot tri tedne antibiotično terapijo. 
Tako je bila pri pacientu v času hospitalizacije lahko 
večkrat opravljena kontrola na prisotnost MRSA. 

Leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Število vseh sprejetih 
pacientov

17065 17037 17780 17862 17950 17862 17839 18082

Število vseh odvzetih 
nadzornih kužnin

6235 7284 8331 9783 10142 6105 5121 10309

Število kontroliranih 
pacientov

‑ 2735 2233 3331 3083 3560 3794 4136

Delež kontroliranih 
pacientov (%)

‑ 16,1 10,3 15,3 17,1 19,75 21,27 22,4

Število pacientov z 
novo odkritim MRSA

224 128 127 137 105 122 219 204

Število pacientov z 
novo odkritim MRSA 
v prvih 48 urah po 
sprejemu

55 50 50 53 57 25 77 70

Število pacientov z 
novo odkritim MRSA 
po 48 urah po 
sprejemu

185 97 91 84 67 97 143 134

Število pacientov z 
novo odkritim MRSA 
iz diagnostičnih 
kužnin

‑ ‑ ‑ ‑ 55 19 44 31

Število vseh pacien-
tov z odkritim MRSA

240 147 141 215 124 141 244 251

Delež novo odkritih 
pacientov z MRSA 
glede na vse hospital-
izirane paciente

1,31 0.75 0,59 0,62 0,69 0,68 1,23 1,10

Delež vseh hospital-
iziranih pacientov 
z MRSA glede na 
vse hospitalizirane 
paciente (%)

1,41 0.86 0,65 0,98 0,58 0,78 1,37 1,07

Tabela 4.  Osnovni statistični podatki o pojavljanju MRSA v letih 
2003 - 2010
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3. IZVAJANJE  UKREPOV PRIMARNE 
PREVENTIVE LEGIONARSKE 
BOLEZNI V LETU 2010
V letu 2010 smo dopolnjevali že sprejet program primarne pre‑
ventive legionarske bolezni. Odpravili smo s strani zdravstvene 
inšpekcije ugotovljene pomanjkljivosti. 

Ob preverjanju mikrobiološke in sanitarno kemične ustreznosti 
voda so bili, razen enega, testirani vzorci ustrezni. Oporečen 
vzorec je bil odvzet v stavbi kirurškega oddelka in je vseboval 
koliformne bakterije. Na vseh vertikalah  tega odseka je ZZV Novo 
mesto opravil klorni šok. Pri ponovnem odvzemu je bil vzorec 
zdravstveno ustrezen. 

Z vzpostavljenimi ukrepi primarne preventive legionarske bolezni 
so bili rezultati vzorčenj na prisotnost legionele v stavbi internega 
oddelka in pljučni stavbi neugodni, tako da je bil izveden top‑
lotni šok. S prisotnostjo legionele ni bilo težav v stavbi kirurškega 
in ginekološko‑porodniškega oddelka, razen v enem vzorcu. S 
povečanjem pretočnosti se je prisotnost legionele zmanjšala.

Epidemiološka služba ZZV NM je ob izvidih testiranj vedno podala 
oceno stanja in mnenje o priporočenih ukrepih ‑ potrebno je bilo 
stalno izvajanje priporočenih primarnih ukrepov preprečevanja 
legioneloze in stalna kontrola nad njihovim izvrševanjem.

V letu 2010 v bolnišnici nismo ugotovili primera pridobljene le‑
gioneloze.

4. KOMISIJA ZA KAKOVOST IN 
VARNOST PACIENTOV
Komisija za kakovost in varnost pacientov (KKVP) se je v letu 2010 
sestala osemkrat. 

Pogovori o varnosti in varnostne vizite so se izvajali v celotni 
bolnišnici. KKVP opaža, da vsi zaposleni še vedno ne uporabljajo 
dogovorjenega obrazca. 

spremljajo naj jih po odsekih,•	
analizirajo naj jih s pomočjo vodij odsekov in odgovornih •	
medicinskih sester odsekov,
podatke naj za vsakega pacienta vnesejo v IS, •	
poročila naj vsake 3 mesece pošiljajo predsednici KKVP.•	

KLINIČNE POTI
Tudi v letu 2010 je imela KKVP sestanke s predstavniki posameznih od‑
delkov in skrbniki kliničnih poti na temo posodobitve  kliničnih poti. 

Podan je bil predlog, da se v prihodnosti v SB Novo mesto izdeluje‑
jo klinične poti v enotni obliki in se prične uporabljati tudi enotno 
šifriranje le‑teh. Obstoječe klinične poti je potrebno digitalizirati in 
jih objaviti na dokumentacijskem portalu VMA. Nujno je potrebna 
večja angažiranost skrbnikov na področju ažuriranja kliničnih poti. 
Zaradi nesodelovanja odgovornih oseb s KKVP tudi v letu 2010 
ni bil vzpostavljen enoten register KLP.

V letu 2010 sta bili izdelani in vpeljani 2 klinični poti na nevrološkem 
oddelku in sicer  klinična pot za lumboischialgijo in klinična pot 
za akutno možgansko kap.

5.  ZDRAVILA IN LEKARNIŠKI 
MATERIAL
V letu 2010 je bilo pripravljenih 15830 izdaj zdravil in medicinskih 
pripomočkov, kar je primerljivo z letom 2009, ko jih je bilo 15.764 
(tabela 4.4.1). Pripravljenih je bilo 1.229 magistralnih zdravil in 416 
analgetičnih mešanic. Sprejemov zdravil in ostalega materiala je 
bilo 7.803.

Vrednost porabe je primerljiva s porabo v letu 2009, nekoliko 
večja je pri zdravilih (10%) in reagentih (11%), nasprotno pa so 
se znižala sredstva za leče in endoproteze.

Največ (40% sredstev)  porabimo za antibiotike oz. celotno sku‑
pino J,  stroški glede na predhodno leto so se povečali za 16%, 
tem pa sledijo stroški porabe zdravil za bolezni krvi in krvotvornih 
organov s 23% povečanjem.

Tabela 5. Pregled porabe posebej spremljanih zdravil in lekarniškega materiala

MM konference: poročila o MM 
konferencah so bila prejeta z 
otroškega, pato‑citološkega in 
nevrološkega oddelka (brez obrazca 
MM). Nekateri oddelki so izvajali MM 
konference, vendar niso izpolnjevali 
predpisanih obrazcev, ki so objav‑
ljeni na portalu VMA. Predloge za 
obravnavo MM konferenc so vnašali 
tudi v program Birpis21.

OBVEZNI KAZALNIKI 
KAKOVOSTI 
Nosilcem KK je bilo svetovano:

kazalnike naj spremljajo in jih •	
analizirajo sprotno, posamično, 

Primerjava porabljenih sredstev v 2008 2009 2010
razlika 
10/09

IND 10/09

Antibiotiki (celotna skup. J) 1.021.688 1.235.765 1.429.063 193.298 115,6

Polispecifi čni imunoglobulin 
(Octagam, Intratect, zajeto tudi 
znotraj sk. J)

72.283 232.379 160.096 321,5

Nizkomolekularni heparini 178.979 161.194 166.951 5.757 103,6

Humani albumin 124.721 147.199 181.994 34.795 123,6

NovoSeven 61.940 42.071 47.697 5.627 113,4

Epoetini 252.291 258.576 288.876 30.300 111,7

Obloge za rane 107.678 139.737 128.748 ‑10.990 92,1
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2010 LETO 2009

SB NM NM CE IZ JES NG MS SG POVP
KRG -št.prim/zdravnika 435 528 215 244 284 289 417 362 334
KRG -št.uteži/zdravnika 646 780 342 371 477 378 567 601 502
KRG-št.vseh  operacij/
zdravnika

502 439 680 206 671 570 639 313 503

KRG -št.prim/neg.kader 77 91 69 81 68 98 88 69 81
KRG -št.uteži/neg.kader 114 135 110 123 113 127 119 115 120

ORL -št.prim/zdravnika 444 454 542 269 389 526 436
ORL -št.uteži/zdravnika 347 355 496 213 274 471 362
ORL-št.vseh operacij/
zdravnika

634 537 1006 470 536 721 654

ORL -št.prim/neg.kader 158 149 70 78 253 247 159
ORL -št.uteži/neg.kader 123 117 64 62 179 222 129

INT -št.prim/zdravnika 233 262 317 379 257 295 359 269 305
INT -št.uteži/zdravnika 414 476 534 564 415 427 560 41 431
INT -št.prim/neg.kader 42 39 59 77 47 72 44 54 56
INT -št.uteži/neg.kader 75 71 99 117 76 104 69 83 88

GIN -št.prim/zdravnika 352 337 439 394 223 381 420 369 366
GIN -št.uteži/zdravnika 306 280 326 277 186 318 300 299 284
GIN-št.porodov/zdr 155 135 130 111 97 126 108 117 118
GIN-št.vseh operacij/
zdravnika

312 274 403 233 151 437 459 340 328

GIN -št.prim/neg.kader 109 68 128 108 129 78 142 137 113
GIN -št.uteži/neg.kader 95 56 95 76 99 65 102 111 86
GIN-št.porodov/neg. kader 48 27 38 30 52 26 37 43 36

PED -št.prim/zdravnika 242 202 380 250 253 216 362 296 280
PED -št.uteži/zdravnika 183 158 242 174 181 167 324 226 210
PED -št.prim/neg.kader 88 82 120 85 76 94 94 73 89
PED -št.uteži/neg. kader 67 64 97 59 54 72 84 56 69

OKU -št.prim/zdravnika 918 617 687 266 330 574 495
OKU -št.uteži/zdravnika 689 362 397 145 266 306 295
OKU-št.vseh operacij/
zdravnika

436 323 594 411 692 783 561

OKU -št.prim/neg kader 70 138 52 143 151 155 160
OKU -št.uteži/neg.kader 53 81 30 76 122 83 98

DER -št.prim/zdravnika 223 225 232 229
DER -št.uteži/zdravnika 225 251 176 214
DER -št.prim/neg.kader 27 57 50 54
DER -št.uteži/neg.kader 28 63 38 51

HD -št.dializ/zdravnika 4.983 6.207 18.791 9.662 6.120 9.300 6.999 5.724 8972
HD -št.dializ/neg.kader 502 488 673 541 534 567 654 423 554

Spec. amb-št.točk/
zdravnika

45.959 51.496 46.249 42.830 49.302 39.009 49.780 47.478 46592

6. STORILNOST
V skladu s 27. členom Splošnega dogovora za leto 2010 ter navodili Ministrstva za zdravje so bolnišnice dolžne voditi kazalnike 
poslovne učinkovitosti, ki so obvezna priloga letnega poročila. Med kazalnike spremljanja učinkovitosti izrabe virov sodi tudi prikaz 
storilnosti.

Tabela 6. Pregled realizacije SPP primerov v akutni bolnišnici po izvajalcih
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6. PRITOŽBE BOLNIKOV IN 
SVOJCEV 

V letu 2010 smo prejeli osem zahtev za prvo obravnavo kršitve 
pacientovih pravic: 

dve zahtevi zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravst‑•	
venega delavca,
tri zahteve zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravst‑•	
venega delavca pri nudenju zdravstvene oskrbe in 
tri zahteve zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravst‑•	
venega delavca in zaradi domnevno neustreznega ravnanja 
zdravstvenega delavca pri nudenju zdravstvene oskrbe.

V petih primerih vloženih zahtev za prvo obravnavo je bil 
postopek zaradi umika zahtev s strani pacientov končan s pis‑
nim zaznamkom o ustavitvi postopka, v dveh primerih pa je bil 
pacient poučen o možnosti vložitve zahteve pri Komisiji RS za 
varstvo pacientovih pravic. O vseh primerih vloženih zahtev za 
prvo obravnavo oziroma o zaključku postopka je bil v skladu s 1. 
odstavkom 63. člena Zakona o pacientovih pravicah seznanjen 
tudi zastopnik pacientovih pravic, kadar le‑ta ni nastopal kot pa‑
cientov pooblaščenec. 

Splošna bolnišnica Novo mesto je v letu 2010 poleg obravna‑
vanih zahtev za prvo obravnavo zastopniku pacientovih pravic 
posredovala pisna pojasnila o konkretnih zahtevah ter v okviru 
danih pooblastil pacientov posredovala tudi zahtevano medicin‑
sko dokumentacijo. 

V letu 2010 je bilo vloženih 16 odškodninskih zahtevkov: 10 s stra‑
ni pacientov, 1 s strani svojcev pacienta, 1 s strani mimoidočega 
in 4 s strani zaposlenih, pri čemer se je 10 zahtevkov nanašalo na 
izvajanje zdravljenja, 1 na zdrs v neposredni bližini bolnišničnega 
objekta (padec na pločniku), 1 na tatvino denarja v čakalnici ambu‑

Graf 2.  Število zdravnikov po oddelkih (specialisti in specializanti)

lante, 4 pa na poškodbo pri delu (padec). 
V 9 primerih je bilo plačilo odškodnine 
odklonjeno, v 4 primerih je bila vložena 
odškodninska tožba, preostali 3 primeri 
pa so v reševanju. 

V letu 2010 sta bili zoper Splošno 
bolnišnico Novo mesto vloženi 2 
odškodninski tožbi, od tega je 1 
odškodninska tožba posledica od‑
klonitve odškodninskega zahtevka iz 
leta 2010, 1 pa posledica odklonitve iz 
leta 2008.

7. KADER

V bolnišnici je bilo na dan 31.12.2010 za‑
poslenih 92 zdravnikov specialistov, 41 
zdravnikov specializantov ZZ, 3 zdravniki 
specializanti SB in 12 zdravnikov sekun‑
darijev. 
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Foto: Simon Krnc

 V letu 2010 je Zdravniška zbornica razpisala za potrebe 
Splošne bolnišnice Novo mesto 9 specializacij.

Izkazane potrebe po kadru  izhajajo iz trenutne zasede‑
nosti oz. trenutnega števila zaposlenih zdravnikov spe‑
cialistov in specializantov ter predvidenih odhodov 
(upokojitve). Zaradi  dolžine specializacije ter kasnejših 
možnih nenapovedanih prehodov v druge zavode 
oziroma regije je natančno planiranje kadra izjemno 
zahtevno, večkrat pa tudi nemogoče. 

V letu 2010 sta zaključili specializacijo s specialističnim 
izpitom 2 zdravnici: 1 specialistka anatomske patologi‑
je in citopatologije in 1 specialistka pediatrije. Dvema 
zdravnikoma je bila priznana dodatna specializacija 
in sicer s področja intenzivne medicine in gastroen‑
terologije.

8. IZOBRAŽEVANJE 

Strokovni kader bolnišnice s svojim strokovnim izpopol‑
njevanjem sledi napredkom v medicini ter jih v danih 
možnostih (program fi nančne sposobnosti bolnišnice) 
prenaša v matično ustanovo. Vizija bolnišnice biti pa‑
cientom prijazna ustanova ter sprejeti strateški razvoj, 
ki vgrajuje v osnovne smernice kakovost, terja nenehne 
aktivnosti na nivoju usposabljanja strokovnih kadrov. 
Tabela prikazuje podatke o izobraževanju v SB Novo 
mesto v letih 2008 – 2010. 

9. ZAKLJUČEK   

Stroka se je v letu 2010 znašla v težki situaciji zaradi 
nenehnega zmanjševanja materialnih sredstev in hkrati 
vedno večjih zahtev po višji kakovosti storitev. Kljub 
težkim razmeram smo uspeli uspešno realizirati celotni 
program z visokim nivojem kakovosti storitev  in brez 
večjih strokovnih nevšečnosti.

Za opravljeno delo se zahvaljujem vsem sodelavcem 
Splošne bolnišnice Novo mesto. 

 leto 2008 leto 2009 leto 2009 leto 2010 leto 2010 IND IND

NAZIV 
PROFILA

Št. udeležencev Št. dni Št. udeležencev Št. dni Št. udeležencev Št. dni Št.udel. 
2010/09

Št.dni 
2010/09

ZDRAVNIK 479 2.264 394 884 371 920 97 106

DMS/VMS 223 461 240 337 200 312 92 99

SMS 169 227 155 200 124 151 108 94

ZD.SOD. 120 460 94 168 97 158 111 98

OSTALO 174 292 149 178 129 147 93 88

Skupaj 1.165 3.704 939 1.674 921 1.688 98 101

Tabela 7.  Izobraževanje kadrov v letih 2008 – 2010
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Zlata Rebolj, dipl. m. s., pomočnica direktorice za ZN

Poročilo o realizaciji nalog 
na področju zdravstvene 
nege v letu 2010

Strokovni kolegij pomočnice direktorice za 
zdravstveno nego je posvetovalni organ za 
področje zdravstvene nege, za vse ključne 
naloge in aktivnosti, ki pripomorejo k raz‑
voju stroke in učinkovitejši organizaciji, k 
izboljševanju kakovosti dela in večjemu 
zadovoljstvu bolnikov ter zaposlenih. Je 
tudi organ, ki skrbi za razvoj zdravstvene 
nege in povezovanje zdravstvene nege s 
širšo družbeno javnostjo.

V letu 2010 smo imeli 10 rednih sej stro‑ 
kovnega kolegija. Obravnavali smo aktu‑
alne teme, se dogovarjali za skupne naloge 
in zagotavljali informiranje članov kolegija 
z najpomembnejšimi sporočili. V letu 2010 
smo imeli tudi 9 koordinacijskih sestankov. 
Stalne članice koordinacijskih sestankov 
so bile glavne medicinske sestre večjih 
oddelkov, medicinska sestra, odgovorna 
za področje kakovosti v zdravstveni negi 
in medicinska sestra, koordinatorica za 
pedagoško dejavnost v zdravstveni negi, 
ostale članice strokovnega kolegija pa so 
bile vabljene na sestanke glede na aktual‑
nost problematike.

Pregled obravnavanih področij in 
aktivnosti:

redno smo spremljali kazalnike kako‑•	
vosti (RZP, incidenti in MRSA) in sprejeli 
sklepe za izboljšanje,
sprejeli smo program dela na področju •	
ZN za leto 2010,
sprejeli smo program izobraževanja v •	
zdravstveni negi v letu 2010,
seznanili smo se z možnostmi nabave •	
pripomočkov za ZN,
imenovali smo mentorje in strokovne •	
sodelavce za vodenje praktičnega 
pouka za srednjo in visoko stopnjo 

izobraževanja na področju ZN, 
organizirali smo klinične vaje za •	
študente vseh letnikov visokih zdravst‑
venih šol in fakultet zdravstvene nege 
v Sloveniji,
sodelovali smo pri obnovitve‑•	
nem izobraževanju zaposlenih o 
razkuževanju in umivanju rok in 
pravilni rabi zaščitnih rokavic,
spremljali smo delo skupine za rane, •	
pravnica nas je seznanila s postopki •	
pri ugotavljanju dela zmožnosti in 
premeščanju zaposlenih na druga, 
lažja delovna mesta, z novostmi iz 
zakona o delovnih razmerjih – stalna 
naloga,
seznanili smo se z Zakonom o pacien‑•	
tovih pravicah in delom zastopnika 
pacientovih pravice za Dolenjsko in 
Belo krajino,
člani, ki delujejo v skupini za naročanje •	
in evidentiranje porabe na bolnika, so 
nas redno obveščali s prednostmi in 
težavami pri uvedbi projekta,
seznanili smo se z oblikovanjem •	
razpisne dokumentacije za nabavo 
medicinskega materiala,
dopolnili in oblikovali smo delovne •	
skupine za posamezne naloge na 
področju zdravstvene nege,
seznanili smo se s finančnim načrtom •	
za leto 2010,
predlagali smo možne ukrepe za racio‑•	
nalizacijo porabe materiala v zdravst‑
veni negi,
skozi vse leto smo opozarjali na neustre‑ •	
zno kadrovsko zasedbo v ZN in preo‑
bremenjenost zaposlenih,
izpostavili smo kategorizacijo •	

zahtevnosti nege bolnika, ki bi bila 
lahko ustrezna osnova za načrtovanje 
kadra,
dogovorili smo se o načinu in obsegu •	
izvajanja anket o spremljanju bolni‑ 
kovega zadovoljstva,
dogovorili smo se o stalnem •	
izobraževanju in organizaciji obno‑
vitvenih tečajev temeljnih postopkov 
oživljanja za MS in ZT,
obravnavali in sprejeli smo predlog za •	
izvajanje internih strokovnih nadzorov 
v letu 2010,
seznanjeni smo bili z aktivnostmi KOBO •	
v zvezi z ravnanjem ob pojavu virusnih 
infektov dihal in prebavil,
obravnavali smo delna poročila o ka‑•	
zalnikih kakovosti,

Zlata Rebolj

PREGLED DELA STROKOVNEGA KOLEGIJA V LETU 2010
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seznanili smo se z delnimi poročili o •	
pohvalah in pritožbah pacientov in 
njihovih svojcev, kakor tudi z ukrepi 
za izboljšave,
seznanili smo se z izvajanjem prosto‑•	
voljnega dela v bolnišnici,
obravnavali smo problematiko evi‑•	
dentiranja delovnega časa, nadur in 
dežurnih ur,
redno smo obravnavali oskrbo oddel‑•	
kov s perilom in ravnanje s perilom. 

Na sestankih strokovnega kolegija smo 
spremljali realizacijo delovnega programa, 
podana so bila poročila s strokovnih semi‑
narjev. Informirani smo bili z uvajanjem 
novosti v posameznih dejavnostih. Sprem‑
ljali in analizirali smo stroške potrošenega 
medicinskega materiala in sodelovali pri 
oblikovanju varčevalnih ukrepov.

Pri strokovnih nadzorih v zdravstveni negi 
smo bili tudi v letu 2010 pozorni na kate‑
gorizacijo potreb bolnika po zdravstveni 
negi. Ugotovili smo, da se je število bol‑
nikov, ki potrebujejo II. in  III. kategorijo 
zdravstvene nege, stalno povečevalo. In‑
terni strokovni nadzor bo tudi v nasled‑
njem letu izvajal nadzor nad pravilnostjo in 
skladnostjo kategorizacije potreb bolnika 
po zdravstveni negi.

V letu 2010 smo veliko aktivnosti name‑
nili pripravam in organizaciji tretjega stro‑
kovnega srečanja »Dnevi Marije Tomšič« 
z naslovom: »Ali bo eZdravju sledila 
eZdravstvena nega,« ki smo ga izvedli v 

Izobrazba 2005 2006 2007 2008 2009 2010

dipl. m. s. 94 100 107 124 136 131

viš. med. ses. 20 17 13 2 2 5

zdrav. tehnik 292 325 335 327 329 325

dipl. babica 5 6 7 6 6 7

babica 5 5 5 5 5 5

Skupaj 416 453 467 464 478 473

Tabela 1. Pregled stanja kadra v obdobju šestih let

januarju leta 2011.

V letu 2010 so članice strokovnega kolegi‑
ja in tudi ostali zaposleni v zdravstveni 
negi zelo dobro in plodno sodelovali pri 
vseh zastavljenih nalogah in projektih. 
Uspešno smo izvedli številne naloge, spre‑
jeli pomembne dogovore in poskrbeli za 
sprotno informiranje. 

KADER V 
ZDRAVSTVENI NEGI 
IN IZOBRAŽEVANJE
Število kadra v zdravstveni negi se je za 
pet delavcev zmanjšalo. Ministrstvo za 
zdravje zahteva zmanjšanje števila zapos‑
lenih v zdravstveni negi, še vedno pa ni 
doreklo kadrovskih normativov na osnovi 
kategorizacije bolnikov po zahtevnosti 
zdravstvene nege.

Pripravništvo in praktični pouk
Bolnišnica ima status učne ustanove, kar 
nam omogoča izvajane strokovne prakse 
za področje zdravstvene nege. 

V  letu 2010 smo v bolnišnici izvajali pro‑
gram pripravništva za srednje in visoko 
strokovno izobraževanje v zdravstveni 
negi. 

Septembra 2010 smo na redni seji stro‑
kovnega kolegija ZN sprejele program 
uvajalnega usposabljanja za delo za že 
zaposlene in novo zaposlene dipl. med. 
sestre/dipl. zdravstvenike, ki so končali 
izobraževanje na visokih zdravstvenih 
šolah po bolonjski evropski direktivi.

Podiplomsko izobraževanje
V letu 2010 so na  Fakulteti za zdravstvene 
vede Maribor nadaljevale magistrski študij 
na področju ZN 4 diplomirane med. sestre, 
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dve pa sta začeli z magistrskim študijem na Fakulteti za zdravstvo 
v Ljubljani.

Strokovno izpopolnjevanje
V letu 2010 smo zaposleni v zdravstveni negi aktivno sodelovali na 
področju izobraževanja  v bolnišnici, društvih, strokovnih sekcijah 
in mednarodnih združenjih. Z aktivno udeležbo smo predstavili 
dosežke zdravstvene nege in kakovosti v naši bolnišnici širši slo‑
venski in tuji strokovni javnosti. 

Nadaljevali smo z izvedbo tečajev »Temeljni postopki oživljanja«, 
ki ga vodi zdravniško društvo za urgentno medicino. Tudi v letu 
2011 bomo nadaljevali z izobraževanjem na tem nivoju. 

PROJEKT CELOVITE KAKOVOSTI
V okviru projekta celovite kakovosti v bolnišnici smo na področju 
zdravstvene nege imenovali več delovnih skupin. Njihovo delo 
je bilo usmerjeno v izboljševanje kakovosti procesov, ugotavlja‑
nje zadovoljstva naših uporabnikov in spremljanje določenih 
kazalcev kakovosti. 

V letu 2010 so bile realizirane sledeče naloge:
vodenje in beleženje pogovorov o varnosti bolnika (stalna •	
naloga),
prenova in dopolnitev strokovnih standardov v zdravstveni •	
negi in objava na spletni strani bolnišnice,
spremljaje kazalnikov kakovosti (incidenti, razjede zaradi •	
pritiska – rezultati so v posebnem poglavju,
spremljanje zadovoljstva uporabnikov,•	
izvajanje internega izobraževanja,•	
izvajanje kategorizacije zahtevnosti zdravstvene nege,•	
izvajanje prostovoljnega dela,•	

tako smo delali

Pravilnost kategoriziranja bolnikov smo med letom preverjali 
in spremljali na sestrskih vizitah in rednih internih strokovnih 
nadzorih. 

Iz poročila je razvidno, da je bilo v letu 2009 71,3% bolnikov v 
drugi in tretji kategoriji zahtevnosti ZN, v letu 2010 pa 71, 29%. 
Obremenitev kadra v zdravstveni negi z zahtevnimi postopki 
zdravstvene nege in diagnostično terapevtskimi postopki je ve‑
lika in iz leta v leto narašča.

Želimo si, da bi dobljene rezultate oz. izračune po potrebi kadra v 
zdravstveni negi lahko uporabili pri načrtovanju kadrovanja.

Zaključek
V letu 2010 so članice strokovnega kolegija zdravstvene nege,  kot 
tudi vsi ostali zaposleni v zdravstveni negi, zelo dobro in plodno 
sodelovali pri vseh zastavljenih nalogah in projektih. Uspešno smo 
izvedli številne naloge, sprejeli pomembne dogovore in poskrbeli 
za sprotno informiranje. Za prizadevno in profesionalno delo se 
vsem iskreno zahvaljujem.

Graf 1. Struktura bolnikov po kategorijah zahtevnosti ZN v letih med 2005  
in 2010 v SB Novo mesto

izvajanje, oblikovanje in prenova kliničnih poti.•	

KATEGORIZACIJA 
BOLNIKOV
GLEDE NA 
ZAHTEVNOST 
ZDRAVSTVENE NEGE
Kategorizacijo bolnikov izvajamo že od 
leta 2000. Uporabljamo enotno metodo‑
logijo, ki je bila sprejeta v slovenskem 
prostoru za vse bolnišnice, kar omogoča 
primerljivost podatkov. Podatki, ki jih 
pridobimo s kategorizacijo, omogočajo 
dober pregled nad zahtevnostjo bolni‑
kov po oddelkih glede izvajanja postop‑
kov zdravstvene nege in diagnostično 
terapevtskih postopkov. 
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E-zdravje je oznaka za zelo širok spekter upo-
rabe informacijsko-komunikacijske tehnologi-
je v zdravstvenem sistemu in pomeni splošno 
uporabo informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij pri preprečevanju, diagnosticira-
nju, zdravljenju in spremljanju bolezni ter pri 
odločanju o zdravju in načinu življenja. Obsega 
sodelovanje med bolniki in ponudniki zdravst-
venih storitev, prenos podatkov med ustano-
vami in medsebojno obveščanje bolnikov in 
zdravstvenih delavcev. Zajema tudi zdravst-
vene informacijske mreže, elektronske zdravst-
vene kartoteke, telemedicino in komunikacijske 
sisteme za nadzor zdravstvenega stanja (http://
ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health/
index_sl.htm;23.1.2011).  
Ministrstvo za zdravje R Slovenije v strategiji 
informatizacije slovenskega zdravstvenega 
sistema izpostavlja strateške komponente raz-
voja: enotno informacijsko infrastrukturo, enot-
ni zdravstveni portal in vpeljavo elektronskega 
zdravstvenega zapisa.
Ideje, da bi čim več delovnih procesov informa-
tizirali, danes tudi za zaposlene v zdravstveni 
negi postajajo resničnost. 

3. Dnevi Marije Tomšič:
»Ali bo e-zdravju sledila e-zdravstvena       
  nega?«

Marjeta Berkopec, dipl. m. s.

Nosilna tema tretjih dnevov Marije 
Tomšič: »Ali bo e‑zdravju sledila e‑
zdravstvena nega?« je bila  zelo ak‑
tualna in v duhu današnjega časa. 

K aktivnemu sodelovanju na stro‑
kovnem srečanju smo organizatorji 
povabili vse, ki v slovenskem prostoru in‑
formacijsko – komunikacijsko tehnologijo 
v zdravstvenem sistemu že uporabljajo. Strokovnjaki s področja 
računalništva so nam predstavili možnosti uporabe informatike, 
zdravstveni delavci pa projekte, ki so bili že uspešno realizirani 
v praksi.

Gospa Zlata Rebolj, pomočnica direktorice za zdravstveno nego 
v SB Novo mesto in predsednica organizacijskega odbora, je v 
uvodnem nagovoru med drugim dejala: »Kljub silni želji, da bi 
čim več procesov v zdravstvu informatizirali in da bi uporabljali 
najnovejše pridobitve informacijske tehnologije, pa ne smemo 
v odnosu do bolnika nikoli pozabiti na človečnost, na topel stisk 
roke, prijazen pogled.«

Matej Kocjančič, ZT iz novomeške bolnišnice, je na humo‑
ren, njemu lasten način, opozoril na številne težave, s kate‑
rimi se zaposleni v zdravstveni negi srečujemo ob uporabi 
bolnišničnega informacijskega sistema. S prispevkom E‑nočna po‑
soda je doživel številne prekinitve z bučnim aplavzom, nasmejal 
avditorij in kar je najboljše, vzpodbudil živahno razpravo. Sodobne 
načine izmenjave informacij v bolnišničnem okolju sta nam pred‑
stavila in demonstrirala predavatelja iz podjetja Astec, d.o.o.. Pred‑
stavila sta sodobno komunikacijsko omrežje, ki so ga v duhu vizije 
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Delovni obisk v Termah Krka Srečanja v odmoru med predavanji

izboljšanja oskrbe in okrevanja v preteklem letu vzpostavili v bolnišnici 
Golnik. Uvedba digitalnega temperaturno – terapevtskega lista (dTTL) 
bo prav gotovo prinesla lažje in preglednejše vodenje podatkov o 
procesih zdravljenja in oskrbe, večjo transparentnost medicinske os‑
krbe in s tem večjo varnost za bolnika, nenazadnje pa tudi znižanje 
skupnih stroškov. Koncept uvedbe dTTL – ja je predstavil Robi Kelc, 
dr. med., univ.dipl. med. komunikolog iz UKC Maribor. Udeležencem 
srečanja je bil predstavljen tudi elektronsko terapevtsko temperaturni 
list v okviru projekta Elektronsko podprt proces zdravljenja v SB Celje, 
ki so ga v tamkajšnji bolnišnici pripravili skupaj s podjetjem SRC In‑
fonet. Zanimiva je bila predstavitev sistema za prepoznavo govora 
»SpeechMagic«, podjetja Interexport, d.o.o. Sistem zagotavlja profe‑
sionalno prepoznavo govora narekovanih informacij in avtomatično 
ustvarja formatirane in strukturirane medicinske izvide. Na KOPA Gol‑
nik so v sodelovanju s podjetjem SRC Infonet v okviru projekta iHub 
razvili pilotsko rešitev, ki omogoča spremljanje bolnikov s kronično 
obstruktivno pljučno boleznijo in hipertenzijo na domu. Obe aplikaciji, 
tako za bolnika kot zdravstveno osebje, so skupaj s prednostmi takega 
spremljanja bolnika predstavili tudi na srečanju. Iz bolnišnice Topolšica 
so predstavili projekt E‑sistem obveščanja za varnost pacientov, kate‑
rega največja pridobitev je preventivno varstvo pacienta. Fakulteta 
za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je na srečanju sodelovala 
z dvema prispevkoma. V prvem prispevku so predstavili  projekt 
GEROM, znotraj katerega so razvili podiplomski spletni študijski pro‑

Razstavni prostor Medisa in 
strokovna sodelavka Maja Rems

Za dekoracijo so poskrbeli v 
cvetličarni GG Novo mesto
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gram gerontološka zdravstvena nega, in 
projekt PRIMER‑ICT, ki je nova, starejšim 
prijazna paradigma poučevanja infor‑
macijsko komunikacijske tehnologije. 
V drugem prispevku je bil predstavljen 
večparameterski odločitveni model z 
lupino ekspertnega sistema DEX kot 
pomoč pri kategorizaciji hospitalizi‑
ranih otrok. Tudi Visoka šola za zdravstvo 
Novo mesto je pripravila dve predavanji in 
sicer o e‑dokumentaciji zdravstvene nege 
na njihovi šoli in možnost oz. priložnost 
učenja v nevladnih organizacijah. Hospi‑
talni informacijski sistem (HIS) medicin‑
skim sestram omogoča lažje ugotavljanje 
ogroženosti za nastanek razjede zaradi 
pritiska in s tem kakovostnejšo zdravst‑
veno nego, je v svojem predavanju pou‑
daril Ivan Tandler, mag. z. n., dipl. zdravst‑
venik, spec inf. v zdr. in z.n., QFM iz SB 
Slovenj Gradec.  Predstavljena nam je bila 
tudi integrirana rešitev SB Novo mesto 
in Zavoda za zdravstveno varstvo Novo 

Računalnik je postal nepogrešljiv pri našem 
delu

mesto, kjer so v okviru projekta 
e‑zdravje izpeljali pilotni pro‑
jekt Varna elektronska izmenja‑
va podatkov. V centralnem 
operacijskem bloku SB Novo 
mesto so že uvedli elektronsko 
dokumentiranje perioperativne 
zdravstvene nege, v elektron‑
ski zapis vsakega operiranega 
bolnika evidentirajo porabljen 
material, računalniško vodeno 
pa imajo tudi konsignacijsko 
porabo materialov. Medicinski 
sestri sta predstavili projekt od 
ideje do realizacije. Kako opti‑
mizirati postopke v centralni 
sterilizaciji z računalniško pod‑
prtim sistemom sledljivosti, so 
predstavili iz podjetja Skanteh, 

d.o.o.. Poslušali smo tudi predavanje o 
vodenju e‑čakalnih seznamov v Zdravst‑
venem domu Novo mesto.

Živahne razprave med in po predavanjih so 
potrdile, da informatizacija  vse bolj posega 
v delovne procese zaposlenih v zdravstveni 
negi. Želeli bi si, da bi nam bila sodobna 
tehnologija v pomoč pri našem delu. Žal pa 
medicinske sestre in strokovnjaki s področja 
računalništva pogosto ne govorimo istega 
jezika. Da bi našli skupni jezik, bo potrebno 
še veliko medsebojnega sodelovanja in tudi 
organizacija strokovnih srečanj, na kate‑
rih bodo sodelovali strokovnjaki z obeh 
področij.

Veseli smo, da nam je ponovno uspelo 
združiti moči in pripraviti kvalitetno stro‑
kovno srečanje. »Dnevi Marije Tomšič« 
resnično postajajo prepoznavna oblika 
izmenjave znanja in napredka v stroki 
zdravstvene nege v sodelovanju s širšo 
strokovno javnostjo.

Za smeh je poskrbela Novoletna sprava

Vir: elektronska pošta 
neznanega avtorja

Molimo!

Računalnik naš, ki si v mreži,

posvečen bodi tvoj zaslon,

naj pridejo k nam tvoji podatki, 

zgodi se tvoja volja, 

kakor na trdem disku,

tako na tiskalniku.

Daj nam danes naše liste 

in odpusti nam naše napake, 

kakor tudi mi odpuščamo tvoje

zaradi slabih programov,

ne pusti nas dolgo čakati 

in obvaruj nas vsakega virusa.

Kajti tvoja je moč, 

tvoja je firma 

in tvoj procesor.

Na vekomaj.

Enter!

Vir: elektronska pošta 
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Matej Kocjančič

E – NOČNA POSODA
Pozdravljeni!
Moje ime je Matej Kocjančič, doma sem 
iz ŽBK, zaposlen sem v bolnišnici Novo 
mesto. Prvi delovni dan sem opravil 6. sep‑
tembra 1996 in bolnišnice brez računalnika 
ne poznam.  Ko sem začenjal, je bila naša 
ustanova opremljena z računalniki tipa 386, 
bolnišnični informacijski sistem je tekel v 
programskem okolju MSdos, preko njega 
smo na oddelkih naročali prehrano in perilo 
v programih Birpis in Lirpis.  Danes sem za‑
poslen na sprejemu v  operacijski blok in 
mojega delovnega mesta brez računalnika 
ne bi bilo. Kdor me pozna ve, da sem stras‑
ten ljubitelj novih tehnologij, sodobne elek‑
tronike, informatike in digitalizacije, kdor 
pa me pozna še bolje, ve tudi, da sem stare 
sorte človek, ki verjame v moč besede. Moje 
predavanje bo danes zgolj analogno v čast 
govorjeni besedi in v protest proti vsem, ki 
so informatiko v zdravstvu uspeli zagabiti 
tudi največjim privržencem.

»Učite se delati z računalnikom, ker vam 
bo le‑ta olajšal vsakdanja administrativna 
opravila in vam bo omogočil, da boste več 
časa preživeli s pacientom,«  je krilatica, 
ki so nam jo ponavljali predpostavljeni 
vsa leta. Ker sem sam cel čas ljubiteljski 
računalničar, se mi je izjava zdela korek‑
tna in mogoča. Še danes sem prepričan 
da je izvedljiva, če bo le nekdo sposoben 
odločno usekati po pravi mizi. Ampak jaz 
tega človeka ne vidim, vidim pa cel kup lju‑
di, na nacionalnem in lokalnem nivoju, ki 
jim obstoječa katastrofa na področju infor‑
matike v zdravstvu zelo ustreza in na račun 
nje lepo živijo. Danes predpostavljeni bolj 
pogosto uporabljajo besedo »morate«  in 
krilatico: »Če vam kaj ni prav, lahko greste, 
ker čaka cel avtobus medicinskih sester 
vseh nacionalnosti, da bodo zasedle vaše 
delovno mesto.« Za vaša delovna mesta 
sicer ne vem, za mojega pa vem, da avto‑
bus ne obstaja in da niti s kolesom ne bo 
prišel nihče, ki bi bil pripravljen danes delat 
namesto mene, zategadelj je bilo moje 
mesto danes prazno in tako bo tudi jutri. 
Pa tako sem si želel, da bi v sladkosti dela z 
informacijskim sistemom v bolnišnici uva‑
jal kakšno dobro predihano Ukrajinko.

V teh dveh dneh so in bodo pred vas sto‑
pili razni stroškovnjaki, ki so hiteli razlagat 
o prednostih svojih rešitev na področju 
informatike. Sadili so rože, kakršne te isti 
stroškovnjaki sadijo že desetletje in več. 
Ampak rože rastejo samo za njih in njihove 
transakcijske račune. Za nas, zaposlene v 
zdravstveni negi, pa raste samo trnje. Zato 
sem se odločil, da brez kocin na jeziku 
analiziram in predstavim realno stanje na 
področju informatike v zdravstveni negi.

 Svoj delovni čas preživljam v družbi pro‑
grama Birpis 21, ki ga je razvilo podjetje 
SRCInfonet. Podjetje je pred kratkim us‑
pelo posodobiti svojo spletno stran do 
te mere, da je sedaj na njej moč najti tudi 
e‑mail naslov. Čestitamo!!! Program kot 
tak je v bistvu zelo zmogljivo orodje in 
nudi ogromno opcij. Kar ga tepe in kar 
posledično tepe tudi mene je njegova glo‑
maznost in konfuznost. Logika, po kateri 
je bil pisan in po kateri deluje, je neznana 
najbrž tudi avtorju programa. Tako je na 
primer za vsak najmanjši poseg v aktualno 
hospitalizacijo najprej potrebno klikniti na 
arhiv, potem pa sledi vsaj še 6 klikov, da 
prideš do postopka, ki ga želiš izvesti. Če 
poizkušamo to logiko prenesti v resnično 
delo v bolnišnici, bi to izgledalo tako, da 
bi bili temperaturni listi vseh pacientov 
shranjeni v arhivu v kleti bolnišnice in mi 
bi za vsako najmanjšo malenkost, ki bi jo 
želeli postoriti pri pacientu, morali med 
vsemi prejšnjimi pregledi in hospitalizaci‑
jami poiskati trenutno, da bi lahko zapisali, 
da ima pacient normalno temperaturo. 
Potem bi seveda tekli nazaj na oddelek, 
izmerili temperaturo naslednjemu, spet 
tekli v klet in tako naprej. Tako se meni, ki 
se imam za veščega računalničarja, z lah‑
koto zgodi, da se „zaštrikam“ med vsemi 
opcijami, ki jih imam ponujene pod arhi‑
vom in taka odisejada se pogosto konča z 
famoznim errorjem, ki vodi v zrušenje pro‑
grama in utrditev znanja jugoslovanskih 
kletvic. Seveda mi ni potrebno posebej 
poudarjati, da se taka nesreča zgodi ravno 
takrat, ko ima človek največ dela. Največ 

težav ima program sam s sabo in s svojo 
počasnostjo. Če pride do situacije, v kateri 
je pod rubriko posegi/izvidi  zabeleženih 
veliko aktivnosti, začne program delovati 
s potovalno hitrostjo uparjalnika in upo‑
rabniki imamo v takem trenutku kar nekaj 
prostega časa, ki ga uporabimo različno, 
predvsem pa odvisno od spola uporab‑
nika. Tako moški zopet ponavljamo klet‑
vice, ženske pa spotoma še kakšnih pet‑
desetkrat kliknejo na različna mesta na 
zaslonu, klofutajo zunanji rob LCD moni‑
torja, naprednejše uporabnice pa brutalno 
brcajo v abdomialno steno stacionarne 
enote računalnika.  Vse skupaj seveda v 
končni fazi ponovno vodi da zrušenja ničel 
in enic. Podoben učinek ima tudi klik na 
naročilnico za laboratorij, ki se izpisuje 
toliko časa, da imam vedno občutek, da 
se bo na zaslonu vsak čas izrisala 3D slika 
intenzivno masiranega ženskega oprsja, 
na koncu pa se po kakšni minuti izriše 
nekaj „nagravžno“ barvastih štirikotnikov. 
Katastrofo povzroči tudi situacija, v kateri 
na istem pacientu delata dva uporab‑
nika naenkrat na različnih računalnikih. 
Program je na tako situacijo povsem ne‑
pripravljen in enostavno upošteva samo 
tistega, ki zadnji pritisne gumb shrani, kar 
nemalokrat vodi do, v mojem primeru, 
izgube dragocenih podatkov o operaciji, 
ker sta oba uporabnika prepričana, da sta, 
in v resnici tudi sta, postopala povsem 
pravilno. V svojem življenju sem delal z ve‑
liko računalniškimi programi in program, 
s katerim delam danes, je gotovo najbolj 
neprijazen do svojega uporabnika, je pa 
gotovo tudi največkrat nadgrajevan, saj 
se nova verzija naloži skoraj ob vsakem 
zagonu. Žal razen tega, da vsakič dela 
za spoznanje počasneje, sprememb ne 
opazim.

Drugi program, s katerim se srečujem 
dnevno, se imenuje LIRPIS in je še za 

V teh dveh dneh so in bodo pred vas sto‑
pili razni stroškovnjaki, ki so hiteli razlagat 
o prednostih svojih rešitev na področju 
informatike. Sadili so rože, kakršne te isti 
stroškovnjaki sadijo že desetletje in več. 
Ampak rože rastejo samo za njih in njihove težav ima program sam s sabo in s svojo 
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spoznanje večji zvezdnik kot prvi. Program 
je verjetno razvilo podjetje Pronet, ki pa 
se zelo trudi, da bi ta podatek prikrilo, kar 
je popolnoma razumljivo. To je program 
za naročanje lekarne in perila. Jaz v njem 
sleherni dan naročam perilo iz bolnišnične 
pralnice. Ta program še vedno teče v okolju 
DOS in ima zgolj izgled Windows progra‑
ma, zato se z miško ne razume in je bolje, 
da se je ne uporablja, ker nje uporaba vodi 
v neizmerne komplikacije. Jaz iz dneva v 
dan naročam 40 enakih artiklov in zato 
vsak dan porabim vsaj 15 minut časa, ko 
tolčem po tipkovnici kot starodobna tajni‑
ca ene in iste artikle. Aplikacija gumba 
shrani v omenjeni program in posledična 
uporaba prednastavljenih naročil je vsaj 
tolikšna znanstvena fantastika kot odstop 
zares najbolj iskrenega ministra v Pahorjevi 
vladi. Jaz se z znanjem strojepisja res ne 
morem pohvalit, ampak za tale program 
sem tako velik profesionalec, da v šusu 
natipkam vseh 40 artiklov, potem pa lep 
čas čakam, da jih on pokaže na zaslonu. 
Če se mi vmes zgodi, da se zmotim in da 
namesto trikrat po vsakem vnesenem ar‑
tiklu enter vsekam samo dvakrat, je vsak 
moj nadaljnji naročen artikel brisača, ker 
je pač prva na seznamu. Seveda sledi bri‑
sanje, ki zahteva še uporabo tipke delete 
in insert, za kateri povprečen uporabnik 
računalnike sploh ne ve, da obstajata, ter 
ponovno vnašanje. Pri vsakem artiklu se 
mi izpiše, da ga ni na zalogi, ampak glej ga 
zlomka, naročim in dobim pa ga vseeno. 
Cvetk je še veliko, od tega, da moram za 
vsake špitalske gate, ki jih želim naročiti, 
trikrat vpisati geslo, pa do tega, da je v iskal‑
niku mogoče iskati samo z velikimi črkami. 
Hvala bogu, da iskalnika Google ni razvilo 
podjetje Pronet. V času, ki ga porabim, bi 
staro papirnato naročilnico za perilo izpol‑
nil za celo leto naprej in jo fi zično dostavil 
v pralnico, kar bi imelo pozitiven učinek 
tudi na moje družabno življenje in splošno 
telesno kondicijo. In v opisu programa je 
pod prvo alinejo zapisano, da poenostavlja 
delovne procese.

Na ta dva programa, ki imata nepre‑
mostljive težave že z obstoječim stanjem, 
bi radi naši ljubljeni vodje obesili še, kakor 
sami imenujejo projekt, beleženje porabe 
na pacienta. S samim projektom sicer ni 
nič narobe, žal pa s trenutno programsko 
opremo ni mogoč njegov obstoj, oziroma 
delovanje, kakršnega želijo. Če zanema‑

rimo degradacijo poklica medicinske 
sestre na nivo prodajalke v Tušu, ki mora 
s čitalcem kode razknjižiti vsak še tako 
banalen kos porabljenega materiala, je 
projekt nerealen predvsem s stališča po‑
rabe časa medicinske sestre in pacientove 
pravice do oskrbe. Stvar bo izvedljiva v tre‑
nutku, ko bodo nivo strokovnosti, s kate‑
ro negovalno osebje skrbi za paciente, 
dosegli tudi snovalci programske opreme 
in poveljniki služb za informatiko, ko bodo 
vendarle doumeli, da je informatika ena 
izmed storitev, ki mora težiti k čim večji 
razbremenitvi dela osebja v bolnišnici, 
namesto da poštenega delavca spravlja v 
konfl ikt interesov in ga trga od pacienta, ki 
ga močno potrebuje. Mogoče je prišel čas, 
da se vprašamo, koliko bi privarčevali, če bi 
nehali varčevati in nehali plačevati tiste, ki 
jih plačujemo, da varčujejo.

In da ne boste rekli, da zgolj pametujem in 
kritiziram, ponujam v razmislek mojo vizijo 
informatike v zdravstveni negi. 

Predstavljajte si medicinsko sestro, ki pride 
k pacientu s prenosnim računalnikom. V 
sistem se prijavi hitreje kot v sekundi s 
pomočjo prstnega odtisa. S pomočjo 
čitalca s kode na pacientovi zapestnici 
identifi cira pacienta in program odpre nje‑
govo aktualno hospitalizacijo. Na voljo ji je 
zgolj nekaj velikih ikon, katere potrebuje 
pri svojem delu in jih s pomočjo zaslona 
na dotik izbere hitro in brez možnosti za‑
pleta, vse ostalo digitalno črevesje, v ka‑
terega nima vpogleda, je skrito oziroma 
dosegljivo samo pooblaščenim. Ker je ura 
za jutranjo terapijo, se na ekranu prikaže, 
da mora pacient dobiti Amoksiklav, ka‑
terega je pred tem s pomočjo enakega 
programa z drugimi pooblastili predpisal 
lečeči zdravnik. Ko ga aplicira s pomočjo 
enega dotika zaslona, potrdi dano terapijo, 
ki se avtomatsko razknjiži v bazi zdravil. 
Ko opravi menjavo plenice, pritisne velik 
gumb nega in iz ponujenega menija iz‑
bere menjava plenice, program pa tako 
kot prej v bazi označi porabljeni material. 
Ko izmeri vročino, se ta iz aparata za mer‑
jenje vročine sama zapiše v pacientove po‑
datke in program sam riše krivuljo gibanja 
temperature. Kadar naleti na težavo ali 
predlaga izboljšavo, kontaktira službo za 
informatiko, ki situacijo nemudoma razreši 
ali zahteva takojšnje urgiranje proizvajalca 
programske opreme…..znanstvena fantas‑
tika. Papir je v takem sistemu odveč, zato 

ga ne uporabljamo, zdravniku, ki ne želi 
sodelovati v digitalni obravnavi pacienta, 
pa direktor zavoda pokaže avtobus ukra‑
jinskih zdravnikov, ki čakajo na njegovo 
delovno mesto.

Žal smo od sistema, ki bi deloval vsaj 
podobno, še zelo oddaljeni predvsem 
v glavah tistih, ki bi morali biti pobud‑
niki napredka. Delavci v zdravstveni negi  
smo pripravljeni na napredek, ne bomo 
pa več dolgo dovoljevali, da se iz nas 
norčuje vsak, ki pozna nekoga iz „pasme“ 
računalničarjev.

O projektu e‑Zdravje sem se poizkušal in‑
formirati na spletni strani ministrstva, am‑
pak ker nisem vpisan na visoko šolo, iz pre‑
branega nisem razumel drugega kot to, da 
bodo za njega porabili 133 milijonov evrov. 
Upam, da mi bodo kot davkoplačevalcu na 
koncu projekta znali pojasniti učinke tega 
stroška. Za začetek naj poizkušajo ukiniti 
papirnate napotnice in če jim bo to uspelo 
do naslednjih volitev, bo kar dovolj.

Vam pa lahko za konec povem, kakšna bo 
E‑nočna posoda, ki jo bo po nekaterih in‑
formacijah minister za zdravje vpeljal v 
uporabo in namerava z njo do leta 2016 
prihraniti nadaljnjih 133 milijonov  in s 
tega naslova se bo fi nanciral naslednji 
projekt, ki se bo imenoval e‑zdravje 2. To 
je posoda, za katero je načrt na platnu 
narisal Jure Cekuta, po ukazu Jormija 
Witakorpija so jo v dodatnem programu 
popoldan izdelovali delavci tovarne Pa‑
trija, v Slovenijo pa sta jo v Tamovem 
kombiju pripeljala Zdenko Pavček in 
Walter Wolf. Trenutno je pošiljka v garaži 
pri skrivnostnem gospodu J, kjer zapornik 
iz Gvantanama incognito na posode lepi 
nalepke s podobo ministra za zdravje. 
Od tam se bo že prihodnji mesec začela 
distribucija po slovenskih bolnišnicah. Ali 
bodo posode imele polno bojno opremo 
ali ne, uradno še ni znano, po nekaterih 
informacijah pa naj bi bile popolnoma 
enake navadnim nočnim posodam. Edi‑
na razlika je ta, da bo, preden bo sestra 
v računalniku uspela označiti porabo 
e‑nočne posode, pacient urin in blato 
prisiljen odvajati v posteljo.

Prispevek je bil predstavljen na 3. Dne-
vih  Marije Tomšič v Dolenjskih Toplicah 
in je zaradi velikega zanimanja objav-
ljen v celoti in nespremenjen.
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Zlata Rebolj

HVALA VSEM
Vzeli smo si nekoliko več časa za ureditev vtisov in občutkov, ki 
so nas prevevali ob poteku strokovnega srečanja »Dnevi Marije 
Tomšič«. Kot se je pokazalo med potekom srečanja, smo izbrali 
zelo vročo temo, kar se je odražalo v živahni  razpravi, ki se je 
razvila po vseh predavanjih, občasno pa že med predavanji. 

Srečanje je bilo tudi medijsko odmevno, kar gre zahvala vsem medijem, ki so o njem ob‑
javili obširne prispevke. S tem so nam zelo pomagali pri širjenju zavesti o nujnosti uporabe 
informacijske tehnologije in informatizacije na vseh področjih obravnave pacienta in ne 
samo pri diagnostičnih in terapevtskih napravah. Poročanje medijev, ki so zaposlenim v 
zdravstveni negi zelo naklonjeni, je zelo pomembno za prepoznavnost zdravstvene nege in 
prizadevanja medicinskih sester, da bi bila obravnava pacientov primerna njihovim zahtevam 
in pričakovanjem v luči današnjega časa. Preko njihovega obveščanja bodo tudi drugi naši 
sodelavci prepoznali vrednost znanja in sposobnosti, ki jih premoremo in združujemo za‑
posleni v zdravstveni negi. 

Strokovno srečanje »Dnevi Marije Tomšič« in tema, ki je bila pred‑
stavljena, je še enkrat pokazala, da so zaposleni v zdravstveni negi 
tisti, ki pripomorejo veliko k prepoznavnosti delovne organizacije 
(bolnišnica, zdravstveni dom, dom ostarelih) in da so pogosto 
gonilna sila pri uvajanju sprememb v delovnem okolju. Seveda 
so te spremembe povezane z obravnavo pacienta, boljšo orga‑
nizacijo dela in upoštevanjem zakonskih predpisov. Žal pa še ve‑
dno nemalokrat naletimo na ovire in nasprotovanja sodelavcev, 
ki so najbolj poklicani in pristojni za zagotavljanje zakonitosti in 
napredka na vseh področjih, ne samo na področju medicine.

Po odzivu udeležencev, med katerimi je bilo kar nekaj zdravnikov 
slovenskih bolnišnic in predstavnikov »presojevalcev« kakovosti 
in varnosti v delovnih organizacijah, lahko sklepamo, da so Dnevi 
Marije Tomšič postali prepoznavno izobraževanje tudi v širšem 
slovenskem prostoru, ne le v regiji. Uspešna organizacija nas ob‑
vezuje, da bomo enako nadaljevali z delom še naprej.

Zlata Rebolj, predsednica 
organizacijskega odbora

Hvala vsem, res vas je veliko, ki ste letos sodelovali pri uspešni izved‑
bi srečanja. Težko bi naštela vse posameznike, ki ste nam pomagali 
s svojim delom, materialnim ali denarnim prispevkom.

Posebno zahvalo namenjam gospe Miri Retelj, gospodu Jožetu 
Colariču, gospodu Marjanu Blažiču, gospe Mojci Prah Klemenčič, 
gospodu Jožetu Muhiču, gospe Mateji Grobler, gospodu Josipu 
Smodeju, gospodu Branimirju Ivki in vsem sodelavcem v or‑
ganizacijskem odboru, ki ste projektu vse leto namenili veliko 
svojega dela in prostega časa.

Članice organizacijskega odbora

Generalni pokrovitelj srečanja: 

KRKA, d.d. Novo mesto

Sanolabor•	
Pharmamed d. o. o. •	
Medis d. o. o. •	
Fidimed•	
Vinogradništvo in vinarstvo PRUS, Krmačina •	
TGP Gradnje d.o.o. •	
Golobič Jože, Krašnji vrh 20, Metlika•	
Grm Novo mesto ‑ Center biotehnike in turizma•	
Žito Ljubljana – Dolenjske pekarne Novo mesto•	
Vinska klet Krško•	
Klet penin Istenič, Bizeljsko•	

Pokrovitelji:

Splošna bolnišnica Novo mesto
Visoka šola za zdravstvo Novo mesto
Občina Dolenjske Toplice

Tosama•	
Medinova•	
Hartmann•	
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Z raziskavo do prvih podatkov o 
razjedah na nogah na Dolenjskem

Marta Gantar, viš. med. ses., ET

Razjede na nogah so kronične rane na nogi ali stopalu, ki se 
ne celijo. Za njihov nastanek je znanih več dejavnikov, ven-
dar je večina razjed na nogah pri prebivalcih razvitega sveta 
povezana z žilnimi obolenji. Danes smo priča pomembne-
mu napredku na področju diagnostike, zdravljenja, os-
krbe razjed s sodobnimi materiali in uporabo kompresij- 
ske terapije. Kljub temu pa se povečuje število pacientov z 
razjedami, kar gre gotovo pripisati daljši življenjski dobi in 
staranju prebivalstva.

In kako je pri nas?
V Sloveniji se soočamo s težavami glede 
materialnih stroškov in dostopnosti do 
sodobnih materialov za oskrbo kroničnih 
ran. Pogosto se pri delu srečujemo s 
težavami pri organizaciji zdravstvene 
službe in sistemskih rešitvah. Zavedamo 
se, da težav ne moremo rešiti, dokler ne 
analiziramo stanja in ne ugotovimo, kako 
velik je problem in kakšno je trenutno 
stanje na tem področju v Sloveniji.

Prav zato je bila dobrodošla ponudba ev‑
ropske zveze za oskrbo ran EWMA našemu 
društvu, da bi Slovenija sodelovala v skup‑
nemu projektu Razjede na nogah za sred‑
njo in vzhodno Evropo. Društvo za oskrbo 
ran Slovenije DORS je v letu 2007 sprejelo 
izziv in skupaj z EWMO pristopilo k izvedbi 
raziskave. Raziskava je del večletnega pro‑
jekta, katerega namen je ugotoviti pogost‑
nost te problematike na naših tleh, ana‑
lizirati strategijo in uspešnost obravnave 

razjed ter identificirati ovire pri izvajanju 
učinkovite zdravstvene oskrbe.

V raziskavi je dragoceno sodelovanje vseh 
zdravstvenih delavcev, saj lahko le tako pri‑
demo do pravilnih rezultatov, na podlagi 
katerih bomo lahko pričeli z aktivnostmi 
za izboljšanje oskrbe ran na področju cele 
Slovenije. Z zbranimi podatki bodo poga‑
janja z Zavodom za zdravstveno zavaro‑
vanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) lažja 
in uspešnejša. Raziskava je neprofitnega 
značaja, soglasje k izpeljavi projekta pa sta 
dali ZZZS in komisija za medicinsko etiko 
Republike Slovenije.

Za raziskovalno območje sta bili izbrani 
območni enoti Novega mesta in Krškega, 
v katerih je zajeto približno 138.832 opre‑
deljenih oseb Dolenjske, Bele Krajine in 
Posavja. Lokalno smo izpeljali predstavitve 
projekta v Novem mestu, Trebnjem, Krškem 
in Metliki. Na predstavitve smo  povabili 
vodstva zdravstvenih zavodov, patronažne 

medicinske sestre in predstavnike ZZZS iz 
omenjenih območnih enot. Na predstavit‑
vah smo od prisotnih dobili soglasje k iz‑
peljavi projekta v regiji. 

Raziskava je torej večletni projekt, ki je 
potekal na Dolenjskem od leta 2007 do 
leta 2010 v treh fazah. 
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I. FAZA RAZISKAVE
V prvi fazi smo ugotavljali prvotno stanje na področju oskrbe 
razjed na nogah in ugotovili, kolikšna je prevalenca razjed na 
nogah.

Raziskava je potekala s pomočjo vprašalnikov, ki smo jih delili 
med zaposlene v zdravstvenih institucijah, v katerih so se pacienti 
z razjedami na nogah zdravili. Vključeni so bili vsi zdravstveni do‑
movi, socialni zavodi, splošna bolnišnica Novo mesto in zasebniki. 
Vsak zdravstveni delavec, ki se pri svojem delu srečuje s pacienti z 
razjedami na nogah, je dobil vprašalnik, ki ga je izpolnil  za vsakega 
bolnika z razjedo na nogi. Uvodna vprašanja anket so se nanašala na 
kratko predstavitev zdravstvenega delavca, ostala vprašanja pa na 
bolnika in oceno njegove razjede na nogi. Vsak izpolnjen vprašalnik 
je bil šifriran, s tem smo preprečili podvajanje bolnikov.

Na področju Dolenjske je bilo identifi ciranih 309 bolnikov z rana‑
mi na nogah, kar predstavlja prevalenco 1,81/1000 prebivalcev. 
Podatki kažejo na visoko število bolnikov z razjedami na nogah 
v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Mnogi bolniki se 
soočajo s tem problemom že več let. Dve tretjini bolnikov so 
ženske, povprečna starost je 72 let in pol. Skoraj polovica diag‑
noz je bila postavljena le na osnovi kliničnega pregleda, brez 
dodatnih preiskav. Bolnike oskrbuje veliko profi lov zdravstvenih 
delavcev. Večina bolnikov z razjedami trpi od zmerne do močne 
bolečine. Število prevez je zelo visoko, pri največ  anketiranih 3 
krat na teden (vsak drugi dan). Za oskrbo teh bolnikov se upo‑
rablja več kot 160 različnih materialov, med njimi mnogo zelo 
dragih. Vse to jasno kaže na potrebo po bolj standardizirani in 
učinkoviti oskrbi.

II. FAZA RAZISKAVE
V tej fazi smo izpeljali izobraževanje zdravstvenih delavcev, ki so 
sodelovali v prvi fazi raziskave, zdravstvene oskrbe in nege razjed 
na nogah po priporočilih DORS‑a in EWMA.

Dvodnevno izobraževanje je potekalo v petih časovnih termi‑
nih v Novem mestu in Metliki. Program izobraževanja je obse‑
gal teoretična znanja s področja golenje razjede, diabetičnega 
stopala in razjede zaradi pritiska. V učnih delavnicah so tečajniki 
izvajali meritve perifernih perfuzijskih tlakov z ročnim Doppler‑
jem, povijanje s kratko elastičnimi povoji in se seznanili z lokalno 
oskrbo kroničnih razjed s sodobnimi oblogami. Izobraževanja se 
je udeležilo 127 udeležencev različnih profi lov (MS, DMS, PMS 
in ZDR). Vsi udeleženci so na začetku in na koncu izobraževanja 
opravili preizkus znanja s pomočjo testa. Zanimiva je primerjava 
rezultatov testiranja znanja, kjer ugotavljamo, da je znanje po 
končanem izobraževanju mnogo večje (kar 44% dosega oceno 
prav dobro).

III. FAZA RAZISKAVE
je zajela implementacijo edukacijskih, sistemskih in organizaci‑
jskih rešitev v prakso. 

organizacija neformalnih ambulant za rane v ZD Trebnje, SB •	
Novo mesto, ZD Sevnica in ZD Črnomelj.

Na podlagi rezultatov, do katerih smo prišli ob anketiranju bol‑
nikov v I. fazi raziskave, smo videli enkratno priložnost, da v sklopu 
raziskave organiziramo ambulante za rane. V ambulanto je bilo 
povabljenih 68 bolnikov iz prve faze, ki razjedo na nogah še vedno 
imajo. Vsakega bolnika je pregledal zdravnik, naredil načrt oskrbe, 
opravili smo dopplersko preiskavo, naredili oris rane, fotografi jo 
rane, oskrbeli rano in namestili kompresijo s kratko elastičnimi povo‑
ji, če je bila le ta predpisana. Vsak bolnik je dobil material za oskrbo 
ran in kompresijo za krajše časovno obdobje tudi za domov. 

Na ta način smo želeli dokazati, da z obravnavo bolnikov v tako 
organiziranih ambulantah za rane lahko dosežemo enotno zdravst‑
veno obravnavo, načrtovano po najnovejših evropskih smernicah in 
priporočilih, zdravstveno nego, dokumentirano na način, ki bi pa‑
cienta spremljala ves čas prisotnosti razjede do zacelitve, in nenazad‑
nje tudi ekonomsko učinkovitost terapije in oskrbe razjed.

anketiranje bolnikov iz I. faze, ki razjede na nogah še imajo, •	
in novih bolnikov z razjedami na nogah. Vključenih bolnikov 
vseh skupaj je bilo 122. Časovno obdobje spremljanja bol‑
nikov je bilo 6 mesecev.

Analiza podatkov iz vprašalnikov se je delala v Angliji in pred‑
stavljam del podatkov iz analize vprašalnikov iz I. in III. faze 
raziskave. 

KDO JE BOLNIKA VKLJUčIL V RAZISKAVO
Patronažna medicinska sestra je povečala svojo aktivnost pri 
vključitvi bolnikov z razjedami na nogah v študijo (nad 80 %).

VRSTA RAZJED
Nad 60 % razjed je venoznih, sledijo mešane, medtem, ko je ar‑
terijskih manj kot 10 %.
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POKRETNOST BOLNIKA
Pri hoji manj bolnikov rabi pomoč, večji odstotek bolnikov hodi 
samostojno, brez pomoči.

BOLEčINA
Bolečina je še vedno pogost dejavnik, po jakosti je prešla od 
milejše na močnejšo. 

šTEVILO PREVEZ
Po šestih mesecih v izvedbeni fazi se je število prevez na teden 
zmanjšalo za 17 %.

KJE SE ZDRAVITE
Lahko rečemo, da se večina bolnikov zdravi doma.

KDO NAJVEč OSKRBUJE BOLNIKA
Med izvajanjem raziskave smo zaznali spremembo pri oskrbi bol‑
nikov z razjedo, ki je prešla od zdravnika družinske medicine na 
patronažno medicinsko sestro.

ZAKLJUčEK
Rezultati drugega anketiranja potrjujejo nekatere ugotovitve 
prvega, določeni podatki pa odstopajo od prvega in kažejo na 
pozitiven odziv vloženega dela: to je izobraževanje zdravstvenih 
delavcev, pravilno diagnosticiranje razjed in pravilno predpisana 
terapija.
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V izvršilni odbor DORSa je bila na zadnjem volilnem občnem zboru v 
Portorožu 11. 3. 2011 za naslednji mandat ponovno izvoljena ga. Mar-
jetka MATOH, dipl. m. s. s kirurškega oddelka.

Čestitamo!     

DRUŠTVO ZA OSKRBO RAN SLOVENIJE (DORS), ki deluje od 
leta 2001, je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje 
zdravstvenih delavcev, ki se ukvarjajo z oskrbo ran.

Cilji društva 
priprava strokovnih smernic za oskrbo ran•	
priprava enotne metodologije•	
seznanitev javnosti z novostmi na področju preventive, •	
zdravljenja in oskrbe ran
sodelovanje s strokovnimi in izobraževalnimi institucijami•	
sodelovanje z Ministrstvom za zdravje•	
sodelovanje z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije •	
ZZZS

Namen društva
poglobljeno strokovno delovanje in izobraževanje na področju •	
oskrbe ran

Naloge društva
organizacija strokovnih srečanj•	
organizacija mednarodnih simpozijev•	
organizacija učnih delavnic•	

Naslov društva                                    
Društvo za oskrbo ran Slovenije  
Cigaletova ulica 9    
1000 Ljubljana       

V izvršilni odbor DORSa je bila na zadnjem volilnem občnem zboru v 
Portorožu 11. 3. 2011 za naslednji mandat ponovno izvoljena ga. Mar-

sodelovanje z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

poglobljeno strokovno delovanje in izobraževanje na področju 

organizacija strokovnih srečanj
organizacija mednarodnih simpozijev
organizacija učnih delavnic

Naslov društva                                    
Društvo za oskrbo ran Slovenije  
Cigaletova ulica 9    
1000 Ljubljana       
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Človek že ves čas svojega obstoja izkorišča 
najrazličnejše naravne vire. Zgodaj je spoznal, 
da si v naravi lahko poleg hrane in oblačil poišče 
tudi zdravilne učinkovine. Na podoben način so-
dobna medicinska znanost najprej preuči narav-
ne vire novih učinkovin in se šele nato loti umet-
ne sinteze. Dandanes obstaja še vedno več kot 
40 % zdravil naravnega izvora. Obujajo se tudi 
že skoraj pozabljene metode zdravljenja, seveda 
ustrezno posodobljene in klinično podkrepljene. 
V tem prispevku je opisana uporaba ličink muh 
vrste Lucilia sericata za zdravljenje težko ozdrav-
ljivih kroničnih ran.

Domen Jaklič, univ. dipl. biol.

Bioterapija/bionekrektomija – 
zdravljenje kroničnih ran s pomočjo 
ličink muh vrste Lucilia sericata

Zgodovina zdravljenja z 
ličinkami 
Biokirurgija je ime za metodo zdravljenja 
različnih vrst ran s pomočjo mušjih ličink 
in njena uporaba sega daleč v preteklost. 
To metodo zdravljenja so poznala različna 
ljudstva po svetu, od avstralskih Aborigi‑
nov, do južnoameriških Indijancev[1, 2]. 
Prve zapise lahko najdemo že v prvih ev‑
ropskih medicinskih zapisih, kot je Hortus 
sanitatus iz leta 1491[3] (slika 1). Prvi, ki je 
podrobneje opisal pozitivne učinke ličink 
muh na ranah poškodovanih vojakov, je 
bil vojaški kirurg Ambroise Paré (1509‑
1590). Zdravilno delovanje ličink na ranah 
so opisali tudi Hieronymus Fabricius leta 
1634, Zachmann leta 1704[4] in Napo‑
leonov vojaški kirurg, baron D. J. Larrey[5]. 
J. G. Millingen je po bitki za Tallavero (1809) 
omenil prisotnost ličink pod obvezami na 
ranah vojakov, kirurg pri ameriški konfede‑
racijski vojski, J. F. Zacharias, pa je prvi na‑
merno vnašal ličinke v strelne rane, da bi 
pospešil njihovo zdravljenje že na bojnem 
polju[5]. Znanstveno proučevanje ličink in 

klinična uporaba se je začela leta 1931 po 
zaslugi ameriškega vojaškega kirurga W. S. 
Baera[6]. Pri pregledu dveh ranjencev, ki 
sta sedem dni pozabljena ležala v jarku z 
globokimi vbodnimi ranami je opazil, da 
sta oba brez znakov okužbe in da so rane, 
na katerih so bile ličinke muh, prekrite z 
rožnatim granulacijskim tkivom[5]. Izkušnje 
iz bojišča 1. Svetovne vojne je tako prene‑
sel v zdravniško prakso kot klinični profesor 
ortopedske kirurgije v John Hopkins Medi‑
cal School, ZDA. Sprva je uporabljal neste‑
rilne ličinke muhe Lucilia sericata, zato je 
kljub spodbudnim začetnim uspehom 
prišlo tudi do težav, predvsem do okužb z 
bacilom tetanusa. Kasneje je zato uporabljal 
razkužene ličinke. Svoje izkušnje je opisal 
v znanstveni literaturi in s tem prispeval k 
širjenju uporabe ličink pri ostalih zdravnikih. 
Do l. 1935 je bil v ZDA ta način zdravljenja 
uveden v 300 bolnic, sodelovalo je 585 
zdravnikov, ki so pozdravili 5684 bolnikov. 
Potrebno je poudariti, da je v tem času, pred 
odkritjem antibiotikov, zaradi okuženih ran 
umrlo v povprečju okoli 75% ljudi[3].

Sredi prejšnjega stoletja, po odkritju sul‑
fonamidov in kasneje betalaktamskih anti‑
biotikov, je zdravljenje z ličinkami sko‑
raj popolnoma utonilo v pozabo. Zaradi 
resnih kliničnih problemov, ki so nastopili 
ob pojavu bakterij, odpornih proti antibi‑
otikom, npr. proti meticilin rezistentni sevi 
Staphylococcus aureus (MRSA)[7, 8] in tudi 
zaradi vedno večje vpletenosti gliv v pato‑
gene procese[9], so nekateri zdravniki začeli 
razmišljati o ponovni uvedbi biokirurškega 
zdravljenja. V osemdesetih letih prejšnega 
stoletja sta Sherman in Pechter v Združenih 
državah Amerike oživila biokirurško 
metodo[6, 10, 11]. V devetdesetih letih so 
odprli prvi biokirurški evropski razvojni 
center v Bridgentu, v angleškem Južnem 
Wales‑u. Leta 1996 je bila ustanovljena 
Mednarodna bioterapevtska zveza (In‑
ternational Biotherapy Society = IBS), ki 
skrbi za pretok informacij, pomembnih za 
raziskave in uporabo živih organizmov pri 
zdravljenju (http://biotherapy.md.huji.ac.il). 
Z biokirurško terapijo so se začeli ukvar‑
jati tudi v bolnicah v Nemčiji, Avstriji[12], 
Izraelu[13], na Madžarskem, Švedskem, 

Skica iz medicinskega dela Hortus Sanitatus (1491)
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v Belgiji, v Ukrajini[3], na Japonskem, v 
Avstraliji, Mehiki, na Filipinih, v Izraelu in 
v Egiptu. Zdravljenje z mušjim ličinkami 
smo leta 2005 poskušali uvesti tudi v Slo‑
veniji v obliki eksperimentalnega projekta  
»Biokirurgija kronične rane ‑ zdravljenje z 
ličinkami muh Lucilia sericata«. Nosilec pro‑
jekta je bil Klinični center Ljubljana. Med 
projektom je bilo v obdobju od 01.01.2003 
do 31.12.2005 s pomočjo biokirurške ob‑
delave z ličinkami zdravljenih 30 pacientov, 
pri katerih smo poleg poteka zdravljenja z 
mikrobiološkimi metodami ugotavljali tudi 
spreminjanje različnih mikroorganizmov v 
rani, pred in po uporabi ličink [14]. 

jajčec. Prve ličinke, imenovane tudi larve, se 
razvijejo v 12 do 24 urah po izleganju jajčec. 
Pri ličinkah razlikujemo tri razvojne stopnje, 
ki so opredeljene glede na starost, velikost in 
prisotnost morfoloških znakov. V prvih dveh 
stopnjah se ličinke predvsem prehranjujejo 
in iščejo nove zaloge hrane. Na koncu tretje 
razvojne stopnje se ličinka preneha hraniti 
in preide v vandrajoče obdobje, ki traja do 
4 dni. V tem času ličinka išče suho in tem‑
no mesto, kjer se zabubi. Buba predstavlja 
mirujoče stanje, v katerem se ličinka preo‑
brazi v odraslo muho. Buba je ovalne oblike 
in svetlo rjave barve. Odrasle muhe se izbu‑
bijo, ko so bube stare 5 do 8 dni.

velikost mrtvine v rani nanesemo ustrezno 
količino ličink (5‑8 ličink na cm2 mrtvine). 
Ličinke morajo biti velike do 4 mm. Rano 
z ličinkami pokrijemo z najlonsko mrežico 
(TegaporeTM), robove mrežice pa tesno za‑
lepimo z obližem. Preko mrežico naložimo 
vpojno gazo, ki vsrka odvečen eksudat iz 
rane. Tako oskrbljeno rano nadziramo na 
vsakih nekaj ur. Ko je v rani veliko izcedka, je 
potrebno gazo zamenjati. S tem poskrbimo, 
da se eksudati iz rane ne zadržujejo v rani in 
da se ličinke ne utopijo. V povprečju ličinke 
med zdravljenjem pojejo 10 do 15 g nekro‑
tiziranega tkiva. Po 2‑3 dneh, ko se ličinke 
tudi prenehajo hraniti, rano odvijemo, 
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Razvojni krog muhe Lucilia 
sericata 
Ta bleščeče kovinsko zelena muha sodi v 
družino Calliphoridae (slika 2). Za potrebe 
zdravljenja se uporablja predvsem zaradi 
enostavnega gojenja odraslih muh in pri‑
dobivanja velikih količin jajčec ter njihove 
sterilizacije. Najpomembnejše pa je to, da 
se ličinke L. sericata hranijo izključno z mrt‑
vim tkivom v rani. Razvojni krog muhe ze‑
lene blestivke (Lucilia sericata) je odvisen od 
temperature in relativne zračne vlage. Muhe 
živijo od 6 do 8 tednov. Od maja do oktobra 
so sposobne zaploditi 4 do 8 generacij. Jese‑
ni v razvoju muh nastopi diapavza in zimo 
preživijo kot bube. Najprej oplojene odrasle 
samice izležejo jajčeca na trupla, fekalije, 
meso ali na odprte rane. V svojem življenju 
lahko posamezna muha izleže do 3.000 

Aplikacija ličink na rane
Zdravljenje z mušjim ličinkami in sama teh‑
nika nanosa ličink sta se zelo razvili v zad‑
njih dvajsetih letih. Za uspešno zdravljenje 
moramo zagotoviti sterilne ličinke, da se 
izognemo sekundarni infekciji rane. Ste‑ 
rilne ličinke pridobivajo s površinsko sterili‑ 
zacijo jajčec. Obstaja več načinov nanosa, 
klasični in t.i. biovrečke, kjer so ličinke ujete 
v posebne vrečice iz mrežastega materiala, 
preko katerega lahko izločki ličink prehajajo 
v področje rane. Opisal bom klasični nanos, 
pri katerem pridejo ličinke v neposreden 
stik z rano (slika 3). Zagotoviti moramo, da 
je rana primerno vlažna, saj na zasušeni rani 
ličinke ne morejo učinkovati. Okolico rane 
razkužimo s konvencionalnimi sredstvi za 
razkuževanje ran in rob rane zaščitimo s 
hidrokoloidno oblogo (Granuflex). Glede na 

speremo ličinke z rane in po potrebi ponovi‑
mo nanos. Skupno število namestitev ličink 
pri posameznem bolniku je odvisno od tipa 
rane in napredovanja zdravljenja. Zanimivo 
je tudi to, da ličink ni treba odstranjevati, 
kadar je potrebno rano slikati z rentgenom. 
Ličinke so namreč odporne  na rentgen‑
ske žarke. Prav tako so ličinke odporne na 
terapijo z antibiotiki, tako da lahko bolnik 
vzporedno prejema antibiotike.

Delovanje ličink na rani
Ugodne učinke delovanja ličink na zdrav‑
ljenje ran razdelimo v naslednje sklope:
(i) Mehansko delovanje: ličinke mehan‑

sko stimulirajo živo tkivo rane s pre‑
mikanjem s pomočjo ustnih kavljev 
in površinskih struktur. Poleg tega pri‑
pomorejo k razbitju bakterijskih bio‑

Muha Lucilia sericata

4A  Pred terapijo

4B  Po terapiji z ličinkami

Primer aplikacije ličink 
na rano
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filmov in nekroze. Poveča se količina 
eksudata in drenaža rane, kar pripo‑ 
more k odstranjevanju mrtvega tkiva 
in izpiranju bakterij[1, 15].

(ii)  Encimsko delovanje: ličinke encimsko 
razgrajujejo in utekočinjajo mrtvino v 
rani s svojimi izločki[16‑19], da jo lahko 
porabijo kot hrano. 

(iii) Proliferativno delovanje: na ranah, 
zdravljenih z ličinkami, se pojavi zdravo 
granulacijsko tkivo. Ko so preizkušali 
proliferativni učinek izločkov mušjih 
ličink na celični tkivni kulturi fibroblas‑
tov, so ugotovili pozitivno sinergistično 
delovanje ekskreta ličink in človeških 
citokinov[20].

(iv) Antibakterijsko delovanje: ličinke v 
ranah, pa tudi sam izloček in vitro, 
delujejo zaviralno na rast bakterijskih 
vrst. Antibakterijsko delovanje je naj‑ 
verjetneje rezultat večih, različnih, a 
sinergistično delujočih snovi.

(v) Protivnetno delovanje: izločki zavirajo 
stimulacijo nevtrofilnih levkocitov, 
ki pospešujejo vzdrževanje vnetja v 
kroničnih ranah[21].

Ličinke muh L. sericata ne napadajo zdravega 
tkiva, saj se hranijo izključno z nekrotičnim 
tkivom in bakterijami v rani[3]. Ob pravilni 
namestitvi ličink zmanjšamo možnost, da 
bi ličinke ostale v rani in se po zabubljenju 
razvile po normalni razvojni poti do odrasle 
muhe. Ličinke pustimo delovati v ranah le 
do tri dni, ob enakih pogojih pa potrebujejo 
vsaj 5‑7 dni, da se zabubijo. Ličinke, ki so v 
času rane zrasle do velikosti 7‑9 mm, iz ran 
odstranimo s spiranjem s fiziološko raztopino 
in pobiranjem posameznih ličink s pinceto.

Pri »klasični«namestitvi ličinke z vsrkavanjem 
encimsko raztopljene mrtvine odstranijo 
mrtvino iz ran, poleg tega pa še mehansko 
odplavljajo tam prisotne bakterije ter trdo‑
vratne biofilme, ki jih nekatere bakterije (npr. 
P. aeruginosa in S. aureus)[22, 23] tvorijo v 
ranah. Zdravljenje z larvami se lahko upo‑
rablja predvsem za kronične in okužene 
rane, razjede na nogi, razjede zaradi pritiska, 
statične venske razjede, nevrovaskularne 
razjede, rane na diabetičnem stopalu, trav‑
matske in postoperacijske rane, abscese, 
opekline, gangrenozne rane[3], temporalne 
mastoiditise[24], nekrotizantne fascitise[25]. 
Na ta način so zdravili tudi piogeni in tuberku‑
lozni osteomielitis[4, 5, 10, 15], mastoiditis[24], 
pyodermo gangrenosum[26] in celo maligne 
rane ter kožnega raka[1, 27, 28]. 
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Uspešnost terapije z ličinkami 
V okviru zgoraj omenjenega raziskovalnega 
projekta smo v Sloveniji uspešno tretirali 32 
ran. 24 (75%) od teh smo uspeli zaceliti in 
očistiti[29] (slika 4A‑4B). Uspešnost zdrav‑
ljenja z ličinkami smo ocenjevali glede na 
narejeno nekrektomijo kroničnih ran oz. 
njihovo očiščenje od mrtvin do čistih granu‑
lacij. Očiščena rana pomeni, da je rana brez 
nekrotičnih mas, fibrinskih oblog, vnetnega 
detritusa in je pokrita s čistim granulacijskim 
tkivom. Ko v rani ni bilo več mrtvine, je bilo 
zdravljenje z ličinkami uspešno. Samo v takih 
(čistih) ranah lahko pride do razrasta granu‑
lacijskega tkiva in epitelizacije, ki se konča 
z zacelitvijo. Pri arterijsko‑venskih razjedah 
smo uspeli popolnoma zaceliti eno in očistiti 
8 ran (2 moška in 6 žensk). Pri eni venski razje‑
di na nogi in šestih diabetičnih razjedah so 
se rane očistile, sedma diabetična rana pa 
se je zacelila. Pri ostalih osmih ranah, kot 
so razjede zaradi pritiska in pooperativne 
kronične rane, smo z biokirurgijo vse rane 
v celoti očistili.

Med zdravljenjem z ličinkami smo ugotovili, 
da je pri vseh ranah nastalo obilo izločka. 
Pri vseh bolnikih je zdravljenje ran, pokritih 
z mrtvinami, uspešno potekalo. V vseh 
tridesetih primerih je bila rana popolnoma 
izčiščena že v treh dnevih, robovi niso kazali 
znakov vnetja, dno rane pa je bilo pokrito s 
čvrstimi granulacijami. Rane so bile po zdrav‑
ljenju z ličinkami pripravljene za nadaljne 
postopke, bodisi za zdravljenje z oblogami 
ali kožnimi presadki delne debeline kože.

Pozornost smo namenili tudi psihološkim 
dejavnikom, ki kljub privolitvi v izbrani način 
zdravljenja lahko spremljajo biokirurške 
postopke. Zanimalo nas je predvsem 
mogoče pojavljanje strahu ali depresije ter 
občutek bolečine. Ugotovili smo, da je 17 
pacientov (56,67 %) čutilo strah in depresijo 
ter nelagoden občutek. 

Za opisovanje bolečine smo uporabljali lest‑
vico VAS (vizualno‑analogna lestvica, Visual 
Analogue Scale). Bolečino smo ugotavljali pri 
prevezovanju, med nošenjem obloge z larvami 
in pri zamenjavi larv. Največ bolečin so bolniki 
občutili med nošenjem biokirurške obloge 
(povprečno 3,1 po VAS), manj bolečin pa pri 
prevezovanju (povprečno 2,6) in zamenjavi 
larv (povprečno 2,4). Pacienti hujših bolečin 
niso navajali, občasne bolečine pa smo blažili s 
tabletami nesteroidnih antirevmatikov. Manjšo 
težavo je predstavljal psihološki občutek nela‑

godja med nošenjem biokirurške obloge, ki 
smo ga zaznali pri 16 bolnikih. 
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stroka - izobraževanje

Specializacije v zdravstveni 
negi 

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je v sodelo-vanju z MZ RS in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije 8. marca letos organizirala 4. posvet z mednarodno udeležbo „Moja kariera – Quo vadis: Specializacije v zdravstve-ni negi – partnerstvo med zdravstveno nego in medi-cino,” na katerem so domači in tuji strokovnjaki razprav-ljali o specializacijah in spe-cialnih znanjih kot odzivu na potrebe pacientov ter o strokovnih in razvojnih pri-oritetah v zdravstveni negi.

Uvodoma je doc. dr. Brigita Skela Savič, 
dekanja Visoke šole za zdravstveno nego 
Jesenice, opozorila na neurejeno podiplom‑
sko izobraževanje medicinskih sester v 
Sloveniji in poudarila razvojna dejstva in 
trende na tem področju v razvitem svetu, 
kjer mednarodne študije OECD in profe‑
sionalna združenja opozarjajo na pomen 
podiplomskega znanja v ZN, ki ga je potreb‑
no usmeriti v nove vloge medicinskih sester 
v zdravstvenem sistemu. „Zato so potrebni 
univerzitetni programi zdravstvene nege, 
tam, kjer jih ni, regulirana podiplomska 
znanja v obliki strokovnih magisterijev, ki 
diplomanta usposobijo za razvojno delo 
v kliničnem okolju, ali pa specializacije v 
zdravstveni negi, ki specialistu na nekem 
strokovnem področju ZN dajo strokovne 
kompetence za opravljanje del in nalog, 
ki niso v kompetencah diplomanta na prvi 
stopnji študija,” je še povedala.

Mednarodne študije in izkušnje razvitih 
držav dokazujejo, da visokostrokovni pro‑
grami v zdravstveni negi več ne zadoščajo. 
V večini evropskih držav prevzemajo dela 
in naloge v zdravstveni negi diplomirane 
medicinske sestre z najmanj univerzitetno 
izobrazbo ali magisterijem iz ZN, ponekod 
pa s specializacijami, kar sta v svojih pri‑
spevkih prikazali dr. Fiona Murphy z Uni‑
verze Swansea, Shool of Human and He‑

alth Sciences iz Walesa in mag. Anneyce 
Knight z University of Greenwech, School 
of Health and Social Care. 

Radivoje Pribaković Brinovec z Instituta za 
varovanje zdravja RS je menil, da specializa‑
cije v ZN postajajo del vdakdana sodobne 
organiziranosti zdravstvenega varstva in 
zdravstvene dejavnosti v različnih zdra‑
vstvenih sistemih ter da specializacija v ZN 
ponuja odgovore na bolj celovite in koor‑
dinirane obravnave aktivne populacije, sta‑
rejših in kroničnih bolnikov. S tem se je stri‑
njala tudi Vanja Vilar iz UKC Ljubljana, ki je 
poudarila, da je s specializacijami potrebno 
slediti spremenjenim družbenim potrebam, 
potrebam pacientov in razvoju stroke.

Tina Jamšek, vodja sektorja koordinacije 
sistema zdravstvenega varstva na MZ je 
opozorila, da bi bilo treba v primeru spe‑
cializacij v ZN odpraviti pomanjkljivosti 
sedanje zakonodaje in določiti okvirne 
pogoje za odobritev specializacije, pogoje 
za mentorje in postopek opravljanja spe‑
cialističnega izpita.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slo‑
venije ocenjuje, da ministrstvo problema‑
tiko kliničnih specializacij rešuje prepočasi. 
„Specializacije so pomembno in potrebno 
področje v ZN, ki pripomorejo k razvoju 
procesije, k boljši in varnejši zdravstveni 

oskrbi posameznikov, skupin in skupnosti in 
nadgradnji dodiplomskega izobraževanja,” 
je menila predsednica Darinka Klemenc, 
„vendar je treba takoj na začetku, čeprav ta 
trenutek specializacij v ZN še ni, potrebno 
doreči ovrednotenje v obstoječem sistemu 
kreditiranja v smislu vertikalnega razvoja 
akademizacije medicinskih sester in babic v 
sloveniji ter umestitev v plačni sistem.”

Podpredsednik Zbornice‑Zveze in državni 
svetnik Peter Požun je povedal, da je tudi Slo‑
venija z referenčnimi ambulantami na dobri 
poti, da naredi prve korake v smeri prenosa 
del in nalog med zdravniki in diplomiranimi 
medicinskimi sestrami na primarnem nivoju, 
projekt  je predstavila ga. Irena Vidmar, in s 
tem omogoči večjo dostopnost, kakovost 
in varnost zdravstvene obravnave, da pa 
današnje znanje diplomiranih medicinskih 
sester ne zadošča, dodatna znanja si lahko 
pridobijo v podiplomskem programu.

V razpravi na okrogli mizi so bili udeleženci 
mnenja, da bi bila uvedba specializacij v ZN 
najprej mogoča za področje anestezijske, 
diabetološke, gerontološke in onkološke 
zdravstvene nege. 
Vir: 

ZIB bilten 2810•	
Zbornik predavanj Moja kariera‑Quo vadis‑Specializaci‑•	
je v zdravstveni negi,  Visoka šola za zdravstveno nego 
Jesenice, MZ RS, Zbornica zdravstvene in babiške nege 
Slovenije, Ljubljana, 2011.

Doc. dr. Brigita Skela Savič
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Andreja Kocjančič, dipl. fizioterapevtka

Razbijamo zadnji medicinski tabu - 
urinska inkontinenca pri ženskah
Nehoteno uhajanje urina pri kašljanju, ki‑
hanju, dvigovanju težkih bremen, teku in 
drugih športnih aktivnostih ali nenadna 
močna potreba po uriniranju sta težavi, 
s katerima se srečuje kar 50 % žensk v 
menopavzi in 25 % žensk v reproduk‑
tivnem obdobju. Več kot polovica žensk z 
omenjenima težavama ne poišče pomoči 
pri zdravniku in o njima molči, dokler 
uhajanje urina ne postane tako moteče, 
da vpliva na njihovo samopodobo ter 
družbeno življenje. Zaradi neprijetnega 
vonja, urinskih madežev, motenega span‑
ca zaradi nenehnega tiščanja na vodo in s 
tem povezanega pogostega obiskovanja 
stranišč se počutijo stigmatizirane. Nena‑ 
zadnje lahko postanejo ujetnice svojega 
lastnega doma, bodisi zaradi nelagodja, 
zadrege, bodisi mnenja, da je urinska 
inkontinenca neozdravljiva. Odločilen 
korak na poti k boljši kakovosti življenja 
je spoznanje, da težava ni le normalni 
del staranja ali posledica težkega poroda 
oziroma fizično napornega dela.

Svetovna zdravstvena organizacija je urin‑
sko inkontinenco leta 1998 opredelila 
kot ”zadnji medicinski tabu” in v Splošni 
bolnišnici Novo mesto poskušamo fizio‑ 
terapevtke v sodelovanju z urologi ta tabu 
razbiti. K nam prihajajo ženske, ki imajo 
težave s prekomernim sečnim mehurjem, 
stresno, urgentno ali mešano urinsko inkon‑
tinenco. Pri nekaterih so težave že precej 
napredovale in so kandidatke primerne 
za operativno zdravljenje, vendar se za ta 
postopek še niso odločile in so pripravljene 
poskusiti najprej s konzervativnim zdravljen‑
jem. Pri njih je obravnava daljša in zahteva 
veliko več vztrajnosti kot pri ženskah, ki 
imajo težave samo občasno pri določenih 
aktivnostih in v manjšem obsegu. 

Prvo srečanje poteka v obliki preda‑
vanja, na katerem predstavimo osnovne 
pojme urinske inkontinence, poudarimo 
pomembnost samodiscipline pri izva‑
janju treninga mišic medeničnega dna in 
razložimo osnovne ukrepe pri spremembi 
življenjskega sloga.

Z medeničnimi utežmi različne teže  
dobimo informacijo o pravilnem stisku 
in  moči mišic.

Po končanem predavanju ponudimo 
dodatna individualna srečanja. Razume‑
vanje, da za usklajeno delovanje mišic 
medeničnega dna ne zadostujejo le 
klasične Keglove vaje, je ključnega pomena 

za žensko, ki ima težave z nehotenim 
uhajanjem urina. Veliko truda posvečamo 
učenju pravilnega izvajanja treninga in 
jim svetujemo o načinu vadbe doma. 
Tukaj velikokrat pride do razočaranj in 
trdega pristanka na realnih tleh, saj je še 
vedno velika večina žensk prepričanih, da 
električna stimulacija lahko ozdravi nji‑
hove težave brez truda in izvajanja trenin‑ 
ga mišic medeničnega dna do konca nji‑
hovega življenja. Prav tako je zavajajoča 
vse večja ponudba raznih pripomočkov 
na trgu, ki obljubljajo čudežno ozdravitev. 
Pravilna izbira in uporaba pripomočkov 
lahko doprinese k lažjemu učenju krčenja 
mišic medeničnega dna in pomaga pri 
dvigu motivacije, kar pa ne pomeni, da 
zaradi njih lahko opustijo redni trening 
mišic medeničnega dna. 

Ženske, ki redno prihajajo k nam in vestno 
izvajajo trening mišic medeničnega dna 
doma, se že lahko pohvalijo s prvimi us‑
pehi in izboljšanji. Vztrajnost in močna 
motivacija jih lahko samozavestne vrneta 
v družbeno življenje. 

Pri Indikatorju jakosti mišic 
medeničnega dna, se ob  
pravilnem krčenju mišic 
paličica premakne v točno 
določeno smer.
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”Varuj svoje ledvice, zaščiti srce” 
Ob mednarodnem dnevu ledvic

Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije je 
z letošnjo akcijo ob mednarodnem dnevu led-
vic poudarila povezavo med kronično ledvično 
boleznijo ter boleznimi srca in ožilja, saj so 
ledvični bolniki veliko bolj izpostavljeni razvo-
ju srčno-žilnih bolezni. 

Strokovnjaki ocenjujejo, da ima v Evropi in ZDA kronično ledvično 
bolezen vsaka deseta odrasla oseba. Kot navajajo v zvezi, je v 
Sloveniji takih bolnikov približno 2000.

Ledvična bolezen je precej bolj razširjena, le da se večina ljudi 
tega ne zaveda. Med sicer zdravim odraslim prebivalstvom naj bi 
imelo do deset odstotkov ljudi majhno, a nenormalno izločanje 
beljakovin v urinu, kar lahko kaže na znake kronične ledvične 
bolezni. Slednja bistveno poveča možnost srčno‑žilnih zapletov 
predvsem pri sladkornih bolnikih in bolnikih s povišanim krvnim 
pritiskom. Najpogostejši znaki srčno‑žilnih bolezni so težka sapa 
ob naporu, hitra utrujenost, stiskajoča in pekoča bolečina v prsih 
ter bolečine v mečih ob naporu.

Potrebne so redne kontrole krvnega pritiska, ravni glukoze in 
holesterola v krvi. 

Za preprečevanje razvoja ledvične bolezni in srčno‑žilnih bolezni 
je zelo pomemben tudi zdrav življenjski slog ter pogosto tudi do‑
datno obvladovanje z zdravili, navajajo v Zvezi društev ledvičnih 
bolnikov.

Vir: Bilten ZIB

Akcija 40 dni brez 
alkohola, 
ki se je začela v sredo, 9. marca, poteka šesto leto zapored in poudarja solidar‑
nost do vseh, ki trpijo zaradi nasilja v družinah, prometnih nesreč in bolezni, 
ki so posledica alkohola. Organizatorji, med katerimi je vodilna Slovenska 
Karitas, v času akcije med 9. marcem in 23. aprilom vabijo k različnim oblikam 
solidarnosti, od osebne 40‑dnevne odpovedi alkoholu, 
do tega, da se v tem času doma, pa tudi na prireditvah, 
ne streže alkohol.

Sporočilo v steklenici, projekt v okviru te akcije, pote‑
ka od leta 2003. Njegov glavni namen je zmanjševanje 
rabe in škodljivih posledic alkohola. Pomemben 
del projekta je spletna stran www.nalijem.si, 
kjer obiskovalci med drugim najdejo anonim‑
ni vprašalnik za samooceno o pitju alko‑
hola, s katerim posameznik dobi podatek, 
v katero kategorijo pivca sodi in kako, če 
je treba, zmanjšati pitje alkohola. 

Vir: Delo, 10. 3. 11 (8)
       Bilten ZIB

Akcija 
alkohola, 
ki se je začela v sredo, 9. marca, poteka šesto leto zapored in poudarja solidar‑
nost do vseh, ki trpijo zaradi nasilja v družinah, prometnih nesreč in bolezni, 
ki so posledica alkohola. Organizatorji, med katerimi je vodilna Slovenska 
Karitas, v času akcije med 9. marcem in 23. aprilom vabijo k različnim oblikam 
solidarnosti, od osebne 40‑dnevne odpovedi alkoholu, 
do tega, da se v tem času doma, pa tudi na prireditvah, 
ne streže alkohol.

Sporočilo v steklenici, 
ka od leta 2003. Njegov glavni namen je zmanjševanje 
rabe in škodljivih posledic alkohola. Pomemben 
del projekta je spletna stran 
kjer obiskovalci med drugim najdejo anonim‑
ni vprašalnik za samooceno o pitju alko‑
hola, s katerim posameznik dobi podatek, 

solidarnosti, od osebne 40‑dnevne odpovedi alkoholu, 
do tega, da se v tem času doma, pa tudi na prireditvah, 

projekt v okviru te akcije, pote‑
ka od leta 2003. Njegov glavni namen je zmanjševanje 
rabe in škodljivih posledic alkohola. Pomemben 

www.nalijem.si, 
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K A D R O V S K E      N O V I C E
Pri ho di: 
Barbara PROSEN, dr. med., specializantka anesteziologije,  
reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, 1.12.2010
Sabina JAKŠE HREN, dr. med., specializantka interne medicine, 
16.12.2010
Matej GODNIČ, dr. med., specializant interne medicine, 1.1.2011
Mojca ŠIMC, dr. med., specializantka transfuziologije, 1.1.2011
Polona SAVIČ, dr. med., pripravnica, 1.1.2011
Marjeta BEVEC, vodja pralnice, 1.1.2011
Teja KOZAN, dipl. fizioterapevtka, 1.1.2011
Nina GRUBAR, mag. farmacije, pripravnica, 1.1.2011
Blaž TINTOR, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 1.1.2011
Tatjana PROKŠELJ, dr. med., specialistka psihiatrije, 1.1.2011
Renata SAJE, upravna tehnica, 1.1.2011
Polonca ŠIRCELJ, dipl. ekonomistka, 1.1.2011
Damjan MILIDRAG, dr.med., pripravnik, 10.1.2011
Jelena PROKIĆ, dr. med., pripravnica, 12.1.2011
Barbara TURK, srednja medicinska sestra, pripravnica, 14.1.2011
Tjaša PUNGERŠIČ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 
14.1.2011
Maja ŠKEDELJ, zdravstvena tehnica, 17.1.2011
Polona GAČNIK, dipl. inženirka radiologije, 1.2.2011
Mija IVANIČ, dr. med., pripravnica, 1.2.2011
Vesna MILOJEVIĆ, dr. med., pripravnica, 1.2.2011
Gordana DRAGIŠIČ, dipl. medicinska sestra, 1.2.2011
Lidija HOČEVAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.2.2011
Bernardka ANČIMER, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 
1.2.2011
David BRINOVEC, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 1.2.2011
Sabrina HUSKIĆ, srednja medicinska sestra, pripravnica, 1.2.2011
Romana ŠTUKELJ, srednja medicinska sestra, pripravnica, 
1.2.2011
Polona MUC, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.2.2011
Ines KURE, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.2.2011
Nina VIDMAR, srednja medicinska sestra, pripravnica, 1.2.2011
Maja KORŠIČ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.2.2011
Anita GORNIK, tehnica zdravstvene nege, 1.2.2011
Nina FILIPIČ BABNIK, dr.med., specializantka interne medicine, 
1.2.2011
Ivana MIKETIČ, zdravstvena tehnica, pripravnica, 10.2.2011
Nataša BRCAR, kuhinjska pomočnica, 14.2.2011
Tina STEINBACHER KOKALJ, dr.med., specialistka ginekologije 
in porodništva, 15.2.2011

Vesna ŠKRBEC MURN, dr. med., pripravnica, 1.3.2011
Branko JUREJEVČIČ, gostinski tehnik, 1.3.2011
Andreja HLADE LOKAR, čistilka, 1.3.2011
Renata SENIČAR, čistilka, 1.3.2011
Irena BUČAR, čistilka, 1.3.2011
Jožica PAPEŽ, čistilka, 1.3.2011
Ajda OSRAJNIK, dr. med., specializantka dermatovenerologije, 
1.3.2011
Milan BRAČIKA, ekonomski tehnik, 1.3.2011
Nastja KNAUS, dipl. medicinska sestra, pripravnica, 11.3.2011

Od ho di:
Cirila PODRŽAJ, medicinska sestra, upokojitev, 30.12.2010
Štefica ELETA, medicinska sestra, upokojitev, 30.12.2010
Jožefa ŠTUPAR, zdravstvena administratorka, upokojitev, 
30.12.2010
Jožica POVŠE, vzdrževalka perila, upokojitev, 30.12.2010
Anica POTOČAR, šivilja, upokojitev, 30.12.2010
Jože KAVŠEK, mavčar, upokojitev, 30.12.2010
Veronika GRUBAR, čistilka, upokojitev, 30.12.2010
Luka STRAJNAR, tehnik zdravstvene nege, 30.12.2010
Jožef KRAMAR, dr. med., specialist splošne kirurgije,  
upokojitev 30.12.2010
Nada BUT-CIGLER, dr. med., specialistka patološke  
morfologije, upokojitev, 31.12.2010
Sabina JAKŠE HREN, dr. med., specializantka interne  
medicine, 15.01.2011
Anja KOKALJ, dr. med., pripravnica, 31.01.2011
Izidor IVANOVIĆ, dipl. fizioterapevt, 31.01.2011
mag. Aleksandra ALEKSANDROVA OBERSTAR, dr. med., 
specialistka pediatrije, 31.1.2011
Pia GODNJAVEC, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 
15.2.2011
Marjeta GRABNAR, medicinska sestra, invalidska  
upokojitev, 15.2.2011
Nina FILIPIČ BABNIK, dr. med., specializantka interne  
medicine, 28.2.2011
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kadrovske novice

In formaci je  o  kadrovsk ih 
spremembah :

Če sti ta mo!

Srečko STOJKOVSKI, dr.med., 
specialist interne medicine, 
je od 1.1.2011 imenovan za 

predstojnika pljučnega oddelka.

Želimir BOšNJAK, dr.med., 
specialist nevropsihiatrije, 

je od 1.1.2011 imenovan za 
predstojnika nevropsihiatričnega oddelka.

Marjeta KLADNIK JENE, dr.med., 
specialistka patologije in sodne medicine, 

je od 1.1.2011 imenovana za 
predstojnico patocitološkega oddelka.

Bogomir BALAŽIC, dr.med., 
specialist radiologije, 

je od 1.1.2011 imenovan za 
v.d. predstojnika radiološkega oddelka.

Renata HRIBAR, dr.med., 
specialistka anesteziologije in reanima‑

tologije, je od 1.1.2011 imenovana za 
predstojnico anesteziološkega oddelka.

Marija GREGORčIč KOŽUH, dr.med., 
specialistka oftalmologije, 

je od 3.1.2011 imenovana za 
v.d. predstojnice očesnega oddelka.

Specia l is t ičn i  i zp i t  :
Primož TRšINAR, dr.med., 

je dne 20.1.2011 opravil specialistični 
izpit iz urologije in si pridobil naziv: 

SPECIALIST UROLOGIJE.

Pripravila: Lidija Povšič, vodja kadrovske službe

Če sti ta mo!
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vabimo
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kulturne drobtinice

Marija Lokar, ZT

Iščem veselje, radost na mimoidočih, iščem spoštovanje, 
sprejetost in strpnost. Iščem zvončke ob obrobju gozdne 

poti in drobno ptico na leskovem grmu. Iščem prijazen 
pozdrav  in tople besede. Ob tem se srečam tudi sama s sabo!

Kar iščeš, to najdeš!

Vse drobne trenutke sreče skušam vgraditi v svoje celice. »DNK« te moje sreče pa je sestavljen tudi 
iz skrbi in odgovornosti.  Želim biti žena,  mati,  družbeno odgovorna ženska!  Želim biti medicinska 

sestra z vedrim obrazom! Vem, za vse to imam pogoje! Resnično jih imam, samo poiskati jih še moram! 
Včasih kar izginejo sinje barve mavrice, čeprav  paleta barv ostane v podzavesti.

Tudi pacienti iščejo!  Iščejo medicinsko sestro, ki bo imela toliko časa, da ji bodo lahko potožili svoje skrbi. Iščejo 
tisto medicinsko sestro, ki jim bo ob bolečinah dala ustrezno predpisano zdravilo in jim ob tem ne bo razlagala 

procedure vnosa zdravil v računalnik. Poškodovani iščejo medicinsko sestro, ki jih bo sprejela na urgenci in poskrbela 
za hitro zdravniško oskrbo! Včasih pa vse to zaradi različnih dejavnikov ni izvedljivo. Ob tem pomislim na seminar: 

»Kdo bo pa za nas poskrbel..!? (…če ne mi sami). Doktorica Margareta Bubnič, ki je januarja vodila izjemno delavnico, bi 
verjetno rekla: »Smo v situaciji ‑ tukaj, zdaj!  Najprej se uglasimo s sabo!« To dejstvo počasi osvajam. Najprej poskrbi zase, da 

ne bo prehitro izginila vedrina z obraza! Delaj na sebi, da se imaš pri roki štiriindvajset ur na dan.  Prepričana sem, da  za vsakim  
vprašanjem  stoji odgovor in za vsako težavo tudi rešitev. Le poiskati jo je potrebno. In ko sprejmeš pacienta takšnega kot je, izgine 

vse tisto, ki te spominja na tečen, vsiljiv, težaven… Preprosto tak je,  delček poti pa bova prehodila skupaj. Mogoče mu bom samo s 
tem, da ga ne presojam, ampak le sprejmem, polepšala to potovanje.

Pogosto se spomnim misli iz pesmi, ki sem jo slišala na izobraževanju  DMSBZT: »… tudi ta stara dementna gospa je nekomu mama…«. 
Kaj vse bi jaz z veseljem naredila za svojo mamo! Sigurno je ne bi pustila brez čaja čakati v bolniški sobi. Ko bi ji urejala bolniško 
posteljo, me ne bi zanimalo, kaj bom kuhala za kosilo…  

Pa ti!? Včasih  ob bolnikih pomislim, kako bi bilo, če bi zdravstveno uniformo morala zamenjati z bolniškim perilom. Bi tudi takrat tako 
hitro minilo osem ur? Bi bili prijazni z mano? Seveda, saj bi iskala prijaznost!

Mati narava nudi popolnost, sistem pa ustvarjamo sami! Tak pač, kot ga živimo, tak, ki uničuje tudi popolnost! Za konec bom nanizala 
misel svojega dobrega prijatelja, ki pravi: »Sam sebi si najpravičnejši sodnik. Se najbolje poznaš, ne plačaš ne advokata ne porote in 
v razsodbi ni pomote.«   

Iščem veselje, radost na mimoidočih, iščem spoštovanje, 
sprejetost in strpnost. Iščem zvončke ob obrobju gozdne 

poti in drobno ptico na leskovem grmu. Iščem prijazen 
pozdrav  in tople besede. Ob tem se srečam tudi sama s sabo!

Kar iščeš, to najdeš!

Vse drobne trenutke sreče skušam vgraditi v svoje celice. »DNK« te moje sreče pa je sestavljen tudi 
iz skrbi in odgovornosti.  Želim biti žena,  mati,  družbeno odgovorna ženska!  Želim biti medicinska 

sestra z vedrim obrazom! Vem, za vse to imam pogoje! Resnično jih imam, samo poiskati jih še moram! 
Včasih kar izginejo sinje barve mavrice, čeprav  paleta barv ostane v podzavesti.

Tudi pacienti iščejo!  Iščejo medicinsko sestro, ki bo imela toliko časa, da ji bodo lahko potožili svoje skrbi. Iščejo 
tisto medicinsko sestro, ki jim bo ob bolečinah dala ustrezno predpisano zdravilo in jim ob tem ne bo razlagala 

procedure vnosa zdravil v računalnik. Poškodovani iščejo medicinsko sestro, ki jih bo sprejela na urgenci in poskrbela 
za hitro zdravniško oskrbo! Včasih pa vse to zaradi različnih dejavnikov ni izvedljivo. Ob tem pomislim na seminar: 

»Kdo bo pa za nas poskrbel..!? (…če ne mi sami). Doktorica Margareta Bubnič, ki je januarja vodila izjemno delavnico, bi 
verjetno rekla: »Smo v situaciji ‑ tukaj, zdaj!  Najprej se uglasimo s sabo!« To dejstvo počasi osvajam. Najprej poskrbi zase, da 

ne bo prehitro izginila vedrina z obraza! Delaj na sebi, da se imaš pri roki štiriindvajset ur na dan.  Prepričana sem, da  za vsakim  
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kulturne drobtinice

Toni Gašperič

Kmalu se je izkazalo, da sem delal račun brez krčmarja. Sonce še 
ni zašlo, ko sta se pojavila v sobi gospa in gospod. Gospod je imel 
težave s prebavo, gospa pa je bila videti zdrava in je bila zgolj 
njegova spremljevalka. Tudi zakonita žena. Da je zaprtost huda 
reč, sem vedel iz lastnih izkušenj, iz sestrinih besed pa sem razbral, 
da prišlek ni navaden državljan, ampak da je bil pred upokojitvijo 
nekaj več. »Kar tu boste, gospod primarij, čemu bi se mučili na 
stranišču,« je bila prijazna sestra, ko ji je gospod namignil, da bi 
bil rad čim bolj na samem. »Tu, gospod primarij, ne boste nikogar 
motili, saj smo v sobi skoraj sami,« je vztrajala in ga prepričala. 

Pričelo se je  s stokanjem, nadaljevalo s škrtanjem zob v zobni 
protezi in preraslo v tuljenje. V takšno, ki ga je večkrat slišat v 
bolnišnicah. Prihaja iz wecejev, a tudi iz sob. Rjovejo zaprteži, 
čakajoč na Njega, nečloveške glasove pa spuščajo tudi žene in 
možje, vajeni pitja alkoholnih pijač, a ker po bolnišnicah ni doz, 
potrebnih za normalno funkcioniranje prepojenih celic, nastopijo 
težave. In adijo spanec za vse tiste, ki so hospitalizirani zato, ker so 
bolni. Če obdobje nočnih zavijanj in tuljenj traja dalj časa, moraš 
biti presneto vzdržljiv in trpežen, da dogajanje preživiš. Po takšnih 
nočeh pa si, da se razumemo, pošteno zbit, utrujen, morebiti celo 
na robu depresije, ko spoznaš, da kričanje in klicanje sorodnikov 
na pomoč prav nič ne zaleže. Prepuščen si samemu sebi, svojim 
belim miškam in sreči, da boš, če boš, čim prej doma ob svojem 
sodu, polni steklenici s šilcem žganega v roki in v družbi, ki ti 
ne bo branila tega, kar v življenju najraje počneš… Če se to res 
zgodi, še preden te pričnejo privezovati na posteljo ali te spravijo 
v posebej za to prilagojeno kletko, pričneš verjeti v boga, v Marijo 
Pomagaj ali vsaj v katerega od angelčkov, ki živijo, če  vemo zanje 
ali pa tudi ne. 

Gospoda primarija je žena s trpečim izrazom na obrazu zavzeto 

Dogodek v sobi št. 8

Pravi balzam. Sam v sobi v bolnišnici, kjer se jih navadno drenja v enem prostoru tudi po šest. Ne vem, ali se je zgodil čudež ali pa so se načrtovalci zasedenosti postelj zmotili. Oboje je mogoče, čeprav v čudeže ne verjamem. Dejstva sem se razveselil kot pijani šofer ceste, ob kateri ni polica-jev s »frulicami« in drugo navlako. Končno mirne, tihe noči, manj loputanja s tabli-cami, obešenimi na okvir železne postelje, manj klopotanja s coklami, v katere so, ne vem zakaj, obute medicinske sestre, medicinski bratje, pa tudi dohtarji. Veliko hrupa, da človek niti priložnosti umreti v tišini nima. 

spodbujala: «Dajmo, oči, saj bo.« Dvigovala je rjuho in gledala, 
kdaj se bo, če se bo, dogodek zgodil, kdaj bo zapečeni ničvrednež 
pogledal v beli svet. 

Zame se ni zmenil nihče. Ležal sem na postelji kot kup nesreče, v 
mislih preklinjal zavarovalništvo in zdravstvo, ki ne premoreta nad‑
standardnih storitev, da bi lahko gospodje primariji (tudi drugi, 
ki bi si lahko privoščili plačevanje nadstandardnih storitev, da se 
razumemo), ko bi bila nuja, po mili volji zavijali od bolečin v sobi 
s televizorjem, prezračevalnimi napravami, s tušem in še s čim, 
kar sodi k civilizacijskemu standardu enaindvajsetega stoletja, ne 
da bi s tem motili koga drugega.

Gospod primarij ga je  spravil na svetlobo, ko se je pričelo daniti. 
Spremljevalka, gospa doktorjeva, je zajokala od sreče, a tudi od 
jeze, ker je pozabila vzeti s seboj fotografski aparat. Gospod pri‑
marij je smrčal že dobro minuto po dogodku, mene pa je sestra 
pozdravila z vsakodnevnim jutranjim pozdravom: «Zmerila vam 
bom pritisk in vzela kri.«
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Rudolf Škof

ozrimo se nazaj

Ob 147. obletnici smrti 
Prešernove Julije “Dne 2. februarja 1864 ob 

dveh zjutraj je po daljšem 
trpljenju v 48. letu svoje-
ga življenja v gradu 
Neuhof v Kandiji umrla 
Julija pl. Scheuchenstuel, 
roj. Primičeva, soproga 
predsednika okrožnega 
sodišča v Novem mestu.”

To vest je sorodnikom, prijateljem 
in znancem pokojničine rod‑
bine naznanil nemški ob‑
smrtni list, bila pa je tudi 
edina vest, saj o njeni 
smrti v časopisju tis‑
tih dni ni bilo niti 
najmanjšega glasu. 
Čez dva dni, po 
tihi maši v grajski 
kapeli, so jo pospre‑
mili na zadnjo 
pot na šmihelsko 
pokopališče, kjer jo je 
pokopal novomeški 
prošt Jernej Arko. 

Šele dva tedna po 
pogrebu je utegnil po‑
zorni bralec nemškega 
Laibacher Zeitung med 
lokalnimi provincionalnimi 
poročili najti izjemno čutečo, 
skoraj pesniško navdahnjeno vest, ki 
pa ni omenjala Julijinega imena, pač pa je 
govorila le o geniju Prešernu in njegovi 
Lavri. Prispevek je napisal novomeški 
sodniški uradnik in slovenski narodnjak 
Franc Zorko ter ga podpisal s šifro A‑R.

Gradič Neuhof (Novi dvor)
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Nad lepimi mislimi in besedami, 
s katerimi je avtor prispevka 

pospremil Julijo Primic, pa 
ni bil prav nič navdušen 

ovdoveli Scheuchenstuel. 
Kmalu je pisca prispevka 
oz. svojega podrejene‑
ga uradnika odkril in 
ga z ženo in dvema 
otrokoma brezobzir‑
no nagnal iz Novega 
mesta. 

Julija Primic je umrla 
samo nekaj dni pred 
obletnico smrti svoje‑
ga častilca Prešerna, ki 

ji je spletel venec ‑ umet‑
nino, predragoceni niz 

biserov, kateremu zlahka 
ne najdeš tekmeca v vsej 

svetovni literaturi.

Grob Prešernove Lavre domuje že 
skoraj pol drugo stoletje na šmihelskem 
pokopališču ob pokopališki kapeli kot 
pomemben kulturni spomenik v varstvu 
in ponos dolenjske metropole. Njen spo‑
menik je skromen, podstavek iz sivega 

kamna z nadgrajenim križem iz belega 
marmorja. V podstavek je vgrajena bela 
kamnita plošča z napisom v nemškem 
jeziku:

 JULIE EDLE v 
SCHEUCHENSTUEL 

geb. Primith 
Prasidentens-gattin 

geb. am 30.Mai 1816.
gest. am 2.Febr.1864.

Sie ruhe in Frieden.

Langusov 
portret 
Julije Primic
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Julija se je z možem, petimi otroci in mamo 
preselila v Novo mesto leta 1850, ko je Jožef 
pl. Scheuchenstuel postal predsednik 
novomeškega sodišča. Družina se je naselila 
v najetem podeželskem gradiču Neuhof na 
desnem bregu dolenjske lepotice reke Krke 
nad izlivom Težke vode. Najstarejša hčerka 
Julija se je leta 1859 poročila s sinom nek‑
danjega okrožnega glavarja novomeške 
Kresije (1826 do 1842) Friderika barona 
Rechbacha. Glavar si je prizadeval za lepšo 
podobo Novega mesta, med drugim je dal 
zasaditi drevored pod nekdanjim kapucin‑
skim samostanom (sedaj Novi trg) ‑ košata 
kostanjeva drevesa še danes krasijo ta del 
Novega mesta. Zanimivo je tudi, da je bil 
vnuk Julije v času od 1903 do 1918 zadnji 
avstrijski okrajni glavar v Novem mestu, kjer 
je mladost preživela njegova mama Julija in 
svoja zadnja leta tudi babica Julijana. Samo 
dva meseca po Julijini smrti sta se prav tako 
v šmihelski cerkvi poročili drugi dve njeni 
hčerki z oficirjema 7. peš polka avstrijske 
vojske, ki je bil nameščen v Novem mestu. 

Sin Jožef je bil odličnjak v novomeški 
frančiškanski gimnaziji. Frančiškanska 
knjižnica hrani zapiske njegovega profe‑
sorja p. Ladislausa Hrovata. 

Kmalu po Julijini smrti se je njen ovdoveli 
mož s sinom in četrto hčerko preselil v avstrij‑ 
ski Graz, kjer je umrl in je tudi pokopan. 

Med najpomembnejše kulturno‑zgodovin‑
ske dokaze njenega bivanja v Novem mes‑
tu je grad Neuhof in Julijin ter mamin na‑
grobnik na šmihelskem pokopališču, kjer 
sta tudi pokopani. 

Oba nagrobnika sta bila obnovljena leta 
1995 s prostovoljnimi prispevki, zbrani‑
mi na kulturnih večerih, in pod strokovnim 
vodstvom Zavoda za varstvo naravne in 
kulturne dediščine Novo mesto. Restavra‑

torska dela je opravilo podjetje Portal 
Brunček iz Kresnic.

Zadnje prebivališče Prešernove Lavre 
Neuhof je v lasti Splošne bolnice Novo 
mesto in ji služi za pomožne prostore.V 
objektu z bogato zgodovino, tako kulturno 
kot zgodovino dolenjskega zdravstva, so se  
konec 19. stoletja pod okriljem usmiljenih 
bratov porajali začetki novomeške bol‑
nice s 25 posteljami. V začetku 20. stoletja 
prizidani del je že zastarel, čeprav je še v 
funkciji. Razmisliti bi veljalo o drugačni rabi 
celotnega objekta in sicer v kulturno‑ turi‑
stične namene, kar arhitektura in enkratna 
lokacija ter zgodovinska dejstva naravnost 
ponujajo.

Julijin grob na šmihelskem  
pokopališču; Foto: Damijan Jagodic

Pogled se ustavi na smaragdno zeleni 
reki, mestnem bregu, Kapitlju, na Šan‑
cah, kjer so se njega dni zbirali mladi no‑
vomeški gimnazijci in prepevali Prešer‑
nove pesmi. Julija jih je gotovo slišala, 
enako zanesljivo pa njenemu možu niso 
bile pogodu. 

Iz grajske kapele se je začela zadnja pot 
Prešernove muze proti Šmihelskemu 
pokopališču. Morda pa se je tam pričel 
uresničevati pesnikov sonet “Sanjalo se 
mi je” ‑ ko se po smrti znajdeta v raju, 
kjer France poseda s Petrarco, Julija pa 
z Lauro. 

Ne zaradi Julije, zaradi narodovega spo‑
mina, ponosa in ohranjanja idealov bi 
tudi gradič, kjer je živela, morali obnoviti. 
En del obnovljenega gradiča bi namenili 
kulturni dediščini in kulturnim ustvarjal‑
cem,  v drugem delu pa bi uredili sloven‑
ski medicinski muzej z zapisi o nastajanju 
in razvoju novomeške bolnice, v lasti ka‑
tere je nekdanji Julijin dom. 

Na jasi pred gradičem bi postavili njen 
spomenik. Tako bi z urejeno okolico 
v mestu Situl ustvarili mali slovenski 
Schoenbrunn. Morda obstaja tudi mož‑
nost črpanja evropskih sredstev za te 
plemenite namene.

Grad Neuhof, kot ga je imenoval Val‑
vazor ‑ ALMA NOVA, kot je vklesano 
na kamnitem portalu glavnega vho‑
da in kot se sliši po slovensko ‑ NOVI 
DVOR, ali ‑ GRAD NAD MALIM MOST‑
KOM, kot so mu rekli domačini, bi bil z 
urejeno okolico in spomenikom Juliji 
iz Sonetnega venca nov in pomemben 
kamenček v mozaiku kulturne in turi‑
stične ponudbe Novega mesta ‑ mesta 
SITUL.
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Cirila Gradišar, tajnica Društva upokojencev SB Novo mesto

Osem let je minilo, ko je bilo meseca marca 2003 uradno registrirano Društvo upokojencev 
Splošne bolnišnice Novo mesto. Prvi predsednik, prim. Milan Adamčič in podpredsednik, Adolf 
šuštar, sta uredila vse akte in ostale potrebne dokumente in društvo je takoj pričelo s svojim 
delom. 

Osma obletnica društva upokojencev
Splošne bolnišnice Novo mesto

Upokojenci - „okrogli“ jubilanti.

Voščila za okroglo obletnico 
dr. Marjete Turk Upokojeni sodelavci na predavanju

Članstvo se počasi povečuje in konec leta 
2010 je bilo včlanjenih 77 upokojencev. 
Društvo, katerega predsednica je sedaj 
Jožica Majcen, vsako leto na rednem let‑
nem občnem zboru sprejme program in ga 
tudi v celoti realizira. V njem lahko vsakdo 
najde nekaj zase. 

Pohodniki

Prva sreda v mesecu je rezervirana za 
klepet ob čaju. Teme so različne: politika, 
spomini, proslavimo kakšen rojstni dan, 
včasih pa se najde tudi kakšno žensko in 
moško »obiranje.«  Zakaj pa ne ? 

V zimskih mesecih imamo vsako tretjo sredo 

predavanja. V minulem letu smo poslušali 
predavanje s področja psihoterapije in ko‑
munikacije, izvedeli smo, kaj nam prinaša 
zakon o pacientovih pravicah, o skrbi za 
zdravje sta nam predavali dr. Mojca Senčar 
in dr. Gabrijela Petric, izvedeli smo, s čim 
lajšamo bolečine brez zdravil. 
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Vsak drugi petek v mesecu se podamo po 
bližnji okolici na krajše ali daljše pohode, 
priključimo pa se tudi organiziranim 
večjim pohodom (Jurčičeva pot, po poti 
Od Litije do Čateža in drugim). Vsak torek 
pridejo na svoj račun vsi, ki imajo radi 
pikado. In seveda, sodelujejo tudi na tek‑
movanjih. Vsako leto organiziramo vsaj 
3 delavnice in izlet, vedno po Sloveniji. 
Lani smo obiskali Mozirski gaj in Logarsko 
dolino. 

Sodelujemo v projektu »Za boljšo kakovost 
starejših na domu« tako, da prostovoljci 
obiskujemo starejše od 69 let na domu, 
se z njimi pogovorimo,  zapišemo njihove 
potrebe po pomoči in podatke posredu‑
jemo tistim, ki jim lahko pomagajo. 

Vsako leto se v Ljubljani udeležimo Festi‑
vala za 3. življenjsko obdobje, ne manjka‑
mo niti na srečanju upokojencev Dolenj‑
ske in Bele Krajine v Dolenjskih Toplicah 
in še veliko kulturnih dogodkov nam ne 
uide. 

Vsaj enkrat letno imamo piknik. Lanski je 
bil na Resi v Kočevskem rogu in bilo je 
super.

V mesecu decembru smo še vedno 
dobrodošli v bolnišnici na prednovolet‑
nem srečanju, Društvo pa za svoje člane 
v decembru organizira srečanje, na katero 
smo lani že drugič povabili upokojence 
SB, ki so v tekočem letu dopolnili 80 ali 90 
let.  V letu 2010 je bilo teh upokojencev 
14, vabilu pa so se odzvali štirje: Marjeta 
Turk, dr. med., Angelca Gerbec,  Lojzka 
Mijajlovič ter Jožko Gričar, ki je dopolnil 
90 let in o katerem ste že prebrali prispe‑
vek. Jubilantom je čestitala in jih obdarila 
tudi direktorica Mira Retelj in se zadržala v 
naši družbi, kolikor ji je čas dopuščal.

Dokler bomo tako dobrodošli v bolnišnici 
kot do sedaj, se ni bati, da društvo ne bi 
delovalo. Članstvo se počasi, a vztrajno 
povečuje in vabimo še ostale upokojence, 
da se nam pridružijo. 

Uradne ure društva so vsako sredo od 
9 do 12 ure v prostorih bolnišnice – 
stara lekarna. Člane sproti obveščamo 
o dogodkih v društvu za prihajajoči 
mesec. 

Če si naše družbe ne želite, si pač poiščite 
druge oblike druženja. Kakor koli se boste 
odločili, bodite zdravi in se imejte povsod 
lepo.

Vokalna skupina Mezzo 
je s svojim petjem 
polepšala božični večer 
pacientom na internem 
oddelku
Vokalna skupina Mezzo je nastala na pobudo pevk, ki so želele svoje dolgoletne 
pevske izkušnje nadgraditi z nečim novim, svežim in ne tako običajnim. Tako so sprva 
priložnostno, nato pa vse bolj resno in odgovorno začele prepevati v ženski vokalni 
zasedbi. K sodelovanju so povabile umetniško vodjo, Barbaro Lotrič. Tako se je iz 
želje po nečem novem rodila Vokalna skupina Mezzo. Prihajajo iz različnih vetrov, 
zato je tudi njihovo poustvarjanje in repertoar skladb ter stilov pester in širok. Ker 
je glasba njihov drugi svet, ob prepevanju neizmerno uživajo. In ni mogoče, da ne 
bi uživali tudi tisti, ki jim prisluhnejo. 

Pacienti so prisluhnili pesmi

Vokalna skupina Mezzo
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Zimska pravljica na 
otroškem oddelku 
SB NM 
V igralnici otroškega oddelka SB NM smo skupaj s Pikapoloni‑
cami, prostovoljkami Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo 
mesto,  pripravili tretjo zimsko delavnico z naslovom Zimska 
pravljica. 

Pravijo, da je smeh pol zdravja. V sproščenem vzdušju smo 
otrokom otroškega oddelka in njihovim staršem pričarali 
delček zimske pravljice. V goste smo povabili dijake 4. letnikov 
Srednje zdravstvene in kemijske šole, ki so pod mentorstvom 
Janje Vovko predstavili kulturni program z lutkovno predstavo o 
dobrem volku.

Natalija Novak in 
Mojca Simončič 
vodita delavnico

Izdelovanje voščilnic Prostovoljci so predstavili lutkovno igrico

Izdelali smo veliko lepih voščilnic, ki so jih otroci podarili 
svojim prijateljem in domačim z najlepšimi željami za leto 
2011.  Skratka ‑ skupaj smo preživeli lepo urico in odšli polni 

lepih želja in občutkov, utrinke delavnice pa naj vam pričarajo 
fotografi je, ki jih je posnela  učiteljica na otroškem oddelku Na‑

talija Novak. 

ZAHVALA
Otroci in zaposleni na Otroškem oddelku se zahvaljujemo:

ga. Ivani Gardaševič, ga. Nini in g. Metodu Gradišar, družini Golovrški in vrtcu • 
Labod za podarjene plišaste igrače in video kasete,
zaposlenim v pralnici za pranje  plišastih igrač,• 
zaposlenim v kuhinji za vztrajno zbiranje mlečnih posodic,• 
mizarju Franciju za izdelavo novih poličk v igralnici in• 
prostovoljkam Društva ”Pikapolonice” in njihovi mentorici ga. Mojci Simončič • 
za sodelovanje pri izvedbi likovnih delavnic.

zaposlenim v kuhinji za vztrajno zbiranje mlečnih posodic,

prostovoljkam Društva ”Pikapolonice” in njihovi mentorici ga. Mojci Simončič prostovoljkam Društva ”Pikapolonice” in njihovi mentorici ga. Mojci Simončič 
za sodelovanje pri izvedbi likovnih delavnic.
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Še nekaj utrinkov z otroškega oddelka...
Prispevek pripravili: mag. Natalija Novak, učiteljica; Meta Kovačič, vzgojiteljica

OBISKI OTROK V 
BOLNIŠNICI SE 
NADALJUJEJO
V okviru bolnišničnega projekta STRAH IMA 
VELIKE OČI, OKOLI GA PA NIČ NI so nas obiska‑
li otroci iz Vrtca Vavta vas. Po „nestrašnih” 
bolnišničnih vtisih so se v igralnici Otroškega 
oddelka še okrepčali in narisali nekaj risbic.

DONACIJA OB SVETOVNEM  
DNEVU BOLNIKOV
Ob svetovnem dnevu bolnikov, 11. februarju, je Društvo prijateljev 
mladine Mojca že deveto leto zapored razveseljevalo bolne otroke 
na našem oddelku. Društvo nam je  pripravilo kratek kulturni pro‑
gram. Bolni otroci in njihovi starši so prisluhnili zvokom kitarista in 
besedam Silvestra Polaka. Ob koncu prireditve so otroke  obdarili 
s pravljično obarvanimi knjižnimi darili, hkrati pa so poskrbeli, da 
malim bolnikom v toplejših dneh ne bo prevroče. V ta namen sta 
podjetji Elektromehanika TURK z Otočca in INPRO d.o.o. Novo mesto 
iz Straže donirali klima napravi.

DPM Mojca, g. Janezu Pavlinu in obema donatorjema se iskreno 
zahvaljujemo.

DONACIJA PODJETJA HARVEY 

NORMAN
Veseli nas, da smo se po oktobrski donaciji trgovine Harvey Norman 

v februarju razveselili nove.

Donacija 
podjetja 
Harvey 
Norman

Donaciji ob svetovnem dnevu 
bolnikov

Tatjana Pavlin, dr.med. in 
Janez Pavlin iz DPM Mojca

Otroci na obisku 

Otroci so zapeli in risali
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Prostovoljno delo dijakov Srednje 
zdravstvene in kemijske šole  v letu 2010
Leto se prične z dokaj neprazničnim januarjem, ko zavlada 
mir, pričnemo z izvajanjem zadanih načrtov v novem letu. 
Zaželeli smo si vse najlepše in obljubili, da bomo tudi v tem 
letu pridno obiskovali paciente SB Novo mesto. Zelo nas je 
razveselilo sporočilo, da nas čaka v trgovini Pikapolonica 
Brežice paket igrač, namenjen otroškemu oddelku SB NM. 
Tako so se praznični dnevi za nas prenesli malo tudi v mesec 
januar. Preprosto lahko rečemo samo: „Hvala.“ 

Poleg obiskov pacientov so potekale naše 
aktivnosti skozi vse leto. V mesecu januarju 
smo se prijavili na natečaj Naj prostovoljka 
– naj prostovoljec – naj prostovoljski pro‑
jekt 2009. 

Za naj prostovoljko smo predlagali Niko 
Hren, dijakinjo 4. letnika TZN. Prostovolj‑
ka je od  drugega do četrtega letnika in 
je bila ves čas s svojim delom vzgled os‑

talim prostovoljcem.  Kot skupina smo 
prijavili na natečaj za Naj prostovoljski 
projekt prostovoljno delo dijakov Srednje 
zdravstvene in kemijske šole v bolnišnični 
dejavnosti. 

V mesecu marcu smo pripravili dokumen‑
tacijo za prijavo na Festival mladih 2010 
in ves potreben material, s katerim bi se 
predstavili na stojnici v Ljubljani. Vendar 

je Festival na prvi določeni datum zaradi 
slabega vremena odpadel, na naslednji 
datum pa se ga žal nismo mogli udeležiti 
zaradi zaključnih obveznostih v šoli. 

Na otroškem oddelku smo pripravili po‑
mladno delavnico ob materinskem dnevu. 
Vsako leto se poslovimo v mesecu maju, 
saj je za dijake zaradi zaključevanja ocen to 
eden izmed najbolj zahtevnih mesecev. 

Vse leto je bila vodilna nit naših aktivnosti 
obeležitev pete obletnice prostovoljnega 
dela v bolnišnični dejavnosti, zato smo 
tudi zaključili v tem duhu. Spomnili smo 
se nekaterih dogodkov iz začetka delova‑
nja, predvsem pa vsega, kar smo naredili, 
in praznovanja ob mednarodnem dnevu 
prostovoljcev, ki nam ga je pomagal orga‑
nizirati naj‑prostovoljec leta 2008 Maksim 
Špelko. Na zaključni pogostitvi v kirurški 
knjižnici Splošne bolnišnice Novo mesto 
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sta se nam pridružila predstavnika obeh 
organizacij, ga. Zlata Rebolj, pomočnica 
direktorice za zdravstveno nego in g. 
Miran Grom, ravnatelj Srednje zdravst‑
vene in kemijske šole, koordinatorica 
prostovoljnega dela v bolnišnici ga. Jožica 
Rešetič in mentorice oddelkov, kjer poteka 
prostovoljno delo. 

Meseca junija smo se udeležili zaključne 
prireditve, ki je potekala v protokolarnem 
objektu Brdo pri Kranju. 

V začetku meseca januarja 2010 je prosto‑
voljno delo opravljalo 38 dijakov Srednje 
zdravstvene in kemijske šole. Ob koncu 
maja  nas je zapustilo 10 prostovoljcev, 
ki so nadaljevali svoje izobraževanje v 
različnih krajih Slovenije. Ostalo nas je 28 
prostovoljcev, ki smo se odločili, da z de‑
lom nadaljujemo septembra. 

Mesečno smo urejali razstavni pano v avli 
SB Novo mesto in tako vsem obiskoval‑
cem SB NM pokazali naše dejavnosti. Vse 
te dogodke smo predstavili na internetni 
strani naše šole in v internem časopisu SB 
NM Vizita.

V šolske klopi smo se spočiti vrnili meseca 
septembra, s prostovoljnim delom je 17 
dijakov nadaljevalo oktobra. Ker nas je za 
eno leto zapustila Gloria Šepec, nam je pri 
prostovoljnem delu priskočila na pomoč 
Janja Vovko. Z njenim bogatim znanjem 
na kulturnem področju bomo popestrili 
tudi naš prispevek ob raznih srečanjih in 
delavnicah.  Vsak zadnji petek v mesecu 
se v šoli dobivamo z vsemi prostovoljci, 
po potrebi pa še večkrat mesečno komu‑

Tabela 1. Prikaz števila obiskov prostovoljcev SZKŠ NM

2010 Jan Feb Mar Apr Maj Okt Nov Dec Skupaj

Kirurški oddelek 16 9 16 8 10 3 7 10 79

Nevrološki oddelek 20 17 17 6 11 8 9 5 93

Interni oddelek 3 9 10 2 8 1 0 4 37

Infekcijski oddelek 10 6 18 7 10 3 6 2 62

Otroški oddelek 11 9 13 6 6 5 18 19 87

Skupaj 60 50 74 29 45 20 40 40 358

niciramo po elektronski pošti in preko 
mobitelov. 

9.10. 2010 smo za prostovoljce izvedli na‑
daljevalno izobraževanje. Skupaj z Jakom 
iz Slovenske Filantropije smo spoznavali 
zakonitosti prostovoljstva, primerne ko‑
munikacije, etike in motivacije pri prosto‑
voljnem delu. 

Ob 50. letnici otroškega oddelka smo bol‑
nišničnemu vrtcu pomagali pri izdelovanju 
jubilejnih spominkov. V mesecu decem‑ 
bru smo izvedli zimsko delavnico, kjer smo 
izdelovali novoletne voščilnice. Delavnico 
smo popestrili z lutkovno igrico. 

7. decembra smo se odzvali povabilu SB 

NM na novoletno srečanje. V kratkem kul‑
turnem programu nas je v svet glasbe z ig‑
ranjem na klavir popeljala Valentina Wolf, 
dijakinja 2. letnika zdravstvene nege, Jasna 
Primc, dijakinja 4. letnika zdravstvene nege 
pa nam je, prebirala pesmi Neže Mavrer.  
Obiskal nas je tudi Miklavž s polnim košem 
daril.

Prostovoljno delo bogati vsakega posa‑ 
meznika, ob vstopanju v mednarodno leto 
prostovoljstva pa upamo, da nas bo v pri‑
hodnjem letu še več. 

Veseli nas, da kljub temu, da nismo spreje‑
mali novih prostovoljcev, resno pristopa‑
mo k prostovoljnemu delu, kar je razvidno 
iz tabele obiskov.

Povečalo se je zanimanje za prostovoljno 
delo na otroškem oddelku, kjer posebno 
pozornost  dajemo varnosti otrok in vsem 
oblikam druženja z mladimi. Mentorici 
skušava dijakom pokazati, kako pomemb‑
no je prijateljstvo, medsebojno druženje. 
Zato se vsem dijakom  prostovoljcem iskre‑
no zahvaljujeva za urice, ki jih podarijo bol‑
nikom v bolnišnici. 

V letu 2011 se bomo aktivno vključevali 
v vse aktivnosti na področju promocije in 
ohranjanja prostovoljnega dela. Predvsem 
pa je naš cilj delati dobro za ljudi in zase. 
Skozi leto načrtujemo kar nekaj tematskih 
srečanj, kjer si bodo prostovoljci pridobili 
nova znanja, izmenjali izkušnje in jih pre‑
nesli na svoje delo. 

Prostovoljno delo bomo aktivno predsta‑
vili tudi na prvem Festivalu prostovoljstva 
v Novem mestu.

mi - vi - oni
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STOPNJE RAZSTRUPLJANJA
Razstrupljanje poteka nekako v treh stopnjah, v tem času se 
dosledno uravnoteženo prehranjujemo. V primeru močno 
“onesnaženega telesa,” ko so prizadeti prebavni organi, želodec 
in vranica ter izločila, predvsem jetra, ledvica, pljuča in koža, je 
potrebno uživati več hrane, ki krepi mehanizme razstrupljanja. 

Med živila, ki so  potrebna  za  proces razstrupljanja na prvi sto-
pnji, predvsem za želodec in vranico, sodijo:

beljakovine ‑ jajca, mastne ribe, ker vsebujejo omega 3 •	
maščobne kisline in delujejo protivnetno in antialergijsko, 
jagnjetina, tofu (sojino meso), ker  nase veže težke kovine, 
kalčki različnih semen, npr. pšenični, ki vsebujejo veliko cinka, 
ta je odločilnega pomena za encimske reakcije; 
od zelenjave in sadja je dobrodošel krompir, ki močno raz‑•	
struplja, če ga kuhamo neolupljenega in nevtralizira strupe, 
tudi paradižnik, ki sodi pod isto “streho” (razhudnik), krepi 
prebavo, čisti kri (alkalizira) in je močan antioksidant, gomolj 
janeža (koromač) pospešuje delovanje prebavnega trakta, 
vranice ter izločanje urina in maščob, preprečuje napenjanje 
in zmanjšuje željo po sladkih jedeh, tudi bučke in korenje al‑
kalizirajo telo. Od sadja priporočamo hruške, ki ne povzročajo 
alergij, ohranjajo nivo krvnega sladkorja, zaradi vlaknin pa 
odstranjujejo težke kovine iz telesa in znižujejo holesterol, 
zelo priporočljivo je jagodičevje, ki nevtralizira proste radikale 
in prav tako uravnava krvni sladkor; 
od začimb priporočamo uživanje kumine, koperca, korian‑•	
dra, ki pomaga pri prebavi ogljikovih hidratov, za koprivo pa 
vemo, kako je koristna, ker čisti kri in pospešuje delovanje 
nadledvične žleze. Pri kuhanju zelenjave je zelo pomembno, 
da jo kuhamo v sopari ali pa na hitro podušimo. 

Spomladansko čiščenje 
telesa

Danica Jožef Letošnje zima se vali in vali. Že od 
novembra se stiskamo okoli peči, 
kmalu bo zmanjkalo drv, zunaj pa 
še ni čutiti blagega vetra pomladi, 
ki bi odpihnil vso nesnago, ki se je 
nabrala  preko zime, tako v obliki 
kilogramov kot razne navlake oko-
li doma in tudi v hiši.  V okolju, ki 
je onesnaženo in se mu le stežka 
izognemo, vdihavamo razne 
strupe,  jih pridobivamo skozi 
kožo, še največ pa jih zaužijemo s 
hrano. Naše telo je sicer sposobno 
nekoliko razstrupiti telo, toda če 
je teh strupov preveč, vsega ne 
zmore opraviti samo, zato mu je 
potrebno pomagati. 

Za obnovitev črevesja  na drugi stopnji so priporočljiva:
žita npr. riž, pira, proso, ki je zelo alkalno in ne poškoduje •	
črevesne stene in ne vsebuje glutena, preprečuje pa spom‑
ladansko utrujenost;
od sadja so dobrodošle suhe slive, ki so naravno odvajalo •	
in poskrbijo za hitro izločanje strupov, korenje spodbuja 
izločanje črevesnih zajedalcev, zelo priporočljiv je brstični in 
zeleni ohrovt, brokoli, ki varujejo pred poškodbami prostih 
radikalov in ščitijo pred rakom na črevesju, čebula stopnjuje 
delovanje dobrih bakterij in se bojuje proti škodljivi kandidi. 
Podobno učinkujejo tudi vse solate in rdeči radič, beluši, česen 
in čemaž, ki delujeta še posebno proti škodljivim virusom in 
zajedalcem;
probiotiki (jogurt s čim več probiotičnimi kulturami), ki •	
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odpravlja vnetja in uničuje 
škodljive bakterije, 
od zelišč in semen pa laneno •	
seme, origano in timijan, ki 
čisti tudi pljuča. 

V tretji fazi, ko čistimo jetra in 
ledvice, uživamo:

od sadja in zelenjave li‑•	
mono, če se le da, biološko 
pridelano, ker vsebuje lupina 
limone največ limonena, ki je glavna ses‑
tavina eteričnih olj v olupkih citrusov in 
pomaga pri razstrupljanju jeter, da jabolko 
odvaja strupe in odvečno vodo 
iz ledvic nam je že znano, 
prav tako banana zaradi ka‑
lija, posebno poglavje pa 
so brusnice, ki šele zadnje 
čase pridobivajo na veljavi 
in zdravijo razna vnetja sečil, 
črni ribez, zelena, oranžna 
paprika, avokado, artičoke, 
rdeča pesa;
od olj najbolj priporočamo rast‑•	
linska olja, olje pšeničnih kalčkov, laneno, oljčno, orehovo, 
grozdnih  pečk, mandljevo, itd...., 
od začimb pa peteršilj, rožmarin, kurkuma. •	

Od vsega je pri tem najbolj nujno pitje vode, saj se z vnosom  večje 
količine tekočine  strupi topijo in odplavljajo iz telesa. 

Upam, da vas s tem nisem preveč zamorila,  sem pa ta članek 
povzela iz revije Vzajemnost, ki ga je napisala Marija Merljak, 
univ. dipl. Inž. živil. tehn., ki je izdala na to temo že dve knjigi, ki 
jih je dobro prebrati, njeni recepti pa so preprosti in nezahtevni.  
Prilagam jih nekaj.

RECEPT ZA ČIŠČENJE TELESA
Za zajtrk potrebujemo 2 trdo kuhani jajci, 

solato in proso.
Proseno ali ajdovo kašo skuhamo po‑

sebej, ko je ohlajena, dodamo  narezan 
paradižnik, papriko, feferon in drobno nare‑
zan česen, začinimo s poprom, limoninim 
sokom in oljčnim oljem, potresemo s sese‑

kljanim peteršiljem, dodamo nekaj lističev 
melise ali mete, premešamo. Solata postane 

zelenkasta in privlačna. 

Za malico si pripravimo sok iz melone, breskev in 
ananasa, vse skupaj zmiksamo in po potrebi dodamo 

vodo. 

Za kosilo si bomo pripravili kremno 
bučno juho, meso kozlička ali jagnjetine 
po kmečko, kar pomeni, da bomo meso 

natrli s soljo in poprom, papriko, 
rožmarinom, česnom in 
gorčico, meso na hitro 

opekli, nato pa dušili 
na zmernem ognju 
in prilivali zelenjavno 

juho, meso obložili z 
narezanim korenjem s čebulo in kolerabo. V času razstru‑
pljanja se bomo izogibali prilogam iz riža in krompirja.

Sladica bo zelo skromna in sicer iz ovsenih kosmičev. Kosmiče 
namočimo v mleku dodamo sončnična semena, jajce, polnozr‑
nato moko, vse skupaj premešamo in spečemo v ponvi. Ponudimo 
s toplo sadno solato, ki smo jo pripravili iz izbranega sadja, jo 
nasekljali in dušili ter postregli s sojino smetano. 

Da bo čiščenje telesa res uspešno, je potrebno delati tudi z miši‑
cami, kar pomeni, da moramo čim prej začeti hoditi na sprehode 
v naravo ali pa se ukvarjati s športom. 

Veliko uspeha in dobrega počutja!
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Enodnevna presečna študija „NUTRITION DAY IN 
EUROPEAN HOSPITALS“
4. novembra 2010 smo v Splošni bolnišnici Novo mesto (SBNM) 
prvič izvedli mednarodno enodnevno presečno študijo Nutri‑
tion day in European hospitals. Cilj študije je izboljšanje znanja 
o podhranjenosti bolnikov. Izvaja se enkrat letno od leta 2006 v 
vseh evropskih državah. V Sloveniji je do sedaj sodelovalo devet 
centrov. Z uporabo preprostega presejalnega testa smo na štirih 
bolnišničnih oddelkih (gastroenterološki, nevrološki, urološki in 
visceralni) in obeh enotah intenzivne terapije (EIT in OIIM) ocenje‑
vali bolnikovo prehransko stanje oz. tveganje za podhranjenost. 
Pri izvedbi študije je sodelovalo tudi osem študentov Visoke šole 
za zdravstvo Novo mesto.

Vprašalniki bi lahko postali standardno orodje za ocenjevanje 
prehranskega stanja in omogočajo primerjavo s podobnimi 
ustanovami na evropski ravni kot tudi sledenje napredka v preh‑
ranski obravnavi bolnikov v naši ustanovi. Rezultati bodo v elek‑
tronski obliki posredovani odgovornim za študijo na oddelku in 
predvidoma predstavljeni na internih izobraževanjih. Vljudno 
vabljeni, da se še v večjem številu odzovete tudi na letošnji eno‑
dnevni presečni študiji Nutrition day, ki bo 10. novembra 2011.

JEDILNIKI ZA BOLNIKE S SLADKORNO 
BOLEZNIJO V SBNM
Prehrambena služba SBNM želi prehrano bolnikov s sladkorno 
boleznijo približati Priporočilom za prehransko obravnavo bol-
nikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih starejših občanov, 
ki jih je leta 2008 podprlo Ministrstvo za zdravje. V ta namen 
smo oktobra 2010 izvedli posnetek stanja bolnišnične prehrane 
za bolnike s sladkorno boleznijo. Tako smo za vse kuhane jedi 
beležili recepte, pripravljene obroke tehtali in pridobljene po‑
datke ovrednotili z računalniškim programom. Ovrednotili smo 
tri tedenske jedilnike oz. 105 obrokov. Rezultate smo primerjali 
s sodobnimi priporočili. Rezultati so del diplomske naloge naše 
sodelavke Tanje Pirh.

Ugotovili smo da:
pri naročilu prehrane DIA ‑1800 kcal postrežemo •	
2230kcal,
je delež beljakovin na zgornji meji priporočenega,•	
za 2,3‑krat presegamo priporočeno količino soli,•	
kruh prinaša 46% vseh ogljikovih hidratov in 40% soli,•	

Irena Sedej, klinična dietetičarka; Irena Hočevar, vodja prehrambene službe

Prehranske novice
je delež enkrat in večkrat nenasičenih maščob prenizek,•	
ponujamo manj maščob in saharoze (konzumnega sladkorja), •	
kot dopuščajo priporočila,
je količina ponujenega sadja ustrezna,•	
je količina ponujene zelenjave tretjino pod spodnjo mejo •	
priporočenih količin,
da količina ogljikovih hidratov pri obrokih od dne do dne •	
ni ponovljiva. Velika nihanja so predvsem pri kosilih in  
večerjah.
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Omenjene rezultate smo predstavili dvema 
diabetologoma in na kolegiju zdravstvene 
nege. Iz rezultatov analize je razvidno, da 
so potrebni nekateri ukrepi za izboljšanje 
prehranske oskrbe bolnikov s sladkorno 
boleznijo. S prenovljenimi jedilniki bomo 
poskušali zagotoviti, da bo količina ponu‑
jenih ogljikovih hidratov pri obrokih od dne 
do dne stalna in ponovljiva ter jih približati 
priporočilom. S prenovljenimi jedilniki 
bomo testno pričeli na Internističnem 
odseku za sladkorno bolezen in presnovne 
motnje. 

NOVOSTI PRI OBRAVNAVI  
BOLNIKOV Z MOTNJAMI 
POŽIRANJA
V Thermani Laško se je februarja 2011 
zgodil strokovno medicinski simpozij s 
področja nevrorehablitacije z naslovom 
Sodobni pristopi k disfagiji pri bolnikih 
z možgansko kapjo in predstavlja prvo 
tovrstno srečanje v slovenskem prostoru. 
Možganska kap in ob tem nastale motnje 
požiranja, kot še drugače imenujemo dis‑ 
fagijo, predstavlja v Sloveniji in drugod po 
svetu velik zdravstveni problem, o katerem 
se malo govori. Na simpoziju so sodelovali 
različni strokovnjaki z izjemno kakovost‑
nimi prispevki, zbranimi v zborniku Dis- 
fagija in možganska kap. Omenjeni zbornik 
je hkrati tudi nov učbenik na področju nev‑
rorehabilitacije.

Z motnjami požiranja se srečujemo tudi v 
naši ustanovi. Z aktivno udeležbo sta na 
simpoziju sodelovali tudi naši strokovnja‑ 
kinji; Marija Todosijević, dr. med., s prispev‑ 
kom Klinične smernice pri bolnikih z dis‑ 
fagijo z nazogastično sondo ali perkutano 
endoskopsko gastrostomo pri možganski 
kapi  ter Irena Sedej, klinična dietetičarka, 
s prispevkoma Ocena prehranskega sta‑ 
nja nevrološkega bolnika in Prehranska 
podpora bolnika po možganski kapi in 
disfagične diete. Vsi omenjeni prispevki 
so objavljeni v učbeniku in so pomemben 
prispevek k prehranski obravnavi bolnikov 

z motnjami požiranja. 

V mesecu decembru 2010 sta organizatori‑
ca simpozija dr. Vlasta Zupanc Isoski in naša 
klinična dietetičarka Irena Sedej izdali pub‑
likacijo Disfagija in prehrana, ko postane 
požiranje problem, informacije za bolni‑
ke in svojce. Omenjena publikacija daje 
razumljive napotke bolnikom z disfagijo 
in njihovim svojcem, ki so po končanem 
zdravljenju v bolnišnici neposredno 
vpleteni v proces zdravljenja. Nastala je v 
okviru projekta za promocijo zdravja »Dis‑ 
fagija in prehrana pri nevroloških bolnikih, 
»Z roko v roki logoped in dietetik«, ki ga 
je financiral Zavod za zdravstveno zavaro‑
vanje Slovenije. Informacije o brezplačnem 
izvodu publikacije  dobite na e‑naslovu: 
irena.sedej@sb‑nm.si.

ENTERALNA PREHRANA IZ ŽIVIL 
V SBNM
V mesecu marcu 2011 smo se soočili s 
problemom hujšanja naših bolnikov, ki so 
na enteralni prehrani, pripravljeni iz živil. 
V primeru, da so komercialno pripravljene 
enteralne formule na trgu dostopne, Ev‑
ropska prehranska združenja odsvetujejo 
uporabo enteralne prehrane, pripravljene 
iz živil. Za to obstaja veliko z dokazi pod‑
prtih razlogov.  Problematiko bomo mora‑ 
li reševati širše. Z našim predlogom vas 
bomo v kratkem seznanili preko notranjih 
poti obveščanja.  

NAKUP RAČUNALNIŠKEGA 
PROGRAMA ZA NAČRTOVANJE 
PREHRANE
Januarja 2011 smo kupili računalniški 
program za izračunavanje hranilnih in 
energijskih vrednosti PRODI 5.8. Name‑ 
njen je načrtovanju bolnišnične prehrane 
ter evalvaciji bolnišničnih in ambulantnih 
dnevnikov prehrane.  
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Pojasnilo
V zadnji, 51. številki Vizite, smo v ru‑
briki Prejeli smo objavili članek avtorja 
J. K. „V razmislek vsem zdravstvenim 
delavcem,“ ki je bil pred tem objavljen 
v enem slovenskih časopisov, nato pa 
je kar nekaj časa krožil po elektronski 
pošti slovenskih zdravstvenih ustanov. 
V njem avtor opisuje svoje doživljanje 
hospitalizacije in zdravljenja najprej 
v  enoti intenzivne nege, nato pa še 
na oddelku ene slovenskih bolnišnic. 
V razmislek nam ponuja kar nekaj 
odprtih vprašanj, ob katerih se lahko 
vsi zaposleni v zdravstvu resno zamisli‑
mo in na katere lahko s čisto  malo em‑
patije do pacientov vplivamo. Objavili 
smo ga zato, da bi začeli razmišljati o 
našem odnosu do pacientov in spre‑
menili tisto, kar se spremeniti da.

Prispevek se ne nanaša na enoto in‑
tenzivne nege v naši bolnišnici. 

Uredništvo

When I born, I black.
When I grow up, I black.
When I go in Sun, I black.
When I scared, I black.
When I sick, I black.
And when I die, I still black

And you white fellow:
When you born, you pink.
When you grow up, you white.
When you go in sun, you red.
When you cold, you blue.
When you scared, you yellow.
When you sick, you green.
And when you die, you gray.

And you calling me colored?

� is poem was nominated by UN as 
the best poem of 2008, Written by an 
African Kid. 

V razmislek...
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Ko se rodim - sem črn.
Ko odrastem - sem črn. 
Ko grem na sonce - sem črn. 
Ko sem prestrašen - sem črn.
Ko mi je slabo - sem črn. 
In ko umrem, sem jaz še vedno črn.

In ti beli človek:
ko se rodiš - si rožnat, 
ko odrasteš - si bel,
ko greš na sonce - si rdeč,
ko te zebe - si moder, 
ko te je strah - si rumen,
ko ti je slabo - si zelen 
in ko umreš - si siv. 

In ti praviš, da sem jaz obarvan? 

Ta pesnitev je bila s strani UN 
nominirana kot najboljša pesnitev leta 
2008. Napisal jo je afriški otrok. 
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DREVO MENI DRAGIM OSEBAM

Pripravila: Nina Vidiček

V našem življenju so osebe, ki nas razve‑
seljujejo, pa čeprav so nam pot prekrižale 
po naključju…
Nekatere hodijo z nami vštric. Z nekate‑ 
rimi gledamo večer za večerom vzhajati 
številne Lune, so pa tudi druge osebe, ki 
jih vidimo le ob «vsakem kvartu«.
Vse imenujemo Dragi… čeprav jih je veliko 
vrst…
Vsak list nekega drevesa predstavlja enega 
izmed njih…

Najprej se rodi brst ‑ naših staršev… 
Prav oni nam pokažejo prve smeri 
življenja…
Potem pridejo sorodniki in otroci, s kateri‑ 
mi delimo skupen prostor, dokler lahko 
cvetijo z nami…
Tako počasi spoznavamo vse liste, vsa 
socvetja, ki jih spoštujemo in ki jih imamo 
radi…

A usoda nam predstavi tudi druge pri‑
jatelje, za katere si nismo mislili, da nam 
lahko prekrižajo pot…
Med njimi je nekaj takih, ki jih imenu‑
jemo »prijatelje duše« ali »dragi našemu 
srcu«…
Ti so iskreni in resnični…
Vedo, kdaj se imamo lepo in dobro, vedo, 
kaj nas razveseljuje…

Včasih se  nam kak »prijatelj duše«  usede 
globlje v srce. Takega imenujemo »draga 
ljubezen«…
Ta oseba da žar našim očem, vnese čvrstejši 
zven v naš glas, daje podporo našim kora‑
kom…
So pa tudi drage osebe, ki so ob nas samo 
za krajši čas. Včasih le za počitnice ali 
kakšen dan ali kako uro…
Tudi oni nas osrečujejo, pa čeprav le ob 
trenutkih, ki jih delimo skupaj…

Ne smemo pozabiti tudi na oddaljene pri‑
jatelje…
Tiste, ki so na vrhu drevesa, daleč stran od 
nas, ki pa se ob pišu vetra sklanjajo, po‑
javljajo in zibljejo od enega lista do dru‑
gega…

Čas teče. Poletje odide, jesen zapre vrata, 
prihaja mraz… 
Takrat nekateri izgubijo liste…

Nekateri drevesom na pomlad poženejo 
novi. Nekatera drevesa pa ostanejo gola 
več let…
Vsekakor se najbolj veselimo tistih odpad‑
lih listov, ki so zgnili ob našem deblu. Tisti 
hranijo naše korenine, tisti nam omogočajo 
novo rast…
S spomini na prečudovite trenutke, ki so za 

trenutek upočasnili naš korak in prekrižali 
našo pot…

Prav zato ti sedaj pošiljam list s svojega 
drevesa…
Da ti v srce vnese kanček miru, ljubezni, 
sreče, zdravja, sedaj in za zmeraj!!!

Zakaj?

To je zelo preprosto. Vsaka oseba, ki se po‑
javi v našem življenju, je edinstvena…
V vsakem primeru v nas pusti del sebe in 
v sebi odnese del nas…
Zato so vsa srečanja tako zelo pomemb‑
na. Predstavljajo največjo odgovornost v 
našem življenju…
Srečanja so sama po sebi dokaz, da se dve 
duši ne srečata kar tako » brez veze«!!!
Zato se s temi vrsticami želim spomniti 
vseh, ki so kadarkoli in kakorkoli stopili 
na mojo pot in mi takrat podarili del sebe. 
Zahvaljujem se in vsem želim čim več 
novih dragih oseb na prihodnjih poteh…

Dragi starši, dragi otroci, dragi bratje in 
sestre, prijatelji sedaj in tisti pokopani, 
prijatelji trenutno in tisti dragi za vedno:

Srečo, eno samo srečo vsem!!!

JOSE L. BORGES



šport in rekreacija

Opomba:
V hišicah in apartmajih je v ceno •	
vključeno bivanje 6 oseb, v garsonjerah 
pa 4 osebe. V primeru večjega števila 
oseb je cena 20 % višja od navedenih.
V skladu s predpisi republike Hrvaške in •	
strogo kontrolo inšpekcijskih služb vas 
obveščamo, da je potrebno natančno 
prijaviti imena in priimke ter število oseb, 
ki bodo letovale v počitniških objektih.
Za zunanje uporabnike počitniških • 
kapacitet so cene višje za 20 % od 
navedenih.

Pripravila: Lidija Povšič

RAZPIS ZA KORIŠČENJE POČITNIŠKIH 

KAPACITET ZA LETO 2011

Bohinjska Bistrica
Nerezine

Poreč

KAPACITET ZA LETO 2011
NEREZINE  (Otok Lošinj - naselje Bučanje) – 

2 hišici, 2 apartmaja, 4 garsonjere

hišice in apartmaji za 4‑6 oseb (kuhinja z jedilnico, dve 
•	

spalnici, kopalnica z WC‑jem, terasa),

garsonjera za 4 osebe (kuhinja z jedilnico, spalni del s 
•	

štirimi ležišči, kopalnica z WC‑jem, terasa)

Termini za morje (10-dnevni):
v juniju 1., 11., 21.,•	
v juliju 1.,11.,21.,31.,•	
v avgustu 10.,20.,30.,•	
v septembru 9.,19.•	

Termini za Ravne nad Bohinjsko Bistrico 
(7-dnevni):

v juliju 6.,13.,20.,27.,•	
v avgustu 3.,10.,17.,24.,31.•	

Trajanje sezone:
Poletna sezona se začne od 1. junija in traja 
do 20. septembra, pri čemer se za glavno 

PRIJAVE SPREJEMAMO do 11. aprila 
2011 v kadrovski službi.
O rešitvi boste pisno obveščeni najkasneje 
do 22. aprila 2011. 
Sprejemamo tudi pisne rezervacije ZA 
PRVOMAJSKE PRAZNIKE.

CENIK ZA KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET

GLAVNA SEZONA   
1. 7. –  31. 8.                

PREDSEZONA / POSEZONA                
15. 6. - 30. 6. in 1. 9. - 10. 9.

OSTALO

NEREZINE Cena: najema na dan NEREZINE Cena: najema na dan NEREZINE Cena: najema na dan

hišica 70  EUR hišica 65 EUR hišica 60  EUR

apartma 45  EUR apartma 40  EUR apartma 37  EUR

garsonjera 30  EUR garsonjera 25  EUR garsonjera 22  EUR

POREČ 40  EUR POREČ 35  EUR POREČ 35  EUR

RAVNE 45  EUR RAVNE 45  EUR RAVNE 45  EUR

POREČ – dve enoti

stanovanje v bloku •	
za 4 osebe (soba, 

kuhinja, kopalnica z 

WC‑jem, terasa)

BOHINJSKA BISTRICA  

(Na Ravnah, 3 km nad 

Bohinjsko Bistrico) – ena enota

apartma za 4‑6 oseb (kuhinja, soba, 
•	

kopalnica z WC‑jem)

poletno sezono šteje obdobje od 1. julija 
do 3l. Avgusta. Turistična taksa se plača v 
recepciji naselij.

Način plačila
Zaposleni uporabnino počitniških kapaci‑
tet plačajo v štirih obrokih od plače, upo‑
kojenci in zunanji uporabniki pa 10 dni 
pred odhodom. 

Čiščenje
Vsak uporabnik je dolžan enoto za seboj 
pospraviti, v nasprotnem primeru bomo 
naknadno zaračunali čiščenje.

Prijave 
Prijavnice za letovanje dobite v pisarnah od-
delkov oz. služb in kadrovski službi.

Prijavnice, ki bodo prispele po roku, bomo 
upoštevali v primeru prostih zmogljivosti.
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NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ ZADNJE 
ŠTEVILKE VIZITE:
1. na gra da: Marija Judež, Mirna peč
2. na gra da: Mojca Teropšič, Otočec
3. na gra da: Marija Grdešič, Novo mesto 
Pra vil na rešitev gesla se gla si:  VESELO V 
NOVO LETO

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, 
tel: 07 39 16 115, fax: 07 33 23 097,  
ali na e-naslov: vizita @sb-nm.si.

nagradna križanka



NOVO

Na voljo  

brez recepta!

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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Ponavljajoča se zgaga je moteča nadloga, ki lahko znatno poslabša kakovost življenja. Potrebno je zdravljenje, ki poskrbi 
za dolgotrajno rešitev. Nolpaza control spada v skupino zdravil, ki jih običajno predpišejo zdravniki. Zaradi učinkovitosti in 
varnosti je sedaj na voljo tudi brez recepta.

Ne dovolite, da vam zgaga zagreni življenje. Obiščite svojo lekarno.

Nolpaza control. Dolgotrajno prežene zgago.

Majhna tabletka  
za velike težave z zgago.

Za več informacij obiščite www.nolpaza-control.si.

Nolpaza control deluje 
na mestu izločanja 
želodčne kisline.

Nolpaza control zagotavlja 
dolgotrajen nadzor nad 
zgago.

Zgaga je posledica 
čezmernega zatekanja 
želodčne kisline 
v požiralnik.
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