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O

b odštevanju dni in ur, ki so nam
še ostale v tem letu se nas loteva
posebno razpoloženje. Na zunaj ga odseva vrvež na ulicah, v nas samih pa buri
razmišljanja o tem, kaj smo v preteklem
doživeli, ustvarjali, opustili, ter kaj nam
prinaša prihajajoče mlado leto.
No, v Splošni bolnišnici Novo mesto se v
tem letu kaj zelo pretresljivega ni zgodilo, Pa vendar, management Splošne bolnišnice Novo mesto je v januarju izdelal
predlog Strateškega razvojnega načrta
za obdobje 2008 – 2012. Z letnim načrtom dela pa smo delovanje bolnišnice
še bolj natančno definirali in delovanje
usmerjali k zastavljenim ciljem.
S pomočjo vrednot: zadovoljen pacient,
spoštovanje posameznika, sodelovanje, timsko delo, zavzetost, odločnost,
inovativnost in učenje, nam je uspelo
tudi leto 2007 zaključiti dokaj uspešno.
Zadovoljni smo z opravljenim delom
tako v bolnišnični kot v specialistično
ambulantni dejavnosti. Program dela,
povečan na leto 2006 za 5%, skupaj z
dodatnim programom, bomo namreč

izpolnili v celoti, ni pa še povsem jasno,
kako bomo zaključili poslovno leto v finančnem pogledu. Uspešno smo obvladovali
vse stroške, razen stroškov zdravil in sanitetnega materiala, ter stroškov energije, ki
so v primerjavi s preteklim letom porasli v
povprečju za 21 %. Prihodek bolnišnice se
je v primerjavi z letom 2006 povečal le za
4 %. Povsem upravičeno pričakujemo, da
bosta plačnik zdravstvenih storitev in naš
ustanovitelj iz presežkov sredstev v zdravstveni blagajni delež sredstev namenil za
boljše in pravičnejše plačilo bolnišničnih
zdravstvenih storitev, kar nam ne nazadnje
omogoča tudi sklep arbitraže, sprejet ob
sklepanju pogodbe za leto 2007.
Povečan program dela smo opravili z enakim številom zaposlenih kot v letu 2006.
Število zaposlenih se nam je v drugi polovici leta sicer povečalo za 40 delavcev,
vendar vse na račun ponovne vzpostavitve službe za čiščenje in transport, ki smo
jo po dvanajstih letih
spet prevzeli nazaj
od zunanjega izvajalca. Bolnišnica bo s to
poslovno odločitvijo
in dodatnimi organizacijskimi spremembami imela prihranke
na letni ravni v višini
200.000 €.

Ob koncu se vam želim iskreno zahvaliti
za vaše delo, za vaše ideje, za vaše misli,
prijazne spodbude in dobronamerno kritiko, ki nas bogati in dela boljše. Staro
leto naj vam ostane v spominu zaradi
drobnih trenutkov prijaznosti, ki izpolnijo še tako siv dan.
Vabim vas, da tudi leto 2008 zaznamuje vzajemna odgovornost za naše

Uspešni smo bili tudi
v doseganju ciljev kakovosti. Z veseljem
povem, da smo tudi
v letošnjem letu sodelovali na razpisu za Poslovno odličnost 2007
in na razpisu za Zlato
lastovko javnega sektorja 2007. V obeh natečajih smo se uvrstili
med finaliste in pridobili srebrno priznanje
za osvojeno število

UREDNIŠKI ODBOR VIZITE:
glavna urednica: Janda špiler, odgovorna urednica: biserka simČiČ in člani uredniškega
odbora: Zdenka seniČar, anica Kolar, ana ribiČ, Zlata rebolJ, mira retelJ, Karmen JaneŽiČ, Danica JoŽeF in zunanja sodelavka tadeja KoneČniK.
oblikovanje: artelJe, grafična priprava in filmi: špes, grafični studio, novo mesto, tisk:
tisKarstvo šepic, naklada:1400 izvodov
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točk poslovne odličnosti, kar nas dela
prepoznavne in smo spoštovana bolnišnica. V prizadevanjih za vrednote in cilje bo naša vloga regionalne bolnišnice
še bolj pomembna. Upravičena so pričakovanja naših uporabnikov, po naših
še bolj kakovostnih storitvah, za boljši
jutri in še večjo odgovornost v javnem
delovanju. Krepiti moramo podjetnost
in ustvarjalnost, saj bomo samo tako
sposobni ustvarjati več in zagotavljati trdnejšo podlago naše dolgoročne
stabilnosti.

uporabnike in za dobro prihodnost
bolnišnice.
Naj bo novo leto 2008 tisto pravo,
kot si ga sami želite, polno uspehov
in osebne sreče.
Z lepimi željami,
Mira Retelj

iz vsebine
stran

6

Novela zakona o
delovnih razmerjih
stran

13

Benchmarking –
primerjalno vrednotenje
stran

18

Partnersko sodelovanje
Splošne bolnišnice
Novo mesto in
Ortopedske bolnišnice
Valdoltra
stran

27

Upanje umre zadnje
stran

37

Namesto novoletnih
daril, nova oprema za
porodnišnice
stran

46

30 let urološkega
odseka
stran

64

Kadrovske novice
stran

86

Maratonci tečejo …

aktualno
Spoštovane sodelavke,
spoštovani sodelavci!

P

raznični čas je čas veselja, darovanja in čas razmišljanja.
Ko delamo obračun za nazaj, si velikokrat rečemo, da
moramo v prihodnje storiti več, da moramo postati boljši.
Da moramo popraviti krivice, ki smo jih storili drugim, da
moramo napraviti kaj dobrega. Sebi, družini, prijateljem,
človeku. Običajno si postavljamo cilje, ki bi jih želeli doseči
v prihajajočem letu. Vedno se odločamo za to, da naj bo prihodnje leto, leto pozitivnih
sprememb. Pogosto pa se vračamo v stare vzorce obnašanja.
Želim Vam, da v novo leto stopite vesele volje ter ga preživite mirno, varno in zdravo
ter da z zavestnim trudom oplemenitite svoje življenje.
Iskreno se Vam zahvaljujem za sodelovanje in pomoč pri realizaciji programov in uresničevanju ciljev bolnišnice. Naša bolnišnica je prepoznavna v slovenskem prostoru
po uspešnem vključevanju v uvajanje sprememb na vseh strokovnih in poslovnih
področjih. Prepričan sem, da bomo z ustvarjalnostjo in razumevanjem drug drugega
tudi v prihodnje uresničili vse postavljene cilje.

Vam in Vašim bližnjim želim vesele božične praznike
in srečno Novo leto.
Josip Smodej, strokovni direktor

Spoštovane sodelavke in sodelavci!
Leto je minilo kot bi trenil, kakor rečemo, ko ne najdemo
drugih besed. Nisem mojster peresa, zato vam ne morem
napisati čestitke, ki bi si jo zapomnili zaradi načina in vsebine
napisanega.
Mineva tudi moje prvo leto na delovnem mestu glavne medicinske sestre bolnišnice. Ko se oziram po prehojeni poti in
opravljenem delu, ki sem ga opravila sama ali s sodelavci, nisem zadovoljna. Na poti je bilo in je še mnogo ovir, ki so tako
velike, da jih ni mogoče obiti ali odstraniti, zato njih posledice
zagotovo zaznate tudi vi, spoštovane sodelavke in sodelavci.
Kljub vsem težavam, smo v preteklem letu uspešno izpeljali kar nekaj projektov.
Hvala vsem sodelavcem, ki so mi kakor koli pomagali pri opravljanju dela glavne medicinske sestre bolnišnice v minulem letu.
V prihodnjem letu vam lahko obljubim le to, da se bom še naprej trudila opravljati svoje
delo prizadevno in s čim večjim uspehom za sodelavce, še prav posebej za sodelavce v
zdravstveni negi.
V novem letu bi si želela tudi nekoliko več strpnosti med vsemi nami, ker bomo le tako
dosegli zadovoljstvo s seboj in drug z drugim. Morda bi morali upoštevati navodila priznanega psihologa, gospoda Aleksandra Zadela, ki pravi, da imajo vsi tisti, ki se kakorkoli
neprimerno obnašajo do sodelavcev in se ne znajo obvladovati v delovnem okolju hude
težave sami s seboj. Mi z njimi nimamo in nočemo imeti težav, zato nas ne morejo prizadeti in ne žalostiti.
Vsem zaposlenim, njihovim svojcem, prijateljem, znancem, kakor tudi bolnikom, obiskovalcem bolnišnice in poslovnim partnerjem bolnišnice želim mnogo delovnih uspehov,
vse dobro, srečno in zdravo Novo leto.
Zlata Rebolj, Glavna medicinska sestra bolnišnice
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aktualno
Splošna bolnišnica Novo mesto -

finalist PRSPO in dobitnik srebrnega
priznanja
Biserka Simčič, vodja splošne službe

Slovesnost ob podelitvi nagrad za poslovno odličnost za leto
2007, 5. december 2007 v Ljubljani – Velika dvorana Slovenske
filharmonije v znamenju Dolenjske.
Oder velike dvorane Slovenske filharmonije je bil v znamenju odličnosti na katerem so blesteli predstavniki zasebnega in javnega
sektorja z Dolenjske. Prestižna nagrada je šla v letošnjem letu
nedvomno najbolj uspešnemu in prepoznavnemu slovenskemu
podjetju Krki d.d., medtem, ko so se med finaliste med organizacijami na področju javnega sektorja zapisala in prejela srebrno priznanje še Splošna bolnišnica Novo mesto in Upravna enota Novo
mesto, bronasto priznanje pa sta prejela Upravna enota Krško in
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Jože Colarič, predsednik uprave Krka d.d.
ob prejemu nagrade za PRSPO.
Podelitev priznanja Republike Slovenije za
poslovno odličnost (PRSPO) kot najvišje nagrade za kakovost in odličnost poslovanja
postaja vsakoleten tradicionalni dogodek,
ki ga najvidnejši predstavniki uspešnih slovenskih organizacij nikakor ne zamudijo.
Priznanje se podeljuje tistim najboljšim
organizacijam, ki so v slovenskem prostoru dokazale poslovno odličnost tako pri
poslovnih rezultatih kot tudi pri delovanju
organizacije kot celote po zgledu in merilih evropske nagrade za kakovost (EFQM
Excellence Award – EEA). Nagrada tako
zajema dosežke na področju kakovosti
poslovanja kot rezultat razvoja znanja in
inovativnosti ter stalnih izboljšav.
Priznanje podeljuje predsednik Vlade Republike Slovenije. Prejmejo ga organizacije,
ki so v procesu ocenjevanja dosegle najvišje število toč v svoji kategoriji in bile izbrane
izmed finalistov ter se tako uvrstile v vrh
poslovne odličnosti slovenskem prostoru.
Nagrada je medresorska, saj vzpodbuja
doseganje odličnih rezultatov organizacij

na vseh področjih delovanja države - od
poslovnega sektorja, zdravstva, šolstva
do javne uprave. Žal pa ugotavljamo, da
je na področju javnega prostora še veliko
»maneverskega prostora« oz. možnosti izboljšav, kakor je v nagovoru svoja razmišljanja predstavil Minister za Javno upravo,
g. Virant. S preprostimi primeri je izpostavil
priložnosti izboljšav na področju zdravstva, predstavil razširjenost vključevanja v
PRSPO na področju javne uprave ter poudaril pomembnost vpeljevanja sistema vodenja kakovosti na podlagi modela EFQM
in zaznane pozitivne učinke vpeljanega
modela na področju javne uprave.
Številne spremembe na trgu, pa tudi nenehne potrebe po spremembah in izboljšavah
tudi v zdravstvu so bili vzrok, da smo v bolni-

šnici začeli uvajati izboljšave z vidika integriranega poslovnega procesa. Za uvajanja nenehnih sprememb, procesnega pristopa in
politike kakovosti smo začeli uvajati koncept
TQM, kot model vodenja in upravljanja in ga
dograjujemo s procesnim vodenjem in v preteklem letu uvedenem sistemom vodenja
na podlagi zahtev standarda ISO 9001:2000.
Zavedamo se, da je vodstvo odgovorno, da
so jasno določene usmeritve in cilji ter zagotovljeni potrebni viri za učinkovito izvajanje
procesov, ki morajo izpolnjevati zahteve in
pričakovanja naših uporabnikov.
Letošnja podelitev je deseta po vrsti in lahko se pohvalimo, da bolnišnica sodeluje
v omenjenem postopku že od leta 1999.
V prvem pilotnem projektu za zdravstvo
(1999) je sodelovalo osem udeležencev. Na

Intervali skupnih ocen
Končno število točk 0 - 100 100 - 200 201Leto 1999
Leto 2000
Leto 2001
Leto 2004
Leto 2005
Leto 2006
Leto 2007

300

Tabela: Ocene posameznih meril dosežene v letih 1999 -2007

301- 400 401- 500

aktualno
konferenci zmagovalcev (2000),
so bili predstavljeni tudi doseženi rezultati. Pohvaljena so bila
predvsem vodstva zdravstvenih
organizacij, ki so se odločila za
sodelovanje v tem pilotnem projektu, kot tudi delovne skupine,
saj so s prijavami pokazale željo
po uvajanju sprememb in doseganju izboljšav. Vloge so bile formalno vzorno pripravljene, doseženi rezultati pa so bili v intervalu
med 100 in 300 točkami. Prijavitelji smo prejeli priporočila, kako
na podlagi končnega poročila o
ocenjevanju določiti svoje cilje in
prioritete ter pripraviti načrt aktivnosti za izboljšave. Poudarjena
je bila tudi pomembnost šolanja
osebja na tem področju.
Na podlagi rezultatov v pilotnem
projektu za zdravstvo, v letih 1999
do 2001 in priporočilih ocenjevalcev dobljenih v povratnem poročilu zavodu, smo v bolnišnici pripravili načrt za izboljšanje kakovosti
storitev. Vključili smo se v vse obstoječe sisteme, ki opredeljujejo
kakovostne standarde zdravstvenih storitev. Pri tem smo upoštevali posebnosti TQM principov v
zdravstvu, ki jih od sredine devetdesetih let posebej razvija EHMA
(Evropska zveza zdravstvenega
menedžmenta). Celovit pristop k
izboljšanju kakovosti v naši bolnišnici je pomenilo:
- redno merjenje (ne)
zadovoljstva pacientov,
- redno merjenje (ne)

RAZVOJ TQM – POT DO POSLOVNE ODLIČNOSTI
1997
1998
1999
1999

-

2000 2000 2001 2001 2002 2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007

-

–
–
–
–
–
–
–
–

sprejeta vizija in strategija razvoja bolnišnice
začetek projekta uvajanja TQM
izvedba samoocene zavoda z vprašalnikom po kriteriju PRSPO
1. sodelovanje v pilotnem projektu priznanja
RS za PO v zdravstvu
priprava in sprejem strateškega poslovnega
načrta za obdobje 2000 – 2004
2. sodelovanje v pilotnem projektu priznanja
RS za PO v zdravstvu
priprava in sprejem kadrovske politike za obdobje 2001-2004
3. sodelovanje v pilotnem projektu priznanja RS za PO v
zdravstvu
strateška poslovna konferenca in revidiranje SPN ter
sprejetje strateških usmeritev za obdobje 2002-2006
svet zavoda sprejem sklep za uvedbo sistema kakovosti po standardu ISO 9000:2001
vključitev direktorice zavoda v republiški odbor PRSPO
izdelava in uvedba OP po standardu kakovosti ISO 9001:2000
sprejet PQ – poslovnik kakovosti
samoocenitev zavoda po kriterijih PRSPO in prijava za priznanje RSPO za javni Sektor
notranja presoja in predcertifikacijska presoja po standardu kakovosti ISO 9001:2000
finalist PRSPO – prvi izmed javnega sektorja
dobitnik bronastega priznanja PRSPO za doseženo število točk
certifikacijska presoja za pridobitev standarda ISO 9000:2000
pridobitev certifikata kakovostne nege tekstilij RAL-GZ 992/1
pridobitev certifikata ISO 9001:2000
finalist PRSPO
dobitnik bronastega priznanja PRSPO za doseženo število točk (350 – 400)
finalist PRSPO
dobitnik srebrnega priznanja PRSPO za doseženo število točk (400 - 450)

za dovoljs tva zapo sle nih,
identifikacija vzrokov nezadovoljstva,
sistemsko in sistematično odpravljanje vzrokov,
vpeljava in spremljanje zdravstvenih
kazalnikov (obveznih in neobveznih),
vpeljava in spremljanje poslovnih kazalnikov
(obveznih in neobveznih),
inoviranje delovnih procesov in

zdravstvenih storitev.
S sodelovanjem za pridobitev priznanja
RS za poslovno odličnost skozi samoocenjevanje ugotovimo prednosti in pomanjkljivosti in s strateškim načrtovanjem
dosežemo boljšo kakovost vseh svojih storitev in zdravstvene oskrbe.

Finalisti PRSPO v javnim sektorju.
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aktualno
(pacientom) dokazali, da je bolnišnica vredna zaupanja, in da
ohranja svoj status dobre bolnišnice. Vsekakor je priznanje
mnogim pacientom potrdilo zmote o morebitnih dvomih o
ne kakovosti zdravstvenih storitev in oskrbe.
V Splošni bolnišnici Novo mesto smo prevzeli tako standard ISO,
kot model poslovne odličnosti za upravljanje celovite kakovosti
in nenehno izboljševanje procesov. TQM ni kratkotrajna aktivnost,
program ali projekt, ki se zaključi, ko so postavljeni cilji doseženi.
Po TQM načelih primarni cilj organizacije ni dobiček, temveč dolgoročno zadovoljstvo uporabnika (odjemalca) in zaposlenega, kar
še posebej velja za organizacije v zdravstvenem varstvu.

Kljub temu, da smo na področju zdravstva »osamljeni stol« v postopku PRSPO se v bolnišnici zavedamo da pridobljeno priznanje za
sodelovanje in nenazadnje tudi uvrstitev med finaliste v letu 2005,
kot prvi javni zavod v RS, zelo pozitivno vpliva ne samo na zaposlene v bolnišnici, ampak tudi na širšo skupnost oz. na paciente. Pridobitev bronastega priznanja za doseženo število točk v letih 2005
in 2006 je med zaposlene nedvomno prinesla tudi veliko dodatne
motivacije. V letošnjem letu smo dosegli zastavljeni cilj (povišanje
točk za 50) in zopet postali finalist PRSPO in dobitnik srebrnega
priznanja. Priznanje je dokaz oz. potrditev njihovega dolgoletnega
truda in dela. S tem smo pacientom in ostalim partnerjem bolnišnice
pokazali, da bolnišnica na vseh področjih, ne samo na medicinskem,
opravlja svoje naloge korektno, vestno in predano, kljub pojavom
nekaterih pomanjkljivosti, za katere se trudimo, da jih kar najhitreje odpravimo. Hkrati smo svojim najmnožičnejšim uporabnikom

Za uspešno obvladovanje sprememb mora tako bolnišnica
obvladovati kakovost poslovanja in slediti razvoju, se izobraževati, upoštevati standarde, navodila, postopke ter spreminjati
kulturo organizacije, kar sistemsko omogoča vgrajevanje sprememb v delovanje organizacije.

Re cept za od lič nost
Če želite, da vas virus odličnosti okuži, pridite na Dolenjsko. Z
velikim veseljem in prijaznostjo vam bomo pomagali. V bolnišnici vam bomo predpisali skrivnostno zdravilo, ki ga dvignete v
Krki, tovarni zdravil, Upravna enota pa bo z vpeljanim upravnim
postopkom poskrbela za pravilnost uporabe predpisanega,
nedvomno odličnega in učinkovitega zdravila. Ob natančnem
branju navodil vam partnersko zagotavljamo, da bo virus uspešno preplavil vaše podjetje zavod, pokrajino….in zagotavljamo
ter želimo vam odlično poslovno in zasebno leto.

Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A)
je bil objavljen v Uradnem
listi RS, št. 103/07 in je
začel veljati 28.11.2007,
razen določbe glede delovne knjižice, ki se bo začela
uporabljati 01.01.2009.

Zdenka KRALJ, vodja pravne službe

NOVELA ZAKONA O
DELOVNIH RAZMERJIH
Delovno razmerje temelji na pogodbi o zaposlitvi, ki je pogodba delovnega prava.
Zakon posebej poudarja, da dela, ki imajo
elemente delovnega razmerja (gre za razmerje med delavcem in delodajalcem, ki je
prostovoljno in v katerem se delavec vključi v organiziran delovni proces delodajalca
ter katerega predmet je opravljanje dela,
ki se opravlja za plačilo, osebno in nepretrgano in po navodilih ter pod nadzorom
delodajalca), ni dopustno opravljati na podlagi pogodb civilnega prava, temveč zgolj
in samo na podlagi pogodbe o zaposlitvi
(v nadaljevanju: POZ);
Bistvene spremembe novele ZDR so
naslednje:
- Z dopolnitvijo 1. člena ZDR se navajajo
vse direktive EU, katerih zahteve so bile
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-

-

že prenesene v slovenski pravni red.
Poleg posredne diskriminacije se definira
tudi neposredno diskriminacijo, ki obstaja, če je oseba zaradi določene osebne
okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah obravnavana
manj ugodno kot druga oseba.
Z novim 6.a členom ZDR se uvaja dopolnitev varstva pred nadlegovanjem, ki je
v sedanjem ZDR delno že urejeno, pri
čemer se varstvo zagotavlja pred spolnim in drugim nadlegovanjem. Spolno
nadlegovanje je kakršna koli oblika neželenega verbalnega, neverbalnega ali
fizičnega ravnanja ali vedenja spolne
narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar
gre za ustvarjanje zastraševalnega, so-

-

vražnega, ponižujočega, sramotilnega
ali žaljivega okolja, Nadlegovanje pa
je vsako neželeno vedenje, povezano
s katero koli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno,
sovražno, ponižujoče, sramotilno ali
žaljivo okolje. Spolno in drugo nadlegovanje se šteje za diskriminacijo.
Novela zakona uvaja dodaten kriterij za
prepoved opravljanja dela na podlagi pogodbe civilnega prava, kar pomeni, da je

aktualno
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pogodba civilnega prava nedopustna, če
obstajajo elementi delovnega razmerja
(4. člen), v povezavi z 20. (pogoji za sklenitev POZ) oziroma 52. členom ZDR (sklenitev POZ za določen čas).
Novela predvideva, da je možno v primeru, če nobeden od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za opravljanje
dela, zaposlitev pa je potrebna zaradi
nemotenega opravljanja dela, skleniti
POZ za določen čas do enega leta.
Z novelo je sprejet krajši rok za prijavo na prosto delovno mesto oziroma
vrsto dela od dosedanjega osemdnevnega roka na pet dni.
Med izjemami od obveznosti objave
prostega delovnega mesta oziroma
vrste dela, novela dodatno vključuje
v 24. členu tudi primer zaposlitve za
določen čas za nadomeščanja začasno
odsotnega delavca.
Stranki lahko po noveli skleneta POZ
bodisi za delovno mesto ali za vrsto
dela, pri čemer mora POZ v takih primerih vsebovati opredelitev vrste dela
ter določitev delovnega mesta izmed
delovnih mest v vrsti dela, na katerem
bo delavec pričel opravljati delo. Sprememba opravljanja dela na drugem
delovnem mestu ne pomeni potrebe
po sklenitvi nove POZ.
V noveli ZDR je v 29. členu določeno, da
mora POZ vsebovati naziv delovnega
mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati
po POZ in za katero se zahtevajo enaka
stopnja in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela. Če se sklene
POZ samo za delovno mesto, mora delodajalec ob vsaki spremembi le – tega
delavcu ponuditi novo POZ, v kolikor
pa stranki skleneta POZ za vrsto del, pa
v primeru spremembe opravljanja dela
na drugem delovnem mestu ni potrebno skleniti nove POZ.
Konkurenčna klavzula se lahko po novem dogovori le za primere prenehanja
POZ zaradi redne odpovedi s strani delavca, sporazumne razveljavitve POZ,
redne odpovedi delavcu iz krivdnega
razloga ali izredne odpovedi delavcu s
strani delodajalca.
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Uvaja se zahteva, da morajo biti službe
za varnost in zdravje pri delu obveščene o zaposlenih za določen čas in o začasnih delavcih.
Če pri delavcu pride do spremembe pogojev v POZ zaradi prehoda iz polnega v
krajši delovni čas, kot posledice predpisov
o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi
o starševskem varstvu, se lahko sprememba uredi z aneksom k obstoječi pogodbi
in ni potrebno sklepati nove POZ.
Kot bistveno spremenjeni pogoj POZ
se šteje tudi kraj opravljanja dela, zato
je zaradi spremembe kraja opravljanja
dela potrebno skleniti novo POZ.
Uvaja se pravica do regresa za letni dopust tako, da se veže na delovni čas, za
katerega je delavec sklenil POZ.
Med pogoje za uporabo instituta suspenza POZ je po novem umeščen primer, ko delavec ne dela sankcije za prekršek, kot tudi zaradi prostovoljnega
opravljanja vojaške službe.
Institut odpovedi POZ s ponudbo nove
POZ se uporablja le v primeru odpovedi
POZ iz poslovnega razloga, razloga nesposobnosti in nezmožnosti za opravljanje dela zaradi invalidnosti, v kolikor so
podani razlogi za nadaljevanje dela.
V določbah glede postopka pred odpovedjo s strani delodajalca novela
na novo določa rok, v katerem je potrebno podati pisno opozorilo pred
odpovedjo iz krivdnega razloga – in
sicer najkasneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve oz. najkasneje v 6 mesecih od nastanka kršitve, kot tudi rok,
v katerem podano pisno opozorilo še
lahko velja kot pogoj za podajo redne
odpovedi iz krivdnega razloga (1 leto).
Novela uvaja tudi rok za zagovor delavca v postopku pred redno odpovedjo iz
razloga nesposobnosti, krivdnega razloga ali izredno odpovedjo POZ – rok ne
sme biti krajši od treh delovnih dni.
V poglavju odpoved POZ s ponudbo
nove pogodbe se uvajajo krajši roki
(15 dni). Razširjena je tudi definicija
ustrezne zaposlitve, kjer se dodatno
uvaja časovno oddaljenost od kraja bivanja delavca (3 ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom), kot
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tudi delovni čas delavca.
Sprememba se je uvedla tudi pri dolžini odpovednega roka za delavce, ki
imajo daljšo delovno dobo pri delodajalcu (10 let ali več), in sicer tako, da se
prejšnja najdaljša doba 150 dni znižuje
na največ 90 dni.
Z novelo se podaljšuje rok v primeru
izredne odpovedi, in sicer iz 15 na 30
dni, teči pa začne od ugotovitve razloga za izredno odpoved.
V primeru, da sodišče ugotovi, da je
bila odpoved delodajalca nezakonita,
delavec pa se ne želi vrniti v delovno
razmerje k delodajalcu, sprememba
ZDR določa denarno odškodnino v višini največ 18 mesečnih plač delavca.
V zvezi z izrabo rednega letnega dopusta novela določa, da če delavec med
koledarskim letom sklene POZ z drugim
delodajalcem, mu je vsak delodajalec
dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega
dela dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu.
V primeru delne upokojitve je delavec
po noveli ZDR upravičen do odpravnine v sorazmernem delu in do zaposlitve na istem ali drugem ustreznem
delovnem mestu.
Glede na omejitve delovnega časa v Direktivi 2003/88/ES o določenih vidikih
organizacije delovnega časa (48 – urni
povprečni tedenski delovni čas) je mogoče dopustiti, da se delavec z delodajalcem pisno dogovori o dodatnem nadurnem delu nad 170 urami na leto, pri
čemer novela predvideva omejitev v
višini največ 230 ur na leto, s tem, da
potrebno pri vsakokratni odreditvi nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto,
pridobiti pisno soglasje delavca.
Novela uvaja obveznost, da je delodajalec dolžan delavce najkasneje do 31.
marca pisno obvestiti o odmeri letnega
dopusta za tekoče koledarsko leto.
Novela določa, da imajo starši šoloobveznih otrok pravico izrabiti najmanj teden
dni letnega dopusta v času šolskih počitnic. Delodajalec lahko delavcu to pravico
odreče v primeru, če bi odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces.
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VOLITVE
ZA PREDSTAVNIKE DELAVCEV ZAVODA V
SVET SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO
IN ZA DELAVSKEGA ZAUPNIKA
1. Predstavniki delavcev v
Svet zavoda
Svet zavoda ima v skladu s 6. členom
Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Novo mesto v javni zdravstveni zavod
z dne 11.02.1993, 28.12.1995, 29.05.1997,
10.09.2002 in 19.09.2006 ter 16. členom
Statuta javnega zdravstvenega zavoda
Splošne bolnišnice Novo mesto z dne
29.07.1993, 12.12.1995, 19.12.2002,
10.11.2003 in 01.03.2007 (v nadaljevanju:
statut), 15 članov, ki ga sestavljajo predstavniki:
- ustanovitelja 8 članov
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 1 član
- Mestne občine Novo mesto 1 član
- delavcev zavoda (od tega najmanj 2
zdravnika) 5 članov.
Svet zavoda ima v skladu z 18. členom
Statuta naslednje pristojnosti:
- sprejme Statut,
- sprejme pravilnik o plačah,
- sprejme poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda,
- sprejme program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
- da soglasje na poslovni načrt (program
dela in finančni načrt) in sprejme letno
poročilo zavoda,
- predlaga ustanovitelju prodajo, obremenitev (najem, zakup, hipoteka)
oziroma nakup nepremičnin,
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih
vprašanjih poslovanja zavoda,
- v skladu z veljavno zakonodajo odloča
o najetju dolgoročnih posojil,
- predlaga ustanovitelju spremembo oziroma razširitev dejavnosti,
- imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z ustanoviteljem,
- imenuje in razrešuje strokovnega
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direktorja,
imenuje in razrešuje predsednika in člane drugih stalnih in občasnih izvršilnih
organov,
odloča o zadevah za katere je pooblaščen z drugimi splošnimi akti zavoda ali
z zakonom,
obravnava druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.

2. Delavski zaupnik
Pravice v zvezi s sodelovanjem delavcev pri
upravljanju delavci v skladu s 3. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju – v
nadaljevanju: ZSDU (Uradni list RS, št. 42/07
– uradno prečiščeno besedilo) uresničujejo
kot posamezniki ali kolektivno preko:
- sveta delavcev ali delavskega zaupnika,
- zbora delavcev,
- predstavnikov delavcev v organih
družbe.
Sodelovanje delavcev pri upravljanju se
uresničuje na naslednje načine:
- s pravico do pobude in s pravico do
odgovora na to pobudo,
- s pravico do obveščenosti,
- s pravico dajanja mnenj in predlogov
ter s pravico do odgovora nanje,
- z možnostjo ali obveznostjo skupnih
posvetovanj z delodajalcem,
- s pravico soodločanja,
- s pravico zadržanja odločitev
delodajalca.
V Splošni bolnišnici Novo mesto za uresničevanje pravic delavcev v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju ni oblikovan Svet delavcev, temveč se pravice
delavcev uresničujejo preko delavskega
zaupnika.
Predstavnike delavcev v Svet zavoda in delavski zaupnik se voli za 4 - letno mandatno
obdobje s tajnim glasovanjem.

aktualno
3. Volilna pravica
Aktivno volilno pravico oziroma pravico
voliti imajo v skladu z 12. členom ZSDU vsi
delavci, ki delajo v družbi nepretrgoma najmanj šest mesecev. Direktor, delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v skladu
z 72. členom Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 42/02) ter prokuristi (v
nadaljevanju: vodilno osebje) nimajo pravice voliti, prav tako pa nimajo pravice voliti

tudi družinski člani vodilnega osebja, pri čemer se za družinske člane štejejo zakonec,
otroci (zakonski ali nezakonski, posvojenci
in pastorki), vnuki, starši (oče, mati, očim in
mačeha), posvojitelji ter bratje in sestre.
Pasivno volilno pravico oziroma pravico biti izvoljeni imajo vsi delavci, ki imajo
aktivno volilno pravico in so zaposleni v
družbi nepretrgoma najmanj 12 mesecev
(13. člen).

Vse zaposlene v Splošni bolnišnici Novo mesto

O B V E Š Č A M O,
da bodo v torek, dne 15.01.2008,
potekale volitve za predstavnike delavcev zavoda v
Svet Splošne bolnišnice Novo mesto za mandatno
obdobje 2008-2011 in za delavskega zaupnika, katere
je Svet zavoda razpisal v skladu s svojimi
pristojnostmi s sklepom o razpisu volitev na
9. seji dne 05.11.2007.
Udeležba na volitvah bo omogočila nadaljnje
nemoteno delovanje organov upravljanja bolnišnice.
VABLJENI!

Problemi uvrstitve delovnih mest v
plačni skupini J
Nada Zajec, univ. dipl. ekonom.
Namen mojega referata je opozoriti na
dogajanja in probleme, ki nastajajo ob pripravljanju osnov za oblikovanje kataloga
orientacijskih delovnih mest ter znotraj
plačnih skupin način uvrščanja posameznih delovnih mest v plačne razrede. Letos poleti je bilo medijsko precej razvpito
dogajanje ob pogajanjih za posamezne
poklicne skupine in vrednotenje posameznih delovnih mest – mislim na delovna mesta plačne skupine C3 – policist,
uvrstitev v 21 plačni razred, istočasno so
se relativno ugodno razvijala pogajanja

na področju plačne skupine E – zdravniki,
medicinske sestre. Glede plačne skupine
J z vso paleto raznovrstnih in različno zahtevnih delovnih mest, ki se razlikujejo tudi
glede na dejavnost v katero so uvrščena
pa ne v medijih ne v strokovnih člankih
ni bilo nobenega govora. Mar to pomeni,
da tu ni problemov, težav z oblikovanjem
kataloga orientacijskih mest v tej plačni
skupini in njihovim vrednotenjem očitno
ni – ne vem, morda pa je to le zatišje pred
neurjem?
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1.

Predlog ureditve plač po ZSPJS glede na uvrstitev delovnih
mest v plačne skupine

Za lažjo predstavo glede uvrščanja posameznih orientacijskih delovnih mest v plačne skupine in plačne razrede po ZSPJS sem pripravila
naslednjo preglednico, iz katere so za vsako plačno skupino razvidni
TR

C1

C2

C3

C4

min
max

uradn.
12
55

uradn.
6
55

policija
14
48

vojska
4
48

TR

F1
F2
G1
G2
soc.var. soc.var. umet kult.inf.
min
17
6
17
17
max
50
44
55
55

C5

D1
visokocarina inš.urad.PP šolski
16
12
18
48
48
55
H1
razisk
28
55

C6

razponi med najnižjim in najvišjim možnim izhodiščnim plačnim razredom.

D2
višje,sr,osn
14
48

D3
vzgojitelji
13
43

E1
zdravniki
26
55

E2
farm
del
8
50

E3

E4

med.sest. zdr.sod
12
3
48
50

H2
I1
J1
J2
J3
str.sod. strok.del. strok.del. adm.del. str.tehn.del.
14
5
9
1
1
46
53
47
44
44

V preglednici nista prikazani plačni skupini A in B, ker menim, da za ta prispevek nista bistveni (funkcionarji,
direktorji…).
skupaj
Glede na predlog uvrstitev posameznih poklicev oz. delovnih
mest v posamezne plačne skupine sem iz podatkov Združenja
zdravstvenih zavodov za leto 2006 povzela naslednjo strukturo
zaposlenih na področju zdravstva:
Iz tega izhaja, da je več kot četrtina zaposlenih na področju zdravstva javnih uslužbencev, ki bodo po ZSPJS uvrščeni v J plačno skupino. Kakšen je delež J javnih uslužbence na ostalih področjih (šolstvo, kultura,…) ne vem. Vsekakor pa sem prepričana, da število ni
zanemarljivo!
V tej plačni skupini bodo tako od prvega plačnega razreda do največ 47 plačnega razreda uvrščeni zaposleni vseh poklicnih struktur,
od najnižje do najvišje stopnje strokovne zahtevnosti. Ob tem je
potrebno poudariti, da je praktično maksimalna uvrstitev dejansko
37 plačilni razred, saj šele po 10 možnih napredovanjih lahko javni
uslužbenec te skupine doseže 47 plačni razred!

2.

bolnišnice
ZD
drugi
skupaj

21.367
8.254
1.383
31.004

E
15.013
6.891
903
22.807

J
6.354
1.363
480
8.197

Za orientacijo in lažjo predstavo:
1 plačni razred pomeni bruto osnovno plačo 447,56 €
37 plačni razred pomeni bruto osnovno plačo 1.836,78 €
47 plačni razred pomeni bruto osnovno plačo 2.718,88 €
(upoštevan ni dodatek na minulo delo, do drugih
dodatkov zaposleni v J plačni skupini skorajda ne bodo
upravičeni!).
Op.: Višina bruto minimalne plače za polni delovni čas je
538,53 €.

Pomisleki ob paraﬁranju KP za javni sektor

Sredi letošnjega poletja je bila parafirana Kolektivna pogodba za Že hiter pogled nam pokaže, da so kljub enaki zahtevnosti dejavni sektor. Med drugim je bil s tem parafiran,torej tudi soglasno s lovnih mest glede strokovne usposobljenosti oz. izobrazbenega
strani pogajalcev (vlade in reprezentativnih sindikatov) sprejet 16. nivoja delovna mest J plačne skupine pod oz. razvrednotena!
člen, ki določa plačne razrede orientacijskih delovnih mest!
Primer: delovna mesta z zahtevnostjo V. tarifnega razreda so v
Posamezniki, ki smo v tistem času uspeli priti do vsebine parafirane plačnih skupinah C do I uvrščena med 18 in 21 plačnim razreKP in ki smo vsaj malo bolj resno pregledali, za kakšne cilje so se dom, delovna mesta v plačni skupini J pa med 12 in 17 plačborili v menda tudi imenu J javnih uslužbencev pogajalci s strani nim razredom. Razen – da smo dosledni: orientacijskega delovnedelojemalcev smo bili nemalo presenečeni in moram priznati zelo ga mesta v J skupini z nazivom delovni inštruktor (uiks – Uprava
razočarani! Na kratko – rezultat je prikazan v prilogi referata: Pregled za izvrševanje kazni), ki je uvrščeno v 20 plačni razred!
orientacijskih delovnih mest.
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In zanimivo – v J plačni skupini v stopnji zahtevnosti VII/2 sta edini jih na drugih področjih enakovredni profili ne potrebujejo! Poleg
dve orientacijski delovni mesti predvideni za računovodjo (29 PR) osnovnih v šolah pridobljenih znanj so potrebna leta izkušenj, doin informatika (30 PR)!
datnih izobraževanj in usposabljanj na vseh nivojih! Tudi čistilke
-strežnice imajo drugačno zahtevnost dela v bolnišnici kot npr.
Kot naključno zbrana združba ekonomistov zaposlenih v zdravstvu
v gledališču ali neki upravni
smo po pregledu parafirane
Skupine, ki so bile v prvih krogih pogajanj so pojedle največje kose proračunske
enot! In tako lahko praktično
KP za javni sektor reagirali
pogače namenjene plačam javnega sektorja!
za vsako delovno mesto, za
Zaposleni v J plačni skupini se bomo kot zadnji še neusklajeni očitno pod
ter poslali poziv, da se tudi
vsak izobrazbeni nivo utemeuvrščene v J plačno skupino
pritiskom širšega okolja ponovno sprijaznili z usodo in bili deležni drobtinic!
ljujemo vrednotenje njihoveobravnava pri vrednotenju njiga dela ter s tem delovnega
hovega dela in delovnih mest
mesta! Vendar če pomislim,
obravnava enakovredno in ne
koliko naporov je bilo poskot nek nujen privesek, ki ga
večeno vrednotenju delovlahko vsak trenutek zamenjanega mesta policist in da o
jo novi kadri! Govorimo lahko
vrednotenju delovnih mest J
43
o tako imenovanih J javnih
plačne skupine praktično ni
uslužbencih in za področje
bilo vredno niti spregovoriti
zdravstvene dejavnosti mirno
– moje osebno mnenje je, da
trdim, da morajo zaposleni
to kaže na odnos države do
na teh delovnih mestih imeti
te strukture zaposlenih.
30
tudi določena dodatna, strokovna in tehnična znanja, ki

3.

Kako naprej

Namesto zaključka sem si postavila vprašanje: Kako naprej? Namen
pričujočega referat ni bil izobraževalni ali kaj podobnega! Moj namen je predvsem spodbuditi strokovne delavce v zdravstvenih
zavodih, ne glede na nivo ali položaj, ki ga v zavodu imamo,
da se aktivno vključimo v pogajanja in skušamo doseči vsaj
enakopraven nivo vrednotenja naših delovnih mest uvrščenih v J plačno skupino, kot so ga dosegle pogajalske skupine
za druge poklicne strukture. Žal se zavedam, da nas je čas že
krepko prehitel.

oz. skupna rešitev?
Žal že nekaj let zapovrstjo nekateri ugledni ekonomisti očitajo
zdravstvu, da nimamo usposobljenih vodstvenih kadrov z menedžerskimi znanji in da so posledice vidne v slabem, neučinkovitem
zdravstvenem sistemu, izgubah v bolnišnicah, itd. Že dosedanji
plačni sistem ni bil spodbuden za mlade, perspektivne kadre!
Motivacija in stimulacija preko dosedanjega plačnega sistema je
bila na vseh nivojih praktično enaka nič! Plačni sistem, ki se sedaj
očitno uvaja, pa bo spremljajoči kader še bolj zdesetkal! Kvalitetni, strokovno usposobljeni in izobraženi kadri si bodo našli
nove izzive tam, kjer bodo učinke njihovega dela tudi ustrezno cenili! V zavodih pa se bodo kot J javni uslužbenci nakopičili
samo še neuspešni, neučinkoviti kadri, za katere ostale dejavnosti
nimajo interesa! Javni zavodi bodo na tak način izgubili še tisto
malo, kar je kvalitetnih, dobrih, uspešnih strokovnih delavcev in
sodelavcev, ki s svojim delom tudi prinašamo in sooblikujemo
osnove za uspešno delo zdravstvenega osebja in zadovoljstva
naših državljanov!

Resorno ministrstvo je sicer od naših strokovnih služb letno najmanj enkrat zahtevalo podatke o osnovah za določanje plač glede
na obstoječe sistemizacije (ki so žal zelo različne in neprimerljive!).
Kaj se je s tako pridobljenimi podatki dogajalo kot strokovne službe
nismo dobili povratnih informacij, vendar iz dosedanjega rezultata
se lahko sklepa, da so bili podatki slabo pripravljeni ali pa, da na
strani vlade ni bilo posluha za sodelovanje. Dejstvo je tudi – morda
celo najpomembnejše – da J javni uslužbenci nimamo lastnega
sindikata, da je naše članstvo razbito po posameznih sindikatih
dejavnosti itd., tako da je tudi možnost vplivanja na in preko poZaključek? Poziv za ustanovitev lastnega sindikata? Za začetek obgajalcev na odločitve pravzaprav enaka nič.
likovanje delovne skupine, ki zastopa na vseh pogajalskih nivojih
Zavedam se, da v času nastajanja tega prispevka tečejo usklajeva- interese J javnih uslužbencev na področju zdravstvene dejavnosti?
nja, pogajanja med vlado (ministrstvom) in sindikati! Dejstvo je Možnosti je več, tudi, da ne naredimo nič in čakamo, da bo nekdo
tudi, da trenutna gospodarska gibanja v državi zaradi inflacijskih drug naredil nekaj za nas – prepričana sem, da tega ne bo!
groženj niso prava sopotnica našim zahtevam po pravičnejšem
vrednotenju našega dela! Nesporna ugotovitev je, da je masa
sredstev, ki jih je vlada namenila za plače javnih uslužbencev že
praktično razporejena, da so skupine, ki so bile v prvih krogih pogajanj pojedle največje kose proračunske pogače in da se bomo
zaposleni v J plačni skupini kot zadnji še neusklajeni očitno pod
pritiskom širšega okolja ponovno sprijaznili z usodo in bili deležni
drobtinic! Ali je to res nujno? Ali morda obstaja še kakšen izhod

11

aktualno

3. konferenca

Od podatkov do informacij v zdravstvu
Ljubljana, 22. 11. 2007
Matic Meglič
Konec oktobra je Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije že tretjič zaporedoma organiziral konferenco OPIZ. V
prijetnem okolju hotela Union se je letos
zbralo skoraj 170 udeležencev iz vseh profilov organizacij v zdravstvu, kar pomeni,
da se pomen konference v Sloveniji močno povečuje. Prisotni so bili predstavniki
Ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inštituta za
varovanje zdravja RS, Statističnega urada
RS, večjega dela bolnišnic, privatnih izvajalcev, zdravstvenih domov.
Tudi v letošnjem letu so bili aktualni prispevki predstavljeni v obliki plenarnih predavanj, sekcijskih predavanj ter delavnic.
Na govorniškem odru se je zvrstilo preko
30 strokovnjakov s področja informatike,
poslovanja, javnega zdravja.
Letošnja uvodna govorca sta bila doc. dr.
Andrej Brodnik z Univerze na Primorskem,
ki je v predavanju ‘Signal, podatek, informacija’ predstavil trend vsepovsodnega
računanja in k storitvam usmerjene arhitekture, in g. Simon Vidmar z zdravstvene
zavarovalnice Triglav s predavanjem o odkrivanju goljufij v zdravstvu.

V sekcijah je bilo letos precej poudarka
na učinkovitosti poslovanja bolnišnic. Če
izpostavimo nekaj bolj vidnih prispevkov:
mag. Jakob Ceglar je v poučnem predavanju predstavil pozitivne finančne učinke
obračunavanja storitev po SPP, vsebinsko
pa je sekcijo sklenil Jani Dernič s prikazom
obsežne strokovne analize pojavnosti posameznih SPP primerov s splošni bolnišnici Izola. Stane Marn s SURS je predstavil
izsledke dela svoje skupine na zdravstvenih računih. Dr. Gaj Vidmar z Inštituta RS
za rehabilitacijo je na primeru lestvice
funkcijske neodvisnosti nazorno ponazoril, kako je možno analizirati in prikazovati
podatke. Dr. Brane Leskošek z Inštituta za
biomedicinsko informatiko je kot predsednik Odbora za zdravstveno informacijske
standarde med drugim pozval udeležence
k sodelovanju z omenjenim odborom, ki je
začel delovati pred slabim letom. Pomembna tema letošnje konference so bili tudi
procesi v zdravstvu, ki se jih je neposredno
ali posredno dotaknilo več prispevkov (predavatelji Cugelj, Rant, Meglič, Groleger).
Na primeru elektronskega zdravstvenega
zapisa za oftalmološko ordinacijo (predavatelj Marjan Irman) so bili poslušalci lahko
prijetno presenečeni nad svežimi pristopi
k reševanju problematike zapisa kliničnih
podatkov v strukturirani obliki.
S strani IVZ RS je bilo predstavljeni več prispevkov, ki so pokrivali ključna področja
njihovega delovanja, kot so EMŠO za novorojenčke, promet z zdravili, pitna voda, kopalne vode, poklicne bolezni, vzroki smrti.
Na okrogli mizi pa je potekal pogovor o
pospeševanju informatizacije v zdravstvu.
Svoje poglede so podajali vidni predstavniki plačnika, javnih in privatnih izvajalcev
na primarnem in sekundarnem nivoju in
predstavnik IT industrije:
• Samo Fakin, generalni direktor, Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije
• Branko Košir, zasebna ambulanta družinske medicine, Železniki
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•
•

Brigita Kolenc, predsednica uprave, Kirurški sanatorij Rožna dolina
Matej Potokar, generalni direktor, Microsoft Slovenija
Zvonko Rauber, direktor, Zdravstveni
dom Ljubljana
mag. Roman Rep, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo

Pogovor se vrtel okrog naslednjih
tematik:
• Zakaj IKT dveh hitrosti - javni nasproti
privatnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti.
• Kako hitreje - kaj lahko izvajalci, plačniki in IT industrija storijo za hitrejšo
informatizacijo?
• Uporaba primerov dobre prakse? Ministrstvo za javno upravo z e-VEM in
e-upravo.
Vodilne misli okrogle mize na temo pospeševanja informatizacije so bile: nujnost
predanosti (commitment) in zavezanosti
k uspehu na najvišjem nivoju, opredelitev
pristojnosti in odgovornosti za akcije in
rezultate ('kdo pije in kdo plača'), ponujena roka IT industrije k sodelovanju, preprečevanje monopolizma ponudnikov
programske opreme, pomembnost povezovanja med stroko, izvajalci in IT ponudniki.
Delavnice s področja organizacijske klime
(Biserka Simčič - SB Novo mesto), kliničnih
poti (Miran Rems - SB Jesenice), varnosti sodelujočih v procesu oskrbe (Breda Hajnrih
- UKC Maribor) in kazalnikov poslovanja
(Samo Fakin - ZZZS) so kljub pozni popoldanski uri pritegnile veliko število poslušalcev in ponudile udeležencem, da nekaj prijemov s predavanj preizkusijo v praksi.
Zahvala gre seveda tudi sponzorjem posveta (po abecednem vrstnem redu):
• Center za sodobne izzive
• Cisco Systems
• Johnson & Johnson
• Vzajemna d.v.z.

aktualno
Vsak posameznik skrbi
za izboljševanje kakovosti, zmanjševanje
stroškov, povečevanje
učinkovitosti, skrajševanje procesov, učenje od
dobrih praks. Odličnost,
navdušenje, kakovost in
inovacije so spoštovane,
cenjene, nagrajene.
To je poslovna odličnost.
Biserka Simčič, vodja splošne službe

BENCHMARKING –
primerjalno vrednotenje
10. dan kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele Krajine
V mesecu novembru, v Šport hotelu Otočec je bila jubilejna 10. konferenca dneva kakovosti in inovativnosti Dolenjske in
Bele Krajine. Člani odbora so za „rdečo nit”
oz. moto dneva izbrali naslov konference: BENCHMARKING - PRIMERJALNO
VREDNOTENJE.
V plenarnem delu sta nas, skozi glasbeni utrinek, zapeljala do otvoritve mlada
glasbenika Barbara in Martin Jehart. V
otvoritvenem nagovoru je številne dolenjske gospodarstvenike in poslovneže
pozdravil Franci Štupar, predsednik Odbora za Kakovost in inovativnost Dolenjske
in Bele Krajine. V strokovnem delu nam je
dr. Boštjan Antonič predstavil izhodišča
za Benchmarking. Predstavil nam je različna teoretična izhodišča in pojmovanja
benchmarkinga. Povzeli bi lahko, da je
bencmarking upravljavsko orodje, katerega osnovni namen je nenehno izboljševanje oz. doseganje najboljših rezultatov.
Obstaja veliko opredelitev benchmarkinga saj poizkuša vsako svetovalno podjetje
po svoje opredeliti to metodo, bodisi,da
se razlikuje od drugih, ali pa da bi jo uporabniki bolje razumeli. Proces nenehnih

izboljšav, kar po japonsko »kaizen«, pomeni postopni, neprenehni napredek,
pri katerem je potrebno narediti majhne
stvari bolje ter doseči vedno višje standarde. »Nenehno izboljševanje (kaizen) je osnova japonske managerske filozofije, kar
je vodilo Japonce k hitremu doseganju
globalne konkurenčne prednosti. Je proces prirastnih sprememb, ki se osredotoča na vse uspešnejše izvajanje obstoječih
nalog«, je poudaril v svojem strokovnem
delu dr. Antončič, predavatelj na Fakulteti
za management v Kopru.

Kako v Krki, d.d. izvajajo primerjalno vrednotenje (benchmarking) nekaterih procesov, je predstavila ga. Zvezdana Bajc,
članica uprave. Primerjalno vrednotenje
je orodje, ki jim omogoča, da rezultate
delovanje procesov v njihovem podjetju
umestijo v širše domače in tuje okolje. V

V nadaljevanju so nam predavatelji iz uspešnih dolenjskih podjetij predstavili primere dobrih praks. Dr. France Arhar nam
je predstavil prednosti inovativnega pristopa banke proti globalnim tveganjem.
V zaključku je opozoril na vedno večje
krize ob globalizaciji. » Globalni finančni
posredniki delujejo 24 ur. Ne poznajo datumske meje, ne vedo kdaj sonce vzide
in kdaj zaide. Ker sonce zanje vedno sije.
Ali pa je tema – kadar je kriza« je zaključil
svoje razmišljanje predsednik uprave Uni
Credit Bank.
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aktualno
Krki vso pozornost namenjajo tudi primerjalnemu vrednotenju znotraj podjetja, ki
obsega primerjavo rezultatov delovanja
procesov v lastnem podjetju skozi določeno časovno obdobje, primerjavo med
rezultati delovanja različnih procesov v okviru podjetja, kot tudi primerjavo glede
na postavljene letne cilje poslovanja in
dolgoročnejše, strateške cilje.
Sistematično izboljševanje poslovnih
procesov v Trimu, d.d. je predstavila ga.
Polona Briški. V podjetju Trimo sistematično izboljšujejo poslovne procese z namenom izboljševanja poslovne odličnosti.
Poslovna odličnost je Trimov strateški cilj.
Razumejo jo kot način dela, kulturo in delovanje vseh zaposlenih, ki zagotavljajo
zadovoljne kupce, zaposlene, lastnike in
družbo. Če želijo vse to doseči je potrebna
zaveza vodstva in vodenje z zgledom. S
tem tudi sodelavci sledijo predani organizacijski in individualni odličnosti ter
uspehu. Vsak posameznik skrbi za izboljševanje kakovosti, zmanjševanje stroškov,
povečevanje učinkovitosti, skrajševanje
procesov, učenje od dobrih praks. Odličnost, navdušenje, kakovost in inovacije
so spoštovane, cenjene, nagrajene. To je
poslovna odličnost.
Benchmarking kot del strateškega managementa je predstavil g. Marko Plazar iz
Adrie Mobil d.o.o. V podjetju so prepričani, da je ravno benchmarking orodje, ki
pripelje podjetje do uspeha. Poudaril je,
da je benchmarking nuja in vstopni faktor
za poslovni uspeh. V Adrii Mobil so prepričani, da je ključ do uspeha sistematičen
pristop uporabe metode benchmarkinga
na vseh nivojih v podjetju.
Benchmarking kot orodje za izboljševanje
poslovnih rezultatov in poslovnih procesov v slovenskih bolnišnicah, je predstavila ga. Mira Retelj, direktorica Splošne
bolnišnice Novo mesto. Tako kot mnoge
organizacije so tudi bolnišnice že spoznale,
da morajo za doseganje svojih strateških
ciljev načrtovati in meriti finančne in
nekatere nefinančne zmogljivosti, ki so
pomembne za njeno poslovanje. Za merjenje teh zmogljivosti poznamo različne
metode in tehnike, kot so kazalniki, standardi kakovosti, benchmarking,samoocen
jevanje in uravnotežen izkaz. Benchmarking nam pokaže na kakšen način primerjane bolnišnice dosegajo boljše (slabše)
rezultate in hkrati omogoča boljše pozn-
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avanje lastne organizacije. »Bolnišnicam
daje priložnosti za iskanje novih možnosti
pri stalnem izboljševanju delovanja organizacije«, je poudarila Retljeva.
Doc. dr. Boris Bukovec nam je na zanimiv
način predstavil Primerjalno vrednotenje
in model odličnosti EFQM. Prikazal nam
je umeščenost primerjalnega vrednotenja
znotraj modela odličnosti EFQM. Svoje
razmišljanje je zaključil z ugotovitvijo, da
struktura modela devetih meril modela
odličnosti EFQM nedvoumno in odločilno
temelji na povratni zanki nenehnega
inoviranja in učenja. To meni, da celoten
model in vsa njegova vsebina temelji na
sproščanju človekovih ustvarjalnih zmogljivosti ob čemer moramo primerjalno
vrednotenje obravnavati kot sredstvo in
ne kot cilj.

Za zaključek nam je ga. Marica Štajdohar
predstavila njeno razmišljanje o povezanosti Kreativnosti in benchmarkinga
oz. človekove kreativnosti kot nadgradnje primerjalnega vrednotenja. Temo
konference je osvetlila z vidika človeka.
Kreativnost ni samo človekova naravna
lastnost in sposobnost, temveč tudi
tisto bistvo, ki ga osrečuje, izpolnjuje,
razvija, tako rekoč osmišlja njegovo
življenje in delo.

stroka - izobraževanje

KAKOVOST:
inovativnost in odgovornost
Portorož, 8. in 9. november – 16. letna konferenca.
Biserka Simčič, vodja splošne službe

»Vsi bi radi delali na enak način, a želimo si drugačnih
rezultatov«. Inovativnost ne pomeni več enakega. Težnja
slehernega človeka je, da nenehno stremi k izboljševanju delovnih procesov saj je poslanstvo vsakega človeka
posebej, da naredi prostor bolje in boljše, tako na družinski kot na poklicni ravni.
Slogan letošnjega Evropskega tedna
kakovosti je bil Q in Europe: Innovation and Care. Slovensko združenje za
kakovost je slogan povzelo in pripravilo odlično konferenco pod imenom Kakovost: Inovativnost in odgovornost.
Brez dvoma je odgovornost vsakega
posameznika težnja k nenehnemu izboljševanju v smislu inovativnosti in
napredka.
Glede na število referatov in udeležencev (v letošnjem letu je število udeležencev preseglo številko 400, medtem
ko je bilo kar 78 referatov) konferenca
predstavlja zmeraj bolj odpr ti prostor
za vse, ki želijo prepoznati nove cilje
na področju kakovosti in preveriti teoretične ideje s konkretnimi osebnimi
izkušnjami udeležencev. Število referatov se iz leta v leto povečuje, vsebine
so vedno bolj strokovne in pokrivajo
aktualne teme. Organizatorji se trudijo, da teme sledijo raz voju na področju kakovosti, da prikazujejo najboljše
pristope in ne le teoretična znanja. Na
konferenci je bilo vrsto priložnosti za
obravnavo ključnih tem, tako v plenarnem delu, kot v posameznih sekcijah
in na okrogli mizi.
V plenarnem delu nam je akademik
France Bučar podal svoja razmišljanja
in izkušnje o kakovosti kot izzivu bodočega raz voja, g. Ivo Boscarol nam je
na iz viren način predstavil preseganje
mogočega z inovativnimi in drznimi

zamislimi ter ga. Vita Mavrič razkrila vodenje projektov z žarom in ljubeznijo.
Najboljše izkušnje, pristope in prakse
smo poiskali v sekcijah, kjer smo lahko
razpravljali in izmenjali poglede in izkušnje na različnih področjih:
- Voditeljstvo - kako doseči visoko kakovost vodij na vseh ravneh organizacije.
- Poslovna odličnost – danes ne govorimo več o sistemih obvladovanja odličnosti organizacijskega sistema.
- Kultura inovativnosti – ki je pravzaprav bistvo ustvarjalne organizacije
in ustvarjalnih posameznikov, kaj jo

-

-

pogojuje in izgrajuje?
Dobra praksa cer tificiranja – izkušnje(presojevalci, presojanci), pričakovanja cer tificiranih organizacij,
povečanje »zrelosti«in učinkovitosti
sistemov.
Varna informacijska podpora sistemom kakovosti – sistem, ki je kakovosten je tudi varen in informacijska
varnost tako postaja poglavitni dejavnik tako pri načr tovanju, kakor
tudi vodenju sistemov.

Biserka Simčič, Zoran Lekič, Darinka Žargi in Jožko Čuk - podelitev nagrad na družabnem
večeru.
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stroka - izobraževanje
-

-

-

Kakovost v vzgoji in izobraževanju
– učenje postaja vseživljenjski proces, izobraževalna dejavnost pa
najhitreje rastoča panoga na svetu,
obstale bodo le tiste izobraževalne
ustanove, ki bodo gojile vrednote
kakovosti in s tem nenehno izboljševanje svojega sistema.
Inovativnost in odgovornost kot
vrednoti javne uprave – Ali sta inovativnost in odgovornost v javni
upravi vrednoti ali modna muha?
Alije inovativnost nova vrednota v
javni upravi ali sežejo njene korenine dalje?
Inovativnost v zdravstvu – »Vsi bi
radi delali na enak način, a želimo si
drugačnih rezultatov«. Inovativnost
ni več enakega.

Splošno bolnišnica se je predstavila s
prispevkom »Dobre in slabe izkušnje
z ISO 9000:2001«, katerega avtorja
sta Biserka Simčič in Mohsen Husssein.
V prispevku sva želela sistematično
predstaviti pomen in vlogo kakovosti
v zdravstvu, izboljševanje in pogoje za
izboljševanje kakovosti, vlogo managementa pri uvajanju kakovosti, merjenje
kakovosti na storitvenem področju in
zaznane prednosti in slabosti pri uvajanju kakovosti v naši bolnišnici, skozi
retrospektivo zdravnika in managerja

sistemov vodenja kakovosti.
Težnja slehernega človeka je, da nenehno stremi k izboljševanju delovnih procesov saj je poslanstvo vsakega človeka posebej, da naredi prostor bolje in
boljše, tako na družinski kot na poklicni
ravni. Pri zdravnikih in zdravstvenih delavcih je ta težnja še bolj izrazita saj je
glavna motivacija, ki vodi in spremlja
naše delo, da je življenje smisel.
Odgovorni nosilci temeljnega procesa
v bolnišnici, to je procesa zdravljenja,
so zdravniki. Prav gotovo so med njimi
tako v tujini, kot tudi pri nas, mnenja glede kakovosti v zdravstvu deljena. Nesporno je, da se vsi zavzemajo oz. težijo
k strokovni kakovosti, ki pa predstavlja
del celovite kakovosti v javnem zavodu,
medtem, ko je kakovost vseh spremljajočih procesov manj pomembna, oz.
jo mnogokrat čutijo kot nepotrebno
prisilo in dodatno administracijo. Tako
tudi zdravnike v Splošni bolnišnici Novo
mesto, ki je ena od pr vih zdravstvenih
ustanov v Sloveniji v kateri smo začeli z
uvajanjem sistema vodenja kakovosti v
zdravstvu in je bila leta 2006, kot 1. regijska bolnišnica cer tificirana na podlagi
zahtev standardov ISO 9001, prevzemajo nasprotujoči si občutki pri uvajanju
teh sistemov.
Ko prične zavod z uvajanjem sistema
vodenja kakovosti, sproži med zaposlenimi različne in nasprotujoče si občutke
ter reakcije. Najprej se vsi vprašamo, ali
vodstvo podjetja res želi izboljšati delovni proces v korist bolnika, zaposlenih
in tudi javnega interesa (zdravstvena
blagajna)? Ali pa vodstvo le želi doseči
samopromoviranje na račun vseh omenjenih. Nedvomno je to bistvena točka
na kateri se dobi ali izgubi bitka za uvajanje sistema vodenja kakovosti.
Uvajanje sistema kakovosti v vsakem
podjetju pomeni čas, zahteva premik
miselnosti vseh udeleženih v procesu
in pozitivno razmišljanje ter jasno, transparentno in dosledno iz vajanje. Poleg
pozitivnih učinkov je uvajanje sistema
kakovosti sprožilo tudi nekoliko razočaranja. V tem trenutku še ni prineslo
konkretnih pozitivnih učinkov na vseh
pričakovanih področjih (morda so bila
naša pričakovanja prevelika). Implantacija sistema v praksi tudi še ni dosegla

želeno raven. Nedvomno smo za tako
stanje krivi vsi neposredni iz vajalci, ker
še nismo prepoznali vpeljan sistem,
kot svoj sistem. Srednji management
je odpovedal kot povezovalec. Najvišji
management še ni uspel v celoti stimulirati podrejene za iz vajanje vpeljanega
sistema. Vsekakor pa je potrebno poudariti, da sistem vodenja kakovosti ne
prinese izboljšanja pri našem vsakodnevnem delu čez noč, prav tako pa naši
bolniki niso zaradi tega boljše ali slabše
zdravljeni.
Uvedba sistema vodenja kakovosti je
torej zaključena celota med seboj povezanih dejavnosti. Ima svoj cilj in se v isti
obliki in vsebini ne ponavlja, znana sta
začetek in konec projekta. Zagotovljeni so potrebni viri (človeški, materialni
in finančni), zato lahko to razumemo
kot projekt. Pogoj za uspeh, je kot pri
ostalih projektih nedvomno potrditev
in podpora najvišjega vodstva. Zelo je
pomembna komunikacija z zaposlenimi. To je motiviranje, izobraževanje in
obveščanje zaposlenih o dogajanju na
projektu. Znana morajo biti realna pričakovanja od SVK. Zaposleni morajo osvojiti pozitivno stališče do kakovosti. Zato
je izrednega pomena pripraviti dober
program kakovosti. Pomembna je tudi
povezava koncepta kakovosti s poslovanjem, kar predstavlja dodatno motivacijo za vse nivoje. Zelo je pomembno
spoznanje in zavedanje, da problemi
predstavljajo izzive in nove priložnosti,
sta poudarila avtorja.
Poleg predstavitve dobrih in slabih izkušenj s sistemom vodenja kakovosti v
različnih zdravstvenih ustanovah je bila
naslednji dan predstavljena tudi inova-
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tivnost v zdravstvu pod vodstvom dr.
Matjaža Muleja. Tako smo lahko spoznali zanimiv pristop in pogled na inoviranje v zdravstvu. Sklop Kako notranji
strokovni nadzor in presoja vplivata na
inovativnost je vodil gospod Marko Kiauta. Nanizal je nekaj prepoznanih priložnosti notranjega strokovnega nadzora in notranje presoje za inovativnost,
medtem, ko je največ zanimanja požela
okrogla miza na temo Notranji strokovni nadzor. Udeleženci okrogle mize so
bili Bojana Beovič, pomočnica strokovne direktorice KC Ljubljana, Stanislav
Šuškovič, vodja internega strokovnega
nadzora, KOPA Golnik, Marija Zrim, glavna medicinska sestra SB Murska Sobota
in Zoran Preveden, vodja travmatološkega odseka naše bolnišnice.

Aktivno smo sodelovali
Zlata Rebolj, glavna medicinska sestra bolnišnice

Sklepna misel okrogle mize je bila, da ni
smiselno ločevanje internih strokovnih
nadzorov na stroko in nego, da je to del
enovitega procesa in vsekakor pomemben segment kakovosti in varnosti pacientov. Bistvenega pomena je odpr ta
in poštena komunikacija ter sodelovanje vseh vpletenih v proces dela.
Kljub temu, da je zaznanih nekaj pozitivnih sprememb, hkrati tudi pomanjkljivosti, je še naprej smiselno, da ostajamo
optimisti in polni upanja, da bo vsekakor v prihodnosti sistem s potrebnimi izboljšavami deloval tako in v takšni meri
kot smo si ga zastavili. Tako bodo delovni procesi še bolj pregledni in merljivi,
mi pa bomo bolj uspešni in učinkoviti.
Pri tem bo zadovoljstvo tako pacientov
kot tudi zaposlenih popolno. Zaznani
optimizem izhaja iz dejstva, da vedno
več govorimo o kakovosti, in da nihče
več ne more zaustaviti tega procesa.

V mesecu oktobru je bila organizirana
množica izobraževanj na različnih nivojih.
Zaposleni Splošne bolnišnice Novo mesto smo zelo dejavni na vseh področjih
medicinske stroke, zato se redno udeležujemo izobraževanj, naj si bo kot predavatelji ali slušatelji.
V organizaciji Zbornice zdravstvene in babiške nege - pediatrične sekcije je, med
25. in 26. oktobrom v Portorožu, potekal
seminar z naslovom »Komunikacija in kakovost v pediatrični zdravstveni negi«.
Aktivno smo sodelovali gospa Jožica Rešetič, gospod Matej Kocjančič in gospa
Zlata Rebolj. Vsak od nas je na svoj način
poskušal predstaviti kakovost in komunikacijo v splošni bolnišnici Novo mesto.
Gospa Zlata Rebolj in gospa Jožica Rešetič sta sodelovali tudi kot moderatorki.
Otvoritveno predavanje seminarja je
imela gospa Zlata Rebolj. Predstavila je
delovanje bolnišnice od njenih začetkov
do danes. Posebej je poudarila procese
uvedbe kakovosti in pridobivanja certifikatov kakovosti ter poslovne odličnosti.
V večji meri je predstavila tudi otroški oddelek z vidika kakovosti in varnosti malih
bolnikov.

Drugi dan seminarja je gospa Jožica Rešetič predstavila rezultate intervjujev, ki
jih je opravila med zaposlenimi na temo
motivacije in medsebojnih odnosov. Rezultati intervjujev kažejo na zelo slabe
medosebne odnose in komunikacijo
med zaposlenimi ter posledično tudi na
manjšo motivacijo za dobro delo.
Zvezda dneva je bil nedvomno gospod
Matej Kocjančič, ki je s predstavitvijo svojega predavanja »Beseda je konj« požel
velik aplavz in mnogo pohval. Ostali slušatelji so ga povabili, da bi svoje predavanje
predstavil še v drugih okoljih.
Predavanje naše sodelavke, gospe Gordane Rožman, je žal zaradi bolezni v družini
odpadlo.
Odziv slušateljev seminarja je bil na vseh
predavanjih dober. Po končanih predavanjih so aktivno sodelovali v diskusijah.
Menimo, da smo vsi skupaj dostojno zastopali bolnišnico in jo predstavili v najlepši luči.
Ob zaključku seminarja smo naredili še
»gasilsko sliko« za arhiv in dokaz kako številčno smo zastopali splošno bolnišnico
Novo mesto – našo bolnišnico.
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Zdravniki iz OB Valdoltra z gostujočima operaterjema
(Reuben Gobezie in Bruno Toussaint - Francija)
Biserka Simčič

Partnersko sodelovanje Splošne
bolnišnice Novo mesto in Ortopedske
bolnišnice Valdoltra
Portorož, 2007, 2nd LIVE ARTHROSCOPY FESTIVAL

V

Portorožu je od četrtka, 25.10. do sobote, 27.10. potekalo mednarodno
ortopedsko srečanje na temo minimalno
invazivnih operacij (artroskopij) na kolenu, rami in kolku. Iz ortopedske bolnišnice
Valdoltra in Splošne bolnišnice Novo mesto smo prenašali 23 operacij v živo preko
videokonferenčnega sistema v kongresni
center Bernardin v Portorož. Občinstvo je
sestavljajo več kot 150 udeležencev kongresa iz 22 držav sveta, ki so lahko spremljali operacije in istočasno neposredno
komunicirali z operaterji ter postavljali
vprašanja številnim vrhunskim kirurgom
iz tujine in Slovenije.

pristop k operaciji so tisto, kar naredi vsako
operacijo zanimivo. Pri tem se lahko vsak,
ki operacijo spremlja nauči drugačnega pogleda in pristopa pri reševanju bolezni sklepa oz. lahko izpopolni svojo dotedanjo operativno tehniko. Po končanem predvajanju
vseh operacij je vse dni potekala živahna
diskusija v kateri so sodelovali kirurgi, ki so
tisti dan operirali in odgovarjali na številna
konkretna vprašanja.
Organizacija takšnega kongresa je dobra
priložnost za spoznavanje različnih in novih metod dela, priznanje za naše strokovnjake, obe bolnišnici in slovensko zdravs-

tvo, hkrati pa predstavlja dobro promocijo
za slovensko zdravstvo.
Po oceni udeležencev in vabljenih kirurgov
je festival v celoti uspel in požel mnoge pohvale, nedvomno pa se je s tem dvignil tudi
ugled slovenske ortopedije v svetu. Glavni
organizatorji festivala Boris Poberaj, dr.med.,
Bogdan Ambrožič, dr. med. (OB Valdoltra) in
Martin Mikek, dr. med. ter Mohsen Hussein,
dr. med. (SB Novo mesto) so že napovedali ponovitev srečanja čez dve leti, obenem
pa se zahvaljujejo za podporo tako vodstvu
obeh bolnišnic in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izpeljavi projekta.

Po vsebini in številu izvedenih operacij je bilo
to eno največjih tovrstnih srečanj v svetu, kar
je predstavljalo za obe bolnišnici velik izziv.
Vložiti je bilo potrebno precej časa, znanja ter
dela in združiti moči obeh bolnišnic.
Prednost spremljanja operacij v živo je
predvsem v načinu pridobivanja znanja,
saj ne gre za klasičen način pridobivanja
informacij s predavanji ampak z direktno
audio in video komunikacijo s kirurgom
med posegom, kar je nedvomno zahtevno in so vedno mogoča presenečenja. Ravno izkušnje kirurga, tehnična spretnost in
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Mohsen Hussein, Boris Poberaj, Martin Mikek, Biserka Simčič - del organizacijskega odbora
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KAJ JE
ARTROSKOPIJA?
Sama beseda artroskopija je zloženka in izhaja iz starogrške besede arthro, kar pomeni sklep in skopein, kar
pomeni gledati. Dobesedno torej artroskopija pomeni
pogledati v sklep. Artroskopski posegi se uporabljajo v
praktično vseh sklepih in omogočajo zdravljenje širokega spektra poškodb in obolenj.
Pri artroskopskem posegu kirurg preko drobnega reza, ki
meri le nekaj milimetrov v sklep uvede optiko. Gre za sistem leč, ki imajo premer običajno 3-5mm in se nahajajo
v dimenziji svinčnika veliki kovinski cevi ter omogočajo
prenašanje svetlobe iz sklepa. Skozi ta sistem v sklep
potuje tudi umetna osvetlitev. Na optiko je pritrjena posebna kamera, ki posname sliko iz sklepa in jo prenaša
povečano na televizijski ekran. Artroskopija tako kirurgu
omogoča podroben pregled vseh sklepnih struktur, tudi
tistih, ki so sicer pri klasičnih kirurških posegih težko vidne ali celo nedostopne pregledu. Poleg reza, ki je potreben za uvedbo optike je navadno potreben še dodatni
prav tako nekaj milimetrov velik rez, preko katerega v
sklep lahko uvajamo različne operativne inštrumente.
To so različna tipala, prijemalke, ščipalke ter miniaturni

Artroskopija je minimalno invaziven kirurški poseg, ki se uporablja za diagnostiko in zdravljenje poškodb in obolenj sklepov. Najbolj pogosti in med pacienti razmeroma dobro poznani
so artroskopski posegi pri poškodbi kolenskih
meniskusov ali sprednje križne vezi, v zadnjih
letih pa smo priča izjemnemu razmahu artroskopskih operativnih tehnik tudi v ramenu,
komolcu, zapestju, gležnju in kolku. Prednosti
tovrstnih posegov so številne, med najpomembnejše sodijo krajša hospitalizacija, manjše pooperativne bolečine, hitrejše okrevanje in zmanjšano tveganje za okužbo operativne rane.
električni in motorizirani inštrumenti s katerimi se izvaja operativni
poseg v notranjosti sklepa.
Kljub temu, da gre za minimalno invaziven operativni poseg, ki v mnogih primerih omogoča hitro pooperativno okrevanje, pa je za takšen
poseg še vedno potreben sprejem v bolnišnico oz. kirurški center, pri
nekaterih posegih pa tudi nekajdnevna pooperativna hospitalizacija.
Odvisno od sklepa in vrste posega je za izvedbo artroskopije potrebna
splošna, regionalna ali lokalna anastezija. Za blaženje pooperativnih
bolečin v zgodnjem pooperativnem obdobju zaradi minimalne invazivnosti kirurškega posega običajno zadostujejo antirevmatiki, le pri
redkih posegih pride v poštev tudi nekajdnevno jemanje peroralnih
opioidnih analgetikov.
Hitrost okrevanja po artroskopskem posegu zavisi predvsem od vrste
posega in se giblje od enega do dveh tednov, kolikor naprimer traja
rehabilitacija po resekciji poškodovanega kolenskega meniskusa pa
vse do 6 mesecev kolikor traja celokupna rehabilitacija po zahtevnih
rekonstrukcijskih posegih kot sta rekonstrukcija sprednje križne vezi
kolena in rekonstrukcija raztrganja rotatorne manšete ramenskega
sklepa.
Martin Mikek

Mohsen Hussein in Timo Jervela - Finska

Reuben Gobezie - ZDA v družbi hostes in
organizatorice
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PODALJŠEVANJE GOLENICE PREKO
INTRAMEDULARNEGA ŽEBLJA
primer iz klinične prakse

Prim. Mag. Andrej Aleš, dr. med., Klinični oddelek za travmatologijo, Klinični center, Ljubljana.
Mark Mušič, dr. med., Splošna bolnica Novo mesto, Kirurški oddelek.

IZVLEČEK

medularnem žeblju je prišlo do ustreznega
kostenenja v osteotomijski špranji.

Uvod: V zadnjem času se za podaljševa-

Travmatološki bolniki so zahtevna skupina, pri njih so komplikacije, predvsem infekti, bolj verjetne, tako so tudi poročila
o uspešnosti metode, v literaturi deloma
nasprotujoča.

Med zdravljenjem je prišlo do resnih komplikacij, ki so zahtevale dodatno operacijsko zdravljenje. Kljub zapletom menimo,
da nudi intramedularna učvrstitev veliko
prednosti pri kalostazi. Vsekakor pa se je
treba zavedati tudi možnih hudih zapletov,
kot sta intamedularni infekt in zlom žeblja ali vijakov. Kalostaza ostaja za lečečega
zdravnika, kot tudi za bolnika zapleten postopek, ki zahteva obilo znanja in izkušenj,
predvsem pa natančno razumevanje mehanizmov in fizioloških procesov ter veliko
energije, potrpljenja in sodelovanja tako
pri zdravniku, kot tudi bolniku.

Prikaz primera: Predstavljamo primer

Ključne besede: podaljševanje goleni-

nje kosti, tudi pri travmatoloških bolnikih,
uveljavlja metoda pri kateri se za učvrstitev
zloma uporabi nepovrtan intramedularni
žebelj na zaklep. Za premikanje kostnega
segmenta po žeblju pa uporabimo tračni sistem v eni ravnini. Metoda zaradi praktično
rigidne osteosinteze omogoča zgodnjo rehabilitacijo in hitro mobilizacijo bolnika.

bolnika, ki je v sklopu visokoenergijske politravme utrpel tudi odprti zlom desne goleni z kostnim defektom diafize golenice v
dolžini 5 cm (IIIb po Gustilu). Primarno je
bila golen stabilizirana z anteriorno nameščenim zunanjim fixaterjem, kožni pokrov
je zadoščal za pokritje. Šest tednov po primarni oskrbi je bil bolnik pripravljen za podaljševanje golenice preko nepovrtanega
AO intramedularnega žebelja na zaklep.
Narejena je bila metafizna osteotomija po
DeBastianiu, podaljševanje se je pričelo
deseti pooperativni dan, uporabljen je bil
ortofixov tračni sistem v eni ravnini, nameščen na primarno vstavljene Schantzove vijake. Podaljševanje je skupaj trajalo 75 dni,
distrakcijski index je bil tako 15 dni/cm (10
dni oblikovanje kalusa, 15 dni zaklinjenje).
Polno preraščanje in obremenitev pa smo
dosegli 250 dni po začetku distrakcije (50
dni/cm).

Zaključek: Metoda se je v našem primeru izkazala kot uspešna, saj je celotno zdravljenje do vrnitve na delo za polni delovni
čas, trajalo natanko leto dni. Funkcionalni
rezultat ocenjujemo kot odličen. Ob intra-
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ce, poškodbeni defekt golenice, distrakcija
kalusa.

UVOD
Prvi poizkusi podaljševanja kosti so se
pričeli v začetku dvajsetega stoletja (Codivilla, 1905). V svetu se je za podaljševanje
defektov golenice in stegnenice uveljavila
metoda po Ilizarovu s pomočjo zunanjega fiksaterja, ki jo je avtor začel razvijati
v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Na
zahodu se je metoda pričela uveljavljati
desetletje kasneje, preko italijanskih ortopedov (Lecco, Italija) (Dahl MT). Razvite so
številne modifikacije metode, ki pa vse v
glavnem temeljijo na enakih principih in
so bolj tehnične narave.
Kostni transport se uporablja v namen
podaljševanja kosti pri različnih or topedskih, onkoloških in travmatoloških
indikacijah. Distrakcija kalusa, je metoda
postopne simetrične distrakcije kalusa
po kor tikotomiji, ki jo je raz vil DeBastiani (Verona, Italija). Tehnika zahteva po-

časno raztezanje paralelno z ver tikalno
osjo kosti, metafizno kor tikotomijo, ohranjanje periosta in kostnega sredice ter
zakasnitev pred raztezanjem. Ob koncu
raztezanja je potrebno obdobje nevtralizacije (4 tedne). Boljša in kvalitetnejša
tvorba kosti se zagotovi z dinamizacijo.
Metoda omogoča takojšnje obremenjevanje. V osteotomijski špranji se mora ob
začetku raztegovanja že pojaviti kalus,
kar se zgodi okoli desetega dne. To je ena
bistvenih razlik v primerjavi z metodo Ilizarova pri kateri se prične z distrakcijo že
5-7 dan po osteotomiji. Razlika je tudi v
tehniki osteotomije, fragment se odlomi
z osteotomom in ne z rotacijo, pri čemer
večinoma pride do neravnega, luskastega odloma, ki poveča površino osteotomijske špranje in s tem tudi površino
intramembranozne osifikacije.
Glavni problemi podaljševanja kosti z uporabo zunanjega fiksaterja po Ilizarovu so
predvsem v zagotavljanju optimalne poti
napredovanja potujočega segmenta. Zaradi velikih sil, ki so potrebne za napredovanje segmenta skozi tkiv (okoli 350 N)
(Brunner 1994), lahko le ta zdrsne z svoje
optimalne poti, kar povzroča aksialne deformacije v nastajajoči kostnini (kasnejše
predvsem varusne deformacije). Sistem je
zaradi številnih žic in obročev, ki sestavljajo konstrukcijo zunanjega fiksaterja (vsaj
deset žic), dokaj kompleksen. Vstopno
mesto vsake žice je potencialno mesto
infekta, možno pa je tudi omajanje. Tako
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je sistem težaven za nego in hkrati dokaj
neprijeten za bolnika. Potrebne so številne
kontrole in poprave sistema glede na potovanje segmenta, zaradi česar prihaja do
premikov v nastajajočem kalusu, ki lahko
povzročijo motnje v prekrvavitvi in slabšo
tvorbo kvalitetne kostnine. Težave pa so
tudi pri razgibavanju sklepov, v primeru
podaljševanja golenice so največji problemi s kolenskim sklepom.
Metoda podaljševanju kosti in kostnih defektov preko intramedularnega žeblja, ki
se je pričela uporabljati predvsem pri ortopedskih bolnikih ob koncu prejšnjega
stoletja, nudi nekatere rešitve. Zaklenjeni
intramedularni žebelj omogoča praktično
rigidno osteosintezo, ohrani anatomsko
dolžino in obliko, potujoči segment pa
ne more zaviti s predvidene poti (Raschke
MJ 1992). Na ta način se zmanjša število
potrebnih kontrol in prilagoditev sistema
zunanjega fiksaterja. Takoj po obdobju
nevtralizacije (4 tedne) pa je mogoče zunanji fiksater odstraniti, kar zmanjšuje čas
zunanjega fiksaterja v tkivu in s tem tudi negativne učinke (transfiksacija tkiva, infekti,
omajanje). Metoda tako omogoča hitrejšo
rehabilitacijo in lažje razgibavanje. Seveda
pa je povezana tudi z nekaterimi hudimi
možnimi zapleti, kot so intramedularni infekti in zlomi žeblja, ti zapleti so bili razlog
za opustitev metode v Oslu (Kristiansen LP,
1999).
Pri travmatoloških bolnikih je možnost infekta večja. Raschke je priporočil uporabo
metode pri zlomih golenice ocenjenih do
IIIb po Gustillu (Raschke MJ 1992). Vseeno
ostaja problem odločitve o primerni metodi podaljšavanja pri določenem tipu zloma, pomembna pa je tudi izbira pravega
trenutka.

PRIKAZ PRIMERA
Predstavljamo primer bolnika, ki je v sklopu visokoenergetske politravme utrpel
tudi odpr ti zlom desne goleni (III b po
Gustilu 1979). Ob primarni oskrbi z nekrektomijo in anteriorno nameščenim
zunanjim fiksaterjem Or tofix, je kožni
pokrov zadostoval za primarno zaprtje
rane, ostal pa je 5 cm defekt golenice
(slika 1).

1.

2.

3.

Slika 1. RTG posnetek defekta golenice po
primarni oskrbi.

Slika 2. RTG posnetek po kortikalni osteotomiji in stabiliaciji z IM žebljem na zaklep.

Natanko šest tednov po poškodbi je bil
bolnik pripravljen za planirano dokončno
oskrbo defekta desne golenice. Rana na
desni goleni je bila zaceljena per primam
(4 tedne je prejemal intravensko antibiotičo zaščito). Med operacijo je bil zunanji
del fiksaterja odstranjen, ostali so Schantzovi vijaki. Skozi tuberositas golenice je
bil nameščen nepovr tan titanijev AO intramedularni žebelj, proksimalno zaklenjen z dvema, distalno pa s tremi vijaki.
Skozi nov rez v predelu intaktne kože nad
proksimalno golenico in pod metafizo golenice je bila narejena subperiostalna osteotomija po DeBastianiu. Na obstoječe
Schantzove vijake je bil nameščen Or tofiksov monorail tračni sistem. Na kontrolnih
RTG posnetkih ob koncu operacije je bila
vidna dobra lega žeblja in vijakov, osteotomirani segment je bil v zadnjem delu
neravno, luskasto odlomljen, osteotomijska špranja je bila primerna. Peri in post
operativno je bolnik ponovno prejemal
intravensko antibiotično zaščito.

Slika 3. RTG posnetek ob koncu raztezanja,
vidno je dobro zaklinjenje fragmentov in
kostni most

Deseti dan po operaciji je bil na RTG posnetku že viden nastajajoči kalus v osteotomijski špranji (slika 2), raztezanje (1 mm
na dan) se je tako začelo. Bolnik je bil sposoben hoje z berglami, brez obremenjevanja poškodovane okončine. Po nekaj
dneh je bil odpuščen domov, kjer je sam
nadaljeval s kalotazo (2 X dnevno po 0.5
mm), ob rednih RTG kontrolah.

Raztezanje je skupaj trajalo 75 dni, distrakcijski index je bil tako 15 (dni/cm). Na RTG
posnetku ob koncu raztezanja je bila vidna
dobra tvorba kalusa kostne gostote za potujočim segmentom. Kostni most je bil v
predelu zadnjega dela špranje, kjer je po
osteotomiji prišlo do luskastega odloma
čvrstejši, v sprednji tretjini pa je nastajal
počasneje. Potujoči fragment se je dobro
zaklinil v distalni fragment (slika 3).
Glavni problem v času raztezanja je bila
rana, ki je nastajala za zadnjim Schantzovim vijakom (obstajali so že ostri kapljični
vijaki, vendar v času operacije na kliniki
niso bili na voljo), tako da je bila rana praktično ves čas odprta, deloma pa je bila
eksponirana tudi kost zgornjega roba potujočega segmenta. Pojavilo pa se je tudi
manjše vnetje ob proksimalnem žeblju v
distalnem fragmentu. Iz brisa proksimalne
rane je bil tri tedne pred koncem raztezanja izoliran stafilokok species-koagulaza
negativen. Tako je bila ponovno uvedena
dvotirno antibiotična terapija po navodilih
infektologa.
Fiksater in vijaki so bili ambulantno odstranjeni štirinajst dni po končanem raztezanju. Na prvi RTG kontrolni sliki, teden dni
po odstranitvi fiksaterja, pa je bil že viden
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pomik potujočega segmenta ponovno
navzgor tako, da je bila špranja med fragmentoma v najožjem delu široka 10 mm.
Bolnik je v tem času pričel s postopnim
obremenjevanjem poškodovane okončine. Še vedno pa so bile potrebne preveze
rane na goleni.
Pet tednov po uvedbi antibiotika so v rani
nastajale čiste granulacije, vnetni parametri so bili praktično v mejah normale, napravljen je bil sekundarni šiv rane. Bolnik je
še en teden prejemal antibiotike. Šivi so bili
odstranjeni po dvanajstih dneh. V naslednjih dneh pa je že prišlo do dehiscence, iz
rane se je ponovno pojavi umazan izcedek.
Iz brisa rane je bil tokrat izoliran Pseudomonas aeruginosa. Ponovno je bila uvedena
antibiotična terapija po navodilih infektologa. Na kontrolnih RTG posnetkih je bil
postavljen sum na osteomielitis v predelu
proksimalno od luknje zgornjega Schantzovega vijaka (kljub negativnim vnetnim
parametrom). Tako je bila pol leta po poškodbi potrebna operacija, napravljena je
bila toaleta in nekrektomija, ocenjeno je
bilo, da je kost v celoti vitalna, rana je bila
ponovno zašita. Pooperativno je bolnik še
4 tedne prejemal antibiotike.
Tri mesece po končanem raztezanju še
vedno ni bilo videti kostnega preraščanja
v distalni špranji, potrebna je bila spongioplastika (iz grebena črevnice iste strani).
Med operacijo je bilo odstranjeno čvrsto
fibrozno tkivo med obema fragmentoma. Mesec dni po operaciji je bilo na RTG

posnetkih že vidno vraščanje spongioze,
na mestu raztezanja pa se je krepil most
kostne gostote, ki se je debelil tudi v
sprednji tretjini. Bolnik je pričel z obremenjevanjem poškodovane okončine preko
polovice telesne teže, po mesecu dni, ko
je bilo na RTG slikah vidno izboljšanje, pa z
praktično polno obremenitvijo. Tako je bolnik do polne obremenitve poškodovane
okončine potrebovali 250 dni od začetka
raztezanja (50 dni/cm) (slika 4).
Pri polni obremenitvi pa so se pojavile bolečine pri stopanju na prste v višini proksimalne tretjine mečnice, na tem mestu
se je razvijala psevdoartroza (mečnica je
bila zlomljena na meji zgornje in srednje
ter srednje in spodnje tretjine). Bolečine
so bile zbadajoče in so se širile distalno
proti prstom. Postavljen je bil sum na utesnitev peronealnega živca. Tako je bil bolnik enajst mesecev po poškodbi ponovno
operiran. Na mestu pseudartroze je bilo
potrebno sprostiti peronealni živec, ki je
potekal preko vrha proksimalnega odlomka, osveženi pa so bili tudi kostni robovi.
Postoperativno je dobro okreval in po treh
tednih je ponovno pričel s polnim obremenjevanjem okončine.
Natanko eno leto po poškodbi so bile vse
rane zaceljene, bolnik je nogo lahko polno
obremenjeval, vrnil se je na delovno mesto
za polni delovni čas.
Štirinajst mesecev po poškodbi pa je prišlo do nove komplikacije. Na goleni se je
na mestu vstopa proksimalnega Schantzovega vijaka pojavila fistula. Tokrat je bil
na RTG posnetkih na omenjenem mestu
viden droben sekvester. Bolnik je bil ponovno operiran in sekvester odstranjen.
Iz bioptičnega materiala (mikrobiološka
preiskava) je bil izoliran Pseudomonas
aeruginosa.
Teden dni po operaciji je bolnik ponovno
pričel z delom za polni delovni čas. Šest
tednov je prejemal antibiotik po navodilih
infektologa.

RAZPRAVA
4.

Slika 4. RTG posnetek po spongioplastiki.
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Travmatološki bolniki so za podaljševanje
kosti zahtevnejša skupina, saj imajo pogosto pridružene poškodbe, večinoma pa
gre za odprte zlome, ki so problematični

predvsem zaradi možnih infektov. Tako je
potrebno izbrati optimalen čas za začetek
raztezanja, ki je med 4 in 6 tednom po primarni poškodbi, seveda ob pogoju, da je
kožni pokrov primeren (Raschke 1992).
Raztezanje preko intramedularnega žeblja nudi številne prednosti. Primerjalna
študija Paley-a, primerjal je 29 bolnikov
pri katerih so kostni defekt stegnenice premoščali preko intramedularnega žeblja
s primerljivimi bolniki, katerim so kostni
defekt premoščali z uporabo zunanjega
fiksaterja (po Ilizarovu) je pokazala statistično signifikantne prednosti pri radiološki konsolidaciji kalusa, boljša je bila
gibljivost v kolenu in manjša možnost
ponovnega zloma, predvsem pa se je
skrajšal čas zunanjega fiksaterja v tkivu
na skoraj polovico. Ob tem avtor ugotavlja kot negativne značilnosti višje stroške
in večjo izgubo krvi (Paley 1997).
Simpson poroča, da je imel v svoji skupini
20 bolnikov tri globoke infekte od katerih
sta se dva primerila pri bolnikih, ki so imeli
predhodno odprto poškodbo z defektom
kosti. Skupno poroča o manjšem številu
komplikacij kot so se pojavljale zgolj pri
uporabi zunanjega fiksaterja. Opozarja
pa na nevarnost infekta kalusa (Simpson
1999). Pri veliki možnosti infekta je vseeno priporočljiva uporaba zunanjega fiksaterja (Hankemeier 2004).
Raschke poroča o štirih primerih IIIb odprtih poškodb golenice, ki so bili oskrbljeni
po tej metodi. Povprečen čas zunanjega
fiksaterja je bil 17.9 dni/cm, RTG konsolidacije na mestu distrakcije in defekta je bil
41.2 dni/cm. Problemi med raztezanjem
so bili predvsem zaradi infektov, poroča
pa tudi o zlomu žeblja, ki ga je bilo potrebno zamenjati. Intramedularnih infektov ni
bilo. Funkcionalni rezultati so bili dobri.
Bolniki so v povprečju potrebovali 2,75
operacije za samo podaljševanje golenice
(Raschke 1992).
V našem primeru, ko je šlo za travmatski
defekt golenice, na meji spodnje tretjine
(5 cm) dolžina proksimalne golenice je
omogočala metafizno osteotomijo po DeBastiani-ju in kalotazo. Bolnika smo operirali 6 tednov po poškodbi, ko je bila rana
na goleni zaceljena. Na primarno nameščene Schantzove vijake je bil nameščen
Ortofixove monorail tračni sistem. Zlom

stroka - izobraževanje
golenice je bil oskrbljen z AO intramedularnim nepovrtanim žebeljem, proksimalno
zaklenjenim z dvema, distalno pa s tremi
vijaki. Položaj žeblja in zunanjega fiksaterja po operaciji je bil primeren, prav tako
osteotomijska špranja. Deset dni po operaciji je bil na RTG slikah že viden nastajajoči
kalus v osteotomijski špranji, začeli smo
z raztezanjem, ki je skupno trajalo 75 dni
(distrakcijski indeks 15 dni/cm).
Med zdravljenjem je prišlo do resnih komplikacij. Skupno so bile v fazi podaljševanja opravljene 3 operacije (Raschke 2.75
v povprečju). Glavni problemi povezani z
raztezanjem so nastopili zaradi nezapiranja rane za proksimalnim Schantzovim vijakom (obstajali so že kapljični vijaki) v potujočem segmentu. Zaradi eksponirane kosti,
anergične kože in verjetno nekroze, ki je
nastala v predelu luknje proksimalnega
vijaka je na tem mestu prišlo do osteomielitisa, ki je zahteval dodatno operacijsko in
antibiotično zdravljenje. Zaradi vnetja ob
vijakih, so bili le ti ambulantno odstranjeni že petnajst dni po koncu raztezanja (priporočeni čas nevtralizacije 4 tedne). Kljub
RTG dobro vidnem mostu v osteotomijski
špranji in dobremu zaklinjenju fragmentov
v distalni špranji, pa je kmalu po odstranitvi fiksaterja prišlo do razmika fragmentov,
tako tudi ni prišlo do kostnega preraščanja
v predelu zloma. Potrebna je bila spongioplastika. V predelu distalne špranje je bila
močna fibroza, ki je preprečevala kostno
preraščanje. Kljub namestitvi kostnine na
medkostno membrano pa ni prišlo do sinostoze med golenico in mečnico. Po operaciji je spongioza dobro vraščala.

ko leto dni. Predvsem pa je funkcionalni
rezultat odličen (bolnik je športno aktiven,
okončini sta enako dolgi) (slika 5).
Ob intramedularnem žeblju je prišlo do
ustreznega kostenenja v osteotomijski
špranji. Napredovanje segmenta skozi tkivo je potekalo brez problemov. Most, ki je
nastajal za njim je bil sprva v sprednji tretjini šibkejši, a se je po pol leta pričel polniti
tudi v tem delu. V zadnjem delu, kjer je ob
osteotomiji prišlo do luskastega odloma,
pa je hitro nastajal čvrsti most.
Med zdravljenjem je prišlo do resnih komplikacij, ki so zahtevale dodatno operacijsko zdravljenje in so bile deloma posledica
pridruženih poškodb, deloma pa tehničnih
težev (neustrezni vijaki). Vendar tudi drugi
avtorji poročajo o večjem številu komplikacij povezanih s odprtimi travmatološkimi
defekti kosti, večina katerih pa je obvladljiva s hitrim in ustreznim ukrepanjem.
Zaradi pogostosti in resnosti infektov je
priporočljivo predvsem sodelovanje z infektologi.
Zaradi vnetja ob vijakih v distalnem delu
smo vijake in fiksater odstranili že 15 dni
po končanem raztezanju, kar je skrajšalo
nevtralizacijsko obdobje in povzročilo razmik odlomkov v distalni špranji. Prisotna je
bila tudi močna fibroza v distalni špranji,
ki je preprečevala preraščanje fragmentov.
Potrebna je bila spongioplastika. Do predvidene tibio-fibularne sinostoze ni prišlo
5.

Zadnji zaplet je nastopil pri polnem obremenjevanju okončine. Pri stopanju na prste je bolnik čutil ostre bolečine v predelu
zloma na meji proksimalne in srednje tretjine mečnice, ki so se širile proti stopalu
in prstom. Potrebna je bila sprostitev peronealnega živca, ki se je ujel v predel zloma
zgornje tretjine mečnice.

ZAKLJUČEK
Metoda podaljševanja golenice preko intramedularnega žeblja se je v našem primeru
izkazala kot uspešna, saj je celoten postopek vključno z rehabilitacijo, do vrnitve
na delo za polni delovni čas, trajal natan-

Slika 5. RTG posnetek eno leto po poškodbi.

kljub temu, da smo spongiozo položili po
membrani interossei.
Kljub zapletom menimo, da nudi intramedularna fiksacija veliko prednosti pri podaljševanju defektov golenice, kar ugotavljajo
tudi drugi avtorji. V ugodnejših razmerah
je lahko trajanje zdravljena po tej metodi
tudi pri travmatoloških bolnikih bistveno
krajše (čas do polne obremenitve ≤ 50
dni/cm). Vsekakor pa se je treba zavedati
tudi možnih hudih zapletov, kot so zlomi
osteosintetskega materiala ali intramedularni infekti. Potreben je skrben premislek
pri izbiri bolnika in primernega časa za operacijo pred uporabo metode. Kriteriji za izbiro primernih bolnikov še niso dokončno
določeni.
Podaljševanje travmatskih defektov kosti ostaja za lečečega zdravnika, kot tudi za bolnika
zapleten postopek, ki zahteva obilo znanja
in izkušenj, predvsem pa natančno razumevanje mehanizmov in fizioloških procesov
ter veliko energije, potrpljenja in sodelovanja
tako pri zdravniku, kot tudi bolniku.
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POROČILO Z 10. MEDN
KIRURGIJO RAMENA IN
Martin Mikek
V septembru sem se udeležil desetega mednarodnega kongresa o kirurgiji ramena in komolca, ki je potekal tokrat v
mestu Salvador v Braziliji. Gre za največji kongres na svetu,
ki je namenjen izključno problematiki zdravljenja poškodb
in obolenj ramenskega sklepa in komolca in se ga udeležuje večina najuglednejših strokovnjakov s tega področja. To
je tradicionalno srečanje, ki poteka le vsako tretje leto, kar
še zvečuje njegov pomen. Letos se je srečanja udeležilo preko 1500 zdravnikov iz vsega sveta, iz Slovenije smo bili trije,
poleg mene še dr. Senekovič in dr. Kovačič iz KC Ljubljana.
Sam sem se kongresa udeležil s predavanjem na temo artroskopskega zdravljenja parcialnih ruptur kite subskapularisa,
kolega iz kliničnega centra pa sta sodelovala s plakatom, kjer
sta predstavila rezultate zdravljenja zlomov zgornjega dela
nadlaktnice z intramedularno učvrstitvijo. Organizacija in strokovni nivo kongresa sta bila res pohvale vredna. V štirih dneh
je bilo tako predstavljenih vrsto zanimivih novosti in kvalitetnih študij s področja kirurgije komolca in ramena. Ob tako

Spoštovane bolníce,
dragi bolniki, dragoceno osebje!
»Po celi zemlji vsem ljudem mir bodi!
Tako so peli angelcev glasovi
v višavah pri Mesijasa prihodi;
da smo očeta enega sinovi,
ljudje vsi bratje, bratje vsi narodi,
da ljubit’ mor’mo se, prav’ uk njegovi.«
(France Prešeren, »Krst pri Savici«)

Iskreno Vam želim, da mir svete noči in božičnih
praznikov napolni Vaša srca, da Vas presvetlí pesnikova globoka domačnost z Bogom – »da smo
očeta enega sinovi«, da Vas prevzame občutje
občestva, družine – »ljudje vsi bratje, bratje vsi
narodi«, in Vas v novo leto popelje srčna spodbuda – »da ljubit’ mor’mo se, …«
Ob poslavljanju starega leta ‘07 se zahvaljujem
bolnišničnemu vodstvu in osebju za ljubeznivo
pozornost in vsakršno pomoč, za razumevanje
in potrpljenje; bolnícam in bolnikom ter svojcem pa se zahvaljujem za naklonjenost, za mnogotere darove iz trpljenja in upanja, iz vere in
molitve …
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Naj nas v novem letu 2008 še globlje
povežejo niti lepega in dobrega, naj se v
nas utrdi spoštovanje in zaupanje, naj se
razživí medsebojna podpora – za skupni
blagor naše bolnišnice!
S sv. Frančiškom Asiškim Vam voščim

MIR IN DOBRO!
Vaš bolniški duhovnik p. Marko Novak OFM
V Novem mestu, v adventu 2007
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ARODNEGA KONGRESA ZA
KOMOLCA
številnih predavanjih in živahnih diskusijah
se ti ob pridobivanju novega znanja vedno
porajajo nove zamisli in ideje za lastno delo
ob tem pa spoznaš kako razmišljajo in delajo kolegi. Osebno mi aktivna udeležba na
takšnem kongresu vedno da nov zagon in
energijo za delo.

Martin Mikek, dr. med.

Kljub intenzivnemu urniku predavanj, je nekaj časa ostalo tudi za odkrivanje
naravnih lepot in za druženje ob spoznavanju kulinaričnih dobrot in glasbe
Brazilije. Vsakokrat je prijetno srečati stare prijatelje in znance iz drugih koncev sveta ter spoznati nove kolege. Sama Brazilija me je navdušila s svojo
bogato kulturo in tradicijo ter s prečudovito naravo. Njihovo lepo podobo
pa žal kazi izjemen prepad med bogatimi in revnimi, ki je za naše razmere
zelo težko predstavljiv.
Žal tokrat časa, da bi se turistično odpravil na potep še v kak drug del Brazilije
ni bilo, saj me je doma že čakalo nešteto obveznosti z organizacijo našega
bližajočega se mednarodnega artroskopskega kongresa.

Če nam tradicionalne vrednote iz leta v
leto, ob tem hitrem tempu življenja, pomenijo vse manj, pa ob koncu leta vseeno
ostaja nekaj tradicionalnega: tople besede, veliko lepih želja za prihajajoče leto,
trden stisk rok in čarobnost prazničnih
trenutkov.

Novo leto,
leto upov in pričakovanj,
novosti in sprememb,
velikih dogodkov in
novih začetkov….
Naj bo to leto z
obilo sonca
In mnogo zdravja,
Naj pride v miru in
v miru se izteče!
Želi vsem kolektiv Oddelka
za transfuzijo.

Uredništvo Vizite vam tudi za 2008. leto
obljublja vsaj nekaj lepih trenutkov ob
prebiranju novih številk in obilo koristnih informacij za vašo boljšo obveščenost, ki naj vas vtke v sodelavce in sodelavke, če z njimi osebno nimate časa
popiti kave ali poklepetati.

Vse dobro, veliko lepega,
osebnega zadovoljstva,
ljubezni
in zdravja želiva
Biserka in Tadeja

(odgovorna urednica in zunanja sodelavka)
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Srečanje na temo
sodobne metode v
artroplastiki
kolena in kolka
v Termah Čatež
Izidor Ivanović, dipl. fizioterapevt

M

edicina se na področju ortopedije razvija neverjetno hitro in
učinkovito. Operativne metode so postale zelo fleksibilne in
minimalno invazivne. Posledično temu sledi tudi rehabilitacija, ki
pacientom omogoči, da v zelo kratkem času postanejo samostojni.
Recimo po operaciji kolka pri minimalno invazivni tehniki, kjer je
rez dolg samo 5 cm, operirani shodijo že naslednji dan in so po 4.
– 7. dneh odpuščeni domov. Skratka tako kratek čas okrevanja po
operaciji našim pacientom omogoči, da se lažje in hitreje vklopijo
v vsakdanje življenje in to kar je najbolj pomembno – brez bolečin.
Tako skupaj z ortopedijo in fizioterapijo razvijamo način kako iz-

Mikek. Na kratko je opisal potek operacije in naštel nekaj bistvenih prednosti te metode. Nato je sledilo predavanje ortopeda
Mohsen Husseina, ki je predstavil glavne prednosti in potek operacije artroplastike kolena. Teme so bile zelo zanimive, saj je bilo
postavljenih kar nekaj vprašanj s strani fizioterapevtov obema
ortopedoma, ki sta zelo jasno razložila dileme glede komplikacij,
poteka rehabilitacije in ostalih zadev. Po kratki pavzi smo poslušali še dve predavanji naših kolegic fizioterapevtk Sandre Jerele
in Majde Adamič, ki sta predstavili zanimivi predavanji o načinu
rehabilitacije pacientov v Termah Čatež po obeh protezah na

boljšati kvaliteto življenja operirancev, da čim
prej pozabijo na tisto, kar je bilo za njih do pred
kratkim glavna težava.

zelo široko gledan problem z zornega kota oviranosti, prizadetosti, ciljev in ponovnega vključevanja
pacienta v vsakdanje življenje. Se pa zgodi, da tako
kot v življenju tudi pri operacijah ne gre vse kot po
maslu, kar je predstavila zdravnica infektologinja
Anica Dolenšek, ko je spregovorila o komplikacijah
pri infekciji protez. Njeno predavanje je zbudilo
veliko zanimanja med fizioterapevti, kajti spregovorila je o nekaj glavnih znakih in simptomih še nevidne infekcije, kako jo
pravočasno prepoznati in ukrepati.

Tako smo 9. novembra letos ortopeda Mohsen
Husein, dr. med., spec. ortoped, mag. Martin Mikek, dr. med., spec. ortoped in Anica Berginc
Dolenšek, dr. med., spec. infektologije ter veliko fizioterapevtov iz
vse Slovenije naredili še en korak bliže k razvoju sodelovanja. Namreč organizirano je bilo predavanje na temo Sodobne metode
v artroplastiki kolka in kolena, katerega glavni pokrovitelj so bile
Terme Čatež. Glavni organizator je bil gospod Khalid Nasif, ki je velikodušno povabil vse fizioterapevte in ostale zdravstvene delavce,
da se udeležijo srečanja.
Predavanje se je začelo s predstavitvijo minimalno invazivne metode pri artroplastiki kolkov, o kateri je govoril ortoped mag. Martin
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Srečanje smo zaključili z veliko gostoljubnostjo Term Čatež, kjer
so pripravili gala večerjo ob zanimivih pogovorih in izmenjav
izkušenj med udeleženci predavanj ter z obljubo, da bo podobno predavanje organizirano tudi drugo leto.
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Upanje umre zadnje
(slovenski pregovor)

Marjeta Berkopec

V težkih življenjskih preizkušnjah, kar diagnoza rak prav
gotovo je, nam lahko pomagajo tudi stare ljudske modrosti.

Naj vas zdravje, sreča
in ljubezen spremlja vse dni
novega leta, božični večer pa
prinese topline in miru.

TO VA M VS E M S K U PA J
ŽELI KOLEKTIV KIRURŠKE
ENODNEVNE BOLNIŠNICE
Priložnost za klepet z bivšimi sodelavkami.

O

ktobrsko srečanje DMSBZT Novo mesto smo namenili logoterapiji. Zbrali
smo se v novem kongresnem centru v
Dolenjskih Toplicah. O smislu življenja in
dela z onkološkim bolnikom je spregovorila doc.dr. Zdenka Zalokar Divjak, univ.dipl.
psihologinja, spec.logoterapije. Predavanje je začela z mislijo I. Khana, da srečni
ali nesrečni ne postanemo zaradi življenjskih okoliščin, ampak zaradi naše naravnanosti do življenja. Človek se mora opremiti
s pozitivno vrednostjo življenja. Veliko je
odvisno od tega s kakšnim notranjim ustrojem sprejmemo vase zunanji svet in
vse kar nas doleti. Ljudje smo odvisni od
kljubovalne moči duha, ki nam omogoča,
da lahko kljubujemo svoji bolezni, obupu,
žalosti. Tudi kadar zbolimo je treba strmeti naprej za drugačno kvaliteto življenja,
saj upanje dela most med sedanjostjo in
prihodnostjo. Na bolezen ne moremo biti
nikoli dovolj pripravljeni, začeti se moramo
učiti kako se soočiti z novimi težavami, lastno odgovornostjo, novimi okoliščinami,
omejenimi močmi in spremenjeno podobo o sebi. Pri vsem tem pa posamezniku
lahko zelo pomaga logoterapija. Zdravstveni delavci bomo pri svojem delu z bolniki
uspešnejši, če bomo tudi sami pozitivno

naravnani do življenja. Bolnika pogosto
muči občutek osamljenosti, zato potrebuje
zagotovilo, da je za nas pomemben in mu
bomo stali ob strani. Psihološko podporo
bolniku je potrebno prilagoditi njegovim
potrebam. Posebno pozornost moramo nameniti komunikaciji, predvsem ne smemo
spregledati neverbalne komunikacije, ki je
pogosto zgovornejša od besed, je poudarila Divjakova.
5.oktobra 2007 je akreditacijo programa

pridobila Visoka šola za zdravstvo Novo
mesto. Program šole, ki je pripravljen po
bolonjskih usmeritvah, je udeležencem
srečanja predstavila gospa Jožica Čampa.
Podjetje Coloplast pa je predstavilo nove
obloge za rane.
Strokovnemu delu je sledilo neformalno druženje v avli kongresnega centra. Člani Društva bi se radi zahvalili vsem sponzorjem, ki
so nam omogočili prijetno druženje.

Medicinske sestre iz šolskega dispanzerja.
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S posterjem v Amsterdamu
Tjaša Janjoš, dipl.m.s.

Amsterdam.
Mesto koles, tramvajev,
rdečih hiš z belimi okni in
širokih kolesarskih stez.
Mesto vodnih kanalov in
mostov, druge Benetke.
Ulice rdečih luči in
nočnega življenja. V tem
mestu smo se 14. in 15.
septembra 2007
medicinske sestre –
edukatorke iz ambulante
za diabetike Splošne
bolnišnice Novo mesto
aktivno udeležile
12. mednarodne
konference medicinskih
sester v diabetologiji
(FEND – Federation of
European Nurses in
Diabetes).
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Predavatelji na konferenci so bili pretežno
medicinske sestre specialistke za diabetes,
medicinske sestre raziskovalke, psihologi,
zdravniki, farmacevti, kreatorji nacionalnih
programov iz različnih evropskih držav in
drugi. Uradni jezik na konferenci je angleščina, simultano prevajanje ni na voljo. Glavno vodilo letošnjih predavanj in delavnic
je bilo Diabetes – osebnostno, profesionalno, politično in socialno.
Naš prispevek na konferenci je bila predstavitev programa ob uvedbi inzulinske terapije v naši ambulanti in rezultati enoletnega
spremljanja pacientov. Poster nosi naslov
INITIATING INSULIN IN TYPE 2 DIABETICS: GROUP EDUCATION AND SELF TITRATION COACHED BY NURSE.
Uvedba inzulinske terapije pomeni za sladkornega bolnika velik korak, ki zahteva aktivno vlogo v procesu edukacije in zdravljenja, od zdravstvenega tima pa veliko
časovnih, materialnih in človeških virov.
Zato je priporočljivo, da uporabimo enostavne, uspešne, varne in varčne metode.
V ambulanti za diabetike smo januarja
2006 pričeli z edukacijskim programom,
ki poteka v skupinah 4 do 6 oseb v treh
zaporednih srečanjih, vsako srečanje traja
60 minut. Skupino vodi medicinska sestra,
ki koordinira delo in omogoča pozitivno
vzdušje in harmonijo v skupini. Bistvenega
pomena je, da se bolniki počutijo dobro,
varno in sprejeto. Delo v skupini pomeni za bolnike (in za edukatorja) pozitivno
izkušnjo, ker tako lažje prevzamejo nase

odgovornost in odločitve glede zdravljenja.
Vsebine edukacije omogočajo bolnikom,
da lahko samostojno aplicirajo in titrirajo
odmerke inzulina glede na samokontrole krvnega sladkorja. Pri tem uporabljajo
posebej izdelan intenziven titracijski algoritem. En teden po pričetku aplikacije
inzulina vsakega bolnika pokličemo po
telefonu in preverimo potek titracije, kasnejše konzultacije sledijo po dogovoru.
Po vsakem titracijskem obdobju, ki traja
12 tednov, se skupina znova sreča skupaj
z medicinsko sestro in diabetologom, ko se
vrednotijo rezultati, glavni namen srečanja
pa je motivacija in dodatna edukacija bolnikov. Zelo pomembno je, da lahko med
seboj delijo svoje izkušnje in uspehe, pa
tudi skrbi in strahove.
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12 mesecev po začetku zdravljenja z
inzulinom bolniki preidejo ponovno
na individualno obravnavo k svojemu
diabetologu.
Za analizo podatkov enoletnega spremljanja bolnikov, ki so zaključili 24 tedensko titracijsko obdobje smo uporabili
Microsoft Excel program. Parametri, ki
smo jih spremljali so: krvni sladkor na
tešče, HbA1c, telesna teža, peroralna terapija, odmerki inzulina, pogostnost in
stopnja hipoglikemij, število konzultacij
in stopnja aktivnega sodelovanja bolnika
ali svojcev. Izvedli smo tudi anketo o težavnosti učnih delavnic in zadovoljstvu
bolnikov.
Podatke, predstavljene na posterju, smo
primerjali z multicentrično študijo, ki je
bila izvedena na Finskem, Švedskem,
Veliki Britaniji in Nizozemski (1). Ugotovili smo, da so naši rezultati, pridobljeni
v kliničnih pogojih, celo nekoliko boljši
kot rezultati v omenjeni študiji, kar pripisujemo kvalitetni edukaciji z intenzivnim
titracijskim algoritmom, telefonskimi konzultacijami in skupinskimi kontrolami. Z
analizo podatkov ankete smo ugotovili,
da je bilo 98% bolnikov zelo zadovoljnih
s skupinskim načinom dela.

Spoštovani,
spet je prišel tisti čas v letu, ko je vse dvojno - malo slabo in malo dobro. V naravi konec, mirovanje, sivina, koledar nas opozarja, katerih
ciljev za iztekajočo leto še nismo izpolnili. Vendar je to tudi čas obdarovanj, lepih misli in želja. Je čas novih načrtov, upanja in optimizma
za naprej. Želim vam, da bi v prihajajočih praznikih uživali v družbi
vseh, ki jih imate radi. Uživajte tudi, ko ste sami - na sprehodu po
zasneženi pokrajini, v topli kopeli ali v zasanjanih mislih o preteklem
in prihodnjem.

Predvsem pa srečno!

Naj vas sij prazničnih luči spominja na vse lepe trenutke v preteklosti in naj vam pomaga najti vse tisto, kar si v bodoče želite.
Prijazne Božične praznike ter srečno, zdravo in uspešno novo leto
vam želimo.
Kolektiv kirurških ambulant

V naši vsakdanji klinični praksi je skupinska edukacija uspešna, varna in ekonomična metoda.
Zahvaljujemo se vodstvu bolnišnice in
sponzorjem Roche Diagnostics in NovoNordisk, da so nam omogočili udeležbo
na konferenci FEND.
Poster si je mogoče ogledati v prostorih
ambulante za diabetike.

Reference:
1.

H. Yki-Jarvinen, L. Juurinen, M. Alvarsson, T. Bystedt,
I. Caldwell, M. Davies, S. Lahdenpera, G. Nijpels, M.
Vahatalo: Initiate insulin by aggressive titration and
education (INITIATE): a randomized study. Diabetes
care 30: 1364-1369, 2007

Janda Špiler

Ko se prižgejo praznične luči
sredi bele mrzle zime,
prijateljstvo ogreje nam dlani
in želja vzpne se iz srca v višine.
Naj z novim letom zbledi
v se slabo.
Vse, kar je dobro,
naj za vedno ostane!
Vse, kar je lepo,
naj raste in cveti,
naj v miru sreča vse objame.
Vsi upi in želje, ki v srcih živijo,
naj se v prihodnjem letu zgodijo.

Naj vas v novo leto vodijo nepozabni trenutki, dobri prijatelji,
naj lepoto dneva oznanjajo izpolnjena pričakovanja, naj vas
opogumlja sreča.
Sreča ni nič drugega kakor
veselje, ki ga delimo z drugim
človekom.
(J. Dolent)

Obilo veselja v
prihajajočih dneh!
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Interdisciplinarni pristop
zdravljenju multiple
skleroze

iz Novega mesta in Zagreba uporabljala
Klinično lestvico za demenco (CDR lestvica). Ta lestvica meri spomin pri bolnikih,
njihovo orientacijo, sposobnost presoje
in razreševanja problemov, družbene
aktivnosti, funkcioniranje v stanovanju
in družbeni okolici ter skrb za lasten
organizem.

Emil Lučev, dr. med., prof. psih

Študija je vključevala 23 bolnikov, 12
žensk in 11 moških, ki so imeli najmanj
dva poslabšanja v zadnjih 4 letih. Starost
bolnikov je bila od 28 do 53 let, trajanje
bolezni tri do osem let. EDSS točke, ki izražajo resnost poškodbe bolnika so bile v
vrednosti 0,0-3,0. Devet bolnikov je končalo osnovno šolo, dvanajst srednjo, dva sta
pa imela fakultetno diplomo. Testiranje je
potekalo od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006.

Delovna skupina nevrologov, psihologov
in informatikov iz Novega mesta in Zagreba Meri Tadinac, Ivana Lučev, Josip Lučev
in Emil Lučev je tako predstavila temo:
Poškodbe kognitivnih funkcij pri bolnikih
z multiplo sklerozo.
Vzrok multiple skleroze, progresivne in degenerativne bolezni osrednjega živčnega
sistema, ki se najpogosteje pojavi v tretjem
desetletju življenja ni povsem jasen. Nekatera raziskovanja kažejo na autoimuniteto,
genetsko poreklo ali delovanje počasnih
virusov. Bolniki postajajo težje gibljivi. Nastopa vrsta poškodb, predvsem živčevja
in mišičevja, kot tudi psihičnih poškodb.
Depresija in anksioznost rasteta, prihaja do
poslabšanja spomina in orientiranja tako v
družbenem kot tudi v osebnem prostoru.

Na četrti mednarodni konferenci o multipli sklerozi v Dubrovniku je s prispevki
sodelovalo 56 raziskovalcev iz 11 držav:
ZDA, Italije, Velike Britanije, Slovenije,
Francije, Češke, Hrvaške, Portugalske,
Izraela, Argentine ter Bosne in Hercegovine. Predavatelji iz Slovenije so bili iz Novega mesta in Ljubljane.

Nevrološki in psihološki znaki in simptomi
so odvisni od vrste vzrokov. Lokalizacija
poškodbe v osrednjem živčevju, medsebojno delovanje demieliniziranih žarišč,
premorbidni status, hitrost razvoja bolezni. Z druge strani je pomembna kar se da
hitra vključitev specifične in nespecifične
farmakoterapije kot tudi fizikalne in psihoterapije.
Pri evaluaciji kognitivnih motenj pri bolnikih z multiplo sklerozo je delovna skupina

Izprašanci in njihovi morebitni spremljevalci so obveščeni, da je testiranje anonimno, in da bodo rezultati uporabljeni
izključno v znanstvene namene.
Rezultati na CDR lestvici so pokazali da je
sedem bolnikov imelo začetno, dva lažjo
in dva težjo demenco. Ti rezultati so v skladu z rezultati objavljenimi v relevantnih
študijah v Evropi in Združenih državah
Amerike. Vsi bolniki, ki so na CDR lestvici
imeli pozitivne rezultate so zadovoljevali
tudi DSM IV kriterije za demenco.
Diagnoza demence, postavljena predvsem v začetnih stopnjah omogoča pravočasno vključevanje primerne farmakoterapije in psihoterapije. Pri vseh bolnikih
z multiplo sklerozo je bila zelo uspešna
suportivna psihoterapija. Pri tistih z začetno demenco je uspešna na klienta usmerjena fenomenološka psihoterapija Carla
Rogersa.
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KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI –
pristop v Splošni bolnišnici
Novo mesto
Biserka Simčič
Zaposleni v javnem sektorju se premalo
zavedamo globine pomena tega zakona.
Zavedati se moramo, da delamo v imenu
ljudi za ljudi. Pomen komuniciranja in izvajanja odnosov z različnimi javnostmi
je na področju zdravja in zdravstva zelo
pomemben. Pomembno je kako vodstvo
bolnišnice komunicira navzven, z lastniki,
vlado, politiko in kako poteka komunikacija med zaposlenimi v zdravstvenih ustanovah, kako med zdravstvenimi delavci in bolniki oz. širšo javnostjo in mediji. Odvisno
od kakovosti in vsebine se gradi zaupanje
javnosti in nedvomno, če je večje zaupanje, večji ugled ima ustanova in ljudje, ki
jo predstavljajo. Da zavod to doseže v kar
največji meri je potrebna kar najboljša komunikacijska strategija in načrt, katerega
pogoj je učinkovit pristop.
Ena izmed temeljnih funkcij v organizaciji,
ki omogoča njeno delovanje je procesiranje in obsega:
- planiranje procesov s katerimi izvajamo
storitve ali proizvajamo proizvode,
- izvajanje aktivnosti,
- preverjanje delovanja procesa in lastnosti proizvoda/storitve,
- analiziranje (zahtev, potreb in pričakovanj odjemalcev procesa),
- analiziranje delovanja procesa in lastnosti storitev/proizvodov,
- analiziranje zadovoljstva odjemalcev (notranjih in zunanjih) z rezultati procesa.
Upravljanje na podlagi procesov in dejstev
pomeni upravljanje organizacije z nizom
medsebojno odvisnih in povezanih sistemov, procesov in dejstev. Odlične organizacije imajo učinkovit sistem upravljanja, ki
temelji na potrebah in pričakovanjih vseh
udeleženih strani ter je zasnovan tako, da
jih izpolnjuje. Jasen in integriran niz procesov omogoča in zagotavlja sistematično
izvajanje politike, strategije, ciljev in načr-

tov organizacije. Ti procesi se
uspešno širijo, upravljajo in
neprestano izboljšujejo. Odločitve temeljijo na dejanskih in
zanesljivih informacijah, ki se
nanašajo na trenutno in načrtovano delovanje, procese in
zmogljivost sistemov, na potrebe, pričakovanja in izkušnje udeleženih strani ter na
delovanje drugih organizacij,
vključno s konkurenco, če je primerno.
Notranje komunikacije so vse oblike (ustne, pisne, elektronske) komunikacij med
zaposlenimi. Organizaciji so v pomoč pri
osmišljanju, osveščanju in spodbujanju zaposlenih glede organizacijskega poslanstva. Komuniciranje v organizaciji poteka
organizirano (formalno komuniciranje) in
neorganizirano (neformalno komuniciranje) z namenom izmenjave podatkov oz.
informacij, ki služijo za kakovostnejše delo
oz. poslovanje, socializacijo in grajenje delovnih skupin, odločanje in komuniciranje
o odločitvah, upravljanje konfliktov v sami
organizaciji in nagrajevanju zaposlenih.
Le točne in pravočasne informacije omogočajo bolnišnici pogoje za delovanje,
prilagajanje načrtovani politiki in uspešno poslovanje. Na podlagi pridobljenih
povratnih informacij, pričakovanj in pozitivnih izkušenj pri izmenjavi dobre prakse
načrtujemo izboljšanje kakovosti procesov
z nenehnim uvajanjem sprememb. Eno izmed orodij za izboljšanje kakovosti, ki ga
uporabljamo v bolnišnici, je uvedba sistema kakovosti na podlagi ISO standarda, ki
omogoča in natančno opredeljuje načine
nenehnega izboljševanja procesov.
V okviru tega projekta smo tako opredelili
organizacijska predpisa:
- Komuniciranje z notranjimi javnostmi,
- Komuniciranje z zunanjimi javnostmi.

Informacije javnega značaja opredeljuje Zakon
o dostopu do informacij
javnega značaja (Uradni
list RS, št. 24/03).
Pravica do dostopa
informacij javnega značaja je ena
temeljnih človekovih pravic in je ena
mlajših pravic, saj
jo je večina držav
začela umeščati
v svoje zakone šele v 20.
stoletju, mnoge države pa
tega področja še danes nimajo urejenega.
Informacijo javnega značaja, ki je ustanovna kategorija, zakon opredeljuje
kot informacijo, ki izvira iz
delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki
dokumenta, ki ga je organ
izdelal sam, v sodelovanju
z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

Določili smo skrbnika procesa, nosilce odgovornosti in pooblastil, vire (kadrovske,
materialne, finančne, informacijske), vhode in izhode, kontrolne točke ter kazalnike
učinkovitosti in uspešnosti.
Če želimo doseči kar najboljšo informiranost in zadovoljstvo notranje in zunanje
javnosti je potrebna njihova natančna
opredelitev.
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Opredelitev in komuniciranje z notranjo javnostjo
PROBLEM OZ. CILJ

KLJUČNA SPOROČILA

KANALI

NOSILEC

-

KOMUNICIRANJA
neposredno:
- osebni kontakti

-

vodstvena politika in
strategija, odločitve
vodstva in razlogi
zanje
problemi in rešitve ob
vsakodnevnem delu

-

dovzetnost za spremembe

-

občutek varnosti in pripadnosti podjetju

-

razumevanje ciljev
dela v kontekstu
ciljev podjetja

-

pojasnila o nagrajevanju in delovnih
pravicah

-

boljše opravljanje
dela

-

sodelovanje in
soodločanje

-

-

socialna vprašanja

-

-

informacije o stroki
informacije o prostem času

-

-

sposobnost
prilagoditve novim
pogojem dela

zaposleni kot najboljši ambasadorji
zavoda

Redni sestanki na več nivojih (strokovni
svet, kolegij glavnih sester, mesečni sestanki posameznih organizacijskih enot
ter sestanki operativnih timov) so oblika
in tehnika za posredovanje informacij. Informacije, ki so pomembne za vse zaposlene, so objavljene na oglasnih deskah in v
internem glasilu, dostopne pa so tudi preko intraneta in e-pošte.
Timi kakovosti, ki jih vodijo direktorica, strokovni direktor, glavna sestra, vodje služb in
oddelkov se praviloma izvajajo 1x mesečno. Na teh sestankih se obravnava problematika kakovosti poslovanja v posameznih
organizacijskih enotah ter spremlja realizacijo predhodno dogovorjenih aktivnosti. O
delovanju timov se vodijo ustrezni zapisi.
Strokovni svet vodi strokovni direktor in se
praviloma sestaja 1x mesečno.
Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja medicinskega strokovnega
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-

-

vodstvo zavoda (direktor,
strokovni direktor,glavna
med.sestra bolnišnice)
predstojniki, vodje
organizacijskih enot

-

predstavniki sindikatov

bolnišnično glasilo

-

splošna služba

(6x letno)
informacijske table

-

vodstvo zavoda, nosilci v
organizacijskih enotah

-

-

oddelki, službe, splošna
služba
vodstvo podjetja,
splošna služba
služba informatike

-

vsi zaposleni

dnevi odprtih vrat
družabni dogodki
elektronska pošta

neformalne poti

-

dela ter predlaga ustrezne rešitve in priporočila s tega področja. Strokovni svet
daje mnenje in spremlja načrte investicij
in plane nabav medicinske opreme, spremlja realizacijo letnega poslovnega načrta
oz. realizacije aktivnosti v posameznih
mesecih vključno z zagotavljanjem virov,
obravnava in sprejema stališča glede pritožb bolnikov ter obravnava vsa vprašanja
pomembna za strokovno delo in razvoj zavoda. O izvajanju strokovnega sveta se vodijo ustrezni zapisi (zapisniki).

»VIZITA«, ki izhaja vsaka dva meseca in zagotavlja reden pretok uradnih informacij o
delovanju in poslovanju bolnišnice, bralce
seznanjajo o najnovejših dogajanjih v bolnišnici, dajejo nasvete, pa tudi zabavajo.
Komunikacije potekajo tudi po elektronski
pošti in panojih, ki so razvrščeni na vsakem
oddelku. Komunikacije potekajo lahko tudi
s sklicevanjem občasnih sestankov v posameznih organizacijskih enotah oziroma z
zbori delavcev, ki jih sklicujejo predstavniki
sindikatov oz. vodje oddelkov.

Vodstveni pregled izvaja direktorica v sodelovanju z ostalim vodstvom (strokovni
direktor, glavna sestra, vodje enot) praviloma 1 x letno. Dnevni red vodstvenega
pregleda je opredeljen v poslovniku kakovosti in zajema delovanje sistema kakovosti ter oceno učinkovitosti tega sistema. O
izvajanju vodstvenega pregleda se vodijo
ustrezni zapisi. Zaposleni medsebojno komunicirajo tudi preko internega glasila

Zadovoljstvo zaposlenih (zadovoljstvo z informacijami, notranje komunikacije)smo opredelili kot kazalec učinkovitosti in uspešnosti
procesa. Le ta je tisti, ki med ostalimi daje višjemu in srednjemu menedžmentu bolnišnice
podlago za pregled nad poslovanjem.
Merjenja se izvajajo letno. Nosilec te aktivnosti je vodja splošne službe, ki na osnovi doseženih rezultatov predlaga ustrezne ukrepe

kultura organizacije
(korekcijske, korektivne, preventivne).
Identiteta ali celostna podoba zavoda temelji na organizacijski kulturi in je odraz
dejanskosti zavoda. Sestavljajo jo fizični dokazi zavoda (infrastrukturni objekti, vozni
park, prevozna sredstva,oprema..…), njegova vizualna podoba, obnašanje zaposlenih, njihovo komuniciranje ter storitve.
Ugled je pozitivna vrednost podobe. Je
tudi bistvo odnosov z javnostmi. Je predstava, ki jo o določenem objektu (zavod,
ustanova, podjetje) ustvari posamezna
javnost. Nedvomno je ugled rezultat tega,
kar počnemo in tistega kar drugi menijo o
nas. Ugled ima poslovno vrednost in deluje prek verige: istovetnost – podoba –ugled –odnos. Zavod si mora prizadevati za
čim višji ugled.
Vizija je ustvarjanje prihodnosti. Temelj
naše vizije sta naše poslanstvo in vrednote. Splošna bolnišnica želi postati v naslednjih šestih letih najboljša regionalna
bolnišnica, ki bo uporabnikom nudila najkakovostnejše zdravstvene storitve na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva.
Poleg popolnega zadovoljevanja potreb in
pričakovanj uporabnikov, želimo vnesti v
življenje bolnišnice ustvarjalni duh in dosegati vsestransko zadovoljstvo zaposlenih,
razmišljajočega, znanja želenega in v napredek usmerjenega člana kolektiva. Da
bomo ta cilj dosegli, je nedvomno potrebno natančno opredeliti zunanje javnosti,
njihove nosilce in določiti diagram poteka
osnovnih aktivnosti.
Komuniciranje z okoljem je sistematično
načrtovan in usmerjen proces vplivanja na
oblikovanje naklonjenosti javnosti preko
obojestransko zadovoljivega, interaktivnega komuniciranja, ki temelji na odprtem, demokratičnem in značajnem delovanju obeh
strani – zavoda in javnosti. To je umetnost
analiziranja teženj v okolju, predvidevanja
njihovih posledic, svetovanja vodstvu zavoda in vpeljevanja načrtovanih programov in
dejavnosti, ki so v prid tako samemu zavodu
kot tudi javnemu interesu.
Tako je v bolnišnici vodstvo opredelilo vrste in načine zunanjega komuniciranja v
SB Novo mesto. Oblike zunanjega komuniciranja so naslednje:
- neposredno komuniciranje vodilnih,
vodstvenih in strokovnih delavcev z
zunanjim okoljem,
- komunikacije preko medijev (tiskani

-

mediji, radio, TV, elektronski mediji,…),
komunikacije preko označb na vozilih, objektih in delovnih oblačilih zaposlenih,
komunikacije preko dnevov odprtih
vrat, kulturnih prireditev in namenskih
prireditev (Dan zdravja, prireditve ob
otvoritvi novih objektov, prevzemu
nove opreme…) - komunikacije preko
glasila SB Novo mesto.

Komunikacije z zunanjim okoljem, kjer se
predstavlja delovanje oziroma poslovanje
celotnega zavoda izvaja direktor in strokovni direktor ali druga pooblaščena vodilna
oseba zavoda. Vodstvo bolnišnice v sodelovanju s predstojniki in vodji organizacijskih
enot komunicirajo s predstavniki ponudnikov proizvodov in storitev. Kadrovnik
komunicira s potencialnimi kandidati za
zaposlitev v smislu formalnega izpolnjevanja pogoja zaposlitve.
Poslovna sekretarka običajno omogoča
vzpostavitev komunikacije med zunanjim
okoljem in direktorjem, strokovnim direktorjem, glavno medicinsko sestro bolnišnice in vodji enot.
Vodje enot sodelujejo v komunikaciji s potencialnimi kadri za zaposlitev v smislu njihove
strokovne usposobljenosti. Mnogi zaposleni
komunicirajo z zunanjim okoljem s sodelovanjem na konferencah, seminarjih, v različnih
društvih, združenjih in ostalih prireditvah.
Vodje oddelkov izvajajo komunikacijo s
potencialnimi kandidati za zaposlitev v
njihovih oddelkih. Zdravniki in medicinske sestre komunicirajo s svojimi bolniki,
izključno v zvezi s področjem za katerega
so odgovorni.
Za bolnike so izjemno pomembne informacije, pogovor, želja, da so vključeni, vprašani
in seznanjeni. Načini obveščanja in osveščanja uporabnikov naših storitev so tudi razne pisne zloženke, oglasne deske, vitrine
na oddelkih z različno pojasnilno vsebino.
Zadovoljstvo bolnikov z našimi storitvami
preverjamo sistematično z anketiranjem
1x do 2x letno. Bolniki in ostali uporabniki
imajo tudi možnost posredovati pisne pritožbe, pohvale in predloge v nabiralnike,
ki so nameščeni pri vhodih, v ambulantah
in na oddelkih. Vse povratne informacije
od bolnikov in rezultate anket analiziramo
in jih obravnavamo na strokovnih organih
ter na oddelkih. Prav tako pa sprejemamo
ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja in odpravljanje pomanjkljivosti.

Novo leto je neznanec,
prav lepo ga bo spoznati,
mu zaupati, pa ne preveč
pričakovati.
Staro leto je minilo,
ne oziraj se nazaj,
novega pa ne priganjaj,
presenetiti se daj.

Prostovoljci
Srednje zdravstvene šole
Novo mesto

SPOŠTOVANI SODELAVKE
IN SODELAVCI,

NA OČESNEM
ODDELKU IN V OČESNI
AMBULANTI SMO Z
ELO BOGATI.
1.1.2008 BOMO VSEM
ZAPOSLENIM V SB
NOVO MESTO Z
VELIKIM VESELJEM
NA NJIHOVE TEKOČE
RAČUNE NAKAZALI
365 DNI ZDRAVJA,
SREČE IN DELOVNIH
USPEHOV.

OSEBJE OČESNEGA
ODDELKA
33

kultura organizacije
Opredelitev in komuniciranje z zunanjimi javnostmi.
JAVNOST

PROBLEM OZIROMA KLJUČNA SPOROČILA
CILJ

poslovno
okolje
(bolniki,
dobavitelji)

-

utrjevati
prepričanja o
kakovosti opravljenih storitev

informacije o oprav- ljenih storitvah
-

ohranjanje in utr- jevanje pozitivne
podobe bolnišnice kot prijazne bolnišnice z visokimi standardi kakovosti in dolgoročno stabilnostjo

informacije o pomembnejših poslovnih načrtih in uresničevanje le- teh
informacije o
razvojnih projektih
pomembnejša doga- janja v podjetju in v
stroki

-

utrjevanje podo- be podjetja, ki si
zastavlja pomemben cilj: zdravje in
zviševanje kakovosti življenja ljudi

širša družbena in socialna odgovornost

-

pridobiti in vzgoji- ti najboljše kadre

v bolnišnici imajo
mladi strokovnjaki
zaposlitev in možnost
razvoja
bolnišnica podpira
razvoj stroke in znanja v Sloveniji

-

Vzgojno –
izobraževalna
javnost

-

dopolnjevati
znanje za potrebe
bolnišnice

-

utrjevati pozit. podobo bolnišnice

vladni organi in politična javnost
-

-
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KANALI
KOMUNICIRANJA

nerazumevanje
potreb za razvoj
bolnišnice
doseči razumevanje pozitivne
vloge vladnih
organov za pospeševanje razvoja
bolnišnice
združljivost interesov bolnišnice z
vladnimi interesi

-

NOSILEC

eksterne publikacije predstavitvena publikacija
strokovni tisk
-

vodstvo zavoda,

osebni kontakti
vodstva in strok. sodelavcev

-

vodstvo zavoda

množični mediji

-

vodstvo zavoda,
vodja splošne
službe

-

vodstvo zavoda,
vodja splošne
službe

-

kadrovska in splošna
služba
kadrovska in splošna
služba
vodstvo in strokovno
vodstvo bolnišnice,

predstavitve zavoda
(obiski)

-

neposredni stiki
množični mediji
obiski

-

projektno sodelovanje s šolami in izobraževalnimi institucijami

-

uspehi – načrti za
- neposredno:
prihodnost – v
osebni kontakti,
bolnišnici si bomo
lobiranje
prizadevali za nadaljnji razvoj in zastavlje- - posredno:
ne cilje
množični mediji

-

-

strokovni sodelavci

vodstvo,vodja
splošne službe
vodstvo zavoda

vodstvo zavoda,
vodja splošne
službe

kultura organizacije

JAVNOST

PROBLEM OZIROMA KLJUČNA SPOROČILA KANALI
CILJ
KOMUNICIRANJA

NOSILEC

lokalno okolje

-

izgrajevanje koo- perativnega odnosa z okoljem

bolnišnica skrbi za
kakovost življenja in
zdravja ljudi

neposredno:
osebni kontakti s
pacienti, svojci,
dnevi odpr tih vrat

-

vodstvo zavoda, strokovne službe

-

informiranje o
ciljih in aktivnostih
bolnišnice, ki
vplivajo na
življenje ljudi

utrjevanje pozitivne naravnanosti in zaupanja v zavod

posredno:
lokalni časopisi,
lokalna TV, sodelo
vanje z različnimi
društvi, združenji,
šolami

-

vodja splošne
službe,vsi zaposleni

-

skrb za ohranjanje zdravja
reševanje skupnih
problemov

problemi obstajajo,
iščemo najboljše
poti reševanja

predstavniki ZZZS

-

strokovne službe,
vodstvo

pravočasnost
relevantnost
pravilnost
informacij
ohranjanje ozračja naklonjenosti,
neaferaški odnos ohranjanje pozitivne podobe bolnišnice v javnosti

utrjevanje pozitivne podobe v skladu s
poslovnim in komunikacijskim načr tom

osebni kontakti
poslovne konference -

vodstvo zavoda
predstojniki oddelkov, vodje služb,
organizacijskih enot

odprt, korekten
odnos glede vseh
področij, ki ne spadajo neposredno v
poslovno skrivnost
bolnišnica je
pacientom prijazna
storitve so opravljene
korektno in kakovostno

informacije za
medije

-

vodja splošne službe

množični mediji

-

vodstvo
predstojniki oddelkov in vodje služb
ter organ. enot
vodja splošne službe

novinarji

-

-

Prebivalci
Slovenije najširša domača
javnost

ohranjanje pozitiv- ne podobe bolnišnice in zaupanje v opravljene storitve

-

ohranjanje intere- sa s koriščenjem nudenih storitev
etika

-

Kdor danes ne zna komunicirati z javnostmi, je na poti, da slej ko prej postane poraženec. Procesni pristop je tisti, ki nam
zagotavlja učinkovitost komuniciranja z
javnostmi. Učinkovitost odnosov z javnostmi se izkazuje kot donosnost na sredstva,
vložena v programe z javnostmi. Javnosti,
tako notranje kot zunanje predstavljajo
ključ do uspešnosti zavoda.

-

-

-

uspešno posluje
zavod z družbeno
odgovornostjo, prispeva k kakovosti
življenja in
ohranjanju zdravja

Vodstvo zavoda mora osmišljati, osveščati in spodbujati zaposlene pri doseganju
namenov in ciljev. Odnosi z javnostmi
mu pri tem pomagajo z ubesedenjem in
siceršnjim oblikovanjem vizije in poslanstva zavoda ter njene siceršnje podobe v
očeh javnosti.

Literatura:
-

-

B. Gruban, D. Verčič, F. Zavrl: Pristop k odnosom z javnostmi, Ljubljana, 1997
T. Hunt, J.E. Grunig: Tehnike odnosov z javnostmi,Ljubljana, 1995
Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje. Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost.
Javni in prostovoljni sektor, Ljubljana 2004
Slovenski standardi SIST ISO 9001
Interno gradivo SB Novo mesto
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kultura organizacije
Vabilo velja za otroke zaposlenih v bolnišnici do 10. leta starosti!

DRAGI
DRAGI OTROCI!
OTROCI!
VABIM VAS NA LUTKOVNO PREDSTAVO

V ČETRTEK, 20. DECEMBRA 2007, OB 17. URI
V RESTAVRACIJO SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO.
Tvoj Božiček
Organizator: Splošna bolnišnica Novo mesto
Sponzor prireditve: Steklarstvo Vidmar
Prijave: do 14. 12. 2007, tajništvo ga. Breda Fifolt ( breda.fifolt@sb-nm.si ali tel.115)
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kultura organizacije
Nova dobrodelna poteza UniCredit Bank

Namesto novoletnih daril, nova oprema
za porodnišnice
Novosti ni nikoli dovolj, posebno tistih lepih, opaznih, humanih. Novo lastništvo banke nas je prerodilo in s tem popeljalo do
novih potez in novih ter že tradicionalnih dobrodelnih akcij. Zadnjo namenjamo vsem
otrokom, ki se bodo rodili v Sloveniji.
Odločili smo se, da namesto nakupa novoletnih daril za stranke, denar namenimo
slovenskim porodnišnicam. Dobrodelne
akcije bo deležno pet regionalnih porodnišnic, in sicer v Postojni, Novem mestu,
Kranju, Novi Gorici in Celju. Vsaka bo prejela 5.000 evrov za nakup opreme za porodnišnice. Skupna vsota donacije bo tako
25.000 evrov.
Mednarodna finančna skupina UniCredit
Group, katere del zastopamo v Sloveniji,
upravlja z daleč največjo bančno mrežo v
Srednji in Vzhodni Evropi. S svojimi prihodki
in bilančno vsoto je skupina dvakrat močnejša kot najbližji zasledovalec v regiji. Zavedamo se, da s svojim gospodarskim razvojem
pomembno sooblikujemo družbeno okolje
in skušamo biti zgled dobrega gospodarjenja. Prav zato lokalnemu okolju posvečamo
posebno pozornost. Delujemo kot odgovorna banka tako do svojih strank kot slovenske družbe. To dokazujemo že leta.
Družbeno odgovornost v praksi udejanjamo s prizadevanji za podporo in pomoč
okolju. Čeprav je sedež naše materinske
družbe blizu, a vendar v Milanu v Italiji,
smo sponzorsko in dobrodelno v domovini zelo prisotni. Del sredstev, ki jih ustvarimo v našem okolju vložimo nazaj v okolje, s tem pa pomagamo posameznikom
ali organizacijam dosegati njihove in naše
skupne cilje. Prepričani smo, da je družba
povezana celota, ki se lahko uspešno razvija le, če pomagamo drug drugemu. Zato
želimo biti zgled družbeno odgovornega
podjetja, kar vpliva na pozitivno mišljenje
širše javnosti o naši svetovno priznani blagovni znamki.
UniCredit Bank se v družbo ne vključuje le
prek svoje osnovne bančniške dejavnosti,
temveč želimo prispevati k razvoju druž-

Lansko leto smo namesto daril kupili 20 prenosnih računalnikov s prilagojeno opremo
in elektronsko bralno lupo. Slabovidnim
dijakom in študentom jih je osebno podaril
dr. France Arhar, predsednik uprave UniCredit Bank.

be nekaj več. Sredstva namenjamo tako
kulturi, socialnim kot tudi humanitarnim
dejavnostim.
Glavni cilj dobrodelnih dejanj ni neposredna promocija našega podjetja ali naših
storitev. Od donacij tudi ne pričakujemo
konkretnih neposrednih koristi za banko,
prav tako ne pričakujemo ničesar v zameno, temveč svoja dejanja razumemo predvsem kot naš prispevek okolju in vsem
nam, ki tukaj živimo.
V dobrodelne projekte aktivno vključujemo vse zaposlene v banki. Z vsemi tako
tradicionalnimi kot tudi številnimi novimi
pristopi pa stopamo na pot vodilne finančne institucije na področju CSR (Corporate
Social Responsibility) oziroma korporativne družbene odgovornosti. Ta bo tudi v
prihodnje ena osnovnih usmeritev naše
celotne bančne skupine, z namenom, do
leta 2010 postati vodilna finančna institucija na tem področju. Trudimo se ustvariti
zaupanje, predvsem pa ga s svojimi dejanji
tudi opravičujemo.

Poklanjamo 25.000 evrov
petim slovenskim
porodnišnicam in jim
želimo uspešno delo
1. Bolnišnica za ženske bolezni in
porodništvo Postojna
2. Splošna bolnišnica Novo mesto,
Porodnišnica Novo mesto
3. Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
4. Splošna bolnišnica “Dr.Franca
Derganca”, Porodnišnica Nova
Gorica
5. Javni zavod Splošna bolnišnica
Celje, Porodnišnica Celje
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kultura organizacije
Nadaljevanje iz prejšnje številke

Kultura obnašanja
Bojana Košnik

V prejšnji številki smo govorili o bontonu pri mizi, o pravilih rokovanja in nakazali smernice oblačenja. Tokrat nadaljujemo z nasveti o oblačenju.

A

merika različica smokinga se imenuje tuxedo. Živahnejši je glede barv,
mnogo svobodnejši od evropskega. Dinnerjacket je tropska različica smokinga;
suknjič je lahko svetle barve, bele ali slonokoščene, iz lahkega blaga, hlače pa
temne. Nosite ga lahko na poletnih plesih, ladijskih zabavah ali manj uradnih
slovesnostih.
Na najbolj svečanih slovesnostih se nosi
frak (white tie, cravatte blanche). Angleži
ga imenujejo tudi full evening dress. Pri
fraku gre za posebno krojen suknjič, ki se
ne zapenja. Obvezen je bel telovnik, bela
srajca s trdim ovratnikom, bel metuljček,
črne hlače z dvema svilenima trakovoma
(egalizir) na zunanji strani hlačnic. Čevlji
morajo biti usnjeni, lakasti. Ne pozabite
na visok svilen klobuk in bele rokavice.
Kaj pa oblečemo ženske, ko je naš kavalir v smokingu? Lahko dolgo večerno toaleto, vendar to ni nujno in nič ne bomo
kršile pravil igre, če bomo oblekle tri četrt
obleko z manjšim izrezom. Če pa bo naš
kavalir v fraku, je obvezna dolga večerna
toaleta z globljim izrezom in dolgimi rokavicami. Velja strogo pravilo, da morata biti
partnerja usklajeno oblečena.
Če se spustimo na bolj delovni parket,
smo hitro pri poslovnih oblekah, kjer pa
tudi veljajo pravila.
Čeprav imate raznovrstno in dobro garderobo, še ne pomeni, da ste lepo oblečeni.
Tu so še drugi pogoji. Oblačenje samo
zaokroži podobo urejenega človeka; gospod mora biti gladko obrit, če ne nosi
brade, z urejeno pričesko, kar velja tudi
za dame, z negovanimi zobmi in nohti,
skratka, pred seboj moramo imeti človeka, ki skrbi za osebno higieno. Obleka še
ne pomeni osebnosti, lahko pa pripomore
k boljšemu ali slabšemu prvemu vtisu.
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Neotesanec ostane neotesan tudi v
najdražjem in najbolj izbranem oblačilu.
Zavedati se moramo tudi tega, da vsaka
obleka ni primerna za vse priložnosti. Nič
kaj primerno ni, če pridemo na proglasitev zmagovalcev na športni prireditvi v
strogi temni obleki, s strogo kravato in v
lakastih čevljih, s tujko temu rečemo overdressed, in nasprotno, če pridemo na zelo
pomemben sestanek v športnih copatih in
srajci brez kravate, čemur s tujko rečemo
underdressed. So tudi meje prilagajanja.
Najbrž je povsem nesmiselno, če bi poslovne partnerje iz arabskega sveta pričakali
v krasnih in razkošnih kaftanih. Tudi za
oblačenje velja, da potrebujemo nekaj
občutka in okusa.
Če že težko najdemo dobro knjigo o bontonu, smo veliko na boljšem, ko se hočemo
poučiti o oblačenju. Zato le nekaj drobnih
nasvetov. Poglejmo najprej v moške vrste.
Če se bomo držali klasike in standardnih
barv poslovnega sveta, torej sivih, modrih
in črnih, ne bomo nič grešili. Verjetno bi
nam vsaj mlajše generacije oporekale,
toda tak je svet oblačenja v poslovnih
vodah in nič drugačen, lahko rečete tudi
dolgočasen. Rahla odstopanja se sicer že
kažejo, zlasti v krogih poslovnežev, ki se
ukvarjajo z računalniško tehnologijo. To
pa je tudi vse.
Zelo pomembno je staro angleško pravilo, ki še vedno velja (je pa kar malo pozabljeno). Pravi, da za poslovne moške ni
priporočljivo nositi svetlih rjavih oblek po
17. uri.
Pri srajcah moramo paziti, da so zadosti
velike. Če smo se zredili, je treba to priznati,
čeprav težko. Ovratniki pri takih premajhnih srajcah se še prej umažejo, kar pa ni
lepo.

Kravate morajo biti lepo zavezane do konca delovnega dne in ne samo napol, kljub
hudi vročini ali preveliki utrujenosti. Poslovni svet ne odobrava kravat z nenavadnimi
kričečimi vzorci in barvami.
Za moške nogavice velja, da morajo biti
dovolj dolge, da se ne vidi gola koža, ko
moški sede. Nogavice morajo biti usklajene s hlačami ali čevlji, črne nogavice
samo k črni obleki. Tudi poleti poslovnemu
moškemu ni dovoljeno priti na sestanek
brez nogavic, še manj v belih nogavicah, ki
sodijo samo k športnim oblačilom.
Če ste v pisarni sami, si kdaj pa kdaj lahko
privoščite, da si slečete suknjič in zavihate
rokave srajce, če vam je prevroče. Nikoli pa
tega ne storite, če imate opravka s strankami. Tudi če ste na poslovnem kosilu ali
večerji, morate v suknjiču zdržati do konca,
čeprav vam je neznansko vroče. Pravico
sleči suknjič, ima samo gostitelj, ki mora res
dobro oceniti položaj (neznosna vročina...)
in če se je gostitelj odločil za tako potezo,
ga lahko ostali posnemajo. Nikar ne slecite
suknjiča, če nosite naramnice. Modni trendi dovoljujejo tudi moškim več nakita, vendar poslovni svet kaj več od poročnega,
pečatnega prstana in ure ne dopušča, torej
pozabite na uhane in podobne stvari.
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Danes zavzemajo ženske mnoge visoke
položaje na vseh ravneh poslovnega,
družabnega in političnega življenja, nemalokrat pa še danes zadevajo ob najrazličnejše ovire, ki jih moškim kolegom
ni potrebno premagovati. Biti ženska in
hkrati biti na vodilnem položaju je zelo
zahtevna stvar.

Pričeska mora biti kratka in prilagojena obrazu. Če imate plešo, si nikar ne privoščite,
da bi si redke lase počesali čeznjo. Če ste
se odločili za brado, naj ne bo predolga in
nepravilno raščena.

Kaj pa velja za
poslovno žensko?
Šele pred nekaj desetletji je začela ženska
počasi vstopati v poslovno življenje, torej
v svet, ki je bil dolgo časa v glavnem rezerviran za moške. Poslovne ženske sicer
lahko srečamo v vsej zgodovini, vendar
jih je bilo v primerjavi z moškimi kaj
malo.
Zelo počasi so moški začeli sprejemati ženske kot poslovne partnerke,
kot sebi enakovredne, vendar so se
vse od začetka morale nenehno še dodatno dokazovati, si zelo prizadevati, da
je prišlo do spreminjanja
miselnosti, ker je marsikdo menil, da ženska v
poslovnem svetu, zlasti
pa na vodilnih mestih,
nima kaj iskati. Zaradi
tega so bile vedno bolj
izpostavljene budnemu
očesu vsakogar in ob vsaki
priložnosti, kajti namen je bil
jasen: želeli so čimprej najti
napake, ker so hoteli dokazati, da so v poslovnem svetu
uspešni le moški.

Zelo se strinjam z razmišljanjem Švicarke,
neodvisne svetovalke za kadrovanje, gospe Mechthild C.Wolf, ki pravi, da je uspešna
poslovna ženska uspešen človek, svojega
časa ne zapravlja za dokazovanje, je dobra
voditeljica, kljub temu, da je ženska. Svoje moške kolege proučuje, vendar jih ne
oponaša. Uspešno usklajuje svoje različne
vloge, ženske s kariero, zakonske družice,
matere in gospodinje.
Prav tako kot njeni moški kolegi je tudi poslovna ženska pogosto na službeni poti,
poslovnem kosilu ali večerji, njen delovni
čas pa vsekakor traja več kot osem ur.
V nekaterih državah je odstotek žensk na
vodilnih položajih že kar visok, drugod pa
veljajo še popolnoma drugačne razmere.
Takšno ravnanje pa je povsem napačno
in v nasprotju s poslovno kulturo. Ženska
na vodilnem položaju si ne bi smela pridobivati simpatij in prijateljev izključno z
očarljivostjo (čeprav ji to lahko koristi pri
navezovanju družabnih stikov), ampak
predvsem z znanjem in s sprejemanjem
pravilnih poslovnih odločitev.
Če je deležna žaljivih in neokusnih
pripomb svojih moških kolegov,
naj tega nikar ne prenaša molče.
Menim, da je potrebno nevljudnega kolega takoj prekiniti. Če
pripombam ni nikoli konca, pa
je potrebno poseči tudi po
ostrejših ukrepih.
Veliko bolj prav je, da poslovna ženska nima tako z
ženskimi kot moškimi kolegi pretiranih prijateljskih,
neprofesionalnih odnosov.
Nič ni narobe, če pretirano, vsiljivo naklonjenost
in radovednost sodelavcev
prekine z dodatnim delom.
Zasebno življenje naj bi ostalo zasebno, čeprav kaj hitro
pozabimo, da opravljanje in
vtikanje nosu v tuje zadeve

ni ravno odlika omikanih ljudi.
Nemalokrat najdemo take, ki
se ukvarjajo s tujimi življenji
veliko bolj zavzeto kot pa s
svojim.
Delovno mesto od
poslovne ženske ne
zahteva ekscentričnosti pri oblačenju in
ličenju. Ponavadi gre
za privlačne ženske,
ki svojo prednost
nekako še stopnjujejo, tako da je
videz zelo v ospredju, žal pred
poslovnostjo. S
svojim načinom
oblačenja zbujajo pozornost, moda igra
najpomembnejšo vlogo, s takim nastopom
se ponavadi skuša prikriti nestrokovnost in
neznanje, hkrati pa pokazati samozavest,
ki pa je prevečkrat na trhlih in majavih nogah. Vendar navidezna nebogljenost poslovne ženske lahko zavede okolico, hudo
pa je takrat, ko svojega poslovnega kolega
postavi na trda tla.
Imamo pa tudi ženske, katerih pot je v popolnem nasprotju s pravkar navedenim.
Njim je vzor moški poslovnež, zato ga
take ženske posnemajo tudi v oblačenju,
obnašanju, skratka v mnogih stvareh. Ponavadi moški radi sprejmejo take ženske
medse, ker se jim ne zdijo nevarne, hkrati
pa predstavljajo osebe, s katerim ni težko
delati, ker so zelo “uporabne”, delovne.
Toda povsem pozabijo, da so ženske, kar
se pozna tudi na njihovi urejenosti in zunanjosti.
Verjetno pa je najbolj prav, da poslovna
ženska nikoli ne pozabi, da je ženska. V
ospredje naj postavi svojo strokovnost in
profesionalnost, vse je potrebno početi s
pravo mero in okusom, tudi njen zunanji videz je prilagojen njeni poziciji. Spontanost,
prisrčnost, kolegialnost, občutek za to, kdaj
je treba prisluhniti svojim sodelavcem, so
prave besede za pojem prave poslovne
ženske. Družinske težave in nesoglasja
ostanejo doma, pri svojem delu je resna,
poštena in zelo odgovorna. V poslovnem
svetu se moramo izogibati pretiravanju v
modi, zapeljivosti, blišču in barvah. Izogibati se moramo preveč prilegajočim hlačam,
preozkim in prekratkim krilom, pa če so
naše noge še tako dobre. Tudi preglobo-
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ki izrezi niso najbolj priporočljivi. Poletna
vročina ni prav noben izgovor, da poslovna
ženska ne bi nosila nogavic, nositi jih moramo vedno in prav nobene olajšave ne
bomo našli pri tem pravilu.
Čevlji morajo biti zaprti tako spredaj kot
zadaj. Bodimo zmerne pri ličilih in ne
poslužujmo se preveč težkih in bohotnih
dišav. Okrog vratu nam ne more bingljati
cela zbirka verižic in tudi pretirano število
prstanov na rokah nam pove marsikaj o ženski sami. Naj vam bo vodilo pri vseh stvareh
kakovost, eleganca in neopaznost.
Uspešna poslovna ženska naj s svojimi poslovnimi partnerji, kadar je v vlogi gostiteljice, ravna enako kot z njimi ravnajo njeni
moški kolegi. Kadar vabi v restavracijo na
poslovno kosilo ali večerjo ženska kot poslovna partnerka, nam zapovedi sodobnega evropskega bontona že kar nekaj časa
nalagajo, da ona stopi v restavracijo prva,
čeprav vsi vemo, da drugače moški prvi
stopa v restavracijo. Ženska v tem primeru
lahko moškemu celo pomaga pri slačenju
plašča. Sama lahko izbere vino, ga poizkusi
in lahko tudi priporoča hrano. Tudi plača s
svojim denarjem.
Sodobni evropski bonton gre celo
tako daleč, da določa, da ženska lahko
moškemu, ko gre za poslovne odnose, odpre vrata avtomobila, recimo v primeru, ko
gre iskat poslovnega partnerja na letališče.

Ženska mu v skladu s pravili sodobnega
evropskega bontona lahko prižge celo cigareto, pa si tega moški ne sme prav nič
napačno razlagati.
Pri takih stvareh moramo paziti le na prevelike generacijske razlike, saj bi si veliko
starejši kolegi to mogoče napačno razlagali ali pa bi jih celo zmedli. Tudi arabski
poslovni svet ima drugačne zakonitosti, ki
jih moramo vsekakor upoštevati.
Zavedati se moramo, da je za poslovno
žensko še toliko bolj kot za moške kolege
pomembno, da vedno in povsod ohrani
svojo uglajenost. Pomembno je, kako
sedi, kako se pogovarja, nikoli ne sme biti
preveč zgovorna.
Ko pa odnos zaplava v drugačne vode, nikar ne pozabite, drage dame in kavalirji,
da vsa stara pravila v odnosu med žensko
in moškim še zdaleč niso za v staro šaro,
celo nasprotno. Bonton nikakor ne prepoveduje moške galantnosti, nam ženskam,
pa svetuje, da jo sprejmemo kakor dame.
Lep šopek cvetja ni nikoli odveč.

Urejenost poslovnih
prostorov
Nekatere poslovne zgradbe in z njimi tudi

poslovni prostori so prava svetišča sodobnega poslovanja, spet drugi so včasih
slabši od zapuščenih gostiln. Kako postaviti mejnike in kaj je potrebno storiti, da
bo prostor, v katerem delamo in sprejemamo stranke, poslovne partnerje, estetski in
funkcionalen in da bo hkrati predstavljal
dejavnost podjetja, saj je delovni prostor
del podobe podjetja ali ustanove.
Ponavadi je največja težava pomanjkanje
prostora. Zato je še toliko bolj pomembno,
da tak prostor vzdržujemo in ga ne napolnimo z odvečnimi stvarmi, ki ne sodijo v
naš poslovni prostor. S tem mislim na prazne steklenice, ki ostanejo v pisarnah ob
priložnostnih slavjih, prazne krožnike in na
jedilni pribor, zlasti če v podjetju nimamo
ustreznega prostora za malico, rezervna
oblačila ali obutev ter neskončno število
škatel s starimi spisi, za katere dobro vemo,
da jih ne bomo nikoli več pogledali.
Z vso to navlako prostor še pomanjšamo
in je še manj primeren za poslovni prostor. Če res potrebujemo škatlo z arhivskim
gradivom, jo postavimo tako, da bo čim
manj opazna.
Marsikateri poklic ali pa tudi naša leta v času
delovnega dne, pripeljejo do zatečenih
nog. Nemalokrat sem opazila, da ljudje
kar sezujejo čevlje. To pa je domačnost,
ob kateri tudi bonton ne more zamižati.
Tajnica, na primer, zaradi otečenih nog
ne more delati v čevljih in nosi copate. V
takem primeru je obvezna miza z zaprto
prednjo stranico, saj taka domačnost lahko
deluje že kar neokusno.
Ko prihajamo v prostore podjetij in ustanov,
večkrat zbode v nosnice vonj po hrani, ki
se pripravlja. Kaj slabo sliko si ustvarjamo
z vonjem po česnu in čebuli.
Če moramo použiti malico v poslovnih prostorih, moramo prostor po jedi obvezno
prezračiti, vse ostanke hrane in embalažo
pa takoj pospraviti.
Če nas stranka zateče pri jedi, moramo
hrano takoj odstraniti, kar pa imamo že v
ustih, pa kar se da hitro pogoltniti.
Če imamo v podjetju določeno, kdaj imamo
odmor in malico, pa nam, bonton dopušča,
da lahko stranko na to opozorimo in jo poprosimo, da pride kasneje, storimo to prijazno in brez nesramnih komentarjev, češ
saj vidite, kaj piše. Če gre za nujno zadevo,
bomo ukrepali takoj, zlasti če se je morala
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stranka vrniti zaradi naše napake.
Tudi ljudje v telefonskih centralah in podobnih poklicih imajo pravico do odmora, vendar stranke tega ne smejo občutiti.
Zatorej je treba vedno najti zamenjavo, ne
pa, da odgovarjamo s polnimi usti.
Povsod, kjer imajo jedilnice ali prostore, ki so
namenjeni malici, so rešeni takih zagat in ni razloga, da taki prostori ne bi bili še bolj urejeni.
Dobra podjetja se trudijo dati poslovnim
prostorom videz, ki ustreza identiteti
podjetja, s čemer se ustvarja premišljena
identiteta v stikih z javnostjo. Tudi drobno
gospodarstvo ni prav nobena izjema, saj
delujeta urejena delavnica ali sprejemna
pisarna na stranko pozitivno in zbujata poslovno zaupanje. Vtis, ki ga dobi obiskovalec ob prihodu v poslovni prostor, je zelo
pomemben.
Pisarniška oprema bi se morala z velikostjo,
obliko, ohranjenostjo vedno skladati s prostorom in potrebami dela, ki jih prinašajo
naloge podjetja ali ustanove.
Poslovni prostori so veliko lepši, če prinesemo vanje nekaj narave. Lončnica nikoli
ni odveč. Za cvetje pa moramo tudi skrbeti, torej ga zalivamo, v nobenem primeru
pa lonci v katerih imamo lončnice niso
priložnostni pepelniki za cigaretne ogorke
ali za manjše pisarniške odpadke. Si upate
pogledati prav pod vsako lončnico?
V nekaterih prostorih pogosto poslušajo radio. Če je naše delo povezano s strankami,
je to nedopustno in si to lahko privoščimo
res izjemoma, s tem pa ne smemo motiti
svojih sodelavcev ali kogarkoli drugega.
Prav je tudi, da poskrbimo za stene v pisarnah. Tudi če so sveže prepleskane in
redno skrbimo zanje, ni prav nič narobe,
če jih osvežimo s kakšno sliko, fotografijo
ali s čim, kar predstavlja naše podjetje in
dejavnost.
Čeprav so računalniki povsod in brez njih
ne moremo več živeti, ni prav nič narobe,
če so v pisarni tudi stare prijateljice - knjige.
Nekako tudi ne morem mimo toaletnih
prostorov v podjetjih. Nekaj tistega, čemur
rečemo balkanski sindrom, je še vedno ostalo v naših vrstah. Kljub temu, da je tema
bizarna, ji moramo nameniti nekaj besed.
Ponekod se bolj zavedajo, drugje manj, da
je potrebno toaletne prostore vzdrževati in

higieni moramo namenjati vso pozornost.
Nekateri opravičujejo slabo stanje s slabim
finančnim položajem v podjetju, vendar to
ne more biti opravičilo, saj voda in metla
vedno čakata na pridne roke.

Podpisovanje
pogodb, sporazumov
Če želite pripraviti podpis pogodbe ali
dokumenta bolj slovesno, vam svetujem
naslednje: Nekdo, ki vodi ves postopek
podpisa, naj povabi podpisnika (lahko jih
je tudi več) k slovesnemu podpisu (lahko
pripravimo tudi nekaj uvodnih besed). Podpisnika podpisujeta ob posebej pripravljeni mizici, na kateri so vnaprej pripravljeni
dokumenti in pisala. Pri podpisu lahko uporabljamo nacionalne namizne zastavice ali
zastavice podjetij, odvisno od podpisnika,
vendar se zastavice v zadnjem času uporabljajo vedno manj.
Pri podpisu gost zasede mesto na desni
strani gostitelja. Če so pri podpisu prisotni
še drugi ljudje, ki so povezani z vsebino
podpisa, jih razporedimo za hrbet obeh
podpisnikov. Poda se jima pisali (potrebujemo dva pomočnika) in odpre podpisni
mapi na strani, kjer je potreben podpis. Ko
je dokument podpisan prvič, pomočnika zapreta podpisni mapi in si jih zamenjata za
podpisnikoma. Nato podpisnika podpišeta
dokument, ki sta si ga izmenjala. Ko sta podpisala še enkrat, si stoje čestitata in izmenjata mapi.Ob zelo pomembnih podpisih
lahko pripravimo kozarec penine ali vina in
si nazdravimo. Če so pri podpisu prisotni
novinarji, jih razporedimo tako, da ves čas
lahko nemoteno spremljajo podpis.

Poslovno
obdarovanje
Če nekoga obdarimo, pomeni, da smo
mu dali darilo, darilo pa damo nekomu v
last brez plačila. Torej je darilo namenjeno
nekomu tako, da ga dobi v last ali uživa
v njegovi koristi. Obdarovanje ni brez razloga, še posebno ne v poslovnem svetu.
Poslovna darila so le eden od elementov
dobro zgrajenega poslovnega odnosa. S

primernim darilom se vedno promoviramo
kot poslovni partnerji, hkrati tudi kot osebnosti. S tem si utrjujemo pot k trženju.
Darila je deležen posameznik, ki ima pravico odločati ali vplivati na odločitve v podjetju ali drugje. Take odločitve so v prid
darovalcu. To je logika obdarovanja, pa če
še tako olepšujemo stvari.
Zato se nam takoj porajajo vprašanja, ali
so poslovna darila podkupnina, podkupovanje, nekaj, kar damo človeku za hitrejše
in uspešnejše doseganje v našo korist.
Takim vprašanjem se ne moremo izogniti,
saj smo ljudje tisti, ki oblikujemo proces
poslovanja. Kaj je pri tem drobna pozornost ali nedolžno darilo, kaj pa umazana
podkupnina, ni mogoče izraziti v denarju,
temveč le v vrednotah in navadah okolja,
v katerem živimo. Moramo se zavedati, da
je darilo izraz pozornosti, naklonjenosti ter
da prispeva k poglobitvi odnosa, nosi poslanstvo, ne vrednosti.
Ponekod je sprejemanje daril prepovedano
ali ga obravnavajo celo kot hud prekršek.
Nekatere dežele so v obdarovanju skromne, nekje so celo uzakonjene vrednosti, do
katerih sme poslovnež sprejeti darilo. To
velja tudi za državne ustanove, kjer je to
pravilo še toliko bolj pomembno.
V nekaterih državah pa je obdarovanje še
vedno precej razkošno. Pravila za ločevanje daril od podkupnine je zelo težko
določiti, pa vendar naj nas pri tem vodi
nekaj osnovnih postavk:
1. 1. Darilo naj predstavlja vrednote okolja
našega poslovnega partnerja, hkrati pa
naj ne predstavlja velike materialne
vrednosti.
2. 2. Darilo ne sme biti koristoljubno, namenjeno temu, da z njegovo pomočjo sklenemo posel v našo korist ali pomeni nagrado za dobro sklenjeno kupčijo.
3.3. Poslovni partner od nas ne sme zahtevati darila kot pogoj za uspešno opravljen posel.
Zavedajmo se, da je v poslovnem svetu dajanje podkupnine lahko skoraj tako usodno kot sprejemanje. To je kaznivo dejanje,
ki lahko pomeni izgubo položaja, kariere
in časti.
Poglejmo nekaj posebnosti obdarovanja
poslovnih partnerjev različnih dežel.
Američani so zelo previdni pri sprejema-
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nju daril. Darila, ki jih podarjajo, ne smejo presegati vrednosti 50 dolarjev. Vsem
neprijetnostim se lahko izognejo s povabilom na večerjo ali kosilo.

Rože vedno odvijemo iz navadnega ovojnega papirja, celofan ali drug dekorativni
papir pa pustimo. Parno ali neparno število
rož danes ne igra več pomembne vloge.

Japonci so zelo občutljivi poslovneži. Potrebno je upoštevati položaj in status tistega, ki smoga obdarovali, temu prilagodimo
tudi vrednost darila. Ne zavijajmo ga v bel
papir, ampak v pastelne barve. Bela barva
je pri Japoncih barva žalovanja. Enako velja za Kitajsko, Korejo in nekatere druge
azijske dežele.

Na poslovnem srečanju lahko podarimo
darilo po končanih pogovorih. Če peljemo ob koncu srečanja gosta na kosilo ali
večerjo (imamo že bolj sproščeno vzdušje),
lahko izročimo darilo po glavni jedi, preden nam postrežejo sladico.

V arabskih deželah poslovna darila niso
občutljiva tema. Skoraj vedno nas bodo
obdarovali z drobnimi pozornostmi,
kot so rože in sladkarije. Drugače pa se
poslužujejo dražjih daril. Pri izbiri daril
moramo upoštevati zakonitosti in običaje
njihove religije. Samo kot skromen namig
naj vam povem, da muslimani neradi sprejemajo darila z živalskimi motivi. Takih daril
tudi ne obešajo na stene. Posebej za Turčijo
velja, da darila ne smejo biti v nikakršni povezavi s sovo ali njeno obliko.
Paziti moramo pri naravno zadržanih Skandinavcih, saj je zanje sprejemljiva samo
izmenjava skromnih poslovnih daril.

Izročanje daril
Izročanje daril je tako pomembno kot darilo
samo. Če izročamo darilo, ki so ga pripravili
ali kupili za nas drugi, se moramo seznaniti z njegovo vsebino. Nikoli ne podarjamo
darila s kulturnim ali zgodovinskim ozadjem, ki ga ne razumemo, saj vedno lahko
pričakujemo, da nas bo obdarovanec kaj
vprašal. V mnogo lažjem položaju smo, če
je darilo proizvod našega podjetja.
Darila in njihova značilnost so nam lahko
tudi dobra iztočnica za zahvalo, zdravico,
zahvalni govor.
Danes so v Sloveniji dobra darila opremljena s certifikatom kakovosti in s kratkim
opisom, razlago.
Na sprejeme, večje množične prireditve
nikoli ne nosimo daril in cvetja. Če smo
povabljeni h gostitelju domov, pošljemo
darilo ali cvetje vnaprej. Darilo mora biti
ustrezno zavito in opremljeno z vizitko.
Če smo povabljeni v zasebni krog ljudi,
darilo prinesemo s seboj, primerno zavito.
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Ko vemo, da program obiska ne bo
dopuščal priložnosti za izročitev darila,
lahko darilo za poslovnega partnerja pustimo v hotelski sobi za dobrodošlico. Darilo
mora biti zavito in opremljeno z vizitko.
Če izročamo darilo osebno, je lahko zavito
ali pa tudi ne. Darila, ki jih nismo zavili, pri
osebni izročitvi poudarjajo zasebnost.
Danes nam barvni papirji dopuščajo
razkošne dekoracije, vendar ne smemo
pozabiti, da dekoracija in embalaža ne smeta presegati vrednosti darila. Kadar smo v
poslovnih vodah, nam darila ni potrebno
odviti in odpreti, saj nam včasih položaj
tega ne dopušča, vendar se moramo kasneje pismeno zahvaliti.
Izbira daril je velika težava za vsakogar
izmed nas. Tudi če imamo v malem prstu
vsa pravila bontona obdarovanja, je težko
najti tisto pravo. Tu se v glavnem lahko zanesemo na svoj dober občutek. Darilo naj
bo primerno človeku, kateremu je namenjeno, pomembno pa je tudi, ob kakšni
priložnosti ga izročamo. Sam položaj nam
pove, kdaj smo lahko bolj sproščeni, žaljivi
ali celo nagajivi in kdaj se moramo držati
strogih pravil bontona. Vrednost darila naj
bo prilagojena našim zmožnostim, upoštevati moramo uspešnost ali neuspešnost
podjetja. Nikoli ne pozabimo, da našemu
darilu lahko sledi povračilno darilo in da
vrednost našega darila ne sme spraviti v
zadrego našega obdarovanca. Zato si vzemimo čas, preden se odločimo za darilo.
Skušajmo zbrati nekaj podatkov o našem
obdarovancu (njegovih osebnih konjičkih,
interesih, posebnostih). Izogibajmo se daril, ki so povezana s preveč osebnimi elementi, s starostjo, boleznijo, razmerji med
spoloma... Skušajmo biti izvirni, presenetimo s čim novim, drugačnim.
Dobro presodimo, kdaj bomo dali le promocijsko gradivo. Kaj slabo se bomo odrezali, če bomo pomembnega poslovnega

partnerja odpravili le s takim darilom.
Darila pripravimo pravočasno. Vzemimo si
čas za zavijanje. Če sami tega nismo vešči,
prepustimo to strokovnjaku. Pri steklu in
podobnih predmetih nikoli ne pozabimo
obrisati sledov prstnih odtisov.
Včasih nas presenetijo nepredvideni obiski,
ko moramo na hitro kaj izročiti. Pripravimo
se tudi na take trenutke in nikoli ne dovolimo, da obdarovanec dobi vtis ali celo vidi,
da smo nekaj v naglici potegnili iz omare,
odpihnili prah ali celo podarili nekaj, za kar
je očitno, da nam je nekoč nekdo podaril.
Takrat je veliko bolje, da ničesar ne podarimo in se izkažemo ob drugi priložnosti.
Literatura
-

Mario Mikolić: Diplomatski protokol, Biblioteka Dalmacija, Zagreb 1995
dr. Mitja Tavčar: Preprosti poslovni bonton, Novi forum,
Ljubljana 1997
Nigel Rees: Veliki sodobni bonton, DZS, Ljubljana,
1993

Da bi v letu, ki prihaja,
mir imeli,
srečo doživeli,
da vam zdravje bi služilo
in razumevanje ne
zapustilo.

Kolektiv pljučnega oddelka
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40 let ORL oddelka ali
otorinolaringologija se
vam predstavi

Na ORL oddelku
smo v letošnjem
letu, ki se počasi zaključuje, zabeležili
kar dva pomembna
dogodka – štirideseto obletnico ustanovitve oddelka ter
deseto obletnico
selitve v novi del.
Tako pomembni
obletnici pa kar kličeta po predstavitvi
ljudi, ki so gradili ali
pa še gradijo ORL
oddelek.

Lukšič Danica, glavna medicinska sestra ORL oddelka

ORL ODDELEK PRED
ŠTIRIDESETIMI LETI:
Otorinolaringološko delo se je v začetku
izvajalo ambulantno v okviru Zdravstvenega doma Novo mesto, opravljali pa so
ga otorinolaringologi, ki so prihajali iz
Ljubljane. Po selitvi kirurškega oddelka
iz nekdanje porodnišnice,otorinolaringologija dobi svoje prostore, kar omogoči
formalno ustanovitev otorinolaringološkega oddelka,7. februarja 1967. Novoustanovljeni oddelek je imel štirideset
postelj. Za prvega predstojnika oddelka
je bil imenovan Marin Zlatko,dr.med., nekdanji otorinolaringolog Vojne bolnišnice
v Ljubljani. Začetna oprema oddelka je
obsegala osnovno ambulantno opremo,
osnovni inštrumentarij za operacije tonzil,
žrelnic, nosnega pretina ter obnosnih votlin, mikroskop, ezofagoskop, avdiometer
in kasneje še bronhoskop. V sedemdesetih letih sta celotno delo na oddelku,ob
pomoči zagnanih medicinskih sester
in strežnic opravljala dva zdravnika, ob
zdravniku Marinu še Kržan Ciril, dr.med.,
kasnejši drugi predstojnik oddelka. Poleg
hospitalnega in ambulantnega dela sta
opravljala tudi konziljarne preglede na
drugih oddelkih ter preglede v otorino-

laringološki ambulanti v Črnomlju in v
Krškem. Na oddelku se je tedaj zdravilo
okoli 1700 pacientov, povprečna ležalna
doba je trajala 7.82 dni, ambulantno je
bilo pregledanih 3.945, konziljarno pa
900 pacientov. Ledino na področju zdravstvene nege so zaorale glavne medicinske
sestre oddelka ga. Sivec Albinca, ga. Gričar Pepca in ga.Cujnik Malči.
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Pomembni vmesni mejniki v razvoju
otorinolaringologije.
- leto 1986, ko oddelek dobi sodobni
timpanometer Amplaid, avdiometer
za Si-Si,TDT, Luin nystagmograf, kar
omogoči pričetek redne avdiološke
ambulante in njen nadaljnji razvoj.
Veliko zaslug ima sedaj že upokojeni
g. Jože Cvelbar -avdiometrist.
- leta 1989 Ivan Galac, dr.med., opravi
prvo endoskopsko operacijo v bolnišnici – endoskopsko meatotomijo in
polipektomijo, kar povzroči veliko evolucijo - prijaznejše tehnike operiranja
za pacienta.

ORL ODDELEK PRED
DESETIMI LETI:
Zaposleni na ORL oddelku smo končno
dočakali selitev v novo stavbo na desnem

bregu reke Krke, 3.julija.1997. Novi prostori, nova oprema in inštrumentarij ter
želja po napredku na področju otorinolaringologije so omogočili še večji razvoj
endoskopske tehnike operiranja. Delo našega oddelka se je uspešno prikazalo tudi
na Sekciji otorinolaringologov, ki je bila
17.aprila 1998 na Otočcu. ORL oddelek je
imel osemnajst postelj, od tega štiri otroške. Na njem je bilo zaposlenih triindvajset
zdravstvenih delavcev, trije specialisti, ob
g. Galcu, predstojniku oddelka še speciali-
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sti Felbabič Josip, Spudič Štefan ter specializantka Petrina Branka. Delo glavne medicinske sestre je opravljala ga.
Kožamelj Jana, vms. V tem času se je
opravilo 1341 ORL operacij- operacije
tonzil, nosnega pretina, sinusov, ušes,
cist na vratu, DCR, oroantralne fistule,
pod čeljustne slinavke ter paratoidne
slinavke. Izvajalo se je tudi odstranjevanje tujkov iz požiralnika in bronhov. Z
ustanovitvijo sodobne avdiološke ambulante se je pričel nezadržen razvoj
na področju avdiologije. Tako je bilo
v letu 1997 opravljenih 3000 avdiogramov in 2160 timpanogramov. Z predpisanim prvim slušnim aparatom decembra 1992, se je vsako leto povečeval
obseg dela na omenjenem področju,
zato se prične sodelovanje z firmama
Widex in Phonak. V sklopu funkcionalnih preiskav je bilo narejenih tudi 571
vestibulometrij.

ORL DANES:
ORL oddelek je za mnoge majhen oddelek z štirinajstimi dejansko priznanimi posteljami, pri tem pa se pogosto
spregleda dobre finančne rezultate, ki
so sad srčnosti majhnega, a delavnega
kolektiva, ki ga sestavljajo, zdravniki
specialisti - Galac Ivan, Felbabič Josip,
Spudič Štefan ter specializant, Hudoklin Peter, diplomirane medicinske sestre Lukšič Danica, Janežič Valentina,
Grubar Milena, srednje medicinske
sestre Simonič Jožica, Djukič Mira, Kastelic Zdenka, Kastelic Marija, Markovič
Katica, Pekolj Zvonka, Ravnikar Sonja
ter Železnik Marjana, pripravnica Bašelj
Mojca in operacijska strežnica Ucman
Darinka ter zdravstveni administratorki, Vučkovič Nada in Simonič Damjana.
Tako kot na drugih področjih tudi na
otorinolaringologiji poskušamo hoditi
korak s časom, seveda glede na kadrovske in materialne vire, ki jih imamo. Poleg vseh omenjenih preiskav in operacij
iz preteklih let, le-da v večjem številu,
se v zadnjem času izvajajo tudi nosne
korekcije ter kot novost endoskopska
DCR. Povečanje dela pa je zaznati tudi
pri ambulantnih pregledih in funkcionalni diagnostiki. Če pogledamo otorinolaringologijo izpred štirideset let
in otorinolaringologijo danes, lahko
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ugotovimo drastično zmanjševanje postelj in kadra. Škoda,
saj bi lahko bila glede na potrebe – starajočega se - slovenskega
prebivalstva, ena izmed pomembnejših oddelkov novomeške
bolnišnice.

O -že zima
T-rka na naša vrata.
O-blecite se zdaj toplo in
R-okavice obvezno na roke.
I-n glej ga zlomka, kljub temu,
N-os štrajkati začne.
O, či-ha,
L-aringitis se pridruži še.
A, kaj nam zdaj storiti je,
R-ešitev, kje ti skrivaš se?
I-n osebni zdravnik svetuje
N-am
G-ospa, gospod,kar v
O-torinolaringološko ambulanto
se zglasite,
L-e tam lek za vaše težave lahko
dobite in
O-zdravite.
G-otovo nas tudi vi poznate
I-n res prijaznost, naša
J-e odlika.
A, zdaj res konec bodi besedikozarce skupaj dvignimo letu
2008 nazdravimo!

Kolektiv ORL oddelka

NOVOLETNA

POSLANICA

TVEGANJE
Dve semeni ležita drugo ob drugem v plodni spomladanski prsti. Prvo seme je reklo: »Hočem rasti! Hočem pognati
korenine globoko v zemljo pod seboj in pognati poganjke skozi zemljino skorjo nad menoj…Hočem razviti svoje
nežne popke kakor prapore v oznanjenje prihoda pomladi…Hočem začutiti toploto sonca na svojem licu in blagoslov jutranje rose na svojih cvetnih listih!«
In tako je raslo.
Drugo seme je reklo: »Bojim se. Če poženem korenine v
zemljo pod seboj, ne vem, na kaj bom naletelo v temi. Če
predrem trdo prst nad seboj, si lahko poškodujem nežne
poganjke…Kaj, če odprem svoje popke, pa pride polž in
mi jih požre? In če razprem svoje cvetove, me lahko kak
otrok potegne iz zemlje. Ne, bolje bo, da počakam, dokler
ne bo povsem varno.«
In seme je čakalo.
Kokoš, ki je po zgodnji spomladanski prsti brskala za hrano, je našla čakajoče seme in ga pogoltnila.

Morala zgodbe:
Tiste med nami,
ki nočejo tvegati in rasti,
pogoltne življenje.
Patty Hansen
Naj bo prihajajoče leto z obilico sonca, z mnogo drznih
upanj, z mnogo sreče, naj bo z uspehi prežeto, naj pride
v miru in se v miru izteče!

VESELE PRAZNIKE IN
SREČNO LETO 2008
Vsem zaposlenim želi kolektiv diagnostičnega laboratorija
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30 LET UROLOŠKEGA ODSEKA
Poročilo o razvoju urologije v Novem mestu
Zbrala in zapisala Danica Mravinec

Tako je zapisal Kramar Janez, dr.med. leta 1993 ali 1994.
Pred sto leti, točno 1. januarja 1894. leta so
bili sprejeti prvi bolniki v novomeško bolnišnico, torej je to njen rojstni dan. V okviru kirurške dejavnosti so bili obravnavani
tudi urološki bolniki. Delo je potekalo od
vsega začetka in vsa nadaljnja desetletja
na visokem strokovnem nivoju. Zdravniki
so tesno sledili razvoju medicine v Evropi.
Že leta 1895 je bil v novomeški bolnišnici
v uporabi cistoskop, ki ga je uvedel v preiskovalne metode utemeljitelj novomeške
kirurgije prim. dr. Defranceschi. Naslednja
leta so njegovo delo nadaljevali, ga izpopolnjevali in razširjali številni zdravniki.
V prvih letih po drugi svetovni vojni sta
delala nekaj časa v Novem mestu kot kirurga, pozneje zelo cenjena urologa doc.
dr. Zvonimir Šuštaršič in prim. dr. Martin
Kolenc.

manjših uroloških posegih tudi operacije
prostate, kamnov v ledvici, sečevodih in
mehurju. Operiral je tumorje ledvic in reševal poškodbe urotrakta. Po njegovem odhodu je prevladalo dokončno spoznanje,
da je kirurgija tako napredovala, da njen
celoten razvoj ne more več spremljati posameznik. V okviru kirurškega oddelka so
se oblikovali strokovno samostojni odseki,
organsko pa vgrajeni v kirurški oddelek.

Hiter in kakovosten vzpon kirurgije in s
tem tudi urologije je nastal, ko je prišel
v Novo mesto tri leta po končani drugi
svetovni vojni prof. dr. Oton Bajc. S svojimi sodelavci je uspešno opravljal ob vseh

nadvse prizadevno ob povprečni 75%. zasedenosti postelj. Takoj v začetku strokovno samostojnega urološkega delovanja je
bila sodobno opremljena cistoskopirnica,
za kar si je zelo prizadeval takratni pred-
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Decembra leta 1976 je opravil specialistični izpit prvi urolog, dr. Janez Kramar, zato
je 1. januarja 1977. leta začel formalno delovati urološki odsek. Na voljo je bilo 20 do
25 bolniških postelj za odrasle bolnike in 4
do 6 postelj za otroke. Število medicinskih
sester je pod priznanim normativom, vendar opravljajo svoje humano poslanstvo

stojnik kirurškega oddelka prim. dr. Tone
Šavelj, ob velikem razumevanju vodstva
bolnišnice. To je omogočilo varne in natančne instrumentalne preiskave, drobljenje kamnov v mehurju in instrumentalno
odstranjevanje kamnov iz distalnega dela
sečevodov. Šele v tako opremljeni operacijski sobi smo lahko začeli s transuretralnimi
resekcijami patoloških procesov v mehurju
in uretri ter s transuretralnimi resekcijami
prostate. Prav ta operativna metoda je ena
najdragocenejših pridobitev za naše bolnike. Pomemben mejnik v razvoju novomeške urologije je 13. november leta 1979, ko
je bila opravljena prva transuretralna resekcija prostate. Do 31. decembra 1993. leta je
bilo opravljenih tovrstnih operacij 1362.
Februarja leta 1992 je opravil specialistič-

ni izpit iz urologije Boris Pogačar, dr.mrd.,
zato je delo steklo še veliko lažje in širše.
Osvojili smo skoraj vse klasične operacije v
urologiji in jih tudi uspešno izvajamo.
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21. marca leta 1992 smo
organizirali strokovni sestanek Urološke sekcije SZD v sodelovanju s
tovarno zdravil »Krka«.
Udeležujeva se tudi drugih strokovnih sestankov,
spremljava novosti v urologiji
in jih vključujeva v vsakdanje delo.
To je najino vodilo tudi za bodočnost, velika želja pa je tudi, da se najinemu delu
pridruži sveža moč.
Vključena sva v kirurško dežurno ekipo. Skupaj s kirurgi pa tudi uporabljamo tri operacijske dvorane. Sožitje z njimi je zgledno,
njihova ljubezniva pomoč dragocena. Brez
te pomoči, pomoč urološkim bolnikom v
bolnišnici Novo mesto ne bi bila opravljena
tako kot je bilo do Silvestra 1993. leta.

Mari Šter, upokojena
medicinska sestra se
začetkov spominja takole:
Zametki urološkega oddelka segajo v čase
prof. dr. Otona Bajca. Kirurški oddelek je bil
strokovno na visoki ravni. Specialisti kirurgi
so vsi operirali vse. Tudi najtežje poškodbe
in operacije pljuč.
Zdravili so se tudi urološki bolniki, ki jih je
bilo kar veliko. Ledvični napadi so se zdravili na visceralnem odseku. Od preiskav je
bila vzeta kri za retente, narejen je bil »IVP«.
Ugotovljeni ledvični kamni in tumorji so
zdravljenje nadaljevali na ljubljanski urologiji. Na odsek septike pa so bili sprejeti
bolniki s hematurijo in povečano prostato.
Za ugotavljanje diagnoze je bila potrebna
cistoskopija, ki jo je opravljal edino prof.
Bajc. Bila je to velika »procedura«. Opravljal

metodi. Izpiranje je potekalo s per fuzijo kar se počne še danes.

jo je v zatemnjenem prostoru, na 270 – poleg oddelka intenzivne terapije. Bolniki z
izrastki v mehurju so zdravljenje nadaljevali v Ljubljani. Bolnike s povečano prostato
so operirali kirurgi. Operirali so klasično.
Ležalna doba je bila tudi do enega meseca. Velikokrat so šli domov s katetrom,
ker so nastale stikture uretre in kamni v
mehurju. Ni bilo urinskih vrečk. Urin je bil
po katetru speljan v steklenico ob bolniški
postelji. Funkcijo ledvic smo pred operacijo ugotavljali s preiskavo »VOLHARD«:
bolnik je zjutraj spil 1,5 l čaja, nato ni smel
več piti. Večkrat na dan smo nato merili
količino in specifično težo urina. Preiskava
»SANFORD« se je jemala sterilno z urinskim
katetrom. Katetre, tudi po operaciji so prebrizgavali dvakrat na dan mavčarji.
Na kirurgiji je bil nujno potreben specialist
urolog. Za specializacijo se je odločil zdravnik Janez Kramar, na prošnjo prof. Bajca.
Janez Kramar je ves čas specializacije v
Ljubljani operiral tudi urološke bolnike v
Novem mestu in to zelo uspešno.
03. 01. 1977 se je pričelo novo poglavje
Novomeške bolnišnice. Odprl se je urološki
odsek. Zdravnik Janez Kramar je bil edini
urolog in tudi predstojnik odseka. Bolnikov
je bilo zelo veliko. Veliko je bilo uroloških
preiskav. Operacij ledvic, izrastkov v mehurju in operacij prostate. Prostate je dr.
Kramar operiral tri leta samo po klasični

In tako so ob delu minevala leta. Praznuje se 30.
letnica novomeške urologije. Janez Kramar, dr.med.
še vedno veliko dela. Je velik specialist in velik človek. Prav tako zdravnik
Boris Pogačar, zdajšnji predstojnik odseka,
specialist urolog, ki je uvedel nove metode
dela. Tudi specialist urolog Igor Šuštaršič
veliko obeta.
Vse zaokrožuje pa negovalni tim, ki je zelo
vesten in požrtvovalen. Rada sem bila del
tega kolektiva.

ZAPOSLENI NA DAN, 03.01.1977 –
ko je bil ustanovljen urološki odsek
Predstojnik Kirurgije: prim. dr. Tone Šavelj
Zdravniki na urologiji:
Predstojnik: Janez Kramar, dr.med.
Jože Kramar, dr.med.
Andrej Baraga, dr.med.
Negovalni tim:
Glavna sestra KRG oddelka:
Slavka Medved, VMS
Odgovorna sestra urologije:
Zdenka Jakšić, VMS
Cajnar Evgen
Guštin Micka
Rešetič Rezi
Miler-Jerin Zvonka
Šter Marija
Strežnice:
Miklič Marica
Kren Anica
Luzar Stanka
Sajovic Marinka
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Kaj pa danes, ko mineva 30 let urologije?
Danes si urološki odsek deli 29 bolniških
postelj še z odsekom za septično in kolorektalno kirurgijo. Nahajamo se v pritličju
tako imenovane »nove bolnišnice«, kar pa
seveda že dolgo ni več. Seveda so vsi urološki bolniki skoncentrirani na enem mestu, kar vsekakor pripomore k boljšemu
pristopu. Izvajajo se skoraj vse operacije na
urotraktu, razen radikalne cistektomije, za
kar pošiljamo bolnike na urološko kliniko
v Ljubljani. Pošiljamo pa naše bolnike tudi
na drobljenje kamnov v diagnostični center Bled in na vstavitev nefrostom v klinični
center v Ljubljani. Že dolgo urin ni speljan v
steklenico ob postelji. Tudi mavčarji ne prebrizgavajo več urinskih katetrov. Ležalna
doba je bistveno krajša in se še skrajšuje.
S preselitvijo dializnega oddelka nasproti
urologije so naši bolniki pridobili na kakovostnejši oskrbi, saj lahko hitro in uspešno
komuniciramo ob morebitnih problemih.
Frekventnost bolnikov je dnevna in zelo
velika,saj po potrebi gostimo tudi ostale
kirurške bolnike.

KADER

ŽELJE

Na urologiji so zaposleni trije specialisti:
Boris Pogačar, dr. med. – vodja odseka
Janez Kramar, dr. med.
Igor Šuštaršič,, dr. med.
Primož Tršinar, dr. med. – specializant

Želimo si okrepitev v negovalnem kadru,
saj le človeška roka in fizični stik nekaj pomenita našim bolnikom.

V zdravstveni negi sledimo trendom in se
trudimo biti v zadovoljstvo bolnikom. Udeležujemo se strokovnih izobraževanj,simpozijev in kongresov, na katerih tudi aktivno
sodelujemo. Le tako lahko sledimo stroki
in zdravstveni negi.

Na urološkem odseku se dobro razumemo,
kar vsekakor vpliva na našo kvaliteto dela.
Radi se družimo zunaj bolnišničnih zidov
in se sproščeno zabavamo. Takega dela in
sodelovanja si želimo še v naprej, kakor
tudi sodelovanja z ostalimi kirurškimi odseki in oddelki.

Danica Mravinec – odgovorna DMS
Marija Pezdirec – DMS (trenutno daljša
bolniška odsotnost)
Srednje medicinske sestre in zdravstveni tehniki:
Fabjan Jelka
Franko Zvonka
Gričar Vida
Davidovič Jožica
Hrastar Sonja
Hrastar Darja
Jarnevič Goran
Šere Jožica
Turk Jožica
Makše Urška

Želimo si še enega urologa.
Želimo si sodobnejšo in bližjo cistokopirnico, saj zdajšnja služi za ambulantne
cistoskopije in istočasno kot operacijska
soba, kar pa vsekakor ni v prid kakovostni
in varni obravnavi(obstoječa cistoskopirnica namreč izhaja še iz leta 19779).
Želimo sodobnejšo opremo na odseku,
predvsem pa več in boljših sanitarij.
Želimo si fizičnega združevanja kirurških odsekov in ne dislociranosti kot se kaže zdaj.
Želimo si strpnosti, sodelovanja, človeškega odnosa in zadovoljstva nas in naših
bolnikov.

SREČNO, SREČNO, ZA VSE LJUDI!
December je čas, ki se vsakega dotakne na poseben način. Poln je pričakovanj, drobnih radosti,
trenutkov, ko si pogledamo v oči, sežemo v roke.
Bliža se čas, ko se staro leto poslavlja in novo že trka na vrata. To je čas, ko močneje občutimo
vse, kar se dogaja okoli nas. Sanjarimo o lepih rečeh.
V prazničnem vzdušju pa včasih spregledamo nemir v očeh tistih, ki so ostali v teh dneh povsem
sami. Prezremo žalostne oči malčkov, ki so ostali brez skrivnostnega presenečenja, ker imajo
starši preveč skrbi, kako sploh preživeti.
Morda bo letošnji praznični čas potrkal na vrata naših čustev in bomo opazili tiste, ki potrebujejo prijazno besedo, nasmeh, stisk roke, pogovor in iskreno voščilo.
Naj tudi vam očarljivi december ponudi prgišče priložnosti za skupna doživetja, preživljanje dolgih popoldnevov in toplih
večerov s tistimi, ki jih imate iskreno radi.
Zato ZAPRIMO OČI, ZATISNIMO UŠESA IN ODPRIMO SRCE, da bomo začutili eno samo željo:
ŽELIMO SI IN ŽELIMO VAM, DA BI BILO LETO, KI PRIHAJA, SREČNO.
SREČNO ZA VSE!
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NOVA
PREBUJEVALNICA
Marjeta Matoh, diplomirana medicinska sestra
S ponedeljkom 11.novembra, 2007, se v
kirurški urgentni ambulanti lahko pohvalimo z novo pridobitvijo prostora – prebujevalnico. Namenjena je opazovanju pacientov med prebujanjem po opravljeni
operaciji ali repoziciji, bodisi v lokalni ali
splošni anesteziji. Poleg tega je namenjena
tudi opazovanju pacientov, medtem, ko
čakamo na izvide odvzetih vzorcev krvi za
preiskavo, na podlagi katerih se zdravnik
odloči za sprejem na oddelek.
Za namen prebujevalnice smo uporabili in
prenovili prostor bivše srednje operacijske
sobe. Opremljen je z dvema monitorjema,
aspiratorjem, napeljavo plinov (kisik, zrak
in vakum) ter ostalo potrebno opremo.
Medicinska sestra oziroma zdravstveni
tehnik vodi protokol pacientov ter dokument zdravstvene nege, nadzoruje vitalne

funkcije, skrbi za varnost in daje pacientu navodila za
domačo oskrbo. Pacientu je tako zagotovljeno varno
prebujanje iz narkoze pod strokovnim nadzorom ter
dostojno spoštovanje zasebnosti pacientov in spremljevalcev, kar prav gotovo prispeva k večji kakovosti
naših storitev. Najpomembnejše pridobitev je, da
je pacientom omogočena
zasebnost, in da se to ne dogaja več v hodniku, na očeh
vse javnosti.
Prepričani smo, da je to le
ena od pridobitev, saj načrtujemo v najkrajšem možnem
času še nadaljnjo razširitev
prostorov v kirurški urgentni dejavnosti in čez nekaj
let upamo, da se bomo lahko pohvalili tudi z novim urgentnim blokom.

Intersekcijski sestanek
hrvaško-slovenskega
združenja za intenzivno
medicino

vanj, ki je zajemal teme okvare možgan, postoperativno rehabilitacijo po »bypasih«,
zastrupitve s tricikličnimi antidepresivi in
problem multirezistentnih klic v intenzivni
terapiji, kar je velik problem vseh intenzivnih terapij.
Za zaključek večera nas je pred hotelom ča-

Vesna Veselič, dipl.m.s.
26. in 27. oktobra smo se v Poreču ponovno srečali in družili s hrvaškimi kolegi na intersekcijkem srečanju hrvaško slovenskega
združenja za intenzivno medicino. V uvodnem pozdravu nam je prof.dr. Husedinović
zaželel toplo dobrodošlico in prijetno bivanje. Predavanja so nato sledila izključno na
predstavitvi primera in nadaljnji diskusiji
po vsakem primeru posebej.
Prvi dan, to je v petek, smo poslušali predstavitve desetih primerov. Predavali so
tako hrvaški kot slovenski predavatelji.
Teme pa so zajemale različne vidike intenzivne medicine.
Otvoritveno predavanje je predstavil dr. Želj-

ko iz KC Ljubljana. Naslov prispevka je bil Krvavitev v trebušno votlino po kardiopulmonalnem oživljanju zaradi pljučne embolije. Sledila
so še predavanja o pomenu vrednosti BNP-ja
za zdravnika v intenzivni terapiji, o klopnem
meningoencefalitisu, o hemodinamiki rizičnega onkološkega bolnika, pa primer noseče bolnice s Chronovo boleznijo, ki je rodila otroka
z nadledvično insuficienco ter kot zadnje predavanje je bil predstavljen primer akutnega
zastoja srca pri utopitvi – klasični AMI ali takosudo sindrom?
Teme so bile zanimive in diskusije temu
primerne. Sledil je še odmor za kavo.
Po kavici je nato sledil drugi sklop preda-
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Matej Godnič dr. med.

kal avtobus, ki nas je odpeljal v notranjost
Istre, v gostilnico Rino. Tam so nas pričakali
s toplo dobrodošlico. Postregli so nas s svojimi izvirnimi domačimi jedmi. Ob sprem-

ljavi harmonike pa smo se
v prijetni družbi zadržali
pozno v noč.

V soboto zjutraj smo nadaljevali z novimi temami.
Naša intenzivna terapija
je letos predstavila primer
bolnice s hudo metabolično acidozo pri dolgotrajni
driski. Predstavitev primera
je pripravil g. Matej Godnič
dr.med., spacializant interne medicine. Predstavil je
potek zbiranja podatkov za
anamnezo, nadaljnjo diagnostiko in zdravljenje. Iz njegovega primera smo se naučili, kako pomembno je, da
veliko časa posvetimo jemanju natančne
anamneze ob sprejemu bolnika, saj s tem

pridobimo dragocene podatke, ki nam pomagajo pri postavljanju diagnoze. Vendar
smo primer vseeno uspešno zaključili in
ponosni smo na to, kajti na tovrstnih srečanjih vedno znova spoznamo, da je naše
delo, kljub vsem obremenitvam in zelo slabim pogojem dela, kar zadeva prostorske
kapacitete, kvalitetno in strokovno opravljeno, kar vedno znova dokazujemo z vidnimi in odmevnimi rezultati.
Po koncu predavanj se nam je prof. dr. Husedinović lepo zahvalil za udeležbo in nas
povabil k ponovnemu srečanju, ki bo maja
v Sloveniji.
Po dobrem kosilu in sprehodu smo se nato
polni novih vtisov in znanj odpravili proti
domu, novim zmagam naproti.

Prostovoljno delo v BOLNIŠNICI
Gloria Murn in Mojca Simončič, mentorici prostovoljnega dela
V meglenem sobotnem jutru se nas je zbralo kar
lepo število dijakov in njihovih mentorjev v bolnišnici in šoli, in sicer na uvajalnem predavanju za
prostovoljno delo v SB Novo mesto. Izobraževanje
poteka letos že četrto po vrsti. Z leta v leto se povečuje zanimanje dijakov Srednje zdravstvene in
kemijske šole Novo mesto za to obliko izkoriščanja
prostega časa. V šol. letu 2007/08 jih bo opravljalo
prostovoljno delo v SB Novo mesto največ do sedaj,
kar 34 dijakov.
Na začetku nas je pozdravila glavna medicinska sestra
SB Novo mesto ga. Zlata Rebolj, ki nam je zaželela prijetno druženje, veliko dobre volje, predvsem pa lep
sončen dan. Sonce se je kmalu pokazalo, zato smo se
poimenovali »sončki«, ki polepšajo marsikatero osamljeno urico bivanja pacientov v SB Novo mesto. Predavanje sta popestrila predavatelja slovenske filantropije, ga. Jožica Rešetič, koordinatorica prostovoljnega
dela v SB Novo mesto, ter glavne sestre vseh oddelkov,
ki sodelujejo pri izvajanju prostovoljnega dela. To poteka na infekcijskem, internem, kirurškem, nevrološkem
in od letošnjega leta tudi otroškem oddelku.
Na otroškem oddelku smo pričeli z izvajanjem
projekta, ki smo ga poimenovali Zapolnimo urice – nisem rad sam. Dijaki prihajajo na oddelek trikrat tedensko med 14. in 15. uro. Na oddelku izvajajo aktivnosti, kot so branje pravljic, igranje različnih družabnih
iger, druženje, pogovor, skratka krajšajo urice našim
najmlajšim.
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Sredi bleščanja luči, ki nam v teh prazničnih dneh kradejo čas in pozornost se za trenutek ustavite in pomislite na to, kaj ima v življenju pravo vrednost. Neznani avtor je o vrednosti časa razmišljal takole:
Za vrednost enega leta vprašaj študenta, ki je na zaključnem izpitu padel.
Za vrednost enega meseca vprašaj mater, katere otrok je prišel prezgodaj na svet.
Za vrednost enega tedna vprašaj izdajatelja tedenskega časopisa.
Za vrednost enega dneva vprašaj zaljubljence, ki čakajo, da se vidijo.
Za vrednost ene minute vprašaj nekoga, ki je zamudil svoj vlak, avtobus ali letalo.
Za vrednost ene sekunde vprašaj nekoga, ki je preživel nesrečo.
Za vrednost ene milisekunde vprašaj nekoga, ki je na olimpijskih igrah osvojil srebrno medaljo.
Čas ne čaka nikogar.

Zbirajte vsak trenutek, ki vam ostane, kajti to ima vrednost. Delite ga s posebnim človekom in ta bo še
čudovitejši.
Člani društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto želimo
sebi in vsem, ki prebirate te vrstice, da bi znali zamenjati bleščavost luči za blagost
svetlobe, ki se prebuja v trenutkih, ki jih podarimo drug drugemu.

Druženje smo po kosilu nadaljevali s predstavitvijo poteka prostovoljnega dela v praksi.
Ponosni smo na naše dosedanje rezultate
dela, saj je v času samega šolskega povprečno najmanj en dijak na prostovoljnem
delu, zelo dober je tudi odziv samih bolnikov, je zelo pozitiven, saj imajo z našimi
dijaki same lepe izkušnje.
Skupni dopoldan in del popoldneva smo
zaključili z mislijo, da se kmalu spet srečamo, si izmenjamo dosedanje izkušnje, in
se držimo misli malega princa» Kdor hoče
videti, mora gledati s srcem«.
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Požarna vaja »Bolnišnica 2007«
Aleš Krajšek, vodja službe za VDP in PU
V petek, 26.10.2007, smo na pljučnem
oddelku pripravili požarno evakuacijsko
vajo »Bolnišnica 2007«. Poleg zaposlenih
na pljučnem oddelku so na vaji sodelovali tudi:
GRC Novo mesto,
GZ Novo mesto,
OGP Novo mesto
PGD Šmihel,
PGD Kamence,
PGD Novo mesto,
PGD Otočec in
G-7.
Skupno število zunanjih sodelujočih se je
približalo številu petdeset.

Namen vaje:
Vsak od sodelujočih je imel svoj cilj in pričakovanja. Če povzamem vse cilje pa lahko rečem, da je bil namen vaje:
• preveriti ravnanje zaposlenih v primeru požara,
• preveriti alarmiranje in obveščanje v
primeru izrednih dogodkov,
• preveriti in izboljšati postopek
ukrepanja,
• povečati usposobljenost za usklajeno
delovanje zaposlenih in intervencijskih skupin,
• preveriti sposobnost gašenja požara
večjih razsežnosti,
• preveriti opremo in opremljenost
enot, katere bi intervenirala v
bolnišnici,
• uporaba izolirnih dihalnih aparatov in
zaščitnih oblek.

Opis intervencije:
V pripravah na vajo je bilo določeno, da
se evakuira na zelenico za pljučnim oddelkom večina pacientov, zaposlenih in obiskovalcev na pljučnem oddelku. Zaradi
slabega vremena smo se dogovorili, da
bo evakuacijsko zbirališče v kletnih prostorih pljučnega oddelka in sicer v sejni
sobi. Predvidelo se je tudi, da bodo lahko
zaposleni praktično preizkusili v gašenju
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požara, vendar nam slabo vreme to ni dovolilo.

Potek vaje:

1. Zaradi poškodbe na električnem kuhalniku, ob 15.00 izbruhne požar na pljučnem oddelku, ki se razširi po celotnem
oddelku.
1. Po odkritju požara, zaposleni aktivirajo
ročni javljalnik požara.
2. Receptor na ginekologiji takoj obvesti
Center za obveščanje 112 in G-7.
3. Zaposleni pred prihodom gasilcev izklopijo električno napeljavo in plin ter
kisik.
4. Ob 15.05 prispe na mesto požara GRC
Novo mesto, v naslednjih petih minutah pa še vse ostale intervencijske skupine. Skupaj z njimi pa tudi G-7.
5. Sledi evakuacija. G. Tomaž Kompan
skrbi za koordinacijo na oddelku, medtem, ko ga. Stanka Lukšič skrbi za koordinacijo med oddelkom in gasilci.
6. Del gasilcev izvede gašenje strehe.
7. Ob 15.23 so bili evakuirani vsi pacienti
in s tem se vaja konča.
8. Po vaji sledi postrojitev gasilcev in zahvala g. Podobnika za uspešno delo.
9. Na koncu so reševalci še poskrbeli, da
so bili pacienti zopet preneseni na oddelek.

Zaključek
Čeprav je bila vaja napovedana in so bili izvedeni določeni predčasni ukrepi (priprava
jeklenk priprava in izpraznitev dela parkirišča, predvsem pa prostora pred zapornico
in so bili zaposleni na vajo pripravljeni),
lahko z gotovostjo trdim, da je vaja popolnoma uspela in dosegla svoj namen.
Že na pripravah na akcijo so se izpostavili
določeni specifični problemi, ki jih bo potrebno še sistemsko rešiti. Tu je predvsem
mišljeno pomanjkanje jeklenke s kisikom,
ki jih pacienti potrebujejo. Za namen vaje
so bile jeklenke s kisikom sicer pripravljene, drugače bo pa potrebno jeklenke prinesti iz drugih oddelkov.

Vse prevečkrat izražena bojazen zaposlenih, o reševanju v nočnem času pa se je
prav s to vajo izkazala za neutemeljeno.
Breme evakuacije prevzamejo reševalci.
Dejstvo pa je, da mora biti vsak trenutek
na oddelku prisotna oseba, ki bo znala izključiti elektriko in plin. Prav tako mora biti
vsak trenutek na oddelku prisotna oseba,
ki natanko ve, kako je z pacienti in kakšen
tretma potrebujejo. Ta oseba na oddelku
pričaka reševalce in jim z pomaga z nasveti. Oseba mora vedeti, kako na kakšen
način in kam izvesti evakuacijo vsakega
posameznika.
Predvsem pa je zelo pozitivno, da so se na
oddelku pogovarjali o vaji in razmišljali o
morebitnih scenarijih.
Na koncu bi se rad zahvalil vsem zunanjim
sodelujočim, celotnemu kolektivu pljučnega oddelka, predvsem pa g. Janezu Gorniku iz GRC Novo mesto, ki je vodil celoten
potek akcije, g. Antonu Glücku, predstojniku pljučnega oddelka, in neumornima
g. Tomažu Kompanu, ter ga. Stanki Lukšič,
ki sta vodila operativni del na oddelku in
poskrbela, da je vaja potekala tako, kot je
bilo dogovorjeno.
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Kadar se snežinke
zlivajo z neba, jih
uzremo tedaj, ko se že
skoraj dotaknejo tal.
Ples snežink je
podoben plesu želja.
Tudi pri njih ne
zaznamo, kdaj se
zares porodijo,
začutimo jih šele,
ko so čisto blizu
naših src.
Želimo vam, da bi
skozi vse leto z
zadovoljstvom
spremljali,
kako se vaše želje
uresničujejo,
in da bi resnično
uživali v sreči,
ki vam prihaja nasproti
kot snežinke,
ki se z breztežno
lahkoto spuščajo v
naročje.

SREČNO
2008
vam želijo član
Sindikata
zdravstva in
socialnega varstva
Splošne bolnišnice
Novo mesto
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Oddelek za patologijo in
citologijo
Kaj lahko rečem za leto, ki bo ravnokar minilo?
Da rastemo. Vsa leta narašča število preiskav, pri nas pa zaposlitve temu trendu dolgo niso sledile in smo kar naprej delali na
robu zloma, se bali dopustov, se tresli, da bo
kdo zbolel ali se poškodoval. Ginekološka
citologija je v primerjavi s prejšnjim letom
porasla za okoli 40% in z vsakodnevnim podaljšanim delom se ves čas borimo proti
zaostankom.. Sedaj kaže, da bomo z novimi močmi počasi bolj ustrezno kadrovsko
pokriti in bomo lahko vsaj malo več delali
tudi na zapisih v zvezi s kakovostjo. Mislim,
da smo dobro delali ves čas, ni pa bilo časa
za beleženje in spremljanje, kot to zahteva
vedno več instanc, ki so nad nami.

jalka, ki je postala naša s pridružitvijo citološkega laboratorija brežiške bolnišnice.
Čimprej moramo zaposliti novo, ki mora
opraviti polletno šolo na Onkološkem inštitutu, ker traja nekaj časa, da dobi toliko
izkušenj, da lahko pregleda predpisano
število brisov dnevno. Z zaposlitvijo inženirke na histologiji, s prerazporeditvijo na
samem oddelku in (zaenkrat delno) prerazporeditvijo inženirke iz transfuziologije
bomo končno zmogli sprotno diagnostiko
in lahko tudi pripravili potrebne dokumente za pridobitev licence za laboratorij.
Predstojnica oddelka za
patologijo in citologijo Nada But-Cigler

V naslednjem letu se bo upokojila prese-

Tudi v bodoče si želimo
dobrega sodelovanja z vsemi, za praznike pa vam
želimo vse lepo, predvsem
seveda zdravja – mi, ki
delamo v zdravstvu, najbolj
vemo, kaj vse nas lahko
doleti in kako hudo je to.

Pol stoletja
Pihalnega orkestra Krka
Besedilo: Anja Rebolj; Fotografije: Boštjan Pucelj
17. novembra je Pihalni orkester Krka proslavil svojo 50 – letnico. Praznoval je skupaj
s svojimi zvestimi navijači, ki so zapolnili
Športno dvorano Leona Štuklja.
V prvem delu koncerta so igrali skladbe,
s katerimi so v zadnjih letih dosegli svoje
največje uspehe. Nastopu so se v nadaljevanju pridružila znana grla Nuše Derende,
Ota Pestnerja in New Swing Quarteta.
Povezovalka večera je začela s stavkom,
da imamo radi ceremonije. Ne le zato,
da pomembne dogodke preživimo z
najbližjimi in jim tako damo še posebno veljavo. Ti običaji nam pomagajo, da
spremembe - ki sicer nikoli ne pridejo
čez noč – končno zaživijo. Na ta večer
se je poslovil od najstarejšega in hkrati
ustanovnega člana Jožeta Koporca, ki je
bil tudi predsednik orkestra 32 let, ter od
dirigenta Mira Sajeta, ki je vodil orkester

54

od leta 1990.
Ob abrahamu je orkester
razrezal tor to in se zahvalil
vsem zaslužnim za njegovo delovanje. To so nekdanji in sedanji financerji, DPD Svoboda, Krajevna skupnost
Straža ter druge organizacije in posamezniki, arhivarji, gospodarji, prevozniki, tajniki, blagajniki, člani upravnega
odbora in vsi nekdanji in aktivni člani
orkestra.
V teh petih dekadah je orkester doživel
vse možne pripetljaje, menjave članov,
programa, dirigentov, podpornikov in uniform. Njegovo zgodovino je z igranjem
ustvarilo do sedaj že skoraj 200 navdušencev. Zato je sklenil izdati zbornik in zlepil
vse epizode v en celovečerec.
Novo poglavje se odpira v Rumanji vasi.
Staremu domu so nadeli novo streho in

snežno čisto dvorano. Vsi člani so navdušeni, ker vedo, da bo to njihova dnevna
soba, kjer se bodo valile nore ideje in nastajale nove sanje. Dolga leta nomadstva
so prišla h koncu.
Za uver turo se bodo 22. decembra v
Kulturnem centru Janeza Trdine predstavili z novim dirigentom Matevžem
Novakom in nas z glasbo pospremili v
novo leto.
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Zapolnimo urice –
NISEM RAD SAM
Maja Hočevar, Mojca Simončič

Pri otrocih ni majhnih korakov.
Vse kar storijo in doživijo so velike stvari. Predvsem imajo večje srce kot odrasli, vanje spravijo vse, kar vidijo in vse kar
občutijo.

ljice, se z njimi družijo in igrajo. Igra otrokom prinaša smeh,
smeh prinaša veselje, veselje
pa prinaša zadovoljstvo. Otroci se z igro učijo, nas poslušajo,
izmenjujejo mnenja.

Skupina prostovoljk Srednje
zdravstvene in kemijske šole
Novo mesto, se je odločila za
pomoč našim najmlajšim, na
otroškem oddelku Splošne
bolnišnice Novo mesto. Projekt
Zapolnimo urice – nisem rad
sam poteka skozi vse mesece
v letu. Dijakinje prihajajo dva
do trikrat tedensko na otroški
oddelek, med 14. in 15. uro.
Otrokom, ki nimajo obiskov,
krajšajo čas, jim prebirajo prav-

Ljudje imamo v sebi moč, ki
zmore življenju dati nove vsebine, kvalitete. Ta moč so človeške vrednote, ki jih lahko delimo
z drugimi. Njihovo sporočilo je
jasno, razumljivo vsem, ustvarja
prijetne občutke, ki sežejo vse
do srca. Pogovor prinese neko
vrednoto, naj bo to zaupanje,
samozavest, širjenje znanja.
Verjamemo, da s svojim delom
pripomoremo k boljšemu po-
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čutju otrok na otroškem oddelku. Naše delo bogati ljudi
okrog nas in prispeva k osebni rasti na samih.
Svet in otroci v njem potrebujejo malo besed in veliko
ljubezni.

Želimo, da bi se otroci v igralnici prijetno
počutili in pozabili na težave, ki jim jih
prinaša bolezen. Z otroškimi izdelki poskrbimo, da bolnišnične stene postanejo
bolj domače. Šivilje pa so nam sešile nove
zavese z zanimivimi motivi, ki so še polepšale naš prostor. Otroci so bili spremembe
veseli. Vsak še tako majhen prispevek
lahko doprinese k boljšemu počutja malih
bolnikov.
Otroci na otroškem oddelku se radi vključujejo v različne dejavnosti, ki jih ponujata šola in vrtec. Vsak najde tisto, kar ga
najbolj zanima in prispeva svoj delček h končnemu izdelku.
Narava nas nenehno vabi in nam ponuja obilo užitkov. Žal vsi
niso mogli tekati naokrog in se sprehajati po pisanem gozdu.
Da ne bi pozabili na jesenske užitke, smo si jesen pričarali v naši
igralnici. Naredili smo plakate, se pogovarjali o jeseni, brali pesmi in zgodbe ter slikali.
Tako smo užili delček jesenskega razpoloženja.

Vse lepo, Majda!
Prijetno druženje in dobri odnosi med sodelavci prav gotovo vplivajo
na kvalitetno delo. Tega
se zavedamo na otroškem oddelku, zato ne
pozabimo na nikogar, ki
praznuje.

Tako je veselje ob svojem rojstnem dnevu z nami
delila naša Majda Podjed.
Majda, vse lepo v življenju!
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NAJMLAJŠA VISOKA
ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
pričakuje prve študente
Kako se je začelo
Pobuda za ustanovitev Visoke šole je nastala lansko pomlad ob obisku dr. Andreja
Bručana, nekdanjega ministra za zdravje, v
Novem mestu, ko je bila s strani predstavnikov novomeških zdravstvenih zavodov
izražena potreba po zaposlovanju visoko
strokovnega kadra s področja zdravstvene
nege ter dvigu usposobljenosti in izobrazbene ravni zaposlenih v zdravstveni negi.
Minister Bručan je pobudo podprl, zato je
Svet Visokošolskega središča Novo mesto
marca 2006 sprejel sklep o začetku aktivnosti za ustanovitev samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za zdravstvo s
sedežem v Novem mestu, za ustanovitev
zavoda ter za razvoj študijskega programa
prve stopnje Zdravstvena nega pa imenoval projektno skupino, v kateri so sodelovale mag. Vera Smodej kot vodja, Jožica
Čampa kot strokovna svetovalka in koordinatorica, Ljubica Glücks, Marta Kavšek,
Anica Mižigoj, Slavica Naumov, Alenka
Piškur, Ljubinka Popovič, Jožica Rešetič in
Zdenka Seničar.
Najpomembneje je bilo pridobiti sodelovanje in podporo strokovne javnosti v regiji
in v juniju 2006 je bil organiziran skupni
sestanek predstavnikov obeh regijskih
bolnišnic, zdravstvenih domov Dolenjske,
Bele krajine in Posavja, domov starejših občanov, zdravilišč, Krke, d.d., na sestanku
pa so sodelovali tudi dekanja VŠUP Novo
mesto, dekan novomeške Visoke šole za
tehnologijo in sisteme ter vodja projektov
Visokošolskega središča. Vsi so soglasno
podprli ustanovitev Visoke šole za zdravstvo s programom Zdravstvena nega, hkrati
pa članom projektne skupine Visokošolskega središča, ki je prevzelo odgovornost za
realizacijo projekta, ponudili pomoč. Svojo
podporo so izrazili s podpisom Sporazuma
o medsebojnem sodelovanju, ki je izražal
interes partnerjev

•

•
•
•
•

za razvoj visokošolskih zavodov, visokošolskih študijskih programov in programov vseživljenjskega učenja v regiji,
za kakovostno izvedbo teh programov
in sprotno evalvacijo,
za medsebojno kadrovsko sodelovanje,
za skupno realizacijo drugih strokovnih
projektov,
za razvoj in izvajanje raziskovalne
dejavnosti.

Visokošolsko središče
Novo mesto je letošnjo
jesen postalo bogatejše
za pomembno pridobitev, ki smo je še posebej veseli zaposleni v
zdravstveni negi. Ustanovljena je bila Visoka
šola za zdravstvo Novo
mesto, ki bo že v februarju 2008 sprejela prve
študente ob delu.

Projektna skupina je k sodelovanju povabila številne priznane strokovnjake. Pri
razvoju programa je sodelovalo kar 38 habilitiranih visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev, od tega več kot polovica
doktorjev znanosti.
•

Zakaj v Novem
mestu potrebujemo
Visoko šolo za
zdravstvo
V vlogi je bila potreba po ustanovitvi šole utemeljena predvsem z naslednjimi dejstvi:
• staranje prebivalstva in posledično večje potrebe po zdravstveni dejavnosti,
še posebej na področju zdravstvene
nege,
• pričakovana in že prisotna reorganizacija na področju obravnave bolnika, za
katero je značilna intenzivnejša obravnava v krajšem časovnem obdobju, kar
je že in bo tudi v prihodnosti posledično povečalo potrebo po diplomiranih
medicinskih sestrah/zdravstvenikih,
• prenos pooblastil na diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike in s tem potreba po njih,
• ustanovitev je v skladu s strateškimi
cilji Splošne bolnišnice Novo mesto
na področju razvojne in kadrovske

•

•

politike. Splošna bolnišnica Novo mesto ima status učne baze in je v slovenskem prostoru prepoznavna po zelo
uspešnem vključevanju v uvajanje
sprememb na vseh strokovnih in poslovnih področjih,
v JV Sloveniji obstaja potreba po diplomantih. Z vpisom 50 študentov letno
bi pokrili letni odliv upokojevanja in
fluktuacije v regiji,
analize kažejo potrebo po povečanju
vpisa v programe zdravstvene nege za
10 % na ravni vse Slovenije,
realno povečanje potreb po medicinskih sestrah in sicer za 1052 do leta
2014, za 2750 do leta 2024 in za 4650
do leta 2033.

Obstoj šole bo pozitivno vplival tudi na
razvoj človeški virov v regiji in tudi širše.
JV Slovenija ima okoli 138 414 prebivalcev. Delež prebivalstva z višjo in visoko
izobrazbo znaša 10,9 % in močno zaostaja za slovenskim povprečjem, ki znaša 20,
9%. Izjemno neugodna je tudi izobrazbena
struktura zaposlenih v zdravstvenih ustanovah. V državah EU je razmerje med DMD
in ZT 70: 30 v korist DMS, v slovenskem
prostoru je razmerje ravno obratno, v regiji pa je to razmerje še bistveno slabše, saj
je med zaposlenimi v zdravstveni negi le
10, 6% DMS.
Projekt sta podprla Ministrstvo za zdravje
RS in Društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Novo mesto.

57

mi - vi - oni
Zakonska podlaga
projekta
Pri realizaciji projekta je projektna skupina dosledno upoštevala Zakon o visokem
šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06), Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS,
št. 61/06), Merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur.
l. RS, št. 101/04), Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS
(Ur. l. RS, št. 124/04), evropske direktive
(Direktivo 2005/36/ES Evropskega parlamenta in sveta o priznavanju poklicnih
kvalifikacij, prejšnji direktivi 77/453/EEC
in 89/595/EEC), Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 82/04), Seznam kvalifikacij za diplomirano medicinsko sestro/diplomiranega zdravstvenika
(Ur. l. RS, št. 110/04), Bolonjsko deklaracijo
in Lizbonsko strategijo.

Obseg
izobraževanja
Izobraževanje in usposabljanje diplomantov po strokovnem študijskem programu
prve stopnje zdravstvena nega zagotavlja
pridobivanje znanja in veščin za njihovo
profesionalno pot in obsega:
• ustrezno poznavanje ved, na katerih
temelji zdravstvena nega, vključno z
zadostnim razumevanjem zgradbe, fizioloških funkcij in obnašanja zdravih
in bolnih oseb, odnosa med zdravstvenim stanjem človeka in njegovim fizičnim in družbenim okoljem,
• zadostno poznavanje narave in etike
poklica ter splošnih načel zdravja in
zdravstvene nege
• ustrezne klinične izkušnje, sposobnost
za sodelovanje pri praktičnem usposabljanju zdravstvenega osebja in izkušnje
pri delu s tem osebjem,
• izkušnje pri delu z delavci drugih poklicev v zdravstvu.
Za recenzente v postopku akreditacije Visoke šole za zdravstvo Novo mesto in strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega je Svet RS za visoko
šolstvo za strokovno presojo imenoval dr.
Darka Černeta, dr. Bojano Filej in mag. Da-
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nico Železnik, ki so s svojimi pripombami
in usmeritvami prispevali k večji kakovosti
programa.
Sedež Visoke šole za zdravstvo Novo mesto bo na Visokošolskem središču, ki bo
zagotavljalo ustrezne materialne pogoje
za delovanje. Visokošolsko središče ima
prostore, ki ustrezajo visokim standardom visokošolskega študija, v skupni
površini 3000 m2. Predavanja, seminarji,
laboratorijske vaje in obštudijske dejavnosti bodo potekali v prostorih visokošolskega središča, klinične vaje v prostorih
Splošne bolnišnice Novo mesto, klinična
praksa pa v učnih bazah strokovnih institucij, ki že imajo status učne baze ali pa
ga bodo za potrebe šole pridobile. V fazi
raz voja projekta je bil sporazum podpisan s Splošnima bolnišnicama Novo mesto in Brežice, Psihiatrično bolnišnico
Vojnik, Domovi starejših občanov Novo
mesto, Trebnje in Krško ter Zdravstvenim
domom Novo mesto.
11. julija 2007 je Svet RS za visoko šolstvo izdal pozitivno mnenje k ustanovitvi
novega samostojnega visokošolskega
zavoda Visoke šole za zdravstvo Novo
mesto.
Šola je vpisana v sodni register in evropsko
mrežo šol ENIC – NARIC in ima izvoljene organe: akademski zbor, senat in dekana.

Članice projektne skupine
(od leve: Alenka Piškur, Marta Kavšek,
Jožica Rešetič, Vera Smodej,
Ljubica Glücks, Anica Mižigoj,
Slavica Naumov, Ana Blažič,
Ljubinka Popović, Jožica Čampa,
Zdenka Seničar, Zlata Rebolj)

Študijski program
Študijski program bo trajal tri leta in bo
obsegal 180 KT po ECTS.
Posebnost programa je izbirnost, ki bo študentu omogočala načrtovanje individualne študijske poti v obsegu 25 KT. Izbirni del
bo zajemal dva izbirna predmeta in izbirni
specialni modul (tri predmete).
V okviru študijskega programa zdravstvena nega je akreditiranih tudi osem programov vseživljenjskega učenja:
• zdravstvena nega v intenzivni
terapiji,
• zdravstvena nega v operacijski
dejavnosti,
• obvladovanje bolnišničnih okužb,
• oskrba in nega na domu,
• paliativna in gerontološka zdravstvena nega,

•
•
•

logoterapija (terapija za smisel
življenja) v zdravstveni negi,
management v zdravstvu,
reproduktivno zdravstveno varstvo.

Informativni dan bo predvidoma sredi decembra, februarja prihodnje leto pa bo
šola že pričakala prve študente in začela
s svojim poslanstvom.
Naj ji bodo vile rojenice naklonjene!

Povzeto po članku:
Čampa, Naumov, Smodej:Visoka šola za zdravstvo Novo
mesto.
Utrip, 11/2007. Ljubljana, 2007.
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Ničesar ne vi di mo pri ti,
a vemo in čuti mo vsi,
ne kaj od nas se po slav lja,
a dru go nam sega v dla ni.
Ničesar ne vi di mo pri ti,
a vemo in čuti mo vsi,
ne kaj od nas se po slav lja,
a dru go nam sega v dla ni.

Vesele Božične
praznike ter srečno,
uspešno in zdravo
Novo leto 2008,
vam želi
Sindikat delavcev v
zdravstveni negi
SE Splošne bolnišnice
Novo mesto

ZAHVALA
15 let obstoja vsakemu podjetju pomeni nagrado za nazaj in izziv za
naprej. Če je to podjetje uspešno in
preseže pričakovanja in zastavljene
cilje, je dogodek še veliko lepši. V
mesecu maju je ta jubilej praznovalo podjetje EVENTUS iz Novega
mesta. Dogodek so obeležili v Festivalni dvorani v Ljubljani in ga zaokrožili z donacijo naši bolnišnici.
Oddelku za anesteziologijo, IT in
terapijo bolečine so podarili ček
v vrednosti 6000 EUR. Darilo je
družbi predstojnice za anesteziologijo, IT in terapijo bolečine ga. Jande Špiler in odgovorne zdravnice za
Intenzivno terapijo zdravnice Lučke
Kosec, prejela direktorica bolnišnice
ga. Mira Retelj.
Iskrena hvala!

Zažarela je drobna luč sredi zasneženega gozda.
To je SVETLOBA, ki šepeče svojo zgodbo
o LEPOTI SVETA.
To je naša želja za SREČO,
ki trka na vrata toplega doma.

Oddelek za anesteziologijo,
IT in terapijo bolečine
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obiskali smo

NORVEŠKA 2007

kestolen. Sledil je še obisk mesta Moss,
ter potem spet dolga vožnja proti domu.
Na poti smo se peljali skozi najdaljši most
na svetu, potem pa smo se prek Švedske,
Danske, Nemčije in Avstrije vrnili domov
v nedeljo, 5. 8. 2007, v zgodnjih jutranjih
urah.
Potovanje je bilo zelo zanimivo, skoraj ves čas smo
kampirali. Ves čas smo sami
tudi kuhali – brez mam seveda. Malo smole smo imeli z
vremenom, saj je pogosto
deževalo. Na dež smo bili
sicer pripravljeni, a imamo
kljub temu rajši sonce.

Fjord

Skandinavija je čudovita dežela. Kljub visokemu življenjskemu standardu njihovih
prebivalcev, so me presenetile skromne hiše na podeželju. Vreme mi sicer ni najbolj
všeč, ker je hladnejše kot pri
nas, pa tudi dežja imajo zelo
veliko.

Rok Avguštinčič, dijak 3. letnika Tehniške gimnazije ŠC Novo mesto

Č

lani mladinskega kluba Stonoga smo
se v sodelovanju z župniščem Prečna
in župnikom g. A. Marinkom odločili za
obisk Norveške. Naš cilj je bil spoznati in
si ogledati znamenitosti in značilnosti te
skandinavske države, katero je g. Marinko
obiskal že pred leti…
V nedeljo, 22. 7. 2007, popoldne smo se
zbrali v Prečni pred župniščem, preverili
prtljago in avtobus, napolnili do zadnjega kotička. Na pot smo krenili pozno popoldne, uro kasneje pa smo v Rakovniku
pobrali še nekaj naših članov. Sledila je
dolga vožnja preko Avstrije, Nemčije do
Kobenhavna. Tu smo dvakrat prenočili,
in sicer v privatni šoli. Prestolnico Danske
smo si dodobra ogledali. Obiskali smo glavne znamenitosti mesta: stari, pristaniški del
mesta, novi, trgovski del mesta, »morsko
deklico«, Rundetaarn – okrogli stolp iz katerega se vidi cel Kobenhavn… nadaljevali
smo pot…
Šli smo proti Norveški, na poti pa smo si ogledali še Hamletov dvorec-Kronigsberg. Na
Norveškem nas je sprejel izseljenec Andrej
v Hokksundu (predmestje Osla), kjer smo
dvakrat prenočili. Ogled Osla je bil zanimiv.
Ogledali smo si vikinški muzej, Kon-tiki, Vigeland-ov park skulptur, grad Akershus,
mestno hišo, univerzo… Kasneje smo se
povzpeli še na skakalnico Holmmenkollen,
od koder je čudovit pogled na Oslo.
Naša naslednja postaja je bil Lillehammer,
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kjer pa smo prenočili pri izseljenki
Ani. Tudi to mesto
je zelo zanimivo. Tu smo si ogledali center
mesta, precejšen poudarek pa je seveda
imel ogled olimpijske skakalnice v Lillehammer-ju. Tudi na to skakalnico smo se
povzpeli od koder se nam je ponujal čudovit razgled na samo mesto.

Če bi tudi vas zamikala takšna pot, pa nikar
ne pozabite vzeti s sabo: dežnika, pohodnih čevljev, toplih
oblačil in pred- Skakalnic
a v Lille
hamme
vsem veliko derju
narja. Cene so
kar zasoljene,
ponekod do
trikrat višje
kot pri nas.

Dalje smo obiskali Lom in njihovo znamenito 1000 let staro leseno cerkev. Naslednji dan je sledila vožnja s trajektom po
Geiranger fjordu, največjem norveškem
fjordu. Pot smo nadaljevali proti Bergnu.
Med potjo smo si ogledali še Sognefjord,
ter se kepali v kraju Voss. V Bergnu
Skupinska slika na ledeniku
smo se sprehodili
Killdalsbreen
čez center mesta,
obiskali tržnico
ter akvarij.
Naslednja dva
dni smo bili v Stavangru, vendar
smo imeli na žalost slabo vrem,
zato smo si mesto ogledali kar
se je dalo hitro.
Naslednji dan pa
smo imeli srečo
z vremenom, in
obiskali smo Prei-

obiskali smo

Ledvični bolniki Dolenjske smo obiskali
občino Oplotnica
Zdravka Žižić, predsednica društva ledvičnih bolnikov Dolenjske

V

severovzhodnem delu Slovenije leži občina Oplotnica, ki se v slikoviti pokrajini
pod jugovzhodnimi obronki Pohorja razprostira na 33 km2, na nadmorski višini od
320 m do 679 m in ima 3958 prebivalcev.
Celostno podobo občini Oplotnica daje 21
zaselkov, ki nizajo krajinske značilnosti in
oblikujejo podobo pokrajine.
V dolini sta najbolj razvita poljedelstvo in
vinogradništvo, živinoreja in gozdarstvo
pa sta bolj izrazita na obronkih Lačne Gore,
Fošta, Gorice in Okoške Gore, ki se počasi
vzpenjajo proti Pohorju. Nekoč je bilo na
tem območju veliko žag na vodni pogon (to
območje je namreč bogato z vodnimi viri),
katerih ostanke lahko vidimo še danes.
Iz kraja vodijo ceste na Pohorje, Roglo, v
Zreče, Slovenske Konjice, Tepanje in Slovensko Bistrico. Na občino Oplotnica pa
mejijo občine Zreče, Slovenske Konjice in
Slovenska Bistrica.

Nekaj podatkov iz
zgodovine
Dokaze o obljudenosti tega kraja imamo
že iz rimskih časov. To ozemlje je bilo namreč že pred 2. tisoč leti pomembno križišče, kjer sta se križala ves promet in trgovina
iz Italije skozi Norik v Panonijo na vzhodu
in obratno. Čez to ozemlje vodilo več rimskih cest: Emona-Celeia-Poetovium, cesta
Oplotnica-Kebeljski grad-vznožje Velikega
vrha.... V vasi Čadram (Ragando) je bilo v
rimskih časih počivališče z gostiščem (mansio Ragando). Tukaj so bili najdeni tudi kipi
poganskih bogov Jupitra in Mitre ter poganski tempelj, ki je bil takrat v “Belem mestu” (nekdanja rimska naselbina). Še danes

se med ljudmi govori, da se je “Belo mesto”
raztezalo od Straže do Malahorne in se je
kasneje pogreznilo.
V novejši zgodovini se Oplotnica kot gospodarsko središče tega območja prvič
omenja leta 1182. Do leta 1782 je bila last
Žičkega samostana. Šele v 19. stoletju se
je vas zaradi lesne obrti, trgovine in kamnoloma v bližnjem Cezlaku razvila v večjo
ruralno oblikovano naselbino, ki danes po
gostoti naseljenosti spada med gosto naseljena območja.

tosti po Sloveniji. Letos smo se odločili za
mlajšo in obenem manjšo občino Oplotnica, o kateri smo nekaj osnovnih podatkov
našli na internetu. Poiskali smo kontakte
prek njihovega turističnega društva Trata

Zakaj smo se odločili
za obisk občine
Oplotnice?
Vsako leto, ko gremo na »strokovno
nefrološko srečanje v Zreče« (predavanja
namreč potekajo vedno popoldne!), si v
dopoldanskem času organiziramo ogled
občin, krajevnih in zgodovinskih znameni-
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in naleteli na zelo prijazno, zgovorno, vodičko, Ljudmilo Sevšek, ki je za nas pripravila
dopoldanski ogled vseh najpomembnejših zamenitosti kraja. Ko smo v živo spoznali veselo štajersko govoročo gospo, smo
bili še bolj navdušeni. Njen temperament,
domačnost, poseben štajerski naglas, ljubezen do domačega kraja in ljudi, nas je
enostavno očarala. Kaj vse smo si ogledali:
črno kuhinjo in mežnarijo, cerkev sv. Barbare v Malahorni, (kjer smo z lokalnim župnikom tudi zapeli za naše zdravje), center
Oplotnice z graščino in parkom, posebno
lepo romarsko cerkev na Prihovi, ki je znana po čudovitem zlatem oltarju…itd. Po

domači topli malici (pohorski pisker – po
naše bi rekli ješpren z več vrst mesa in ocvirki) je sledil ogled turistične domačije »Jevšenak«. Domačija je znana po domačem
kruhu, klobasah, zaseki in vinu.
Po veselem dopoldanskem potepanju, ki
ga je občasno zmotil tudi dež, pa smo odšli na 12. strokovno nefrološko srečanje v
Zreče, kjer smo poslušali tri sklope predavanj: o transplantaciji, peritonealni dializi
ter učinkih zdravil in vitaminskih dodatkov.
A to je že bolj resna tema, ki se jo bom lotila kdaj drugič.

V nedeljo 28. oktobra smo se
člani DLB Dolenjske in člani
DLB Krško skupaj odpravili
na jesenski izlet v Oplotnico
in na 12. nefrološko predavanje v Zreče. Nekje na polovici potovanja, smo ugotovili,
da se eden izmed izletnikov
društva Krško slabo počuti.
Hitro smo reagirali. Poklicali
smo 112 in takoj v nekaj minutah se je pripeljala ekipa
nujne medicinske pomoči,
na čelu zzdravniukom. Bičaničem. Zdravniku smo povedali, da smo bolniku pomagali po svojih močeh (zahvala
velja predvsem Božič Mariji,
ki ima seboj vedno potujočo
lekarno!) in ga prosili, da ga
čimprej prepelje v bolnišnico, ker bo najbrž potreboval
izredno dializo. Zdravnik nujne pomoči je bil presenečen
nad našim znanjem, hitro
reakcijo in je celo ustregel
naši prošnji, da ga prepeljejo v bolnišnico Celje in ne v
Maribor, iz razloga, da bi lahko bolnika zvečer morebiti
odpeljali domov.
V celjski bolnišnici so bolnika takoj sprejeli na IPP in
mu po navodilih sprejemne
zdravnice,. Dovč Reine, dr.
med., takoj nudili izredno
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Zaposleni v centralnem operacijskem bloku smo se odločili:
NEKAJ SE MORA SPREMENITI
Živimo v čudnem svetu.
Ko nastajajo težave in gre vse narobe,
takoj rečemo:» Tako ne gre več! Nekaj se mora spremeniti.«
In vsak si na vso moč prizadeva, da bi spremenil druge…
Misel je zapisal Phil Bosmans, vsi pa to vsakodnevno občutimo na svoji koži.
Oziroma kot je zapisala Elisabeth Lukas: tuje napake odkrijemo hitreje kakor svoje, jim pripišemo večji pomen kakor svojim, jih
rajši grajamo kakor svoje, jih pogosteje kritiziramo kakor svoje, čeprav jih nikoli ne moremo odpraviti tako kot lahko odpravimo
svoje.
Bodimo boljši! Sami moramo postati drugačni!
Želimo si, da bi uspelo nam in vsem, ki ste prebrali te vrstice.
Včeraj? Jutri? Prihodnje leto?

Kolektiv COB-a

DANES!

Pomoč je prišla v pravem času
dializo. Imenovana zdravnica se nam je v
času poteka dialize tudi telefonsko javila
in nas obvestila, da je s bolnikom vse v
redu in da ga lahko po končanem predavanju prevzamemo v prostih urgence SB
CE. V pomoč nam je bila tudi medicinska
sestra Marta Močivnik, ki je poklicala v SB
Celje na IPP.
Kot bi rekli v pravljici, vse je dobro, kar se
dobro konča. In tokrat se je naša pravljica
srečno končala: v prvi vrsti za bolnika, pa
tudi za vse nas, ki smo pravočasno ukrepali. Znova se je pokazalo, kako pomembno
je, da bolniki aktivno sodelujemo v procesu zdravljenja in da o svoji bolezni in nači-

nih zdravljenja čim več vemo. Kot organizator potovanja sem se zdravniškima
ekipama in tudi strokovnemu vodstvu
celjske bolnišnice iskreno in iz srca zahvalila v imenu prizadeta bolnika, v imenu udeležencev izleta, članov društva
Dolenjske in Krškega, ter v imenu tudi
slovenskih ledvičnih bolnikov.

SREČNO 2008.
LETO
Vsem najinim sodelavkam
in sodelavcem, ki so na zelo
visoki strokovni ravni opravili odgovorno delo v letu, ki
se poslavlja, in njihovim najdražjim se zahvaljujeva za potrpežljivost in razumevanje
specifičnosti našega dela.
Vsem želiva veliko lepega in
dobrega, predvsem klenega
zdravja. Našim bolnikom in
njihovim svojcem se zahvaljujeva za sodelovanje in razumevanje.

Vsem želiva srečno
2008. leto.

Glavna sestra VMS
Nevropsihiatričnega oddelka
Anka Prahovič
Predstojnik
Nevropsihiatričnega oddelka
Želimir Bošnjak
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Prihodi:

Tina STEINBACHER KOKALJ, dr.med., specializantka ginekologije in porodništva, 10.9.2007
Mojca BAŠELJ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 10.9.2007
Lea BERKOPEC, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 10.9.2007
Doris ERŠTE, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 10.9.2007
Simona MESOJEDEC, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 10.9.2007
Tina MOŽE, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 10.9.2007
Nina MRŽLJAK, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 10.9.2007
Janja PELKO, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 10.9.2007
Andreja SAMUEL, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 10.9.2007
Klavdija ŠTERK, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 10.9.2007
Petra PUCELJ CIKANEK, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 12.9.2007
Gregor LAMUT, monter energetskih naprav, 1.10.2007
Natalija KLOBUČAR, zdravstvena tehnica, 1.10.2007
Samo PLUT, dr.med., specializant gastroenterologije, 1.10.2007
Nataša OBRADOVIĆ, dr.med., specializantka družinske medicine, 1.10.2007
Mihaela CAR, dr.med., specializantka družinske medicine, 1.10.2007
Robert MULH, dr.med., specializant splošne kirurgije, 1.10.2007
Mateja SAVINŠEK, diplomirana medicinska sestra, 1.10.2007
Diana YAKUBOVICH, dr.med., specializantka ginekologije in porodništva, 1.10.2007
Klavdija KRIŽE, kuharica, 8.10.2007
Snežana JANJATOVIĆ, dr.med., sekundarij, 12.10.2007
Luka ZUPANČIČ, zdravstveni tehnik, 22.10.2007
Ana JANEŽIČ, gostinska tehnica, 1.11.2007
Rozalija PUCELJ, diplomirana medicinska sestra, 5.11.2007
Sabina SOFTIĆ, dr.med., sekundarij, 5.11.2007
Vasja SEDMINEK, upravni tehnik, 28.11.2007

Odhodi:

Janez TOPLIŠEK, dr.med., specialist interne medicine, 16.9.2007
Zdenka DOLŠEK, viš.med.ses., upokojitev, 18.9.2007
Mojca TOMAŽIČ, dr.med., specialistka radiologije, 30.9.2007
Barbara PROSEN, dr.med., specializantka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne
intenzivne medicine, 30.9.2007
prim. Polonca FURLAN, dr.med., specialistka interne medicine, upokojitev, 30.9.2007
Igor KNOLL, višji radiološki inženir, upokojitev, 4.10.2007
Karmen VRČEK, dipl.fizioterapevtka, 31.10.2007
Mihaela CAR, dr.med., specializantka družinske medicine, 31.10.2007
Andrejka PRESKAR, dr.med., specialistka oftalmologije, 31.10.2007
Mirjana ŠTAMPOHAR, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 6.11.2007
Anita ZAJEC, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 6.11.2007
Aljaž TURK, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 6.11.2007
Gordana PETRUŠIĆ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 6.11.2007
Goran POTOKAR, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 6.11.2007
Jožica MIKEC, medicinska sestra, invalidska upokojitev, 14.11.2007
Janez BLATNIK, pleskar, smrt, 15.11.2007
Maja BOBNAR, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 20.11.2007
Anita KAČIČ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 20.11.2007
Katja KOZAN, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 20.11.2007
Sabina ŠPRINGAR, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 20.11.2007
Andrijana TADIĆ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 20.11.2007
Matej GODNIČ, dr.med., specializant interne medicine, 30.11.2007
Primož TRŠINAR, dr.med., specializant urologije, 30.11.2007
Matjaž ROŽMAN, dr.med., specializant družinske medicine, 30.11.2007
Mirijan LAPANJE, dr.med., specialist psihiatrije in nevrologije, upokojitev, 30.11.2007
Davor DENKOVSKI, dr.med., sekundarij, 30.11.2007
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Diplomirali:
Na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani
je diplomirala in si pridobila strokovni
naslov: DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA

Marija ŽUŽEK, 12.9.2007

Prim. ŽELIMIR OSTOJIČ,
častni član Slovenskega
zdravniškega društva
Prim. Rafael Kapš, dr. med.
Petek 19.10.07 na Otočcu je bil Prim.
Želimir Ostojič na Občnem zboru SZD
imenovan za častnega člana Slovenskega zdravniškega društva.

Specializacija:
Na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti za
zdravstvene vede je dne 29.10.2007 na
podiplomskem specialističnem študiju uspešno zagovarjala specialistično delo in si
pridobila strokovni naslov: SPECIALISTKA
PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE

Bernarda HROVAT, dipl.m.s.

Specialistični izpit:
Ivana GARDAŠEVIĆ, dr.med., je

dne 4.5.2007 opravila specialistični izpit
iz oftalmologije in si pridobila naziv: SPECIALISTKA OFTALMOLOGIJE.

Bogomir BALAŽIC, dr.med., je dne
26.10.2007 opravil specialistični izpit iz radiologije in si pridobila naziv: SPECIALIST
RADIOLOGIJE.

Čestitamo!

Želimir - Željko Ostojić se je rodil 22. 4.
1933 v meščanski družini v Sarajevu. Tu
je najprej zaključil osnovno šolo in gimnazijo, nato pa nadaljeval s študijem na
medicinski fakulteti na Univerzi v Sarajevu. Po obveznem vojaškem roku je
opravil enoletno stažiranje in strokovni
izpit ter se zaposlil na Kirurški kliniki za
torakalno kirurgijo v Sarajevu.
Kot mlad zdravnik se je udeležil strokovnega usposabljanja na Golniku, kjer je
spoznal prof. Fortiča, ki je opazil Željkovo nadarjenost in pridnost, zato ga je
povabil v Slovenijo. Tako je bil leta 1964
sprejet na prosto delovno mesto specializanta na kirurškem oddelku SB Novo
mesto. Preskok iz velikega mesta z uveljavljeno torakalno kirurgijo v majhno
mesto s šele razvijajočim kirurškim oddelkom pod vodstvom takrat znanega
kirurga prof. Otona Bajca je mladi nadebudni zdravnik uspešno prebrodil tudi
zaradi podpore svoje žene Cecilije, profesorice angleščine in francoščine, ki še
danes ostaja njegova dobra vila.
Specialistični izpit iz splošne kirurgije je
opravil 1967 pri komisiji Republiškega
sekretariata za zdravstvo RS pod vodstvom prof. dr. Martina Benedika.
Splošni kirurgiji je ostal zvest do svoje
upokojitve predvsem v dežurni službi,
medtem ko se je že kmalu posvetil perifernim arterijam in venam.
Leta 1970 je z republiško štipendijo odpotoval na enoletno izobraževanje iz
torakalne- in kardiokirurgije k prof. dr.
Charlesu Drewu na Westminster Hospital v London.
S pridobljenim znanjem in izkušnjami
je leta 1974 postal vodja Odseka za žil-

Mnogim generacijam
je bil vzor s svojim
znanjem, pridnostjo,
altruizmom in čutom
odgovornosti do bolnikov in sodelavcev. Ob
sončnem mrku se zaveš pomena Sonca in
šele ob upokojitvi človeka spoznaš, koliko je
pomenil vsem skupaj
in vsakemu posebej.

no kirurgijo in utemeljitelj žilne kirurgije
v SB Novo mesto. S svojo zagnanostjo in
pridnostjo je postopno oblikoval ekipo, s
katero so postali prepoznavni center za
operacije varic na spodnjih okončinah in
perifernih arterij. Tudi operacije zožitev karotidnih arterij niso bile nobena redkost.
Zaradi potrebe po ureditvi bolnikove dokumentacije, dostopnosti podatkov ter
Željkove doslednosti in redoljubnosti se
mu je ob razvoju računalništva porodila
ideja o Enotnem slovenskem angiokirurškem računalniškem registru. S pomočjo
prijatelja, računalnikarja, je med leti 1990
in 94 osebno izdelal podatkovni sistem –
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register SLOVASC. Za ta projekt je leta
2005 tudi prejel Priznanje Združenja za
žilne bolezni Slovenije.

1989 eden izmed ustanoviteljev Angiološke
sekcije Slovenije in leta 1994 kot redni član
International Union of Angiology.

Hkrati je sodeloval na številnih kongresih
doma in v tujini, kjer je pogosto predaval. Že
od zgodnjih kirurških let je objavljal znanstvene članke v Zdravniškem vestniku, Acta
Chirurgica in Medicinskih razgledih.

Svoje znanje in sposobnosti je od leta 1972
dokazoval tudi kot izvedenec komisije za
invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, od leta 1976 pa kot stalni sodni izvedenec za področje kirurgije pri Sodišču
v Novem mestu.

Od leta 1984 je bil osem let član Uredniškega odbora Zdravniškega vestnika in v
tem času kot sourednik sodeloval pri izdaji štirih regionalnih dolenjskih številk
Zdravniškega vestnika. Vseskozi je spodbujal mlade zdravnike k aktivnemu nastopanju in pisanju znanstvenih člankov.
Za njegove uspehe mu je Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo aprila
1987 podelil naziv primarij. Njegov ugled
se je stopnjeval tudi s tem, ko je bil leta

V vsem delovnem obdobju je sodeloval tudi
v raznih upravnih in strokovnih organih SB
Novo mesto, prav tako pri realizaciji referendumskega programa za izgradnjo porodnišnice in operacijskega bloka bolnišnice.
Od januarja 2000 se Željko kot upokojenec
s svojo drago ženo Cecilijo posveča svojima hčerama in predvsem vnukom.
Mnogim generacijam je bil vzor s svojim

znanjem, pridnostjo, altruizmom in čutom
odgovornosti do bolnikov in sodelavcev,
še posebej v težkih trenutkih, ki jih je bilo
v 40-letnem delu res mnogo. Poleg tega
pa je Željko vedno našel čas za učenje in
izobraževanje mladih kirurgov.
Ob vsej Željkovi navidezni strogosti, marsikomu nadležni delavnosti so poleg bolnikov prav kirurgi in medicinske sestre
tisti, ki najbolj pogrešajo njegovo znanje
in izkušnje ter njegovo osebnost.
Ob sončnem mrku se zaveš pomena Sonca in šele ob upokojitvi človeka spoznaš,
koliko je pomenil vsem skupaj in vsakemu
posebej.
Hvala Željku v imenu neštetih bolnikov, ki z
njegovo pomočjo lahko hodijo in mislijo.
Hvala v imenu sodelavcev, ki so lahko delali, rasli in se učili ob njem.

IN MEMORIAM

Janezu Blatniku v slovo

V spomin na Cvetko

V ponedeljek 19. novembra smo
se na pokopališču v brusnicah
za vedno poslovili od človeka, ki
se je v svojem življenju zapisal
kot dober, delaven, pošten sodelavec, prijatelj in znanec. Večino
delovne dobe je posvetil delu v
SB Novo mesto, na delavnem mestu pleskarja. Ob vesti, da nas je
dokončno zapustil sodelavec, ki
nam je bil še včeraj tako blizu, se
zdrznemo in v trenutku zavemo
človeške krhkosti in minljivosti.
Nedvomno so vrednote Janeza tiste, ki nam bodo za vedno
ostale v srcu, to je vedrina, strokovnost in optimizem, ki je iz
Janezovih dejanj preveval v času njegovega aktivnega dela
v bolnišnici. Pomoči sodelavcem ali znancem ni nikoli odklanjal, delal je tako kot je bil voden, tako v službi, kakor v svojem domačem okolju. Bil je dober delavec. Žal pa je njegovo
pot prekinilo dejstvo, da nas za vedno zapušča. Ko smo že vsi
upali, da je njegova bolezen premagana, je le-ta udarila še z
večjo močjo in nam mnogo prezgodaj vzela človeka, očeta,
prijatelja, sodelavca.

Zadnjo julijsko nedeljo smo se
zadnjič poslovili od naše nekdanje sodelavke in prijateljice
Cvetke.

Ohranili ga bomo v spominu po njegovih posebnostih in predvsem po njegovih pleskarskih in slikarskih sposobnostih, ki
so se v zadnjem obdobju prelivale tudi na slikarsko področje.
Veliko svojih neizpovedanih misli in občutkov je tako zadržal
zase in jih veliko prezgodaj odnesel s seboj.
Sodelavci tehnično vzdrževalne službe
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Kot petnajstletno dekle se je zaposlila v kuhinji Splošne bolnišnice Novo mesto. Bila je pridna
in vestna delavka. Vselej je bila
pripravljena pomagati drugim
in za vsakogar je našla prijazno
besedo. Zelo prijetno je bilo v
družbi z njo.
Ko smo izvedeli, da je Cvetka
zbolela, nismo mogli verjeti. V boju z boleznijo smo občudovali njen optimizem in vero v življenje. Vseskozi je živela
v prepričanju, da bo ozdravela, enako tudi mi. Veselila se
je vsakega dneva in uživala v družbi vnukov Jana in Nejca.
Žal je bolezen napredovala….
Cvetki se zahvaljujemo za požrtvovalno delo in njeno zvestobo. Pogrešali jo bomo.
Njeni sodelavci

kadrovske novice

Ko se staro leto bo poslovilo,
s spomini za na pot se zalozilo,
še isti hip bo novo leto vstalo,
spet svezih nam pričakovanj bo dalo.
Naj z zdravjem bo in s srečo darezljivo!
Doda naj še ljubezen neminljivo,
pričara naj veselo nam zabavo,
v tezavah pa naj kaze pot nam pravo!
Vse lepo v prihajajočem letu želi
Kolektiv centralne sterilizacije

SREČA
Sreča ni v glavi in ne v daljavi.
Ne v žepu ali pod palcem zaklad.
Sreča je, če se delo dobro opravi,
in če imaš nekoga rad.
T. Pavček

Veliko sreče, ljubezni in medsebojnega
razumevanja v prihodnjem letu želi
kolektiv radiološkega oddelka

Upokojil se je Igor Knoll
Kolektiv radiološkega oddelka

V

vsakodnevnih pogovorih se pogostokrat dotaknemo teme upokojitve,
ponavadi ob vzdihu:“Koliko let še...?“
Vendar čas ne ve za naše želje in potrebe.
Teče tiho in kar nekam mimo nas. Le ob
pomembnejših dogodkih, kot so rojstni
dnevi, obletnice in prazniki, se čudimo:
„Kaj že?“ In tako je letos v jesen prišel tudi
čas, ko je naš sodelavec Igor dopolnil svojo delovno dobo in se upokojil.
Veliko let smo preživeli skupaj. To so bila
še tista leta, ko smo prihajali mladi, brez
izkušenj, a polni teorije. Takrat nam je bil

mentor in vzornik. Skupaj smo preživljali
dobro in slabo, kar nas je pač doletelo. V
vseh situacijah pa se je izkazala njegova
notranja pozitivna naravnanost, preudarnost in
človeška toplina. Predvsem je cenil dobro
in odgovorno opravljeno delo, poštenje in
prijateljske odnose v kolektivu.
Zdaj ima več časa zase. Želimo mu veliko
lepih doživetij med svojimi dragimi in naj
odkriva še mnogo lepot širnega sveta.

Ivanki Rožman,
diplomirani medicinski sestri,
čestitamo ob 20. obletnici
dela na otroškem oddelku.
Zahvaljujemo se ji za pomoč in sodelovanje pri oblikovanju pediatrične
zdravstvene nege.
Kolektiv medicinskih
sester Otroškega oddelka
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Pogovor z zdravnico Slavko Šuštarič Čampa
Sredi letošnjega poletja
se je po skoraj 38 – ih
letih dela v naši bolnišnici, upokojila anesteziologinja Kot prva na
Dolenjskem se je začela
ukvarjati z zdravljenjem
bolečine, bila je začetnica
in ustanoviteljica protibolečinske ambulante.
Zdravnica Šuštaričeva nerada govori o sebi (tudi
za ta pogovor sem jo
morala dolgo nagovarjati), zato njeno delo nikoli
ni bilo široko znano. Kot
sama pravi, je protibolečinska ambulanta njena
ljubezen in njen otrok,
zato tudi sedaj, ko je upokojena, še vedno dvakrat
tedensko dela v njej.
Vendar bo, kot sama pravi, tudi s tem kmalu prenehala. Želi si imeti več
časa zase in za družino;
za moža, sinova, vnučka.
Pravi, da je v svojem poklicnem delu uživala, da
je vodstveni položaji niso
zanimali. Delo s pacientom jo je izpolnjevalo,
zadovoljevalo, uspehi pa
so ji vlivali samozavest in
novo energijo za delo.
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Bernarda Hrovat

Zakaj ste se odločili za zdravniški poklic,
kakšna je bila vaša poklicna pot?

Kakšna je bila kadrovska zasedba na
oddelku takrat, ko ste prišli?

Za zdravniški poklic sem zgodaj odločila, že v
svoji rani mladosti. V sorodstvu sem imela kar
nekaj zdravstvenega osebja, tudi zdravnike, ki
so mi bili vzorniki, in moja velika želja je bila,
da postanem tudi jaz zdravnica.

Takrat, ko sem prišla na anestezijo, je bila
kadrovska zasedba minimalna, samo tri kolegice anesteziologinje. Jaz sem bila četrta
in to je bilo vse. Takrat je bila anestezija
še v povojih, tako v celi Sloveniji kot tudi
pri nas in cilj anestezije je bil samo delo za
operacijsko mizo.

Na novomeški klasični gimnaziji sem maturirala leta 1963, Medicinsko fakulteto sem končala
leta 1969, in takoj začela stažirati v novomeški
bolnišnici, ki sem ji ostala zvesta do konca, 37
let in 10 mesecev.
Zakaj ste se odločili za anesteziologijo, ki
je bila takrat še mlada in neznana veda?
Meni so bile vse veje medicine všeč. Kjerkoli
sem stažirala, povsod bi želela ostati, toda ko
sem prišla na kirurgijo in so me povabili, da
ostanem tukaj kot anesteziologinja, je bil tisti
trenutek odločilen. Ostala sem na anesteziji.
Sem pa tudi že kot študentka na povabilo prof.
Sobanove, v času poletnih počitnic ostajala
v Ljubljani, obiskovala in pobliže spoznavala
anestezijo, ki mi je bila že takrat zelo všeč.

Delo anesteziologov v tistih časih je
bilo povezano z ogromno prisotnosti v
službi...
Tista leta so bila zelo naporna. Bila so lepa,
ampak naporna, zaradi pomanjkanja anesteziologov in visoke frekvence dežurstev.
Na vseh operativnih oddelkih so bili programi že takrat zelo natrpani. Lahko rečem,
da smo takrat prebili več časa v službi kot
doma.
Kdaj vam je bilo v službi najtežje?
Ob mojem delu na anesteziji je bilo mnogo
težkih in žalostnih trenutkov ki sodijo k na-
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ravi dela (poškodbe, težke bolezni). Vendar
kasneje zbledijo, določeni pa se ti vtisnejo
v spomin in jih nosiš s seboj vse življenje.
Na srečo so bili takrat kolegialnost in povezanost med sodelavci na visoki ravni, kar
nam je dvigalo moralo.
Kakšni so bili začetki protibolečinske ambulante?
Ob svojem delu sem se večkrat srečevala
z bolniki, ki so trpeli hude bolečine. Takrat
so se po svetu in tudi že pri nas pričele ustanavljati protibolečinske ambulante. Želja
pomagati tem trpečim ljudem, me je gnala
v to smer. Ob tem ne morem pozabiti naše
drage pokojne zdravnice Cimermanove, ki
me je pri tem mojem koraku ves čas vzpodbujala. Prvi začetki naše protibolečinske
ambulante segajo v leto 1985. Takrat sem
lajšala bolečine bolnišničnim pacientom, ko
sem osvojila veščine akupunkture, pa smo
v naši bolnišnici odprli protibolečinsko ambulanto tudi za zunanje bolnike. Delovala
je dvakrat tedensko. Tako smo tudi dolenjci
dobili protibolečinsko ambulanto.
Zahtevala je pač veliko dela in odpovedovanja tudi drugim stvarem. Veste, na anesteziji
so vedno bile, tako kot še sedaj, težave s
kadri, vedno je primanjkovalo zdravnikov,
to pač ni veja medicine, kjer bi človek postal
slaven, delo pa je zelo težko, stresno. Glede protibolečinske ambulante smo vedno
imeli tudi prostorske težave, tudi še sedaj
jih imamo. Sem pa vesela, da je ta ambu-

tudi glede aparatur, zdravil in vsega tega,
kar imamo danes na anesteziji.
Napredek v medicini in na anesteziji vedno
in povsod pozdravljam, ker je to samo za
dobro bolnika.
Na kakšen način se je anesteziralo v
času vaših začetkov?
Še nedolgo pred mojim prihodom so anestezijo iz vajali medicinski tehniki ali pa
celo priučeno osebje pod nadzorom kirurga, ki se zaradi tega ni mogel povsem posvetiti svojemu delu. To je bilo povezano z
veliko umrljivostjo pacientov. Kasneje, ko
so anestezijo začeli iz vajati anesteziologi,
so narkoze postale varnejše, kirurg pa se
je lahko bolj posvetil svojemu delu, kar je
omogočilo tudi raz voj kirurgije.
Ko sem začela z delom na anesteziji, sem
nekaj narkoz še izvedla z etrom, ki smo ga
dovajali preko maske. Kmalu potem pa
smo dobili nove intravenske anestetike
in aparature za dovajanje novih hlapnih
anestetikov. Izvajali smo endotrahealne
intubacije. Anestezijski aparati so še vedno bili zelo primitivni, polodprti sistemi.
Aparatur za nadzor vitalnih funkcij pa
sploh nismo imeli. Intraoperativni nadzor pacienta je izgledal približno takole:
v ušesih slušalke za nadzor dihanja in
merjenje pritiska, ena roka na pulzu, druga
roka na dihalnem balonu, opazovanje barve bolnika,.... Danes se vse to gleda na monitorjih. Seveda pa je opazovanje pacienta

naša anestezija in naša oprema lahko primerja z najnaprednejšimi evropskimi ali pa
ameriškimi bolnišnicami.
Zdaj še niste čisto izklopili, še zmeraj
ste poklicno aktivni, zlasti v protibolečinski ambulanti?
Težko se je po vseh teh letih, ko si predan
svojemu delu, naenkrat ustaviti. Protibolečinsko ambulanto, ki je moja Ijubezen in
moj otrok tudi najtežje zapuščam, zato se
od nje tudi počasi poslavljam. Veselim pa
se že popolne upokojitve, ko se bom lahko
posvetila svoji družini in mogoče malo več
prostega časa imela tudi zase. Si vzela več
časa za prebiranje knjig, za naravo in za
lastno psiho-fizično kondicijo. Rada imam
delo na vrtu, kjer sem sama s seboj. Želim
si prebiti več časa z možem na njegovi domačiji v idilični pokrajini na Kostelskem v
Zgornji Kolpski dolini. Ob tem želim še naprej vzdrževati stik s svojimi prijatelji, ker
mi veliko pomenijo in mi vsako druženje
z njimi polepša dan.
Kako ste vsa ta leta kompenzirali poklicni stres, ste v sebi veliko stvari nosili domov, so vam ostajale na duši?
Ob delu, dežurstvih in družini z dvema otrokoma mi za samo sproščanje ni preostajalo
kaj dosti časa. Proste vikende smo največkrat preživljali na moževi domačiji ob Kolpi
in poletja v Njivicah na otoku Krku, brez
katerih zame ne bi bilo pravega poletja.
Kadar nam je pač uspelo smo se podali na

Pomembno je, da si v življenju optimist in da dan začneš s
pozitivnim razmišljanjem.
lanta zaživela, se vkoreninila in da gre sedaj
ta dejavnost naprej in vem, da je predana
v dobre, zanesljive in pridne roke Metke
Miklič, dr. med.
Kako skozi časovno obdobje skoraj
štiridestih let vidite razvoj medicine?
Razvoj je neverjeten, to se ne da primerjati.
Z ozirom na celo bolnišnico, na kirurgijo, in
na anestezijo, je razvoj tako zelo velik, da
kar težko verjamem, da smo takrat delali
na način, kot se ga spominjam. Če bi takrat,
na začetku gledala naprej, ne bi mogla verjet, da bom doživela tak razvoj, da je tak
razvoj sploh možen, ne samo glede osebja,

še vedno nenadomestljivo.
Pred dobrimi 20. leti pa smo že dobili prve
aparate s krožnimi dihalnimi sistemi in
kasneje tudi monitorje, in ni bilo več potrebno ročno merjenje raznih parametrov.
Seveda se je opremljenost dopolnjevala
postopoma, ni prišlo vse naenkrat, v nekaterih, manj obremenjenih operacijskih
prostorih smo še dolgo imeli zastarele aparate in pomanjkljiv monitoring.
Sliši se neverjetno za današnji čas...
Saj pravim, če bi mi nekdo pred 35 leti rekel, da bodo stvari kdaj take, kot so danes,
bi mu rekla, da je to živa utopija. Zdaj se

kakšen izlet, na razstave. Oba z možem sva
zdravnika, tako, da so bile obremenitve in
odsotnosti z doma res velike.
Sinova nista odšla po vajih stopinjah? Sta jima odsvetovala ali nista
želela?
Nista niti želela, niti jima nisva svetovala,
da bi šla po najinih stopinjah. Morda se
jima je zdel ta poklic prenaporen.
Imate kakšne konkretne načrte za
čas, ko boste čisto izklopili službo. Želje, neizpolnjene načrte,...?
Kakršnih velikih načrtov nimam. Rada bi,
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Številne spre
1972 do 1993

da bi z možem še malo hodila po svetu,
potovala. Želim si še videti, čimveč kulturnih prireditev. Se malo še kulturno izživljati, ker kultura mi je bila vedno pri srcu, tako
glasba kot likovna umetnost. Ljubim umetnost. Z možem sva obiskovala številne razstave doma in v tujini. Rada imam glasbo,
ki je idealno izrazno sredstvo in se ob njej
lahko sproščaš. Menim, da vse kar je lepo,
vzgaja in plemeniti, napravi ljudi boljše in
ustvarja spoštovanje in ljubezen.
Ste se tudi sami kdaj poskušali ukvarjati z umetnostjo?
Najbolj blizu od umetnosti mi je glasba.
Glasba se mi zdi idealno sredstvo za izražanje svojih čustev, kakršnih koli. Vedno
jo rada poslušam. Ob delu v ambulanti
klasično glasbo, doma v kuhinji, kjer se izživljam, ker zelo rada kuham, imam rada
lahko glasbo. Glasba me vedno spremlja,
skoraj na vsakem koraku. Že od majhnega
naprej, sem vse delala ob njej.
Ste kdaj poleg medicine imeli še kakšne drugačne poklicne želje in načrte?
(smeh...) Ko se bila še čisto majhno dekletce,
sem si zelo želela postati šivilja. Ja, to je bila
moja prva poklicna želja. Potem pa je iz tistega preraslo naprej v medicinsko smer.
Ampak malo te želje je ostalo. Šivali
ste še zmeraj, ali ne?
Ja, sem zlasti potem, ko sem imela družino.
Šivala sem za otroke in tudi zase. Pa tudi
razno razna ročna dela so me zelo veselila.
To je bila to nekakšna oblika sproščanja.
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Zdaj pa ni več ta čas za to.
Bi radi povedali še kaj, česar nisem
vprašala?
Najlepše je bilo na anesteziji v mojih začetkih, v mladosti, v prvih letih. Mislim, da je
bila takrat tudi kolegialnost in povezanost
med kolegi zelo velika in to nam je dajalo tudi veliko elana in moči za naše težko
delo. Imeli pa smo tudi krasnega profesorja. Moram reči, da mi je bilo v veliko čast, da
sem še delala s pokojnim profesorjem Bajcem, ki je bil pojem slovenskega kirurga.
Bil je šef novomeške kirurgije in direktor
bolnišnice. Znal je ceniti delo anesteziologov, saj se je zavedal, da so se možnosti
operativnih posegov, zaradi sodobne anestezije zelo razširile.
S kakšnimi občutki odhajate v pokoj?
Ob upokojitvi imam še vedno veliko načrtov. Sem pač tak človek. Želim si zdravja
zase in za svojo družino, ki mi pomeni največ, in iz katere sem vedno črpala optimizem, energijo in srečo.
Če pogledate nazaj, na vsa ta poklicna leta, se gotovo počutite izpolnjena
in zadovoljna.
Delo na anesteziji in tudi v protibolečinski
ambulanti sta mi dala veliko zadoščenje
in zadovoljstvo. Mislim, da sem pomagala
mnogim bolnikom in z marsikaterim tudi
dobila pristen stik. Namreč, ko bolnik začuti, da mu želiš pomagati, in si prizadevaš,
da mu bo boljše, on prične pri tem tudi
aktivno sodelovati.

Dr. LJUBO KRETIČ
Prvi redni vodja transfuzijske postaje
v bolnišnici in dolgoletni predstojnik
ginekološko-porodniškega oddelka v
bolnišnici je bil vse do upokojitve leta
1987 specialist dr. Ljubo Kretič.
V zadnjem sprehodu v preteklost smo
si ogledali samoupravno organiziranost
Splošne bolnišnice Novo mesto med leti
1945 do 1973. Začelo se je z občasnim
sestajanjem vodilnih in drugih delavcev
zavoda takoj po končani vojni in vse tja
do delavskih svetov, upravnih odborov
in zborov delovnih ljudi. Tudi naš zavod
je moral slediti političnim navodilom za
vpeljevanje družbenega upravljanja v
nekdanji skupni državi, ki ga je terjala
zvezna uredba iz junija 1953.
Tako kot vse zdravstvene organizacije v
Sloveniji se tudi naša bolnišnica ni mogla
izogniti številnim spremembam v svojem
upravljanju. Toda na skupni seji sveta in
upravnega odbora bolnišnice so 13. decembra 1972 ugotovili, da v zavodu ni
pogojev za ustanovitev temeljnih organizacij združenega dela (TOZD). Namesto
njih so organizirali 5 zborov delovnih ljudi, 5 odborov ter delavski svet.

ozrimo se nazaj

membe upravljanja zavoda v letih od
Prvi sporazum o sodelovanju in graditvi zdravstvenih objektov v pokrajini –
Zdravstveni center v Novem mestu – Bolnišnica postane 1. aprila 1991 samostojen zavod – Bo morda dobila kdaj novo ime kot Deželna bolnišnica Novo mesto?
Tone Gošnik

Prvi sporazum o
gradnji zdravstvenih
objektov v pokrajini
Delavci Splošne bolnišnice so se že v prvih povojnih letih dobro zavedali, da razvoj
zdravstva na Dolenjskem nujno potrebuje boljše pogoje za delo. V letu 1974 je bil
sklenjen med Splošno bolnišnico, Zdravstvenim domom in Zavodom za zdravstvo
sporazum o sodelovanju in načrtovanju izgradnje zdravstvenih objektov v
pokrajini Novo mesto.
Na skupnem sestanku odborov za sodelovanje in
razvoj zdravstva so hkrati
s predstavniki družbenih
skupnosti sklenili, da potrebujejo glavni načrt za
gradnjo1.fazezdravstvenega centra Novo mesto.
Ta je predvidel gradnjo
novega zdravstvenega
doma in kritičnih skupnih prostorov (kuhinje,
lekarne, laboratorija in
energetike).

ti zavzeto delo za načrtovanje, izgradnjo, razvoj in sodelovanje delavcev Splošne bolnišnice, Združenega Zdravstvenega doma in
Zavoda za socialno medicino in higieno v
Novem mestu.

Rodi se Zdravstveni
center Novo mesto
Delavci naštetih treh zavodov so se decembra 1974 odločili za ustanovitev Sestavljene organizacije združenega dela Zdravs-

tveni center Novo mesto (SOZD ZC).
Njen glavni namen in smisel povezovanja
je bil:
• Izboljšati delo zdravstvene službe v pokrajini in zdravstveno varstvo bolnikov,
• z združitvijo izenačiti pravice in dolžnosti zdravstvenih delavcev v pokrajini,
• združevanje skupnih služb naj bi omogočilo smotrno, gospodarsko in učinkovito delo za vse TOZD v ZC.
Samoupravni sporazum o združitvi v SOZD
ZC so podpisali februarja 1976. V novo samoupravno obliko sodelovanja so se takrat združili: Splošna bolnišnica in Združe-

Med obveznostmi, ki jih je
terjala republiška resolucija o družbeno ekonomskem razvoju Slovenije
v obdobju 1975/1976, je
bila tudi zahteva: uresničiti povezovanje (integracijo) zdravstvenih zavodov v pokrajini, v kateri
je bilo že leta 1972 uve- Cesta po 1898
deno popolno zdravstve- Pogled na nekdanje prometne poti do gradu Kamen, konventa in moške bolnišnice po letu 1898. Razgledno varstvo občanov.
nico je založil Josip Kos v Novem mestu. – Ob sedanji nemogoči stiski, ko se s kandijske strani sploh ne da
Leta 1974 je začelo poteka- priti do bolnišnice, je gornja, 109 let stara fotografija, že kar zgodovinski dokument nekdanjih časov…
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ozrimo se nazaj
ni Zdravstveni dom Novo mesto s TOZD v
Črnomlju, Metliki, Trebnjem in Krškem ter
ZSMH Novo mesto.
Z združitvijo v SOZD ZC je Splošna bolnišnica Novo mesto začela poslovati kot
enovita delovna organizacija. Po statutu so njeni delavci uveljavljali svoje pravice neposredno v delovnih skupinah in v
zborih delovnih ljudi, posredno pa prek
svojih delegatov v DS in v petih kolegijskih
izvršilnih organih.

Novo: Delovna
organizacija
Zdravstveni center
Dolenjske
Delavski svet bolnišnice je v oktobru 1977
sprejel načrt, kako bo uresničil zakon o
združenem delu. Ko je ugotavljal razmere,
da bi vzpostavili v zavodu TOZD, je znova
ugotovil, da v bolnišnici ni pogojev za ustanavljanje posameznih TOZD.
Delavci bolnišnice so se zato s samoupravnim sporazumom o združevanju dela v
zavodu na referendumih decembra 1978
in januarja 1979 odločili za ukinitev SOZD
ZC Novo mesto, hkrati pa so glasovali za
ustanovitev delovne organizacije Zdravstveni center Dolenjske (DO ZC). Tako odločitev so potrdili še v oktobru 1979, ko
so sprejeli samoupravni sporazum o organizaciji DO ZC Dolenjske. Decembra
1980 so sprejeli statut nove organizacije:
Splošna bolnišnica je s temi akti z vsemi
svojimi delovnimi enotami postala TOZD
Zdravstvenega centra Dolenjske. S tem
so iz dotlej enovite DO postali TOZD Splošna bolnišnica Novo mesto.
Šele 15. decembra 1980 so bili doseženi vsi
pogoji za pravni obstoj DO Zdravstveni center Dolenjske. Kot največja TOZD v DO ZC
Dolenjske so delavci bolnišnice ponovno
potrdili svojo pripravljenost za tesno sodelovanje zdravstvenih služb v dolenjski
pokrajini in še posebej v Novem mestu.
Nadaljnji razvoj bolnišnice je bil določen s
Temelji plana za 1981-1985 in s prehodnimi načrti že iz let 1960/61, ki še niso bili uresničeni. V letu 1987 so v pokrajini sklepali
številne sporazume o svobodni menjavi
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dela. TOZD Splošna bolnišnica jih je sklepal
z občinskimi zdravstvenimi skupnostmi.
Zaostrene ekonomske razmere leta 1988
so v Sloveniji sprožile ugibanja, ali bi bilo
za bolnišnico ugodneje, če bi se zavod reorganiziral v samostojno delovno organizacijo ali ostal še naprej enovita DO. Dr. Tone
Starc je kot direktor bolnišnice 7. septembra 1988 na razširjeni seji delavskega sveta
povedal, da je na sestanku s predstavniki
občine dal pobudo za novo organiziranost
ZC Dolenjske. V zdravstvu so bile medtem
vpeljane participacije za porabnike in v Sloveniji so pričakovali velike spremembe v
organizacijskem načrtu zdravstva. Delavski
svet bolnišnice je že prej in takrat ponovno
podpiral širšo rizično skupnost zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji.

Bolnišnica je 1.
aprila 1991 postala
samostojen zavod
Skupščina Republike Slovenije je 19. marca 1991 sprejela zakon o zavodih. Z njim
je preoblikovala obstoječe organizacije
družbenih dejavnosti in z njim nadomestila ureditev, ki jo je prej določal zakon o
združenem delu.
S 1. aprilom 1991 je začela Splošna
bolnišnica Novo mesto poslovati kot
samostojen zavod.
Njen delavski svet je zdaj zamenjal svet
zavoda. V njem je bilo najprej 12 članov,
po novem statutu od 11. avgusta 1993
pa 11 članov. Med njimi so bili predstavnik ustanovitelja, po en zastopnik občin
Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Trebnje,
en predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter pet predstavnikov
delavcev bolnišnice.
Na prvi seji novega sveta so 12. septembra
1991 izvolili za predsednico sveta dr. Nado
But Cigler.

Homeopatija
Homeopatija je bila pred stoletji metoda, da so z
nimi odmerki zdravil po načelu »Podobno je treba
nim«, zdravili bolne ljudi. Svojevrsten primer ma
lekarne v obliki brevirja (molitvenika duhovnikov)
kapiteljske proštije v Novem mestu.

Sožitje v
Zdravstvenem
centru ni moglo
dolgo trajati
Rojevanje Zdravstvenega centra in njegovo delo po ustanovitvi je v začetku dalo
slutiti, da bodo mnoga pričakovanja zdravstvenih delavcev bolnišnice uresničena.
Kmalu pa so ugotovili, da je bila odločitev
za tako obliko organiziranosti zdravstva v
pokrajini predvsem politična. Poslovanje
bolnišnice se ni moglo spremeniti, saj so
bili njeni problemi drugačni od tistih v
zdravstvenih domovih.
To so potrjevala tudi mnoga nasprotja med
vsemi organi centra, od delavskega sveta
do raznih komisij. Nesoglasja v tem obdobju so okrepila bolnišnico navznoter pri svojih upravičenih zahtevah. Po letu 1986 so
se ta nasprotja večkrat celo stopnjevala in

ozrimo se nazaj
Kako pa zveni
naslov »Deželna
bolnišnica Novo
mesto«?
Pred 12 leti je izšla knjiga Prvih sto let novomeške bolnišnice. Na njeni 183. strani
sem takrat zapisal: »…Nadaljnjih organizacijskih sprememb glede lastništva, imena
in zagotavljanja osnovne dejavnosti bolnišnice verjetno zdaj ni mogoče več pričakovati. Zdi se mi, da tudi niso potrebne,
razen v primeru, če bi v Sloveniji sprejeli
novo teritorialno razdelitev oz. upravljanje
po njenih deželah. Potem bi sedanji Javni
zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Novo
mesto morda postala deželna bolnišnica
Dolenjske…«

Mala lekarna
nenavadno majhzdraviti s podoble homeopatske
hranijo v knjižnici

Priročna zdravnikova mala lekarna v lesenem zabojčku okoli leta
1700. Iz zbirke Inštituta za zgodovino medicine v Ljubljani.

čedalje bolj so vsi v centru začeli razumevati, da sožitje v taki obliki ne bo moglo
dolgo živeti.
Delavce bolnišnice je najbolj prizadelo dejstvo, da zavod ni doživel premikov glede
nadaljevanja izgradnje, ki je bila pogoj
za njeno strokovno rast. Odločitev za samoosvojitev bolnišnice zato ni bila težka.
Bila je celo nujno potrebna, kar je nadaljnji
razvoj zavoda v celoti potrdil.

Po 45 letih: Javni
zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica
Novo mesto
Dolga vrsta organizacijskih sprememb
novomeške bolnišnice je zaokrožena.
Spomladi 1991 je bila z odloki občinskih
skupščin Črnomelj, Metlika, Novo mesto

in Trebnje ustanovljena kot javni zavod.
Sklep vlade Republike Slovenije jo je
11. februarja 1993 preoblikoval v Javni
zdravstveni zavod Splošna bolnišnica
Novo mesto.
Osrednji in največji zdravstveni zavod Dolenjske je po več kot sto letih dobil sedanjo
organizacijsko podobo. Že 1. januarja 1948
je začel poslovati kot Splošna bolnišnica
Novo mesto. Z zgornjim sklepom republiške vlade je zdaj ustanovitelj zavoda Republika Slovenija, medtem ko vlada Republike
Slovenije izvršuje ustanoviteljske pravice
in obveznosti do bolnišnice.

Zgodovina se dostikrat rada ponavlja. O
deželni bolnišnici so v Novem mestu razpravljali že leta 1888 in znova v marcu
1889, ko je mestni odbor Novega mesta
prosil deželni odbor, da naj »…blagovoli potrebno ukreniti, da se napravi kar
najhitreje mogoče deželno bolnišnico v
Rudolfovem…«
Občinski možje so pod vodstvom župana dr.
Poznika pisali v Ljubljano, da 76.380 prebivalcem sodnih okrajev Novo mesto, Žužemberk, Trebnje, Metlika in Črnomelj »…deželna bolnišnica v Ljubljani zaradi oddaljenosti
prav nič ne hasni… Kljub vsem težavam in
zapletom je moška bolnišnica v Kandiji pred
sto leti odprla vrata Dolenjcem.«
Smo pred ustanavljanjem pokrajin v Sloveniji. Ni nemogoče, da Splošna bolnišnica
Novo mesto ne bi prej ali slej dobila nov
naziv – Deželna bolnišnica Novo mesto

Po novem statutu bolnišnice je zavod
eden izmed pravnih naslednikov Zdravstvenega centra Dolenjske in pravni naslednik TOZD Splošna bolnišnica Novo mesto.
Naša bolnišnica zagotavlja zdravstveno
varstvo na sekundarni ravni za območje
občin Novo mesto, Črnomelj, Metlika in
Trebnje, delno pa tudi za območje občin
Krško in Brežice.
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fenomen

FENOMEN
ENEGA
SAMEGA
Piše Tina Cigler

Prav tako najbrž ti ljudje ne hodijo na
volitve (in od tod ta kronično ušiva volilna udeležba) – ne verjamejo, da lahko z
enim glasom kaj spremenijo. Zabavno je
le to, da je na koncu vedno vendarle nekdo izvoljen, pa čeprav tisti, ki so šli volit,
s sabo v košarici niso nesli šunke, potičke
in petnajstih glasov. Ampak pustimo. Jaz
recimo verjamem, da posameznik lahko
naredi ogromno. O tem sem se prepričala
zadnjič na poti iz Ljubljane, ko sem na avtocesti pol ure nemočno stala v koloni, ki
jo je ustvaril nek tepec, ki se je odločil, da
bo po dvojni polni črti prehiteval v ovinek
in treščil v nasproti vozeče vozilo, da je bilo
obeh polno na vseh straneh ceste. Bil je
en sam – mobiliziral pa je pol Ljubljane. Iz
centra sta drvela dva gasilska tovornjaka.
Za njima so tulila tri policijska vozila in en
reševalni kombi, v Kliničnem centru je v
pozor gotovo stala strokovna ekipa. Zaradi njega je tisto dopoldne v silnem stresu
okoli divjalo vsaj štirideset strokovnjakov,
najmanj tisoč navadnih in nič krivih državljanov pa nas je stalo v koloni in zamujalo
na pomembne sestanke.
Tudi za pobiča, ki v nahrbtnik vtakne bombo in se razstreli na britanski podzemni
železnici, bi človek težko dejal, da ni naredil veliko. Sicer zdrahe, pa vendar. Preveč
ekstremne stvari? Koliko ljudi sestavlja
enega šefa, ki ti zjutraj z enim trapastim
očitkom za ves dan zradira nasmešek z
obraza in posledično tudi vsem tistim, ki
si nadaljnjih osem ur upajo v tvojo bližino?
Ampak pustimo tudi to. Z vero v koncept
moči posameznika niti ni tako hudo, kadar
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gre za slabe stvari. Ljudstvo rado verjame,
da bo tistemu, ki se spomni najhujše svinjarije, tudi uspelo. Ta je pa podjeten, rečejo zavistno, in stvar mirno funkcionira.
Nič nemogočega. Potem pa greš takole na
cesto s preprostim anketnim vprašanjem
in ugotoviš, da se vera v koncept preneha
v trenutku, ko je v igri nekaj dobrega za
svet. Ko nekdo samo omeni svojo plemenito zamisel, je že skoraj dolžnost okolice,
da ga opozori, da je zgrešil planet, če misli, da mu bo uspelo. Saj je vendar en sam.
Ampak zadnjič je recimo nek podjetnik na
internem oddelku neke bolnišnice bentil,
kako da mora toliko časa čakati na priklop
na defibrilator. Ko so ga razsvetlili, da imajo
pač samo enega, čakajočih pred njim pa
je cela vrsta, se je zgroženo pozanimal, koliko ta reč stane in jim nemudoma enega
kupil. Koliko bolnikom je s tem pomagal,
ni treba posebej omenjati. Pa je bil en sam.
Res je, da je imel denar, res pa je tudi, da ga
ni iz preserancije vtaknil v svoj tretji novi
avto in mahagonijeva vrata z zlato kljuko
na jahti. Ampak denar sploh ni pogoj. Vsak
prispeva po svojih močeh. Zadnjič me je iz
svojega avta kolega ugledal, kako iz centra
mesta pešačim proti bolnišnični menzi. Ko
me je naslednji dan spraševal, ali je morda
moj avto v popravilu, sem mu razložila, da
menzo vedno obiskujem peš, ker poznam
nekaj grozljivih statistik o avtomobilih in
izpustu CO2. Seveda je bila reakcija predvidljiva kot sončni vzhod: »In kaj potem, če
se ti teh nekaj metrov ne pelješ z avtom,
ostali se bodo vozili še naprej!« Takih pripomb sem navajena. Servirajo mi jih vsi,
ki imajo priložnost videti, da med ščetka-

»Ali lahko en sam kaj spremeni?« se je glasilo neko
anketno vprašanje mimoidočim na cesti. En sam že
ne, so samozavestno odgovarjali vsi po vrsti; tisti najbolj optimistični pa so po
kratkem razmisleku dodali,
da morda le v primeru, da ta
osebek okoli sebe zbere še
gručo somišljenikov … pa
tudi za tedaj da niso čisto
prepričani. Kakšno podcenjevanje. Ti ljudje očitno še
niso preživeli noči z enim
samim komarjem v sobi.
njem zob in med splakovanjem več kosov
pomite posode zapiram vodo, ker je dragocena. In vsi tisti, ki opazijo, da kljub vsem
silnim internetnim programom še vedno
vztrajno kupujem glasbene CD-je v trgovinah, ker cenim trud avtorjev in izvajalcev
glasbe. Seveda razumem, da so moje geste
globalno nepomembne. Trik je zgolj v tem,
da mi je popolnoma vseeno, kaj počnejo
drugi, kadar točno vem, da to, kar počnejo,
ni dobro. Iz istega razloga tudi ne navijam
cen svojih storitev samo zato, »ker bi lahko«, in v življenju prek oglasa ne bi prodala
pokvarjene stvari, ki je na prvi pogled v
redu. Enostavno ne želim prispevati k svinjarijam, pa četudi so zato, ker jih počnejo
vsi, postale samoumevne. In če bi se tako
dosledno, kot se ljudje pri slabih stvareh
držijo mota »saj to počne tudi on«, držali tega mota pri dobrih, bi bil učinek prav
tako veličasten. Veliki premiki v družbi so
vedno posledica premika enega posameznika, ki mu sledijo drugi posamezniki in
postajajo močni. Če že niste tisti prvi posameznik, pa ste vedno lahko razsodnik, ali
mu je vredno slediti. Bill Gates bi bil figo
tak frajer, če bi vsak – namesto da brca v
nepokorno in samoljubno sesuvajočo se
Microsoft škatlo – enostavno kupil Appla.
Ampak žal bodo mnogi še naprej mislili,
da nimajo nobenega vpliva.
Pa vesele praznike!

kulturne drobtinice

Martinovanje v DMSBZT
Novo mesto

Predsednica samo pozvoni...

Predavateljice, manjka Irma
Marjeta Berkopec
V dolenjskem Društvu že nekaj let novembrsko strokovno srečanje zaokrožimo
s tradicionalnim martinovanjem. Letos
smo se zbrali v kmečkem hramu, med slikovitimi, v jesenske barve odetimi griči,
nad Trebnjem.
Za strokovni del so poskrbele sodelavke

iz nevrološkega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto. Predavale so o možganski
kapi, zdravstveni negi bolnika po možganski kapi, rehabilitaciji takega bolnika, o
trombolizi in o nevrološki diagnostiki. Možganska kap je v današnjem času tretja najpogostejša bolezen. Ker je za obravnavo

bolnika po možganski kapi potrebno
multidisciplinarno sodelovanje so predavateljice (zdravnica, tri medicinske
sestre in fizioterapevtka), kot uigran
tim, predstavile vsaka svoje področje.
Na nevrološkem oddelku, ki v novomeški bolnišnici deluje 35 let pogrešajo še
delovnega terapevta in logopeda.
Strokovnemu delu srečanja je sledilo
druženje ob dobri glasbi, cvičku in seveda Martinovi goski.

Zdravka Žižić

Jesenska nedelja v okolici
Črnomlja
P

ovabilo družine Jerman iz Lokev pri Črnomlju je Jašku Šimicu,
ki skrbi v našem društvu za rekreacijo, dalo idejo, da pripravi
jesenski pohod po okolici Črnomlja. Naš pohod se je sovpadal s
častitljivo 600 obletnico prve omembe Črnomlja kot mesta, ki
so jo praznovali prav tisti teden.
Kljub temu, da je vreme nagajalo ves teden, nam je v nedeljo
znova prizaneslo. Ledvični bolniki verjamemo, da imamo kljub
bolezni tudi nekaj sreče, nekaj »vez z onimi tam gori«, kajti sonce
skoraj vedno posije v pravem času.
Zbrali smo se v velikem številu, športno opremljeni, toplo oblečeni in dobre volje. Družina Jerman, tri generacije jih živi na
domačiji, so nas počakali pred hišo: stari starši, sin Franci, njegova žena Zdenka, sinova Matej in Klemen. Na pomoč so jim
prišli še sorodniki iz Ljubljane. Sprejem bil veličasten: pogrnjena
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miza polna vabljivih dobrot, potice, orehi,
topel čaj, jutranja kavica in domače belokranjske pogače, ki so jih spekli člani družine Hudelja, tudi iz Črnomlja. Če nas ne
bi Joško, za dva tona zvišanim glasom,
opozoril, da smo prišli na pohod in ne na
gostijo, bi še klepetali in se razvajali. Kaj
hitro smo se postavili v gosji red, na čelu
katerega je bil gostitelj Franci ter sinova
Matej in Klemen, še oba osnovnošolca, ki
sta se skrivnostno smejala. To nam je dalo
vedeti,da imata nekaj za bregom. Kmalu
smo ugotovili zakaj.
Pot nas je vodila po poljih do bližnjega gozdiča, k spomeniku Komandanta Staneta.
Ob spomeniku slovenskemu heroju NOB
Francu Rozmanu Stanetu je najmlajši član
družine Jerman prebral nekaj najbistvenejših podatkov o njegovem življenju in delu.
Skupna fotografija, aplavz animatorju in
že smo hiteli naprej mimo lepo urejenih
domačij, sadovnjakov in polj, navkreber
v vasico Rožanec in do kostanjevega gozdiča Judovje, kjer se med skalimi skriva
»Mitrov tempelj«, pomemben arheološki
spomenik iz 2. stoletja. Tam je znova za
zgodovinsko učno uro poskrbel najmlajši
član družine. Polovica pohodnikov se je
povzpela še do ene najstarejših cerkvic v
Beli Krajini, cerkvice svetega Jurija, znane
po tem, da ima polovico zvonika lesenega in polovico kamnitega. Sledil je spust
v dolino do železniškega mostu, zgrajenega davnega leta 1912, po katerem še
danes vozi vlak. Pot smo nadaljevali po
trasi nekdanje ozkotirne železnice proti
cerkvici sv. Nikolaja in naši končni postaji, zidanici družine Jerman, kjer je sledila
zaslužna malica po belokranjsko: pečen
pujsek, mlado vino, potice, pite, kruh. V
dolino je šlo lažje, pa tudi bolj veselo je
bilo. Polni želodčki in mošt so dali energijo, da smo se znova srečali na izhodišču,
kjer nas je čakal še pečen kostanj, ki sta ga

76

spekla najstarejša člana družine Jerman.
Za vse utrujene in starejše je poskrbel J. Petric, ki nas je celo pot spremljal v osebnem
avtomobilu, založenem tudi s tekočimi
energijskimi dodatki. Enkratno druženje
s dobrimi in prijaznimi ljudmi, v čudovito
jesensko obarvani belokranjski pokrajini,
smo zaključili pozno poldne, prijetno utrujeni in dobro razpoloženi.

kulturne drobtinice
Komandant
Franc Rozman
Stane –
slovenski
narodni heroj

Mitrov tempelj
Mitrej spada med najbolj privlačne arheološke spomenike v Sloveniji. Relief je verjetno nastal ob koncu 2. stoletja. Nahaja se
nad vasjo Rožanec in železniško progo. Skrit je v manjši kraški
vrtači, obdani s skalnimi stenami. Do njega vodi markirana pot.
Svetišče rimskega sončnega boga je reliefna podoba perzijskega
sončnega boga Mitre, ki ubija bika, in spremljevalcev.

Rodil se je 27. marca 1911 v Pirničah pri Ljubljani. Tri leta star je v Doprsni kip v Novem mestu
1. svetovni vojni izgubil očeta, ki
ja padel v Rusiji. Preživel je revno in težko otroštvo, od hlapčka
v gostilni, do pekovskega pomočnika. Kot mlad fant se je navduševal za vojsko, vendar so njegovo prošnjo za vpis v vojaško
šolo zavrnili. Ko je v Španiji izbruhnila državljanska vojna, se je
France odločil in odpotoval v Španijo. Bil je med prvimi jugoslovanski prostovoljci v Španiji, kjer je 1. oktobra 1936 vstopil v
špansko republikansko vojsko. Tam je končal podoficirsko šolo,
postal poročnik in komandir čete, nato kapetan in komandant
bataljona. Po koncu vojne v Španiji se vrnil domov in odšel v partizane. Kmalu je postal vojaški inštruktor na Glavnem poveljstvu
slovenskih partizanskih čet, 13. julija 1943 je postal komandant
Glavnega poveljstva slovenske partizanske vojske, ki jo je nato
vodil do svoje tragične smrti, 7. novembra 1944. Umrl je v Beli
Krajini za posledicami rane, ki jo je dobil pri preizkušanju novega orožja, ki so ga partizanom poslali zavezniki. Komandant
Stane je eden najsvetlejših likov iz časa NOB, ki se ga še danes
radi spominjamo s pesmijo, ki so jo poimenovali po njem. (vir:
sl: wikipedia.org)

Mitrej v Rožancu je primer klasične upodobitve Mitrovega darovanja, ko Mitra, klečeč na bikovem hrbtu, ubija mogočno žival.
Po legendi je Mitri, rojenemu iz skale, krokar prinesel stvarnikov
nasvet, naj za odrešitev življenja na zemlji ujame in daruje belega
bika. Ko je to storil, je iz razlite bikove krvi nastalo rastlinstvo, iz
njegovega semena pa živalstvo. K umirajočemu biku se vzpenjajo pes, kača in škorpijon. Slednja želita kot poosebitvi zla uničiti
porajajoče se življenje na zemlji. Prizor žrtvovanja spremljajo
poosebitvi sonca in lune, simbola svetlobe in teme, ter svečenika Cautopates in Cautes.
Izjemen ambient mitreja v gozdiču še bolj poudarja mistiko kulta. Spomenik v zadnjih desetletjih zaradi kislega dežja, mahov in
lišajev hitro propada. O tem nas lahko prepriča primerjava s kopijo iz leta 1953, shranjeno v Belokranjskem muzeju v Metliki.
(vir: Tilka Jamnik)

Lepo vas pozdravljam!
Matej Kocjančič
Bilo je povsem navadno
pozno-avgustovsko jutro, kakršnih je bilo že mnogo. Sedel
sem za utrujenim travmatološkim delovnim
pultom in ravno, ko sem končal s pisanjem predaje službe,
sta prišla tehnika. Lepo sem ju pozdravil in nato zjezikal, kar sem jima
imel povedati službenega. Potem sem vstal, pomolil desnico, se jima
zahvalil za profesionalno sodelovanje in osebno prijateljstvo, ju lepo
pozdravil in odšel. To je bilo to….10 let življenja, 10 let, ki so iz golobradca napravila malokocinca, iz resnega najstnika neresnega moškega....10 let prijateljstva, kolegialnosti, pa težkih besed, govorjenja
za hrbtom, umazanih konfrontacij. 20 tisoč različnih obrazov, veselja,
žalosti, nekaj smrti in veliko alkoholiziranih stanj. 10 let konstruktivnih sestankov o tem, kako bomo situacijo obrnili na bolje. In bolj ko
smo sestankovali in obračali situacijo na bolje, bolj se je obračala na
slabše. Potem je bilo dovolj. Tako ne gre več. Odhajam…
Pustil sem del sebe; verjamem, da sem marsikateremu dolenjskemu

poškodovancu pomagal pri njegovi fizični in psihični ozdravitvi. Hvala vsem sodelavcem – tistim, ki so se z mano strinjali, in predvsem
hvala tistim, ki se niso, kajti ti so mi pomagali širiti obzorja in so iz
mene napravili boljšega človeka. Hvala poveljnicam, ki so ugotovile,
česa sem sposoben in predvsem, česa nisem. Hvala pacientom, ki so
se smejali mojim neumestnim šalam in mi dajali občutek pomembnosti. Hvala poliglotu, ki mi je pokazal, kako se obnaša človek z
veliko začetnico, in hvala kolerikom, ki so mi demonstrirali, kako se v
življenju kulturen in inteligenten človek ne sme obnašati. Res hvala
vsem…. Zaznamovali ste me, brez vas bi ne bil to, kar sem.
Bil je večer in bilo je jutro – prvi dan. »Lepo vas pozdravljam«, sem
izustil pred množico radovednih oči, »Jaz sem Matej in počutim
se kot na srečanju anonimnih alkoholikov«, sem poizkušal razbijat
mučnost trenutka s humorjem. Potem sem se rokoval s kakšnimi 20
ljudmi, ki so v kapah in maskah izgledali vsi enaki. Sledilo je nekaj
ur uvajanja na novem delovnem mestu, in potem sem ostal sam.
Majhen prostorček velikosti 4x2, z dveh strani obdan s steklom, ki
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na najbolj pomembni strani povsem onemogoča komunikacijo z zunanjim svetom,
je postal moje novo delovno mesto. Bilo je
težko, predvsem zato, ker velike večine novih sodelavcev sploh nisem poznal, kljub
temu, da sem vrsto let služboval le kakih
100 metrov stran od njih. Sprijaznil sem se
z dejstvom, da sem 8 ur službe na televiziji,
da me vsi vidijo, ko malicam, ko zeham, se
s komerkoli pogovarjam. Sprijaznil sem se
tudi, da telefon zvoni nenehno, in po prvem
tednu sem imel oba ušesa povsem rdeča.
Kasneje sta se nekako prilagodila na nove
razmere. Zdaj sem, kjer sem, in, kot piše v
mojem opisu del, skrbim za komunikacijo
med zunanjim in notranjim svetom. Zadovoljen sem, jezik sem zmeraj znal vrteti, pa
tudi psihične travme iz otroštva, tako tistih
zunaj kot tistih znotraj, razumem.
Predvsem pa vse lepo pozdravljam: tiste,
ki jih kličem jaz, tiste, ki kličejo mene, tiste,
ki kričijo in tiste, ki jim moram brati misli.
Vsako jutro lepo pozdravljam tudi tiste, ki
imajo dve levi nogi in so vstali sonožno, pa
tiste, ki sploh še niso vstali. Čez dan lepo
pozdravljam vse, ki hodijo mimo nemega
filma, katerega predvajam na edinem programu moje televizije, in si mislijo, da mi
je sekira padla v med. Imajo prav, padla
je v med, ampak že davno nazaj, ko sem
se odločil, da si ne bom dovolil, da mi slaba volja uničuje moje dni. Nekateri v tem
špitalu sekiro že vrsto let mečejo v med,
po njihovem izrazu na obrazu pa se zdi,
da jim vedno pade v fekalije. Seveda pa še
posebej lepo pozdravljam tiste, ki še niso
usvojili osnov telefonske komunikacije in
jim pozdrav na začetku in na koncu pogovora predstavlja nepremostljivo oviro. Ob
koncu šihta ugasnem luči, lepo pozdravim
vsakega, ki ga srečam, in odidem domov,
kjer za razliko od nekaterih v tem špitalu
živim primarno življenje.
Če je torej komu dolgčas, ali če si želi
slišati moj suhokrajinski naglas, naj me
le pokliče. Po službeni dolžnosti in iz
osebnega zadovoljstva ga bom lepo
pozdravil. Do naslednjič pa tudi vas, dragi delavci in delavke, lepo pozdravljam.

Jožica Majcen

Letos so praznovali
Bila je sreda pred sv. Martinom, praznikom vina. Zbrali smo se v prijetnem
ambientu Bučarjeve gostilne v Šmihelu, vendar ne zato, da bi martinovali,
temveč da bi poklepetali z našimi jubilanti – 80 letniki.
V letu 2007 so dopolnili častitljivih osemdeset let: gospa Marija Cajnar, gospa
Jožefa Grm, gospa Alojzija Kastelic, gospa Justina Saje, gospod Vinko Čečelič in gospod primarij Alojz dr. Boh. Veseli smo bili, da so se vsi odzvali našemu vabilu. Srečanja se je udeležila tudi naša direktorica gospa Mira Retelj.
Ob dobri hrani in novem vinu je pogovor hitro stekel in se zasukal, kam drugam
kot na tiste čase, ki so jih preživeli, ko so še delali v bolnišnici na različnih oddelkih,
v one čase, ko so bili še mladi, noge zdrave in misli zbrane. Seveda so bili prisotni
tudi spomini iz privatnega življenja. Ob živahnem klepetu in obujanju spominov
je čas hitro minil.
Preživeli smo lepo popoldne in v imenu DU SB in SB Novo mesto želimo vsem 80
letnikom še mnoga zdrava in harmonična leta.

Ljubiteljica rož
Zdravka Žižić
Moja soseda Marija Jerele, ki
je pred časom dobila odličje
Zveze kulturnih društev za
ljubiteljsko ustvarjanje na
področju glasbe v MO Novo
mesto, ni znana le po lepem
petju, številnih prostovoljnih
nastopih v korist bolnikov, starostnikov, jubilantov..., prijazni
besedi, temveč tudi po tem, da
je velika ljubiteljica rož.
Njene okenske in balkonske
police se vse leto šibijo od
različnih cvetnic, vrt je poln
pisanih grmovnic, ki jih pridno zaliva, gnoji, jim mogoče celo pa je, da tako lepo
rastejo. Mnogi mimoidoči
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Peta knjiga Tonija Gašperiča

POVEJ JIM
Pred leti ste izdali štiri knjige humoresk, objavljenih v pokrajinskem
tedniku.
Res je. To so bile knjige Humoreske, Ljudje z zaščitenimi hrbti, Kdo je lahko komunist? in Vsi smo na ražnju. Še danes srečam
koga, ki mi pove, da vzame v roke katero
od njih ter da se ob prebiranju zgodb hihita. Humoreske, ki sem jih več let pisal
za Dolenjski list, so šibale napake prejšnjega socialističnega sistema, predvsem
lokalne razmere, kjer so se našli sistemski
ljudje, ki so bili bolj papeški od papeža.
Zaradi kritičnega pisanja sem imel nekaj
manjših težav, kaj hujšega se ni zgodilo,
čeprav sem bil včasih kar oster.
V knjigi Povej mi, ki je izšla pred mesecem, ne gre za humoreske.
Prav imate. Povej jim je knjiga, v kateri so
zgodbe iz moje mladosti. Večina jih je bila
objavljena v Belokranjcu, dodal pa sem
tudi nekaj novih. Naj izdam nostalgično

se ustavijo ob pogledu na bogato
cvetje, lepo urejeno okolico, ne glede ali je to v spomladanskem, poletnem, jesenskem ali zimskem času.
Pri njej doma je vedno vse na svojem mestu. Moški del družine jo v
tem kar počne podpira in spodbuja,
da vsako leto pripravi novo postavitev cvetličnih lončkov in gredic. Za
vse to pa ni potrebna le dobra volja, energija, smisel za lepo, temveč
tudi veliko dela in denarja. A očitno
Mariji uspeva vse, česar koli se loti.
V naši soseski smo veseli, ker imamo
tako prijetno urejeno domovanje Jereletovih. Marijo velikokrat vidimo
in slišimo po televiziji in radiu, o njej
pišejo lokalni časopisi, a če je potreba v okviru krajevne skupnosti, poskrbi, da imamo v naši ulici urejeno
infrastrukturo, tako kot se to spodobi za mesto.

humoristične zgodbe v knjigi, so me nagovorili številni Belokranjci. V mojih zapisih
so se našli, ne poimensko, pač pa splošno.
Moja generacija je preživljale čase takoj po
drugi svetovni vojni. Bili so neprijetni, a po
svoje lepi. Zaznamovani smo bili z revščino, a z upanjem v lepši jutri. Na mizi včasih
ni bilo niti kruha, zato pa nismo pogrešali
ljubezni. Zdi se mi, da je danes ravno obratno. Podobno so v tistih časih doživljali in
preživljali vsi Slovenci, zato bodo zgodbe
iz Povej jim zanimive za branje tudi ljudem
na senčni strani Gorjancev.
Knjigo ste posvetili Vukšiničevim
kokošim.
Vukšiničevi so bili naši sosedje, ko smo
stanovali na Partizanskem trgu v Matetovi hiši. Iz gnezda izmaknjeno jajce v
njihovem kokošnjaku je popestrilo sicer
enolično prehrano, ki je bila največkrat sestavljena iz kavnega nadomestka proje in
mleka v prahu. Vukšiničeve kokoši so nesle

najdebelejša jajca v najtežjih časih. Njihov
okus je bil poln, pravo nasprotje »trumanovih« jajc. Ta so bila v prahu tako kot mleko. V knjigi »nastopa« Gašperičeva družina, številni Metličani, moji znanci, sošolci,
prijatelji, učitelji. Paleta zanimivih ljudi in
dogodkov, ki so se zarezali v mojo dušo, ko
je bila le – ta najbolj občutljiva in še skoraj
nepopisana. Zgodbe so se zgodile v razponu trideset let, zajemajo torej dobršen del
življenja v socialističnem sistemu.
Je Povej jim čtivo, ki bi bilo lahko zanimivo tudi za zgodovinarje?
Svojih zgodb v glavnem nisem opremil z
letnicami. Ni mi šlo za to, kdaj se je kaj zgodilo, pač pa, da se je zgodilo. Ko sem pisal,
nisem imel pred seboj nikakršnih zapiskov,
opremljenih z datumi, naslovi, imeni. Črpal
sem iz spomina, zato se zavedam, da se
morda sploh ni zgodilo tako, kot je napisano. Gre za opise občutij, vzdušja, ki so jih
dogodki in ljudje pustili v meni.
Smeh skozi solze?
Lahko bi tako rekli, ja. Zgodbe so napisane
pretanjeno, odkrito, na mestih presunljivo,
predvsem pa odkritosrčno.

Pridite v šolo, PROSIM
Toni Gašperič
V naši družini je bila za povezavo s šolo brez
velikih dogovarjanj določena mama. Nam
otrokom je to ustrezalo, saj je bila mama
Stanka razumevajoča in popustljiva ženska
v nasprotju z očetom Žanom, ki je
bil
vzkipljiv pa še čevljar povrhu. To
pomeni, da je imel kneftro, usnjen
pripomoček »šuštarjev« za držanje čevljev na kopitu, sicer
pa strah in trepet nas otrok, ki
nas je bilo šest. Kadar je zapela kneftra, je koža na zadnjici za odtenek za nekaj dni
spremenila barvo in takrat
smo raje stali kot sedeli…
Starša sta bila poklicana v šolo, ker je moj razrednik ugotovil, da sem sam podpisal ukor,

ki sem ga prejel zato, ker sem pri uri matematike zažvižgal, še predno je učitelj zapustil razred. Mati je bila vsa iz sebe, bila
je tako razburjena, da noč pred obiskom
šole ni zatisnila očesa, pritoževala pa se je
tudi nad prebavnimi motnjami. Najmanj
desetkrat na uro je ponavljala:«Tega mi
pa res ne bi bilo treba, mulec ferdamani!« In v šoli se
jih je nabrala kot Cigan uši.
Sprejel jo je sam tovariš ravnatelj, ki ji je pridigal debele
pol ure, da je bila, sirota, zaripla v prestrašeni in objokani
obraz. Opozoril jo je, da sem
z nezaslišanim dejanjem stopil na pot, ki
pelje naravnost v kriminal, da ne bom dobro končal, če bom nadaljeval s podobnimi
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goljufijami, da šola ne bo trpela huliganstva in naj me doma trdo primejo, če nočejo, da bom končal na vislicah, pred strelnim
vodom ali pod giljotino…
»Bilo me je sram, da bi se najraje živa ugreznila v zemljo. Molčala sem kot zalita. Le kaj
naj bi rekla v tvojo obrambo?« je hlipala,
ko sem jo vprašal, kako je bilo. Za kazen
sem šel trikrat spat brez večerje, nisem si
smel ogledati kavbojke Točno opoldne, namesto brata in sestre sem moral poribati tla v kuhinji pa še drva sem
sekal dvanajst dni…
To je bilo že davno. Pisalo se je leto
1960, morda 1961. Družbeni sistem: socializem.
Prijavil sem se na razpis
na prosto delovno mesto
za ravnatelja. Bil sem sprejet
in dnevno sem se spoprijemal z nalogami, ki jih je postavljala predme
družba. Domala sem se že prelevil v
birokrata, ko sem dobil priložnost, da
pokažem vse svoje pedagoško znanje in
izkušnje. Učiteljica četrtega razreda je prihrumela k meni razburjena do zadnjega

vlakna:«Storite kaj!Tega nisem pripravljena več prenašati!« Ko je umirila podivjane
konje, mi je razložila, da Aleš redno moti
pouk tako, da spremlja razlago obrnjen s
hrbtom proti tabli.
»Najbolje bo, če povabite starše na pogovor,« sem ji svetoval, »kajti vzgojni problemi niso zgolj zadeva šole, temveč tudi
roditeljev.« Bil sem celo mnenja, da starši
veliko laže vzgojno vplivajo na svoje otroke kot učiteljice v šoli. Ne nazadnje jih
bolje poznajo, z njimi pa preživijo tudi
več časa na dan.
Pred vhodom v šolsko stavbo se je ustavil mercedes in iz njega je izstopil
srednje velik moški urejenega
videza, a malce zavaljene postave. Vrata avtomobila je jezno zaloputnil in ne da bi
potrkal, je prihrumel
v mojo pisarno.
»Kje je, trapa, da ji
razbijem zobe!« je
bil njegov pozdrav.
»Če ne morete vi narediti reda, ga bom na-

pravil jaz! Vas plačujemo zato, da bomo namesto vas delali?« je kričal, da je prišla iz
kuhinje kuharica pogledat, kaj se dogaja.
»S hrbtom obrnjen proti tabli, kaj? Mu je
že dolgčas! Motiviraj naj ga, pa je ne bo
ignoriral!« je postajal strokoven.
»Inšpektorja vam bom privlekel za vrat, pa
boste videli svojega boga,« je zagrozil.
»Če boste še kaj kokodakali, če me boste
še naprej vznemirjali s pozivi na razgovor,
bom Aleša prepisal na drugo šolo. Na takšno pač, kjer znajo z otroki!« je zaključil,
sedel v avto in skozi odprto okno se ga
je še dolgo slišalo, kako je samemu sebi
govoril, da lahko s svojim denarjem kupi
celo šolo z učitelji, ravnateljem, snažilko, hišnikom, kuharico, šoferjem in podganami
vred. Omenil je še nesposobno, nerazgledano in zarukano bando, ki se redi na račun davkoplačevalskega denarja, lenuhe,
ki imajo tri mesece počitnic…in izginil za
ovinkom…
To se je zgodilo leta 2003, morda 2004.
Družbena ureditev: novi kapitalizem. Vlada demokracije.

Toni Gašperič

Sprehod v Belo krajino

Tam, kjer se pričnejo Gorjanci počasi spuščati proti jugu, so koplje v soncu Bela krajina. Popotnika pozdravi šelestenje brez,
zadiši mu po stelji in gobah. Belokranjec,
ki ni bil dolgo pod rodnim krovom, ker je
odšel v beli svet s trebuhom za kruhom,
pa v vetru, ki veje z žumberskih bregov ali
s kočevskega hribovja, zavonja tudi materino mleko…
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Z Gorjancev se vidi v daljavi hrvaški
Klek, zbirališče čarovnic, ki so navdihovale Janeza Trdino in plašile otroke. Pa lepotica Kolpa se vije med
zelenimi bregovi in ribiči ure in ure
stojijo ob njej, hrepeneč po ulovu
velikega soma, ki se je zaril v blato
bregov ali se skril v varno podvodno jamo… Kdor gleda Belo krajino

s srcem, lahko brž uzre nad otroka sklanjajočo se
mater in zasliši njene besede o lepšem življenju,
o poštenosti, darežljivosti, brezpogojni ljubezni,
o darovanju in gostoljubju…
Ob Kolpi malce sramežljivo šumi, se vijuga, peni
in poskakuje Lahinja. Nemir ji zmoti vodomec,
ptič, ki se ni dal izseliti iz teh krajev, iz katerih je
odšlo v svet na stotine, na tisoče Belokranjcev.
Zaradi stiske, zaradi nezgod, zaradi krute in neprijazne narave, zaradi revščine….Belega Kranjca,
ponosnega, pokončnega in s pogledom uprtim
v bodočnost, najdete po vsem svetu. Belokranjec
je kot trta samorodnica: povsod se prime, povsod
rodi, povsod razveseljuje, povsod se razdaja in
daje. Daje tisto, česar ne morete kupiti v še tako založeni trgovini, v še tako razkošnem butiku. Daje
sebe. Belokranjec vas bo za kratek rokav vlekel v
svojo zidanico:«Hodi, gremo kaj spit!« In potem
vam bo zaupal najskrivnostnejše predele svojega
srca, skrite kotičke svoje prešerne duše, častil in
počastil vas bo, kot da je kralj, da bi se vi počutili kralja…In od nekod bo priplaval nežni zvok
tamburice, zadonela bo pesem: melanholična,
tenkočutna, žalostna v svoji vedrini, takšna, kot
so Belokranjci. Vsi glinasti so: dajo se oblikovati,
toda le toliko časa, dokler se ne pričnejo počutiti ogrožene. Takrat: joj! Nagonsko se postavijo v
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Metlika

bran za svoje, zase, za naše. Zemlja med
Gorjanci in Kolpo, pa naj je, kakršna že je,
je naša: belokranjska. Naša so kola, naša je
lepa Anka, naše so pisanice pa vezenine,
naš je ciciban, ki teče v veseli dan, naš, belokranjski, je odojek na ražnju, pa črnina,
zrasla na Repici ali na Semiški gori, naša
je pogača, naša je povitica, naš je bezgov
grm nad Obrhom, naša je pomlad, ki jo na
konju prinese zeleni Jurij v deželo najmanj
štirinajst dni prej, kot jo nato raztrosi po
Dolenjski, Gorenjski ali Koroški…
Prva postojanka vašega izleta v Belo krajino je lahko Jugorje, Badovinčeva gostilna,
kjer vam bodo postregli z doma zvarjeno
žgano pijačo, imenovano karampampuli,
v kateri so namočena zdravilna zelišča. Zaman boste spraševali po receptu, »gazda«
Peter vam ga ne bo izdal, raje bo z vami nazdravil in vam potem »pozabil« zaračunati
popito. Pri Petru lahko naročite sicer v Uradnem listu zaščiteno pogačo, domov grede
pa se lahko ustavite na odličnem janjcu ali
odojku z ražnja. Verjemite, da so Belokranjci mojstri pečenja pečenk, kot imenujejo
dobrote z ražnja, Dolenjci jim glede tega
ne sežejo niti do kolen, kaj šele Gorenjci,
Notranjci, Primorci ali Prekmurci.
Ko se Gorjanci zravnajo, ste že v srednjevešČrnomelj

kem mestu Metlika. Predlani je praznovala šeststoštiridesetletnico mestnih pravic.
Z vodičem si boste lahko ogledali staro
mestno jedro, ki se je že dodobra izpraznilo, kajti moderni časi so zgradili poslovna
in trgovska središča na nekdanjih njivah
in travnikih, zavili boste v lepo urejen Belokranjski muzej, ki domuje v gradu, na
čigar dvorišču prirejajo metliški kulturniki
že petnajst let in več Mednarodne poletne kulturne prireditve z naslovom Pridi
zvečer na grad. Samo nekaj metrov stran
je Slovenski gasilski muzej Branka Božiča,
saj so Metličani ustanovili prvo požarno
brambo na Kranjskem, kajti mesto je večkrat do tal pogorelo. Tudi zaradi nepazljivih
gospodinj in ne le zavoljo turških vpadov,
italijanskih ali nemških okupatorjev…Belokranjsko muzejsko društvo je vzidalo
v pročelja rojstnih hiš spominske plošče
znamenitim Metličanom: Ivanu in Antonu
Navratilu, Osipu Šestu, Alojzu in Engelbertu Ganglu, Matiji Tomcu in več dogodkom,
ki obiskovalce spomnijo na dogajanja med
NOB in vlogo Bele krajine v njej. Tu je nastajala slovenska ljudska oblast, tu so bile
ustanovljene igralske skupine, pevski zbori, oddajal je partizanski radio…Od znanih
Slovencev, naših sodobnikov, so v Metliki
doma: igralka Violeta Tomič, režiserki Maja

Weiss in Mateja Koležnik, pevka Ivanka Kraševec, pisatelj in slikar Zoran Hočevar, enolog doktor Julij Nemanič, pesnica Marjanca
Kočevar…
V vasi Rosalnice, le tri kilometre iz Metlike,
stojijo znamenite Tri fare, tri cerkve, zgrajene za istim obzidjem, kar je velika redkost
in zanimivost. V eni od njih so obnovljene
in delujoče dvesto petdeset let stare orgle,
primerne za koncerte. Kdaj natančno so
bile cerkve zgrajene, ne ve nihče, se pa jih
splača ogledati…
V Metliki se obiskovalci odločijo še za ogled vinske kleti, ki je pred časom svečano
odprla novo degustacijsko sobo, za nakupe v industrijski prodajalni Beti ali Komet,
za ogled razstavnega paviljona Kolpe d.d.,
in že se odpravijo v črnomaljsko občino,
ki je po številu prebivalcev in po teritoriju
največja občina v Beli krajini. Ustavijo se
v Adlešičih pri Cvitkovičevih, kjer veliko
zvedo o pridelavi in predelavi lanu, o vezenju, pisanju pisanic ter si v razstavnem
prostoru ogledajo po vsem svetu nagrajene narodne noše, vezene prte, otirače (brisače), rjuhe iz hodničnega platna, popijejo šilce domačega žganja ter nadaljujejo
svoje popotovanje po Beli krajini v Vinico.
Sredi trga, ki je bil med vojno nekaj dni
celo republika, jim gostobesedna in prijazna kustodinja Župančičeve rojstne hiše s
pomočjo razstavljenih knjig, fotografij in
predmetov iz Župančičevega življenja postreže s kopico podatkov o Otonu: njegovi
mladosti, družini, delu, prevajanju, človek
zve podrobnosti, ki jih v šoli ni slišal, ker
učiteljica tega enostavno ni vedela ali pa
so se ji »zgodbe« zdele preveč zasoljene in
popoprane…Župančič je bil velik pesnik.
Mirne duše ga lahko uvrstimo takoj za Prešerna, če že moramo ljudi predalčkati…
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Samo nekaj kilometrov na poti iz Vinice
proti Črnomlju je Lahinjski krajinski park.
V njem rastejo redke rože in živijo ptiči, ki
jih ni videti in ne slišati nikjer drugod. V
Lahinjskem parku je še delujoč mlin in žaga venecijanka. Na okoliških njivah pa kdo
pri oranju izorje tudi star zlatnik ali dele
lončene posode iz davnih, ja, celo pradavnih časov…
Na črnomaljskem Gričku stoji mogočen
spomenik žrtvam druge svetovne vojne.
Od tam je tudi lep razgled po vsej Beli krajini: vidijo se kočevske hoste, semiške vinske
gorice, Mirna gora, priljubljena planinska
postojanka, Smuk s prenovljenim lovskim
domom, železniška postaja, kajti Bela krajina je povezana z belim svetom tudi z železnico. V Črnomlju je bil rojen Miran Jarc, ki je
napisal znameniti roman Novo mesto, po
katerem je posnel celovečerni film Novomeščan Filip Robar - Dorin in mu dal naslov
Veter v mreži. Marjana Deržaj je rada povedala, da so njene korenine v Črnomlju,
tako kot se že malce pozabljeni televizijec
Jonas hvali s semiškim genskim poreklom,
Magnifico pa s črnomaljskim…
Da ne bo zamere: Semič je najmanjša belokranjska občina, ima pa najčudovitejši
izvir, saj izvira na njenem področju reka
Krupa. Pobočje nad Semičem je obloženo
s trtami in pozidano z zidanicami. Semičani vam pripravijo prave gostije v kateri od
njih. Le dogovoriti se je treba poprej, pa
pride še harmonikar, saj je z Mladice pri

Semiču doma Slavko Plut, znameniti
muzikant. Njegov
oče Tonček Plut je
postal prava legenda, saj je nastopal
še kot devetdesetletnik po Sloveniji
in Evropi z igranjem
na bršljanov list. Sin
Tone Plut je napisal
knjigo o njem: Ljudski godec izpod
Semiške gore nosi
naslov.
V meniju predloga
ogleda Bele krajine
bi vam lahko prijazno ponudil še marsikaj: sosesko zidanico
v Drašičih, to najstarejšo obliko soseske
pomoči, ko člani dajejo vino v skupni sod,
da si lahko potem sposojajo, ko je njihova pipa suha, grla pa kličejo po mokroti,
kup kmečkih domačij z izvrstno hrano in
še z imenitnejšimi vini, med katerimi prevladuje metliška črnina, obisk kmetije Borisa Raztresena v Rimu, kjer lahko spite na
štrozakih, napolnjenih s peruškovino in
jeste hrano, o kateri ste samo brali, čolnarjenje, ribarjenje ali sprehajanje ob Kolpi,
modrooki lepotici, ki izvira v deželi Petra
Klepca blizu Osilnice v kočevski občini, in
se ogreje poleti tudi do trideset Celzijevih
stopinj, panoramske polete s športno re-

Kolpa

kreacijskega letališča Prilozje, učne in druge pešpoti, kolesarjenje, pokušino vin in
dobrot iz dima v kevdrih ob belokranjski
Vinski cesti…
Belo krajino je treba doživeti, kajti še tako
lepe besede so nič proti temu, kar vas čaka na sončni strani Gorjancev. Sem je rad
zahajal tudi Janez Trdina, Gorenjec, in če ni
to največji poklon deželici belih brez, kaj je
lahko potem sploh še. Mimogrede: pisec
Bajk in povesti o Gorjancev se je na belokranjskih tleh tudi drugič poročil. V cerkvi
na Suhorju, v metliški občini, ki ima v svojem mestnem grbu dva krokarja, sedeča na
grajskem obzidju kot simbola čuječnosti
pred sovražniki in sovragi…

Zdenka Seničar

»KO PA PRIDEŠ TI, SE NEBO MI RAZJASNI …«
Poslušam…
Besede, mehke in otožne, ki se dotaknejo
vsakega srca in ga zavijejo v prav posebno
razpoloženje, besede za vriskanje in jok…
In melodije…
Njegov glas, ki se iz tišine nenadoma dvigne do neba s tako močjo, da se zdrzneš.
Ko zapoje, svojo dušo razgali do dna in se
popolnoma preda.
Kdor ga posluša, ne more ostati ravnodušen. Zato večino pesmi pojemo z njim, zato
večino časa na koncertih stojimo, objeti,
navdušeni, srečni, dokler ne izzveni poslednja melodija prvega, pa še naslednjega do-
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datka, saj ga prej ne spustimo z odra. In ko
se po zadnjem priklonu v dvorani prižgejo
luči, še kar naprej upamo, da izjemnega
večera ne bo konec…

čas. Vrba. Od višine se zvrti. Dokler se srce
ne ustavi. Cesta. Novo, novejše, najnovejše. Pa prekmurske, istrske, međimurske
in makedonske pesmi, sevdalinke… Neskončno število, vse prelepe.

V Vladovih pesmih se zrcali vse naše življeBela nedelja. Bela nedelja. Bela nedelja…
nje. Njegove pesmi so poezija, ki se enako
dobro prebira kot posluša, ko pesmi vsakič
Spet in spet poslušam njegove pesmi,
zazvenijo drugače.
kot bi jih slišala prvič, se zdi …
»Dolga, dolga je cesta
Dan neskončnih sanj.
Vedno znova se vrtijo CD-ji z
iz vasi do mesta.
Generacija. Tisoč
njegovo glasbo, vedno znoDolga, dolga je reka
let. Spominčice.
va prebiram drobno knjižico
od plenic do človeka.
Joužek. Tvoje jutro.
njegovih poezij, vedno znoPolna lukenj in hrepenenja,
Namesto koga roža
va
ga poslušam na koncertolmunov, želja, ihtenja…«
cveti. Zvezdice bele.
tih v Cankarju, Križankah in še
Čas, rojen za dva. Še je
kje… In se ne naveličam.

kulturne drobtinice
spoznali Vlada, smo videli tudi, kako izjemen človek je, skromen in
enostaven, tako normalen, bi rekli. Tudi v tem je njegova veličina
in zato ga spoštujemo še bolj.
Ko smo tri dni pred koncertom popolnoma razprodali dvorano
Leona Štuklja, so se začele uresničevati naše najbolj nemogoče
sanje.
Prepevanje z legendarnim Vladom Kreslinom, z izvrstnimi glasbeniki iz Bande in Bogov na istem odru, pred polno dvorano navdušenih
ljudi, starih in mladih, ki so prepevali z nami, ki so ploskali in plesali,
vriskali in topotali, ki so zahtevali še in še in ustvarili nepozabno
vzdušje, ja, to so zares bile sanje, ki jih sanjamo še kar naprej, čeprav
se lotevamo že novih glasbenih projektov.
»Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni …«
S prve skupne vaje: virtuoz na kitari Miro
Tomassini, Marta, Alenka in Vlado Kreslin

Verzi so postali naš zaščitni znak, ki nas vsak dan znova
spomni na izjemno doživetje, ki se zlepa ne bo ponovilo.
Ali pa, morda, saj upati ni greh, kaj pravite?

Potem pa – nemogoče, napoved skupnega
koncerta na velikem novomeškem odru. Priložnostno sodelovanje na prireditvah v Krki,
kjer je prepeval naš pevski zbor in je bil tudi Kako že gre V dolini tihi …
Vlado glasbeni gost, je rodilo idejo o skupnem
projektu »Preko Mure, preko Krke – do neba«,
ki smo se ga resno lotili že spomladi, ko je Vlado potrdil sodelovanje in izbor pesmi. Priznana dolenjska glasbenika Marijan
Dović in Matej Burger sta napisala priredbe za zborovsko petje, s prvimi septembrskimi dnevi pa se je začelo garanje. Še in
še smo se učili, ponavljali nove melodije in vadili vstope, na
vajah in doma, kar sploh ni bilo enostavno, posebej ker so nas
»motile« poznane osnovne melodije pesmi. Prva skupna vaja
z Vladom in Mirom Tomassinijem je vsem prinesla pravo olajšanje in šele takrat smo začeli verjeti, da nam bo uspelo. Ko smo

Pozdravljeni!

Vlado Kreslin in MePZ Krka

prim.Rafael Kapš, dr.med.; Predstojnik internega oddelka
Marina Kokalj, DMS; Glavna sestra internega oddelka
Alenka Andolšek; Odgovorna administratorka

Konec leta je čas za poročilo, takšno ali drugačno; če nam je prav ali pa ne.
Letošnje poročilo je kratko in jedrnato: na jugovzhodu nič novega!
Posebno se moramo zahvaliti vsem, prav vsem, delavcem internega oddelka, ki ob bistveno premajhni kadrovski zasedbi in v takšnih pogojih dela ne
samo da opravijo količinsko in kakovostno več kot je dogovorjen program,
temveč se ob tem še razvijajo in s svojim delom uspešno nastopajo doma
in v tujini.
Vsem delavcem Splošne bolnišnice Novo mesto se zahvaljujemo za lepo, tvorno
in uspešno sodelovanje v letošnjem letu in želimo in upamo, da bi se sodelovanje še izboljšalo, predvsem pa, da bi si vsi našli čas in drug z drugim kdaj tudi
samo prijazno poklepetali, pa čeprav samo o vremenu in športu.
Saj poznate, za prijatelje si je treba čas vzet, in za sodelavce tudi!

Kadar imamo svoje delo radi in ga
opravljamo prepričani,
da z njim koriﬆimo tudi drugim,
dobita naše delo in
življenje poseben in globok pomen.
(Sir John Marks Templeton)

Vsem sodelavkam in sodelavcem internega oddelka in seveda vsem našim sodelavcem ostalih oddelkov in služb SB Novo mesto
želimo mirne in prijetne božične praznike ter veliko sreče v privatnem in službenem življenju v srečnem,
zdravem in veselem novem letu 2008!
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dober tek
Pripravila Danica Jožef

NAMESTO VOŠČILA …
Izteka se leto …
Prihaja novo… Prazno je in čisto, kot nepopisan
list papirja, ki čaka, da zapišemo nanj prve črke
naših želja in pričakovanj.
Kaj bomo zapisali?
Najprej,
naj bo radodarno z zdravjem za vse, to našo
največjo dobrino, ki jo preziramo, dokler nam
je podarjena in si je obupno želimo, ko jo
izgubimo…
Potem,
naj bo med nami več razumevanja in spoštovanja,
ki ga danes tako pogrešamo v naših vsakodnevnih medsebojnih odnosih. Da bi vsi razumeli,
kako potrebni smo drug drugemu, da bi se več
pogovarjali, smejali, da bi probleme reševali skupaj, strpno in brez žalitev in zamer, da bi si kdaj
priznali svoje napake, ne le iskali pomanjkljivosti
drugih…
In še,
da bi bila skrb za človeka kot celovito osebnost
prva in najpomembnejša naloga vseh nas, da bi
naši bolniki ne bili samo številke, del statistike,
programov, ampak da bi se jih naučili poslušati
in upoštevati njihovo voljo in želje…
S tem bomo postavili temelje vsem preostalim
vrednotam, ki so pomembne za naše bivanje, obstoj in samozavest, vrednotam, ki jih tako radi
zapisujemo v novoletnih voščilih.
Ljubezni. Zadovoljstvu. Uspehom. Sreči.

Ob božiču vam
in vašim
najbližjim
želimo vse
najlepše in
najboljše.
Prihajajoče leto
2007 naj vam
prinese
veliko novih
izzivov,
spoznanj in
doživetij.
Predvsem pa naj
leto 2007,
postane leto
izpolnjenih
pričakovanj.
Kolektiv
kirurškega
oddelka

Z

di se mi, da se leta vrtijo vse bolj hitro, pravkar je
bilo poletje, sedaj pa moramo že razmišljati kako
in kje bomo praznovali, kako bomo okrasili dom, obdarili najbližje, pisali čestitke in še in še. Večji del tega bo
že za nami, ko bo pred nami praznična Vizita, vseeno
pa lahko nekaj namigov o tem, pride prav. Mislim, da
ti časi v katerih se sedaj pripravljamo na praznovanja
niso nič kaj prijazni do nas, saj nam v pehanju za boljši
jutri, enostavno zmanjkuje časa, posledica tega pa je,
da smo nezadovoljni do sebe in do ostalih, smo kronično utrujeni in za kašne velike priprave enostavno
nimamo volje.
Glede na dobro založenost trgovin si lahko tudi sami
pripravimo kakšno nevsakdanjo jed, poleg pa postrežemo še kakšno dobro vino in na koncu nekaj sladkega.
Nekaj stvari je seveda potrebno pripraviti že kakšen
dan prej, tako da jih ob serviranju samo dokončno oblikujemo, pametno je, da si naredimo plan in sestavimo
jedilnik. Mislim, da na mizi ne sme manjkati fina jetrna
pašteta, cvetačna krema z omako iz jabolk in pinjol,
svinjska ribica s kavno aromo,vodnimi žličniki z bučo
in mandljevi mafini s čokoladnim sladoledom. Količine so za 4 do 6 oseb.

1. Fina jetrna pašteta:
potrebujemo manjši podolgovat model;

sestavine: 1 manjša čebula, žlica masla, 1 žemlja,
600 g telečjih jetrc, 1,25 dl čiste juhe, 2 jajci, 250 g
slanine, sol,poper, 1/2 žličke zdrobljenega majarona
ali timijana, noževa konica zmletega muškatnega
oreška, invgerja in lovorjev list, 150 g prešane slanine za model.
Priprava:. čebulo na drobno sesekljamo, žemljo narežemo na kockice, očiščena jetrca brez žil narežemo
na koščke,slanino zrežemo na kockice, v posodi stopi-
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VESELI DECEMBER
mo maslo, dodamo čebulo, jetra, slanino
in žemljo, pražimo in mešamo, da čebula
postekleni in jetra spremenijo barvo,Odstavimo,počakamo da se malo ohladi in nato
zmeljemo in pretlačimo. Zmes damo v skledo,prilijemo juho, vmešamo stepeni jajci,
dišave in vse dobro premešamo,podolgovat model obložimo z rezinami slanine, napolnimo z zmesjo, pokrijemo s slanino, in
kuhamo ali pečemo v sopari približno 45
minut. Pašteto pustimo, da se popolnoma
ohladi in strdi, hladno zvrnemo na servirni
krožnik in z ostrim nožem narežemo, okrasimo jo lahko z majonezo, jajčnim hrenom,
sardelnim maslom ali kaprami,ponudimo
pa opeče rezine belega kruha.

2. Cvetačna krema:

potrebujemo:350 g cvetače,80 g cvetkov
brokolija, 5 jajc, 2 dl mleka, 1 ščepec muškatnega oreška, 1 dl sladke smetane, 5
lepih ohrovtovih listov,250 g jabolk zlati
delišes, 10 g masla, 25 g pinjol,35 rozin, 1
dl razredčenega jabolčnega kisa, 2 žlički
sladkorja, sol poper.
Priprava: Mleko solimo, začinimo z muškatnim oreškom in zavremo. V vrelo mleko damo cvetačo in kuhamo približno 10
minut nato jo zmeljemo v pire. Brokoli
kuhamo v slanem kropu 5 minut, nato ga
razdelimo na manjše cvetke. Pečico segrejemo na 180°, modelčke, lahko za mafine, namažemo z maslom, jajca s soljo in poprom
stepemo, dodamo cvetačni pire, smetano,
brokoli razdelimo v modelčke, ki jih postavimo v primerno velik pekač in vanj nalijemo
do 1/2 modelčkov vroče vode in jih damo v
pečico za 20 minut, oziroma toliko časa, da
je zmes čvrsta. Ohrovtove liste prevremo v
slanem kropu in jih popivnamo. Sladkor in
kis damo v kozico in segrevamo toliko časa,
da nam skoraj karamelizira, nato damo na
kocke narezana jabolka, rozine in pinjole.
Iz ohrovtovih listov oblikujemo košarice in
jih razdelimo na krožnike, v košarice zvrnemo cvetačno zmes in prelijemo z omako iz
jabolk in pinjol.

3. Svinjska ribica:

potrebujemo 600 g svinjskega fileja, 50 g

rjavega sladkorja, 25 g mlete kave, nekaj
brinovih jagod, 100 g masla, 30 g sladkorja, 1 dl vinskega kisa, 1 vejica rožmarina,
sol; za žličnike 250 g moke, 2 jajci, 1 dl
mleka, 500 g bučk ali buče, 50 g olivnega
olja, 1,5 dl smetane za kuhanje, drobnjak
ali sveža bazilika;
Priprava: pečico ogrejemo na 180°, brinove jagode sesekljamo, dodamo rjavi sladkor in kavo. Svinjsko ribico posolimo in
povaljamo v kavni mešanici, položimo jo
v naoljen pekač, obložimo s koščki masla,
damo v ogreto pečico in pečemo približno
15 minut. Iz moke, jajc in mleka naredimo
zelo gosto testo za vodne žličnike, ki jih v
slanem kropu kuhamo 190 minut, Bučo na
grobo naribamo in jo prepražimo na olju,
da se zmehča in voda izpari, nato dodamo
smetano, kuhane žličnike in po okusu solimo, Pred serviranjem dodamo drobnjak
ali svežo baziliko.

SLADKI FINALE
Mandljevi tolarji s čokoladnim sladoledom:
potrebujemo 2 rumenjaka, 2 žlici sladkorja, 1 žlička naribane lupinice ne škropljene

limone; 2 beljaka, po 1 zvrhano žlico moke
in jedilnega škroba, 100 g mandljevih
lističev;za omako in sladoled in okras;
4 jedrca brazilskega oreha, 100 ml smetane,
100 ml mleka, 3 žlice sladkorja, 3 rumenjake,
4 kepice sladoleda in, čokoladni ostružki,
maščoba za cvrenje; Priprava: rumenjaka
in žlico sladkorja ter lupinico penasto stepemo, iz enega beljaka in žlice sladkorja stepemo trd sneg in ga dodamo v rumenjakovo
peno, moko zmešamo z jedilnim škrobom
presejemo na jajčno zmes in rahlo zmešamo. Zmes damo v pekač, ki smo ga obložili
s peki papirjem, približno 0,5 cm visoko in
pečemo 7 minut, nato izrežemo 8 krogovpremera 6 cm,vsakega najprej premažemo
z razžvrkljanim beljakom in nato posujemo
z mandljevimi lističi. Maščobo segrejemo
na 190° in v njej enega za drugim ocvremo
tolarje. Oreške zrežemo na lističe, za omako
zavremo smetano, mleko in sladkor, posodo
vzamemo s kuhalne plošče, tekočino ohladimo ter primešamo rumenjake. Na krožnik
damo dva mandljev tolarja, s kepico čokoladnega sladoleda, omako, čokoladnimi ostružki in narezanimi oreški.
Želim vam veliko kulinaričnih užitkov!

šport - rekreacija

Maratonci tečejo …
Matej Kocjančič

Z

ačelo se slabo, zelo slabo. Teden dni pred
prvo tekmo Dolenjskega tekaškega pokala so v mojem grlu beta hemolitični streptokoki skupine A organizirali rave party brez
mojega soglasja. Posledično sem spoznal
svojo osebno zdravnico in prvič v življenju v
rokah držal bolniški list, namesto da bi z dobrim rezultatom na novomeškem teku materializiral vse tekaške sladkosti kvazi zime. Tako
se je sezona začela z drugo tekmo in končala
z dvajseto. Izpustil nisem nobene, in na vseh
sem poleg štarta videl tudi cilj. Drgetali smo v
mrazu, se greli na soncu, v supergah, vrednih
četrt špitavske plače, smo mešali dolenjsko
blato, crkovali smo na vročini, grizli v najbolj
nemogoče hribe in tvegali življenja v vratolomnih spustih. Tekli smo in tekli, in po nekaj
tekmah so se nam pridružili tudi nekateri kadri iz moje matične zdravstvene ustanove.
Najprej tehnik Damjan, potem inženir Franci,
kasneje še negologinja Simona in fizična terapirka Nina. Veseli smo bili drug drugega.
Občasno smo se skupaj ogrevali, si delili pretekle izkušnje, konzumirali golaž in iskreno
navijali drug za drugega. Kot je razvidno iz
priloženega, smo bili najbolj hitri in vztrajni
na koncu tudi nagrajeni, na kar smo še posebej ponosni. Bila je izvrstna sezona, v kateri
sem svojo dušo in telo spravil na višji nivo. S
koncem Dolenjskega pokala pa se je začela
zaključna faza priprav na glavni cilj sezone.
Saj veste, pravi moški mora v življenju posaditi drevo, napisati knjigo in preteči maraton. In letos je bil čas za izpolnjevanje
tretjega kriterija. Maraton torej. Odločitev
je padla v začetku poletja, po nekaj vzpodbudnih tekih na razdaljah okrog 15 km. Tedensko razdaljo sem začel počasi zviševati
s standardnih 30 na 40, in kasneje 50 km.
Silno sem bil vesel, da sem si del kilometrov
spet lahko delil z najboljšo polovico, ki se je
počasi začela vračati po porodu. Tradicionalni prehlad teden pred tekmo je pomagal k
prepotrebnemu počitku in je s tem, poleg
malo škode, napravil tudi veliko koristi. Dan
tekme je bil silno neprijazen. Nizke temperature in dež, ki ga ni hotelo biti konec. Na
start sem prispel zadnji trenutek in, kot
bi mignil, je revolveraš Zoran sprožil startni strel. Začelo se je. Vedel sem, da bodo
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moje spočite noge prve
kilometre začele prehitro,
zato sem jih namenoma
poskušal krotiti. Kmalu po
začetku se je ulil dež, in ko
sem gledal tekače v dolgih
hlačah in vetrovkah, se je
za pravilno izkazala moja
odločitev, da tečem čim
manj oblečen in si s tem
privarčujem nošenje dodatne teže v obliki mokre
obleke. Prvi krog je minil hitro in tam, kjer
sem lansko leto izmučen ugledal cilj, je bila
letos šele polovica poti. Čas je bil dve minuti
boljši kot leto poprej, noge sveže, morala
pa na višku ob huronskem navijanju vseh
prisotnih. Potem pa je naenkrat izginila pisana druščina tekačev. Vsi, ki so tekli okoli
mene, so zavili v cilj, in kar naenkrat sem kot
kakšen psihiatričen pacient povsem sam,
v nalivu pri 5 stopinjah, tekel po Dunajski
cesti. Čuden občutek. Pri stadionu mi je orkester zaigral Avsenikovo Polko, meni pa
je zaigralo srce, zavriskal sem iz dna srca
in pospešil korak. Potem pa so se kmalu
začele težave. Kilometrske oznake so prihajale čedalje počasneje, noge pa so iz minute
v minuto postajale težje. Vedel sem, da me
čaka peklenskih 10 km. Tempo je močno
padel, prehitelo me je razmeroma veliko tekačev, ampak cilj sem ugledal srečen in evforičen. Šele kasneje sem ugotavljal, da sem
bil velik del poti uvrščen med prvih 100. Na
koncu pa sem bil tudi s 337. mestom zelo
zadovoljen. Cilj je bil izpolnjen.
Nisem pa bil edini predstavnik naše bolnišnice. 42 km je pretekel tudi novopečeni
inženir Damjan, 21 sta z lepim časom ugnala doktor Peter in terapirka Nina, 10 km
pa z izvrstno uvrstitvijo v prvo četrtino
1200 nastopajočih negologinja Simona.
Žal se nismo uspeli videti na licu mesta,
smo pa vsi po vrsti še nekaj tednov žareli
od zadovoljstva.

Končna uvrstitev v B kategoriji Dolenjskega
tekaškega pokala

Špitavska delegacija na 2. Teku po sledeh
medveda.

Delavka Simona tik pred štartom na
ljubljanskem maratonu

Sezone je konec. Naslednja bo prišla hitro
in upam, da bo udeležba špitavskih delavcev na uradnih tekmovanjih še večja.
Samo knjiga mi še manjka…

nagradna križanka

NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ PREJŠNJE
ŠTEVILKE VIZITE:
1. nagrada: Tatjana PLANINC, Novo mesto
2. nagrada: Ljubica GRŠIĆ, Novo mesto
3. nagrada: Martin KASTELIC, Brusnice
Pravilni odgovor se glasi: NEVROKIRURGIJA

Nagrajenci lahko nagrade dobijo osebno v splošni službi pri gospe Biserki SIMČIČ!

Pravilno izpolnjene kupone križanke pošljite
na naslov uredništva!

NAGRADE TOKRATNE KRIŽANKE SO:
1. NAGRADA: knjiga
2. NAGRADA: majica
3. NAGRADA: dežnik

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Tel: 07 39 16 130, fax:
07 33 23 097, e-mail: biserka.simcic@sb-nm.si

z êêOêêêê±êêWêêêêê}ê êêOêê
}êêêOêêêêêê±êêW±êêê
±ê±êêWêêê}êêOêêêêrê
ê ê Wê ê :ê ±ê ê ê Wê ê yê ê ê ê
êwO:êêêêêêê±ê êêêê
êêrêêê½ê
}êêOêêê±êêêêêêê:ê

