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spoštovani, v zadovoljstvo mi je, da so 
doseženi poslovni rezultati leta 2012 
dobri, kljub temu, da smo poslovanje v 
finančnem smislu zaključili s presežkom 
odhodkov na prihodki za 432.421  eur, 
kar pomeni 0,8 % v masi celotnega pri-
hodka bolnišnice.

Finančni načrt za leto 2012 je bil zasno-
van na realizaciji pogodbe z zzzs iz leta 
2011. Predviden je bil prihodek v višini 
49.746.276 eur  in predvideni odhodki 
v enaki višini. 

Pogodba z zavodom za zdravstveno 
zavarovanje je bila v letu 2012 sklenjena 
v prvem tromesečju leta 2012. glede 
na znane pogoje poslovanja smo v 
bolnišnici nadaljevali z uresničevanjem 
sprejetih ukrepov za ohranjanje finančne 
vzdržnosti v letu 2011. obdobna poročila 
o poslovanju v letu 2012 so nakazovala 
negativno finančno poslovanje, zato je 
bilo potrebno v drugi polovici leta sprejeti 
še dodatni program ukrepov za zagotav-
ljanje uspešnosti poslovanja. realizacija 
ukrepov sicer ni bila 100%, je pa znatno 
prispevala k približevanju planirane 
realizacije stroškov in odhodkov.

zadovoljni smo z opravljenim delom 
tako v bolnišnični kot v specialistično 
ambulantni dejavnosti. v letu 2012 smo 
do zzzs realizirali 20.148 sPP primerov 
oziroma 27.399 uteži v akutni bolnišnični 
obravnavi, kar v primerjavi z letom 2011 
pomeni za 2,14 % več primerov  oziroma 
574 uteži  več od plana. Program do 
zzzs smo presegli za 7,59 %. v neakutni 
bolnišnični obravnavi smo realizirali 9.466 
bolniško-oskrbnih dni, kar je za 0,62 
% več kot v letu 2011, v specialistično 
ambulantni dejavnosti pa smo realizirali 
176.400 obiskov oziroma 2.102.277 točk. 
Plan je bil presežen za 9,20 % pri obiskih 
in pri točkah za 2,96 %.  Povprečna utež 
sPP primerov bolnišnice je bila dosežena 
v višini količnika 1,36 in je nižja za  2,59 % 
glede na leto 2011.

Finančni izid poslovanja bolnišnice izka-
zuje, da sta bili izkoriščenost in poraba 
virov sredstev v zaostrenih razmerah 
dokaj uspešni. Prihodek je bil v letu 2012 
dosežen v višini 51.182.683 eur in je bil 
glede na realizacijo v letu 2011 nižji za 

1,36 %, glede na  plan pa 
višji  za 2,89 %. v kolikor bi 
dobili  plačilo s strani zzzs 
za celotni  realizirani program, 
bi bil prihodek višji za 1.151.367 
eur. iz naslova zniževanja cen  je 
bil nižji tudi prihodek iz prostovoljnega 
zavarovanja v višini 179.423 eur. 

odhodki bolnišnice so se v letu 2012  glede 
na leto 2011 znižali za 0,51 %, glede na plan 
pa porasli za 3,76 %. tudi v letu 2012 smo 
veliko naporov usmerjali v obvladovanje 
stroškov, tako stroškov dela kot stroškov 
materiala in storitev. v začetku leta 2012 je 
bil sprejet program ukrepov za zmanjšanje 
stroškov, ki je v svoji izvedbi prispeval k 
uspešnejšemu rezultatu poslovanja, 
vzpodbudil pa je hkrati aktivnosti, da 
smo v letu 2012 uspešno zaključili projekt 
beleženja stroškov po pacientu, ki v svoji 
zasnovi daje preglednost stroškov, daje 
možnosti za izboljševanje nabavne verige 
materialov in storitev ter prikaže realne 
stroške obravnave posameznega primera 
in storitve. 

število zaposlenih na dan 31.12.2012 
je bilo glede na leto 2011 višje za šest 
delavcev. celotno povečanje števila zapos-
lenih je iz naslova zdravstvenih delavcev. 
v letu 2012 beležimo  ugodno kadrovsko 
zasedenost pri vseh kadrovskih profilih, 
tudi pri zdravnikih. število zaposlenih 
zdravnikov se je v lanskem letu povečalo  
za 7,5 %. 

tudi v letu 2012 smo vodili aktivnosti 
v smeri zagotavljanja ciljev kakovosti. 
vzpostavljen sistem kakovosti po 
mednarodnem standardu iso 9001:2008 
v splošni bolnišnici novo mesto je s 
strani zunanjih presojevalcev  v letu 2012 
uspešno prestal šesto presojo. uspešno 
smo opravili tudi zunanjo presojo po  
standardu dnv-dias, kar dokazuje, da 
bolnišnica izpolnjuje kriterije delovanja 
bolnišnice po mednarodnih standardih. 
Poleg HaccP standarda smo na področju 
pranja tekstilij obnovili evropski standard 
kakovostne nege tekstilij ral gz 992/1 
in ga  nadgradili v ral gz 992/2 za nego 
bolnišničnih tekstilij. splošna bolnišnica 
novo mesto je v letu 2012 uspešno prestala 
oceno za ohranitev naziva »novorojencu 
prijazna porodnišnica«. v letu 2012  smo 

pristopili tudi k projektu 
za pridobitev certifikata 

družini prijazno podjetje. 

na poslovanje bolnišnic bo 
imela v letu 2013 velik vpliv gos-

podarska recesija, ki je zaznamovala že 
obdobje od 2010 do 2012. ukrepi zzzs 
in vlade rs za zmanjševanje stroškov v 
bolnišnicah terjajo od menedžmenta v 
zdravstvu veliko naporov in spretnosti 
pri iskanju priložnosti in rezerv, da bi 
lahko ohranili sedanji nivo in obseg 
zdravstvenih storitev. 

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

tudi v teh pogojih v bolnišnici 
načrtujemo svoj razvoj, ki smo ga opre-
delili v finančnem načrtu za leto 2013. 
Posebej naj izpostavim dva velika in 
nadvse pomembna projekta: izgradnjo 
urgentnega centra v vrednosti 7,6 mio. 
eur s sofinanciranjem iz eu sredstev in  
projekt učinkovite rabe energije v vred-
nosti 5,8 mio eur in sofinanciranjem eu 
sklada v višini 3.884.000 eur. do konca 
leta 2012 so bila realizirana dela v skupni 
višini 3.950.990 eur  

ključni dejavnik delovanja bolnišnice so 
zaposleni, ki s preudarnim in učinkovitim 
delom ter izkušnjami lahko ustvarjajo 
vizijo bolnišnice in izpolnjujejo njene 
cilje. v imenu uprave in v svojem imenu 
se zahvaljujem vsem zaposlenim za 
lojalnost, trdo delo in predanost. 
zahvaljujem se tudi članom sveta zavoda 
za konstruktivno in uspešno sodelovanje 
ter vsem donatorjem, ki so nam s 
svojimi prispevki omogočili uspešnejše 
finančno poslovanje in nam pomagali 
pri zagotavljanju boljših pogojev dela 
zaposlenih in pri nakupu sodobnejše 
opreme in aparatur za izvajanje 
zdravstvenih storitev. verjamem, da 
bomo v dobro družbe to uresničevali 
tudi v letu 2013.

Mira Retelj, direktorica
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aktualno

Marjetka Matoh

Prenovljeni prostori 
urgentne kirurške 
ambulante so sprejeli prve 
paciente
Po desetih letih intenzivnih pogovorov, priprav in načrtovanj 
prenove urgence smo v kolektivu kirurških ambulant le dočakali  
5. marec 2013, ko so bili predani v uporabo novi prostori 
kirurške urgentne ambulante. Nekaj sta k temu pripomogli  
naša vztrajnost in trma, nekaj dobra volja in cilji vodstva, nekaj 
pa zahteve Ministrstva za zdravje s predpisom, da mora biti v 
okviru urgence zagotovljen prostor za reanimacijo. 

naša prizadevanja so se uresničevala 
ravno v času vsesplošnega varčevanja 
v zdravstvu in načrtovanja novega ur-
gentnega bloka, zato smo morali precej 
popuščati pri obsegu načrtovane prenove 
in opreme, vendar smo kljub vsemu zelo 

veseli, da smo uspeli obnoviti prostore 
vsaj v tolikšni obliki.

Prenovljeni prostori so velika pridobitev 
za bolnišnico, predvsem pa za paciente, 
ki uporabljajo naše storitve. zagotovili 
jim bomo večjo varnost zdravstvene 

 Otvoritev
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obravnave, multidisciplinarni tim bo 
težke poškodovance bistveno hitreje in 
učinkoviteje oskrbel, izvajal vse potrebno 
za stabilizacijo vitalnih funkcij in hitro 
diagnostiko ter se odločal za nadaljnje 
zdravljenje. 

dejansko bomo delovali kot urgentni 
blok, saj imamo v bližini urgentne 
ambulante vse  razpoložljive vire in naš 
aktivacijski čas bo kratek, saj bomo ob 
sprejemu poškodovanca lahko takoj 

 Vhod na urgenco  Sprejemna pisarna
 Kirurg Jože Steklasa, dr.med. in 

DMS Marjetka Matoh

zagotovili sodelovanje celotne kirurške in 
anestezijske ekipe.

Pridobili smo dva prenovljena pregledna 
prostora, ki bosta nudila pacientom zaseb-
nost med samim pregledom, prav tako 
bomo zagotavljali boljše delovne pogoje 
zaposlenim v prenovljeni operacijski sobi 
za male ambulantne posege in v prostoru 
za nadzor pacientov po operacijah ali med 
čakanjem na končno diagnostiko.

Pridobitev je tudi prenovljena mavčarna, 

ki prav tako kot urgentna ambulanta čaka 
še na nekaj nove opreme.

Prepričani smo, da vsak napredek vodi v 
boljšo in kakovostnejšo oskrbo naših pa-
cientov, ustvarja dobre pogoje za delo in 
za dobro počutje kolektiva in posledično 
prinaša pozitivne rezultate.

ob otvoritvi se je v avli kirurške stavbe 
zbralo kar nekaj sodelavcev iz ostalih 
oddelkov bolnišnice, ki so najprej 
prisluhnili nagovorom direktorice 

Utrinki z otvoritve

aktualno
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Darja Glavan

aktualno

 Prvi pacient v obravnavi na 
prenovljeni urgenci

Uvajanje GILENYE - 
prve oralne tabletke za 
zdravljenje multiple skleroze 
- na nevrološkem oddelku 
Na nevrološki oddelek smo 
23.1.2013 sprejeli prvo 
pacientko, pri kateri smo 
začeli uvajati tabletke Gilenya 
kot prvo oralno terapijo 
za zdravljenje  multiple 
skleroze.

Kaj je multipla skleroza
multipla skleroza (ms) je bolezen central-
nega živčnega sistema in je najštevilčnejša 
bolezen nevroimunskega sistema pri nas. 
vzroka nastanka ms še niso odkrili. v 90% 
povzroča težko in najtežjo invalidnost, je 
neozdravljiva, zato pacientom preostane 
le blažitev težav, ki so posledica že nastalih 
okvar in poškodb. običajno se bolezen 
pojavlja v zagonih (ki pomenijo hitro 
poslabšanje zdravstvenega stanja), po 
zagonu pa se stanje lahko popravi, vendar 
nikoli na enako stopnjo kot pred njim. 

med obolelimi je 70% žensk. najpogosteje 

za ms obolevajo osebe v obdobju med 
20 in 40 letom starosti, to je v obdobju 
največje življenjske moči. večina oseb 
z ms je zgodaj invalidsko upokojenih, 
kar pa posledično pomeni izredno nizke 
dohodke. Pri opravljanju najosnovnejših 
opravil so osebe z ms pogosto močno 
vezane na pomoč domačih, tako da s 

 Prva 
pacientka 
in medicin-
ski sestri

bolnišnice mire retelj, predstojnika 
kirurškega oddelka mag. branimirja ivke 
in odgovorne medicinske sestre kirurških 
ambulant marjetke matoh, v katerih so 
bila na kratko predstavljena prizadevanja 
bolnišnice za ureditev urgence, potem 
pa so si nove prostore tudi ogledali. časa 
za daljše pogovore in izmenjave mnenj 
ni bilo, saj je medtem  urgentna kirurška 
ambulanta že sprejemala v obravnavo 
prve paciente.
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aktualno

pojavom bolezni ni obremenjen samo 
pacient, temveč njegovi najbližji, pa tudi 
njegova širša okolica.

Zdravljenje MS
kljub temu, da še ni zdravila, ki bi ozdravilo 
ms, so na voljo različna imunomodulator-
na  zdravila, ki vplivajo na potek bolezni, 
zdravijo zagone, lajšajo simptome bolezni 
in izboljšajo opravljanje vsakodnevnih 
aktivnosti. kombinacija teh zdravil lahko 
pomaga povečati kvaliteto življenja. 

zdravila, s katerimi vplivamo na potek 
bolezni ali imunomodulatorna zdravila, 
so: 

interferon beta 1a (aplikacija v mišico 1x/•	
teden) – avonex; 

interferon beta 1a (aplikacija v podkožje •	
3x na teden) - rebif 22 in rebif 44; 
interferon beta 1b (aplikacija v podkožje •	
vsak drugi dan) - betaferon, extavia; 
glatiramer acetat (aplikacija v podkožje •	
vsak dan) – copaxone; 
mitoxantrone (aplikacija v veno vsake 3 •	
mesece) – novantrone; 
natalizumab (aplikacija v veno vsak •	
mesec) – tysabri; 
Fingolimod (jemanje tablet, vsak dan) – •	
Fingolimod.

Fingolimod (Gilenya)
Fingolimod je zdravilo za zdravljenje 
recidivno-remitentne oblike multiple 
skleroze. deluje tako, da zmanjša pre-
mik vnetnih celic v osrednje živčevje. 
zdravljenje s fingolimodom zmanjša 
število zagonov in vnetnih sprememb, vid-
nih na magnetno-resonančni tomografiji. 
Fingolimod je zdravilo v obliki tablet in se 
ga daje v odmerku 0.5 mg dnevno. to po-
meni, da ni več neprijetnega zbadanja, kar 
pomeni pacientom ogromno prednost.

da bi ugotovili, ali je pacient primeren 
kandidat za gilenyo, je potrebno narediti 
kar nekaj preiskav: uz trebuha, uz srca s 
pregledom internista/kardiologa, razširjen 
očesni pregled, rtg p.c., osnovno krvno 
sliko, hepatogram, test nosečnosti, po-
trebno pa je poslati tudi serologijo na jcv. 
Po opravljenih preiskavah lečeči nevrolog 
pošlje vlogo na konzilij na nevrološko kli-
niko za odobritev začetka zdravljenja. Po 
odobritvi konzilija in s soglasjem pacienta 
se zdravnik z njim dogovori za datum 
uvajanja in sprejema na oddelek. 

 Novo zdravilo...

Uvajanje zdravila na 
nevrološkem oddelku
na dan sprejema medicinska sestra 
pacientu izmeri krvni tlak, srčno frekvenco 
in posname izhodiščni ekg, ki ga odčita 
internist/kardiolog (pri nas prim. iztok 
gradecki, dr.med., spec. internist), ki je 
dosegljiv ves čas opazovanja pacienta, 
saj so med večkrat opaženimi stranskimi 
učinki omenjene možnosti nastanka 
motenj srčnega ritma (av blok i., ii., iii. 
stopnje) ter povišan ali znižan srčni pulz. 
Pacient tabletke prinese s seboj - prvo 
tabletko vzame v bolnišnici. Po odčitku 
ekg zapisa lahko pacient zaužije prvo 
tabletko. medicinska sestra mu razloži, da 
bo 6 ur priklopljen na monitor. ob pacientu 
na oddelku zagotovimo stalno prisotnost 
medicinske sestre, ki spremlja srčni ritem 
na monitorju, vsako uro meri rr in srčni 
pulz. ekg posname vmes po potrebi ali če 
opazi, da je prišlo do sprememb srčnega 
ritma. Po šestih urah posname zaključni 
ekg, ki ga spet pregleda internist/
kardiolog.  če so vse vrednosti v mejah 
normale, pacient s pisnim izvidom odide 
domov, tabletke jemlje naprej ter dobi 
datum kontrolnega pregleda pri lečečem 
nevrologu čez en mesec.

Prva pacientka, ki se je začela zdraviti s 
tabletkami gilenya, je uvajanje prestala 
brez težav, počutila se je dobro. ob 
kontrolnem pregledu ni navajala večjih 
zapletov.

Vir
http://bond-ex-therapy.com/hr/multi-•	
pla_skleroza/21
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aktualno

Zdrenka Kralj

Obisk Ministra za zdravje v Splošni 
bolnišnici Novo mesto

minister za zdravje je izpostavil zaostreno 
finančno situacijo, kar ima za posledico 
spremenjeno financiranje bolnišnic s 
strani zavoda za zdravstveno zavarovanje 
slovenije in zagotavljanje proračunskih 
sredstev zgolj za investicije v teku (in-
vesticije, vezane na koriščenje sredstev iz 
evropskih kohezijskih skladov). 

glede na to, da bo situacija v letu 2013 
še bolj zaostrena, minister za zdravje 
pričakuje veliko mero samokritičnosti, saj 
je od ustanovitelja nerealno pričakovati, 
da bo zagotavljal dodatna sredstva, zaradi 
česar bo potrebno znotraj posameznega 
zavoda sprejeti ukrepe za uravnoteženost 
poslovanja. ukrepi za racionalno 
poslovanje bodo potrebni na vseh seg-
mentih (javno naročanje, odločanje o 
zaposlovanju…).

v nadaljevanju je napovedal spremembe 

zdravstvene zakonodaje, spremembe na 
področju specializacij zdravnikov, smisel-
nost združevanja posameznih zavodov za 
dosego racionalnega poslovanja, izpostavil 
pa je tudi prizadevanja za vzpostavitev 
delovanja desetih urgentnih centrov, 
med drugim tudi urgentnega centra novo 
mesto, ki naj bi pričel delovati konec leta 
2014 oz. v začetku leta 2015. 

V zaključku so zaposleni Splošne 
bolnišnice Novo mesto izpostavili 
nekatere dileme oz. odprta vprašanja, 
vezana na sistemsko urejanje zdravst-
venega varstva, direktorica Splošne 
bolnišnice Novo mesto pa je ministra za 
zdravje prosila za podporo pri prizade-
vanjih Splošne bolnišnice Novo mesto 
za uresničitev strateških usmeritev 
bolnišnice.  

Fotografije: Rok Pucelj

Minister za zdravje Tomaž Gantar je v okviru delovnega obiska 
Vlade Republike Slovenije na Dolenjskem in v Beli Krajini 13. 
februarja 2013 obiskal Splošno bolnišnico Novo mesto. 
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aktualno

Cvetka Barbo

REALIZACIJA DELOVNEGA 
PROGRAMA

v letu 2012 je bil delovni program realiziran v celoti. Prav tako je 
bil realiziran delovni program, dogovorjen s pogodbo z zzzs.

splošna bolnišnica novo mesto je v letu 2012 v akutni bolnišnični 
dejavnosti obravnavala 22.070 pacientov in tako realizirala 
20.184 sPP primerov ter 355 operacij po nacionalnem razpisu 
po posameznih dejavnostih, za katere je bilo realizirano 107.733 
oskrbnih dni. v primerjavi s preteklim letom se je število sPP 
primerov zmanjšalo za 1,32%. 

število oskrbnih dni v akutni bolnišnici se je znižalo za 0,51%, 
kar je posledica prenosa zdravljenja nekaterih bolnikov v ambu-
lantno obravnavo.  v programu neakutne bolnišnične obravnave  
smo zdravili 607 pacientov in tako realizirali 9.466 oskrbnih dni. 
skupna povprečna ležalna doba se je povečala za 0,95 % oziroma 
iz 5,26 dni v letu 2011 na 5,31 dni v letu 2012. zasedenost postelj 
je bila v letu 2012 povprečno 89,26%, kar pomeni, da je bilo v 
povprečju dnevno od skupaj 363 obstoječih postelj, praznih 39 
postelj. tako je v letu 2012 znašal povprečni dnevni stalež 324 
pacientov in se je v primerjavi z letom prej povečal za  0,31 %.

v specialistično ambulantni dejavnosti je bilo realiziranih 
2.105.626 točk in 176.842 obiskov. gledano v celoti je bil plan 
specialistično ambulantnih točk realiziran v višini 102,73 %, plan 
števila obiskov pa v višini 109,19%. od septembra 2011 dalje je 
tudi spremenjen način evidentiranja in spremljanja realizacije 

Poročilo o poslovanju BOLNIŠNICE 
v letu 2012

ct in mr preiskav, kjer je plan sestavljen iz števila posameznih  
preiskav in vrednosti preiskav. realizacija ct je bila vrednostno 
presežena za 10,42%, realizacija mr pa za 2,98 %. na področju 
osnovne dejavnosti, to je ginekološko dispanzerske dejavnosti, je 
bil delovni  program  v količnikih dosežen v višini 99,47%.

v letu 2012  smo v dializni dejavnosti realizirali 15.075 dializ, 
oziroma 10,48 % manj od planiranih, v primerjavi s preteklim 
letom pa je realizacija dializ nižja za 1.765 dializ, to je 3,09%.

FINANČNO POSLOVANJE

leto 2012 je bolnišnica zaključila s presežkom odhodkov nad 
prihodki v višini 432.421 eur, kar znaša  0,84 %  celotnega 
prihodka. 

graf 1 : Poslovni izid po letih

doseženi prihodki so 
v letu 2012 znašali 
51.182.683 eur in so za 
1,36 %  nižji  od prihodkov 
v letu 2011 ter za 2,89 % 
višji od planiranih.

vsi odhodki so v letu 2012 
znašali 51.614.681 eur 
in so se znižali glede na 
preteklo leto za 0,51%, v 
primerjavi s planom pa so 
porasli za 3,

tabela 1: realizacija delovnega programa 
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aktualno

BESEDILO real 2011 FN 2012 real 2012 STR
PRIHODKI SKUPAJ 51.886.033 49.746.276 51.182.683 100,00 98,64
PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI 51.684.440 49.585.626 50.963.900 99,57 98,61

PRIH. IZ JAVNE SLUŽBE 50.682.149 48.561.596 50.069.935 97,83 98,79
Prihodki iz programa ZZZS 47.833.599 45.737.642 46.965.454 91,76 98,19
Drugi prihodki iz JS 2.848.550 2.823.954 3.104.481 6,07 108,98
PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU 1.002.291 1.024.030 893.965 1,75 89,19
PRIHODKI OD FINANCIRANJA 45.488 11.796 41.097 0,08 90,35
IZREDNI PRIHODKI 142.747 135.044 162.595 0,32 113,90
PREVREDNOST.POSLOVNI PRIHODKI 13.359 13.810 15.091 0,03 112,96
ODHODKI SKUPAJ 51.881.525 49.746.276 51.615.105 100,00 99,49
STROŠKI DELA 30.327.535 29.199.890 30.156.474 58,43 99,44
OBRAČUNANE PLAČE 23.400.091 22.805.138 23.555.770 45,64 100,67
DAJATVE NA PLAČE 4.211.965 4.144.419 4.252.648 8,24 100,97
DRUGI STROŠKI DELA 2.715.479 2.250.333 2.348.056 4,12 86,47

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 18.791.235 17.918.420 18.783.281 36,39 99,96
STROŠKI MATERIALA 13.762.742 13.004.862 14.061.539 27,24 102,17
Stroški zdravstvenega materiala 10.905.610 10.013.209 11.311.373 21,91 103,72
Ostali stroški materiala 2.857.132 2.991.653 2.750.166 5,33 96,26
STROŠKI STORITEV 5.028.493 4.913.558 4.721.742 9,15 93,90

AMORTIZACIJA 2.453.638 2.344.669 2.398.238 4,65 97,74
DRUGI STROŠKI 132.175 112.324 66.857 0,13 50,58
ODHODKI FINANCIRANJA 64.283 114.502 114.150 0,22 177,57
IZREDNI ODHODKI 10.680 16.930 24.457 0,05 229,00
PREVREDNOT.POSLOVNI ODHODKI 101.979 39.541 71.648 0,14 70,26

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 4.508 0 -432.421 -0,84

ind 
re12/re11

PRIHODKI

celotni prihodki, doseženi v letu 2012, so znašali 51.182.683 eur  
in so bili za 1,36 % nižji od doseženih v letu 2011 in 2,89 % višji 
od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja v strukturi prihodkov predstavljajo 99,57 
%, prihodki od financiranja 0,08%, izredni prihodki 0,32 % in 
prevrednotovalni prihodki 0,03 % glede na celotne prihodke za 
leto 2012.

tabela 2: izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2012

graf 2: struktura prihodkov
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aktualno

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki izvirajo iz 
opravljanja programa iz Pogodbe z zavodom za zdravstveno 
zavarovanje v letu 2012, predstavljajo 81,19 % vseh prihodkov 
bolnišnice. Poleg tega pridobivamo še prihodke iz prostovoljnih 
zavarovanj preko zavarovalnic adriatic, triglav in vzajemna 
zdravstvena zavarovalnica, ki predstavljajo 10,57 % ustvarjenih 
prihodkov. Prihodki iz programa zzzs za obvezni in prostovoljni 
del  torej predstavljajo 91,76 % vseh prihodkov bolnišnice. 

ODHODKI

vsi odhodki so v letu 2012 znašali 51.614.681 eur  in so se znižali 
glede na preteklo leto za 0,51 %, v primerjavi s planom pa so 
porasli za 3,76 %

odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,59 %, finančni odhodki 
in izredni odhodki 0,27 % ter prevrednotovalni odhodki 0,14  % 
glede na celotne odhodke za leto 2012.

graf 3: struktura odhodkov

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2012 znašali 18.793.281 
eur in so bili za 0,04 % nižji od doseženih v letu 2011 in za 4,83 % višji 
od načrtovanih. delež v celotnih odhodkih znaša 36,39 %. 

stroški materiala aoP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu 
v letu 2012 znašali 14.061.539 eur in so bili za 2,17 % višji od 
doseženih v letu 2011 in za 8,13 % višji od načrtovanih. delež 
glede na celotne odhodke zavoda znaša 27,24 %.

Poraba materiala
v stroških porabe materiala največji delež v strukturi predstavljajo 
zdravila in ostali medicinsko potrošni material in sicer 21,91 % 
celotnih odhodkov. v primerjavi s preteklim letom so porasli  za 
3,72 %, v primerjavi s planiranim pa so porasli za 12,96 %. 

glede na preteklo leto in plan je najvišji porast pri porabi materiala 
za varstvo pri delu (večja nabava zaščitnih oblačil in obutve) ter pri 
stroških porabe električen energije, kjer gre za povišanje cene.  

stroški porabe zdravil in medicinsko potrošnega materiala so 
se v primerjavi z letom 2011 povišali za 3,72 %. v primerjavi z 
letom 2012 so stroški porasli po vseh skupinah, nižji so le stroški 
krvi (znižanje cen) in stroški dializnega materiala (manjše število 
opravljenih dializ). 

tabela 3: stroški materiala

BESEDILO real 2011 STR FN 2012 real 2012 STR
ind 

re12/re11
ind 

re12/FN
LEKARNIŠKI MATERIAL 10.905.610 21,02 10.013.209 11.311.373 21,91 103,72 112,96
ŽIVILA 658.568 1,27 645.881 644.158 1,25 97,81 99,73
PORABA PISARNIŠKEGA MATERIALA 143.930 0,28 133.441 141.582 0,27 98,37 106,10
PORABA PRALNIH IN ČISTILNIH SRED. 85.347 0,16 75.149 71.475 0,14 83,75 95,11
PORABA VODE 121.499 0,23 118.499 112.987 0,22 92,99 95,35
POR.MAT.ZA VZDRŽ.IN 
NADOM.DELOV 

273.964 0,53 445.300 266.998 0,52 97,46 59,96
POR. OSTALEGA MATERIALA 193.556 0,25 189.390 188.711 0,37 97,50 99,64
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA 130.099 0,69 128.791 98.483 0,19 75,70 76,47
PORABA MATER. ZA VARSTVO PRI 
DELU

36.932 1,45 37.023 43.331 0,08 117,33 117,04
PORABA ELEKTRIČNE ENER. 356.820 0,20 344.490 380.045 0,74 106,51 110,32
PORABA KURIVA 752.987 26,53 773.867 720.483 1,40 95,68 93,10
STROKOVNA LITERATURA 103.429 0,27 99.823 81.913 0,16 79,20 82,06
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA

13.762.742 52,88 13.004.862 14.061.539 27,24 102,17 108,13

graf 4: struktura porabe zdravil in medicinsko potrošnega 
materiala
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aktualno

Energija (zemeljski plin, elektrika, voda)
Poraba energentov je bila v letu 2012 kljub znižani količinski 
porabi tako zemeljskega plina kot električne energije višja od 
porabe v letu 2011 zaradi povišanja cene zemeljskega plina, pa 
tudi  zaradi povišanja cene električne energije. 

tabela 4: stroški porabe energije

Stroški storitev
stroški storitev aoP 674 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 
2012 znašali 5.721.742 eur in so bili za 6,1 % nižji od doseženih v 
letu 2011 in za 3,9% nižji od načrtovanih. delež glede na celotne 
odhodke bolnišnice znaša 9,15 %.

tabela 5: stroški storitev
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aktualno

KADRI  

v bolnišnici je bilo na dan 
31.12.2012 1031 zaposlenih, 
od tega 816 zdravstvenih 
delavcev in 215 nezdravst-
venih delavcev, v strukturi 
zaposlenih to pomeni 79,15 
% zdravstvenih delavcev 
in 20,85%  nezdravstvenih 
delavcev. 

z uveljavitvijo novega zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
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 skupino j razporejeni vsi 
ostali zaposleni, vključno z bolniškimi strežnicami in zdravstvenimi 
administratorji. v strukturi zaposlenih predstavlja največji delež 
kader za zdravstveno nego (diplomirane medicinske sestre, zdravst-
veni tehniki in babice), 46,75 %. zdravniki predstavljajo v strukturi 
16,68 %, vsi ostali zdravstveni delavci in sodelavci pa 7,86 %.

v skupini j – spremljajoča delovna mesta - je razporejenih tudi 
6,79 % zaposlenih (zdravstvenih administratorjev in bolniških 
strežnic), ki po metodologiji za izračun kazalnikov poslovne 
učinkovitosti sodijo  med  zdravstvene sodelavce.  

v strukturi kadra ni prišlo do bistvenih sprememb. iz tabele je 
razvidno, da se izboljšuje struktura kadra v korist zaposlenih z 
visokošolsko izobrazbo, kar je v skladu s strategijo kadrovanja 
in zaposlovanja.

BESEDILO real 2011 STR FN 2012 real 2012 STR
ind 

re12/re11
ind 

re12/FN
BRUTO PLAČE 23.400.091 45,10 22.805.138 23.555.770 45,64 100,67 103,29
PRISPEVKI IN DAVKI OD PLAČ 3.725.941 7,18 3.671.465 3.757.618 7,28 100,85 102,35
PREMIJA ZA PROST.POK.ZAVAROVANJE 425.146 0,82 413.730 429.359 0,83 100,99 103,78
DPZ - PRISP.SBNM 60.878 0,12 59.224 65.671 0,13 107,87 110,89
REGRES ZA LD 742.801 1,43 440.000 455.416 0,88 61,31 103,50
POVRAC.STR. ZA PREVOZ NA DELO 902.175 1,74 860.654 847.987 1,64 93,99 98,53
POVRAC.STR. ZA PREVOZ IN PREH. 852.528 1,64 782.573 824.308 1,60 96,69 105,33
POVRAČILA - SOCIALNE POMOČI 24.255 0,05 19.058 15.593 0,03 64,29 81,82
ODPRAVNINE 157.779 0,30 111.522 168.513 0,33 106,80 151,10
JUBILEJNE NAGRADE 35.942 0,07 36.527 36.239 0,07 100,83 99,21
STROŠKI DELA 30.327.535 58,46 29.199.891 30.156.475 58,43 99,44 103,28

STROŠKI DELA 
so v letu 2012 znašali 30.156.475 eur in so bili za 0,56 % nižji od 
doseženih v letu 2011 in za 3,28 % višji od načrtovanih. delež v 
celotnih odhodkih znaša 58,43 %. 

tabela 6: stroški dela

Zaposleni po skupinah delovnih mest Št.zaposlenih na dan 
31.12.2012

Struktura

E1 - Zdravniki 172 16,68
E2 - Farmacevtski delavci 10 0,97
E3 - Medicinske sestre in babice 482 46,75
E4 - Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci 71 6,89
J - Spremljajoča delovna mesta (J1, J2, J3) 293 28,42
B - Poslovodni organi 3 0,29
SKUPAJ 1.031 100,00

graf 5: struktura kadra po stopnjah izobrazbe v letu 2012

tabela 7: zaposleni po skupinah delovnih mest na dan 31.12.2012 
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število zaposlenih za določen čas v strukturi zaposlenih ostaja 
enako, spreminja se le v odvisnosti od gibanja števila pripravnikov 
in specializantov.  

Zdravstveni absentizem in fluktuacija

v sb novo mesto v letu 2012 beležimo znižanje zdravstvenega  
absentizma glede na prejšnje leto, razen pri bolezninah nad 
30 dni, kar pomeni več daljših bolniških odsotnosti, ki pa so se 
odrazile tudi v povečanem stanju invalidov.  

BESEDILO 2011 Str 2012 Str indeks št.zap.iz ur
boleznine v breme delodajalca 8.410 29,01 7.738 27,99 92,00 29,65
boleznine v breme ZZZS 5.704 19,67 6.415 23,21 112,47 24,58
nega + spremstvo 1.026 3,54 445 1,61 43,36 1,70
krvodajastvo 114 0,39 110 0,40 97,05 0,42
invalidnine 1.094 3,77 1.033 3,74 94,42 3,96
starševski dopust 12.645 43,61 11.900 43,05 94,11 45,59
SKUPAJ 28.992 100,00 27.641 100,00 95,34 105,90

tabela 9: zdravstveni absentizem v dnevih

Poleg odsotnosti iz naslova boleznin pa je bilo v letu 2012 od-
sotnih še v povprečju 46 zaposlenih (95.202 uri) na porodnem 
oziroma starševskem dopustu. skupaj je v letu 2012 koristilo ta 
dopust 91 zaposlenih, prav tako pa je še 36 zaposlenih, ki so iz 
naslova starševstva delali skrajšani delovni čas.    

graf 6: struktura absentizma

aktualno

Zaposleni l.2012 str l.2012 str indeks
nedoločen čas 928 90,54 924 89,62 99,57
določen čas 33 3,22 37 3,59 112,12
specializanti in pripravniki 64 6,24 70 6,79 109,38
Skupaj 1.025 100 1.031 100 100,59

tabela 8: število zaposlenih za določen in nedoločen čas 
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Strokovno izobraževanje 
v letu 2012 se je strokovnega izobraževanja in seminarjev 
udeležilo 410 delavcev.

Oblike izobraževanja/ viri SB NM v €
donacije v 

€
Št. 

udeležencev
SB NM v 

€
donacije 

v €
Št. 

udeležencev Št.dni
Usposabljanje(tečaji, seminarji) 500.000 203.000 430 568.209 177.641 410 1979
Dodiplomsko izobraževanje 45.000 12 4.894 19 95
Podiplomsko izobraževanje 2.300 1 4.830 4 15
Specializacije 500.000 53 745.289 56 7406
Skupaj 1.047.300 203.000 496 1.323.222 177.641 489 9.495

plan 2012 realizacija 2012

tabela 10: število delavcev na izobraževanju v primerjavi s 
planom

NOTRANJI NADZOR

splošna bolnišnica novo mesto nima vzpostavljene notranje 
revizijske službe. notranja revizija je bila v letu 2011 izvedena 
z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ki je bil izbran na 
skupnem javnem razpisu. cilj notranjega revidiranja je ugoto-
viti in oceniti tveganja pri poslovanju na podlagi neodvisnega 
preverjanja na področju upravljanj s kadri. Pri tem je revizijska 
hiša ugotavljala, v koliki meri delujejo notranje računovodske 
kontrole na naslednjih področjih:

Pravilnost in popolnost podatkov, ki so evidentirani v •	
računalniškem programu za avtomatsko evidentiranje 
delovnega časa
Pravilnost prenosa podatkov v obračun plač za izračun plač •	
in povračil stroškov
organiziranost odobravanja odsotnosti delavcem s pravica •	
do nadomestila plače

Pri pripravi izjave o oceni notranjega nazora javnih financ je 
poleg ugotovitev zunanjega izvajalca notranjega revidiranja 
upoštevala tudi rezultate samoocenitev za tista področja, 
ki niso bila predmet nadzora v poslovnem letu. revizorke 
računskega sodišča, ki opravljajo revizijo v bolnišnici za leto 
2011,  še niso izdelale poročila.   

INVESTICIJE 
v letu 2012 je imela splošna bolnišnica novo mesto v 
Finančnem načrtu  opredeljenih za 4,3 mio  sredstev. skupna 
realizacija vlaganj v letu 2012 je bila v višini 3.206.809 eur. 
Poleg lastnih investicijskih virov – amortizacija v višini 
2.398.238 eur so bila investicijski vir še sredstva donacij v viši-
ni 60.536 eur, sredstva ustanovitelja 88.291 eur ter 525.582 
eur evropskih sredstev. 

izvedene so bile investicije v nepremičnine v višini 2.578.572 
eur (adaptacija prostorov za začasno kirurško urgenco, 

aktualno
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priprava projektov za interni oddelek 
z urgenco, projektna dokumentacija 
za adaptacijo spomeniško zaščitenih 
stavb,  dokončanje prostora za reani-
macijo, investicijska vzdrževalna dela ter 
energetska obnova kuhinje, avtomatska 
vrata za zaščito prehoda v ginekološki 
stavbi (ginekološko porodniški odsek) in 
stavbi internega oddelka (klet, vhodna 
avla), kirurška stavba (otroški oddelek, 
kirurška avla -  za prehode v ambu-
lante), investicija v projekt učinkovite 
rabe energije), investicije v opremo, ki 
v letu 2012 zavzema realizacijo v medi-
cinsko opremo v višini 538.637 eur in 
nemedicinsko opremo 163.117 eur ter 
investicije v nakup knjig in programske 
opreme – licenc v vrednosti 3.655 eur 
(oracle licenca). 

v letu 2012 je bolnišnica predvidela 
dokončanje projekta z vidika varčevanja 
z energenti (posege v energetskih 
podpostajah, sanacijo razsvetljave, 
posodobitev nadzornega sistema, 
delno klimatizacijo kirurške zgradbe, 
zamenjavo dela stavbnega pohištva na 
objektih, ki so kulturno zgodovinsko 
zaščiteni, izvedbo trigeneracije), ki 
je sofinanciran s strani evropskih 
kohezijskih skladov. Primarni namen 
investicij je nižja raba energije in 
posledično nižji stroški za energijo na 
vseh objektih. Predvidena sredstva 
za izvedbo tega projekta so v višini 
5.179.000 eur, od tega naj bi bolnišnica 
prispevala 1.295 tisoč eur, ostalo v 
višini 3.884 tisoč eur pa predstavljajo 
namenska sredstva kohezijskega sklada. 
v prvi fazi smo sanirali toplotne 
izgube objektov s sanacijo ovojev 
objektov in stavbnega pohištva. 
v drugi fazi smo nadaljevali z deli 
za energetsko učinkovite ogrevalne, 
hladilne, klimatizacijske in prezračevalne 
sisteme z zamenjavo in vgraditvijo 
termostatskih ventilov ter energetsko 
učinkovito razsvetljavo. v tretji fazi pa 
smo predvideli dograditev energetskih 
naprav  in izvedbo trigeneracije. do 
celotne realizacije projekta v letu 2012 
ni prišlo zaradi objektivnih težav pri 
izvedbi javnega razpisa za izvedbo goi 
del za dograditev energetskih naprav 
in trigeneracije, tako da se je rok za 
dokončanje projekta podaljšal do konca 
septembra 2013. 

Aktualno
obveščamo vas, da je v uradnem 
listu republike slovenije št. 18 z dne 
01.03.2013, objavljen Pravilnik o merilih 
za določitev višine plačila opravljanja 
zdravstvenih storitev po podjemni 
pogodbi ali drugih pogodbah civil-
nega prava (v nadaljevanju: pravilnik). 

Pravilnik določa merila, ki jih javni zdravst-
veni zavod upošteva pri določitvi višine 
plačila opravljanja zdravstvenih storitev po 
podjemni pogodbi ali drugih pogodbah 
civilnega prava (v nadaljevanju: podjemna 
pogodba), in sicer: 

stroškovno upravičenost sklenitve •	
podjemne pogodbe, ki se izvede 
z analizo stroškov dela, materiala, 
storitev, amortizacije in drugih stroškov 
poslovanja, povezanih z opravljanjem 
zdravstvene storitve, ki je predmet 
podjemne pogodbe in
bruto ceno dela zdravstvenega delavca •	
po podjemni pogodbi, ki ne presega 
višine stroška dela zdravstvenega 
delavca, vračunane v ceno zdravstvene 
storitve, ki je priznana po pogodbi z 
zavodom za zdravstveno zavarovanje 
slovenije ali
razliko med prihodki, pridobljenimi za •	
opravljeno zdravstveno storitev, in stroški 
dela, materiala, storitev (razen stroška za 
plačilo podjemne pogodbe), amortizacije 
in drugih stroškov poslovanja iz prve 
alineje tega odstavka, ki ne sme biti višja 
od prihodka, pridobljenega za opravljeno 
zdravstveno storitev, kadar se bruto cena 
dela zdravstvenega delavca po podjemni 
pogodbi ne da določiti na način iz prejšnje 
alineje ali je določena s cenikom javnega 
zdravstvenega zavoda.

ne glede na navedeno javni 
zdravstveni zavod za zagotavljanje 
neprekinjenega zdravstvenega varstva 
kot merilo za določitev višine plačila 
opravljanja zdravstvenih storitev po 
podjemni pogodbi upošteva urno 
postavko plačnega razreda, v skladu 
z lastno organizacijo neprekinjenega 
zdravstvenega varstva.

Pravilnik bo veljal od 16.3.2013.

Zdenka Kraljv okviru projekta centrov nujne 
medicinske pomoči je bila v letu 2012 
izdelana investicijska dokumentacija 
(idejni projekt, tehnološka zasnova, 
diiP, investicijski program).  na pod-
lagi projekta mz o ureditvi urgentnih 
centrov je izdelana projektna naloga 
uc tip H1, ki je predviden v pritličju 
nove stavbe. v letu 2012 je bil izveden 
postopek javnega naročila za izdelavo 
projektne dokumentacije Pgd, Pzi in 
Pid in projektantski nadzor za projekt 
uc novo mesto.

v letu 2013 se načrtuje izdelava 
projektno tehnične dokumentacije 
(Pgd, Pzr, Pzi), pridobitev gradben-
ega dovoljenja ter izpeljava postopkov 
javnega naročila za izbiro izvajalca goi 
del. začetek gradnje je predviden v letu 
2013. ocenjena vrednost investicije 
7.800.000 eur. 

celotna vrednost stroškov vzdrževalnih 
del v letu 2012 znaša 850.317 eur in 
je realizirana glede na plan v višini 
91,27%. med stroški vzdrževanja pred-
stavljajo stroški vzdrževanja medicinske 
opreme 672 tisoč eur, stroški tekočega  
vzdrževanja zgradb pa 178 tisoč eur. 

Pri sprotnem vzdrževanju stavb so bila 
v skladu s finančnim načrtom opravlje-
na slikopleskarska dela v internistični 
urgentni ambulanti in v bolnišnični ku-
hinji, razširitev računalniškega omrežja, 
popravilo strehe porodnišnice in druga 
manjša popravila v okviru planiranih 
sredstev. v okviru investicijskega vzdr-
ževanja so bila med večjimi deli v tem 
obdobju: goi dela  v enoti intenzivne 
terapije, priprava manjših prostorov 
arhiva v interni zgradbi in obnovitev 
strelovodne inštalacije. 

v novembru 2012 je na ginekološko 
porodniškem oddelku bolnišnice 
potekala tekmovalna in humanitarna 
vseslovenska akcija slikopleskarjev. 
sodelovalo je 96 slikopleskarjev, ki so v 
enem dnevu prepleskali približno 5.600 
m2 površin. material za izvedbo del so 
donirali slovenski proizvajalci barv in 
pleskarske opreme. izven te akcije so 
slikopleskarji dolenjske humanitarno 
prepleskali tudi porodni blok naše 
porodnišnice. 

aktualno
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Božidar Podobnik

Energetska sanacija bolnišnice 
v letu 2012
Energetska sanacija bolnišnice je potekala skozi celotno leto 2012 in se nadaljuje tudi v letu 
2013, kjer bo v jesenskem obdobju projekt zaključen. V preteklem obdobju je bila opravljena 
druga faza projekta z deli v energetskih podpostajah, trenutno pa je v polnem teku tretja faza z 
izvajanjem del v centralni kotlovnici. 

v drugi fazi so se izvajala dela v kirurški, pljučni, interni in kuhinjski energetski 
podpostaji ter v dveh podpostajah porodnišnice. opravljene so bile posodobitve 
na optimizaciji sistemov ogrevanja, optimalni pripravi sanitarne tople vode ter 
hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov. izvedena je bila inštalacija hladne 
vode za potrebe porodnišnice in prostore novega urgentnega centra. v tej fazi 
se je zamenjala tudi centralna priprava kemijsko čiste vode z reverzno osmozo 
v centralni kotlovnici ter opravila postavitev rekuperatorja odpadnega vročega 
zraka na sušilniku perila v pralnici. vsi procesi v energetskih podpostajah so 
avtomatizirani in procesno vodeni, z možnostjo daljinskega nadzora in vodenja 
iz centralne kotlovnice. dela je izvajalo podjetje k-mki d.o.o. iz novega mesta  s 
svojimi podizvajalci. dela so bila zaključena v mesecu juliju 2012.

vzporedno z izvajanjem del druge faze projekta so tekle vse aktivnosti javnega 
naročanja za izbiro izvajalca za izvedbo tretje faze. 

z izvajanjem del smo pričeli v oktobru 2012. na streho kotlovnice je bil postavljen 
hladilni stolp, ki je sestavni del trigeneracijskega postrojenja in celotne priprave 
hladne vode za potrebe pohlajevanja bolnišnice v poletnih dneh. dela so se izva-
jala v toplovodni kotlovnici s postavitvijo nove toplovodne hidravlične kretnice 
in zamenjavo vitalnih delov inštalacij. 

v parni kotlovnici smo zamenjali dva parna kotla z visokim izkoristkom in procesnim 
vodenjem gorilnikov, vgrajenim toplotnim izmenjevalcem dimnih plinov. 

aktualno
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Fotografije: Božidar Podobnik

obnovljena je bila celotna interna inštalacija zemeljskega plina. 
vsa izvedena dela se sprotno avtomatizirajo na način, da je mo-
goče optimalno daljinsko voditi energetske naprave v kotlovnici 
glede na potrebe potrošnikov v bolnišničnih zgradbah. dela 
potekajo v skladu s predvidenim terminskim planom, nekaj 
težav se pojavlja v zvezi z dobavo kogeneratorskega stroja, ki 
ob enakih količinah porabljenega zemeljskega plina proizvaja 
električno in toplotno energijo. dela izvaja podjetje mollier 
d.o.o. iz celja s svojimi podizvajalci. zaključek del je predviden 
v avgustu 2013.

v okviru energetske sanacije se bodo v spomladanskih dneh 
začela tudi dela na stavbnem pohištvu z zamenjavo oken in 
izolacijo podstrešja na interni zgradbi, gradu mostek in gradu 
kamen. z izbranimi izvajalci smo v fazi podpisa pogodb. dela 
bodo zaključena do septembra 2013.

kazalnik učinkovitosti se kaže predvsem v porabi zemeljskega 
plina kot osnovnega energenta za proizvodnjo toplote v bol-
nišnici. v letu 2011 se je poraba zemeljskega plina zmanjšala za 
8% glede na predhodno leto, v letu 2012 pa še za dodatnih 9% 
glede na leto 2011. ekonomski učinki so nekoliko nižji zaradi 
poviševanja cene energentov.

naložbo v energetsko sanacijo sofinancira evropska unija iz 
kohezijskega sklada v okviru prednostne usmeritve »energetska 
sanacija in trajnostna gradnja stavb« v okviru operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za 
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »trajnostna raba 
energije” v višini 85 % upravičenih stroškov, razliko pa pokrivata 
republika slovenija in splošna bolnišnica novo mesto. v letu 
2012 je bila vrednost investicije 1.233.099eur, od tega je 
vrednost subvencije 925.748eur. vrednost celotne investicije 
v energetsko sanacijo znaša 3.950.990eur, od tega je vrednost 
subvencije 2.407.624eur.

aktualno
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Luka Ficko

Presoja skladnosti z mednarodnim 
standardom DNV - DIAS
V splošni bolnišnici Novo mesto je bila  22. in 23. januarja 2013 opravljena redna letna presoja 
skladnosti z mednarodnim  akreditacijskem  standardom kakovosti DNV – DIAS. Gre za standard, ki 
temelji  na sistemskem pristopu za zagotavljanje kakovosti in varnosti pacientov in zaposlenih. 

skladnost delovanja z zahtevami standarda 
so presojali 4 presojevalci, od  3 zdravniki: 
g. john bell iz združenih držav amerike 
je kot vodja presoje presojal področja 
vodenja sistema kakovosti, g. daniel 
grabar iz slovenije in g. miroslav Harjaček 
iz Hrvaške sta presojala procese, povezane 
z zdravljenjem in zdravstveno nego, 
strokovnjak za fizično okolje g. randal 
snelling iz združenih držav amerike pa 
je presojal fizično okolje. Presojevalci  so 
opazovali procese dela v splošni bolnišnici 
novo mesto. opravili so veliko razgovorov, 
tako z zaposlenimi kot tudi s pacienti v 
bolnišnici, vse to z namenom pridobiti in 
oceniti procese dela in njihovo skladnost 
z zahtevami standarda dnv – dias.  večji 
del presoje je bil osredotočen na pacienta 
in sicer v smislu, kako poteka obravnava 
pacienta od prihoda v bolnišnico do 
odhoda oziroma odpusta iz nje.

Presojevalci so presoje izvajali v sk-
lopu celotne bolnišnice. ugotovitve 
presoj so presojevalci predstavili vod-
stvu bolnišnice, predstojnikom oddelkov, 

kultura organizacije

odgovornim medicinskim sestram in 
vodjem služb na skupnem zaključnem 
sestanku. Presojevalci so ugotovili, da 
je splošna bolnišnica novo mesto v 
primerjavi z lanskoletno presojo naredila 
napredek v zagotavljanju kakovostne in 
varne obravnave bolnika.

ključne ugotovitve in priporočila letošnje 
presoje se nanašajo na:

zagotavljanje kakovostne in varne •	
obravnave pacienta
Pomen ustreznega vodenja •	
dokumentacije
analiziranje tveganj•	
obvladovanje procesa okužb•	
zagotavljanje primernega in varnega •	
delovnega okolja za zaposlene
zagotavljanje varnosti za zaposlene in •	
paciente

zahteve standarda dnv – dias so le smer-
nice za kakovostno in varno delovanje, 
zaposleni pa smo tisti, ki lahko te smernice 
prenesemo v proces dela.

fo
to

 r
ok

 P
uc

el
j



19

kultura organizacije

Violeta Stojkovska

Knjižnico v naši bolnišnici spremlja 
simbolika. Nahaja se v prostorih, kjer 
je pred dvema stoletjema živela Julija, 
velika neuresničena ljubezen Franceta 
Prešerna. 

razvoj knjige, skrb za njeno ohranjanje, 
klasificiranje ter evidentiranje s ciljem, 
da bi bila bolj dostopna za uporabnike, 
se začenja  že v letu 1450 z izumom 
premičnih črk johana gutenberga, ki 
je v 1455. letu natisnil biblijo. če pojem 
knjižnica razumemo kot urejeno zbirko, 
katalog knjig, časopisov in revij, potem 
si je tudi naša bolnišnica še pred petimi 
leti prizadevala, da bi to dejavnost 
dodala v svojo organizacijsko strukturo 
kot novo dodano vrednost, ki bi prerasla 
v resnično funkcionalen kotiček s svojo 
misijo. s pomočjo vizionarskega duha, 
ki ga ima naša direktorica Mira Retelj, 
je ta dolgoletna ideja končno zaživela. 
Pri raziskovanju bolnišnične zgodovine 
nam je bil v izjemno pomoč prim. 
Rafael Kapš, dr. med., spec. internist, ki 
je že pred leti začutil, kako pomembno 
je skrbeti za bolnišnično dediščino ter jo 
ohranjati dostopno za prihodnje rodove. 
ko nam je pokazal staro strokovno 
knjigo interne medicine iz leta 1965 s 
posvetilom svojega očeta, cenjenega 
zdravnika prim. Petra Kapša, dr. med., 
in rekel: »ta knjiga mi je izjemno draga. 
rad bi imel nekje zavedeno, da obstaja 
in da bo ohranjena,« nam je takoj postala 
smiselna in smotrna ideja za osnovanje 
knjižnice, ki bi skrbela, ohranila in 
postavila sledi za vse to raritetno, izjemno 
vredno gradivo. naša knjižnica lahko 
gradi predvsem na tistem dragocenem 
strokovnem gradivu, ki ga ima na voljo. 
Že sam izbor in razvrščanje, notiranje, 
arhiviranje in vodenje statistike za vse 
gradivo, ki je na voljo, je velik izziv. s 
postavitvijo temeljev knjižnice smo 
pravzaprav odprli in dodali novo stran 
v bogato, več kot 100-letno bolnišnično 
zgodovino. 

Knjižnica – nova dodana vrednost 
bolnišnice

CILJI, NAMEN IN 
NALOGE SPECIALNE 
KNJIŽNICE

naša knjižnica je specialna po formacijsko-
organizacijski shemi, po vseh kriterijih in 
določilih in kot vrsta predstavlja premik 
od zbiranja, obdelave in hranjenja 
dokumentov k njihovi identifikaciji, k 
sprotni dostavi informacij in dokumen-
tov. v poslovanju specialnih knjižnic so ti 
odločilnega pomena za prehod k nudenju 
višjih oblik knjižničnih, dokumentacijskih 
in informacijskih storitev. 

kot je definirano v besedilu meril in 
standardov za organizacijo in delovanje 
specialnih knjižnic, pa tudi v samem 
zakonu o knjižničarstvu, je primarna 
naloga specialne knjižnice izbiranje, 
zbiranje, organiziranje in zagotavlja 
nje dostopa uporabnikov do različnih 
virov informacij. načrtovanje in razvoj 
zbirke knjižničnega gradiva ter upravljanje 
z drugimi informacijskimi viri temelji na 
potrebah ustanovitelja in uporabnikov 
knjižnice. knjižnično gradivo specialne 
knjižnice je sestavljeno iz različnih vrst 
zapisov informacij, vključujoč tiskano 
gradivo v vseh oblikah: monografsko 
gradivo – knjige in revije, avdiovizualno 
gradivo, zvočne zapise, računalniške 
zapise, grafične zapise itn. specialna 
knjižnica zagotavlja dostop tudi 
do drugih informacijskih virov 
in poskuša pri tem v kar največji 
mogoči meri zadovoljiti potrebe 
uporabnikov. zakon natančno 
določa, da naj bo knjižnica, če 
deluje specialna knjižnica znotraj 
matične organizacije, sestavljena 
iz več  enot, osrednje mesto za 
nabavo, strokovno obdelavo 
in posredovanje knjižničnega 
gradiva ter za zagotavljanje dostopa do 
drugih notranjih in zunanjih informacijskih 

virov ter svetovanje. knjižnično gradivo 
naj specialna knjižnica organizira na 
osnovi upoštevanja nacionalno veljavnih 
strokovnih standardov in v skladu z 
nacionalnimi oziroma mednarodnimi 
bibliografskimi standardi, tvori, razvija 
in vzdržuje naj različne evidence o 
gradivu (kataloge, bibliografije itd.), ki 
omogočajo identifikacijo gradiva, ne 
glede na njegovo obliko ali lokacijo. 
Pri izgradnji knjižničnega kataloga 
lahko sodeluje z drugimi knjižnicami, 
vključenimi v izgradnjo nacionalnega 
javno dostopnega vzajemnega kataloga 
knjižničnega gradiva. če opravlja specialna 
knjižnica knjižnično, dokumentacijsko in 
informacijsko dejavnost kot javno službo, 
je dolžna sodelovati v nacionalnem 
vzajemnem bibliografskem sistemu. 

zakon določa, da naj specialna knjižnica, 
ki ni samostojna pravna oseba, skrbi tudi 

V manj kot letu dni delovanja •	
je bolnišnična knjižnica postala 
polnopravna članica sistema 
COBISS. Začeli smo ustvarjati  
svojo zalogo, tako da imamo v naši 
lokalni bazi vnesenih že več kot 
400 monografskih publikacij.



20

kultura organizacije

za zbiranje, obdelavo in posredovanje 
strokovnih in znanstvenih dokumentov, ki 
nastajajo znotraj njene matične organizacije. 
specialna knjižnica tudi zagotavlja osnovne 
oblike knjižničnih, dokumentacijskih in 
informacijskih storitev, kot je posredovanje 
informacij iz lastnih informacijskih virov 
in iz virov drugih knjižnic, informacijskih 
centrov ter drugih ponudnikov informacij, 
in sicer z retrospektivnimi iskanji, 
selektivno diseminacijo informacij in 
drugimi metodami tako v knjižnici kot na 
daljavo; analizira in vrednoti informacije, 
posreduje informacije z dodano vrednostjo 
in svetuje. 

KAJ SMO DO SEDAJ 
OPRAVILI?

del z zakonom določenih opravil, ki potekajo 
v specialni knjižnici, smo za zdaj uspešno 
kanalizirali. če naredimo pregled nad tem, 
kar je bilo narejeno v preteklem obdobju, 
smo lahko zadovoljni. to so bile namreč naše 
prve izkušnje, povezane s pripravljanjem 
knjižnice, iz katerih smo se v kratkem času 
veliko naučili. od nabavne službe smo 
nasledili časopise in nalogo za pripravljanje 
tabele v razpisno dokumentacijo za javno 
naročanje revij za naslednje leto. to je 
obeležje, ki nam ga bo v prihodnosti  razkril 
takratni utrip v bolnišnici. Pri vsem tem pa 
nam je predvsem postalo jasno, kako bi se 
morali izjemno truditi, da bi delovali v korist 
osebja bolnišnice, ki potrebuje naše storitve. 
nekateri zdravniki so že v začetku lepo 
sprejeli idejo o knjižnici, ki jim bo na voljo. 
ambiciozno so pristopili k temu projektu 
in takoj so želeli imeti urejene e-dostope in 
lepo pospravljene ter označene časopise, ki 
bi jim bili vedno na voljo. 

zgodba se je začela aprila 2012. ideja o 
knjižnici se je sicer rodila že leta 2007, zaživela 
pa 1. aprila 2012. najprej smo dobili žig – 
knjižnica splošna bolnišnica novo mesto. to 
je uraden začetek knjižnice kot nove, dodane 
vrednosti v okviru naše bolnišnice. o začetku 
delovanja knjižnice lahko govorimo tisti 
trenutek, ko so se časopisi iz sobe za pošto 
začeli evidentirati v excelovih preglednicah. 
Žigosali smo prvi časopis  »jama« in ga 
evidentirali v tabeli: zabeležili smo naslov 
in datum, ko smo prejeli to številko tiskane 
revije v bolnišnico. vse podatke smo shranili 

v tabeli, jih zapakirali in odnesli na oddelke, 
tja, kamor sodijo. 

v začetku delovanja knjižnice smo 
uredili tudi e-dostope časopisov, za 
katere bolnišnica veliko plača, a pred 
odprtjem knjižnice kljub temu, da se je 
za njih plačalo, njihovi računi niso bili 
urejeni. kot administrator institucije smo 
s pomočjo znanja in volje naših prijaznih 
profesionalnih informatikov registrirali, 
aktivirali in naročili vse račune, dobili 
uporabniška imena in gesla, tako da lahko 
zdravniki iz našega bolnišničnega iP-ja 
danes nemoteno elektronsko dostopajo 
do e-časopisov, na katere smo naročeni.

vsaka sodobna knjižnica si mora 

prizadevati, da bi se vključila v sistem 
cobiss. Prav tako je ni mogoče odpreti brez 
izum-a. (institut znanosti in umetnosti 
maribor). tam so nam najprej dodelili siglo 
(oznaka, številka naše knjižnice v sistemu 
cobiss), potem pa smo dobili dovoljenje 
za delovanje v knjižničnem sistemu.

Prvi korak je bil narejen 8. maja, ko je prišla k 
nam na obisk strokovna kolegica iz izum-a. 
z njo smo podpisali pogodbo, s katero je 
naša knjižnica postala polnopravna članica 
sistema cobiss. naslednji korak je bil prip-
rava zapisnika in podpis zapisnika z naše 
strani in s strani izum-a. to je zapisnik o 
zalogi vsega gradiva bolnišnice, ki ga je bilo 
potrebno vnesti v lokalno bazo knjižnice. 
v zapisnik smo vnesli podatke na osnovi 
dogovorjenega načina vnosa podatkov o 
zalogi oziroma monografskih publikacij 
in serijskih publikacij, ki jih ima na voljo 
knjižnica oziroma bolnišnica. dogovorili 
smo se za inventarizacijo, inventarno številko 
v sistemu cobiss in ostale podatke, ki so 
potrebni pri inventarizaciji gradiva. uredili 
smo lokalne šifrante, števec za programsko 
določitev zaporedne inventarne številke, 

 Gospa Violeta 
Stojkovska 
žigosa prvi 
časopis v 
bolnišnični 
knjižnici. Foto: 
Marija Trenz

Aktivirali smo e-dostope do 83 •	
serijskih publikacij, na toliko 
publikacij je namreč naročena 
naša bolnišnica, v preglednice 
Excel pa smo evidentirali več kot 
600 revij v tiskani obliki, na katere 
je naročena naša bolnišnica.
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uredili smo tudi nastavitve tiskalnika za izpis 
nalepk za gradivo. nalepka vsebuje: izpisani 
naziv knjižnice, podatek o lokaciji (na katerem 
oddelku je shranjena knjiga ali revija), interni 
oznaki, vrstilcu udk (določa, kateri konkretni 
veji ali področju pripada knjiga ali revija), 
izpisan je tudi avtor in naslov publikacije ter 
črtna koda in inventarna številka. ko na knjigo 
nalepimo kodo, je ta označena in postane del 
knjižnice. z naslednjim korakom smo začeli z 
inventarizacijo gradiva, tako da smo prenesli 
zapis iz vzajemne baze v lokalno bazo oziroma 
v bazo naše knjižnice. Potem smo dodali po-
datke o zalogi in začeli ustvarjati svojo zalogo. 
trenutno je v naši bazi več kot 400 enot, kar 
je lepa številka. to, kar smo naredili do sedaj 
v naši lokalni bazi, je vidno tudi na vzajemni 
ravni v spletnem katalogu – cobiss oPak.

svojo lokalno bazo moramo voditi ažurno 
in po obdelavi knjig in revij moramo nuditi 
podatke v uporabni obliki, kar je, glede na 
veliko količino knjig, ki jih bolnišnica vsak 
dan naroči na oddelke, na naše mize, v 
omare in predale, zelo zahtevno. 

… IN KAJ NAS ČAKA 
V PRIHODNOSTI?

knjižnica ne skrbi le za evidentiranje in zbi-
ranje knjig in revij, ampak tudi za njihovo 
obdelavo ter posredovanje. zaradi lažjega 
nadzora in boljše sledljivosti že posprav-
ljenih knjig po oddelkih imamo željo 
in načrt, da bi v prihodnosti uvedli tudi 
izposojo in na ta način bo bolj pregledno, 
katera knjiga ali revija je v rokah kakega 
zdravnika, medicinske sestre ali drugega 
zdravstvenega osebja. 

na osnovi informacij, ki jih knjižnica nudi, 
kot so potrebe zdravnikov po določenih 
člankih v PdF obliki, je mišljeno, da 
smo njihov servis in da jim čim hitreje 
postrežemo s potrebnim člankom tudi 
z medknjižnično izposojo, ki predstavlja 
sodelovanje z drugimi knjižnicami, ki so v 
sistemu cobiss. knjižnica nam omogoča, 
da vsako zahtevo zdravnikov po strokovni 
literaturi čim prej izpolnimo, tako da do-
bijo potrebno literaturo bodisi za pripravo  
predavanja, udeležbo na kongresih ali pa 
za osebno izobraževanje.

za delovanje knjižnice sta pomembna 
strokovno in organizacijsko znanje. 

strokovno znanje prispeva k razumevanju 
vsebine obravnavane knjige, organizacijsko 
pa, da obravnavane, obdelane knjige 
dobijo mesto v svoji postavitvi po oddelkih. 
razumevanje vsebine je pomembno pri 
nastajanju lokalne baze, saj lahko dobro 
zastavljena zbirka publikacij omogoča 
kontrolo že pri vnosu podatkov v masko 
cobiss 3, ker opozarja na vsebinske 
logičnosti – ali je knjiga strokovna, ali 
je leposlovje, zgodovinska, s tem pa 
uporabniku pomaga in ga hkrati tudi uči. 

orati moramo ledino, moramo si pridobivati 
nova znanja o tem, kakšna naj bi bila vloga 
knjižnice in kako je treba zastaviti delo, 
da deluje. čim bolj jo moramo približati 
zdravnikom, medicinskim sestram in vsemu 
zdravstvenemu osebju, ki potrebuje kakršno 
koli informacijo. Fantastičen občutek je, ko 
zdravniki zahtevajo nek strokovni članek (ki ga 
ne morejo izbrskati in dobiti zaradi časovne 
stiske, ko pacienti v hudih zdravstvenih 
težavah čakajo v vrsti nanje), ti pa lahko 
ugodiš njihovi želji, tako da čim prej najdeš 
literaturo in jo posreduješ naprej. Želeli bi si, 
da bi se ta praksa čim pogosteje ponavljala 
tudi v prihodnosti.

radi bi slišali kritike, ampak dobronamerne. 
človeško je, da se kritika, v trenutku, ko je 
izrečena, zagotovo vsaj malo dotakne srca. 
toda pomembna so dejanja, ki sledijo. če 
smo si sposobni nastaviti ogledalo in pri tem 
ugotoviti, da je bila izrečena kritika ustrezna 
in zaslužena, potem ji moramo dopustiti, da 
oblikuje naš značaj.

do prve rojstnodnevne svečke je še nekaj ted-
nov, zato si do takrat zaželimo, da bi knjižnica 
postala ustvarjalni kotiček, v katerega bi lahko 
zahajalo zdravstveno osebje. mi pa si želimo 
obogatiti našo lokalno bazo v cobiss-u s čim 
več knjigami in revijami ter jih obdelati in 
urediti po oddelkih, da bi postali servis vsem 
zaposlenim v bolnišnici.

še enkrat hvala direktorici miri retelj za vizio-
narsko spodbudo in voljo ter ščepce modrosti 
z vodstvenega vidika. Hvala informatikom za 
dober začetek in dobro nadaljevanje dela. 
Hvala izum-u za dobro realizacijo in vključitev 
knjižnico v sistemu cobiss.

Informacija 
o poteku postopka za 
pridobitev osnovnega 
certifikata Družini prijazno 
podjetje
vse zaposlene splošne bolnišnice 
novo mesto obveščamo, da so bile v 
okviru postopka pridobitve osnovnega 
certifikata družini prijazno podjetje 
skozi notranji postopek, ki je potekal 
s pomočjo projektne skupine, ki so 
jo sestavljali predstavniki splošne 
bolnišnice novo mesto, in s pomočjo 
usposobljenega zunanjega svetovalca 
iz ekvilib inštituta, izvedene naslednje 
aktivnosti: 

na 1. svetovalni delavnici, ki je potekala •	
4. decembra 2012, je bila opravljena 
analiza stanja in analiza osnovnega 
nabora ukrepov s strani projektne 
skupine - analiza trenutne situacije (kaj 
je), možna prihodnja situacijo (kaj bi 
lahko bilo), dosegljiva situacija (kaj je 
možno), 
na 2. svetovalni delavnici, ki je potekala •	
18. decembra, je bila opravljena 
evalvacija ožjega nabora ukrepov s 
strani projektne skupine – razvrstitev 
predlaganih ukrepov glede na 
pomembnost, 
priprava predloga ukrepov za upravo,•	
14. januarja 2013 je potekala •	
predstavitev izbranih ukrepov upravi in 
končni izbor ukrepov s strani uprave. 

v mesecu marcu 2013 bo izdelan plan 
implementacije oz. projektni načrt 
implementacije izbranih ukrepov, na-
kar bo ocenjevalec/svetovalec izdelal 
mnenje o celotnem postopku pridobitve 
osnovnega certifikata družini prijazno 
podjetje.

Postopek pridobitve osnovnega certi-
fikata družini prijazno podjetje se bo 
zaključil z oceno izvedbenega načrta 
in izbora ukrepov s strani revizorskega 
sveta ter podelitvijo osnovnega certi-
fikata splošni bolnišnici novo mesto. 

Zdravnikom pomagamo tako, •	
da jim priskrbimo članke z 
medknjižnično izposojo.
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obstaja veliko tipov epileptičnih napadov 
- kaj kdo doživi in kaj se z njim dogaja 
med napadom je odvisno od tega, kateri 
del možganov prizadene, in tudi od tega, 
kako obsežno in hitro se motnja širi. ob 
ustreznem zdravljenju in dobrem nadzoru 
epilepsija ne ovira vsakdanjega življenja.

epileptične napade delijo na dve skupini: 
v prvo, med tako imenovane generalizirane •	
napade, sodijo takšni, pri katerih je 
moteno delovanje možganov v celoti, 
zato jih spremlja tudi izguba zavesti. ti 
napadi lahko povzročijo krče mišic vsega 
telesa, nenadne padce, bliskovite trzljaje 
delov telesa ali celotnega telesa, lahko 
tudi nenadno motnjo zavesti;
v drugo skupino pa sodijo delni napadi; pri •	
teh je moteno delovanje zgolj določenega 

Darja Glavan

11. februar – Evropski dan epilepsije
Epilepsija je najpogostejša nevrološka motnja, pri kateri se ob nenadni nepravilni dejavnosti 
možganskih celic pojavijo napadi. Ta se lahko zgodi kadarkoli in običajno traja nekaj sekund ali 
nekaj minut, potem pa se možgani postopoma vrnejo v normalno stanje. Evropski dan epilepsije, 
ki se vsako leto obeležuje na drugi ponedeljek v februarju, letos poteka pod geslom »Brez 
napadov, brez neželenih učinkov.« 

dela možganov, zato ni nujno, da pride 
tudi do izgube zavesti. lahko se kažejo 
kot motnja govora, sprememba vida, 
vonja, okusa, tudi vedenja ali duševnega 
stanja. Pri kompleksnih delnih napadih pa 
se, denimo, zgodi, da se bolnik napada 
sploh ne zaveda oziroma se ga kasneje 
ne spomni.

Pri starejših osebah je med vzroki za pojav 
epileptičnih napadov na prvem mestu 
možganska kap, sledijo degenerativne 
nevrološke bolezni (demenca), 
možganski tumorji, okužbe in druga 
vnetja osrednjega živčevja, poškodbe 
možganov in presnovne motnje. napade 
lahko sprožijo tudi nekatera zdravila, na 
primer penicilinski antibiotiki, pa tudi 
tako imenovana odtegnitev alkohola 
pri zdravljenju tovrstne odvisnosti. 
vzrok lahko ostane tudi nepojasnjen 
(tako imenovana idiopatska epilepsija). 
eno od glavnih težav pri postavljanju 
tovrstne diagnoze pri starejših predstavlja 
zamenjava epileptičnih napadov z drugimi 
bolezenskimi stanji.

sprožilni dejavniki za napade so lahko 
prekomerno uživanje alkohola, menstru-
acija, hitro utripajoča močna svetloba, 
izjemen fi zični ali psihični napor, pomanj-
kanje spanja in hud čustveni stres.

epilepsija pri otrocih se razlikuje od tiste 
pri odraslih. otroci imajo raznovrstnejše 
oblike napadov ter več podvrst epilepsij, 
vzrokov zanje ter tudi zelo različne izide 
zdravljenja. Pri starejših od 65 let pa se epi-
lepsija najpogosteje pojavi zaradi srčno-
žilnih ali degenerativnih vzrokov. napadi 
se manjkrat kažejo s krči in nezavestjo 
in pogosteje z nenadno zmedenostjo ali 
zazrtostjo, motnjo pozornosti ali spomina 
ter vrtoglavico.

v sloveniji je približno 20.000 oseb z 
epilepsijo, od tega 2500 otrok in mladost-
nikov. zdravljenje z zdravili je uspešno pri 
približno 70 odstotkih bolnikov, ki ob 
tem nimajo več epileptičnih napadov. v 
sloveniji je bila doslej brez doplačila na 
voljo večina protiepileptičnih zdravil.

v sloveniji je obolelim v veliko oporo 
društvo liga proti epilepsiji, strokovno-
humanitarna organizacija, ki zagotavlja 
pomoč tako v obliki srečanj in predavanj 
kot tudi s svetovanjem po telefonu epitel 
(01 432 9393) vsak četrtek med 16. in 19. 
uro.

vir: 
http://www.nasa-lekarna.si/fi	leadmin/•	
medis/nasa-lekarna.si/clanki/epilepsija.
jpg

 Epilepsija je najpogostejša 
nevrološka motnja

mednarodni dnevi
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Teden boja proti raku 

v evropi in drugod po svetu so rakave 
bolezni iz leta v leto večji javnozdravst-
veni problem. Po podatkih registra 
raka rs v sloveniji v zadnjih letih zboli 
za rakom okrog 13 000 ljudi, umre pa 
jih približno 6000. glede na sedanje 
trende lahko pričakujemo, da bo med 
rojenimi leta 2009 za rakom do 75. leta 
starosti zbolel eden od dveh moških in 
ena od treh žensk. Pri moških je zad-
nja leta najpogostejši rak prostate, pri 
ženskah pa rak dojk. najpogostejši raki 
v sloveniji so kožni raki (razen mela-
noma), raki širokega črevesa in danke, 
rak prostate, rak pljuč in rak dojke, ki 
obsegajo 59 % vseh novih primerov 
rakavih bolezni.

med najpogostejšimi napačnimi pred-
stavami je ta, da je rak človeku usojen in 
da prav nič ni mogoče narediti, da bi ga 
preprečili. dejstvo je, da bi bilo mogoče 
tretjino vseh rakavih obolenj preprečiti 
z zdravim življenjskim slogom. vse 
najpogostejše rakave bolezni so bolj 
ali manj povezane s kajenjem cigaret, 
nezdravim prehranjevanjem, s čezmerno 
telesno težo, pitjem alkoholnih pijač, 
premajhno telesno dejavnostjo, kožni 
rak pa s čezmernim sončenjem.

Prav tako rak ne pomeni smrtne 
obsodbe. 

številne vrste raka je danes mogoče 
pozdraviti ali vsaj učinkovito zdraviti. 
razen v nekaj izjemah velja, da so zgod-
nje oblike raka lažje ozdravljive kot rak v 
pozni fazi. zato je pomembno, da ljudje 
ne odlašajo predolgo z obiskom zdravni-
ka, če opazijo znake ali težave, ki bi lahko 
pomenile začetek rakave bolezni. seveda 
naj se vsi, ki so povabljeni v presejalne 
programe, teh zagotovo tudi udeležijo.

Politiki in družbi v celoti, pa naj veljata 
naslednji sporočili:

Rak ni samo problem zdravstva•	 , pač 
pa celotne družbe, saj ima daljnosežne 
posledice za družbeni in gospodarski 
razvoj. v sloveniji smo že sprejeli državni 
program za obvladovanje raka, ki mora 
doseči še večjo podporo vseh, ki lahko 
kakorkoli prispevajo k zmanjševanju 
bremena te bolezni. 
Rak je globalna epidemija•	 , saj 
prizadene ljudi vseh starosti in vse 
socialno – ekonomske skupine, pri čemer 
nesorazmerno breme nosijo države v 
razvoju. rak danes povzroči več smrti po 
svetu kot virus Hiv/aids, tuberkuloza in 
malarija skupaj. Prizadene vse starosti, 
čeprav je v razvitem svetu zaradi staranja 
prebivalstva vse več primerov te bolezni 
med starejšimi od 65 let. Pri teh bolnikih je 
zdravljenje zaradi številnih spremljajočih 
bolezni bolj zapleteno, zato bo treba več 

strokovnjakov usposobiti za zdravljenje 
teh bolnikov.

Prireditve ob letošnjem tednu boja proti 
raku so se začele v ponedeljek, 4. 3., ob 11. 
uri s tiskovno konferenco na onkološkem 
inštitutu ljubljana. na njej so bili med 
drugim predstavljeni najpomembnejši 
podatki iz novega poročila registra 
raka rs in nekateri dosežki državnega 
programa obvladovanja raka. 

Novomeško Društvo za boj proti raku 
je 4. marca zvečer v mali dvorani KC 
Janeza Trdine v Novem mestu orga-
niziralo predavanje naše zdravnice 
Anice Kurent, dr. med., specialistke 
infektologije, z naslovom “Dejstvo o 
raku – spoznajte resnico.”

vir: 
ZIB	bilten	št	3306/3013•	
http://www.protiraku.si•	
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Zveza slovenskih društev za boj proti raku skupaj z regijskimi društvi ob tednu boja proti raku 
že vrsto let prireja različne prireditve, ki laično javnost seznanjajo predvsem z možnostmi 
preprečevanja in zgodnjega odkrivanja rakavih bolezni. Letošnji teden boja proti raku je potekal 
med 4. in 9. marcem pod geslom »Dejstva o raku – spoznajte resnico«. Letos so opozarjali na 
številne predsodke in napačne predstave, ki so razširjene med ljudmi s to boleznijo.

Darja Glavan
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Na sledi razvoju -
ob svetovnem tednu možganov

dilema o tem, kdaj se naši možgani najbolj 
aktivno razvijajo in, ali so se sposobni 
razvijati tudi v poznejših življenjskih 
obdobjih, je le ena od mnogih, ki se pojavi 
ob razmišljanju o razvoju in možganih. 
veliko ljudi najbrž pomisli tudi na številne 
nevrorazvojne bolezni, od katerih je 
najbolj poznana gotovo avtizem. ker so 
možgani sestavljeni iz ogromnega števila 
živčnih celic (nevronov), pa seveda lahko 
vprašanje razvoja postavimo tudi na bolj 
bazične ravni. kako se razvijajo nevroni 
in kako se ustvarjajo sinapse? kakšno 
vlogo imajo pri tem različni hormoni? ker 
možgani ne rastejo v vakuumu, temveč v 
interakciji z okoljem, pa se lahko vprašamo 
tudi, kako vpliva na razvoj možganov 
okolje. imajo slabe razvade matere še 
nerojenega otroka vpliv na njegove 
možgane in v kakšni meri vplivajo nanj? 
kakšne so razlike med možgani otroka, 
ki je odraščal v stimulativnem in varnem 
okolju, ter možgani otroka, ki stimulacije 
in čustvne opore ni bil deležen?

o takšnih in še številnih drugih vprašanjih 
je tekla beseda na jubilejnem, že desetem 
tednu možganov, ki je tudi tokrat postregel 
s pestrim programom, tako v prestolnici kot 
tudi v drugih slovenskih krajih. Prisluhnili 
smo lahko zanimivim predavanjem, ki so 
jih pripravili priznani slovenski strokovnjaki 
s področja nevroznanosti. organizirali so 
okrogle mize, diskusije in delavnice, na-
menjene tako otrokom kot tudi odraslim. 
izvedeli smo lahko tudi, katera so bila 
najbolj zanimiva in pomembna odkritja na 
področju nevroznanosti v preteklem letu. 
kot že vrsto let je tudi tokrat spremljevalni 

del tedna možganov zapolnjevala sedma 
umetnost. Pripravili so zanimiv izbor filmov, 
povezanih z različnimi aspekti razvoja, ti pa 
so bili pospremljeni s kratkimi strokovnimi 
komentarji. 

v ljubljani je potekal strokovni del tedna 
možganov v atriju zrc, filmske projekcije 
pa v slovenski kinoteki. Predavanja so 
bila organizirana po vseh večjih mestih 
po sloveniji.

   Slika 1: Možgani so zapleten sistem

Nekaj malega o možganih
sposobnosti in zmogljivosti možganov 
daleč prekašajo kateri koli računalnik. 
človeški možgani so najbolj zapleten in 
razvit sistem na našem planetu. zapletena 
mreža živcev, ki sestavljajo človekovo 
živčevje, ne tehta več kot poldrugi kilo-
gram. skladiščne zmogljivosti možganov 
so tolikšne, da lahko vanje vsako sekundo, 
od rojstva do smrti, spravimo na tisoče 
novih podatkov in še ostaja prostor. 
nedavni poskusi kažejo, da si lahko za-
pomnimo prav vse, kar se nam pripeti. 

možgani so del centralnega živčnega 
sistema. nahajajo se v lobanji. zgrajeni so 
iz okoli 100 milijard živčnih celic ali nev-
ronov in tehtajo približno 1200 – 1400 gra-
mov. sestavljajo jih veliki in mali možgani 
ter možgansko deblo. na makroskopskem 
prerezu možganov ob njihovem robu je 
videti siv predel, imenovan tudi sivina 
v katerem so v glavnem zbrana telesa 
živčnih celic. v notranjosti možganov 
prevladuje bel predel ali belina. tu se 
pretežno nahajajo podaljški živčnih celic. 
ker so možgani zelo nagubani, je njihova 
površina povečana. to dejstvo omogoča, 
da so iz večjega števila živčnih celic. kljub 
temu, da predstavljajo le 2% človekove 
teže, porabijo kar 20% vsega kisika. so 
najzapletenejši organ v človeškem telesu, 
saj uravnavajo oziroma nadzirajo delo-
vanje vseh drugih organov.

Zgradba velikih možganov
velike možgane sestavljata dve polobli 
ali hemisferi, ki sta med seboj zvezani z 
živčnim nitjem. Po kosteh lobanje, ki varu-
jejo možgane, ločimo na vsaki polobli ali 
hemisferi: čelni predel, temenski predel, 
zatilni predel, senčni predel. veliki možgani 
urejajo: zavest, spomin, abstrakcijo, voljo, 
razumske reakcije, lokomocijo, asocia-
cijo, čutilno središče ali senzibilni center 
za: trup, sluh, vid, gibalno središče ali 
motorične centre za spodnji ud, zgornji 
ud, jezik, grlo.

Zgradba malih možganov
mali možgani ležijo v zadnji lobanjski 
kotanji in so z živčnimi programi povezani 

Dolgo so ljudje mislili, da se možgani razvijajo le prvih nekaj let življenja, temu pa sledi obdobje 
počasnega manjšanja števila nevronov. Številne raziskave v zadnjem času so pokazale, da temu 
ni tako in da se možgani na nek način nikoli ne nehajo razvijati. Kljub temu, da se možgani 
resnično najbolj razvijajo v predporodnem obdobju ter v prvih dveh letih življenja, pa se nove 
živčne povezave tvorijo pravzaprav celo življenje. Novejše ugotovitve o razvoju možganov niso 
zanimive samo iz teoretičnega, temveč tudi s praktičnega vidika, saj posamezniku ponujajo 
možnost vseživljenjskega razvoja možganov - tudi na stara leta.
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s hrbtenjačo in možganskim deblom. mali 
možgani imajo močno nagubano skorjo, ki 
je iz celic in je zato sive barve, notranjost, ki 
jo sestavljajo živčne proge, pa je bele barve. 
v male možgane prihajajo poročila iz 
ravnotežnega organa in iz skeleta ter mišic, 
odgovori na ta poročila pa gredo skozi 
možgansko deblo in hrbtenjačo v skeletne 
mišice. mali možgani urejajo: skladnost naših 
gibov, mišični tonus, ravnotežje telesa, zato 
postanejo pri okvari malih možganov gibi 
neokretni in nenatančni, mišični tonus 
popusti, hoja pa postane opotekajoča in 
negotova kot v pijanosti. 

   Slika 2: Zgradba možganov

Možgansko deblo   
Po zgradbi in pomenu je močno podobno 
hrbtenjači. spodnji del debla, ki meji 
na hrbtenjačo, imenujemo podaljšana 
hrbtenjača ali medulla oblongata. iz 
možganskega debla izhajajo možganski 
živci (12 parov), pri katerih sta izjema vo-
halni in vidni živec, ki pa izhajata iz velikih 
možganov.

Pomen možganskega debla: tudi skozi 
možgansko deblo potekajo enostavni 
refleksi.

Primer takega refleksa je roženični ali kornealni 
refleks: če se dotaknemo očesne roženice, če 
nam tujek prileti v oko ali če mrzel veter 
draži oko, se oko reflektorično zapre. v tem 
primeru je vzburjenje potekalo po čutilnem 
nitju ali trigeminusu v možgansko deblo, po 
gibalnem živcu ali facialisu pa iz možganskega 
debla v obrazne mišice, ki zapirajo veke. 
Podobni refleksi možganskega debla so še: re-
fleks požiranja, refleks sesanja, refleks kašljanja, 
refleks kihanja, refleks bruhanja, itd.

v grobem pa »možgane« lahko delimo 
na desno in levo polovico. vsaka od 

možganskih polovic je odgovorna za 
različne načine mišljenja in skrbi za 
posamezne človekove spretnosti. res 
pa je, da med njima prihaja tudi do 
prekrivanja teh funkcij. znano je, da leva 
možganska polovica nadzoruje delovanje 
desne polovice telesa in desna obratno.

v levi možganski polovici se vršijo miselni 
procesi, ki so osnovani na logiki, zaporedju, 
linearnosti. leva polovica skrbi za govor in 
je razumsko analitična. te načine mišljenja 
uporabljamo pri govoru, pisanju, branju in 
pri analitičnem določanju podrobnosti.

v desni možganski polovici so procesi 
mišljenja bolj naključni, kar ustreza never-
balnim načinom razumevanja in izražanja. 
desna polovica je bolj ustvarjalne narave. 
ta polovica skrbi predvsem za glasbene 
in vizualne vtise, za ritem in glasbeno za-
dovoljstvo in za vrednote kot je ljubezen, 
lojalnost, lepota…

obe polovici sta enako pomembni in ljudje, 
ki imajo enakomerno razviti obe polovici, 
nimajo problemov z učenjem, saj je vseeno, 
kako jim je informacija podana. v veliki večini 
primerov pa glede na uporabo izraziteje 
izstopa ena možganska polovica, druga pa 
po sposobnostih zaostaja. to ni ne dobro 
ne slabo, ampak le kaže na to, kako smo si 
ljudje med seboj različni in kako se lahko 
medsebojno dopolnjujemo. temu primerno 
pa velja prilagoditi tudi učne procese, da 
bodo rezultati učenja dobri za različne tipe 
ljudi in bo učenje razvijalo tudi manj razvito 
polovico. ker pa imamo glede na možganski 
potencial vsi enake možnosti, vedno ostaja 
tudi izziv, da si ljudje razvijamo tiste inteli-
gence, ki jih do sedaj še nismo uspeli dovolj 
razviti. to pripomore k celovitemu osebnost-
nemu razvoju in notranjemu zadovoljstvu.

Pa še nekaj zanimivosti:

možgani odraslega človeka tehtajo od 1,3 •	
- 1,4 kg in obsegajo 2% njegove celotne 
telesne teže. 

možgani slona tehtajo 6kg, možgani •	
mačke pa 30 g. 

možgani človeka so zgrajeni iz •	
100,000,000,000 (100 bilijonov) nevronov, 
možgani hobotnice pa iz 300,000,000 (300 
milijonov ) nevronov.

nezavest nastopi po 10 sekundah •	
prekinjenega dotoka krvi v možgane. 
možgani porabijo 20% krvi v telesu in 
20% kisika, ki ga potrebuje naše telo za 
življenje. v možganih je okrog 160,000 km 
krvnih žilic.

med nosečnostjo se pri otroku nevroni •	
razmnožujejo s hitrostjo 250,000 
nevronov/minuto.

v možganih ni čutnic za bolečino, zato •	
nevrokirurgi operirajo možgane pri polni 
zavesti pacienta. 

med tem, ko ste budni, vaši možgani •	
proizvedejo 25 watov energije - to je 
dovolj, da žarnica zasveti.

dinozaver stegozaver je tehtal 1.600 kg, •	
vendar so njegovi možgani tehtali le 70 
gramov (0.07 kg) in so predstavljali le 
0.004% njegove skupne telesne teže. 
človeški možgani so 500-x težji od 
stegozavrovih.

Viri:	
http://www.sinapsa.org/TM/•	
http://www.bilkabaloh.com/?p=1674•	
http://bansi.rtvslo.si/novica/2184•	
http://s3.amazonaws.com/rapgenius/•	
brain+mind+pic.jpg
http://www.123rf.com/photo_11546886_•	
mad-angry-stegosaurus-dinosaur-illus-
tration.html



26

mednarodni dnevi

Zgodovina dneva 
žena

osmega marca 1857 so ženske delavke, 
zaposlene v tekstilnih tovarnah v new 
Yorku, organizirale protest. uprle so 
se nečloveškim delovnim pogojem in 
premajhnim plačam. Policija je protestnice 
napadla in pridržala. dve leti kasneje, prav 
tako v marcu, so te ženske ustanovile prvi 
delavski sindikat, da bi se tako lahko vsaj 
poskusile zavarovati in si pridobiti nekaj 
osnovnih pravic na delovnem mestu. 
osmega marca 1908 se je na ulicah new 
Yorka zbralo 15 tisoč žensk in zahtevalo 
krajši delovni čas, boljšo plačo, volilne 
pravice. njihov slogan se je glasil “kruh 
in vrtnice,” kruh je simboliziral ekonom-
sko varnost, vrtnice pa boljšo kvaliteto 
življenja. v maju je socialistična stranka 
amerike razglasila zadnjo nedeljo v 
mesecu februarju za državni praznik 
žensk. 

Uradno priznanje 
mednarodnega 
praznika dneva žena

toda dve leti kasneje, leta 1910, je na 
mednarodni socialistični konferenci 
v kopenhagnu nemška feministka 
in socialistka clara zetkin predlagala 
priznanje mednarodnega praznika žensk. 
njen predlog so sprejeli in dan žena 
namenili počastitvi boju za ženske pravice, 
vključujoč volilno pravico. na tej konferenci 
pa še niso izbrali datuma za praznovanje. 
leta 1917 so na zadnjo nedeljo v mesecu 
februarju ženske v rusiji spet  pričele s 
protestom, ki je bil tokrat podkrepljen 
s sloganom “kruh in mir” in je bil odziv 
na več kot 2 milijona ruskih vojakov, ki 
so umrli v vojni. kljub vsem pritiskom 
ženske s protestom niso prenehale, dokler 
ni bil car prisiljen k odstopu in je začasna 

Darja Glavan

8. marec – mednarodni dan žena
vlada ženskam odobrila 
volilno pravico. to se je po 
julijanskem koledarju, ki 
je takrat še veljal v rusiji, 
zgodilo 23. februarja, na 
gregorijanskem koledarju 
pa je ta dan označeval 8. 
marec. 

Dan žena v 
Sloveniji

tudi v sloveniji so potekali 
boji za enakopravnost 
žensk. tako je že leta 1897 
začel izhajati ženski časopis 
slovenka, medtem ko je 
bilo prvo žensko društvo 
ustanovljeno leto kasneje. 
Pomembna je letnica 1906, 
ko je marija urbas kot 
prva slovenka iz filozofije 
doktorirala na graški univerzi.  Ženske so 
se že močno približale enakopravnosti 
s tem, ko je bila leta 1945 uzakonjena 
splošna volilna pravica. leta 1974 je bilo 
zapisano v ustavo sFrj določilo, da ima 
vsaka ženska pravico svobodno odločati 
o rojstvu otrok, tri leta kasneje pa je bila 
uzakonjena še pravica vsake ženske do 
umetne prekinitve nosečnost tudii iz 
drugih, ne le zdravstvenih razlogov. leta 
1989 je začel delovati prvi telefon v sili za 
pomoč ženskam in otrokom, ki so postali 
žrtev nasilja.

Realno stanje danes

vzemimo npr. povprečno žensko v 
najlepših letih, (srečno) poročeno, s službo 
in še kakšno aktivnostjo poleg. njen dan 
lahko opišemo približno takole: ob 15. uri 
po dopoldanski  službi prihiti v vrtec ali 
šolo, pobere otroke, se med oblačenjem 
otrok pogovori še z vzgojiteljico o 
planiranem športnem dnevu v vrtcu, 

zbaše otroke v avto, sproti pri dobrem 
sosedu nakupi vse, kar je potrebno (brez 
listka), odhiti domov, otroke posede pred 
tv, vmes pobere umazane nogavice, 
raztresene ustvarjalne kocke in prazen 
ovitek čokolade ter z levo roko sproti 
prižge računalnik. oglasi se na telefon, z 
drugo roko zlaga razmetane čevlje v pred-
sobi ter sproti vključi kuhinjsko pečico za 
peko lazanje, ki jo je pripravila že prejšnji 
večer. iz kopalnice pobere umazano perilo, 
ga strpa v pralni stroj, vključi sušilni stroj, 
sproti zakliče otroku, da je čas za domačo 
nalogo. med tem prijazno pozdravi moža, 
ki se vrne iz službe utrujen in se zlekne k 
otrokom na sedežno. Hitro postavi kosilo v 
pečico, si pripravi kavo, preleti svojo elek-
tronsko pošto in Fb profil, pobriše prah z 
računalniške mizice. Postavi kosilo na mizo, 
skliče svoje pleme za mizo, prebudi moža, 
ki je že oddremal eno kitico na sedežni. 
zloži umazane krožnike v pomivalni stroj 
(kakšna sreča, da obstaja), vzame  meso 
iz zamrzovalnika za jutrišnje kosilo, vključi 
sesalnik, preveri, če otrok dela domačo 
nalogo. zloži posušeno perilo, medtem 
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ko sušilec obrača  novo »rundo«, vmes ji 
uspe  pogledati polovico večernih novic, 
pregleda domače naloge otrok, pripravi 
oblačila za naslednji dan, z muko prepriča 
pubertetnika, da je skrajni čas za uporabo 
tekoče vode in mila pod tušem,  mlajše 
dete pripravi za spat s pravljico za lahko 
noč. ob 21.30 sede za mizo, preleti kup re-
klamnega časopisa in si želi, da bi trenutek 
miru trajal vsaj še nekaj časa. mož, ki je 
oddremal drugo kitico spanja pravičnega, 
se skobaca s kraljestva sedežne, nervozno 
išče tv daljinec (moški brez daljinca - 
konec sveta), začudeno gleda sedečo 
ženo in ji z utrujenim glasom pove, da 
ravno jutri potrebuje tisto črtasto srajco, 
ki še ni zlikana.

Pretiravam? meni se ravno ne zdi, nasprot-
no. zdi se mi, da je to »normalen« vsak-
danjik povprečne današnje žene, mame. 
menim, da si ženske lahko čestitamo, ker 
smo sposobne delati in razmišljati več 
stvari hkrati, medtem ko je znanstveno 
dokazano, da moški težko spremljajo več 
stvari hkrati. si predstavljate moškega, ki 
hkrati gleda prenos nogometne tekme 
na tv, čuva otroke, hkrati pa mora po-
greti že pripravljeno kosilo? Pri nas je bil 
rezultat precej zapečen lonec, ki je romal 
v smeti, otroške freske po steni, rezultat 
nogometne tekme pa je bil odličen. z 
vsem spoštovanjem do nasprotnega spola 
- ne želim jih opisati kot nesposobne, želim 
samo, da bi bila ženska dejanja opažena, 
če že ne spoštovana, tudi z njihove strani. 
to je sicer moja tiha, pobožna želja z 
velikimi razsežnostmi, ki se ji verjetno 
pridružuje še kakšna dama. 

na oddelku smo si dekleta za 8. marec 
kupile krofe, skuhale kavo ter soglasno 
ugotovile, da je 8. marec popolnoma 
navaden dan ter da je minil čas rdečih 
nageljnov.

torej: spoštovane gospe in gospodične: 
čeprav je naš letošnji praznik mimo, 
vam in sebi čestitam za vztrajnost, moč, 
vzdržljivost, potrpežljivost in še kaj in 
menim, da imamo lahko 8. marec vsak 
dan. konec koncev poglejte, koliko pre-
bivalcev šteje naš planet - vse pa smo na 
ta svet spravile ženske.

Viri:
рttp://www.zenska.si/aktualno/zanimi-•	
vosti/zakaj-je-8-marec-dan-zena

Andreja Rebolj, Marjeta Kladnik- Jene

Srečanje laboratorijskih 
delavcev v patologiji in 
sodni medicini
V preteklem letu je bil Oddelek 
za patologijo in citologijo 
naše bolnišnice organizator 
dveh strokovnih srečanj 
laboratorijskih delavcev v 
patologiji in sodni medicini.
Pomladansko srečanje je potekalo v 
torek, 17.04.2012, v prostorih predavalnice 
Pljučnega oddelka. srečanja se je udeležilo 
okoli šesteset laboratorijskih delavcev s 
patoloških in citoloških oddelkov sloven-
skih bolnišnic in inštitutov.

Po pozdravnem govoru predstojnice 
oddelka za patologijo in citologijo ge. 
marjete kladnik-jene je sledila prestavitev 
razvoja našega oddelka ter njegovo stanje 
danes. 

glavni temi srečanja sta bili osvetlitev 
problemov zaposlenih v pato-citoloških 
laboratorijih glede težkih pogojev dela in 
normativov (rokovanje s kancerogenimi 
snovmi, infektivnimi vzorci, priprave ke-
mikalij, števila pripravljenih preparatov/
dan, ipd.) ter možnost vpeljave nove 

sistemizacije za področje patologije.

na srečanje smo povabili g. staneta 
tomšiča, predstavnika sindikata laborato-
rijske medicine, g. aleša borteka, pravnika 
konfederacije sindikatov Pergam ter go. 
zdenko kralj, pravnico sb novo mesto. 
Poskušali so razložiti možnosti za rešitev 
teh problemov, žal neuspešno.

Jesensko srečanje smo organizirali v 
četrtek, 29.11.2012. udeležba je bila zopet 
visoka. Pogovarjali smo se o mobingu. 
čudovito predavanje na to temo je prip-
ravila gospa zdenka kralj, pravnica naše 
bolnišnice.

srečanje se je končalo z druženjem ob 
pogostitvi z dobrotami, ki so jih pripravile 
naše kuharice.

razšli smo se z obljubo, da se spomladi, 
ko bo srečanje organiziral oddelek za 
patologijo in citologijo sb celje, zopet 
snidemo. 

Fotografija: arhiv Oddelka za 
patocitologijo

 Kolektiv oddelka za patocitologijo
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Peter Hudoklin

Tečaj endoskopske kirurgije nosu in 
obnosnih votlin v Mariboru
Po tečajih v letu 2008 in 2011 so se 
otorinolaringologi UKC Maribor, pod 
vodstvom specialista otorinolarin-
gologije mag. Boštjana Lanišnika, dr. 
med., ponovno lotili organizacije tečaja 
endoskopskih kirurških tehnik nosu, 
obnosnih votlin in lobanjske baze. Tečaj 
je bil namenjen otorinolaringologom 
in nevrokirurgom. Predavateljski zbor 
so predstavljali Slovenci (mag. Boštjan 
Lanišnik, dr. med. in nevrokirurg as. 
dr. Janez Ravnik, dr. med.), Hrvati 
(Baudoin, dr.med., Grgić, dr.med.), iz 
Brescie v Italiji Bolzoni, dr. med. in iz 
Pittsburga v ZDA Gardner, dr. med. in 
Snyderman, dr. med. 

tečaja se je udeležilo deset slovencev,  
med katerimi sva bila tudi midva s kole-
gom otorinolaringologom štefanom 
spudičem, dr. med. 

Poleg predavanj, ki so obravnavala 
področja osnovnega Fess-a (funcionalna 
endoskopska kirurgija sinusov), so obse-
gala tudi t.i. napredni (advanced) Fess in 
kirurgijo lobanjske baze. Pomemben del 
je bil namenjen komplikacijam in trendom 
v minimalno invazivni kirurgiji. v zadn-
jem obdobju je vse več poudarka na t.i. 
balonski dilataciji ustij sinusov. Podjetje 
johnson&johnson je v ta namen razvilo 
orodje, balon za dilatacijo ustij sinusov. v 
sloveniji so balonsko dilatacijo do sedaj 
uporabili v mariboru in tudi v ljubljani. 
tudi mi ne zaostajamo prav dosti, saj se na 
take posege že intenzivno pripravljamo. 
Pomemben del tečaja je bila demonstraci-
ja pravilne kirurške tehnike in pristopov. 
udeleženci smo tudi sami vadili pristope 
na kvalitetnih kadavrih, ob mentorstvu 
izkušenih učiteljev. menim, da so prav 
taka izobraževanja najvrednejša, saj na 
kadavru napraviš še tisto nekaj več, kar 
pri pacientu ne bi napravil. so izvrstna 
priložnost za trening novih kirurških teh-
nik in pristopov. natančneje tudi preučiš 
anatomske relacije struktur, katerih sicer 
pri operiranju ne prikažeš.

glavni pokrovitelj tečaja je bila družba 
karl-storz, ki je vsako delovišče opremila 
s svojim inštrumentarijem, vrtalko, 
shaverjem in najpomembneje, navigacijsko 
napravo, ki smo jo na našem oddelku že 
preskusili, o čemer smo pisali v eni izmed 
preteklih številk našega glasila. v vseh 
centrih, ki se s kirurgijo nosu in obnosnih 
votlin ukvarjajo, poudarjajo nujo uporabe 
navigacijske naprave v kirurgiji čelnega 
sinusa, revizijskih operacijah in operacijah 
benignih in malignih lezij v nosu in 
obnosnih votlinah. na ta način je operacija 
bolj varna, manj je zapletov, operacija je 
hitrejša, učna krivulja kirurga pa bistveno 
krajša. zavedati se je potrebno, da že ena, 
nekoliko resnejša komplikacija operacije, 
odtehta ceno nakupa navigacijske 
naprave. Pomembno pa je, da je kirurg 
navigacijske naprave vajen do te mere, 
da postane uporaba le-te intuitivna. to 
pomeni, da jo  smotrno uporablja že pri 
enostavnejših, rutinskih posegih, ne le v 
zapletenejših primerih.

srčno upamo, da bomo v naših 

prizadevanjih, da bi se opremili z ustrezno 
opremo, kar je za dober rezultat operacij 
nuja, kljub finančno težkim in negotovim 
časom uspeli in da bodo naši pacienti 
deležni ustrezne, varne in dobre kirurške 
oskrbe. v tem primeru računamo na posluh 
poslovodstva bolnišnice in našo lastno 
iznajdljivost. zlasti v zadnje ne dvomimo, 
saj na tem že intenzivno delamo.

 Avtor prispevka Peter Hudoklin, 
dr. med., tajnica kongresa in mag. 
Boštjan Lanišnik, dr. med.

 Bolzoni, dr. med.  in Peter Hudoklin, 
dr. med.

 Zdravnika, specialista otorinolarin-
gologije Štefan Spudič in Peter 
Hudoklin
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5. Dnevi Marije Tomšič - Napake v 
zdravstveni negi

Marjeta Berkopec

Področje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave je v zadnjem desetletju tudi v naši državi 
ena izmed prioritetnih nalog na področju zdravstva. Čeprav zdravstvena obravnava nikoli ne bo 
potekala brez tveganj za pacienta, lahko veliko število napak in opozorilnih nevarnih dogodkov  
preprečimo. Vsak opozorilni nevarni dogodek, tudi če ne povzroči škode za pacienta, zahteva 
resno analizo in ugotovitev vzrokov ter pripravo načrta za bodoče preprečevanje. Samo na 
ta način lahko preprečimo, da se napaka naslednjič ne bo ponovila. Zelo pomembno je med 
zaposlenimi vzpostaviti pozitivno kulturo, v kateri bodo ljudje sporočali napake brez bojazni o 
posledicah in brez strahu pred obtoževanjem posameznika. 

z uvajanjem in izboljševanjem varnostne 
kulture se srečujemo tudi zaposleni  v 
zdravstveni negi. medicinske sestre se 
zavedamo, da se tudi pri našem delu 
pojavljajo napake. na dvodnevnem 
strokovnem srečanju petih dnevov marije 
tomšič, ki so 24. in 25. januarja potekali 
v kkc v dolenjskih toplicah, smo želeli 
na napake v zdravstveni negi  glasno  
opozoriti. 

gospa biserka simčič z ministrstva za 
zdravje je spregovorila o varnosti pacien-
tov v luči direktive o čezmejnem zdravst-
venem varstvu.   

Po definiciji, ki je objavljena na spletni strani 
ministrstva za zdravje, je zdravstvena napa-
ka tista napaka, ki se zgodi pri opravljanju 
zdravstvene dejavnosti. Pomeni odstopanje 
od pričakovanih norm zdravstvene stroke 
in od tega, kar se v stroki smatra kot 
običajno in pravilno. Pri zdravstveni napaki 

gre za nezaželen dogodek. tak dogodek ne 
pripelje vedno do škodljivosti za pacienta, 
vendar ga je vselej potrebno raziskati zaradi 
ugotavljanja morebitne odgovornosti 
udeležencev dogodkov in pomanjkljivosti 
v delovnem procesu. zelo pogosto botruje 
zdravstveni napaki prav neustrezen delovni 
proces. analiza nam pokaže, kako moramo 
izboljšati delovni proces, da bomo napako 
v bodoče lahko preprečili.
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 Dr. Marko Tušak  DMS Andreja Žurga

 DMS Marina Kokalj
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kako pomembni sta motivacija in 
učinkovito komuniciranje v zdravstvu je 
v svojem predavanju poudaril prof. dr. 
matej tušak, dipl.psih., s Fakultete za šport 
univerze v ljubljani. Pripravil je primerjavo 
motivacije in uspeha v športu z motivacijo 
in uspehom v poklicu.

z visoke šole za zdravstvo novo mesto so 
pripravili predavanje o pomenu znanja 
za kakovostno izvajanje zdravstvene 
nege in predstavili raziskavo o reakcijah 
študentov zdravstvene nege ob storjeni 
strokovni napaki. srednješolci so v obliki 
igre vlog slikovito prikazali praktični pouk 
in razkorak  med teorijo in prakso.

z zanimanjem smo spremljali predavanja 
o napakah iz kliničnih okolij splošne 
bolnišnice novo mesto: napake pri 
umivanju in razkuževanju rok, pri rokovanju 
z intravenskimi katetri in trajnimi urinskimi 
katetri, pri namestitvi hlačnih predlog, pri 

povijanju nog z elastičnimi povoji, pri ustni 
negi in pri reprocesiranju inštrumentov. 
Poslušali smo predavanja o dokumentaciji 
zdravstvene nege, ki se vse pogosteje 
pojavlja tudi v elektronski obliki. tudi pri 
sprejemu pacientov v enoti kirurškega 
centralnega sprejema je kar nekaj 
organizacijskih pomanjkljivosti. nevarnosti 
za napake obstajajo tudi pri zdravstveni 
negi politravmatiziranega pacienta, veliko 
pa se lahko naučimo tudi iz izkušenj ob 
množičnih nesrečah.

da se premalo zdravstvenih 
delavcev odloča za cepljenje 
proti gripi,  je potrdila 
raziskava, ki so jo opravili med 
zaposlenimi v ukc ljubljana. 
eden od kazalnikov kakovosti 
je spremljanje incidentov, 
predstavljena nam je bila 
analiza incidentov v dso 
črnomelj.  

z možnostjo strokovnih napak 
se srečujejo tudi patronažne 
medicinske sestre. raziskava 
med patronažnimi medicinskimi 
sestrami dolenjske regije je 
pokazala, da je v primeru napake 
še vedno močno prisotna kultura 
obtoževanja posameznika, ne 
pa sistemski pristop.

za uspešno organizacijo 
strokovnega srečanja se 
moramo zahvaliti tudi vsem 
sponzorjem in donatorjem, ki 

Pri organizaciji srečanja so nam pomagali:

krka, d.o.o. novo mesto – generalni pokrovitelj

Pokrovitelji:

sPlošna bolnišnica novo mesto 
občina dolenjske toPlice
društvo PodeŽelskiH Žena dolenjske 
toPlice
sanolabor
medis d. o. o. 
tosama
Hartmann
mm surgical
z Farm
kemoFarmacija
gradnje d.o.o., golobič jože, krašnji vrh 20, 
metlika
Žito ljubljana – dolenjske pekarne novo 
mesto
grm novo mesto - center biotehnike in turizma
kz krka

Vsem se najlepše zahvaljujemo!

so nam pomagali pri izvedbi srečanja. 

zbornik predavanj je v celoti dostopen v 
pdf obliki na spletni strani dmsbzt novo 
mesto pod rubriko založništvo (http://
www.dmszt-nm.si). 

veseli smo, da nam je, ne glede na krizne 
čase in druge težave, ponovno uspelo 
združiti moči in spregovoriti o aktualni 
temi, iskati rešitve in odgovore na številna 
strokovna vprašanja.

 Glavni pokrovitelj srečanja

 Razstavljalci
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Ingrid Jaklič

Higiena rok
Pri delu s pacienti moramo upoštevati postopke higiene rok. Doseči moramo sodelovanje osebja 
in usklajenost med potrebo in dejanskim izvajanjem postopkov higiene rok. Pomanjkanje znanja 
in prepoznavanja priložnosti za higieno rok povečajo verjetnost okužbe, povezane z zdravstveno 
dejavnostjo ter možnost prenosa povzročiteljev bolnišničnih okužb.

zakaj da bi odstranili umazanijo in del prehodne flore

čas umivanja osnovno: 1 – 2 minuti
med delom: najmanj 30 sekund

kdaj ob prihodu in odhodu z delovnega mesta
če so roke vidno umazane ali mokre
Pred jedjo in po jedi
Po uporabi stranišča
Po kihanju, kašljanju in uporabi robčka
Po uporabi pudranih rokavic
Pred aseptičnimi pogoji

kaj 
Potrebujemo

umivalnik, blago tekoče milo, papirnate brisače, koš za papirne brisače

kako roke omočimo z mlačno vodo
nanesemo milo (pritisk na dozator: 1 do 2 krat)
upoštevamo tehniko umivanja 
umijemo tudi zapestje in podlaket
dobro speremo milo od prstov navzdol
Pipo zapremo s papirno brisačo ali komolcem
roke dobro osušimo s papirno brisačo

teHnika 
umivanja

roke milimo: dlan proti dlani
desna dlan proti hrbtu leve roke
leva dlan proti hrbtu desne roke
s sklenjenimi rokami z dlanjo proti dlani, med prstne prostore
Hrbtne strani prstov ene roke proti nasprotni dlani druge roke in obratno
krožno drgnemo: najprej palec ene roke v dlani druge roke in obratno
krožno drgnemo: konice prstov z nohti v dlani najprej ene roke, nato druge 
roke
vsak gib izvedemo 5-krat zapovrstjo. Pri prvih treh gibih zajamemo tudi 
zapestje
roke dobro izperemo in osušimo s čisto papirno ali tekstilno brisačo za 
enkratno brisanje

 

koža rok je naseljena z mikroorganizmi, ki 
jih lahko razdelimo na stalno mikrobno floro 
in prehodno mikrobno floro. stalna mik-
robna populacija se nahaja in razmnožuje 
v povrhnjici in globljih plasteh kože, 
medtem ko si s prehodno mikrobno floro 
kontaminiramo roke med delom, pri stiku 
z pacienti, z drugimi osebami, z okoljem in 
drugimi predeli lastnega telesa. ti mikroor-
ganizmi se na rokah naselijo samo za krajši 
čas in jih lahko raznašamo okrog, če se ne 
držimo načel dobre higiene rok. govorimo 
o navzkrižni kontaminaciji. tudi kratkotrajno 
zadrževanje prehodnih mikroorganizmov na 
rokah je lahko dovolj za prenos.

Stalno mikrobno floro•	  sestavljajo 
po gramu pozitivne bakterije. to so 
staphylococcus epidermidis, koagulaza 
negativni stafilokoki, mikrokoki, 
staphylococcus aureus, občasno je lahko 
del stalne flore tudi acinetobakter. stalna 
mikrobna flora se na koži razmnožuje 
in največkrat ne povzroča bolnišničnih 
okužb. izjema so nekateri mikroorganizmi, 
ki povzročajo okužbe predvsem kirurških 
ran in okužbe pri imunsko kompro- 
mitiranih bolnikih. te flore ne moremo 
odstraniti z rok, zmanjšamo jo lahko samo 
s kirurškim umivanjem in razkuževanjem 
rok.
Prehodno mikrobno floro•	  sestavljajo 
oportunistične in patogene, po gramu 
negativne in pozitivne bakterije iz okolja, 
na primer staphylococcus aureus in 
virusi. ta mikrobna flora se nam naseli na 
roke pri delu z pacientom, pripomočki in 
predmeti v okolju. Prehodna mikrobna 
flora se ne razmnožuje na rokah, preživi 
na rokah samo krajši čas in je pomembna 
pri prenosu bolnišničnih okužb. če je koža 
rok izsušena ali kakor koli poškodovana, je 
število prehodnih mikroorganizmov lahko 
zelo veliko. Prehodno mikrobno floro lahko 
odstranimo z rok s postopki umivanja 
in razkuževanja. z uporabo zaščitnih 
rokavic se lahko le delno obvarujemo 

pred mikroorganizmi prehodne flore, saj 
bakterije in virusi prehajajo skozi rokavice 
v zelo kratkem času.

Kaj je higiena rok?
Higiena rok je temeljni ukrep za 
preprečevanje prenosa mikroorganizmov 
v zdravstveni dejavnosti. Pod tem pojmom 
razumemo umivanje rok, razkuževanje rok, 
uporabo rokavic in negovanje rok.

Izgled rok zdravstvenega delavca
roke morajo biti urejene- nohti kratko 
pristriženi, nelakirani, umetni nohti niso 

dovoljeni, prav tako ne prstani, ure in zapest-
nice na delovnem mestu.

Standardna oprema umivalnega 
mesta na oddelkih in odsekih
vsako umivalno mesto v bolnišnici mora 
biti opremljeno s stenskim dozatorjem za 
milo in dozatorjem za razkužilo. stenski do-
zator za razkužilo je po večini nameščen na 
mestih, ki jih uporablja zdravstveno osebje. 
ob umivalniku mora biti nameščena kaseta 
za papirnate brisače. uporabljene brisače 
odvržemo v koš za komunalne odpadke, v 
katerem je nameščena siva vrečka.

HIGIENSKO UMIVANJE ROK
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zakaj da bi zaščitili pacienta in sebe, ker uničimo prehodno floro 

čas razkuŽevanja Približno 30 sek oz. dokler alkohol ne izhlapi

kdaj Pred delom s pacientom in po stiku z njim
Pred aseptičnimi in invazivnimi posegi
Pred in po delu s pacienti v izolaciji
Po stiku s kontaminiranimi predmeti
če niso vidno umazane med postopki pri enem pacientu
Po nameščanju maske, dotikanju las in obraza
Pred in po odstranitvi rokavic

kaj Potrebujemo alkoholno razkužilo v ustreznem dozatorju

teHnika 
razkuŽevanja

s komolcem 2-4 krat pritisnemo na ročico dozatorja za razkužilo (5 ml) 
in nanesemo razkužilo na suhe in vidno čiste roke
razkužilo vtiramo v kožo dlani, prstov, medprstnih prostorov, hrbtišča 
rok, okrog nohtov in področje ob nohti – v vse površine na rokah
razkužila na rokah ne brišemo, ampak ga vtiramo do suhega
Pustimo, da razkužilo izhlapi

razkuževanje na pogled čistih rok je 
enostavno, hitro in preprosto, preprečuje 
onesnaževanje okolja z mikroorganizmi 
ter njihovo razprševanje preko aero-
solov, pip in umivalnikov. Potrebna je 
minimalna tehnična oprema – samo do-
zator z ustreznim razkužilom. Higiensko 
razkuževanje rok med delom nado-
mesti umivanje, če roke niso bile vidno 
onesnažene.

zakaj

roke osebja ščitimo pred kontaminacijo z mikroorganizmi ali poškodbami s 
fizikalnimi in kemičnimi agensi (zaščitne rokavice)
ščitimo pacienta pred bakterijsko populacijo rok osebja, obenem ščitimo osebje 
pred stikom s krvjo in telesnimi tekočinami (sterilne rokavice)

kako

Pred uporabo rokavic roke razkužimo ali umijemo oz. kirurško umijemo in 
razkužimo
rokavice si nadenemo tako,da jih ne kontaminiramo/onesnažimo
rokavice snamemo tako, da ne onesnažimo kože rok ali delovne površine, jih 
obrnemo navznoter in se ne dotikamo zunanje strani rokavic z rokami
Po uporabi rokavic roke razkužimo/umijemo, če so talkane
rokavic ne umivamo in razkužujemo, ampak jih po uporabi zavržemo

 

2. HIGIENSKO RAZKUŽEVANJE ROK

3. UPORABA ROKAVIC

namen uporabe je predvsem zaščita pred 
prenosom mikroorganizmov med pacien-
tom in zdravstvenim delavcem.

rokavice niso nadomestilo za razkuže- 
vanje ali umivanje rok. roke se lahko 
kontaminirajo skozi rokavice, ker so 
rokavice propustne.

katere rokavice bomo uPorabili?
sterilne kirurške ali preiskovalne rokavice •	
uporabljamo za aseptične in invazivne 
posege, da zaščitimo pacienta pred 
vnosom mikroorganizmov v sterilna 
področja in za zaščitno nevtropeničnega 
pacienta.
nesterilne preiskovalne rokavice ali •	
zaščitne rokavice uporabimo povsod tam, 
kjer pričakujemo stik oziroma onesnaženje 
rok z izločki, iztrebkom ali krvjo pacienta 
pri diagnostiki, negi in zdravljenju.

katerekoli rokavice uporabimo, uporabimo 
jih samo pri enem pacientu oz. jih menja-
vamo glede na onesnaženje med delom. 
Rokavic ne čistimo niti ne razkužujemo 
za nadaljnjo uporabo!

nobena rokavica nas ne zaščiti pred 
vbodom oz. vrezom, vendar nošenje 
rokavic lahko zmanjša možnost okužbe 
pri poškodbi z ostrimi predmeti. Po 
snemanju rokavic si roke umijemo (če so 
rokavice talkane) oziroma si jih razkužimo. 
če smo rokavico med delom mehanično 
poškodovali, jo zamenjamo, pred tem pa 
roke razkužimo.

 Roke zdravstvenega delavca
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NAJPOGOSTEJŠE 
NAPAKE PRI 
UPORABI ROKAVIC

rokavice uporabljamo po nepotrebnem •	
(npr. pri hranjenju pacienta, merjenju 
temperature, dotiku čiste kože, rutinski 
menjavi posteljnine, pomoči pri hoji, 
uporabi telefona, tipkovnice ipd.)
z rokavicami hodimo izven območja •	
opravil, za katera nosimo rokavice
umivanje ali razkuževanje rokavic med •	
posegi oz. pacienti (rokavice je potrebno 
zamenjati in ne umivati)
Po odstranitvi rokavic si rok ne •	
razkužimo

TEHNIKA NEDOTIKANJA

s tehniko nedotikanja preprečimo kon-
taminacijo kože rok in rokavic po pred-
hodnem postopku higiene rok  z uporabo 
inštrumentov. 

PRIMERJAVA MED UMIVANJEM IN RAZKUŽEVANJEM ROK 

UMIVANJE RAZKUŽEVANJE

ZAKAJ da bi odstranili umazanijo in del prehodne flore da bi zaščitili pacienta in sebe,
ker uničimo prehodno floro in del stalne mikrobne flore rok

ČAS osnovno: 1 – 2 minuti
med delom: najmanj 30 sekund

približno 30 sekund
oz. dokler alkohol ne izhlapi

KDAJ ob prihodu in odhodu z delovnega mesta
če so roke vidno umazane ali mokre
pred in po jedi/hranjenju pacienta
po uporabi stranišča
pred aseptičnimi pogoji
po uporabi talkanih rokavic

pred asep. in invazivnimi posegi
po delu s pacienti v izolaciji
po stiku s krvjo in pac. izločki
pred in po izvajanju negovalnih, diagnostičnih in 
terapevtskih posegov pri posameznih pacientih
po uporabi netalkanih rokavic,……………..

KAJ potrebujemo umivalnik
blago tekoče milo
papirnate brisače
koš za papirne brisače

alkoholno razkužilo v ustreznem nosilcu

KAKO koraki umivanja koraki razkuževanja

UČINKOVITOST čistilni učinek dober
log zmanjšanje 2-3
uničevanje mo Počasi
okolje večje breme
voda Potrebna
poškodbe kože moŽne
hig.učinek Primeren

slab
4-5
Hitro
manjše breme
ni Potrebna
manj Pogoste
visok

Viri:
Strokovne	podlage	za	pripravo	programa	za	obvladovanje	in	preprečevanje	bolnišničnih	okužb	MZ	RS,	poglavje	3	higiena	rok•	
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dr. Irena Sedej

Nutritional Risk Screening = NRS 
2002 orodje za presejanje prehranske 
ogroženosti bolnikov v bolnišnicah
Bolnišnična podhranjenost v Evropi je še vedno zelo visoka, prisotna je pri 37 % hospitaliziranih 
pacientov. V praksi se proces strukturirane prehranske podpore (prehransko presejanje, 
ocena prehranskega stanja in prehransko ukrepanje) praviloma še ne izvaja rutinsko in ni del 
zdravstvene oskrbe. Posledično je podhranjenost v kliničnih okoljih pogosto spregledana, zato 
je podhranjenost ob sprejemu v bolnišnico še vedno povezana z neželenimi kliničnimi izidi, kot 
so daljša hospitalizacija, več zapletov zdravljenja in posledično visoki stroški zdravljenja, večja 
obolevnost in umrljivost.

meseca marca 2013 smo po oddelkih splošne 
bolnišnice novo mesto pričeli z rutinskim iz-
vajanjem presejanja pacientov na prehransko 
ogroženost. Prehransko presejanje pacientov, 
ki ga izvajamo z ustreznim vprašalnikom, 
pomaga identificirati posameznike, pri katerih 
obstaja tveganje za razvoj podhranjenosti in 
paciente, pri katerih je slaba prehranjenost že 
prisotna. namen prehranskega presejanja je 
odkriti prehranske težave, ki jih z ustreznimi 
ukrepi lahko zmanjšamo ali odpravimo in 
tako izboljšati izid zdravljenja. združenja 
za klinično prehrano kot najustreznejšo 
metodo presejanja prehranske ogroženosti 
v bolnišnicah priporočajo nrs 2002 
(nutritional risk screening 2002), ki nam 
da odgovore na štiri osnovna vprašanja: 
sedanja izguba telesne teže, indeks telesne 
mase (itm), resnost bolezni in sedanji vnosi 
hrane. Presejanje z nrs 2002 vprašalnikom 
izvajamo ob sprejemu pacienta (v 24 urah) v 
bolnišnico ter ga pri vsakem hospitaliziranem 
pacientu ponavljamo na vsakih 7 dni, četudi 

predhodna prehranska prese-
janja ne kažejo ogroženosti za 
bolnišnično podhranjenost, 
oziroma podhranjenost pri 
pacientu še ni prisotna. če 
je izid presejanja ≥ 3, ima 
pacient povečano prehran-
sko tveganje in je potreben 
začetek prehranskega načrta. 
Prehransko presejanje je torej 
začetek prehranske obravnave 
in vodi v dve smeri, v posebno 
prehransko obravnavo pri 
podhranjenih ali pacientih, ki 

tvegajo podhranjenost, oziroma v običajno 
obravnavo. 

Posebna prehranska obravnava zajema 
izdelavo prehranskega načrta, bodisi je to 
zamenjava diete, spodbuda, prehransko 
svetovanje, uvedba bolezenskemu stanju 
primernih enteralnih prehranskih dodatkov 
ali uvedba drugih poti vnosa hranil. ustrezna 
in pravočasna prehranska obravnava 
pacientov je integralni del zdravljenja 
(prehranska terapija). vse prepogosto se 
namreč prehrana obravnava kot del oskrbe 
bolnika in se ne izrabi z dokazi potrjenih 
ugotovitev o terapevtskih učinkih ustrezne 
prehranske podpore. tako v klinični praksi 
še ne izkoriščamo dokazanih prednosti 
posamezniku prilagojenega prehranskega 
načrta in prednosti uporabe nekaterih hranil, 
kot so eikozapentaenojska kislina, glutamin, 
arginin, razvejene aminokisline. številne 
študije, izvedene v zadnjih desetih letih, 
dokazujejo učinkovitost ustrezne prehranske 

podpore bolnikov in njen ugodni vpliv na izid 
zdravljenja. njen varčevalni učinek je lahko 
velik in je viden posredno.

PREHRANSKO 
PRESEJANJE

Prehransko presejanje je hitra metoda za 
selekcijo pacientov, ki nam pove, ali so 
prehransko ogroženi ali že podhranjeni. 
Presejanje z nrs 2002 vprašalnikom izvajamo 
ob sprejemu pacienta v bolnišnico ter ga 
pri vsakem hospitaliziranem pacientu po-
navljamo na vsakih 7 dni, četudi predhodna 
prehranska presejanja ne kažejo ogroženosti 
za bolnišnično podhranjenost, oziroma 
podhranjenost pri pacientu še ni prisotna. 
opravi ga medicinska sestra, zdravnik ali 
dietetik. 

nrs 2002 vprašalnik za presejanje prehran-
ske ogroženosti pacientov ni primeren za 
uporabo:

pri otrocih in dojenčkih, kjer odstopanja •	
v prehranskem statusu ugotavljajo s 
percentilnimi krivuljami,
pri nosečnicah, za katere omenjeno orodje •	
ni dovolj občutljivo in
dializnih pacientih, kjer je zaznava •	
prehransko ogroženih pacientov 
kompleksnejša in zajema poleg 
antropometričnih tudi biokemične 
metode. 
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VPRAŠALNIK NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002)

Prvi del vprašalnika: Začetno presejanje NRS 2002 
Začetno presejanje I Da Ne
1 bmi je pod 20,5 
2 ali je pacient v zadnjih 3 mesecih izgubil telesno maso?
3 ali pacient opaža zmanjšan vnos hrane v zadnjem tednu?
4 ali je pacient močno bolan (npr. intenzivna nega)?

drugi del vprašalnika: Končno presejanje NRS 2002
končno presejanje ii

odklon v prehranskem statusu 
(od normale)

stopnja obolelosti oz. povečane potrebe

odsoten normalen prehranski status. odsotna normalne prehranske potrebe.

blag-1 točka

blaga podhranjenost

izguba telesne mase >5 % v 3 mesecih ali 
vnos hrane < 50-75 % potreb v zadnjem 
tednu.

blaga -1 točka zlom kolka, kronični pacienti, še posebno 
z akutnimi zapleti: ciroza, koPb, kronična 
hemodializa, sladkorna bolezen, onkološki 
pacienti.

zmeren-2 točki

zmerna podhranjenost

izguba telesne mase >5 % v 2 mesecih ali 
itm 18,5-20,5 in slaba splošna kondicija 
ali vnos hrane 25-60 % potreb v zadnjem 
tednu.

zmerna-2 točki večji kirurški posegi v trebuhu, možganska 
kap, huda pljučnica, hematološka maligna 
obolenja.

Hud-3 točke

huda podhranjenost

izguba telesne mase >5 % v 1 mesecu (ali 
>15 % v 3 mesecih) ali itm pod 18.5 in slaba 
splošna kondicija ali vnos hrane 0-25 % 
potreb v zadnjem tednu.

Huda-3 točke Poškodba glave, transplantacija kostnega 
mozga, pacienti intenzivne nege in 
zdravljenja (aPacHe 10).

točke:                                                                točke:                        seštevek:

če je starost > ali = 70 let, dodajte skupnemu seštevku 1 točko.

če je seštevek ≥ 3: pacient ima povečano prehransko tveganje, potreben je začetek prehranskega načrta.
če je seštevek < 3 točk: ponovno vsakotedensko presejanje pacienta. če pri pacientu načrtujete večji operativni poseg, razmislite o 
preventivnem prehranskem načrtu, ki bi zmanjšal tveganje za nastanek podhranjenosti in z njo povezanih zapletov.

če ste na eno izmed vprašanj odgovorili z 
“da”, opravite dokončno presejanje (drugi 
del vprašalnika).

če ste z “ne” odgovorili na vsa vprašanja, 
ponavljate presejanje v času hospitalizacije 
enkrat tedensko. če pri pacientu načrtujete 

večji operativni poseg, razmislite o preven-
tivnem prehranskem načrtu, ki bi zmanjšal 
tveganje za nastanek podhranjenosti in z 
njo povezanih zapletov.

 Ocenjevanje prehranske ogroženosti pacienta na urološkem odseku
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stroka - izobraževanje

Prehransko podporo predpišemo vsem 
pacientom, ki:

so hudo podhranjeni (štev. točk=3)•	
so •	 resno bolni (štev-točk=3)
so srednje podhranjeni in •	 lažje bolni (štev. 
točk=2+1)
lažje podhranjeni, •	 zmerno resno bolni 
(štev. točk=1+2) in 
vsem, pri katerih je seštevek ≥ 3.•	

začetno presejanje nam da odgovore o 
sedanji izgubi telesne teže, indeksu telesne 
mase (itm), resnosti bolezni in sedanjem 
vnosu hrane. Pozitiven odgovor na katerokoli 
vprašanje nas vodi v končno presejanje, kjer 
seštevamo točke, ki jih pacient dobi v prvem 
in drugem delu končnega presejanja. Prvi del 
končnega presejanja nam kaže na odstopanja 
od normalnega stanja prehranjenosti. drugi 
del končnega presejanja pa nam kaže težo 
bolezni oz. povečanje prehranskih potreb oz. 
stopnjo stresnega metabolizma. starejšim od 
70 let k dobljenemu seštevku prištejte še 1 
točko.

Kdaj in kako pacienta v 
bolnišnici napotimo na 
posebno prehransko obravnavo
Prehransko podporo predpišemo vsem 
pacientom, ki imajo nrs ≥ 3, ni pa nujno, 
da bodo vsi deležni obravnave dietetika in/
ali zdravnika specialista za klinično preh-
rano. Po prehranskem presejanju osebje 
zdravstvene nege pogosto prične beležiti 
vnos zaužite hrane in tekočine, zdravnik 
lahko uvede dodatke k prehrani (npr. v ob-
liki enteralnih formul). če v prehranskem 
vnosu ni napredka, je naslednji korak v 
prehranski podpori napotitev k dietetiku 
in/ali zdravniku specialistu za klinično 
prehrano. Pri napotitvi je koristno podati 
stopnjo nujnosti. 

Bolnišnična obravnava

v primerih, ko je potreben posvet 
z dietetikom, pacienta napotimo s 
konziliarno napotnico, ki se jo pošlje 
dietetičarki. dosegljiva je na interni številki 
184. dietetičarka bo opravila poglobljeno 
oceno prehranskega stanja, predlagala 
prehranske ukrepe in spremljala pacienta 
skozi obdobje hospitalizacije, predlagala 
korekturne prehranske ukrepe in pacientu 
pred odpustom podala ustrezna navodila 
za prehrano v domačem okolju. Predlagala 
bo tudi obravnavo pacienta pri zdravniku 
specialistu za klinično prehrano, kadar 
bo le ta potrebna. Po dogovoru je možna 
obravnava pacienta v sobi pacienta in/ali 
svojcev pred odpustom v domače okolje. 

Ambulantna obravnava

v primerih, ko je potrebno nadaljnje 
prehransko spremljanje po odpustu v 
domače okolje, priporočamo izdajo zelene 
napotnice za ambulanto za klinično preh-
rano. možna je napotitev k dietetiku in/ali 
zdravniku specialistu za klinično prehrano. 
ambulanto vodi lučka kosec, dr. med., 

spec. anestezije  in reanimacije. ambulanta 
deluje dvakrat mesečno. Pacient se naroči 
sam ali pa ga naroči zdravstveno osebje 
bolnišničnega oddelka na interni številki 
409. Pacienti z onkološko boleznijo, 
chronovo boleznijo in ulceroznim koli-
tisom so upravičeni do delnega kritja 
stroškov nakupa enteralnih prehranskih 
dodatkov s strani zavarovalnice in jim 
izdamo recept za nakup le teh.

kriteriji za napotitev na posebno prehran-
sko obravnavo so podrobneje opredeljeni 
v strokovnem članku z enakim naslovom, 
ki bo za strokovno javnost objavljen na 
spletni strani bolnišnice.

Viri:
Rotovnik	Kozjek,	N.	in	Miloševič,	M.	•	
(ur.)	(2008).	Priporočila	za	prehran-
sko	obravnavo	bolnikov	v	bolnišnicah	
in	starostnikov	v	domovih	za	starejše	
občane.	Ljubljana:	Ministrstvo	za	
zdravje,	186	str.
Sedej,	I.,	Kosec,	L.,	Špilek,	B.	(2011)	•	
Vloga	medicinske	sestre	pri	prepoznavi	
in	obravnavi	prehransko	ogroženih	bol-
nikov	v	bolnišnici.	Novo	mesto.	V	Filej	
B.	(ur.)	Celostna	obravnava	pacienta	
–	kako	daleč	smo	še	do	cilja?	Novo	
mesto:	Visokošolsko	središče,	Visoka	
šola	za	zdravstvo,	str.	255-263
Kondrup,	J.,	Rasmussen,	H.	H.,	Ham-•	
berg,	O.,	Stanga,	Z.	in	AD	HOC	ESPEN	
working	group.	(2003).	Nutritional	risk	
screening	(NRS	2002):	a	new	method	
based	on	an	analysis	of	controlled	
clinical	trials.	Clinical	Nutrition,	22(3),	
321–336
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donacija

DONACIJA PORODNIŠNICI 
ob slavnostni otvoritvi druge 
poslovalnice Abanke v Novem mestu

za abanko je dobro sodelovanje in vključenost v projekte 
lokalnega okolja zelo pomembna in zato prisluhne potrebam 
sredine, v kateri posluje. dolenjska in njen center novo mesto 
sta gospodarsko zelo močna in intenzivno rasteta. v tem okolju 
je abanka prisotna že 35 let. zaradi potrebe po večji dostopnosti 
storitev zlasti za prebivalce mesta in okolice, je banka odprla še 
drugo poslovalnico v novem mestu, tokrat v novem mercator 
centru bršljin.  

na slavnostni otvoritvi poslovalnice je zbrane goste pozdravil 
predsednik uprave abanke, mag. jože lenič, ki je poudaril 
pomembnost prisotnosti delovanja še ene poslovalnice v  
novem mestu ter prijaznega, učinkovitega in strokovnega 
odnosa zaposlenih v abanki do svojih strank, poslovnih partner-
jev in širšega okolja. izrazil je prepričanje, da se morajo sodobni 
poslovni modeli prilagajati nenehnemu razvoju in modernizaciji 
bančnih storitev, ki dopolnjujejo odličnost bančne storitve in 
»abanke – banke prijaznih ljudi.« tako je nova poslovalnica na 
dosegu roke tudi ob sobotah in v okolju, kjer stranke bančne 
opravke opravijo mimogrede, torej pred in po nakupih. 

banka je z donacijo ginekološko - porodniškemu oddelku 
splošne bolnišnice novo mesto poudarila pomembnost širše 
prisotnosti in povezanosti v sredini, kjer posluje. 

Prav v Porodnišnici Novo mesto je banka v marcu začela 
akcijo »Poklonite rojstvu zlat spomin«, ko je družini 
novorojenčka, ki se prvi je rodil 13. v mesecu, podarila 
zlatnik Abanke z motivom bele štorklje. 

Ob 2.55 zjutraj, 13. marca 2013, se je rodila deklica Inja. 
Presrečna mamica Karmen Natlačen je bila vesela zlatnika, 
ki bo ohranjal spomin na veseli dogodek. Predala ji ga je 
mag. Dušanka Luzar, vodja prve poslovalnice Abanke v 
Novem mestu.

zlatnik z motivom bele štorklje je letošnja novost v ponudbi 
banke. ekskluzivno zanjo so ga izdali cookovi otoki, kjer je ura-
dno plačilno sredstvo. zlatnik čistine 999,9 tisočink je izdan v 
omejeni seriji 5000 kovancev, na voljo pa je v 18 poslovalnicah 
abanke po sloveniji.

V sredo, 6. 2. 2013, je Abanka pripravila slavnostno otvoritev že druge poslovalnice v Novem 
mestu, ki ima svoje prostore v Mercator centru Bršljin. Ob tej priložnosti  je podelila donacijo 
Ginekološko - porodniškemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto.

 Predstojnica ginekološko porodniškega oddelka Mirjam 
Gradecki, dr. med., ob prejemu donacije 

 Donacija prvega zlatnika Abanke novorojenki Inji 
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 Gospod Janko Vrbovec in medicinska sestra Mateja 
Košak Gregorič

Podjetje izdeluje in dobavlja speci- 
alizirano medicinsko opremo za 
bolnišnice in domove starejših občanov, 
pretežno v kakovosti inox.

Proizvodno prodajni program podjetja 
zajema:

omare, vitrine, police, regale in košare•	
delovne pulte s koriti in brez•	
kirurška korita in dodatke•	
stenske letve iz nerjavečih profilov•	
stole za zdravnike kirurge•	
grelce raztopin•	
vozičke za nego, reanimacijo, transport in •	
dokumentacijo
sanitarne aparate•	
zaščito sten, vogalov, oprijemala in •	
ročaje
bolniške postelje z dodatki•	
specializirane aparate za nego •	
negatoskope.•	

Poslanstvo in vizija podjetja incom 
group:

zagotavljanje potreb investitorjev po •	
optimalno pripravljenih in izvedenih 
projektih
zagotavljanje dolgoročno stabilnega •	
poslovanja in razvoja podjetja
zadovoljevanje potreb posameznikov po •	
lepem bivalnem okolju
zagotavljanje funkcionalnih izdelkov •	
za delavce in paciente v zdravstvu in 
sorodnih ustanovah
zagotavljanje zaposlenim in njihovim •	
družinskim članom varno in optimistično 
socialno okolje
delovati ekološko osveščeno.•	

Mateja Košak Gregorič

Sodobna bolniška postelja na žilnem 
odseku – darilo podjetja  
INCOM GROUP d.o.o. Ljubljana
Podjetje Incom group d.o.o Ljubljana je prepoznavno in priznano podjetje, ki že od leta 1998 
posluje v RS in JV Evropi ter se s svojimi izdelki in storitvami poskuša uveljaviti na globalnem 
trgu  s programi Interier in Medicina. 

Gospod Janko Vrbovec je 28. februarja 
letos v imenu podjetja Incom group 
d.o.o predal žilnemu odseku kirurškega 
oddelka donacijo - sodobno bolniško 

posteljo, ki bo pacientom zagotavljala 
udobnejše bivanje v bolnišnici. V imenu 
kolektiva in pacientov se mu najlepše 
zahvaljujemo.

 Ob novi pridobitvi žilnega oddelka ...

donacija
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mag. Valerija Balkovec

 Avtorica prispevka: 
mag. Valerija Balkovec, 
dr. med. 

V četrtek pred kulturnim praznikom, 7. februarja 2013, ko je 
veliko sodelavcev v bolnišnici  načrtovalo, kam bodo šli za 
podaljšan vikend na smučanje, sem si pripravila najnujnejše 
stvari za »vikend sprejem« na nevrološkem oddelku  naše 
bolnišnice. Ko sem okrog 15. ure pregledala še zadnje 
paciente in sva z medicinsko sestro pregledali in razvrstili 
še vse napotnice in izvide, sem bila sprejeta na oddelek. Z 
bolečinami v hrbtenici, ki so se širile  navzdol po nogi, se 
ni dalo več ne hoditi, ne sedeti, in niti za trenutek več noči 
zapored zatisniti oči. Prepričana sem bila, da bom po  terapi-
jah  v obliki protibolečinskih infuzij  zapustila oddelek po 
3 - 4 dneh, odpuščena pa sem bila šele po dobrih treh tednih,  
1. marca 2013.

naj se predstavim. Že 20 let sem zdravnica specialistka za kožne 
bolezni in bolezni ven, magistrica medicinskih znanosti, predstojnica 
dermatološkega oddelka, zaposlena v bolnišnici novo mesto od 
leta1988, kjer sem zadnjih 10 let predstojnica oddelka.

moja prva izkušnja z zdravljenjem v bolnišnici  je bila v ljubljani  na  
orl kliniki pred dvajsetimi leti,  tik  pred specialističnim izpitom, 
ker sem imela težave z  ravnotežjem. le-te so bile verjetno pos-
ledica  hude predizpitne napetosti, sočasnega jemanja zdravil proti 
glavobolom in velikih količin popite kave. skratka, zadeva se je hitro 
ugodno rešila in s te strani nisem imela pozneje nobenih težav.

Pred  petnajstimi leti sem bila v naši bolnišnici hospitalizirana 
zaradi operacije krčnih žil. operacija je potekala po planu, ravno 
tako tudi odpust. z vsem sem bila zelo zadovoljna. Pred desetimi 
leti sem imela krajši operativni poseg na kolenu v ortopedski 
bolnišnici valdoltra. sama te sprejeme v bolnišnico nisem 
doživljala kot resnejše zdravstvene težave ali kot bolezen.

in kot eni pravijo, da je magična oz. nesrečna številka 13, se je 
moja  četrta hospitalizacija v življenju zgodila po trinajstih letih 
prvega sprejema oziroma leta 2006, ponovno na orl kliniki v 
ljubljani. več o tem v enem izmed naslednjih prispevkov v našem 
glasilu, je pa  takrat šlo za resnejšo bolezen. star pregovor pravi, 
da korenina ne pozebe in dobra dva meseca po težkem opera-
tivnem posegu sem se ponovno podala v službo in v svoj stalni 
boj z migrenami in vse pogostejšimi težavami s sklepi. 

tokrat želim spregovoriti nekaj besed o moji zadnji hospitalizaciji, 
ko sem bila zaradi hudih bolečin v hrbtenici, po nekajdnevnih 
zaporednih obiskih v nevrološki ambulanti in vsakodnevnih  
intravenoznih  terapijah pred začetkom dela v svoji ambulanti, 
sprejeta na nevrološki oddelek naše-novomeške bolnišnice, kjer 
sem bila dobre 3 tedne oziroma od 7.2.-1.3.2013. težave so se 
začele že med poletnim dopustom in se vsak mesec vztrajno sto-
pnjevale. ob novembrski fizioterapiji je prišlo le do kratkotrajnega 
začasnega in delnega izboljšanja. da sem zmogla vsakodnevno 

Tudi zdravniki zbolimo – bila sem 
pacientka nevrološkega oddelka

službo, je bilo potrebno jemati 
vse več tablet proti bolečinam, 
vse pogosteje sem bolečino 
lahko ustavila le z injekcijami. 
Podobno je bilo z migrenami, 
ki so se pojavljale tudi večkrat 
mesečno. marsikateri tableti in 
injekciji bi se lahko izognila, če 
bi ob bolečinah ostala doma in 
počivala, predvsem ob hudih 
napadih migrene, ki se jih je 
dalo obvladati včasih šele z več 
injekcijami. tisti, ki ste kdaj imeli 
migrenski napad, me dobro ra-
zumete, tistim, ki ga še niso imeli, pa ga ne privoščim, tudi če bi 
te osebo sovražila, čeprav nikogar na svetu ne sovražim.

PRISPEVEK POSVEČAM KOT VELIKO POHVALO 
VSEMU NEGOVALNEMU IN ZDRAVNIŠKEMU KADRU 
NEVROLOŠKEGA ODDELKA. BREZ PRIJAZNE BESEDE 
IN VZPODBUDE  VSAKEGA IZMED NJIH BI VERJETNO 
POPOLNOMA OBUPALA NAD JAKOSTJO IN TRAJANJEM 
BOLEČIN. 

ker se že 30 let spopadam z migrenami ter zadnjih deset let s 
pogostimi bolečinami v sklepih, mi hude bolečine niso tuje, vsaj 
tako sem mislila doslej.

ko sem doma dopolnjevala ta prispevek (večji del prispevka je bil 
napisan po mojem nareku v diktafon, saj sama zaradi bolečin v 
nogi nikakor nisem mogla sedeti in pisati  in še zdaj le za kratek 
čas zelo težko sedim pred računalnikom),  sem k sreči že pozabila 
na ure in dneve zame takrat neznosnih bolečin. 

nevrološki oddelek poznam vsa leta,  odkar sem  zaposlena, saj  
sem  v začetku celo  razmišljala o specializaciji iz nevropsihiatrije 
in sem bila tudi kot stažistka na oddelku  tri tedne na  praksi. 
kasneje me je premamila dermatologija, za katero mislim, da mi 
je pisana na dušo. 

v preteklih mesecih in letih sem bila skoraj vsakodnevno ali vsa-
kotedensko pri njih na konzilijarnih pregledih, saj se predvsem pri 
protibolečinski terapiji pogosto pojavijo različne reakcije na koži, 
ki so jih zdravniki na oddelku reševali ob posvetu z mano.

naj  se tokrat ustavim pri negovalnem kadru. medicinske sestre so me 
vedno  pričakale z nasmehom, vedno so mi bile na razpolago, vedno 
so mi pomagale pri  pacientu,  ki sem ga prišla pogledat in seveda, v 
kolikor je bilo to mogoče ali potrebno, poklicale zdravnika. 

ko sem se počutila bolje, sem tudi jaz, tokrat v vlogi pacientke, že 
pred vrati oddelka počakala medicinske sestre z nasmehom.

reportaža
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Gospa Nada Redek na sprehodu 
po hodniku oddelka.

Rdeči zvonček nad vrati kliče 
na pomoč in SMS Irena Lužar že 
vstopa v sobo.

Še kratek  pogled v dermatološki 
priročnik, da ne bi možganske 
celice preveč zakrnele.

SMS Simona Glinšek in Ana 
Jevnikar s pacientko

Vsi pacienti so bili pridno 
v posteljah, da niso ovirali 
čistilke Ivanke Tomažin 
pri delu.

SMS Lidiji Bratkovič 
sva z Bogdanko Banjac 
poskušali polepšati 
prihod v službo z 
nasmehom že pred 
vstopom na oddelek

ko sem na omenjenem oddelku obiskovala katerega izmed svojcev 
– pred kratkim je bil pri njih hospitaliziran tudi moj stric, se mi je 
zdelo, da vse poteka nekako urejeno, umirjeno, vendar  hitro in 
natančno. kar mi je najbolj všeč, v nobenem trenutku  nisem opazila 
konfliktnih razmer med osebjem, ne glede na to, koliko članov je 
sestavljalo negovalni tim - vedno so delovali kot zelo usklajen tim, 
s točno porazdeljenimi nalogami. vse poteka pravzaprav po zelo 
natančnem urniku, ki ga seveda lahko spremeni narava pacientov, 
kar lahko zamakne način dela. vendar pa se vse smiselno začne ob 
začetku izmene s prevzemom službe in se nato umirjeno konča ob 
koncu izmene, ko eni drugim predajo službo. 

Natančna predaja službe - na »terenu,« po sobah.

Uradno slikanje za Vizito: predaja službe v čajni kuhinji s celotno 
popoldansko in nočno ekipo - Petra Miklavčič, dr. med., DMS Tonka 
Murgelj, SMS: Nevenka Dolinar, Lidija Bratkovič, SMS pripravnica 
Janja Koleša in ZT Asad Muhović.

nisem  slišala glasne besede, nisem videla neprijaznega obraza, 
čeprav vsi vemo, da je potrebno  veliko nege, saj je ogromno 
negibnih pacientov. nekateri so na oddelku po kapi več tednov 
in mesecev.

veliko dela je tudi na področju fizioterapije.

Fizioterapevtka Suzana 
Luštek v bolniški sobi.

tudi jaz osebno sem prvi teden svoje hospitalizacije na 
nevrološkem oddelku velikokrat pozvonila zaradi hudih bolečin, 
s katerimi se nisem  mogla in znala spoprijemati in sprijazniti.

tonus vsemu temu dajo tudi čistilke, ki vsak dan  trikrat dnevno vstopijo 
v sobo, povedo kako prijazno besedo ter prinesejo nasmeh. naj 
mimogrede povem, da mi je ena od čistilk omenila, da mi bolj pristaja 
zdravniška kot bolniška uniforma. tudi za to sem ji bila hvaležna.

reportaža
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Svežina smrek  skoraj 
na dotik  pred bolniško 
sobo.

Poziranje po naročilu.

s strani predstojnika in ostalih zdravnikov se mi je zdelo zelo lepo, 
da so mi izbrali primerno lepo sobo. mogoče bi to  kdo  razumel 
kako drugače, vendar pa sem jaz  to čutila kot nekaj naravnega  
in spontanega. Prav gotovo so tudi zavoljo tega bile kdaj bolečine 
v dolgih nočeh manj hude.

skozi okno moje bolniške sobe sem imela med drugim pogled 
naravnost na dermatološko ambulanto. vsako jutro, nekaj minut 
pred sedmo, sem z žalostjo opazovala, kako so se prižgale luči, saj 
takoj ob sedmih (v nobeni slovenski bolnišnici ne začnejo z delom 
v dermatološki ambulanti tako zgodaj) začnejo prihajati pacienti z 
luskavico na fototerapije, ki jih v posebni uv kabini izvajamo več 
tednov zapored trikrat tedensko in je za te paciente pomembno, 
da lahko opravijo terapije pri nas še pred svojo službo, ali pridejo na 
terapije naravnost iz nočne izmene. ker gre za kronično bolezen, so 
nekateri izmed teh pacientov »moji« že 20 let in na marsikaterega od 
njih sem se spomnila ob pogledu skozi okno moje bolniške sobe.

Pogled iz moje sobe proti 
dermatološki ambulanti 
ob 7h zjutraj.

tudi pogled skozi okno bolniške sobe je zdravilen, to je bilo dokazano 
s številnimi raziskavami. v bolnici sem preživela teden najhujšega 
sneženja v zadnjih letih. medtem, ko so vsi imeli probleme z obilico 
snega, sem kljub bolečinam uživala ob pogledu na debele snežne 
kepe, ko je v eni noči zapadlo več kot meter snega.

nehote razmišljam o tem, koliko sem sama kriva, da so se razvile 
tako hude bolečine in koliko je kriva moja služba. da ne bo po-
mote, da nisem dobila ustreznih zdravil! dobila sem vsa zdravila 
in še več, a meni niso pomagala, niso »prijela«. večina pacientov 
ob predpisani terapiji ne bi imela bolečin, spali bi noč in dan, a 
jaz…

tu se začnejo številna vprašanja …

Tudi v bolezni je treba najti trenutek za občudovanje Novega mesta. 
Pogled z nevrološkega oddelka.

ali je bilo res potrebno, da sem se predvsem v preteklih petih 
letih »zastrupljala« s tableti in injekcijami, predvsem zato, da bi 
bilo v službi vse delo opravljeno. ko je pred petimi leti sodelavka 
odprla svojo prakso izven bolnišnice, sem v nekaj mesecih ostala 
sama za ves obseg dela, ki sva ga prej opravljali dve.  

zadnje mesece sem bila vse pogosteje bolna. vse se je vrtelo v 
začaranem krogu, s stalnimi borbami za nadomestila, ločitvijo oddelka 
in ambulante. marsikdo od zaposlenih ve, da imamo oddelek že deset 
let v drugi (pljučni) stavbi in ambulanto še vedno v kirurški stavbi, kljub 
obljubi pred desetimi leti, da bo sledila prenova in preselitev ambulant 
v enem letu. zame je vsakodnevno tekanje iz ene stavbe v drugo 
predstavljalo izgubo časa in ob napadih revme veliko nepotrebnih 
bolečin. zame je bil grozen občutek, da bi zjutraj ob sedmih medicinski 
sestri sporočila, da ne morem priti v službo in bo prišlo na pregled vsaj 
30 pacientov, med njimi tudi kakšen zelo nujen primer, od dojenčkov 
do nosečnic, do hudih alergij in vnetij, in jih ne bo nihče pogledal. 
vsaka misel na bolniški stalež je bila zame nočna mora.

in zato moje telo ob še hujši bolečini ni več reagiralo na zdravila. 
nekaj časa je trajalo, da sem to uspela razložiti zdravnikom na 

reportaža
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DMS Darja Glavan ob 
naročanju jutranje 
lekarne. 

DMS Darja Glavan in odgovorna 
DMS  Renata Primc pred jutranjo 
vizito. 

Razdelitev večerje, SMS Nevenka 
Dolinar. 

SMS Slavica Radej  pri vnosu 
zdravil v računalnik.

Ob 13.50 je v četrtem poskusu končno uspelo poziranje - nevrološke 
medicinske sestre, okulistična medicinska sestra, fizioterapevtka, 
zdravnica nevrologinja in zdravnica dermatologinja.

Jutranji zdravniški raport (z desne) predstojnik oddelka 
nevropsihiater Željko Bošnjak, dr. med., nevrologinja Marjanca Božič, 
dr. med., specializantka Zorica Cvetojević, dr. med, nevrolog Matej 
Kolenc, dr. med., specializantka Božica Grbovac Ljušanin, dr. med. 
in nevrologinja Tatiana Fursova, dr. med.

nevrološkem oddelku. saj po moji oceni niti ni tako enostavno to 
dojeti in razumeti. običajno so me vsi videli in srečali nasmejano na 
hodnikih bolnišnice, ob bolečinah sem se  zadrževala v svoji ambu-
lanti in vmes za kako uro v svoji sobi, da je bolečina popustila.

veliko mi je pomenilo, ko so me vsak dan vse strežnice, čistilke, 
transportna ekipa, vratarji, računalničarji...in seveda vsi zdravst-
veni delavci  spraševali, kako se počutim, ko so me videli v 
bolniški halji.

Kot lep  zgled kakovosti bolnišnice lahko  izpostavim 
nevrološki oddelek  novomeške bolnišnice, kjer se vidi 
usklajenost ekipe, zdravstvenega in nezdravstvenega, 
zdravniškega in nezdravniškega osebja.  Po 3 tednih sem se 
že počutila „njihova“. 

ne  rečem, da  ni kaj temu podobnega  tudi na ostalih oddelkih 
naše bolnišnice, vendar se posamezni oddelki med sabo tako ra-
zlikujejo,  kot  bi bili v drugi državi, ne le v drugi stavbi ali mogoče 
samo v drugem nadstropju iste bolnišnice. 

o primerih dobre prakse v naši bolnišnici  bi se morali pogovarjati,  
to  bi  si morali vzeti  za zgled. 

ljudje  smo  ustvarjeni tako, da želimo imeti svojo vlogo v življenju 
in želimo biti za določene stvari odgovorni in določena naročila 
sprejeti. le če je pravo ravnovesje med enim in drugim,  je v nas 
zadovoljstvo. Predvsem v zdravstvenih poklicih, v  zdravstvenih 
ustanovah, se praktično preživi več časa  kot doma, kar se prav 
gotovo pozna na zdravju in odnosih doma in v službi.

kot vsi bolniki sem tudi jaz imela svojega (skoraj kot v filmu) 
sobnega zdravnika.



43

Skupaj z mojim sobnim zdravnikom Matejem Kolencem, dr. med.

vse fotografije so nastale zadnja dva dneva pred odpustom, konec tretjega tedna, ko sem bila boljša in sem se odločila, da 
napišem ta prispevek za vizito in se tudi na ta način zahvalim vsemu osebju. Žal nekaterih, ki so bili tiste dni prosti, ni na 
fotografijah, za kar mi je žal, saj sem želela predstaviti utrip celega nevrološkega oddelka. danes smo zaposleni v zdravstvu 
na žalost  večinoma le tarče kritik, na besedo hvala smo že vsi skoraj pozabili. Življenje bi bilo marsikdaj lepše in lažje, če bi 
znali in zmogli večkrat reči hvala tudi ob vsakdanjih priložnostih.

odkar sem se zaposlila v novomeški bolnišnici, je ta izgubila 
veliko duše. ni je izgubila popolnoma,  še je v njej veliko odličnih 
ljudi.

Odločitev je padla, nocoj ni treba 
predpisati dodatnih injekcij proti 
bolečinam.

Idiličen februarski večer, ko sošolki s fakultete Valerija Balkovec, 
dr.med. in Marjanca Božič, dr. med., z optimizmom kujeta načrte 
za poletje ob Kolpi. Lepa so jutra v Beli krajini.

kot prava belokranjka in potomka Župančičeve rodbine 
zaključujem z Župančičevimi verzi na koncu dume:

»Školjka na morskem se dnu razbolela je,
v biser je stisnila svojo vso bol.
Srce poeta – kaj v tebi se zbralo je?
Srce poeta – od nje si bolno«.

ko se vodstvo odmakne od podrejenih, ko smo vsak dan  vedno 
znova preplavljeni z navodili za delo,  za katera bi morali pravzaprav 
celo dopoldne presedeti pred računalniki,  potem  tukaj za dušo več 
ni prostora. se je res potrebno podrediti vsakemu predpisu, ki si ga 
nekdo izmisli, in  za vsako ceno  na  koncu  ne priznati, da rezultat 
ni dober, da je rezultat  ravno nasproten? saj ni daleč  trenutek, ko 
zdravstveno osebje pravzaprav ne  bo imelo več časa, da pride do 
bolnika, ampak bo samo še gledalo v računalnik.

to ni problem samo novomeške bolnišnice, to  je slovenski 
problem,  ne vem, ali je tudi svetovni – v tem merilu nimam 
izkušenj. 

naj zaključim z naslednjimi besedami :

„Izrekam pohvalo vsemu osebju Nevrološkega oddelka. 
Pri njih bi se moral učiti marsikateri direktor, predstojnik, 
glavna in veliko odgovornih DMS in različnih vodij. Še enkrat 
ponavljam: Ni slabih delavcev, so samo slabi vodje.“

od koderkoli se vračam domov; najsi bo to dopust, službena pot 
ali zdravljenje v bolnišnici, v svojem stanovanju najdem svoj mir 
in uživam v lepoti cvetja, ki ga  že od nekdaj z veseljem gojim, 
bodisi na okenskih policah, na balkonu ali na domačem vrtu.

Prihod domov 1.3. 2013

reportaža
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Pripravila Lidija Povšič

kadrovske novice

 Pri ho di: 
Suzana LUŠTEK, dipl. fi zioterapevtka, 1.12.2012

Mateja PIŠLJAR, dr.med., pripravnica, 1.12.2012

Vanja BRULC, srednja medicinska sestra, 2.1.2013

Nikolina BELAVIĆ, srednja medicinska sestra, 7.1.2013

Tea ŽARN, srednja medicinska sestra, 7.1.2013

Aleš TERČEK, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 7.1.2013

Aleš POVŠIČ, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 7.1.2013

Zoran DAVIDOVIĆ, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 7.1.2013

Matjaž BAN, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 7.1.2013

Maruša FABJAN, srednja medicinska sestra, pripravnica, 7.1.2013

Klara GRUM, srednja medicinska sestra, pripravnica, 7.1.2013

Manca KOKALJ, srednja medicinska sestra, pripravnica, 7.1.2013

Janja KOLEŠA, srednja medicinska sestra, pripravnica, 7.1.2013

Maja KONČEK, srednja medicinska sestra, pripravnica, 7.1.2013

Anita KRAŠEVEC, srednja medicinska sestra, pripravnica, 7.1.2013

Tina POVŠE, srednja medicinska sestra, pripravnica, 7.1.2013

Karmen ŠKUFCA, srednja medicinska sestra, pripravnica, 7.1.2013

David ZABASU, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 7.1.2013

Slavica KOVAČIČ, čistilka, 9.1.2013

Zinka BOH, čistilka, 9.1.2013

Slavica ŠENICA, čistilka, 9.1.2013

Anja GRANDLJIČ, čistilka, 9.1.2013

Anita PALČIČ, srednja medicinska sestra, 10.1.2013

Eva FORTUNA, srednja medicinska sestra, pripravnica, 1.2.2013

Jan ČEFARIN, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 1.2.2013

Maja SMOLIČ, diplomirana babica, 1.2.2013

Nina KRAVANJA, dr.med., pripravnik, 1.2.2013

Igor JERIN, voznik, 1.2.2013

Tadeja BARBIČ, dr.med., pripravnik, 1.3.2013

Jan KURINČIČ, dr.med., pripravnik, 1.3.2013

Karmen BOLTES, srednja medicinska sestra, pripravnica, 1.3.2013

Mojca REPOVŽ, srednja medicinska sestra, pripravnica, 1.3.2013

Barbara KOFALT, srednja medicinska sestra, pripravnica, 1.3.2013

Saša ŽAGAR, srednja medicinska sestra, pripravnica, 1.3.2013

Tjaša FALKNER, srednja medicinska sestra, pripravnica, 1.3.2013

Denis ŠKRBEC, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 1.3.2013

 Od ho di: 
Klaudija KOCJAN, srednja med. sestra, pripravnica, 12.12.2012

Sabina ANDERLIČ, srednja med. sestra, pripravnica, 12.12.2012

Vanja BRULC, srednja medicinska sestra, pripravnica, 12.12.2012

Maja ŠEST, srednja medicinska sestra, pripravnica, 12.12.2012

Tea ŽARN, srednja medicinska sestra, pripravnica, 12.12.2012

Tomaž KOSTANJŠEK, tehnik zdr. nege, pripravnik, 12.12.2012

Kata HERCIGONJA, medicinska sestra, upokojitev, 30.12.2012

Jožica MEGLIČ, strežnica, upokojitev, 30.12.2012

Viktor FORŠČEK, informator-receptor, upokojitev, 30.12.2012

Marija TRENZ, vodja službe za informatiko, upokojitev, 30.12.2012

Milan STERNAD, vzdrževalec-kurjač, upokojitev, 30.12.2012

Aleksandra BEVC, zdravstvena administratorka, 30.12.2012

Marko VUKŠINIČ, tehnik zdravstvene nege, 30.12.2012

Primož CVELBAR, tehnik zdravstvene nege, 10.1.2013

Dunja KOVAČIČ, medicinska sestra, umrla, 27.1.2013

Minka PALČIČ, informator-receptor, upokojitev, 28.1.2013

Reina DOVČ dimec, dr.med., spec. interne medicine, 31.1.2013

Marko ŠULAK, dr.med., specialist oftalmologije, 31.1.2013

Rok ROZMAN, dipl. inž. labor. biomedicine, pripravnik, 14.2.2013

Milena PAUČIČ, dr.med., specializantka oftalmologije, 13.2.2013

Tatjana KOLENC, dr.med., pripravnik, 23.2.2013

Eva BAHOR, dr.med., pripravnik, 28.2.2013

David BELE, dr.med., pripravnik, 28.2.2013

Jana KOBE, slaščičarka, 28.2.2013

Oliver ČEPRNJA, dr.med., specialist radiologije, 28.2.2013

Nastja KNAVS, diplomirana medicinska sestra, 28.2.2013

Anton ZALETEL, dr.med., specializant urologije, 28.2.2013

Nataša OCVIRK, dr.med., specializantka interne medicine, 28.2.2013

Jožica KOBE, dipl.ekon., spec., 

je na univerzi na Primorskem, Fakulteti za 
management, dne 7.1.2013 opravila podiplomski 
magistrski študijski program management in si s 

tem pridobila znanstveni naslov: 

magistrica znanosti.
Čestitamo!
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Anica Ribič

PREDSTAVLJAMO SODELAVCE

VESNA BOGOVAC, doktorica medicine, 
specialistka radiologije

Vesna Bogovac, dr. med., specialistka ra-
diologije, se je zaposlila na Radiološkem 
oddelku pred dobrim letom dni. Pred 
tem je delala v Kliničnem centru v Banja 
Luki. V zadnjem času se je ukvarjala 
največ z nevroradiologijo.

vesna bogovac je odprta, vedra in družabna. 
Hitro se je vključila v naš kolektiv in prav 
kmalu smo se pri jutranji kavi posladkali z 
njeno orehovo potico. z veseljem je pristala 
na pogovor, s katerim jo želimo predstaviti 
vsem sodelavcem v bolnišnici in tudi zu-
nanjim bralcem našega glasila.

Gospa Bogovac, po desetih letih 
specialističnega staža vas je poklicna 
pot privedla v Slovenijo. Kako ste se 
odločili ravno za Novo mesto?

v novo mesto sem prišla čisto po naključju. 
ko sem aprila 2011 v ljubljani opravila 
izpit iz slovenskega jezika, sva se z možem 
odpravila nazaj proti banja luki. na avto-
cesti sva zagledala tablo z napisom »novo 
mesto« in mož mi je predlagal, naj se 
ustaviva in v tukajšnji bolnišnici povprašava, 
ali morda potrebujejo kako radiolo- 
ginjo. in tako sva tudi storila. Prišla sva do 
bolnišnice, se ustavila v sprejemni pisarni 
in povedala, da bi rada govorila s pred-
stojnikom radiološkega oddelka. Prijazna 
uslužbenka je takoj poklicala predstojnika,  
bogomirja balažica, dr. med., ki me je zelo 
prijazno sprejel in povedal, da dejansko 
potrebujejo radiologe. obljubil mi je, da se 

bo posvetoval z direktorico, go. miro retelj. 
Po skupnem srečanju z direktorico smo se 
dogovorili o ponudbi za delo, na podlagi 
katere sem lahko začela s postopkom pri-
dobivanja vseh potrebnih dokumentov za 
čimprejšnji začetek dela v sloveniji.

Slovenski jezik zelo dobro obvladate 
tako v pisni kot tudi govorni obliki. Ali 
se ga je bilo težko naučiti?

v bistvu sem se na slovenščino pripravljala že 
v banja luki. tam sem že opravila dve stopnji 
tečaja slovenskega jezika. v prostem času 
sem tudi sama prebirala slovensko literaturo, 
gledala slovenski program na televiziji in se 
pripravljala na izpit slovenskega jezika, ki 
sem ga nato uspešno opravila na Filozofski 
fakulteti v ljubljani. lahko rečem, da je 
slovenščina res trd oreh, ki pa ga s pomočjo 
mojih zelo prijaznih sodelavcev in sosedov 
vztrajno »razbijam«.

Med tednom ste v Novem mestu, pa 
tudi prenekateri vikend preživite tu 
zaradi pripravljenosti. Kakšen vtis je 
naredilo na vas naše malo mesto s svojo 
gričevnato okolico? Ali ste navezali že 
kaj prijateljstev?

novo mesto je res majhno, a je zelo prijazno 
mesto. Ponuja vse, kar je potrebno za 
kvalitetno življenje. tudi okolica mesta z 
gorjanci, otočcem in trško goro je zelo 
prijazna. spoznala sem kar nekaj prijaznih 
ljudi tako v službi kot v privatnem življenju. 
všeč so mi predvsem skupna druženja 
sodelavcev ob rojstnih dnevih, tudi moje 
prvo silvestrovanje v sloveniji je bilo zelo 
lepo. z velikim veseljem  pričakujem 
pomlad, ko bom v aprilu kot »turistični 
vodič« svojim sodelavcem in sodelavkam 
razkazala banja luko in njeno okolico. 

Na prejšnjem delovnem mestu v Bosni in 
Hercegovini ste delali bolj na področju 
nevroradiologije, pri nas pa ste morali 
zagristi na vsa področja radiologije, od 
klasične do ultrazvoka in CT-ja. Ali je bil 
to za vas hud prehod?

Pravzaprav ne, kajti v banja luki sem se 
srečevala z vsemi oblikami radiologije. v 
začetku sem imela največ težav s pisanjem 
izvidov in to predvsem zaradi jezika.

Ali so razlike med načinom dela, oprem-
ljenostjo oddelka, organiziranostjo in 
obsegom dela med našo ustanovo in 
ustanovo, kjer ste delali pred prihodom 
k nam? Kje vidite razlike?

banja luka je v primerjavi z novim mestom 
veliko večje mesto, šteje namreč okrog 
300 000 prebivalcev. temu ustrezno je 
tamkajšnji klinični center velik, radiologija 
je močno razvita in tudi radiologov ne pri-
manjkuje. radiolog se tam lahko posveča 
določenemu področju radiologije. imajo 
popolno digitalizacijo radiologije (ris/Pacs 
sistem), kar radiologu omogoča bistveno 
lažje in hitrejše delo. zdaj gremo tudi v naši 
bolnišnici v to smer.

V Bosni imate družino. Ali vam je težko 
ob nedeljah zvečer, ko jih zapuščate in 
odhajate v Slovenijo?

najtežje mi je bilo, ko sem prvič zapustila 
dom in družino in odšla v slovenijo. vsakič, 
ko imam prost vikend, se zelo veselim, da 
grem spet k svoji hčerki tanji in možu.

Imate kakšne načrte morda tudi za svoje 
družinske člane, da bi prišli za vami?

moja hči končuje četrti letnik gimnazije v 
banja luki. veliko željo imam, eno največjih, 
da se moja tanja vpiše na fakulteto v 
sloveniji. se že uči slovenskega jezika. 
upam, da se mi ta želja uresniči in da moja 
družina pride v slovenijo.

Pred kratkim je bilo obdobje praznikov, 
obsijani smo bili z lučkami, si poklanjali 
darila in dobre želje. Ali nam lahko zau-
pate, česa ste si najbolj želeli vi?

novo leto sem praznovala z družino in 
prijatelji v banja luki, naslednje novo leto 
pa si želim praznovati z družino in prijatelji 
ter sodelavci v novem mestu.
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Draga Dunja,

pravijo, da so besede tiste,  
ki nudijo tolažbo, 
a mi smo ostali brez besed.

Tolažbe ni.

Obnemeli smo v globoki žalosti, 
izgubi.

Vsi, ki smo te poznali, vemo,  
da si bila posebna.

Rada si imela ljudi okrog sebe, 
jih razveseljevala in spoštovala.

V tvoji bližini smo se preprosto 
dobro počutili, 
nalezli smo se tvojega smeha.

In še kar čakamo, da prideš v službo, 
da prestopiš prag te stare interne,  
na kateri se je tisto nedeljo naredila 
nepopravljiva razpoka.

Trudimo se reševati življenja, 
a pri tebi nismo imeli možnosti.

Kdor živi v spominu drugih,  
ni mrtev, je samo oddaljen.

Mrtev je tisti, ki ga pozabijo. 

Mi te ne bomo pozabili.

Draga Dunja, 
svetloba, ki si nam jo dajala,  
nas bo družila še naprej.

Tvoji neutolažljivi sodelavci

Alenka Brežnjak

Upokojena medicinska sestra 

Cirila Gradišar – dobitnica 
dveh priznanj

Cirila Gradišar, upokojena medicin-
ska sestra, je vso svojo delovno 
dobo delala v Splošni bolnišnici 
Novo mesto. Spoznala sem jo pred 
dobrimi petimi leti, ko je leta 2008 
pričela s praktičnim delom usposa-
bljanja nove ekipe prve pomoči 
Civilne zaščite občine Šentjernej. 
Zanjo sem vedela že prej, saj je prvo 
ekipo občine usposabljala že leta 
1996. 

obvladati nudenje prve pomoči, pove 
cirila, je moralna dolžnost vsakega. 
vsak pomaga po svojem znanju in 
svojih najboljših močeh. v vsakdanjem 
življenju pride prva pomoč prav čisto 
vsakemu. mnogi se tega ne zavedo, 
dokler sami ne potrebujejo pomoči. 

Pri usposabljanju so cirilina navodila 
preprosta, predvsem pa življenjska. 
vsakemu zna s preprostimi besedami in 
razumljivo razložiti teoretične osnove 
in nato znanje praktično uporabiti. 
več kot 30  let predaja znanje PP 
slušateljem, kandidatom za voznike, 

ekipam PP civilne zaščite, ekipam 
PP v osnovnih šolah, pomagala je pri 
pripravi osnovnošolskih in regijskih 
tekmovanj kot predavateljica na rk 
novo mesto. ne le za ekipe osnovnih 
šol, s katerimi se je udeležila tudi 
državnega preverjanja usposobljenosti 
na debelem rtiču, z ekipo PP civilne 
zaščite občine šentjernej je pet 
let zapored zmagala na regijskem 
preverjanju usposobljenosti in se 
s tekmovalci podala na državna 
preverjanja usposobljenosti ekip PP 
rk in civilne zaščite, ki so vsako leto 
v drugem mestu slovenije. ekipa je 
zasedla trikrat 3 mesto, enkrat 6 in lani 
4 mesto. vsi člani ekipe so prostovoljci. 
tudi cirila je že nekaj časa z njimi 
kot prostovoljka, z njo trenirajo, se 
učijo sprememb PP in se ponovno 
pripravljajo na regijsko preverjanje, 
ki bo letos junija v šmarjeti.  uživajo 
v skupnem druženju, zelo radi so 
skupaj.

leta 2008 je na predlog ozrk novo 
mesto cirila gradišar prejela srebrni 
znak civilne zaščite republike slovenije. 
Podelitev je potekala v cankarjevem 
domu, pokrovitelj prireditve je bil 
predsednik države danilo tũrk, v 
kulturnem programu pa je nastopila 
skupina eroika.

Marca letos je ob svetovnem dnevu 
Civilne zaščite Cirila za aktivno 
delovanje na področju zaščite in 
reševanja prejela občinsko priznanje 
občine Šentjernej. Podelitev s kul-
turnim programom je potekala v 
KC Primoža Trubarja. Tudi ekipa PP 
Civilne zaščite občine Šentjernej je 
prejela enaka priznanja kot Cirila.

Naši upokojeni sodelavki čestitamo tudi 
nekdanji sodelavci.

dunja kovačič

V spomin…
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Ko se  v svojem življenju večkrat boriš z razno 
raznimi napadi bolezni, pride tudi do takih 
trenutkov, ko si moraš priznati, da ne bo šlo le 
s tabletko in dobro voljo, pač pa bo potrebno 
narediti še kaj več. Iti pod nož in za nekaj časa 
leči v posteljo...
kaj pa je to kaj takega! Povsem preprosto, ko gre za nekoga 
drugega in mu ti na vse pretege deliš pametne nasvete, ki kar 
prehitevajo eden drugega. a  ko si sam na tem...hja, to pa ni več 
tako enostavno, kot je bilo prej slišati.

ko sem izvedela, da bom, malo pred svojim srečanjem s pol 
stoletja življenja na tem svetu, morala pod nož, priznam, da mi 
ni bilo čisto vseeno.  Po eni strani sem si rekla, da hvala bogu, 
da je prišlo šele pri teh letih do tega, po drugi strani pa je na 
plano privrelo polno strahu in negotovosti. a tako, kot učim svoje 
paciente, da je treba zaupati in se prepustiti strokovnjakom, za 
katere upaš, da vedo, kaj delajo, sem se na koncu tudi jaz vzela 
v roke in naredila isto.

zakaj sploh govorim oziroma pišem o tem? zato, ker sem ob tem 
izkusila tudi drugo stran  dogajanja v bolnišnici, tokrat ne kot 
medicinska sestra, pač pa kot pacientka in ob tem spoznavala, da 
je odnos medicinskega osebja pri bolniku bistvenega pomena.

ko so me poklicali, naj pridem za sprejem, sem bila pripravljena. 
vse sem izročila v božje roke, se prijateljem priporočila v molitev 
in zaupala. dobri pater marko mi je dal še bolniško maziljenje in 
vedela sem, da bo vse dobro.

Po sprejemu na odddelek sem se preoblekla v svojo pižamo, ki 
je bila do operacije še dovoljena, potem sem dobila bolniško 
uniformo, katero pa bi bilo za moje meter in pol veliko telo 
bolje naročiti na otroškem oddelku. zdravnica, ki je naslednji 
dan asistirala pri operaciji, me je poklicala v posebno sobo, kjer 
mi je vzela anamnezo in mi pojasnila vse, kar je bilo potrebno 
v zvezi z operacijo. Pogovor je trajal kar dolgo in med tem je 
zopet prišel na površje strah, ki pa je na koncu pogovora zopet 
izzvenel in bila sem popolnoma umirjena. knjiga, ki sem jo imela 
s seboj za krajšanje časa, je bila ravno pravšnja in vzpodbudna: 
nick vujačič – Življenje brez omejitev. čudovita knjiga, vsakomur 
priporočam v branje!

zjutraj sem se stuširala, ostala tešč, povili so mi noge, mi dali 
hlačke za enkratno uporabo in me leže s posteljo vred odpeljali 
v operacijsko sobo. medicinske sestre so bile prijazne in 
pomirjujoče. anestezijska medicinska sestra mi je nastavila kanilo 
na roki  in moram reči, da nič kaj nežno, saj sem zaradi bolečin 
videla vse zvezde. Potem mi je rekla, da mi bo dala uspavanko 
in na hitro sem odšla v svet sanj, ki pa se jih ne spominjam in ko 
sem se zbudila, je bilo že vse za menoj.

Anka Klemenčič

Medicinska sestra v bolniški postelji
Potem so me odpeljali na in-
tenzivno nego, kjer sem bila do 
drugega dne. Ponoči sem im-
ela probleme s tem, kako iti na 
vodo v postelji, saj nisem smela 
vstati. vam povem, da ni enos-
tavno prepričati se, da v ležečem 
položaju in še v postelji ... brrrr, 
ni bilo prijetno! še dobro, da sta 
bili nočni medicinski sestri zelo 
prijazni in vzpodbujajoči! zjutraj 
sem dobila zajtrk, a pojesti ga je 
bilo potrebno leže! le kdo si je 
to izmislil! a  lakota je pripom-
ogla, da mi je nekako uspelo. 
Potem je prišel fizioterapevt in me razveselil z novico, da bova 
vstala. super, šla bom lahko na Wc! a ne še takoj. izmeril je moje 
noge, šel po kompresijske nogavice, mi jih obul in potem sem 
sedla. a načrt se je hitro spremenil. namesto vstajanja me je oblil 
pot, obšla vrtoglavica in sesedla sem se na posteljo. groza! kaj 
pa Wc, anka? moja trma se ni dala kar tako in po nekajkratnih 
poskusih mi je uspelo, da sem vstala in ob spremstvu prijazne 
medicinske sestre odšla do stranišča.to je bila moja prva zmaga 
po operaciji!

medicinski “brat,” ki je delal na intenzivi,  je poklepetal z menoj. 
gospa poleg mene je zastokala, ko ji je dal zdravilo v kanilo in ker 
je videl, da jo boli, ji jo je odstranil in ji dal novo na drugo roko. 
Hvaležno se mu je nasmehnila in bilo mi je prijetno, ko sem čutila, 
da mu ni vseeno, kako je z nami.

sredi dneva so mene in gospo poleg mene odpeljali na oddelek 
bili sva sami v sobi in ko je prišla v sobo medicinska sestra, ki je 
delila terapijo, se je zaradi odprtih vrat sunkovito odprlo okno. 
začela je kričati na naju, kaj misliva, če sva nepismeni, da lepo 
piše na oknu, da se ne sme odpirat. zanimalo jo je, katera ga 
je odprla. obe s sotrpinko sva bili začudeni, saj nobena še ni 
vstala, ker so nama zabičali, da sami ne smeva še vstajati. to sem 
medicinski sestri tudi povedala in ji pojasnila, da se nobena ni 
okna niti dotaknila in da je bil gotovo še od prej priprt, zdaj pa ga 
je odprl veter, ker so bila odprta vrata. le grdo me je pogledala 
in odhitela ven. očitno bo še pestro te dni, sem si potiho mislila 
in nisem se zmotila. 

Počasi so se mi vračale moči in ker so mi rekli, naj čim več hodim, 
sem to tudi počela. gospa poleg mene je lahko le šepetala, ker je 
imela zaradi intubacuje med operacijo prizadet govor. a vseeno 
sva kaj poklepetali in si tako krajšali čas. drugi dan je na prazno  
posteljo prišla nova soseda in bilo je še več priložnosti  za klepet. 
Pacientka poleg mene je pozvonila na zvonec, ker se ji je mudilo 
na stranišče, a ni smela sama. od nekod sem zaslišala glas, da 
kdo zvoni in potem sem opazila na steni ob vratih domofon iz 
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katerega je prišel ta glas. ko sem temu glasu pojasnila, da bi 
gospa rada šla na stranišče, je rekel, naj počaka, ker imajo predajo 
službe. Pojasnila sem, da se ji zelo mudi in da potrebuje pomoč 
takoj. ker pomoči ni bilo, sem ji jaz pomagala iti do stranišča in 
ko je končno prišla medicinska sestra, sva jih obe slišali, ker sva 
bili tako neodgovorni. gospa bi morala iti kot kaže kar v postelji 
na vodo in to brez kahlice!

Ponoči smo bile žejne in smo popile ves čaj. zjutraj je pacientka 
poleg mene segla po vrečki z bonboni, da bi si osvežila usta 
in ravno takrat je prišla medicinska sestra v sobo. uboga moja 
soseda, kako jih je slišala! da kaj misli, da se je celo noč fi lala z 
bonboni, kako bo šla pa potem na blato! ker medicinska sestra 
ni slišala njenega šepeta, sem se jaz oglasila in ji povedala, da je 
gospa vzela le en bonbon, ker nam je zmanjkalo čaja. srepo me 
je pogledala in mi rekla, če sem odvetnica te gospe. Pa sem rekla, 
da sem. še to sem ji hotela povedati, da bi bila s plačo gotovo na 
boljšem, če bi bila odvetnica, ne pa le navadna medicinska sestra, 
pa je jezno odvihrala ven.

Ponoči se me je ob obračanju v postelji lotila obupna vrtoglavica. 
ah, sem si rekla, najbrž sem se prehitro obrnila, pa se mi je pritisk 
zrušil. a ni in ni bilo bolje, zato sem pozvonila in ko so prišle 
medicinske sestre, sem pojasnila, kako  mi je. v zadnjico sem 
dobila injekcijo in to je bilo vse do jutra, ko je vrtoglavica še kar 
trajala in počutila sem se obupno. ko sem se ob oprijemanju 
postelj prebila do kopalnice, sem si s hladno vodo umivala obraz, 
da bi mi odleglo, a bilo je brez učinka. ko sem prišla iz kopalnice, 
so jutranje medicinske sestre ravno postiljale in ko sem vprašala, 
če je kje zdravnik, ker mi ni dobro, mi je ena rekla, da kaj ga pa 
“serjem,” da me je zgrabila panika, ker bo treba domov, da so 
nočne medicinske sestre povedale, da ga lomim. a tako, pol ga 
le lomim...za kaj se mi pa potem tako vrti in mi gre na bruhanje, 
če ga lomim?

ko je prišel fi zioterapevt, mi je pojasnil, da se mi je po operaciji 
očitno povečala oteklina in je najbrž to povzročilo vrtoglavico. 
za ta dan mi je svetoval le ležanje in mi prav lepo in udobno 
namestil odejo v postelji. tako mi je šlo počasi na bolje. zelo sem 
mu bila hvaležna.tudi popoldansko osebje je bilo prav prijetno 
in vsi smo se nasmejali ob šalah, ki jih je eden povedal. Prijazna 
medicinska sestra me je potolažila, da se pač občasno dogaja, da 
pride do takih težav, kot so moje in to me je pomirilo.

Prišel je dan odhoda domov. bila sem presrečna in čeprav sem 
vedela, da bom doma sama za vse, sem komaj čakala, da pridem 
v svojo posteljo.

ko sem doma razmišljala o vsem doživetem, sem si rekla, da se 
že tako ali tako trudim, da bi bila  dobra medicinska sestra, a se 
bom od zdaj naprej še bolj trudila. ne bom rekla, da mi vedno 
uspe, saj sem tudi jaz le človek, poln napak ter slabosti, a ko je 
človek bolan in nemočen, še bolj potrebuje prijazno besedo in 
topel pogled.

zato, dragi moji, ne samo kot medicinsko osebje, ampak tudi kot 
človek človeku podarimo drug drugemu čim več lepih besed, 
dobre volje in nasmehov, ki nikogar nič ne stanejo, delajo pa 
čudeže!

Tone Pavček 
(vir Siol.net)

Pripravila Nina Vidiček

Misel, vredna 
večkratnega 
prebiranja

Ne verjemite njim, ki vam pravijo:
“Ta svet je grozen, grob, grd.”

Ni res.
Res je, da je lahko še hujši.

Toda za vas je to vaš edini svet,
edini, ki v njem živite, da se v njem udomite
in ga vdobrem naravnate po svoji podobi.

Ne verjemite tudi njim, ki vam pravijo:
“Življenje je trdo, trpko in težko.”

Ni res.
Res je, da je lahko še hujše.

Toda za vas je to življenje edino,
 enkratno in neponovljivo.

Vaše je, da iz njega naredite vse,
kar je v dobrem mogoče.

Ne verjemite komurkoli in karkoli.
Verjemite pa, če morete,

moji zgodbi:

Nekoč, pred leti,
ko me je kot strela z jasnega zadelo hudo,

mi je star mož, živi modrec,dejal:
“In nikar se odslej ne boj življenja!”

Tako zdaj jaz govorim po njem
podobne besede za vas:

“Ne bojte se življenja!
Naj pljuska v vas z vso silo in v vse žile,

naj vas nese ali zanese, le ne pustite, da vas spodnese.
In imejte ga radi, da bo tudi ono, življenje, imelo rado vas!”

(Tone Pavček)
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Dejanje odpuščanja

nekoč sem prebrala čudovito zgodbo o  županu.

Nek večer davnega leta je župan obiskal sodišče v 
najrevnejšem predelu mesta, predlagal sodniku, naj 
gre domov in sam prevzel njegovo delo.

Njegov prvi primer je bila starejša ženska, aretirana 
zaradi kraje kruha. Ko jo je vprašal, če je kriva ali 
nedolžna, mu je tiho odgovorila: «Kruh, vaša milost, 
sem potrebovala za svoje vnuke.«

»Nimam izbire, kaznovati vas moram,« se je glasil 
županov odgovor. «Deset dolarjev ali deset dni ječe.« 
Toda hkrati, ko je razglasil kazen, je v svoj klobuk 
vrgel deset dolarjev. Nato je vsem v sodni dvorani 
naložil pol dolarja globe. Kaznovani so bili zato, ker 
so živeli v mestu, kjer mora babica krasti, da bi lahko 
nahranila svoje vnuke. Kar predstavljajte si začudenje 
tistih v dvorani, ki so mislili, da je bil primer popol-
noma nedvoumen in jasen.

Ko so vsi prispevali svojih 50 centov, je babica plačala 
svojo kazen in zapustila sodno dvorano s 47 dolarji 
v žepu.

Pravijo, da je prijaznost olje, ki v življenju odstrani vsa 
trenja. a velikokrat je lažje biti zavirajoči pesek kot 
gladilno olje, lažje je soditi, zavreči in grajati tiste, ki se 
prebijajo skozi življenjske skušnjave in bridkosti. kljub 
temu pa lahko dejanje prijaznosti ohladi trenja in pomaga 
nekomu, da ne odneha in se bori naprej.

Kako daleč boste prišli v življenju, je odvisno od tega, 

kako skrbni ste do mladih, 

kako sočutni do starih,

kako ste usmiljeni do tistih, ki se prebijajo s težavo, 

kako strpni ste do šibkih in do močnih,

kajti v svojem življenju boste zagotovo  
prehodili vse faze. 

Prijaznost besed ustvarja zaupanje.

Prijaznost misli ustvarja modrost.

Prijaznost darovanja ustvarja ljubezen.

Pripravila Nina Vidiček Zimi v slovo ...
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Toni Glücks

Ob koncu moje delovne poti se mi je 
utrnila misel, da imam iz spoštovanja 
do vseh sodelavk in sodelavcev, ki so 
zadnja desetletja delali ali še delajo na 
Pljučnem oddelku, dolžnost obuditi 
spomine na razvoj Pljučnega oddelka 
Splošne bolnišnice Novo mesto.

Pljučni oddelek ima velik pomen za pre-
bivalce dolenjske, bele krajine in Posavja, 
ki so se desetletja zdravili zaradi bolezni 
dihal. oddelku gravitira približno 100 000 
odraslih prebivalk in prebivalcev oziroma 
približno 5%  slovenske populacije.

Po koncu druge svetovne vojne je pre-
bivalce zelo  morila tuberkuloza pljuč, 
ki je imela razsežnost  hude epidemije. 
iz pripovedovanja starejših kolegov in 
kolegic je bilo razbrati, da skorajda ni bilo 
hiše v teh krajih, v kateri ne bi vsaj en član 
družine zbolel za to boleznijo.

Prim. dr. iva smrečnika, dr. med., specialista 
ftiziologa, sem spoznal ob svojem prihodu 
na Pljučni oddelek leta 1971. takrat je bil 
že hudo bolan in na bolniški postelji. v 
novo mesto je prišel kmalu po letu 1945 
in je takoj začel organizirati široko mrežo 
antituberkuloznih dispanzerjev, ker se 
je zavedal pomembnosti preventive v 
obvladovanju širjenja bolezni, za katero 
takrat še ni bilo uspešnih zdravil. v bolnišnici 
je imel na razpolago samo nekaj postelj v 3. 
nadstropju internega oddelka. dosegel je 
gradnjo nove stavbe Pljučnega oddelka, ki 
je bila kljub velikim težavam in precejšnji 
zamudi leta 1953 končno dokončana. Po 
pričevanju starejših kolegov in kolegic je 
bilo 120 postelj takoj zasedenih.

Prim. dr. ivu smrečniku je takrat na oddelku 
pomagala velena zakrajšček sever, dr. med., 
kmalu pa se jima je pridružil smiljan trobiš, 
dr. med. ob delu v bolnišnici so delovali tudi 
v antituberkuloznih dispanzerjih v krškem, 
trebnjem, črnomlju, kočevju, šentjerneju 
in Žužemberku.

v novem mestu je bil vodja dispanzerja prim. 
dr. špiler. Pritisk tuberkuloznih pacientov na 
oddelek je bil še nekaj let tako močan, da na 
oddelku ni bilo možno zdraviti pacientov z 
drugimi obolenji dihal.

Da se ne pozabi...
Po letih požrtvovalnega dela in s pomočjo 
novih in vse bolj učinkovitih zdravil je bila 
končno epidemija tbc obvladana. nove 
primere bolezni so lahko, zahvaljujoč 
dobremu delu atdjev, odkrili zgodaj, ob 
sodelovanju pacientov in z učinkovitimi 
zdravili so bile tudi ozdravitve uspešne, 
skoraj stoodstotne. tako tbc končno ni 
bila več osrednja težava pulmologije in 
naenkrat je prišel v ospredje cel spekter 
različnih bolezni dihal, ki so bile do takrat 
v ozadju. istočasno so se razcvetele znan-
stvene raziskave na področju fiziologije 
in patofiziologije dihal. menim, da so 
bila sredi 2. polovice 20 stoletja v okviru 
interne medicine najbolj dinamična doga-
janja prav na področju pulmologije.

bil sem srečne roke, da sem se prav takrat, 
leta 1971, odločil za specializacijo interne 
medicine in delo na Pljučnem oddelku, 
tako da sem dobesedno “padel not” v 
neverjetno razgibano dogajanje.

ob podpori takratne predstojnice velene 
zakrajšček sever, dr. med., sem v času 
specializacije opravil še dvosemestralni 
podiplomski študij pulmologije, kmalu 
za menoj je isto pot prehodil kolega 
ivan Hećimović, dr. med. Po vrnitvi 
s specializacije leta 1975 sva se oba 
zavedala, da je prilagajanje oddelčnega 

dela novim zahtevam osnovni pogoj za 
obstoj in napredek oddelka.

kazuistika se je v teh letih na oddelku hitro 
spreminjala. vse več je bilo pacientov, 
hospitaliziranih zaradi akutnih bolezni 
dihal, kroničnih obstruktivnih bolezni, 
astme, malignih bolezni pljuč in bolezni 
intersticija in pleure.

ob nesebični podpori starejših kolegov in 
kolegic smo na temeljih starega oddelka 
začeli graditi nov, sodoben Pljučni oddelek, 
ki naj bi v celoti pokrival potrebe odrasle-
ga prebivalstva v regiji po diagnostiki in 
terapiji bolezni pljuč na sekundarnem 
nivoju. zdravnik Hećimović, dr. med., je 
prevzel skrb za razvoj na področju funk-
cionalne diagnostike, jaz pa na področju 
patomorfološke diagnostike.

bronhoskopije z rigidnim bronhoskopom 
sem začel delati že leta 1975. slabi dve leti 
po prvi opravljeni bronhoskopiji s pomočjo 
upogljivega instrumenta v sloveniji smo 

 Antun 
Glücks, 
dolgoletni 
predstojnik 
Pljučnega 
oddelka 
(osebni arhiv 
A.G.)

 Kolektiv Pljučnega oddelka danes (arhiv Plj. odd.)

ozrimo se nazaj
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Po številu primerov so bile na prvem 
mestu kronične obstruktivne bolezni pljuč, 
sledile so akutne pljučne bolezni, maligne 
bolezni, bolezni intersticija...zadnja leta 
smo na oddelku letno zdravili 10 do 20 
pacientov zaradi tuberkuloze pljuč. Po 
statističnih podatkih je bilo že vrsto let 
okrog 5% pacientov s pljučnimi boleznimi 
iz regije napotenih v terciarne ustanove. 
menim, da je to najbolj objektiven kazalec 
dosežene kakovosti in strokovnega dela 
na oddelku.

Pacienti so imeli vsa leta na oddelku 
zagotovljeno kakovostno zdravstveno 
nego, kar je nedvomno zasluga dobro 

 Kolektiv Pljučnega oddelka v petdesetih letih in leta 1978 (arhiv Plj. 
odd.)

tudi v novem mestu uspeli pridobiti takrat 
dragocen fiberbronhoskop in od takrat 
so se bronhoskopije opravljale z vse bolj 
upogljivimi bronhoskopi.

diagnostični rezultati so ob sodelovanju s 
citologinjo nado but cigler, dr. med., bili 
vedno zelo dobri in primerljivi s tistimi iz 
večjih ustanov. Prav tako smo s citologinjo 
ciglerjevo in radiologinjo branko 
stracenski, dr. med., uvedli diagnostične 
transtorakalne punkcije perifernih lezij v 
pljučih. Žal pa smo morali kljub dobrim 
rezultatom metodo opustiti, ker nam ni 
uspelo pridobiti rentgenskega aparata z 
gibljivo glavo.

Pri funkcijskih preiskavah smo bili sprva 
omejeni samo na meritve vitalne kapacitete 
in forsiranega izdihanega volumna zraka v 
sekundi. zavedali smo se, da je to daleč pre-
malo in da pri številnih pacientih ne moremo 
opraviti po doktrini nujne diagnostične 
obdelave. za razširitev funkcionalne diag-
nostike so bila potrebna, ob že pridobljenem 
znanju, še visoka finančna sredstva za nakup 
potrebnih aparatov. bolnišnica teh sredstev 
ni bila sposobna zagotoviti, zato sva s kole-
gom radiologom Hećimovićem, dr. med., 
potrkala na številna vrata, z namenom 
pridobitve potrebnih sredstev  za nakup 
aparatov za merjenje difuzijske kapacitete 
pljuč, rezidualnega volumna in opravljanje 
nespecifičnega provokacijskega testa, takrat 
že nepogrešljivih parametrov v diagnostiki 
kroničnih pljučnih bolezni. uvedli smo tudi 
pomembno laboratorijsko preiskavo, plinsko 
analizo arterijske krvi.

alergološko testiranje so za naše potrebe 
opravljale kolegice dermatologinje v 
njihovi alergološki ambulanti. istočasno 
z nakupom potrebnih aparatov nam je 
uspelo obnoviti tudi izpraznjene prostore 
v prvem nadstropju gradiča kamen, kamor 
smo aparate namestili. ob tem smo prido-
bili še prostor za snemanje ekg-ja, prostor 
za specialistično ambulanto in delovni 
sobi za zdravnike, predstojnika oddelka, 
oddelčno pisarno in sobo za dežurnega 
zdravnika.

v 80. letih smo prvi med oddelki bolnišnice 
začeli uvajati računalniško vodenje 
podatkov o pacientih, od sprejema do 
odpusta. ustrezni program smo na oddelku 
ob pomoči zunanjega strokovnjaka 
ustvarjali in izpopolnjevali več kot leto dni. 
Posluževali smo se ga več kot deset let.

leta 1992 smo po dolgotrajnih in na-
pornih pogajanjih s predstavniki zavoda 
za zdravstveno zavarovanje končno uspeli 
v sklopu oddelka odpreti nujno potrebno 
specialistično pulmološko ambulanto.

število pacientov, zdravljenih na oddelku, 
se je iz leta v leto povečevalo, ustalilo se 
je pri dobrih tisoč pacientih letno. ob tem 
se je čas hospitalizacije ves čas skrajševal 
in je v zadnjih letih postal popolnoma 
primerljiv s tistim na internem oddelku. 
zato smo lahko ustrezno zmanjšali število 
bolniških postelj na 30, kar zadošča potre-
bam oddelka.
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Toni Gašperič

Repete
opazil sem jo že od daleč. Hodila je 
elegantno kot lipicanec po zvokih 
straussovega valčka. bila je lahkotna kot 
rudolf nureyev v čajkovskega labodjem 
jezeru. domala lebdela je kot ptičje 
pero, ki se počasi spušča na zemljo kot 
ostanek ptiča, ki ga je napadla ujeda. kot 
snežinka v decembrskem zaledenelem 
decembru. bila je v belem. nedolžna 
kot buonarrotijev angelček v palači Pitti. 
kot dojenček pri krstu. kot devica preveč 
pokroviteljske in posesivne matere. s 
seboj je z nevidnim povodcem vlekla 
fagotista, majhnega možiclja s kot nade-
vana paprika velikimi očmi. vedel sem, 
da bo slavnostni govornik na odprtju 
poletnih glasbenih dogodkov.

opazila me je. kot klop, ki začuti toplino 
človeškega telesa, se je spustila name, 
ovila mi je roke okrog  vratu in me stisnila 
k sebi. dišala je po jasminu, ki ga je za hip 
oplazil dim kubanske cigare. spreletel 
me je srh, zaščemelo me je v želodcu 
in v nožnem palcu  sem začutil pekočo 
bolečino. spomin  pozabljene strasti.

»Živ’jo,« je rekla. »Prej bi te pričakovala v 
Prekmurju kot tu.«

vključil sem spomin, a iz njega nisem 
mogel iztisniti, kdo je.

»boš kaj spila?« sem jo vprašal, ko je 
prisedla k mizi, kjer je že zavzel stol 
fagotist.

»veš, da ne pijem alkohola. no, pivce na 
leto že. stekleničko.«

»sok, vodo z okusom?«

»nisem končala. malo pivo sem letos že 
konzumirala, zato bom zdaj veliko.«

na odru se je pripravljal za nastop trio 
kitar. v katalogu prireditev je pisalo, da 
so svetovno znani  in da prihajajo iz 
nemčije. igrali da bodo skladbe klasičnih 
mojstrov. Publike ni bilo veliko, kar je 
povsem razumljivo za kraj, kjer sicer 
kraljuje frajtonarica, od klasike pa odojki 
in janjci na ražnju.

»Pa še vodko bi, da se kelnar’ca ne bo 
sprehajala, kot da se je nažrla verolaxa. 

da ne bo motila koncerta. blazno rada 
imam kitarske trie. nora sem nanje.«

in je pila. kot dežja lačna zemlja. kot 
žolna. kot človek, pri katerem se pojav-
lja sladkorna bolezen, pa si tega noče 
priznati. kolikor dlje je trajal koncert, 
toliko bolj se ji je zapletal jezik, ko je raz-
predala o padcu berlinskega zida, kar je 
pripomoglo k temu, da smo sploh lahko 
priča vrhunskemu glasbenemu dogodku, 
ki se odvija pred nami. oči so se ji pričele 
stekliti, pred predzadnjo skladbo je 
strmela vame s frnikulama, rahlo obarv-
anima z rdečimi žilicami. Fantje so končali 
z igranjem, naveličana in zdolgočasena 
publika je medlo zaploskala, posamezniki 
so se že odpravili k izhodu, ko je zakričala: 
»repeteeee!«

dvorišče je otrpnilo. nemški trio se je 
priklanjal, gledalci pa so pogledovali k 
naši mizi. videli so, da ne sedijo za njo, 
razen mene, someščani, pač pa priznani 
fagotist, elegantna ženska iz ljubljane, 
predsednica prireditvenega odbora 
in osnovnošolska profesorica glasbe. 
dovolj trdno zagotovilo, da so bili nemški 
kitaristi enkratni, neponovljivi, da gre za 
nekaj več, kot so lahko sami dojeli, kaj 
šele razumeli. Prvi je zavpil »repete« 
podjetnik, ki je spravil na tržišče brivske 
aparate, s katerimi se lahko moški obri-
jejo tudi pod vodo, pritegnila mu je žena, 
frizerka z mojstrskim izpitom, kupljenim 
v karlovcu, in že nekaj sekund za tem, 
je odmevalo od grajskih zidov: «repete, 
repete, repete!«

Primaknila se je k mojemu desnemu 
uhlju, da sem začutil njeno z alkoholom 
napolnjeno sapo in šepnila: »kakšna štala. 
repete je bil namenjen natakarici, ne pa 
brenkačem iz okolice berlina. idioten.«  

usklajenega timskega dela vseh zaposlenih 
na področju zdravstvene nege. ob tem je 
bil vsak pacient obravnavan individualno 
in z veliko mero empatije. 

Postopoma nam je na oddelku uspelo 
uvesti respiratorno fizioterapijo kot in-
tegralni del zdravljenja večine hospi-
taliziranih pacientov in s tem dodati še 
en pomemben dejavnik  k izboljšanju 
obravnave pacientov na oddelku.

vodstvo bolnišnice smo leta dolgo opo-
zarjali na potrebo po obnovi oddelka. 
veliki met nam je uspel leta 2003, ko se 
je začela temeljita prenova. Po enem letu 
smo izpolnjevali praktično vse pogoje za 
delovanje sodobnega bolniškega oddelka, 
na katerem je omogočeno optimalno 
strokovno delo za zaposlene, prav tako 
pa je zagotovljeno prijetno počutje 
pacientom.

za dosežene cilje so bila potrebna leta 
entuziazma, stalnega učenja, kot tudi 
fizičnih in psihičnih naporov celotnega 
kolektiva Pljučnega oddelka. Priznanje za 
to gre, ne da bi jih omenjal poimensko, 
vsem zdravnikom in zdravnicam, ki so ali 
še delajo na oddelku, vsem srednjim in 
diplomiranim medicinskim sestram, med 
katerimi so nekatere prišle na oddelek 
takoj po zaklučenem šolanju in še danes 
vztrajajo. Priznanje si seveda zasluži tudi 
administrativno osebje.

zasluge gredo tudi fizioterapevtkam, ki 
smo jih zadnja leta imeli že za svoje, kjub 
temu da formalno prihajajo na oddelek iz 
samostojne službe za fizioterapijo.

nekaj mesecev pred upokojitvijo leta 2010 
me je mlajša kolegica vprašala, v katerem 
obdobju mi je bilo na oddelku najlepše. 
brez razmišljanja sem odgovoril, da so mi 
bila prav vsa leta na oddelku enako lepa. 
opravljal sem delo, ki sem ga imel iskreno 
rad, kljub mnogim grenkim trenutkom mi 
je nudilo neizmerno zadovoljstvo. vsa leta 
sem delal v zelo homogenem kolektivu. 
neštetokrat smo skupaj delili veselje in 
žalost, smeh in solze. Ponosen sem na 
svoj vzdevek “ata,” kot so me na oddelku 
klicali zadnja leta. danes sem vesel, da se 
na oddelku rešuje kadrovsko pomanjkanje 
zdravnikov, da je zagotovljen strokovni 
napredek in da se bo moja pripoved na-
daljevala z novimi poglavji.

kulturne drobtinice
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SILVA MOHORČIČ je upokojena 
gospa, ki piše pesmi in jih z 
veseljem prebere, objavljene v 
Viziti. O sebi pravi, da je še vedno 
Gorenjka, čeprav že od 1978 leta 
živi na Dolenjskem. Rada se vrača 
v “svoje” kraje, kjer obuja spomine 
na mladostna leta. In ti spomini so 
čudoviti .

Po dolenjsko se ni naučila niti 
malo govoriti, pa tudi prizadeva si 
ne, ker pravi, da bi bila sama sebi 
smešna. ne, ni bila učiteljica, če ste 
pomislili na to. na bledu je končala 
gostinsko šolo, čeprav je kuhanje ni 
nikoli preveč veselilo. veselilo pa jo 
je branje in odkar se je naučila prvih 
črk, bere vsak dan. niti en dan ji ne 
mine brez knjige.

ima tri otroke, ena od njih je naša 
kolegica, medicinska sestra eva. 
gospa silva pravi, da ji ni jasno, kdaj 
so minila leta in so otroci odrasli.

dve leti, odkar je upokojena,  piše, 
veliko piše in to z veseljem. svoje 
izdelke rada pokaže drugim, jih 
recitira na literarnih srečanjih in ob 
raznih drugih kulturnih dogodkih. 
Povsod gre rada, če jo le povabijo in 
če vidi, da je poslušalcem všeč, kar 
napiše, je to samo vzpodbuda in še z 
večjim veseljem dela dalje, saj:

dokler bo imela ideje,

dokler jo bo pisanje veselilo,

dokler bodo ljudje brali njene 
pesmi ... bo pisala.

in če bi ji kdo to vzel, bi ji vzel vse, 
“skoraj” vse, in ji ranil srce.

Silva 
Mohorčič

KRUH

Če potepuh 

prosi te za kruh ,

mu ga daj,

morda nekoč ,

ti vrne ga nazaj .

Je vsakdanja hrana ,

najbolje ga zna speči mama .

Posebno omamno diši 

iz domače peči .

Ko mesiš testo,

vrata zapri,

da se ne prehladi.

Lepo zapečen,

zlato-rumen,

sočna sredica,

še boljši je kot potica.

Če ti ga kdo ponuja,

ne brani se,

to darilo,

dragoceno je.

Če pade na tla,

spoštljivo poberi ga.

Brez kruha je hudo,

to izkušeni povedo.

Naj bo za vse kruha dovolj,

lakote se pa boj.

O MAMAH NI NIKOLI 
POVEDANO VSE

Mama je središče sveta,

z njo se začne 

in vse konča.

Brez mame ne gre, to se ve.

Kdo najlepše poboža?

To je mamina roka ,

ki pestuje in tolaži otroka.

Grenka je mamina solza;

le ona odpušča,

veliko in preveč dovoli,

z veseljem daruje,

plačila ne pričakuje.

Mame se opehariti ne da,

njeno srce vse zazna.

Vredna je več kot si misli

in več kot dobi,

zapomnite si.

Mama pa ni samo mama,

je tudi gospa in dama.

Dama tudi doma.

Eleganca ji nekaj pomeni,

čeprav ni poceni.

Kdo ne pozna “hotela Mama,”

tam se vse dobi,

od velike do najmanjše stvari.

Zasluži si spoštovanje,

to smo ji dolžni vsi, 

in čim dlje naj živi.
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p. Marko Novak

Število sedem je prispodoba polnosti – 
tudi v naši kapeli
Sveti oče Benedikt XVI., ki je nedavno odložil papeško službo, nam je ob XXI. Svetovnem dnevu 
bolnikov napisal poslanico, katere sveto jedrce je služenje usmiljenega samarijana, ki nas po 
Jezusovi besedi napoti v življenje takole: »Pojdi in ti delaj prav takó!« (Lk 10,37).

V tem duhu in 
razpoloženju je naše 
občestvo praznovalo 
sedmo obletnico blagoslo-
vitve naše bolnišnične 
kapele in hkrati njen 
god. Med nami je bil 
kot praznični gost novi 
župnik bolniške župnije v 
ljubljani br. Toni Brinjovc 
iz skupnosti minoritov; 
z njim smo somaševali: 
naš župnik p. Simon Peter 
Berlec, direktor škofijske 
karitas g. Igor Luzar, naš 
novomašnik p. Jan Cvetek in bolniški 
duhovnik p. Marko Novak, ljudsko 
petje pa je spremljal na prenosni ig-
ralnik p. Tadej Inglič.

direktorica bolnišnice gospa mira retelj 
je gosta in zbrano občestvo pozdravila 
zelo prisrčno, s središčno mislijo 
papeževe poslanice, in poudarila tudi 
potrebo po duhovni oskrbi bolnikov. 
zelo toplo in pozorno je predstavila 
počastitev bolniškega duhovnika naše 
bolnišnice, ki mu je bilo na novoletnem 

srečanju izročeno priznanje 
bolnišnične skupnosti, gostu 
pa je med drugimi ljubezni-
vimi spodbudami zaželela 
podobno počastitev tudi v 
ljubljani.

v nagovoru je br. toni 
brinjovc usmeril pogled v 
prihodnost, v večnost, v vé-
liko upanje… pot, ki vódi na 
obzorje večnega, je sočutje, 
ki ga vsi naši odnosi večkrat 
pogrešajo, bolnikom pa je 
še posebej potrebna opora, 

ki hrani zaupanje in poživlja moč upanja. 
s svojo živo, zelo toplo in čutečo besedo 
nam je približal tudi marijo pod križem – 
v duhu evangelija po janezu – in ob njej 
našel tudi bolníce in bolnike pod križem!

dobrotnika bolnišnične kapele zakonca 
ema in rudi Poreber sta se gostu prisrčno 
zahvalila in poudarila tudi tole: »ob sklepu 
praznovanja sedme obletnice in godu 
naše kapele, posvečene lurški materi 
božji, vam želimo mnogo blagoslovov, 
notranje lučí in moči v vašem služenju 
občestvu bolniške župnije, pa tudi na 

drugih poteh, še posebej v vaši skupnosti 
frančiškovih bratov minoritov! naj vas 
medsebojna povezanost v bratstvu vse 
krepi za dragoceno poslanstvo v hišah 
preizkušenj, trpljenja in upanja!«

naj kratek pogled na praznovanje skle-
nem z iskreno zahvalo vodstvu naše 
bolnišnice za vso naklonjenost in čuteče 
sodelovanje, še enkrat za počastitev in 
priznanje; osebju za odprt, ljubezniv 
odnos in lepo sodelovanje; osebju v 
kuhinji za okusen prigrizek po bogoslužju; 
bolnícam in bolnikom, pa tudi svojcem, 
za njihove darove iz trpljenja, bolečine, 
hrepenenja in upanja; ne nazadnje pri-
jateljem bolnišnične kapele, dobrotnikom 
in mojim bratom v skupnosti za njihov 
delež iz dobrote, molitve, sodelovanja… 
bog povrni vsem z obiljem dobrotnih 
blagoslovov!

in še postno-velikonočno voščilo: naj bo 
pot v velikonočni praznik posuta z darovi 
sočutja, medsebojne podpore, skrbnosti 
in zvestobe, v duhu spreobrnjenja k lep-
oti, resnici in ljubezni – naj velikonočno 
zmagoslavje darovane ljubezni zmaga 
tudi v vsakem izmed nas!

mi - vi - oni
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 Hermina 
Smrečnik
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Cirila Gradišar

10  let  Društva upokojencev 
Splošne  bolnišnice Novo mesto

Pisalo se je leto 2003, ko se je na 
pobudo adolfa šuštarja in še nekaterih 
upokojencev pričelo z ustanavljanjem 
du splošne bolnišnice nm. ustanovni 
sestanek se je odvijal v restavraciji 
bolnišnice. imenovano je bilo vodstvo 
društva s predsednikom prim. milanom 
adamčičem, dr. med. v mesecu marcu 
je bilo društvo tudi uradno registrirano. 
namestnik predsednika je postal adolf 
šuštar, tajnica in obenem blagajničarka 
pa cirila gradišar. 

 Izlet v Logarsko dolino

 Pohod v Grčevje

 Otvoritev prostorov v bolnišnici

 Slušatelji predavanja
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Kaj, 10 let se je 
obrnilo?

Kako hitro je minilo!

Včasih se oglasim, vedno ne,

saj pogrešajo me ne.

Vseeno pa lepo je priti 

in se malo pogovoriti.

Dobili svoje smo prostore

in tu nam nihče nič ne more.

Na svojem mestu naša je Cirila,

ki vse potrebno postori,

da smo zadovoljni vsi.

Zdaj pa malo popraznujmo

in skupaj nove načrte snujmo

za naslednjih 10 let,

ko skupaj se dobimo spet.

Hermina Smrečnik         

Prvih pet let je imelo društvo svoje pros-
tore na sedežu sss novo mesto, po petih 
letih pa smo se razveselili novih prostorov, 
ki smo jih dobili v bolnišnici. imamo lepo 
urejene in prijetne prostore na lokaciji 
bivše lekarne na internem oddelku. 
vodstvo bolnišnice nam ves čas stoji ob 
strani, za kar smo jim nadvse hvaležni. Po 
milanu adamčiču je postala predsednica 
jožica majcen, upokojena v.m.s., cirila 
gradišar pa že vseh deset let ostaja na 
istih položajih.

v društvu je trenutno 78 članov, a vsi niso 
upokojenci bolnišnice. kljub visokemu 
številu upokojenih delavcev bolnišnice  
vse člane čudi, da se le-ti ne želijo družiti 
in udejstvovati v dejavnostih društva.

društvo ima vsako leto tri strokovna pre-
davanja, redne mesečne pohode, redno 
mesečno srečevanje s klepetom ob čaju, 
na športnem področju  treniramo pikado 
in balinanje, udeležujemo se šiu, vsako 
leto imamo vsaj tri delavnice, udeležimo 

se kulturnih prireditev, vsako leto gremo 
na F3Žo, pa na srečanje v dolenjskih 
toplicah, tudi izlet je organiziran vsako 
leto, sodelujemo v projektu za »boljšo 
kakovost življenja starejših na domu«, ne 
pozabimo na naše upokojence v dso in 
vseh, ki dopolnijo visoko starost (80 ali 90 
let ). 

delovanje društva je pestro, zanimivo, a 
želja vseh članov je, da se število članov 
poveča, saj to je naše, bolnišnično 
društvo upokojencev.

naj vam ti posnetki povedo, da nam je v 
društvu res lepo in vabljeni med nas!

 Kuharski tečaj

 Udeležba na stavki v Ljubljani

 Cirila “kasira” članarino

 Zakaj se nam ne pridružite?

 Sredina srečanja ob čaju   
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Marjanca Čegovnik

Udeležili smo se 
splošne stavke javnega 
sektorja
Splošna stavka javnega sektorja je potekala v sredo, 23.1.2013, v času 
med 7. in 19. uro, na delovnih mestih in zbornem mestu ter s protestnim 
shodom v mestnem središču – na Glavnem trgu. Tudi zaposleni v Splošni 
bolnišnici Novo mesto, razen zdravnikov, smo se pridružili splošni stavki 
javnega sektorja.

v skladu z zakonodajo je bilo v času stavke poskrbljeno za obravnavo vseh 
urgentnih primerov, vseh primerov, ki so se že obravnavali v bolnišnici, pa tudi 
vseh naročenih primerov za storitve z dolgimi čakalnimi dobami. to pomeni, 
da so bili obravnavani vsi pacienti, ki so bili 23.1.2013 naročeni za pregled 
v ambulanti ali na sprejem v bolnišnico in niso bili prenaročeni. storitve za 
prenaročene paciente se bodo opravile v čim krajšem času.

medicinske sestre zahtevamo:
kadrovske normative (zaradi •	
preobremenitev in izgorelosti na 
delovnem mestu),
dostojanstvo na delovnem •	
mestu (zaradi številnih groženj o 
odpuščanju),
plačilo za opravljeno delo (za vse •	
opravljene ure dela).

v zdravstvu še vedno nimamo 
pravilnika o standardih in 
normativih, ki so nadvse pomembni 
za zagotavljanje kakovostnih 
zdravstvenih storitev in s katerim 
bi se določili tudi elementi za 
sistemizacijo delovnih mest, hkrati 
pa pacientom zagotavljali največjo 
možno stopnjo varnosti. 

zlasti v zadnjem času, ko je očiten 
vse večji razkorak med potre-
bami pacientov in razpoložljivim 
kadrom, smo izpostavljeni vse 
večjim obremenitvam. ob nespre-
menjenem obsegu zaposlovanja 
se programi zdravstvenih storitev 
povečujejo. zaradi pomanjkanja 
časa, nenehnega hitenja in preo-
bremenjenosti se našim pacientom 
ne moremo posvetiti tako kot 
bi bilo potrebno in to lahko zelo 
vpliva na kakovost.

MAŠKARE V 
BOLNIŠNICI

nič čudnega, da se letos zima tako dolgo poslav-
lja, ko pa je naš fotografski objektiv v bolnišnici  
ujel eno samo maškaro. no, bila je prav prisrčna in 
nagajiva. Pika, prihodnje leto pripelji še gospoda 
Ficka!

Pika Nogavička v akciji
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Natalija Novak, Meta Kovačič

Veseli zimski utrinki z otroškega 
oddelka
v mesecu decembru smo zaključili z novoletnim bazarjem, kjer 
smo menjali voščilnice za prostovoljne prispevke.  Pri tem so nam 
bile v pomoč prostovoljke srednje zdravstvene šole Pikapolonice 
pod vodstvom mentorice 
mojce simončič. dijakinje 
so si po končani akciji z 
zadovoljstvom ogledale 
nove igrače, ki so bile tudi 
z njihovim trudom kupljene 
za male bolnike.

Prostovoljke Pikapolonice 
pri ogledu igrač

študenti rotary kluba so organizirali dvodnevno akcijo zbi-
ranja knjig v trgovskem centru Qlandia. zbrane knjige so podarili 
otroškemu oddelku sb novo mesto. Ponosni smo na njihovo do-
brodelno dejanje, zato se jim ob tej priložnosti iskreno zahvalju-

jemo v imenu bolnih 
vrtčevih in šolskih 
otrok na otroškem 
oddelku.

Študenti Rotary 
kluba pri predaji 
knjig

Prijetno nas je prese-
netil obisk prostovolj- 
nega društva srčne mamice 
iz škofje loke. Prostovoljke 
so v predprazničnih dneh 
obiskovale otroške oddelke 
slovenskih bolnišnic in nas 
razveseljevale z drob-
nimi didaktičnimi darili za 
otroke. Sprejem  daril iz rok članic društva 

Srčne mamice

Ponovno so nas obiskali tudi 
košarkaši kk krka. tokrat sta bila z 
nami smiljan Pavić in jaka klobučar. 
otroci so bili veseli njunega obiska, 
košarkašema so zastavili veliko za-
nimivih vprašanj. izvedeli smo, da 
ene športne copate nosijo le dva 
meseca. jaka jih pridno prezrači, 
nato pa shrani, smiljan pa še 
razmišlja, kaj bo počel z njimi. 
zaupal pa nam je, da v ljubljani 
obstaja košarkaško igrišče, kjer so 
v tla položeni izrabljeni košarkaški 
športni copati. razgovorili smo 
se tudi o najljubših filmih, glasbi, 
avtomobilih, knjigah... Prisotne so 
vprašanja bolnih otrok, pa tudi odgovori 
obeh športnikov, spravili v res dobro 
voljo. 

Košarkaša KK  Krka na 
obisku ...

v prazničnem času so nas obiskali mladi folklorniki oš drska pod 
vodstvom mentorice majde nemanič. zapeli in zaplesali so na ves 
glas, da je veselo odmevalo po celem otroškem oddelku.

“Ni kaj, dober glas seže v deveto vas!”

Mladi folkloristi OŠ Drska 
so zapeli in zaplesali

s svojim prostovoljnim lutkovnim navdihom so nas ponovno 
presenetili dijaki srednje zdravstvene in kemijske šole pod vod-
stvom mentorice janje vovko. lutkovno igrico “Pod medvedovim 
dežnikom” so kar dvakrat uprizorili in navdušili “bolno publiko”. 
tudi za mesec marec imamo  predstavo “razprodano”.

dijaki szkš med lutkovno igro
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Zimski 
likovni utrinki 

z otroškega 
oddelka  

ob koncu meseca decembra 
so nas ponovno razveselili 
člani dPm mojca in na obisk 
pripeljali dedka mraza in 
čarovnika tonija. otroci so bili 
veseli obeh, prav tako pa tudi 
daril, ki so jih za bolne otroke 
pripravili v dPm mojca. 

DPM Mojca, dedek Mraz 
in čarovnik Toni

veseli december nikjer ne mine brez peke piškotov, mar ne? tudi 
pri nas je mamljivo zadišalo po celem otroškem oddelku. Pridne 
otroške roke so 
nam pomagale 
ustvariti prav 
slastne piškotke.

Piškotki ...

letošnji pust je minil v znamenju pustnega ustvarjanja in kot 
naročeno je prišla na pustni torek v goste klovnesa iz skupine 
rdečih noskov. “rdeča noska” je otroke 
razveseljevala po sobah, medtem pa 
so jo nekateri pričakali kar v igralnici, 
med njimi maks smodiš. s plesom sta 
navdušila drug drugega, pa seveda tudi 
ostale na otroškem oddelku.

Ali ga prepoznate?

Maks Smodiš

ZAHVALE  
z otroškega  
oddelka

Zahvaljujemo se:
trgovini kalia, ker nam je podarila novoletno jelko,•	

rotary klubu novo mesto za poučne knjige,•	

vzgojiteljicam z dvora in šentjerneja za ročno izdelane •	
mehke igrače “objemčke,”

športnemu društvu malo mesto za podarjene igrače,•	

evi mirtek, sabini gričar, zari bartolj, simoni kermc, manci •	
in martinu Hrenu, andreji novak, oliverju roku murnu, 
dečkoma tianu in anelu in ge. barbari z radiološkega 
oddelka. vsem naštetim se v imenu otroškega oddelka sb 
novo mesto zahvaljujemo za podarjene različne igrače. z 
veseljem naj povemo, da so različni pliškoti že dobili nove 
otroške lastnike, ki bodo naprej skrbeli za njih.

Obenem se ponovno zahvaljujemo osebju v  šivalnici za 
pomoč pri izdelavi zaves in osebju v pralnici za pranje vseh 
podarjenih plišastih igrač.
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Gloria Šepec, Mojca Simončič

Prostovoljci nadaljujejo s svojim 
poslanstvom

Pregled letnih aktivnosti prostovoljcev: 
prijava na natečaj naj prostovoljka – naj •	
prostovoljec – naj prostovoljski projekt 
2012
delavnica o pustnih šegah na otroškem •	
oddelku 
izdelava izdelkov za akcijo dan za •	
spremembe pod okriljem slovenske 
fi lantropije – razdelili smo preko 250 vseh 
izdelkov
delavnica za materinski dan na otroškem •	
oddelku
obiski prostovoljcev pacientov in •	
starostnikov ob vseslovenski akciji dan za 
spremembe -  »ne PrePuščaj se toku, 
sPreminjaj tudi ti – Premagujmo 
osamljenost« 
obisk starostnikov dso trebnje•	
obisk starostnikov v dso impoljca•	
bralna čajanka s profesorico elizabeto •	
vardijan na temo »kako rad imam svoje 
telo«
obisk starejših v dso krško v okviru akcije •	
»druŽimo se – nisem rad sam«
delavnica ob dnevu otroške knjige na •	
otroškem oddelku
zaključek šolskega leta na loki•	
predstavitev naj prostovoljk na vašem •	
kanalu in v dolenjskem listu
predstavitev prostovoljstva na kongresu •	
zn
delavnica ob zaključku šolskega leta s •	
peko pice 
udeležba na podelitvi priznanj naj •	
prostovoljcem na brdu pri kranju
začetek sredinih delavnic na otroškem •	
oddelku z izdelavo izdelkov za novoletni 
bazar
organizacija izobraževanja za nove •	

Ko se ozremo nazaj, je za nami kar bogato leto. Obiski dijakov Srednje zdravstvene in kemijske 
šole v bolnišnici so potekali v mesecih, ko poteka šolski pouk. V letu 2012 so mladi prostovoljci 
skupaj opravili kar 843 obiskov. Še vedno obiskuje bolnike tudi gospod, ki zastopa odrasle 
prostovoljce. Na leto opravi 48 obiskov. Tako je skupna številka za leto 2012 narasla na 891, kar 
je največje število obiskov, odkar poteka prostovoljno delo v Splošni bolnišnici Novo mesto.

  Grafi kon 1: Število obiskov prosto-
voljcev v SB Novo mesto v letu 2012.

  Grafi kon 2: Število obiskov prosto-
voljcev na bolniških oddelkih

  Grafi kon 3: Pregled števila obiskov 
prostovoljcev po letih

prostovoljce
udeležba na Forumu o prostovoljstvu v •	
slovenskih bolnišnicah s predstavitvijo 
prostovoljnega dela v novomeški 
bolnišnici
sodelovanje pri anketiranju pacientov v •	
okviru projekta nutrition day
udeležba na srečanju mladih prostovoljcev •	
v organizaciji društva za razvijanje 
prostovoljnega dela  novo mesto
novoletno srečanje v novomeški •	
bolnišnici
predstavitev dela na lokalni tv vaš kanal•	
izdelava razstavnega panoja ob svetovnem •	
dnevu prostovoljcev
organizacija novoletnih bazarjev•	
mesečni sestanki s prostovoljci na šoli•	
predstavitve prostovoljnega dela v •	
medijih

Prostovoljstvo je na srednji zdravstveni 
in kemijski šoli že zelo utečena prosto-
voljna interesna dejavnost. zanimanje 
s strani dijakov je zelo veliko. Povečalo 
se je zanimanje za prostovoljno delo na 
otroškem oddelku, kjer posebno pozor-
nost prostovoljci namenjajo varnosti 
otrok in vsem oblikam druženja z mladimi. 
mentorici skušata dijakom pokazati, kako 
pomembna sta prijateljstvo in medse-
bojno druženje. 

mi - vi - oni



61

služba za fizioterapijo v splošni bolnišnici novo mesto je 
samostojna organizacijska enota, opredeljena kot skupna 
medicinska dejavnost z zelo širokim delokrogom, saj s svojim 
specifičnim znanjem z različnih kliničnih področij fizioterapevti 
vsak dan sodelujemo pri rehabilitaciji in zdravljenju pacientov 
na nevrološkem, otroškem, porodniško-ginekološkem, neo-
natalnem, kirurškem, pljučnem, infekcijskem, dermatološkem, 
internističnem oddelku, v enotah intenzivne medicine kirurških 
in internističnih strok ter v treh fizioterapevtskih ambulantah: 
ambulanti za roko, ambulanti po ortopedskih in travmatoloških 
operacijah in ambulanti za reedukacijo mišic medeničnega dna 
-  mmd pri urinski inkontinenci. 

Poleg  fizioterapije velik del našega dela 
predstavlja delo na področju respiratorne 
terapije, kjer fizioterapevti z uporabo 
specifičnih metod in tehnik vplivamo na 
ohranjanje in izboljševanje respiratorne 
funkcije v akutni in kronični fazi bolezni pljuč. 
Pri tem uporabljamo specifične postopke 
respiratorne fizioterapije, od preprostih do 
bolj sofisticiranih, kot so npr. neinvazivna 
ventilacija, s katero se v naši bolnišnici 
ukvarjamo že več kot dvajset let.

v fizioterapiji je pri učenju in ponovnem 
učenju motoričnih veščin, prav tako pa 
tudi v respiratorni fizioterapiji ključnega 
pomena aktivno sodelovanje pacienta v 
terapevtskem postopku, zato je pomembna 

Vlasta Pekolj

Ali poznate Službo za fizioterapijo?
Že nekaj let je minilo od prve predstavitve našega oddelka in dela v Viziti in ker se tako zaposleni, 
kot tudi delo, spreminjajo, sem se odločila, da je čas, da vam ponovno na kratko predstavim delo 
fizioterapevtov v naši bolnišnici. Potek dela procesa fizioterapije je opredeljen v organizacijskem 
predpisu »Obvladovanje procesa fizioterapije» in v dodatnih izvedbenih dokumentih.

komponenta našega dela učenje pacientov in njihovih svojcev.

s hospitaliziranimi pacienti večino obravnav izvajamo na oddel-
kih, kjer se pacienti zdravijo. na nevrološkem in travmatološkem 
oddelku imamo urejene in opremljene kabinete, ambulantna 
dejavnost pa se izvaja večinoma v prostorih fizioterapije, ki se 
nahajajo v kletni stavbi krg. 

Prostori so zastareli, prostorsko in higiensko popolnoma 
neustrezni, vendar se trudimo, da s strokovnim delom in 
prijaznostjo pri naših pacientih dosegamo dobre strokovne  
rezultate in visoko stopnjo zadovoljstva, ki smo ga več let 
merili z anketami.

 Gneča na jutranjem delovnem sestanku je vsakdanja stvar

 Stalna gneča je tudi v ambulanti

ali veste, da ...
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ali veste, da ...

 Ergonomski pogoji dela – fizioterapevtka na kolenih

 Fizioterapevtke 
vodijo interno 
izobraževanje

 Komfort na šestih kvadratih: garderoba, slačilnica, 
ambulanta...

v letu 2012 smo obravnavali 6.556 pacientov, od tega 
hospitaliziranih 5.705, kar predstavlja nekaj več kot 20% sPP 
obravnavanih primerov v bolnišnici. v  ambulantni dejavnosti 
smo obravnavali 851 pacientov  in opravili 48.633 točk. 

Fizioterapevti v sb nm sodelujemo tudi v aktivnostih izven 
našega rednega dela v obliki predavanj in delavnic: v materinski 
šoli imamo dve predavanji mesečno z naslovom «z gibanjem do 
dobre telesne pripravljenosti na porod« in »gibanje in handling 
- pravilno ravnanje z novorojenčkom in dojenčkom«. 

dvakrat mesečno vodimo predavanje in delavnico za zaposlene 
sb nm z naslovom »s pravilnim gibanjem do lažjega bremena«. 
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ali veste, da ...

ob ponedeljekih imamo predavanje v preopera-
tivni ortopedski šoli kot predpripravo pacientov 
in njihovih svojcev na operacijo teP kolka in 
kolena. 

redno sodelujemo v šoli za paciente in svojce 
po preboleli možganski kapi, ki potekajo na 
nevrološkem oddelku. v sklopu ambulante 
za reedukacijo mmd – urinska inkontinenca 
potekajo predavanja o urinski inkontinenci.

s strokovnimi predavanji s področja fizioterapije 
prav tako občasno sodelujemo na regionalnih in 
republiških strokovnih srečanjih fizioterapevtov in 
medicinskih sester.

naš moto je:  novo znanje, nove metode dela in 
tehnike ter profesionalni in usposobljeni fiziotera-
pevti so zagotovilo za boljšo kvaliteto dela. dobri 
izidi zdravljenja in zadovoljstvo pacientov sta merili 
dobrega dela in napredka. tega se fizioterapevti 
zavedamo, zato se tudi redno izobražujemo na izobraževanjih, ki 
nam omogočajo pridobivanje novih funkcionalnih znanj z različnih 
področij: nevrološka znanja motoričnega učenja, ortopedska 
znanja, znanja s področja različnih manualnih konceptov, elektrot-
erapije, terapevtskega laserja in ultrazvoka, respiratorne terapije, 

 Preoperativna ortopedska šola 

kinesiotapinga in drugih. ta znanja uspešno uporabljamo pri vsak-
danjem delu. 

v službi za fizioterapijo je trenutno zaposlenih 14 fizioterapevtk, 
od tega sta dve odsotni zaradi porodniškega dopusta, dve 
fizioterapevtki pa delata polovičen delovni čas.

Anica Ribič

  Parkirni prostori za invalide

Ali veste, da…
so tri parkirna mesta na parkirnem pros-
toru ob vhodu na dializo namenjena dializnim 
pacientom? 

Prometni znak in talne oznake to jasno 
opredeljujejo. 

Žal pa na teh treh mestih znova in znova 
parkirajo svoje avtomobile zaposleni 
bolnišnice. Še celo dodatne ovire, ki naj bi 
služile za občasno rezervacijo dostopa za 
potrebe dostave opreme v bolnišnico, ne 
zaležejo. 

Kje se že nahaja tista točka, iz katere izvirajo 
obzirnost, spoštovanje, upoštevanje potreb 
drugih, odnos do sočloveka?

vlasta Pekolj, dipl. fiz; NDT-Bobath terapevt, vodja 
ljubica novak, dipl. fiz., Cyriax terapevt, namestnica vodje
jožica bele, viš. fiz.
mojca srovin, viš. fiz.
vesna k. bradač, dipl. fiz
valentina vrbinc, dipl. fiz.
vanja šeničar, dipl. fiz.; Cyriax terapevt

nina kobe, dipl. fiz.
andreja kocjančič, dipl. fiz
darja Pavlenič, dipl. fiz.
teja kozan, dipl. fiz.
karmen grivec, univ.dipl.soc.del., dipl. fiz.
ana vozel, univ.dipl.soc.del., dipl. fiz
suzana luštek, dipl. fiz.

Nivo znanja in usposobljenosti naših fizioterapevtov: 
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Danica Jožef

sedaj so še dnevi posta in najbolj vztrajni so 
se postili, pili samo vodo, nekateri pa zeliščne 
čaje, sadne sokove, po novem smothije  (iz 
soka 2 pomaranč ali polovice limone, 1-2 dcl 
vode,  žlice ječmenove trave v prahu in/ali 
1/2 žličke alge spirulina v prahu, možnost: 
ščepec naravne ali himalajske soli - in že je 
tu jutranji napitek za razstrupljanje), kuhali  
so razne zelenjavne juhe ter popili veliko 
vode. v času pred veliko nočjo je težko 
pisati o zdravi prehrani, potem pa jesti 
veliko mesa, jajc in še kaj. vendar pravijo 
prehrambeni strokovnjaki, da se lahko uživa 
vse, samo v zmernih količinah. vse bolj pa 
poudarjajo pomen lokalne pridelave sadja 
in zelenjave. 

da bo volk sit in koza cela, sem tokrat 
pripravila vsakega nekaj. Priporočam: 
juho iz kopriv (špinače ali blitve), mesne 
zvitke z namazi, za prilogo žličnike iz 
kolerabe, za sladico pa pečene hruške z 
medeno kremo iz rikote. to je jedilnik za 
popraznične dni.

za velikonočne praznike naj bo na mizi 
dober kos domače šunke, nastrgan hren 
in seveda pirhi. 

ZELIŠČNA ROLADA 
Z AJDOVO KAŠO 
(za 10 oseb)
Testo bomo naredili iz 6 jajc, 12 dag moke, 
konice noža pecilnega praška, 2 dag mar-
garine, 2 dl kisle smetane, 1/4 žličke soli, 
1/2 žličke zdrobljenega timijana in ma-
jarona, malo muškatnega oreška, 1 žlice 
sesekljanega drobnjaka in peteršilja. 

za nadev potrebujemo: 4 dl kisle smetane, 
20 dag kuhane kaše, 10 dag kremnega sira 
(tamar), 10 dag sveže, rdeče paprike, po 

ter premešamo. ohlajeno testo razvijemo, 
namažemo z nadevom, tesno zvijemo 
in zavijemo v prozorno folijo. najboljše 
je, da je rolada preko noči v hladilniku, 
da se  okusi prepojijo. razrezano rolado 
ponudimo k šunki. res je malo več dela, 
vendar jo lahko pripravite dan prej in je 
resnično polnega okusa.

JUHA IZ KOPRIV
Potrebujemo 25 dag opranih in sku-
hanih kopriv (v slani vodi poparimo 
večino kopriv, nekaj svežih prihranimo za 
konec), oljčno olje z namočeno baziliko in 
namočeno rezino kruha, 3 stroke česna, 
ščep soli. 

v ponev zlijemo zeliščno olje, dodamo 
zrezane koprive in namočen kruh, vse 
popražimo in dolijemo vodo od kuhanih 
kopriv, nato pa s paličnim mešalnikom 
zmešamo, da nastane kremna juha. na 
koncu lahko dodamo še zrezane surove 
koprive in za okus malo muškatnega 
oreška. juha je krepčilna.

Pomlad in Velika noč 
si podajata roki

MESNI ZVITKI
Potrebujemo: poljubno meso, narezano 
na zrezke (puranje, piščančje, teletina, 
svinjina), šop peteršilja, česen, pistacije, 
pinjole in posušene paradižnike, 3 žlice 
parmezana ali drugega naribanega sira, 
nekaj žlic olja. 

letošnja zima nas je že večkrat obdarila 
s precejšnjo količino snega in tudi Pust 
s kurenti ni imel čarobne moči, da bi 
odgnal zimo, saj je na sam pustni dan 
obilno snežilo. druga leta smo v tem 
času že lahko opravili zimsko škropljenje 
koščičastega sadja in nabrali prvi regrat...
sicer pa ima sonce vsak dan večjo moč in 
bo sneg pobralo. 

četrt žličke majarona, timijana, peteršilja, 
drobnjaka. 

Priprava: pečico segrejemo na 180 
stopinj, velik plitev pekač obložimo 
s peki papirjem. beljake stepemo v 
čvrst sneg, vmešamo presejano moko 
skupaj s pecilnim praškom, dodamo 
rumenjake, smetano in zelišča. vse narahlo 
premešamo, zlijemo v pekač, damo v 
ogreto pečico in pečemo od 8 do 9 minut. 
Pečen biskvit skupaj s papirjem zvijemo in 
pustimo, da se ohladi. skuhani in odcejeni 
kaši dodamo kislo smetano, kremni sir, na 
drobno zrezano papriko, začimbe in zelišča 

dober tek
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Pesto: najprej zmiksamo peteršilj, česen, 
pistacije, olje in sir, nato peteršilj, česen, 
pinjole, olje in sir, ter peteršilj, česen, suh 
paradižnik, olje in sir.

zrezke malo potolčeno, namažemo s 
pestom, zvijemo, spnemo z zobotrebcem 
in na hitro opečemo, nato pa na nizkem 
ognju pečemo še okoli 15 minut. omaki, 
ki nastane pri pečenju, dodamo malo 
vina, primešamo smetano in prelijemo 
čez zvitke.

SVALJKI IZ 
KOLERABINEGA 
PIREJA
Potrebujemo okoli četrt kilograma 
kuhane in pretlačene rumene kolerabe, 
5 dag masla, 25 dag moke, 2 jajci, malo 
soli.

PEČENE HRUŠKE Z 
MEDENO KREMO 
IZ RIKOTE
sladica je dietna, z manj sladkorja in je 
zelo okusna. 

Potrebujemo 2 hruški, 4 žlice limoninega 
soka, 250 g sira rikote, 4 žlice medu, za 
okras cimet v prahu, nastrgano čokolado, 
po želji sveže liste mete. 

Hruške operemo, olupimo in razrežemo na 
četrtine ter odstranimo pečke. Pokapljamo 
jih z limoninim sokom, nato pa na vročem 
žaru, lahko tudi v ponvi, popečemo na 
obeh straneh. sir dobro zmešamo z dvema 

žlicama medu in preostalim sokom limone. 
na krožnik položimo po dva koščka hruške, 
nanju damo zmešano kremo in poka-
pljamo s preostalim medom, na koncu 
hruške okrasimo še s cimetom, nastrgano 
čokolado in metinimi listi. dober tek!

v pire dodamo koščke masla, ko se ohladi, 
pa dodamo jajci in presejano moko. 
naredimo testo in oblikujemo štiri štručke, 
ki  jih narežemo  na svaljke ali njoke, malo 
jih še oblikujemo in kuhamo v kropu okoli 
3 minute. odcejene lahko popražimo še 
na drobtinah, ali pa  ponudimo  same k 
zrezkom. teknejo pa tudi samo s solato.

dober tek
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obiskali smo

Marica Subotić

V četrtek, 12. aprila, smo se člani SZSVS, 
SDZNS, FIDES in DMSZTB odpravili 
na skupni spomladanski  izlet. In ker 
pravijo, da vse poti vodijo v Rim, smo 
se odpravili tja tudi mi.

v zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne 
smo prišli na cilj. rim ima vse – zgodovino, 
mite in legende, umetnost, kulturo in arhitek-
turo, možnosti nakupovanja in nočno življenje 
ter najboljše restavracije daleč naokoli. in prav 
obilica odličnega obiskovalce postavlja pred 
težke odločitve – ker se vsega preprosto ne 
da videti.   

začeli smo z ogledi in si najprej ogledali 
starokrščanske katakombe sv. kalista. 
krščanske katakombe so bile izkopane 
večinoma v tufu, ki je relativno mehka kamni-
na. v globini med 7 in 30 metri so bili izkopani 
rovi v več nadstropjih, široki 2 do 3 metre in 
prav toliko visoki. v stenah rovov so bili izko-
pane grobnice, pravokotne luknje, dolge do 
poldrugega metra in samo pol metra visoke. v 
te luknje so shranjevali trupla pokojnih, včasih 
v skromni krsti, večinoma pa samo zavita v 
laneno rjuho, nakar je bila luknja zazidana z 
opekami ali ploščami iz marmorja. običajne 
so bile skupinske ali družinske grobnice. v 
določenih presledkih so bili rovi povezani s 
površjem z navpičnimi kvadratnimi rovi, ki so 
dovajali zrak in svetlobo. nekateri od teh so 
bili opremljeni z navpičnimi stopnicami in so 
služili za vhod in izhod.

Po ogledu katakomb smo si ogledali baziliko 

Vse poti vodijo v Rim
sv. Pavla. Papeška bazilika svetega Pavla zunaj 
obzidja (italijansko basilica di san Paolo fuori 
le mura,) je ena od štirih glavnih bazilik v 
rimu. Pozidana je bila v 4. stoletju, po požaru 
leta 1823 pa obnovljena.

baziliko je začel  nad mestom,  kjer je po 
izročilu pretrpel mučeništvo apostol Pavel, 
graditi rimski cesar konstantin. tam so nje-
govi učenci postavili spominsko kapelo cella 
memoriae. Prvo cerkev je dal sezidati cesar 
valentinijan okrog leta 370.

Pot smo nadaljevali proti središču mesta, da 

bi začutili pravi utrip mesta, smo se do tam 
pripeljali kar z metrojem. 

rim je po vsej verjetnosti nastal z združitvijo 
različnih plemenskih skupin, ki so živeli na 
tem območju približno v 8. stoletju pr. n. št. 
tradicija pripoveduje, da sta mesto ustanovila 
brata romul in rem 21. aprila leta 753 pr. n. št. 
tako je romul postal prvi rimski kralj, sledilo 
pa mu je še šest monarhov, ki so bili verjetno 
vsi etruščanskega porekla. zadnji izmed teh, 
tarkvinij ošabni, je bil izgnan iz rima leta 509 
pr. n. št. in tedaj je bila ustanovljena rimska 
republika (repubblica romana), ki je obstajala 
do druge polovice 1. stoletja pr. n. št.

med tem časom je rim bil številne bitke, s 
katerimi je okupiral celotno italijo. Prihajalo 
je tudi do preobratov, denimo leta 387 pr. 
n. št., ko so galci napadli rim in ga skoraj 
v celoti porušili. z vojnami proti različnim 

italskim ljudstvom, galcem, kartažanom in 
makedoncem so rimljani utrdili prevlado 
nad italijo in se začeli širiti proti španiji in 
makedoniji.

v 1. stoletju. pr. n. št. je začelo v republiki 
“škripati” in morala se je  soočiti z državljansko 
vojno in spartakovim uporom. rim je na-
daljeval svoja osvajanja ozemelj na čelu z 
julijem cezarjem, ki je osvojil galijo ter razširil 
državo celo do sirije in armenije.

vodnjak trevi  je zaradi živahnih prostorskih 
rešitev in zagnanega in hkrati monumen-
talnega ritma arhitekture najslavnejši rimski 
vodnjak. zgradili so ga na željo klementa Xii. 
njegovo vodo imenujejo tudi deviška voda, 
saj naj bi jo rimskim vojakom pokazalo mlado 
dekle. vodnjak je sredi 18. stoletja ustvaril ar-
hitekt salvi. mit pravi, da če s hrbtom obrnjen 
vanj vržeš kovanec, so boš nekega dne zopet 
vrnil v rim.

v mestu, ki ga obišče toliko turistov, je težko 
najti kraj, kjer je še lahko opaziti lokalni 
značaj. mercato di via del lavatore v bližini 
vodnjaka trevi je tržnica, kjer prodajalci in 
stalne stranke še vedno kričijo čez množico 
in kjer svežo zelenjavo kupujejo najbolj znana 
imena rimske kulinarične srenje.

obisk rimskih trgov  smo končali na Piazza 
di spagna z znamenitimi španskimi stopni-
cami, ki slovijo kot kraj zaljubljencev, pred-
vsem po zaslugi rimskih počitnic z audrey 
Hepburne.

sledila je pot do mesta Fiuggi, kje smo 
prenočili.

naslednje jutro, smo se po zajtrku odpravili 
do mesta monte cassino, ki slovi predvsem 
po svojem samostanu.

leta 529 je red ustanovil sv. benedikt iz 
nursije in sestavil zanj redovno vodilo 
(regula). matični samostan so zgradili na 
vrhu monte cassino, jugovzhodno od rima. 
red temelji na enakovrednem prepletanju 
molitve in dela. redovniki delajo poleg treh 
ustaljenih redovnih zaobljub (pokorščine, 
uboštva in čistosti) še četrto: zaobljubo 
stalnega prebivališča. obleko benediktincev 
sestavljajo črn habit, usnjen pas in črn 
škapulir. benediktinci živijo v samostanu, 
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 Vodnjak Trevi

 Kolosej

 Konstantinov slavolok Pročelje bazilike sv. Pavla

obiskali smo

katerega predstojnik je opat. od 6. do 13. 
stoletja so benediktinci zaznamovali versko, 
družabno in kulturno življenje zahodnega 
krščanskega sveta (misije, prepisovanje 
antičnih in srednjeveških rokopisov, vpeljava 
germanskih in slovanskih narodov v rimsko 
civilizacijo). benediktinske opatije so bile v 
srednjem veku izrazita verska središča, vendar 
tudi nosilke znanosti, umetnosti in kulturne 
ter gospodarske dejavnosti. njihova osnovna 
dejavnost pa je bila že od samega začetka 
misijonarstvo. Ženska veja reda, benediktinke, 
je ob nastanku benediktincev ustanovila 
sveta sholastika, benediktova sestra.

samostan je bil med zadnjo vojno močno 
poškodovan, saj je bilo v njem nemško 
oporišče.

Po ogledu samostana je sledilo nadaljevanje 
poti do mesta, ki je bilo ob izbruhu ognje-
nika vezuv popolnoma uničeno in prekrito 
s pepelom - Pompeji. Pompeje so odkrili po 
naključju leta 1748, ko je neki kmet s plugom 
zadel ob bronast predmet. leta 1710 so od-
krili marmorne plošče na mestu, kjer je bilo 
nekoč mesto Herkulaneum. k obširnejšemu 
izkopavanju jih je gnala želja, da bi našli 
zaklade.

Prebivalci Pompejev so se imenovali oski. 
dobra lega je privabila grke, samnite, 
etruščane in nastalo je rimsko mesto. na 
začetku je živelo v Pompejih 3000 prebivalcev. 
Pompeji so bili v primerjavi z ostalimi rimskimi 
mesti majhni, vendar so bili zaradi dobrega 

podnebja ter rastlinstva bolj priljubljeni od 
rima. Potres je kasneje porušil mesto do tal, 
a so ga obnovili in se je ponovno razcvetelo. 
Pompejski forum se je nahajal na zelo 
ugodnem mestu zaradi prelepega zaliva ter 
vulkana vezuva. najpomembnejši prostor za 
prebivalce je bila tržnica, ker so bili Pompejci 
trgovsko zelo razviti, trgovali so predvsem s 
sadjem ter zelenjavo.

zaradi slabega vremena si žal ognjenika vezuv 
nismo ogledali, tako da smo se proti večeru 
odpravili nazaj do hotela v mestu Fiuggi.

v nedeljo smo se po zajtrku odpravili v 
vatikan. Premalo prostora je, da bi o državi 
svetega sedeža napisala kaj več, pa vendar 
lahko omenim, da je najmanjša država na 
svetu locirana na mestu, kjer je pokopan 
apostol sv. Peter. konstantin, prvi rimski im-
perator, ki je prevzel krščansko vero, je že v 4. 
stoletju zgradil baziliko, ki pa je bila kasneje 
porušena. bazilliko svetega Petra so po skoraj 

120 letih gradnje na istem mestu dokončali 
leta 1614. michelangelovo največje delo je 
poslikava stropa sikstinske kapele, v vatikanu 
pa je nameščen tudi michelangelov kip svete 
matere božje z umrlim jezusom kristusom v 
naročju, 

tu se je naše potovanje končalo. obiskati ali 
ne obiskati prestolnice italije, rima, večnega 
mesta, sploh ni vprašanje! saj veste, vse poti 
vodijo v rim.

 Bazilika sv. Pavla

 Samostan

 Katakombe sv. Kalista

 Veliki spomenik Viktorja Emanuela
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Sodelavce gastro in hemato - 
revmatološkega internega oddelka ne 
druži samo delovna obveza, temveč 
tudi potepanja v prostem času.

snežene decembrske sobote smo se po-
dali na dunaj. Prvi postanek smo naredili 
pred cesarsko rezidenco schönbrunn, kjer 
smo se sprehodili po parku in si ogledali 
arhitekturo, ki nam je približala življenje 
Habsburžanov. nadaljevali smo z ogle-
dom mestnega središča, kjer so se ena 
za drugo vrstile znamenitosti. očarale so 
nas številne stojnice na tradicionalnem 
božičnem sejmu pred mestno hišo in 
predbožični vrvež, ki prav tem času še 
posebej zaznamuje mesto.

Po ogledih smo imeli nekaj prostega časa 
in kot pravi dunajčani nismo izpustili 
obiska kavarn in stojnic, ki tradicionalno 
ponujajo pisane izdelke in langoš, 
punč…

vrnitev v slovenijo nas je močno 
presenetila. tudi tukaj se je pokazala naša 
povezanost in pripravljenost pomagati 
drug drugemu. dokler nismo očistili 
zasneženih avtomobilov in odmetali 
dobrega pol metra zapluženega snega 
pred njimi, se nismo poslovili.

Marjanca Čegovnik

Kolektiv gastroenterološkega in hemato 
– revmatološkega odseka Internega  
oddelka na Dunajuoddelka na Dunaju

Foto marjanca čegovnik

obiskali smo
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Marko Kobe

Veleslalom za DŠI v Kranjski 
Gori

šport in rekreacija

V soboto, 23.02.2013, se je šest pogumnih smučarjev našega tisoččlanskega 
kolektiva podalo na zahtevno zasneženo pot. Anja, Tanja, Klavdija, Igor, Robert 
in Marko smo se odpravili na veleslalomsko tekmo v Kranjsko Goro. Jutranje 
sneženje nas ni oviralo, pa čeprav je bilo potrebno doma  najprej  poiskati svoj 
avto in “odkidati” kup snega, se malo po zasneženi cesti “drajsati,” potem pa še 
pri Tušu najti parkirišče. 

Želja po smučanju nas je gnala naprej in vse jutranje 
težave so bile pozabljene, ko se je pred kranjsko goro 
pojavilo modro nebo brez enega samega oblačka, s 
soncem, ki je vzhajalo izza gora.

smučarske proge so nas pričakale “speglane u nulo”, 
gledalcev še ni bilo ob progi, tako da smo lahko začeli s 
pripravami na tekmo v veleslalomu. 

tekmovanje je potekalo zelo hitro, eni so na štart prišli 
zadnji trenutek, drugi so se pripravljali malo bolj v miru, 
vsi pa smo s progo opravili odlično in zasedli prva tri 
mesta v ženski in moški kategoriji.  sončen 
dan smo nadaljevali s prostim smučanjem 
in druženjem do poznih popoldanskih ur. 

v novem mestu nas je spet pričakalo 
sneženje in kar nismo mogli verjeti, da smo 
preživeli prekrasen dan na smučanju. 

upam, da se naslednje leto še kdo opogumi 
in se nam pridruži na veleslalomu za dši 
2014.

sindikat je za zaposlene v splošni 
bolnišnici na praznični petek organiziral 
smučarski dan v gerlitznu (osojščici).

v osrčju avstrijske koroške se do 
nadmorske višine 1911 m vzpenja 
osojščica, katere vrh je mogoče videti 
že od daleč. nahaja se nad osojskim 
jezerom. dan, ki smo ga izbrali, je bil 
naravnost idealen za smuko. 

zadovoljni smo bili z dobro priprav-
ljenimi progami, vremenom, posebej 
pa z družbo, ki je pripravila pravo malo 
zabavo.

Marjanca Čegovnik

Smučarski dan 
v Gerlitznu
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Razpis za koriščenje počitniških 
kapacitet 2013

NEREZINE  (Otok Lošinj - 
naselje Bučanje)

2 hišici: za 4 - 6 oseb (kuhinja z jedilnico, dve spalnici, 
kopalnica z Wc-jem, terasa),

2 apartmaja: za 4 - 6 oseb (kuhinja z jedilnico, dve spal-
nici, kopalnica z Wc-jem, terasa)

4 garsonjere: za 4 osebe (kuhinja z jedilnico, spalni del s 
štirimi ležišči, kopalnica z Wc-jem, terasa)

POREČ
2 stanovanji v bloku:  za 4 osebe 
(soba, kuhinja, kopalnica z Wc-jem, terasa)

termini na morju - (10 dni):
v juniju 1., 11., 21.,•	
v juliju 1.,11., 21., 31.,•	
v avgustu 10., 20., 30.,•	
v septembru 9., 19.•	

BOHINJSKA BISTRICA  
(Na Ravnah, 3 km nad 
Bohinjsko Bistrico)
1 apartma:  za 4 - 6 oseb (kuhinja, soba, 
kopalnica z Wc-jem)

termini za bohinjsko bistrico - (7 dni):
v juliju 6.,13.,20.,27.,•	
v avgustu 3.,10.,17.,24.,31.•	

Viri fotografi j:

itskat.wordpress.com•	
https://www.google.si/search.bohinjska	bistrica•	
http://posavje.si/•	

šport in rekreacija
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Trajanje sezone:  Poletna sezona se začne 1. junija in traja do 20. septembra, pri čemer se za glavno poletno sezono šteje 
obdobje od 1. julija do 3l. avgusta. turistična taksa se plača v recepciji naselij.

Način plačila:  zaposleni uporabnino počitniških kapacitet plačajo v štirih obrokih od plače, 

upokojenci 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 SPREJEMAMO do 10. aprila 2013 v kadrovski službi.

Prijavnice za letovanje dobite v pisarnah oddelkov oz. služb in kadrovski službi.

Prijavnice, ki bodo prispele po roku, bomo upoštevali v primeru prostih zmogljivosti.

o rešitvi boste pisno obveščeni najkasneje do 19. aprila 2013. 

sprejemamo tudi pisne rezervacije za Prvomajske Praznike.

GLAVNA SEZONA     
1. 7. –  31. 8.  2012              

PREDSEZONA / POSEZONA                
15. 6. -  30. 6. in 1. 9. -  10. 9. 2012 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 40  EUR apartma 35 EUR apartma 32 EUR

garsonjera 27  EUR garsonjera 23 EUR garsonjera 20 EUR

POREČ 35  EUR POREČ 33 EUR POREČ 30  EUR

RAVNE 45  EUR RAVNE 45  EUR RAVNE 45  EUR

Opomba:
v hišicah in apartmajih je v ceno vključeno bivanje 6 oseb, v garsonjerah pa 4 oseb. •	

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.•	

CENIK ZA KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET

šport in rekreacija



NAGRAJENCI KRIŽANKE 58. ŠTEVILKE 
VIZITE:
1. nagrada: vida Žitnik, gabrovka
2. nagrada: slobodanka malić, novo mesto
3. nagrada: katarina kum, straža

Pra vil na rešitev gesla se gla si:   
mesec obdarovanj

nagrade bomo nagrajencem poslali po pošti. 

NAGRADE DANAŠNJE KRIŽANKE SO:
1. nagrada: knji ga
2. nagrada: praktično darilo
3. nagrada: praktično darilo
Pra vil no iz pol nje ne ku po ne kri žan ke poš lji te 
na na slov ured niš tva:

Uredništvo VIZITE,   
Splo šna bol ni šni ca Novo me sto,  
Šmi hel ska ce sta 1, 8000 Novo me sto,  
ali na e-naslov: vizita @sb-nm.si.

nagradna križanka

ne pozabite pripisati osebnih podatkov  
(ime, priimek, naslov).


