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eneRgetska sanacija v bolnišnici se 
zaključuje

modRa knjiga standaRdov in noRmativov v 
zdRavstveni in babiški negi in oskRbi
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kljub trenutnim finančnim razmeram 
varčevanje pri zdravljenju ne sme 
potekati v škodo pacientov. zdravljenje, 
katerega cilj je ozdravitev, je med 
akutno bolnišnično obravnavo pogosto 
drago, vendar nujno. na stroške zdrav-
ljenja, s katerimi poskušamo doseči 
ozdravitev, moramo biti pozorni, saj 
z obvladovanjem stroškov učinkovito 
porabljamo javna sredstva, ki so nam 
zaupana, ter z dolžno odgovornostjo 
zagotavljamo zdravljenje vsem pacien-
tom, ki prihajajo v našo bolnišnico in 
sicer enakomerno skozi vse leto. 

v letošnjem letu smo s sodelovanjem 
predstojnikov oddelkov in vodij 
odsekov, z zdravniki in medicinskimi 
sestrami, izvedli nekaj uspešnih ukrepov 
za zmanjšanje stroškov. optimiziramo  
porabo zdravil, porabo sanitetnega 
in medicinsko potrošnega materiala, 
optimiziramo zaloge zdravil, sanitetnega 
in medicinsko potrošnega materiala 
na oddelkih. ker na večini strokovnih 
področij že izvajamo učinkovito 
zdravljenje z upoštevanjem strokovnih 
priporočil, nadaljnje sprejemanje 
odločitev za zmanjševanje stroškov na 
področju porabe zdravil in medicinskih 
materialov ne bo prineslo pomembnih 
rezultatov, čeprav seveda vsak prispevek 
šteje. kljub dosedanjim aktivnostim 
za uravnoteženje poslovanja  so za 
reševanje (rescue) bolnišnice potrebni 
dodatni ukrepi za zmanjševanje 
odhodkov z rednim spremljanjem 
in analiziranjem nastalih materialnih 

stroškov po oddelkih, realizacije 
programa, stroškov storitev, stroškov 
dela,...dodatni ukrepi so opredeljeni v 
predlogu sanacijskega  načrta bolnišnice, 
ki ga je bilo potrebno predstaviti mz 
zaradi odobritve posojila, s katerim naj 
bi kratkoročno rešili likvidnostne težave. 
za uspeh izvedbe sanacijskega načrta je 
ključno, da se ga zaposlenim predstavi, 
da ga sprejmejo za svojega in da ga v 
celoti upoštevajo.

Poleg presoj kakovosti zdravstvene 
obravnave je bolnišnica novo mesto 
letos prejela osnovni certifikat družini 
prijazno podjetje, ki zagotavlja pozitivne 
učinke usklajevanja poklicnega in 
zasebnega življenja zaposlenih v smislu 
zadovoljstva, pripadnosti, motivacije, 
zmanjšanja nezgod pri delu, zmanjšanja 
bolniških odsotnosti in zmanjšanja 
fluktuacije. 

Ponovno smo prejeli plaketo novo-
rojenčkom prijazna porodnišnica 
(nPP). nPP je mednarodni projekt, 
ki ga vodita WHo in uniceF s ciljem 
omogočiti vsakemu novorojenčku 
najboljši možen začetek življenja z ust-
varjanjem okolja, ki podpira dojenje kot 
običajen in normalen način hranjenja. 
naša porodnišnica je plaketo prvič pre-
jela leta 1999.

izvedli smo redno notranjo in zunanjo 
presojo kakovosti (in posledično var-
nosti) zdravstvene obravnave in ugotav-
ljanja skladnosti standardov zdravstvene 

obravnave z mednarodnimi  standardi: 
iso  9001 in dnv dias. 

med samoocenjevanjem oziroma med  
notranjo presojo smo presojani in pre-
sojevalci ugotovili, da je prišlo od zad-
nje notranje presoje zaradi sprememb 
v razmišljanju zaposlenih do izboljšav 
v sledljivosti postopkov in zapisov  in 
do upoštevanja načela dobre prakse 
na strokovnih področjih. Presojevalci 
so med samoocenjevanjem v soglasju 
s presojanci  izdelali priporočila, s 
katerimi bomo še naprej izboljševali 
kakovostno in varno zdravstveno 
obravnavo pacientov.

med zunanjimi presojami je bil med 
presojevalci in zaposlenimi ugotovljen 
spodbuden vpliv na pristop k  neneh-
nemu  izboljševanju kakovostne in 
varne zdravstvene obravnave v naši 
bolnišnici, zaradi česar so bili zaposleni 
upravičeno zadovoljni in v nekaj enotah 
zasluženo ponosni.  

ob  prizadevanjih, ki jih zaposleni 
vlagamo v kakovostno in varno 
zdravstveno obravnavo naših pacientov, 
s katero želimo biti mednarodno 
primerljivi, pa so nas presojevalci 
opozorili na priložnosti za izboljšanje; 
ponovno so nam  predlagali  nekaj 
izboljšav in korektivnih ukrepov.

Lučka Kosec, strokovna direktorica

Spoštovani sodelavci,
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Cvetka Barbo

Poslovanje Splošne 
bolnišnice Novo mesto 
v obdobju JANUAR – 
SEPTEMBER 2013

v tem obdobju smo s strani zzzs prejemali 
akontacije v višini finančnega načrta, ki so 
se v primerjavi z mesečnim povprečjem 
nakazil akontacij za leto 2012 znižale za 6,42 
%. dodatno poslabšanje v likvidnosti pa 
prinaša še določilo aneksa št.1 o zamiku 2. 
in 3. akontacije za 3 delovne dni vsak mesec. 
to pa je že imelo velik vpliv na poslovanje 
bolnišnice, predvsem na plačilno sposob-
nost do dobaviteljev, zato je bila tudi naša 
bolnišnica ena izmed osmih bolnišnic, ki je 
zaprosila za likvidnostni kredit iz zakladnice 
v višini 2 milijona euR.

DELOVNI 
PROGRAM
splošna bolnišnica novo mesto je v obdobju 
od januarja do septembra 2013 realizirala de-
lovni program v akutni bolnišnični obravnavi 
za 2% nad planiranim številom sPP primerov, 
oz. 0,81% nad planiranim številom uteži. v 
specialistično ambulantni dejavnosti je 
realizacija števila točk nad planom za 0,53%, 

realizacija v številu obiskov pa za 0,35% nad 
planom. v dializni dejavnosti je realizacija 
delovnega programa v višini 100,41 % glede 
na  plan.

V akutni bolnišnični obravnavi je bilo zdrav-
ljenih 15.748 bolnikov (kar pomeni 14.728 sPP 
primerov), za katere je bilo realiziranih 74.611 
bolnišnično oskrbnih dni. dnevno je bilo v 
povprečju zasedenih 277 postelj, kar pomeni 
82,81% zasedenost vseh planiranih posteljnih 
kapacitet za akutno bolnišnico. Povprečna 
ležalna doba je znašala 4,74 dneva. 

V neakutni bolnišnici smo v tem obdobju 
zdravili 532 bolnikov ter realizirali 7.048 
bolniško oskrbnih dni. v povprečju je bilo 
na dan  zasedenih 26 postelj, kar predstavlja 
86,06% zasedenost posteljnih kapacitet za 
neakutno bolnišnično obravnavo. 

V specialistično ambulantni dejavnosti je 
bilo opravljenih 1.546.834 točk in realiziranih 
128.563 obiskov.

do zzzs  je bilo v akutni bolnišnični obravnavi 
realiziranih 14.640 sPP primerov oziroma 353 

Poslovanje Splošne bolnišnice Novo mesto v obdobju januar – 
september 2013 je bilo v skladu s sprejetim finančnim načrtom 
za leto 2013. Ukrepi za uravnoteženje poslovanja, ki smo jih 
predvideli v okviru finančnega načrta, so prinesli pozitivne 
rezultate, kar se odraža predvsem v nižji porabi materiala, nižjih 
materialnih stroških kot tudi nižjih stroških dela, tako glede na 
realizacijo v enakem obdobju lanskega leta kot tudi na plan.

stran 12
Modra knjiga 
standardov in 
normativov v 
zdravstveni in babiški 
negi in oskrbi

stran 14
Sistem vodenja 
kakovosti v Splošni 
bolnišnici Novo mesto

stran 20
12. oktober - svetovni 
dan hospíca in 
paliativne oskrbe

stran 28
Izzivi sedanjosti za 
trdnejšo prihodnost – 
PREPLETIMO ZNANJE

stran 32
Strokovno srečanje ob 
60. letnici otroškega 
oddelka v Splošni 
bolnišnici Izola

stran 35
O Viziti ste zapisali…

stran 46
50 let Zdravstvene šole 
Novo mesto



44

aktualno

BESEDILO FN 2013 real 2012 real 2013 STR ind RE/FN
ind 

RE13/12
PRIHODKI SKUPAJ 36.849.245 37.444.483 36.406.861 100,00 98,80 97,23PRIHODKI IZ POSLOVNE 
DEJAVNOSTI 36.675.439 37.377.775 36.340.317 99,82 99,09 97,22

PRIH. IZ JAVNE SLUŽBE 35.849.379 36.725.870 35.576.470 97,72 99,24 96,87
Prihodki iz programa ZZZS 33.576.223 34.527.854 33.235.286 91,29 98,98 96,26
Drugi prihodki iz JS 2.273.156 2.198.016 2.341.184 6,43 102,99 106,51
PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU 826.060 651.905 763.847 2,10 92,47 117,17
PRIHODKI OD FINANCIRANJA 30.823 8.339 5.400 0,01 17,52 64,76
IZREDNI PRIHODKI 137.324 47.322 38.894 0,11 28,32 82,19PREVREDNOST.POSLOVNI 
PRIHODKI 5.660 11.047 22.250 0,06 393,14 201,41
ODHODKI SKUPAJ 36.849.244 38.386.560 36.395.091 100,00 98,77 94,81
STROŠKI DELA 21.681.433 22.526.311 22.089.762 60,69 101,88 98,06
OBRAČUNANE PLAČE 17.067.273 17.644.895 17.314.409 47,57 101,45 98,13
DAJATVE NA PLAČE 2.712.939 2.814.325 2.764.049 8,30 101,88 98,21
DRUGI STROŠKI DELA 1.901.221 2.067.091 2.011.304 4,83 105,79 97,30
STROŠKI MATERIALA IN 
STORITEV 13.423.246 13.938.781 12.683.538 34,85 94,49 90,99
STROŠKI MATERIALA 10.084.576 10.457.302 9.437.893 25,93 93,59 90,25
Stroški zdravstvenega materiala 8.080.478 8.233.683 7.366.163 20,24 91,16 89,46
Ostali materialni stroški 2.004.099 2.223.619 2.071.730 5,69 103,37 93,17
STROŠKI STORITEV 3.338.670 3.481.479 3.245.645 8,92 97,21 93,23
AMORTIZACIJA 1.503.876 1.758.502 1.503.876 4,13 100,00 85,52
DRUGI STROŠKI 50.143 53.174 40.722 0,11 81,21 76,58
ODHODKI FINANCIRANJA 141.007 59.553 65.344 0,18 46,34 109,72
IZREDNI ODHODKI 9.171 16.870 7.274 0,02 79,32 43,12PREVREDNOT.POSLOVNI 
ODHODKI 40.369 33.369 4.575 0,01 11,33 13,71

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 0 -942.076 11.770 0,03

sPP primerov več od planiranega števila. 
Povprečna sPP utež  je bila 1,37 in  je za 
0,01 utežne točke nižja od realizirane uteži 
v letu 2012 in za 0,02 utežne točke  nižja od 
planirane uteži.  

v specialistično ambulantni dejavnosti je 
bilo realiziranih do zzzs skupno 1.536.965 
točk  ter 127.783 obiskov. število opravljenih 
ambulantnih operacij in posegov je preseglo 
planirano število za 8%.

v obdobju od januarja do septembra 2013 
je bilo opravljenih 10.177 dializ tipa i, ii in iii, 
kar pomeni 106 dializ več od planiranega 
števila dializ oziroma 101,05 % realizacijo 
planiranega programa ter 1.153 dializ po 
metodi caPd (tip iv in v) oziroma 80 manj 
od plana, kar predstavlja 93,51 % realizacijo 
planiranega programa za to obdobje. 

FINANČNO 
POSLOVANJE  V 
OBDOBJU JANUAR 
– SEPTEMBER 2013 
skupaj je bilo v obdobju januar – september 
2013 realizirano  36.406.861 euR prihodkov 

ter 36.395.091 euR odhodkov. Pri poslo-
vanju v obdobju januar – september 2013 
torej izkazujemo presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 11.770 euR kar pomni 0,03 
% v celotnem prihodku. 

Prihodki so se v primerjavi z enakim obdob-
jem preteklega leta znižali za 2,77% in so nižji 
za 1,20 % od planiranih. glede na lansko leto 
so se znižali prihodki iz programa zzzs, višji 
pa so ostali prihodki iz javne službe (zaradi 
večjega števila pripravnikov, višjih povračil 
za pripravnike in višjih prihodkov iz naslova 
konvencij). višji so tudi prihodki na trgu, kar 
beležimo iz naslova opravljanja storitev 
pranja perila zunanjim uporabnikom. nižje 
prihodke od planiranih pa izkazujemo pri 
izrednih prihodkih, prihodkih od financiranja  
in prevrednotovalnih prihodkih. 

Odhodki so se v primerjavi enakim ob-
dobjem preteklega leta znižali za 5,19%, v 
primerjavi s planom pa so nižji za 1,23 %. 
v strukturi stroškov predstavljajo 60,69 % 
stroški dela, stroški porabljenega materiala 
25,93 %, stroški storitev 8,92% ter stroški 
amortizacije 4,13 %. 

Stroški za porabljen material v obdobju 
januar – september so v okviru planiranih 

in so odraz realizacije sprejetih ukrepov. 
večji porast je le pri stroških materiala za 
vzdrževanje in stroške nadomestnih delov 
zaradi neplanirane zamenejave Rtg cevi na 
ct-ju.

Pri stroških storitev pa je velik porast 
pri stroških za investicijsko vzdrževanje. 
opravljena so bila dela pri obnovi elek-
troinstalacij na traktu urgentne kirurške 
ambulante in prostorov za reanimacijo, dela 
na nadzorih prihodov v prostore otroškega 
oddelka, ginekološko porodniškega oddelka 
in nefrološkega odseka internega oddelka 
(zahteve dnv). v okviru teh del je bila nabav-
ljena tudi nova uPs naprava za zagotavljanje 
brezprekinitvenega električnega napajanja v 
prostorih kirurške urgence in radiologije. 

Poleg tega je bila v okviru priprav dodatnih 
prostorov za  arhiv izvedena ojačitev beton-
ske plošče po standardih za arhiv. zaradi 
povečane možnosti okužb preko visečega 
stropa in dotrajane električne inštalacije 
ter inštalacije medicinskih plinov smo v 
tem obdobju začeli z adaptacijo prostorov 
intenzivne terapije internega oddelka. 
zaradi neprimernosti prostorov za izvajanje 
laboratorijskih storitev v diabetološkem 
dispanzerju in potrebe ločitve sprejema za 
oba dispanzerja je v izvajanju tudi adaptacija 
prostorov ginekološkega in diabetološkega 
dispanzerja. zaradi dotrajanosti glavne 
razdelilne omare za medicinski kisik je bila 
potrebna zamenjave le te.

v okviru sprotnega vzdrževanja so bili 
povečani stroški za pripravo vode za dializo 
zaradi težav z motnostjo vode iz javnega 
vodovoda (posledica velike količine padavin), 
povečani stroški za storitve zimske službe ter 
povečani stroški za servisiranje endoskopske 
opreme zaradi starih in iztrošenih aparatur.

v primerjavi z letom 2012 so se stroški dela 
znižali za 1,949%, v primerjavi s planom pa 
so višji za 1,88%. glede na to, da je znižanje 
plač v skladu z dogovorom o dodatnih 
ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela v javnem sektorju veljalo od meseca 
junija dalje, pričakujemo do konca leta 
izplačila v okviru načrtovanih. v izplačilih je 
upoštevano tudi izplačilo 3/4 zneska razlike 
za neizplačan  regres za letni dopust za leto 
2012 v višini 205 tisoč euR. 

KADRI
na dan 30.9.2013 je bilo v splošni bolnišnici 
novo mesto 1076 zaposlenih. število 

Tabela 1: Prihodki in odhodki v obdobju januar – september 2013 



5

aktualno

BESEDILO FN 2013 real 2012 real 2013 STR ind RE/FN
ind 

RE13/RE12
BRUTO PLAČE 17.067.273 17.644.895 17.314.409 47,57 101,45 98,13
PRISPEVKI IN DAVKI OD PLAČ 2.712.939 2.814.325 2.764.049 7,59 101,88 98,21
PREMIJA ZA PROST.POK.ZAVAROVANJE 305.918 322.922 206.199 0,57 67,40 63,85
DPZ - PRISP.SBNM 46.790 49.258 48.880 0,13 104,47 99,23
REGRES ZA LD 303.750 331.465 520.116 1,43 171,23 156,91

POVRAC.STR. ZA PREVOZ NA 
DELO 576.843 638.767 592.896 1,63 102,78 92,82
POVRAC.STR. ZA PREHRANO 578.046 554.755 593.041 1,63 102,59 106,90
POVRAČILA - SOCIALNE POMOČI 5.193 12.128 3.465 0,01 66,72 28,57
ODPRAVNINE 60.000 126.465 18.236 0,05 30,39 14,42
JUBILEJNE NAGRADE 24.680 31.331 28.471 0,08 115,36 90,87
STROŠKI DELA 21.681.433 22.526.311 22.089.762 60,69 101,88 98,06
ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR 1.031 1.058 1.057 102,52 99,91
PLAČE NA ZAP. IZ UR 16.554 16.678 16.381 98,95 98,22
STROŠKI DELA NA ZAP.IZ UR/MESEC 3.505 3.549 3.483 99,38 98,15

Tabela 2: Stroški dela

zaposlenih se je v primerjavi s stanjem 
na dan 31.12.2012 sicer povišalo, vendar 
le na račun povečanja števila zaposlenih 
pripravnikov in zaposlenih za določen čas 

Zaposleni po skupinah delovnih mest
Št.zaposlenih na 
dan 31.12.2012

Št.zaposlenih na 
dan 30.06.2013 Indeks

E1 - Zdravniki 172 162 94,19
E2 - Farmacevtski delavci 10 11 110,00
E3 - Medicinske sestre in babice 482 527 109,34
E4 - Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci 71 72 101,41
J - Spremljajoča delovna mesta (J1, J2, J3) 293 301 102,73
B - Poslovodni organi 3 3 100,00
SKUPAJ 1.031 1.076 104,36
od tega določen čas 65 79 121,54
pripravniki 14 27 192,86
specializanti 56 46 82,14
skupaj določen čas 107 152 142,06

Tabela 3: Stanje zaposlenih na dan 30.09.2013

UKREPI IN 
NALOGE ZA 
ZAGOTAVLJANJE 
USPEŠNOSTI 
POSLOVANJA 
splošna bolnišnica novo mesto je dne 

07.05.2013 z zavodom za zdravstveno zavaro-

vanje slovenije sklenila pogodbo za leto 2013, 

ki predstavlja osnovo za program dela in s 
tem finančna sredstva s strani zzzs. 

glede na to, da se v zadnjih nekaj letih 
makroekonomski pogoji zelo spreminjajo, 
kar je posledica čedalje večje recesije v gospo-
darstvu, to tudi bistveno vpliva na poslabšanje 
financiranja zdravstvenih storitev. tako se 
vrednost programov, ki jih opravljamo javni 
zdravstveni zavodi, že od leta 2009 znižuje, 
kar pomeni za manj denarja opraviti večji 
delovni program.  

za uravnoteženo poslovanje v letu 2013 je 
bilo potrebno v Finančnem načrtu predvideti 

dodatne ukrepe na vseh področjih delovanja, 
ki bi morali prinesti:

rezultate pri izpolnjevanju delovnega •	
programa,
zmanjšanje stroškov dela v okviru  •	
priznanih stroškov s strani plačnika 
storitev,
zmanjšanje materialnih stroškov v obsegu •	
planiranih stroškov,
pokrivanje investicijskih stroškov v •	
planiranem obsegu,
izboljšanje likvidnostnega stanja, •	
znižanje števila zaposlenih na stanje •	
31.12.2012.

sprejeti ukrepi so bili na letnem nivoju ovred-
noteni na 2.878 tisoč euR

v finančnem načrtu za leto 2013 so bili 
predvideni ukrepi in aktivnosti na naslednjih 
področjih: 

1. Izvajanje programa 
zdravstvenih storitev 
1.1. doseganje 100 % realizacije obsega dela 
do zzzs

1.2. Povečan nadzor nad evidentiranjem 
zdravstvenih storitev 

1.3. s strani zzzs pridobiti dodatna sredstva 
za nove zdravstvene programe

2. Povečanje prihodkov na trgu
2.1. Povečano trženje gostinskih storitev 

2.2. Povečano trženje storitev pranja 

2.3. Povečano trženje zdravstvenih in labora-
torijskih storitev 

3. Znižanje stroškov materiala 
in storitev
3.1. Postavitev limitov porabe oz. stroškov 
za zdravila in zdravstveni material na nivoju        
oddelkov

3.2. znižanje stroškov za zdravila in ostali 
medicinsko potrošni material

3.3.  znižanje porabe dializnega materiala

3.4.  znižanje porabe Rtg filmov 

3.5.  znižanje cen inplantatov za ortopedske 
operacije in leče

3.6.  obvladovanje stroškov zdravil iz krvi 

3.7.  znižanje stroškov za šivalni material 

iz naslova nadomeščanja delavcev na daljših 
bolniških in porodniških odsotnostih ter 
odsotnosti zaradi starševskega varstva.  
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3.8.   znižanje stroškov za laboratorijski 
material 

3.9.  znižanje porabe pripomočkov i-gel  
 

Znižanje stroškov ostalega 
potrošnega materiala in 
storitev
Racionalizacije v službi bolnišnične 
prehrane 

aktivnosti: intenzivni nadzor poslovanja v 
službi za prehrano, prilagoditev jedilnikov za 
paciente, uvedba lažjih obrokov v enodnevni 
bolnišnici, ukinitev enega obroka hrane za 
paciente na dializi, optimiziranje števila 
jedilnikov za diete, kontrola upravičenosti 
predpisovanja dodatkov, reorganizacija dela 
v restavraciji – sprememba obratovalnega 
časa, kontrola odjavljanja obrokov.  

Racionalizacija dviga materiala iz 
skladišča 

aktivnosti: določitev limitov za porabo 
potrošnega materiala, dopolnitev programa, 
dvig samo najnujnešega in najcenejšega 
materiala.

Varčevanje z vodo, stalni pregledi oz. nadzor 
pip, mešalnih baterij in kotličkov.

aktivnosti: izvedba preventivnih predavanj 
o varčevanju z energijo, obveščanje v glasilu, 
preventivno pregledovanje instalacij in 
pravočasno odkrivanje defektov na zunanjem 
podzemnem omrežju.

Varčevanje z električno energijo in ostalimi 
energenti

aktivnosti: Prijavljanje na razpise učinkovite 
rabe energije, osveščanje zaposlenih 

- organizacija preventivnih predavanj, 
določitev osebe na vsakem oddelku, ki bo 
skrbela za racionalno rabo energije, skupni 
javni razpisi za doseganje optimalnih cen in 
pogojev dobave.

Nadzor nad porabo perila, nadzor nad 
postopki pranja, sušenja in likanja perila 
zaradi manjšega uničenja tekstila.

aktivnosti: Perilo je potrebno sortirati po 
stopnji umazanosti perila zaradi racionalne 
porabe pralnih in čistilnih sredstev. Racionalna 
izdaja perila glede na potrebe oddelkov, večji 
nadzor nad perilom glede odtujevanja perila. 
določitev standardov za uporabo perila na 
bolniško posteljo.

Znižanje stroškov pisarniškega materiala 
in tonerjev

aktivnosti: Priprava plana pisarniškega 
materiala po oddelkih in mesečno spreml-
janje odstopanj; objava pisnega navodila o 
racionalni rabi papirja in ostalega pisarniškega 
materiala; pripravi se posnetek stanja glede 
uporabe obrazcev ter se preveri namen 
njihove uporabe in možnost racionalizacije 
na tem področju.

Znižanje stroškov za nabavo strokovne 
literature

aktivnosti: Priprava pravilnika za nabavo 
strokovne literature, selektivno odobravanje 
nabav strokovne literature, uporaba elektron-
ske oblike.

Znižanje stroškov za vzdrževanje

aktivnosti: Pregled vzdrževalnih pogodb 
in pogajanja o znižanju cen, vzdrževanje v 
okviru lastnih služb, iskanje najugodnejših 
dobaviteljev za vsa področja vzdrževanja.

Nadzor nad kalibracijami in meritvami

aktivnosti: izvajanja kalibracij in meritev po 
potrebi in samo v skladu z zakonodajo, dopol-
nitev programa za evidentiranje opravljenih 
kalibracij.

Racionalizacija komunalnih storitev in 
odvoza vseh vrst smeti. 

aktivnosti: odvoz samo polnih kontejnerjev, 
boljše sortiranje odpadkov, pogajanja in pri-
dobitev popustov od izvajalcev, dogovori s 
prevzemniki, nadzor nad sortiranjem, iskanje 
najugodnejših izvajalcev.

Znižanje stroškov za storitve zunanjih 
laboratorijev

aktivnosti: evidentiranje naročanja storitev v 
zunanje laboratorije, dogovor o znižanju cen 
mikrobioloških storitev. 

Znižanje stroškov pogodbenega dela 
zunanjih sodelavcev

aktivnosti: Priprava novih cen v skladu z 
znižanimi prihodki zavoda, pogajanje z 
izvajalci.

4. Ukrepi na področju 
zniževanja stroškov dela 
Odobravanje dela preko polnega de-
lovnega časa in izrednega dela 

aktivnosti: dosledno upoštevanje Pravilnika 
o delovnem času. izredno delo se odobri le 
na osnovi pisno odrejenega dela v naprej. 
naknadna odobritev je možna le v primeru 
pisne obrazložitve s strani pooblaščene osebe 
(delovišče, vsebina dela). 

Zahteva po večji dgovornosti organizator-
jev procesov dela 

aktivnosti: Racionalna organizacija delovnega 
časa in razporejanje delavcev v okviru or-
dinacijskih časov in glede na zasedenost 
bolnišničnih kapacitet, planiranje razporedov 
dela zaposlenih mora biti razvidna iz Ris-a.

Zmanjšanje stroškov za nadomestila za 
letne dopuste – 402 dni dopustov manj

aktivnosti: implementacija Pravilnika za 
določanje dopustov iz naslova io sevanj ob 
upoštevanju določil zujF-a.

Zniževanje bolniškega staleža

aktivnosti: izvajanje preventivnih ukrepov in 
internega izobraževanja za zdravje zaposlenih, 
izvajanje kontrole bolniškega staleža.
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Ukrep
Plan za leto 

2013
Realizacija 1-9 

2013 Indeks
povečanje prihodkov iz naslova gostinskih 
storitev 10.000 11.774
trženje storitev pranja 40.000 59.652 149
povečanje prihodkov iz naslova 
samoplačniških storitev 30.000 18.200

80.000 89.626 112
zmanjšanje porabe zdravil in lek. materiala 1.033.000 853.750 83
zdravilo ecalta candidas 100.000 77.753 78
zdravilo neodolpasse 20.000 24.411 122
zdravilo albunorm 15.000 51.923 346
zdravilo bridion 20.000 19.571 98
zdravilo invanz 10.000 27.881 279
zdravilo dipeptiven 18.000 16.584 92

zdravilo fragmin cena 2012  - 2,81, 2013 - 1,53 30.000 12.383 41
znižanje porabe ostalih antibiotikov 35.000 30.000 86
znižanje porabe obvezilnega in sanitenega  
materiala 250.000 173.818 70
znižanje porabe dializnih materialov 70.000 4.977 7
znižanje porabe RTG filmov 80.000 50.553 63
znižanje cen inplantatov za ortopedske 
operacije 130.000 31.609 24
znižanje cen inplantatov - leče 50.000 24.105 48
znižanje porabe stroškov zdravil iz krvi 70.000 3.891 6
znižanje porabe šivalnega materiala 30.000 25.418 85
znižanje porabe laboratorijskega materiala 100.000 113.090 113
znižanje porabe pripomočkov I - gel in grelnih 
blazin 40.000 26.283 66
postavitev limitov porabe zdravil, zmanjšanje 
zalog 169.500
nižanje stroškov živil 64.000 0 0
racionalizacija dviga materiala iz skladišča 25.000 6.882 28
znižanje stroškov za vodo 5.000 11.719 234
znižanje stroškov za električno enrergijo 95.000 10.708 11
znižanje stroškov za nabavo strokovne 
literature 8.000 6.883 86
racionalizacija stroškov za vzdrževanje 40.000 2.751 7
racionalizacija stroškov komunalnih stroitev 12.000 1.188 10
racionalizacija storitev varovanja 11.000 2.754 25
znižanje stropkov zunanjih laboratorijev 40.000 78.604 197
znižanje stroškov za pogodbeno delo 176.608 266.185 151
znižanje stroškov za plače 939.772 330.484 35
znižanje stroškov dela, ki so vezani na plače 161.834 50.276 31
znižanje ostalih strokov dela 146.291 127.337 87
skupaj znižanje stroškov 2.792.505 1.779.521 64
Skupaj ukrepi 2.872.505 1.869.147 65
povečanje stroškov dela - regres 2012 153.750
povečanje stroškov za zdravila - draga 
zdravila 345.263
Skupaj ukrepi 2.872.505 2.368.160 82

Tabela 4:  Realizacija ukrepov Plačilo dežurstev v skladu s pravilnikom

aktivnosti: Plačilo dežurstev v skladu z 
organizacijo dela in obremenitvami v času 
dežurstva. 

Upokojitve, daljši bolniški staleži in porod-
ni dopusti se bodo nadomeščali selektivno. 
iskanje internih rešitev in prerazporeditev dela 
na sodelavce v času odsotnosti le-teh.

aktivnosti: optimizacija organizacije dela

Dnevno prilagajanje števila kadra glede na 
zahtevnost pacientov, zasedenost oddelka 
ter ordinacijski čas ambulant ter drugih 
delovišč.

aktivnosti: optimizacija organizacije dela

sprejeti ukrepi za uravnoteženje poslovanja, 
ki smo jih predvideli v okviru Finančnega 
načrta,  so v obdobju januar – september 
2013 prinesli pozitivne rezultate, kar se 
odraža v presežku prihodkov nad odhodki 
v tem obdobju. Realizacija ukrepov je vidna 
predvsem v nižji porabi materiala oziroma 
nižjih materialnih stroških, tako glede na 
realizacijo v enakem obdobju lani kot tudi 
na plan. 

LIKVIDNOST
bolnišnica je v decembru 2009 s strani 
ministrstva za zdravje pridobila sredstva 
za delno pokrivanje izgub za pretekla leta. 
s tem se je v bolnišnici izboljšala likvidnos-
tna situacija, ki pa se je s sprejetjem vrste 
interventnih zakonov za izboljšanje stanja 
javnih financ v državi oziroma poslabšanja 
makroekonomskega položaja v letih 2010 do 
2013 spet močno poslabšala. 

Na poslabšanje plačilne sposobnosti 
bolnišnice je vplivalo več dejavnikov: 

sprejem Zakona o preprečevanju •	
zamud pri plačilih. uzakonitev 30 
dnevnega plačilnega roka je za bolnišnico, 
ki je imela s pogodbami dogovorjeni 90 
dnevni plačilni rok za vse sukcesivne 
nabave, velika finančna obremenitev,
spremembe pri financiranju določenih •	
programov - ct  in mR storitve so izvzete 
iz akontacij in jih zzzs poravnava po 
izdanih fakturah v roku 30 dni,
zamik v pridobivanju sredstev s •	
strani Ministrstva za zdravje za projekt 
energetska sanacija,
znižanje sredstev s strani ZZZS•	  v skladu 
z dogovorom,
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zamik nakazila mesečnih akontacij •	
ZZZS.  

vse to je vplivalo na močno poslabšanje 
plačilne sposobnosti. obveznosti do do-
baviteljev smo poravnavali z do 30 dnevno 
zamudo (elektrika, voda, zemeljski plin, 
telefon...), ostalo pa z do 125 dnevno zamudo. 

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost
konto 22 - 

kratkoročne 
obveznosti do 

dobaviteljev

konto 24 - 
kratkoročne 
obveznosti 

do 

Skupaj stanje 
na dan 30. 9. 

2013
zapadle do 30 dni 1.039.074 145.809 1.184.883
zapadle od 30 do 60 dni 960.296 201.642 1.161.938
zapadle od 60 do 120 dni 677.460 263.199 940.659
zapadle nad 120 dni 1.051.758 1.051.758
Skupaj 2.676.830 1.662.408 4.339.238
obveznosti iz naslova amortizacije 700.060
Skupaj 2.676.830 1.662.408 5.039.298

Tabela 5: Stanje zapadlih obveznosti po dnevih zamud

izjema je zavod za transfuzijsko medicino, pri 
katerem zamuda znaša 320 dni.

odobreno kratkoročno likvidnostno posojilo 
v višini 1.000.000 euR smo dne 10.10.2013 
namenili izključno poravnavanju zapadlih 
obveznosti do dobaviteljev in delno upo-
rabnikov ekn. glede na to, da so potekale s 
strani ministrstva določene aktivnosti v zvezi 

z odobritvijo posojil bolnišnicam in so bili 
pritiski s strani dobaviteljev zelo veliki, smo 
s kreditom pokrivali predvsem obveznosti 
do dobaviteljev z zapadlostjo nad 60 dni. z 
odobritvojo drugega dela kredita pa bomo 
pokrivali predvsem zapadle obveznosti do 
uporabnikov ekn in ministrstva za zdravje.

z realizacijo sprejetih ukrepov za zagotavlja-
nje uspešnosti poslovanja v letu 2013 sicer 
uspevamo tekoče poslovati pozitivno, vendar 
pa ta  prihranek ni zadosten za izboljšanje 
likvidnostnega stanja. 

zapadle obveznosti predstavljajo 10,38% 
planiranega prihodka za leto 2013.

dodatni ukrepi, ki smo jih sprejeli v okviru 
sanacijskega programa v mesecu septem-
bru z veljavnostjo 1.10.2013,  bi morali do-
datne pozitivne učinke prinesti že v zadnejm 
tromesečju letošnjega leta, predvsem pa v 
letu 2014. 

Božidar Podobnik

tako so bila zamenjana vsa okna na zgradbi 
internega oddelka, delna zamenjava je bila 
izvedena na gradiču mostek in kamen. 
delno ali v celoti so bila izolirana podstrešja 
interne in pljučne zgradbe ter gradiča 
kamen. Poleg energetsko učinkovite 
izvedbe in vgradnje oken  je bilo potrebno 
zagotoviti tudi lesen material in prvotno 
obliko v vseh detajlih. 

v zaključni fazi je tudi montaža dveh ko-
generatorskih strojev na strehi obstoječe 
kotlovnice. konec septembra smo izvedli 
poskusni zagon mikroturbin, ki so pokazale 
ustrezne rezultate, dokončati je potrebno še 
protihrupno zaščito in pridobiti uporabno do-
voljenje za redno obratovanje. kogeneratorski 
stroj bo ob enaki porabi zemeljskega plina, 
kot je bila poraba toplovodnih kotlov, oddal 
580kW toplotne moči in 395 kW električne 

Energetska sanacija v bolnišnici 
se zaključuje

moči, kar pomeni, da bomo velik del potrebne 
toplotne energije za bolnišnico pridobili brez 
uporabe toplovodnih kotlov, za količino lastne 
proizvedene električne energije pa bo manjši 
odjem iz javnega elektro omrežja.

ustrezni končni rezultati energetske sanacije 
se bodo pokazali v letošnji kurilni sezoni. z 
rezultati vas bomo sproti seznanjali preko 
medijev.

vse zaposlene in druge uporabnike bolnišnice 
pozivam na skrajno varčevanje z vsemi 
oblikami energije, predvsem s toploto in 
električno energijo. Prostore prezračujmo v 
terminih, ko se zunanja temperatura čimbolj 
približa želeni temperaturi v prostoru. okna 
odprimo v celoti in če je le mogoče, z 
navzkrižnim odpiranjem dosežimo prepih, 
ki učinkovito prezrači prostore. Prepih naj traja 

nekaj minut, po potrebi ga ponovimo večkrat 
dnevno. izogibati se je potrebno dolgotrajni 
in stalni odprtosti oken. 

ob zaključku delovnega procesa izklopimo 
vse aparature, ki niso potrebne za običajno 
bolnišnično oskrbo in delovanje. v mislih 
imam predvsem računalnike in monitorje, 
ki tudi v času mirovanja trošijo električno 
energijo v količini, ki je primerljiva z 
eno svetilko na hodniku ali stopnišču. 
ugašajmo električno razsvetljavo povsod 
tam, kjer iz varnostnih ali drugih aktivnosti 
ni nujno potrebna osvetljenost prostora.  
Prostori, v katerih trenutno ni oseb, ne 
smejo biti razsvetljeni. za vse to lahko 
poskrbimo predvsem tisti, ki smo trenutno 
na oddelkih in službah odgovorni za delo 
in razmere. 

celotna dosedanja izvedba investicije 
energetske sanacije bolnišnice je 
sofinancirana s strani evropske unije in 
Republike slovenije. vrednost dosedanjih 
izvedb je znašala 5.200.000euR. nepovratna 
sredstva predstavljajo 90% upravičenih 

V poletnih mesecih in v septembru se je nadaljevala energetska 
sanacija bolnišnice in prešla v zaključno fazo. Zaključila so se 
dela na zamenjavi stavbnega pohištva in izolacija podstrešij na 
zgradbah, ki so uvrščena med kulturno dediščino Slovenije. 
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stroškov, od tega predstavljajo namenska 
sredstva kohezijskega sklada, opredeljena 
v okviru prednostne usmeritve »energetska 
sanacija in trajnostna gradnja stavb«, v 

okviru operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture za 
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 
»trajnostna raba energije,« 85%-ni delež in 

Republika slovenija v okviru iste prioritete 
15%-ni delež. vse financiranje s strani eu in 
Rs tečejo v skladu s podpisano pogodbo in 
predvidenim terminskim planom.
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23. seja Sveta zavoda 
Splošne bolnišnice 
Novo mesto
V ponedeljek, dne 30. septembra 2013, je potekala 23. seja 
Sveta zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto, v okviru katere 
je Svet zavoda med drugim obravnaval Poročilo o poslovanju 
Splošne bolnišnice Novo mesto v obdobju januar – junij 2013 in 
Sanacijski program za leto 2013.  

splošna bolnišnica novo mesto je v obdobju 
januar – junij 2013 realizirala delovni program 
v akutni bolnišnični obravnavi za 6 % nad 
planiranim številom sPP oz. 4,66 % nad 
planiranim številom uteži. v specialistično 
ambulantni dejavnosti je realizacija števila 
točk nad planom za 7 %, realizacija v številu 
obiskov pa za 4 % nad planom. v dializni 
dejavnosti je realizacija delovnega programa 
v višini 100 % glede na plan. 

v obdobju januar – junij 2013 splošna 
bolnišnica novo mesto izkazuje presežek 
prihodkov nad odhodki v višini 14.492 euR, 
kar pomeni 0,06 % v celotnem prihodku. 

splošna bolnišnica novo mesto bo poslovanje 
v letu 2013 zaključila s presežkom prihodkov 
nad odhodki. Realizacija ukrepov, ki so bili 
sprejeti v okviru Finančnega načrta za leto 
2013 nakazuje, da bo poslovanje tudi konec 
leta 2013 pozitivno.

kljub temu, da je trenutno poslovanje splošne 
bolnišnice novo mesto pozitivno, pa je zaradi 
izgub v preteklih letih, pa tudi zaradi spre-
menjenih okoliščin financiranja zdravstvenih 
storitev, tekoče poslovanje zelo oteženo, 
zaradi česar je splošna bolnišnica novo mesto 
zaprosila za odobritev likvidnostnega kredita 
pri zakladnici ezR. 

glede na to, da je bila med pogoji za 
pridobitev likvidnostnega kredita izdelana 
ocena denarnih tokov, iz katere je razviden 
vir za vračilo kredita, je svet zavoda v 
okviru sanacijskega programa za leto 2013 
obravnaval in sprejel dodatne ukrepe za 
zagotavljanje uravnoteženega poslovanja v 
letu 2013 in 2014. dodatni ukrepi se nanašajo 
na povečanje prihodkov, učinkovitejšo 

organizacijo dela, učinkovitejšo porabo zdravil 
in zdravstvenega materiala, učinkovitejše 
opravljanje na ostalih področjih (npr. 
racionalna raba pisarniškega materiala, skupni 
javni razpisi). splošna bolnišnica novo mesto 
bo realizacijo dodatnih ukrepov lahko dosegla 
le, če bomo vsi skupaj vložili dodatne napore, 
ki bodo prispevali k realizaciji dodatnih 
ukrepov. 

svet zavoda se je seznanil tudi z infor-
macijo, da je mira Retelj, direktorica splošne 
bolnišnice novo mesto, na dan 17.09.2013 
izpolnila pogoje za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine. glede na to, da jo je svet 
zavoda na 11. seji dne 23.11.2011 s 01.01.2012 
imenoval za direktorico splošne bolnišnice 
novo mesto za 4-letno mandatno obdobje in 
da je vlada Republike slovenije s sklepom št. 
01414-21/2012/3 z dne 20.09.2013 soglašala z 
imenovanjem, je svet zavoda na podlagi 188. 
člena zakona o uravnoteženju javnih financ in 
ob upoštevanju pojasnil ministrstva za pravo-
sodje in javno upravo, št. 007-1107/2012/1 z 
dne 29.06.2012, sklenil, da se za dokončanje 
mandata sklene dogovor o nadaljevanju 
delovnega razmerja, in sicer za čas trajanja 
mandata, to je do 31.12.2015. 

POVABILO
Spoštovani sodelavci,

letošnje prednovoletno 
srečanje 

zaposlenih SB Novo mesto

bo v torek 17. 
decembra 2013, ob 

18.00 uri

v  Kulturnem centru Janeza 
Trdine 

v Novem mestu.

* * *

Prisrčno povabljeni, 
da si rezervirate 
čas za druženje, 

mi pa bomo poskrbeli, 
da boste ob izbranem 

programu 
in pogostitvi
dobre volje

nazdravili prihajajočemu 
letu 2014.
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Vanja Cekuta

v prvi polovici leta 2013 so na podlagi 
sklepa sveta zavoda, sprejetega na 19. seji 
dne 02.04.2013, potekala volilna opravila za 
izvolitev dveh predstavnikov delavcev v svet 
zavoda splošne bolnišnice novo mesto in za 
izvolitev delavskega zaupnika. 

glasovanje je bilo v skladu z rokovnikom 
volilnih opravil izvedeno dne 12.06.2013. 
volilna komisija je na podlagi zapisnikov 
volilnih odborov in zapisnika o predčasnem 
glasovanju ugotovila, da se je od 947 volilnih 
upravičencev glasovanja, ki se je opravilo 
dne 12.06.2013, udeležilo 395 delavcev z 
aktivno volilno pravico, to je 41,71 % vseh 
volilnih upravičencev, kar je manj kot polovica 
delavcev z aktivno volilno pravico, zaradi česar 
je volilna komisija dne 13.06.2013 izdala sklep, 
s katerim je odločila, da so volitve za izvolitev 
dveh predstavnikov delavcev v svet zavoda 
splošne bolnišnice novo mesto in za izvolitev 
delavskega zaupnika,  neveljavne.

glede na to, da je nove volitve v skladu s 1. 
odstavkom 42. člena zakona o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju, v primeru, če se 
je volitev udeležila polovica ali manj kot 
polovica delavcev, mogoče izvesti šele po 

Volitve dveh predstavnikov delavcev v 
svet zavoda in delavskega zaupnika

šestih mesecih, je svet zavoda na 23. seji 
dne 30.09.2013 sprejel sklep o razpisu novih 
volitev. 

Glasovanje za izvolitev dveh predstavnikov 
delavcev v Svet zavoda Splošne bolnišnice 
Novo mesto in za izvolitev delavskega 
zaupnika bo potekalo dne 29.01.2014.

Vse zaposlene, ki imajo aktivno volilno 
pravico pozivamo, da z aktivnim 
sodelovanjem in udeležbo na volitvah na 
dan glasovanja prispevate k veljavnosti 

volitev ter z izvolitvijo dveh predstavnikov 
delavcev v Svet zavoda zagotovite 
nemoteno delovanje organa upravljanja 
Splošne bolnišnice Novo mesto.

NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST JE 
AKTIVNO SODELOVATI PRI VODENJU 
IN UPRAVLJANJU BOLNIŠNICE PREKO 
PREDSTAVNIKOV ZAPOSLENIH V SVETU 
ZAVODA, ZATO LEPO VABLJENI NA 
VOLITVE 29.01.2014!

aktualno

interoperabilna hrbtenica je infrastruktura 
za varno, kakovostno in učinkovito komu-
nikacijo med izvajalci. vsak izvajalec bo lahko 
del svoje dokumentacije v elektronski obliki 
dal v souporabo tudi drugim izvajalcem. ti 
bodo, ko bodo podatke potrebovali, po 

Vključitev bolnišnice v projekt e-zdravja 

Interoperabilna hrbtenica
Splošna bolnišnica Novo mesto se je 18.6.2013 vključila v projekt eZdravja interoperabilna 
hrbtenica, ki bo omogočala povezovanje različnih zdravstvenih izvajalcev z različnimi 
informacijskimi sistemi v Sloveniji, na ta način povečala dostopnost do zdravstvenih podatkov 
pacienta in omogočala učinkovitejšo izmenjavo zdravstvene dokumentacije med različnimi 
izvajalci zdravstvenih storitev.

vnaprej določenih strogih pravilih zaradi 
varovanja osebnih podatkov te dokumente 
prevzeli. trenutno je omogočena predvsem 
elektronska souporaba oziroma izmenjava 
odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, z 
dodajanjem novih vrst dokumentov pa bo v 

nekaj letih zagotovljena celovita elektronska 
izmenjava podatkov in dokumentov.

več informacij o interoperabilni hrbtenici 
lahko pridobite na spletni strani mz http://
nio.ezdrav.si/.
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Marjanca Čegovnik

ker na področju zdravstvenega varstva v 
Republiki sloveniji nimamo strokovnih kri-
terijev, s katerimi bi lahko določili potrebni 
zdravstveni tim za posamezno storitev oz. za 
vsako delovišče ali dejavnost posebej, smo 
na področju zdravstvene nege že pred leti 
pripravili predlog kadrovskih normativov. 

v letu 2002 so bili na svetu zavoda v 
univerzitetnem kliničnem centru ljubljana 

potrjeni »Minimalni kadrovski standardi za 
zdravstveno nego« (8. seja sveta kliničnega 
centra ljubljana, 31.5.2002), v letu 2006 je 
te standarde dopolnil in potrdil Razširjeni 
strokovni kolegij za zdravstveno nego 
(Rskzn). v letu 2008 je takratna ministrica 
za zdravje zofija mazej kukovič imenovala 
komisijo za definiranje normativov in 
obsega dela na sekundarnem in terciarnem 
nivoju za zdravstveno nego, sestavljeno iz 
predstavnikov stroke, ministrstva za zdravje 
in zavoda za zdravstveno zavarovanje 
slovenije, ki je do decembra 2008 opredelila 
kadrovske normative in obseg dela 
diplomiranih medicinskih sester (dipl.m. s.), 
diplomiranih babic in zdravstvenih tehnikov 
(zt) na sekundarnem in terciarnem nivoju 
zdravstvene nege. 

v tem obdobju so predstavniki zbornice 
zdravstvene in babiške nege slovenije – zveze 

Modra knjiga standardov in normativov 
v zdravstveni in babiški negi in oskrbi
V četrtek, 17. oktobra, smo imeli predsedniki SDZNS sindikalnih 
enot in člani republiškega odbora izobraževanje, katerega 
glavna tema je bila »Modra knjiga standardov in normativov v 
zdravstveni in babiški negi in oskrbi« 

strokovnih društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov slovenije 
(zbornice – zveze) izdelali predlog kadrovskih 
standardov za zdravstveno nego na primarni 
ravni. opredeljeni so bili kadrovski standardi 
v ambulanti splošne/družinske medicine, pri 
izvajanju zdravstvene nege v nujni medicinski 
pomoči in prevozu pacienta ter na področju 
patronažnega varstva. Predlogi kadrovskih 
standardov so bili predstavljeni vsem 
ministrom za zdravje, ki so bili imenovani na 
to funkcijo od leta 2006 dalje. za področje 
socialnega varstva so bili oblikovani standardi 
aprila 2013. 

Pri oblikovanju kadrovskih normativov je 
potrebno izhajati iz strategije razvoja zdravst-
vene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega 
varstva v Republiki sloveniji za obdobje od 
2011 do 2020, kjer je opredeljeno,...«da 
ministrstvo za šolstvo in šport vpis za 
izobraževanje na srednješolskih strokovnih in 
poklicnih programih postopoma znižuje, kot 
smo si v stroki zastavili piramido obračanja 
zaposlenih v zdravstveni negi, v razmerju 
70:30 v korist diplomiranih medicinskih 
sester/zdravstvenikov. Prav tako je v socialno 
varstvenih zavodih in drugod potrebno posto-
poma zamenjevati bolničarje - negovalce z 
zdravstvenimi tehniki,  bolničarje - negovalce 
pa je potrebno dodati v tim patronažne 
medicinske sestre.« 

»Potrebna je postopna zamenjava v 
kadrovski strukturi dejavnosti zdravstvene 
nege in oskrbe v zdravstvenih, socialnih 
in drugih zavodih v korist diplomiranih 
medicinskih sester, predvsem na tistih de-
lovnih mestih, kjer zahtevnost zdravstvene 
obravnave zahteva vii. stopnjo izobrazbe. 
iz načrta kadra v zdravstveni negi in oskrbi 
mora biti razviden letni načrt povečanega 

zaposlovanja diplomiranih medicinskih sester 
in sofinanciranja izobraževanja obstoječega 
srednješolsko izobraženega kadra na 
visokošolskih programih - zdravstvena 
nega.« 

»menedžment zdravstvene nege in oskrbe, 
skupaj z drugimi člani vodstva zavoda, opredeli 
dejanske potrebe po diplomiranih medicinskih 
sestrah v skladu s kadrovskimi normativi iz 
leta 2005, pri čemer naj upošteva dokumente, 
sprejete na Rskzn, potrebe procesa dela in 
zahtevnosti zdravstvene obravnave za vse 
tri nivoje zdravstvenega varstva. ta delovna 
mesta naj tudi sistemizira.«

komisija je potrebe po izvajalcih zdravstvene 
nege utemeljila na podlagi dokumenta: 

neto kadrovski normativ za izvajalce zdravst-
vene nege v 24 urah na modelu kliničnega 
oddelka, sestavljenega iz bolniškega oddelka, 
enote intenzivne nege in intenzivne terapije 
in večletne analize podatkov o številu hos-
pitaliziranih pacientov v skladu s slovensko 
kategorizacijo zahtevnosti bolnišnične 
zdravstvene nege (skzbzn). 

Predlagani kadrovski standardi temeljijo 
na preverjenih in mednarodno primerljivih 
kriterijih:

za bolnišnični del sekundarne ravni•	  
je podlaga ugotavljanja normativov 
in obsega dela v zdravstveni negi 
Slovenska kategorizacija zahtevnosti 
zdravstvene nege (skzbzn), ki jo je kot 
orodje za izračun kadra v zdravstveni negi  
sprejel zdravstveni svet (zdravstveni svet, 
nov. 2011), ob upoštevanju razmejitve del 
in nalog med zt in dipl.m.s. ter dokument 
»Poklicne aktivnosti in kompetence v 
zdravstveni in babiški negi« (zbornica – 
zveza, 2008 in s kasnejšimi dopolnitvami) 
in na te dokumente vezani strokovni 
standardi in izračun kadrov, ki izhaja iz 
večletne analize kategoriziranja pacientov 
v slovenskih bolnišnicah (2007 – 2010). 
za oceno stanja•	  v ambulantni in 
diagnostično terapevtski dejavnosti 
na sekundarni ravni in terciarni ravni 

aktualno
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so podlaga »Minimalni kadrovski 
standardi« (Rskzn, 2006) in 
Splošni sporazum za leto 2008, 
ki opredeljuje priznano število 
kadra s strani večinskega plačnika 
zdravstvenih storitev.
temeljna podlaga za obravnavo in •	
usklajevanje izvajanja zdravstvene 
nege skladno s kompetencami, 
določanje obremenjenosti 
izvajalcev zn in določanje vrste 
ter števila kadrov zdravstvene 
nege v ambulanti družinske 
medicine (adm) sta dokumenta: 
»Poklicne aktivnosti in 
kompetence v zdravstveni 
in babiški negi« (2008) in 
»Aktivnosti zdravstvene nege 
za diplomirane medicinske 
sestre in tehnike zdravstvene 
nege v ambulanti družinske 
medicine« (2011).
za •	 področje patronažnega 
varstva utemeljujejo kadrovski 
standard dokumenti: »Patronažno 
varstvo in patronažna zdravstvena 
nega - nadgradnja in prilagajanje 
novim izzivom (Rskzn, 2006),  Resolucija 
o nacionalnem planu zdravstvenega 
varstva 2008 - 2013 »Zadovoljni 
uporabniki in izvajalci zdravstvenih 
storitev Republike Slovenije« (državni 
zbor Rs, 2008) in »Aktivnosti zdravstvene 
nege v patronažnem varstvu« (Rskzn, 
2011).
kadrovski standardi izvajanja zdravstvene •	
nege v nujni medicinski pomoči in pri 
prevozu pacienta temeljijo na novelaciji 
Pravilnika o službi nujne medicinske 
pomoči (ur. list Rs, št. 106/2008 in 
57/2007) in Pravilniku o prevozih 
bolnikov (ur. list Rs 109/2009).
kadrovski standardi •	 na področju 
socialnovarstvene dejavnosti: soci-
alnovarstveni zavodi niso ustrezno 
razvrščeni, saj se obravnavajo kot izvajalci 
na primarni ravni. dejstvo je, da v celoti 
ni možno primerjati kategorizacije po 
modelu san joacim, kar so testirali in 
prinaša neprimerljive rezultate, saj zelo 
hitro dosežejo iii. kategorijo na podlagi 
zagotavljanja osnovnih življenjskih 
aktivnosti, na sekundarni ravni pa se k 
tem pridruži še veliko število negovalnih 
intervencij po naročilu zdravnika.

Predlog je oblikovan na podlagi vključevanja 
bolničarja v oskrbni del obravnave stanoval-
cev in na podlagi rezultatov v času testiranja 
oziroma evidentiranja opravljenih aktivnosti 
zdravstvene nege in oskrbe po posameznih 
profi lih.

Po večletnih prizadevanjih je tako stroka 
zdravstvene in babiške nege oblikovala 
Modro knjigo standardov in normativov 
v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi, 
ki predstavlja zapolnitev dosedanje vrzeli na 
področju kadrovanja, izobraževanja, vodenja, 
kakovosti, varnosti, tako za paciente kot za 
zaposlene v zdravstveni in babiški negi in 
oskrbi v državi, dokument, na katerega smo 
ponosni in ki bi ga že velikokrat v preteklosti 
nujno rabili.

minimalni kadrovski standardi  za zdravstveno 
nego temeljijo na dveh strokovno vsebinskih 
podlagah:

na razvrščanju hospitaliziranih pacientov •	
v štiri kategorije zahtevnosti zdravstvene 
nege (kategorizacija zdravstvene nege),
na razmejitvi del in nalog v negovalnem •	
timu oz. na poklicnih aktivnostih in 
kompetencah v zdravstveni in babiški 
negi (1997, 2008).

Kategorizacija je s strani ministrstva priz-
nana od leta 2011 in jo lahko uporabimo kot 

dokazano orodje težavnosti pacien-
tov na posamičnih oddelkih.

Minimalni kadrovski normativi 
za ambulante in diagnostično 
terapevtsko dejavnost temeljijo 
na razmejitvi del in izkustvenih 
standardih ter primerjavo s 
tujino (mednarodna strokovna 
združenja, priporočila icn, WHo), 
primerjavo med priznanimi (zzzs) 
in strokovno utemeljenimi kadri 
(Rskzn).

dokument je bil potrjen na 11. 
korespondenčni seji Razširjenega 
strokovnega kolegija za zdravstveno 
nego pri ministrstvu za zdravje dne 
13.5.2013 in na korespondenčni seji 
upravnega odbora zbornice - zveze 
dne 13.5.2013. Republiški odbor 
sindikata delavcev v zdravstveni 
negi slovenije se je z dokumentom 
seznanil.

dokument je bil težko pričakovan in 
bo zagotovo požel zanimanje tako 
med strokovno kot splošno javnostjo, 

med sodelavci v timih v zdravstvenih, so-
cialno varstvenih, izobraževalnih in drugih 
zavodih, pri plačniku, drugih sindikatih, 
pri vodilnih v zdravstvu, na pristojnih 
ministrstvih in drugod.

to je »živ« dokument, ki se bo zagotovo 
dopolnjeval, spreminjal in prilagajal potre-
bam pacientov in možnostim družbe, 
da skozi ustrezno število zdravstvenih 
delavcev in sodelavcev zagotavlja svojim 
prebivalcem v Republike sloveniji varno in 
kakovostno zdravstveno in babiško nego 
ter oskrbo. 

v stroki verjamejo, da bomo skupaj zmogli 
nadgrajevati skozi kadrovske standarde 
optimalne pogoje, da bomo tudi v zdravst-
veni in babiški negi ter oskrbi lahko bolje, 
bolj racionalno, kakovostno, humano in 
varno delali. 

v teh časih složnost in strpnost potrebu-
jemo tudi ob razgrnitvi naših ključnih 
dokumentov, bolj kot kadarkoli. Hvala za 
podporo in srečno naprej. 

Viri:
Strokovno	izobraževanje	predsednikov	SDZNS	dne	•	
17.10.2013
http://www.sdzns.si/•	
http://www.zbornica-zveza.si/•	

aktualno

»Patronažno 

primerjavo med priznanimi (zzzs) 
in strokovno utemeljenimi kadri 
(Rskzn).

dokument je bil potrjen na 11. 
korespondenčni seji Razširjenega 
strokovnega kolegija za zdravstveno 
nego pri ministrstvu za zdravje dne 
13.5.2013 in na korespondenčni seji 
upravnega odbora zbornice - zveze 
dne 13.5.2013. Republiški odbor 
sindikata delavcev v zdravstveni 
negi slovenije se je z dokumentom 
seznanil.

dokument je bil težko pričakovan in 
bo zagotovo požel zanimanje tako 
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Luka Ficko

kultura organizacije

Zaradi želje in potrebe po kakovostnejši 
in varnejši obravnavi pacientov se je 
Splošna bolnišnica Novo mesto pred več 
kot desetimi leti odločila za sistematično 
uvajanje celovite kakovosti. V Splošni 
bolnišnici Novo mesto se zavedamo, da 
so zahteve in pričakovanja pacientov po 
kakovostni in varni obravnavi vse večja, 
zato z učinkovitim upravljanjem procesov 
v bolnišnici zagotavljamo naše razvojne 
usmeritve, izpolnjujemo zahteve pacien-
tov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in 
družbenega okolja. Varna in visoko kako-
vostna zdravstvena obravnava vsakega 
pacienta je prioriteta vsakega izvajalca 
zdravstvenih storitev.

v bolnišnici so tudi letošnjo jesen potekale 
presoje vodenja in zagotavljanja sistema 
kakovosti. v mesecu septembru je potekala 
notranja presoja sistema kakovosti po stan-
dardih iso 9001 in dnv dias ter redna letna 
zunanja presoja po zahtevah omenjenih 
standardov. 

v mesecu oktobru je bila izvedena letna pre-
soja skladnosti sistema kakovosti z zahtevami 
standarda iso 9001. 

Pri notranji presoji je letos sodelovalo 
47 presojevalcev. v vlogi presojevalcev so 

Sistem vodenja kakovosti v  
Splošni bolnišnici Novo mesto

bili zaposleni v splošni bolnišnici. skupine 
presojevalcev so bile sestavljene iz treh 
posameznikov različnih profilov, kar zagotavlja 
zelo širok spekter na presojano področje. 
ugotovitve notranje presoje so razdeljene 
v štiri skupine, in sicer v neskladnosti (to so 
ugotovitve stanja, ki ni skladeno z zahtevami 
standardov, katere ima vpeljane bolnišnica), 
priporočila (to so ugotovitve, ki opredeljujejo 
priporočila za izboljšanje in optimizacijo 
procesov), potrditev stanja (gre za ugotovitve, 
ki potrjujejo, da se procesi izvajajo skladno 
z zahtevami standardov) in primeri dobre 
prakse (to so ugotovitve, ki opredeljuje dobre 
prakse v posameznih procesih dela). 

ugotovljenih je bilo 9 neskladnosti, 40 
priporočil, 24 potrditev stanja in trije primeri 
dobri prakse. kot novost oziroma kot 
pripomoček pri izvajanju notranjih presoj 
je bil letos uveden tudi obrazec, na katerem 
so opredeljena področja zahtev standardov 
dnv dias in iso 9001. obrazec so presojevalci 
dobro sprejeli, saj so menili, da jim služi kot 
dober pripomoček za učinkovito in uspešno 
izvedbo notranjih presoj. 

Presoja skladnosti procesov z zahtevami 
standarda DNV DIAS je potekla v splošni 
bolnišnici tri dni. mednarodna presojevalska 

ekipa je bila sestavljena iz treh presojevalcev 
in enega opazovalca. Presojevalci so presojali 
3 področja, ki vključujejo vse opredeljene pro-
cese dela v bolnišnici in sicer klinični del, okolje 
in sistem kakovosti. Po končani presoji so 
vodstvu bolnišnice, predstojnikom oddelkov, 
glavnim medicinskim sestram, vodjem služb 
in ostalim zaposlenim predstavili neuradne 
ugotovitve presoje. uradno poročilo presoje 
v bolnišnici še nismo prejeli.

konec meseca oktobra je potekala redna 
letna presoja skladnosti delovanja 
bolnišnice z zahtevami standarda ISO 
9001. tričlanska presojevalska ekipa je pre-
sojala naslednja področja oziroma procese 

v bolnišnici: vodenje bolnišnice, 
infekcijski oddelek, patocitološki 
oddelek, interni oddelek, socialno 
službo, lekarno, očesni oddelek, 
negovalni oddelek, vodenje 
sistema kakovosti in radiološki 
oddelek.

svoje neuradne ugotovitve so po 
zaključeni presoji predstavili vod-
stvu bolnišnice. uradno poročilo 
pričakujemo v naslednjih dneh.

dejstvo je, da se v splošni 
bolnišnici vsako jesen izvajajo 
presoje skladnosti našega delo-
vanja z zahtevami mednarodnih 
certifikatov, katere bolnišnica ima, 
in da se posledično s tem tudi 
moti redni proces dela, vendar 
je dodana vrednost presoj, ki se 

kaže v vsakoletni optimizaciji naših procesov 
dela in predvsem v kakovostnejši in varni 
obravnavi pacienta, izredno velika. skozi leta 
uvajanja celovite kakovosti v bolnišnici smo 
prišli do spoznanja, da le nenehen razvoj 
in optimizacija procesov, ki je prvenstveno 
usmerjena v kakovostno in varno obravnavo 
pacientov in zaposlenih, zagotavlja napredek 
in razvoj bolnišnice. Potrebno je poudariti, 
da je bilo pri zaposlenih, ki so sodelovali v 
procesu presoj, videti veliko angažiranost in 
pripravljenost na sodelovanje, kar so potrdili 
tudi zunanji presojevalci.
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Darja Glavan

s staranjem ljudje pogosto postanejo 
pozabljivi. ne le starejši, tudi mlajši ljudje 
pogosto pozabljajo stvari, še posebej, kadar 
so zamišljeni, utrujeni ali zelo obremenjeni. 
normalno je, če kdaj pozabite na rojstni dan 
prijatelja ali kje ste pustili ključe avtomobila. 
tako pozabljanje je sicer neprijetno, vendar pa 
ne ovira pomembno uspešnosti posameznika. 
če pa se pozabljanje stopnjuje, je to lahko 
prvi znak bolezenskih sprememb, demence. 
bolniki z demenco ne pozabijo le, kje so ključi, 
ampak tudi to, zakaj se ključi sploh uporabljajo. 
Pozabijo ime prijatelja. ali ga ob srečanju niti 
ne prepoznajo. ne spomnijo se, kaj so počeli 
pred eno uro. ne le, da občasno kako stvar 
založijo, stvari spravljajo na nenavadna mesta, 
npr. časopis pospravijo v hladilnik.

Kaj je Alzheimerjeva bolezen?
alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok 
demence. je bolezen, ki na še nepopolnoma 
pojasnjen način povzroča spremembe v 
možganih. v možganih bolnikov se odlagajo 
določene snovi, to pa postopno privede do 
odmiranja možganskih celic (nevronov). 
zmanjševanje števila nevronov pri bolniku se 
navzven kaže z upadanjem spoznavnih spo-
sobnosti oz. kot napredujoča demenca. zato 
govorimo tudi o alzheimerjevi demenci.

alzheimerjeva bolezen je kronična pro-
gresivna nevrodegenerativna bolezen, pri 
kateri so v ospredju znaki demence. Potrditev 
diagnoze temelji na patognomoničnih spre-
membah, ki jih imenujemo amiloidni plaki 
in nevrofibrilarne pentlje. leta 1907 jih je pri 
opazovanju možganov 51-letne bolnice, ki je 
trpela za dolgoletno napredujočo demenco, 
odkril alois alzheimer. 

21. september - svetovni dan 
Alzheimerjeve bolezni
Po neuradnih statistikah naj bi imelo Alzheimerjevo bolezen preko 26 milijonov ljudi, to število 
pa naj bi se do leta 2060 podvojilo. V Sloveniji je približno 20 000 bolnikov. S tem Alzheimerjeva 
bolezen ne predstavlja več zgolj problema vsakega posameznika, temveč tudi širši socialno-
politični problem, ki zahteva obravnavo na različnih ravneh. V različnih znanostih, ki se ukvarjajo z 
Alzheimerjevo boleznijo, je v zadnjem času še posebej relevantno vprašanje, kako diagnosticirati 
bolezen že v najzgodnejših fazah.

Pri alzheimerjevi bolezni se degenerativne 
spremembe najprej začnejo v področjih, ki 
so pomembni za nastanek dolgotrajnega 
spomina. 

alzheimerjeva bolezen predstavlja 70 % 
vseh oblik demenc. Po pogostosti ji sledijo 
demence zaradi možgansko-žilnih bolezni, 
frontotemporalna demenca, demenca pri 
Parkinsonovi bolezni in demenca zaradi 
alkoholizma.

alzheimerjeva bolezen in večina ostalih 
demenc je progresivnih in ireverzibilnih. 
demenco včasih težko ločimo od benigne 
pozabljivosti starostnikov. Po 85. letu starosti 
namreč le redki posamezniki ohranijo 
neokrnjene spominske sposobnosti. v 
primerjavi z alzheimerjevo boleznijo je za 
benigno pozabljivost starostnikov značilna 
manjša progresivnost upada spoznavnih 
funkcij in nekoliko manjša oviranost pri 
vsakodnevnih opravilih.

Prvi znak Alzheimerjeve 
demence
alzheimerjeva demenca se običajno 
začne počasi, neopazno, nato pa posto-
pno in dokaj enakomerno napreduje. Prvi 
znak alzheimerjeve demence je izguba 
kratkoročnega spomina. čeprav bolnik lahko 
pravilno pove, kje je živel in delal pred 
desetletji, kdaj se je poročil in brez težav 
navede rojstne datume otrok, se morda 
ne bo spomnil, kaj je pred pol ure jedel za 
kosilo. bolniki izgubijo voljo do dela ali drugih 
aktivnosti, ki so bile do tedaj zanje zanimive, 
dajejo občutek, da so se polenili. ne kažejo 
več tolikšnega zanimanja za dogajanja v 
okolici ali za družabna srečanja.

 Histopatološka slika senilnih plakov 
v možganski skorji človeka z Alz. 
demenco

 Zdravi možgani

 Oboleli možgani

z napredovanjem bolezni se težave 
stopnjujejo:

Pozabljati pričnejo tudi osnovne, •	
enostavne stvari, kot npr. imena prijateljev 
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in sorodnikov, pogosto uporabljane 
telefonske številke ali naslove.
ne spomnijo se več, kako priti v trgovino •	
ali nazaj domov, zato se pogosteje izgubijo. 
ker pozabljajo, kam so spravili svoje stvari, 
postanejo sumničavi ali vznemirjeni, svojce 
pa pogosto obtožujejo kraje.
zaradi stopnjevanja težav s spominom in •	
upada ostalih sposobnosti se stopnjujejo 
tudi napetost, obupanost ali občutki 
manjvrednosti. 
Postopno se zmanjšuje sposobnost •	
razumevanja in presoje. med pogovorom 
teže najdejo posamezne besede ali jih 
izpuščajo, težko sledijo dolgim zahtevnim 
pogovorom.
ne morejo več samostojno urejati finančnih •	
zadev ali samostojno potovati. Potrebujejo 
vedno več nadzora in tudi več vzpodbud pri 
aktivnostih, ki jih veselijo in jih še zmorejo.
Popuščati začnejo naučene socialne zavore, •	
razkrivajo zaupne stvari, brezbrižni so do 
napak in omejitev, zaradi katerih bi bili prej 
v zadregi.
Hitro se zjočejo ali razjezijo, vendar pa •	
se tudi hitro umirijo, kot da se ne bi nič 
zgodilo.

kasneje ne prepoznajo niti najbližjih sorod-
nikov ali pa prepoznajo povsem neznane 
osebe kot znance iz preteklosti. Pogovarjajo 
se z navideznimi osebami ali z lastno podobo, 
ki jo vidijo v ogledalu. ne znajdejo se več niti v 
lastnem domu. najpogosteje ne vedo pravil-
nega datuma, leta, kot tudi ne, kje se nahajajo. 
vedno potrebujejo stalen nadzor, ker lahko 
pustijo prižgan plin ali spijejo čistila, ki so 
jim dosegljiva, misleč, da so užitna. nadzor 
je potreben tudi v nočnih urah, saj jih pogosto 
muči nespečnost.

težave, povezane z alzheimerjevo demenco, 
zato ne prizadenejo le bolnikov, temveč so 
veliko breme tudi za svojce ali druge osebe, 
ki za bolnika skrbijo. čeprav je najprimernejše 
domače okolje, v katerem so preživeli večino 
življenja, je pogosto potrebno poskrbeti 
za nastanitev v ustanovi, kjer lahko zanje 
ustrezno poskrbijo.

Kdo lahko zboli za 
Alzheimerjevo boleznijo?
število bolnikov z alzheimerjevo demenco hitro 
narašča, predvsem zaradi staranja prebivalstva. 
Prav tako narašča tudi število raziskav o tej 
bolezni; kljub temu pa zaenkrat še ni znano, 
kaj alzheimerjevo demenco povzroča. Prav 

tako ni popolnoma pojasnjeno, zakaj nekateri 
ljudje zbolijo za alzheimerjevo demenco, 
drugi pa ne. najpomembnejši dejavnik pri 
nastanku alzheimerjeve demence je starost. 
alzheimerjeva bolezen večinoma prizadene 
starejše od 65 let, pred 50. letom se bolezen 
zelo redko pokaže. zanjo zboli od 5 do 10 % 
vseh starejših od 65 let, z naraščajočo starostjo 
pa se delež dementnih hitro povečuje – med 
80 do 90 let starimi je že skoraj 15 % bolnikov 
s to obliko demence. Pomembna je tudi ded-
nost. ljudje, ki imajo bolnika z alzheimerjevo 
demenco med bližnjimi sorodniki, imajo 
večjo možnost, da bodo tudi sami zboleli za 
to boleznijo. Pomembno vlogo pa ob tem igra 
tudi veliko še neznanih dejavnikov. zato je še 
nemogoče napovedati, pri kom se bo bolezen 
pojavila in pri kom ne.

Zdravljenje
alzheimerjeva bolezen še ni ozdravljiva, saj 
kljub zdravljenju bolezenski proces napreduje. 
ne glede na to pa je zdravljenje te bolezni z 
zdravili izredno pomembno, saj lajša posledice 
bolezni. zdravljenje lahko bistveno izboljša 
funkcioniranje bolnika in upočasni napre-
dovanje znakov bolezni. zdravila izboljšajo 
mišljenje in spomin bolnika, dnevna opravila 
postanejo tako lažja, manj pa je tudi ve-
denjskih motenj bolnika. vse to razbremeni 
tudi svojce, ki porabijo manj časa za nego 
bolnika z alzheimerjevo demenco, bolniki pa 
lahko dlje časa ostanejo v domačem okolju. 
Pomembno je dognati vzrok težav, saj se 
zdravljenja različnih bolezni, ki povzročajo 
demenco, povsem razlikujejo. Predvsem 
alzheimerjevo bolezen, ki je najpogostejši 
vzrok, je treba odkriti čimprej, saj so zdravila 
najbolj učinkovita v začetni fazi bolezni.

Kakšna zdravila so na voljo?
zdravila proti alzheimerjevi bolezni so na 
voljo manj kot 10 let. najpomembnejša zdravila 
spadajo v skupino zaviralcev encima acetilholin-
esteraze. z zaviranjem encima acetilholinesteraze 
povečajo koncentracijo acetilholina, ki je eden 
izmed prenašalcev impulzov med živčnimi celi-
cami v možganih in je pomemben za spoznavne 
sposobnosti. količina acetilholina je namreč pri 
alzheimerjevi bolezni zaradi propadanja živčnih 
celic zmanjšana, zdravila prek povečanja koncen-
tracije acetilholina izboljšajo spoznavne sposob-
nosti. zdravila posredno izboljšajo tudi nekatere 
druge znake demence, npr. vedenje in vsakod-
nevno funkcioniranje bolnika. ker pa bolezenski 
proces kljub zdravljenju napreduje, je izboljšanje 
ob zdravljenju z zdravili le prehodno in traja okoli 

enega leta. kasneje demenca napreduje, zdravila 
pa to napredovanje upočasnijo.

Poleg zdravljenja prizadetih spoznavnih 
sposobnosti z zaviralci acetilholinesteraze 
pa je pomembno tudi zdravljenje dodatnih 
simptomov alzheimerjeve demence, npr. 
nemira, depresije, motenj spanja.

Blaga oblika Alzheimerjeve 
bolezni
z napredovanjem alzheimerjeve bolezni se 
slabljenje spomina nadaljuje, spremembe 
drugih kognitivnih funkcij postanejo očitno 
izražene. bolniki se lahko na primer izgubijo in 
so neorientirani, imajo težave pri rokovanju z 
denarjem in plačevanjem računov, ponavljajo 
vprašanja, porabijo več časa za vsakodnevna 
opravila, njihova presoja je zmanjšana, lahko se 
pojavijo spremembe razpoloženja in osebnosti, 
povečana tesnoba in/ali agresivnost. govor 
je relativno ohranjen kljub zmanjšanemu 
besedišču. med pogovorom težje najdejo 
posamezne besede ali jih izpuščajo, težko 
sledijo dolgim zahtevnim pogovorom. bolezen 
je pogosto diagnosticirana v tem stadiju. 

Zmerna oblika Alzheimerjeve 
bolezni
v tem stadiju pride do sprememb v področjih 
možganov, ki so odgovorni za nadzor govora, 
sklepanje, razmišljanje, obdelavo senzoričnih 
informacij in zavestno mišljenje. slabljenje 
spomina napreduje, povečuje se tudi zmede-
nost. ne spomnijo se več, kako priti na primer 
v trgovino ali nazaj domov, zato se pogosteje 
izgubijo. bolnik je izgubljen v času in prostoru. 
zmanjšana je pozornost, imajo težave pri 
urejanju misli in logičnem mišljenju. lahko 
prihaja do neustreznih izbruhov jeze. bolniki 
imajo težave pri prepoznavanju družinskih 
članov in prijateljev. govor ni več koherenten, 
je vsebinsko prazen. težave se pojavijo tudi 

 Mikroskopska primerjava zdravih in 
bolnih možganov
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pri branju, pisanju in delu s številkami. ne 
zmorejo več opravljati kompleksnih nalog 
(na primer oblačenje, priprava skodelice kave), 
niso se sposobni naučiti novih stvari, težko se 
spopadajo z novimi situacijami. lahko imajo 
halucinacije, blodnje in preganjavico ter so 
razdražljivi. Popuščati jim začnejo naučene so-
cialne zavore, lahko se vedejo impulzivno, kar 
se kaže kot slačenje v neprimernih okoliščinah 
ali kot vulgarna govorica. 

Težka oblika Alzheimerjeve 
bolezni
v končnem stadiju so senilni plaki in nevrofib-
rilarne pentlje razsejane po celotnih možganih, 
ki so močno atrofirani. bolniki s težko obliko 
alzheimerjeve bolezni se ne morejo več spo-
razumevati in so povsem odvisni od pomoči 
drugih. družinskih članov ne prepoznajo več. 
Pogosti simptomi so izguba telesne teže, 
okužbe kože, težave pri požiranju, stokanje, 
tarnanje, godrnjanje in motnje spanja. Pride 
do skoraj popolne izgube intelektualnih 
funkcij, prisotna je inkontinenca, pojavijo se 
primitivni refleksi in hude motorične motnje 
z razvojem spastičnosti. najpogostejši vzrok 
smrti pri bolnikih z alzheimerjevo boleznijo je 
aspiracijska pljučnica, do katere pride zaradi 
motenj pri požiranju. 

Patologija
Pri makroskopskem pregledu možganov je 
vidna različno obsežna kortikalna atrofija z 
razširjenimi sulkusi, kar je najbolj izrazito v fron-
talnem, temporalnem in parietalnem režnju. 
zaradi obsežne atrofije se pojavi povečanje 
možganskih ventriklov. zmanjšana je tudi 
teža možganov, običajno pod 1000 gramov. 
na mikroskopskem nivoju je za alzheimerjevo 
bolezen značilna prisotnost senilnih plakov 
(izvencelične odlage) in nevrofibrilarnih pentelj 
(znotrajcelične odlage), ki pa so lahko prisotne 
tudi v možganih starejših oseb brez demence. 
kriteriji za postavitev diagnoze alzheimerjeve 
bolezni so tako sestavljeni iz kombinacije 
kliničnih in patoloških značilnosti. obstaja 
dokaj značilen vzorec širjenja patoloških 
sprememb (predvsem senilnih plakov, 
nevrofibrilarnih pentelj in povezane izgube 
nevronov ter glialne reakcije) po možganih 
ob napredovanju bolezni: spremembe so 
najprej vidne v entorinalnem korteksu, 
nato se širijo po hipokampalni formaciji in v 
neokorteks. barvanje s srebrom ali imuno-
histokemijski prikaz so v veliko pomoč pri 
ocenjevanju razsežnosti patoloških sprememb 
v možganih.

Diagnostka
diagnoza alzheimerjeve bolezni je klinična, ob 
izključitvi ostalih možnih vzrokov demence.

v pomoč pri postavitvi diagnoze so lahko 
tudi različna diagnostična merila, na primer 
merila nincds / adRda (national institute of 
neurological and communicative disorders 
and stroke / alzheimer's disease and Related 
disorders association). nincds / adRda merila 
za klinično diagnozo alzheimerjeve bolezni:

demenca, ugotovljena s kliničnim •	
pregledom in dokumentirana s Kratkim 
preizkusom  spoznavnih sposobnosti 
(kPss) ali podobnimi lestvicami in potrjena 
z nevropsihološkim pregledom.
deficiti na dveh ali več področjih •	
spoznavnih spodobnosti.
napredujoče slabljenje spomina in ostalih •	
spoznavnih sposobnosti.
brez motenj zavesti.•	
začetek med 40. in 90. letom, najpogosteje •	
po 65. letu.
brez prisotnosti sistemskih motenj ali •	
možganskih bolezni, ki lahko same 
povzročijo napredujoče slabljenje spomina 
in ostalih spoznavnih sposobnosti .

za dokončno diagnozo alzheimerjeve bolezni 
je potreben patološki pregled možganov – 
pri obdukciji ali v izjemnih primerih punkciji 
možganov, vendar je diagnoza na podlagi 
klinične ocene in sodobnih radioloških metod 
pravilna v 80% do 90% primerov .

diagnozo zdravnik postavi s standardizira-
nimi osnovnimi in dodatnimi preizkusi 
in psihološkimi testi (npr. test risanja ure). 
Pomemben je tudi pogovor s svojci, ker bolnik 
sam pogosto ne opazi sprememb.

Test risanja ure
osebo prosimo, naj nariše uro s številkami 
in kazalci tako, da bo kazala deset minut čez 
enajst. uro na levi je narisala zdrava oseba, uri 
na desni pa bolnika z demenco.

Zdravniški pregled
1. Splošni in nevrološki pregled

2. Laboratorijski testi: pregled krvi je 
pomemben predvsem za izključitev drugih 
stanj, ki lahko povzročajo slabljenje spomina 
in zmedenost, na primer motnje v delovanju 
ščitnice ali pomanjkanje vitaminov.

3. Ocena mentalnega statusa: za hitro oceno 
spomina in drugih mentalnih sposobnosti se 
izvede kratek preizkus spoznavnih sposobnosti 
(kPss). kPss je preprost test, sestavljen iz 30 
vprašanj. bolnik mora med drugim povedati, 
kateri dan v tednu je, navesti pravilen datum, 
svojo starost, povedati kraj in ustanovo, 
kjer se nahaja. nato ponovi tri besede. sledi 
odštevanje od sto po sedem. Preiskovanec 
nato črkuje določeno besedo v obratnem 
vrstnem redu. nato spet ponovi tri besede, 
slišane pred nekaj minutami. v nadaljevanju 
mu zdravnik pokaže nekaj predmetov, ki jih 
mora bolnik poimenovati. na koncu preizkusa 
bolnik napiše še stavek in preriše lik. če na 
testu bolnik doseže 26 toč ali manj, je to že 
velik pokazatelj začetka alzheimerjeve bolezni. 
diagnostično je zelo pomembno tudi risanje 
ure.

4. Nevropsihološko testiranje: z različnimi 
testi se pridobi bolj obsežno oceno bolnikovega 
spomina in spoznavnih sposobnosti. ta oblika 
testiranja je še posebej pomembna pri sumu 
na zgodnjo obliko alzheimerjeve bolezni ali pa 
demence drugega tipa. s temi testi se prav tako 
oceni, če je bolnik še sposoben sam sprejemati 
pomembne odločitve, na primer finančne in 
zdravstvene.

5. Slikovne metode: računalniška tomografija 
(ct) se uporablja predvsem za izključitev 
tumorjev, možganske kapi in poškodb glave. 
magnetno resonančno slikanje (mRi) se prav 
tako uporablja predvsem za izključitev drugih 
stanj, ki bi lahko imela za posledico slabljenje 
spomina in upad spoznavnih sposobnosti. bolnik 
naj bi opravil vsaj eno od omenjenih preiskav. 

mednarodni dnevi
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s posebnimi preiskavami se lahko išče poten-
cialne slikovne znanilce alzheimerjeve bolezni: 
mRi (magnetno resonančno slikanje) – atrofija 
hipokampusa in entorinalnega korteksa; sPect 
(enofotonska emisijska računalniška tomografija) 
– hipoperfuzija temporalnega in parietalnega 
korteksa; Fdg/Pet (pozitronska emisijska to-
mografija) – hipometabolizem hipokampusa 
in entorinalnega korteksa; Pet z označevalci za 
amiloid.

6. Pregled likvorja: lumbalna punkcija se opravi v 
določenih primerih predvsem za izključitev stanj, 
kot so normotenzivni hidrocefalus ali okužbe 
centralnega živčnega sistema. Pri alzheimerjevi 
bolezni so vrednosti proteina tau in fosforilirane 
oblike tau v likvorju pogosto povišane, vrednosti 
amiloida pa so običajno nizke .

Prognoza
značilno za alzheimerjevo bolezen je, da se 
začne neopazno, z motnjami spomina predvsem 
za sveže dogodke, in napreduje razmeroma 
počasi, zlasti pri poznem začetku. možna so 

po pojavu prvih simptomov. kako dolgo 
bo živel bolnik z alzheimerjevo boleznijo, je 
odvisno predvsem od njegove starosti ob 
začetku bolezni in ostalih zdravstvenih težav. 
tisti bolniki, ki nimajo nobenih drugih fizičnih 
težav, imajo boljšo možnost za daljše življenje 
kot posamezniki z mnogimi zdravstvenimi 
težavami. Posamezniki z alzheimerjevo boleznijo 
velikokrat umrejo zaradi pljučnice ali gripe. a 
bolezen je kljub temu usodna – če bolnik nima 
drugih zdravstvenih zapletov, bo umrl zaradi 
odpovedi vseh organskih sistemov kot posledico 
alzheimerjeve bolezni

Zgodovina
1906 dr. alois alzheimer, nemški nevrolog in 
psihiater, opiše primer 51-letne bolnice auguste 
d., ki je imela ob sprejemu v bolnišnico nena-
vadne simptome, ki so vključevali težave pri 
razumevanju, motnje spomina, nesposobnost 
govorjenja, neorientiranost, vedenjske težave 
in halucinacije. Po njeni smrti je dr. alzheimer 
pregledal možgane in opisal dve značilnosti 
alzheimerjeve bolezni – drobna zrnata žarišča v 
prostorih med nevroni (senilne plake, sestavljene 
iz amiloida β) in snopiče prepletenih fibrilarnih 
proteinov v nevronih (nevrofibrilarne pentlje).

1910 – 1940 obstaja prepričanje, da je »senilna 
demenca« običajen proces, do katerega pride 
med staranjem.

1950 znanstveniki raziskujejo biološko zgradbo 
senilnih plakov in nevrofibrilarnih pentelj.

1960 znanstveniki odkrijejo povezavo med 
demenco in številom plakov, ki so prisotni v 
možganih. alzheimerjeva bolezen je priznana 
kot bolezen, ne velja več za del normalnega 
staranja.

1970  znanstveniki odkrijejo, da je pri bolnikih 
z alzheimerjevo boleznijo močno zmanjšana 
količina živčnega prenašalca acetilholina, ki je 
pomemben pri tvorbi spomina. to odkritje je 
eno prvih, ki poveže alzheimerjevo bolezen z 
biokemičnimi spremembami v možganih.

alzheimerjeva bolezen postane splošno razširjen 
izraz, ko se začne prepoznava te bolezni kot 
velikega javnozdravstvenega problema.

1980 Postavljeni so diagnostični kriteriji za 
alzheimerjevo bolezen. odkrivati začnejo gen-
etske vzroke za zgodnjo obliko alzheimerjeve 
bolezni.  znanstveniki začnejo razkrivati biološke 
poti, ki vodijo do razvoja iz amiloida β sestav-
ljenih senilnih plakov v možganih. identificirana 
je nenormalna oblika proteina tau v nevrofibri-
larnih pentljah.

1990 ameriška uprava za hrano in zdravila (Food 
and drug administration – Fda) odobri takrin 
(cognex) kot prvo zdravilo za alzheimerjevo 
bolezen. zdravilo se zaradi številnih stranskih 
učinkov ne uporablja več in so ga nadomes-
tila druga zdravila. odkrijejo genetske mut-
acije, ki so povezane z zgodnjo in pozno obliko 
alzheimerjeve bolezni. vzgojijo prve transgenske 
miške, ki služijo kot poskusni modeli za razisko-
vanje alzheimerjeve bolezni.

opredelijo dodatne diagnostične kriterije za 
alzheimerjevo bolezen. opišejo in definirajo 
značilnosti blagega kognitivnega upada.

2000  Fda odobri še druga zdravila za zdrav-
ljenje simptomov alzheimerjeve bolezni 
– rivastigmin (exelon), galantamin (Reminyl), 
donepezil (aricept) in memantin (ebixa). 
začnejo se raziskave za morebitni razvoj cepiva 
proti alzheimerjevi bolezni. vzgojijo nove vrste 
transgenskih mišk, pri katerih se razvijejo senilni 
plaki in nevrofibrilarne pentlje.

Poteka veliko novih kliničnih študij. Razvijejo 
spojino Pittsburgh b (Pib), ki se uporablja 
pri Pet (pozitronska emisijska tomografija) 
slikanju in omogoča prikaz plakov, sestavljenih 
iz amiloida β v možganih živih ljudi.  Razvijajo 
se bolj sofisticirane slikovne metode, metode v 
genetiki, testi za spomin in kognitivne funkcije, 
strukturirani vprašalniki in druge tehnologije, ki 
omogočajo zgodnejšo prepoznavo ljudi z visokim 
tveganjem za razvoj alzheimerjeve bolezni.

Viri:
http://www.ezdravje.com/dusevno-zdravje/de-•	
menca/alzheimerjeva-bolezen/?s=vse
http://www.nia.nih.gov/alzheimers/publication/•	
introduction/about-book
alzhaimer	1	:	(slika	zdravih	možganov	in	•	
možganov	z	Alzheimerjem)	
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/magazine/is-•	
sues/fall10/articles/fall10pg20-21.html
alzhaimer2:•	
http://iyoung.com.my/site/index.php?cat=20	•	
	alzhaimer3:(normalne	možganske	celice-•	
možganske	celice		pri	Alzheimerju)
http://www.redcientifica.org/envejecimiento_cere-•	
bral_normal_o_alzheimer_cual_es_la_diferencia.
php
alzhaimer4:	(primerjava	zdravih	in	Alzheim-•	
erjevih	možganov)	
http://www.kqed.org/press/tv/quest/photos2.jsp•	
	alzhaimer5:	(Alzheimerjev	kaos)	•	
http://www.redorbit.com/news/health/1112835517/•	
alzheimers-biomarkers-found-050113/
	alzhaimer6:	•	
http://www.wondermomsworld.com/tag/•	
alzheimer%E2%80%99s-disease/
alzhaimer7:	staranje	in	spomin	sta	pogosto	velik	•	
križ	
http://www.netguruonline.com/reasons-for-de-•	
velopment-of-alzheimer%E2%80%99s-what-are-
the-symptoms-seen-in-alzheimer%E2%80%99s-
disease/

krajša ali daljša obdobja, ko se bolezen upočasni. 
v začetnem stadiju so bolniki še razmeroma 
urejeni, prevladujejo težave s pozabljivostjo, 
z zbranostjo, s slabšo časovno orientacijo in 
podobno. bolniki postajajo neuvidevni za 
bolezenske težave. čeprav so huje spominsko 
moteni, zanikajo vsakršne težave, upirajo se 
vsaki spremembi, interesni krog se jim oži, 
sposobnost abstraktnega mišljenja in drugih 
višjih možganskih dejavnosti se manjša, oseb-
nostne poteze se spremenijo. v tem stadiju se 
najpogosteje pojavljajo tudi zapleti osnovne 
bolezni, kot so vznemirjenost, halucinacije, de-
lirantna stanja, značilni ponavljajoči zaposlitveni 
nemir in epileptični napadi. v zadnjem stadiju 
so bolniki povsem nebogljeni in v celoti odvisni 
od pomoči okolice, pri zagotavljanju osnovnih 
življenjskih funkcij in pri zagotavljanju varnosti. 

Žal trenutno še ni zdravila, ki bi pozdravil 
alzheimerjevo bolezen. Povprečna pričakovana 
življenjska doba za bolnika je 8 do 10 let po 
začetku simptomov. kljub temu poznamo 
zgodbe posameznikov, ki so živeli do 20 let 

 Auguste 
Deter

mednarodni dnevi
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 Dijakinje SZKŠ Novo mesto 
z mentorico ob stojnici v avli 
porodnišnice

mednarodni dnevi

Darinka Hrovat, Elizabeta Novak

Ob tednu dojenja

Podpora dojenju – bliže materam
Od 1. do 7. oktobra letos  smo 
v Sloveniji ponovno obeležili  
teden dojenja, svetovni 
teden dojenja pa je bil dva 
meseca prej in sicer od 1. do 
7. avgusta. 
ob tej priložnosti so se  zvrstile mnoge pri-
reditve in akcije, ki so pod motom »Podpora 
dojenju – bliže materam« opozarjale na 
pomembnost dojenja. Promociji smo se 
pridružili tudi v naši porodnišnici in skupaj 
z dijaki srednje zdravstvene in kemijske šole 
v avli porodnišnice postavili stojnico, kjer 
smo promovirali dojenje. dijakinje klavdija 

kovačič, sanja Podlesnik in tadeja Perčič so 
pod mentorstvom učiteljice praktičnega po-
uka marte lindič izdelale plakate, na stojnici 
pa predstavile zdravstveno-vzgojno gradivo 
o pomenu dojenja in različne pripomočke, ki 
so lahko materam pri dojenju v podporo.

osebje ginekološko-porodniškega oddelka se 
trudi, da bi dosegli čim večje zaupanje žensk v  
njihovo sposobnost za dojenje, kar vključuje 
tudi stalno vsestransko strategijo izobraževa-
nja in osveščanja preko šole za starše, medijev 
in dispanzerjev, ki naj bi spodbujali in pravilno 
vrednotili dojenje.

zdravstveni delavci na ginekološko-poro-
dniškem oddelku se udeležujemo različnih  
izobraževanj, seminarjev in tečajev, saj le 
dobro poučeni materam lahko svetujemo 
v procesu dojenja. letos je bil mednarodni 

simpozij o dojenju in laktaciji z naslovom 
dojenje -  izziv sodobne ženske organiziran 
v laškem.
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Svetovni dan hospica vsako 
leto obeležimo drugo 
soboto v oktobru. Tema 
letošnjega svetovnega dneva 
je bila: »Doseči univerzalno 
pokritost hospica in 
paliativne oskrbe,« aktivnosti 
pa so potekale pod motom: 
»Razblinimo mite.«
Kaj je hospíc?

Hospíc je celostna oskrba bolnikov z  
neozdravljivo (terminalno) boleznijo in 
pomoč svojcem.

ideja o hospicu ni nova. Že pred stoletji so hos-
pici ljudem zagotavljali hrano in prenočišče, 
danes pa pomagajo neozdravljivo bolnim, ki 
se bližajo koncu svoje življenjske poti.

Zakaj je program hospica pomemben?

Andrejana Prešern Herbst

12. oktober - svetovni dan hospíca 
in paliativne oskrbe

ker ima veliko prednosti, ki v tradicionalni 
bolnišnični oskrbi niso možne. osredotočen je 
na potrebe posameznika in družine. Posebna 
pozornost je namenjena:

fizičnim potrebam,•	
socialnim potrebam,•	
čustvenim potrebam in•	
duhovnim potrebam.•	

Zakaj je hospic nekaj posebnega?

Hospic je posebnost, ker je osredotočen na 
oskrbo in ne na zdravljenje. 

Hospic poudarja:
Obvladovanje bolečine•	 : ena izmed 
osrednjih skrbi pri neozdravljivi, 
terminalni bolezni je strah pred bolečino. 
cilj hospica je doseči stalen nadzor nad 
bolečino brez pretirano motene zavesti 
bolnika.
Živeti polno življenje: •	 hospic pomaga 
bolnikom doseči fizično in čustveno 
udobje in podporo pri duhovni 
preobrazbi. bolnika, dokler je le mogoče, 
spodbuja v dejavnostih, v katerih uživa, se 
nauči nekaj novega, skratka počne tisto, 
kar si je vedno želel, in se tako osredotoči 
na kakovost lastnega življenja.
Oskrba doma: •	 če je le mogoče, družina in 
prijatelji skrbijo za bolnika doma, v krogu 
njegovih najbližjih. 
oskrba doma zbliža 
bolnika in svojce in 
obogati njihovo 
življenje. Pomaga 
spremeniti odnos 

do umirajočih in smrti in premaga strah 
pred lastnim umiranjem.
Obravnava bolnika in njegove družine: •	
ko ima nekdo neozdravljivo bolezen, se 
to odraža tudi na svojcih. zato hospic 
obravnava bolnika in družino kot enoto. 
Pomaga oskrbovalcem, da ne zanemarijo 
svojih lastnih potreb.
Dejavnosti hospica:•	

tim zagotavlja celotno oskrbo,•	
svojci se učijo spretnosti,•	
pomoč je vedno na voljo,•	
zagotovljeno je svetovanje v času •	
žalovanja.

Kdo so člani hospica?

to so posebej usposobljeni ljudje, ki pomagajo 
bolniku živeti na najbolj kakovosten način. 
sestava tima se določa glede na potrebe 
posameznega bolnika in družine, v glavnem 
pa vključuje:

vodjo koordinatorja oskrbe,•	
medicinske sestre,•	
socialnega delavca,•	
zdravnika,•	
dušebrižnika,•	
psihologa,•	
prostovoljca,•	

 Izdelki 
naših 
umetnic

 Še zadnje priprave

 Andrejana 
Prešern Herbst, 
vodja OO 
Hospica za 
dolenjsko regijo  Stojnica pred trgovino Tuš na Ul. Slavka Gruma

mednarodni dnevi
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pomembni člani tima pa so tudi bolniki •	
in svojci.

kje deluje hospic?
Na domu•	 : dom je običajno mesto oskrbe 
za bolnika hospica.
V hiši hospica j•	 e bolnik nameščen, kadar 
nima pogojev, da bi bival doma, ker živi 
sam ali ima odsotne oskrbovalce, ko 
družina potrebuje oddih in ko je potrebno 
spremljati simptome (protibolečinsko 
terapijo in drugo). družinski člani, 
prijatelji ali prostovoljci lahko prevzamejo 

Hospic deluje v vseh 
večjih mestih slovenije, od 
letošnje pomladi, ko je sk-
upina prostovoljcev zaključila 
izobraževanje, tudi v novem 
mestu. 

Sedež območnega odbora 
za Dolenjsko, Posavje in 
Belo krajino je na Ulici 
Slavka Gruma 10 v Novem 
mestu, GSM 051 454 845.

vlogo primarnega oskrbovalca, ki mu je 
na voljo pomoč hospica, kadarkoli je to 
potrebno.

Kdo plačuje oskrbo hospica?

v skladu z načeli hospica so storitve, ki ne 
obsegajo namestitve, brezplačne.

Kako do oskrbe v hospicu?

bolniki ali svojci pokličejo na hospic in izrazijo 
potrebo po spremljanju. bolnika lahko napoti 
v oskrbo tudi osebni zdravnik ali patronažna 
medicinska sestra.

Dejavnost hospica v Novem mestu
Aktivnosti območnega odbora za Dolenjsko, 
Belo krajino in Posavje ob svetovnem dnevu

s plakati, stojnicami s hospicovimi zloženkami 
in simboličnim pohodom so se člani regijskega 
območnega odbora pridružili valu osveščanja in 
zavedanja pomena hospica in paliativne oskrbe in 
širjenju fi lozofi je hospica v našem prostoru.

njihovo poslanstvo je z vso subtilnostjo prisluhniti 
fi zičnim, psihosocialnim in duhovnim potrebam 
umirajočih bolnikov in njihovim svojcem in dose-
ganju želene kakovosti življenja vsakega, ki si je 
izbral umreti doma ali v domu podobnem okolju.

s tem sledijo slovenskemu društvu Hospic, ka-
terega vizija je svet, v katerem so  posamezniki 
in družine, ki se soočajo s procesom umiranja, 
smrtjo in žalovanjem, deležni najboljšega, kar 
jim lahko človeštvo nudi, kar poudarja tudi moto 
hospica: »dodajati življenje dnevom in ne dneve 
življenju.«
Vir:	 Zloženka	 Slovenskega	 društva	 Hospic	 v	
Ljubljani.

Slovensko društvo Hospic 
je neprofi tna nevladna 
organizacija, ki izvaja 
program hospica. 
S celostno oskrbo 
umirajočega bolnika in 
družine želi doseči najboljšo 
možno kakovost življenja 
umirajočih in svojcev.
Prizadeva si za detabuizacijo 
smrti in za bolj čoveški odnos 
do umiranja in žalovanja 
v slovenski družbi. Njihovo 
delo se po smrti umirajočega 
ne konča, temveč še leto 
po smrti ponujajo svojcem 
podporo in pomoč pri 
žalovanju. Ne pomagajo 
samo svojcem umirajočih, 
ki so jih oskrbovali, ampak 
vsem, ki si to želijo.

 Naš simbolični 3-km pohod

 Na pohodu

 Stojnica v avli ZD Novo mesto

 Stojnica

mednarodni dnevi



22

Irma Kumer

Duševno zdravje je čustvena 
in duhovna prožnost, ki nam 
omogoča uživati življenje 
in se soočati z bolečino, 
trpljenjem, razočaranjem. 
Zrcali se v kakovosti življenja 
posameznika, v načinu, kako se 
sooča z življenjskimi težavami, 
krizami, stiskami, v odnosu, ki 
ga ima do sebe in do drugih.

duševno zdravje se prepoznava v sposobnosti, 
da ne glede na okoliščine najdemo smisel 
svojega življenja in mu sledimo, v moči, da 
smo nenehno v stiku s samim seboj, kar nam 
omogoča, da smo vedno v centru svojega 
lastnega življenja. vsebina duševnega zdravja 
se odraža tudi v kvaliteti 
odnosov, ki smo jih 
sposobni vzpostavljati 
in vzdrževati v svojem 
življenju. 

zato je pomembno, 
da za svoje duševno 
blagostanje poskrbimo. Poskrbimo pa 
lahko zase na ta način, da si vsakodnevno 
privoščimo malenkosti, ki nas osrečujejo, 
da si vzamemo čas zase in ga kvalitetno 
preživimo – rekreacija, hobiji, druženje, 
zabava, da se naučimo z ovirami v življenju 
spopadati na pozitiven in konstruktiven način 
ter da navsezadnje priznamo sebi in 
drugim, da imamo tudi vsi mi slabe 
dneve in trenutke, ko smo bolj ranljivi 
in potrebujemo več pozornosti 
od soljudi. kadar pa začutimo, da 
težavam ne bomo kos, je pomembno, 
da poiščemo sogovornika, ki nam bo 
nudil strokovno oporo (zzv novo 
mesto, pridobljeno, 14.10.2013).

vsako leto 10. oktobra obeležujemo 
svetovni dan duševnega zdravja. letos 
je svetovna zdravstvena organizacija kot 
osrednjo temo izbrala „duševno zdravje in 
starejši.“ trenutno je namreč na svetu več kot 

10. oktober – Svetovni dan 
duševnega zdravja

800 milijonov ljudi, starih 60 let ali več, do leta 
2050 pa naj bi jih bilo že okoli dve milijardi. 

število starejših se izrazito povečuje tudi v 
sloveniji. starejši ljudje so z zdravstvenega 
vidika ranljiva skupina s posebnimi potre-
bami, za katero je značilna večja obolevnost. 
Po podatkih inštituta za varovanje zdravja Rs 
(ivz) naj bi pri okoli 10 odstotkih prebivalcev, 
starih od 55 do 64 let, poročali o depresiji, ki 
jo je ugotovil zdravnik.

v sloveniji je bilo leta 2010 po 
podatkih statističnega urada 
Rs 17 odstotkov prebivalcev, 
starih nad 65 let in skoraj dva 
odstotka starih 85 let in več. 
število starejših od 65 let se je 
v obdobju 2000–2010 povečalo 
za 22 odstotkov, število starejših od 80 let pa 

za kar 81 odstotkov. starejši ljudje so z 
zdravstvenega vidika ranljiva skupina 
s posebnimi potrebami, za katero 
je značilna večja obolevnost (ivz 
ljubljana, pridobljeno, 14.10.2013).

v sklopu omenjenega sem se v petek, 
11.10.2013, udeležila strokovnega  

posveta, ki ga je organiziral zakonski in 
družinski inštitut z naslovom »duševno 
zdravje in izgube«. s pomočjo povabljenih 
strokovnjakov so bile  rdeča nit posveta vsak-
danje izgube ter odzivnost na različne izgube, 
z namenom ustvariti prostor-priložnost za 
zadovoljno in ustvarjalno življenje v prihod-
nosti posameznika.

izr. prof. t. erzar se je 
dotaknil misli, zakaj 
nas najrazličnejše 
izgube tako zelo 
zaznamujejo in zakaj 
jih velikokrat ne 
moremo izžalovati. 
Posredoval nam 
je 4 faze, ki so 

pomembna sestava v procesu žalovanja in 
sprejetja svoje tragične zgodbe. Poudaril 
je, da se vsaki fazi posameznik prilagaja in  
nikakor ne more biti časovno opredeljena, s 
poudarkom, da  sleherni posameznik  v tem 

obdobju išče odnos - varno zavetje, kjer se 
lahko zjoka in izpove.

kolegica vesna zupančič, mag. in predavateljica 
na Fakulteti za zdravstvene vede novo mesto,  
nam je nazorno  predstavila delo in poslanstvo 
zastopnika pravic na področju duševnega 
zdravja, za katerega prisotni v veliki večini 
nismo vedeli. Zastopniki sodelujejo s 
posamezniki, ki potrebujejo institucionalno 

psihiatrično zdravljenje 
in z njihovo družino.

Psihologinja Petra škof - 
inovatorka in edina igral-
na terapevtka v sloveniji, 
nam je na prisrčen 
način predstavila svojo 
pot izobraževanja ter 

opisala, kako veliko lahko s svojim znanjem 
igralne terapevtke pripomore k temu, »da 
otrok z najrazličnejšimi čustvenimi in ve-
denjskimi težavami skozi igro ubesedi svoje 
občutke«.

Predstavnica humanitarne organizacije ozara 
nam je posredovala podatke, kako s pomočjo 
najrazličnejših programov delujejo kot izven 
bolnišnična dejavnost z ljudmi, ki se nahajajo 
v duševnih stiskah. 

katja čečelič, socialna delavka centra za 
socialno delo novo mesto, pa je na zelo 
kritičen način podala svoje poslanstvo 
koordinatorice na primeru posameznika, ki 
je utrpel najrazličnejše izgube in stiske po 
zaključku bolnišničnega zdravljenja.

sprejetje slehernega posameznika, ki se zna-
jde v najrazličnejših stiskah, mora biti vodilo 
vseh, ki delujejo na področju duševnega 
zdravja, je za zaključek sklopa predavanj 
poudarila dr. anica koprivc Prepeluh, strok-
ovna sodelavka  zakonskega  in družinskega 
inštituta.

ob zaključku posveta smo prostor zapustili 
z mislijo  moderatorke  melite kramar, da 
moramo biti pozorni drug do drugega ter 
da bi bilo prav, da bi sleherni posameznik 
imel varno naročje, kot ga ima otrok pri svoji 
materi.

mednarodni dnevi
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Antonija Gazvoda

stroka - izobraževanje

udeležile smo se ga medicinske sestre iz 
internega oddelka.

Po uvodnem pozdravu predsednice sekcije 
tanje Žontar nam je dobrodošlico zaželel direk-
tor zdravilišča. sledil je pozdrav in predavanje 
gostujoče predavateljica ane ljubas, dipl m.s., ki 
nam je predstavila izobraževanje in organizira-
nost medicinskih sester na Hrvaškem.

strokovni del je prvi dan potekal v treh sklopih. 
v prvem sklopu so nam kolegice iz ukc maribor 
predstavile študijo primera „aktivnosti zdravst-
vene nege pacienta pred, med in po operaciji.“ 
Predstavljena je bila pacientka, operirana na 
srčnih zaklopkah. za optimalne rezultate zdrav-
ljenja so odgovorni vsi vpleteni, od sprejema v 
bolnišnico, do odpusta.

svoj vidik zdravstvene nege so predstavile 
oddelčna, operacijska in anestezijska medicin-
ska sestra, medicinska sestra v intenzivni terapiji 
in fizioterapevtka.

v drugem sklopu predavanj so nam preda-
vatelji iz ukc maribor predstavili novosti pri 
obravnavi  pacienta z akutnim koronarnim 
sindromom. zaradi hitrega razvoja metod 
zdravljenja in zdravil prihaja do nenehnih no-
vosti pri obravnavi teh pacientov. Predstavljeni 
so bili postopki pred postavitvijo diagnoze  in 
ob njej, med koronarno intervencijo in po njej. 
zelo zanimivo predavanje je bila predstavitev 
transradialnega pristopa pri koronarografiji z 
vidika zdravstvene nege. ta pristop je za bolnika 
lažji, glede krvavitve varnejši, hospitalizacija je 
krajša, stroški zdravljenja pa nižji.

Poslušali smo prispevek o vlogi medicinske  
sestre pri stresni ehokardiografiji. stresna 
ehokardiografija se uporablja za odkrivanje 
ishemične bolezni srca, za oceno funkcije 
srca in bolezni zaklopk ter za diagnostično 
in prognostično napoved že odkrite bolezni 
srca. gre za neinvazivno diagnostično metodo 
s kombinacijo ultrazvoka in vadbenega ali 

Internistična in kirurška obravnava 
kardiološkega pacienta

farmakološkega stresnega testa. kot novost nam 
je bilo predstavljeno uvajanje klinične farmacije 
na oddelek. klinični farmacevt je del svojega 
delovnega časa na oddelku in skrbi za optimi-
zacijo terapije z zdravili, sodeluje z zdravstvenim 
osebjem in jih informira o zdravilih. ta sklop 
izobraževanja smo zaključili s predavanjem o 
novih antiagregacijskih zdravilih pri pacientih 
z akutnim koronarnim sindromom.

Po zasluženem odmoru za kosilo in vodenem 
ogledu zdraviliškega dela term je sledil tretji 
sklop predavanj, v katerem smo poslušali 
prispevek o elektrofiziološki preiskavi in ka-
teterski  radiofrekvenčni  ablaciji, ki omogoča 
trajno odpravo nekaterih oblik motenj srčnega 
ritma.

še novejšo tehniko zdravljenja aritmije, hibridno 
zdravljenje atrijske fibrilacije z vidika medicin-
ske sestre, nam je predstavila kolegica iz ukc 
ljubljana.

v veliko pomoč pri zdravljenju zapletenejših 
aritmij z radiofrekvenčno ablacijo je sistem 
caRto, ki daje podatke o anatomiji srca ter o 
lokaciji žarišč v srcu.

zanimiv je bil prispevek kolegice iz izole, ki 
nam je predstavila srčne spodbujevalce, in-
dikacije, načine vstavitve ter izpostavila vlogo 

medicinske sestre. Povedala  je, da obstajajo 
nekatere razlike, če izvaja poseg zdravnik kirurg 
ali zdravnik internist.

sledila je razprava in uspešno izpeljane volitve 
za  predsednico in člane  izvršilnega odbora 
sekcije za naslednje mandatno obdobje. za 
še bolj prijazen zaključek prvega dne semi-
narja so poskrbeli  zaposleni v zdravilišču, ki 
so namesto aktivnega sprehoda s postankom 
v zidanici zaradi dežja organizirali avtobusni 
prevoz, v zidanici pa so nas ob glasbi pogostili 
z domačimi dobrotami.

v soboto smo dan začeli s predavanjem o 
zdravljenju pacientov z novimi peroralnimi 
antikoagulacijskimi zdravili. Predstavljene so 
bile posebnosti zdravljenja z dabigatranom in 
rivaroksabanom ter ukrepi ob zapletih in ob 
invazivnih posegih.

v nadaljevanju smo poslušali  predavanje o 
kompresijskem zdravljenju pri venski trombozi, 
ki  v akutnem obdobju zmanjšuje oteklino 
in bolečino, kasneje pa preprečuje razvoj 
posttrombotičnega sindroma ter o zdravstveni 
negi pacienta s periferno arterijsko boleznijo, na 
lokalnm trombolitičnim zdravljenjem.

Po odmoru z osvežitvijo smo se udeležili 
še delavnic o povijanju nog in uporabi ter 
nameščanju kompresijskih nogavic.

z zadovoljstvom in z novo pridobljenim 
znanjem smo v zgodnjih popoldanskih urah 
zaključili druženje v upanju, da nam bo še kdaj 
omogočena udeležba.

Strokovni seminar Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v kardiologiji in angiologiji je potekal 31. 5. in 1. 6. 
2013, v Termah Krka v Zdravilišču Šmarješke Toplice.
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Gorazd Laznik

Na Švedsko po nova znanja

42. seminar  EDTNA/ERCA

malmö leži ob ožini Øresund in je tretje 
največje mesto na švedskem. skupaj z 
danskim københavnom na drugi strani 
ožine, s katerim ga povezuje Øresundski 
most, in nekaterimi manjšimi mesti (npr. 
univerzitetno središče lund) tvori širšo 
mestno regijo s 3,7 milijona prebivalci. v 

Med 31. avgustom in 3. septembrom je bil na skrajnem jugu 
Švedske 42. seminar EDTNA/ERCA, katerega se je udeležila 
tudi manjša ekipa našega dializnega centra. Nabrali smo nova 
znanja in pridobili nova poznanstva.

mestu z 22 mostovi govorijo 150 različnih 
jezikov, saj so tam novo priložnost našli 
ljudje iz kar 174 držav sveta.

malmö je eno najstarejših in najbolj in-
dustrializiranih skandinavskih mest, ki se 
je do preloma tisočletja stežka prilagajal 
na postindustrijsko dobo. v zadnjem 

desetletju pa se malmö hitro razvija z 
novimi arhitekturnimi projekti, podjetniško 
dejavnostjo na področju biotehnologije in 
it ter vse pomembnejšo univerzo. mesto 
je že dvakrat gostilo tekmovanje za Pesem 
evrovizije, prvič leta 2000 in nazadnje maja 
letos.

 Darja Koščak (druga z desne) s kolegicami nekaterih dializnih centrov
 Marica Parapot in Gorazd Laznik pri novem 

Gambrovem aparatu
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med 31. avgustom in 3. septembrom je 
bil na skrajnem jugu švedske 42. seminar  
edtna/eRca, ki se ga je udeležila tudi 
manjša ekipa našega dializnega centra. 
glavni dipl.medicinski sestri marici 
Parapot, dipl.m.s. darji koščak in dipl.zn 
gorazdu lazniku so pot in izobraževanje 
omogočili lek, medinova in medis, za kar 

 Ležalnik - kolo

 Mehka igla  Primer anevrizme fistule

 Utrip z enega od razstavnih prostorov Eno od predavanj v veliki predavalnici

se jim najlepše zahvaljujemo in upamo, da 
bomo dobro sodelovali še naprej. tovrstna 
izobraževanja so namreč dobrodošla v 
smislu ‘’biti v koraku z razvojem’’ na eni 
strani, hkrati pa so potrditev visokega 
nivoja našega dela na drugi strani.

na seminarju so predstavljali nova 
dognanja na področju zdravljenja fistul z 
anevrizmami, novosti na področju trans-
plantacij, starostne meje darovalcev ledvic, 
dializnega zdravljenja na domu, dializnega 
zdravljenja starostnikov, pomenu toalete 
in oskrbe vbodnega mesta, dobre fiksacije 
dializnih igel med dializo, toaleti dializnih 
katetrov itd. med razstavljenimi pripomočki 
in opremo so bile ‘’mehke’’, tope dializne 
igle, vsadki za zbadanje, ležalnik - kolo za 
telovadbo med samo dializo...

Predstavili so nam veliko raziskovalnih del 
in več kot 100 seminarjev/plakatov naših 
kolegov iz kar 56 držav. Predavanj v treh 
različnih predavalnicah se je po uradnih 
evidencah udeležilo več kot 1200 ljudi.

kar nekaj predavanj je bilo namenjenih 
prehrani dializnega pacienta. velik 
poudarek je bil ponovno na pomenu 
spremljanja prehranjenosti pacienta, 
volemije in pogostejšemu merjenju 
bioimpendance. Raziskave so pokazale, 
da so prehranska dopolnila za dializnega 
pacienta z zmanjšanim apetitom še 
kako pomembna za hitrejše doseganje 
zastavljenih ciljev pri zdravljenju.

ko smo sledili predavanjem, smo iz ure v 
uro ugotavljali, da je nivo oskrbe dializnega 
pacienta na slovenskem na zelo visokem 
nivoju. Prav tako smo lahko ponosni na 
delo našega dializnega centra. Hkrati pa 
v sloveniji vsem javnim zavodom in s tem 
zaposlenim v njih predstavljajo velike ovire  
in omejitve pri nabavi novih materialov 
javni razpisi, zato je tudi uvajanje novosti 
v smislu novih materialov bistveno težje, z 
nekaj volje pa bomo tudi v našem centru z 
obstoječimi materiali preizkusili katero od 
predstavljenih novosti.
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Vlasta Pekolj

Manualna terapija pri nihajni poškodbi vratne 
hrbtenice in temporomandibularnega sklepa v 
povezavi z vratno hrbtenico

v nadaljevanju bom predstavila nekaj 
strokovnih vsebin s področja manualne 
terapije, ki sva jih pridobili na omenjenih 
delavnicah in so v celoti povzete iz gradiva 
z delavnic.

Nihajne poškodbe vratu je prvi opisal 
Harold crowe iz los angelesa leta 1928 
kot hiperekstenzijsko poškodbo. izraz 
nihajna poškodba pomeni le mehanizem 
poškodovanja – zanihanje glave in vratu.

Definicija »whiplash« poškodbe ni enotna. 
danes obstaja več definicij, ki bolj ali manj 
natančno opredeljujejo, kaj ta poškodba 
pomeni.

najbolj natančna je definicija, ki nPvH opre-
deljuje kot poškodbo ene ali več struktur 
vratu, ki nastane zaradi zanihanja glave v 
katerikoli smeri (naprej, nazaj, stransko ali 
rotacijsko) v prometni ali drugi nezgodi in 
ima za posledico bolečine vratu.

Klinično se poškodba manifestira v razno-
likih manifestacijah. klasificira se po Quebec 
task Force – Whiplash associated disorders 
Wad oz. nihajnim poškodbam pridružene 
motnje nPPm:

Wad 0 – brez težav v vratni hrbtenici•	
Wad i – bolečnost, občutljivost ali •	
togost vratu, brez fizikalnih znakov. 
mikroskopske ali multimikroskopske 
lezije.
Wad ii – vratne težave ter mišično •	
kostni znaki, kot so točkovna bolečnost 
in občutljivost, omejena gibljivost. 
krvavitve v mehka tkiva (mišice, tetive, 
sklepne ovojnice).
Wad iii – težave v predelu vratne •	
hrbtenice in nevrološki znaki, kot 

V juniju in septembru 2013 sva se s sodelavko Ljubico Novak udeležili dveh enodnevnih delavnic  
v organizaciji DFS-SZ. Na prvi delavnici smo obravnavali teoretična in praktična izhodišča 
manualnega pregleda in manualne terapije pacienta z mišično skeletnimi težavami po nihajni 
poškodbi vratne hrbtenice – NPVH ali angleško »whiplash« poškodba, na drugi delavnici pa smo 
obravnavali temporomandibularni sklep v povezavi z vratno hrbtenico.

oslabljeni ali odsotni refleksi, 
senzibilni izpadi, mišična 
slabost. nevrološka okvara 
kot posledica neposredne 
poškodbe ali posrednega 
draženja.
Wad iv – težave v predelu •	
vratne hrbtenice, zlomi, 
dislokacije.

nPvH ima običajno benigen 
značaj. težave izzvenijo v 2-3 
mesecih, pri Wad i,ii v 6 tednih, 
lahko pa vztrajajo nedoločen čas. 
kronične težave se razvijejo pri 
14 – 42 % poškodovancev.

delavnica je potekala v dveh delih. Po 
uvodnem teoretičnem delu smo v drugem 
delu pridobivali praktične veščine  manual-
nega pregleda (inspekcijo, palpacijo kože, 
paravertebralno palpacijo kože in podkožja, 
kiblerjevo gubo) in manualne terapije 
(prečno raztezanje paravertebralne musku-
lature, raztezanje m. trapezius, obravnavo 
torakodorzalne fascije, tridimenzionalno 
trakcijo, nespecifično segmentalno mobili-
zacijo c2-c6 z istočasno obravnavo mehkih 
tkiv, nespecifično mobilizacijo z istočasno 
obravnavo mehkih tkiv cervikotorakalnega 
prehoda, nespecifično segmentalno mobili-
zacijo c0-c2 z istočasno obravnavo m. rectus 
capitis in m. obliquus capitis) po nezgodni 
poškodbi vratne hrbtenice.

v delavnici smo obravnavali tudi t.i. 
cone iritacije - ci, s pomočjo katerih 
diagnosticiramo segmente v disfunkciji. 
ci se nahajajo v mišicah, fascijah, koži, 
subkutanem tkivu, tetivah in ovojnicah 
in so boleče na pritisk. diagnosticiramo 

jih s palpacijo in so vedno povezane s 
funkcionalno motnjo spinalnega segmenta. 
dokler motnja traja, je ci prisotna, ko je 
segment funkcionalno v redu, ci izgine.

Hiltonov zakon pravi, da so vse strukture, ki 
pripadajo istemu sklepu, inervirane iz istega 
segmenta, zato pri poškodbi takoj pride do 
spazma.

na drugi delavnici smo obravnavali 
teoretična in praktična izhodišča manual-
nega pregleda in manualne terapije pacienta 
s težavami temporomandibularnega sklepa 
v povezavi z vratno hrbtenico.

Temporomandibularni sklep je sinovialen 
sklep, ki je ločen z artikularnim diskusom. 
Površina mandibularne glave je v velikosti 
jagodice prsta, pa vendar prenese velike 
kompresijske sile. gibanje v sklepu omogoča 
kar nekaj funkcij, kot so prehranjevanje 
(ugriz, žvečenje, požiranje), govor, pomoč 
pri dihanju, izražanje čustev, parafunkcijo 
(grizljanje nohtov, žvečenje žvečilk) in 
omogoča bruhanje.
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tms je podvržen vsem patološkim spre-
membam, ki so skupne za sinovialne sklepe 
(degenerativne spremembe, adhezije, artri-
tis) in ga v manualni terapiji obravnavamo 
kot vse ostale periferne sklepe.

gibanja v tms so odprtje in zaprtje ust, 
protruzija in retruzija ter lateralni pomik. 
glava, čeljust, ramenski obroč in vratna 
hrbtenica tvorijo funkcionalno enoto, zato 
ima spremenjena pozicija vratne hrbtenice 
vpliv tudi na položaj tms.

Prof. janda je opisal verižno reakcijo, ki lahko 
vodi do bolečine čeljusti in obraza. bolečino 
tms in obraza je analiziral v odnosu do drže 
celega telesa. Postavil je tudi hipotezo, da pri 
problemih s tms obstaja določen mišični 
vzorec. neravnovesje med mandibularnimi 
elevatorji ter mandibularnimi depresorji 
spremeni idealno pozicijo kondilov, kar vodi 
do degenerativnih sprememb sklepa.

Posturalni vzorec, ki ga je opisal in je 
povezan z disfunkcijo tms, lahko vsebuje 
hiperekstenzijo kolen, povečan anteriorni 
nagib medenice, fleksijo kolkov, hiperlordozo 
ledvene hrbtenice, okrogel hrbet, cervikalno 
hiperlordozo, anteropozicijo glave, odprta 
usta z retruzijo mandibule, kompenzatorno 

hiperaktivnost zgornji trapeziusov in levator 
scapulae.

Patologija, ki se nanaša na tms:
poškodba obraza, ki lahko povzroči •	
poškodbo tms intra in ekstraartikularno 
degenerativni artritis
synovitis, kot posledica reumatoidnega •	
artritisa
nestabilnost tms•	
poškodbe ter vnetja artikularnega •	
diska
dislokacija diska z redukcijo ali brez •	
redukcije

v nadaljevanju delavnice smo pridobivali 
praktična znanja manualnega pregleda in 
manualne terapije tms v povezavi z vratno 
hrbtenico:

ciljano anamnezo, inspekcijo, •	
palpacijo,
aktivno gibljivost z meritvami - odprtje •	
ust, zaprtje ust, protruzija/retruzija 
mandibule, lateralni odmik,
pasivno gibljivost,•	
translacijsko ekstra in intraoralno •	
testiranje,
ugotavljanje vzroka omejene gibljivosti – •	
artrogeni ali miogeni vzrok in terapijo,

obravnavo in terapijo miofascialnih •	
prožilnih točk m. masseter, m. temporalis, 
m. pterygoideus,
mandibularni decubitus.•	

kljub majhnosti je tms pogosto vzrok 
številnih bolečinskih sindromov, kot so 
bolečine v mirovanju ali pri gibanju v pre-
delu čeljusti in obraza, pokanje, škripanje, 
tleskanje v predelu sklepa pri gibanju, hipo 
ali hipermobilnost tms, hipersenzitivnost 
in bolečina zob, suhost ust in pekoče sen-
zacije v ustih, bolečine vratu, polnost ušes, 
šumenje v ušesih, slabši sluh.

Pri diagnosticiranju in zdravljenju težav v 
področju vratu in glave je tms kot eden 
od možnih vzrokov teh težav velikokrat 
spregledan. ker disfunkcija tms povzroča 
številne, že naštete manifestacije, je pogosto 
pri zdravljenju potreben interdisciplinarni 
pristop.

znanja, ki sva jih pridobili na delavnicah, 
so bila koristna in nama bodo vsekakor 
pomagala k bolj celostni fizioterapevtski 
obravnavi pacientov pri disfunkcijah, ki 
nastanejo zaradi poškodbe ali bolezni in 
se manifestirajo v področju  vratu, obraza 
in širše.

Tatiana Fursova

29. kongres Evropskega Komiteja za 
zdravljenje in raziskave multiple skleroze
Od 2. do 5. oktobra 2013  je v Copenhagnu 
potekal 29. Kongres Evropskega 
Komiteja za zdravljenje in raziskave 
multiple skleroze, ki sva se ga udeležila 
dva novomeška nevrologa.

Predstavljenih je bilo veliko novosti s 
področja novih zdravil, ki bodo kmalu na 
razpolago za zdravljenje ms.

Poleg tega so bili objavljeni rezultati dol-
goletnih raziskav z imunomodulatornimi 
zdravili, ki jih nevrologi že dlje časa upora-
bljamo v svoji praksi.

nekaj novic se je nanašalo na etiopato-
genezo ms in napovedne faktorje poteka 
bolezni.

 Udeležence kongresa je pozdravila tudi danska kraljica
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PALIATIVNA OSKRBA

Izzivi sedanjosti za trdnejšo prihodnost –
PREPLETIMO ZNANJE
Ljudje se rodimo in vsi tudi 
enkrat umremo. Torej ne gre 
za to, ali bomo umrli, gre za 
to, kako bomo živeli. Vsak 
trenutek, v zdravju in tudi ko 
se nam približuje neizbežen 
konec.
leta 2010 je bil sprejet državni program 
paliativne oskrbe, ki paliativno oskrbo 
opredeljuje kot aktivno, celostno pomoč 
pacientom vseh starosti z napredovalo 
kronično neozdravljivo boleznijo ter njiho-
vim bližnjim, slednjim tako v času bolezni 
kot v procesu žalovanja.

Paliativna oskrba ni opredeljena z določenim 
obolenjem, starostjo pacienta, njegovim 
prepričanjem in podobnim, temveč te-
melji na oceni stanja pacienta s katerokoli 
neozdravljivo boleznijo, oceni prognoze 
njegove bolezni ter oceni specifičnih potreb 
pacienta in njegovih bližnjih.

Paliativna oskrba se lahko začenja že 
zgodaj po diagnozi neozdravljive bolezni 
in se nadaljuje v procesu umiranja, smrti in 
žalovanja. to pomeni, da je terminalna pali-
ativna oskrba zgolj del celostne paliativne 
oskrbe.

njen namen je izboljšati kakovost življenja 
pacientom in njihovim bližnjim s preven-
tivnimi ukrepi in lajšanjem trpljenja tako, da 
ga zgodaj prepoznamo, ustrezno ocenimo in 
obravnavamo. Pri tem trpljenje ni omejeno 
le na bolečino, temveč zajema tudi druge 
telesne, psihološke, socialne ter duhovne 
stiske in težave. Paliativna oskrba zagotavlja 
spoštovanje veljavnih etičnih in pravnih 
norm: človekove pravice, pravice pacientov 
in umirajočih.

26. in 27. septembra sva se Renata Primc 
in sabina klemenčič udeležili Posveta o 
paliativni oskrbi. Pri organizaciji dogodka so 
sodelovali ministrstvo za zdravje, slovensko 

združenje paliativne medicine in slovensko 
zdravniško društvo.

strinjali sva se pri oceni, da je bil posvet 
izredno dobro organiziran. Že v uvodu je 
mag. mateja lapuh, dr.med., poudarila, da 
se je ravno na področju paliativne medicine 
zgodil miselni premik v razumevanju 
celostnega pristopa k človeku. od stroge 
obravnave samo telesnega, avtoritete 
zdravnika, nevključevanju bolnika ali 
svojcev, je prav paliativna oskrba ponudila 
možnost drugačnega razmišljanja. ko ostane 
malo medicinskega orodja za ozdravitev 
bolezni, se je potrebno zanesti na povsem 
druge stvari, kot so obvladovanje najbolj 
motečih simptomov, čutenje bolnika in 
njegovih bližnjih, prepoznavanje čustvenih 
stisk, motivacija za življenje, za vsak dan, za 
vsak dih, ki bolniku pripada. Že v njenem 
uvodu in tudi večkrat kasneje se je pojavila 
ugotovitev, da bolniki, ki so zgodaj v poteku 
bolezni obravnavani celostno in deležni 
dobre paliativne oskrbe, pravzaprav živijo 
dlje. vtisnil se nama je tudi stavek jerneja 
benedika, dr. med., ko je rekel, da v paliativni 
oskrbi bolnik dobi točno tisto, kar potrebuje 
in ne vsega tistega, kar je na voljo, kar 
moderna medicina ponuja.

teme posameznih predavanj so bile dobro 
pripravljene, veselilo naju je, da so preda-
vatelji izhajali iz svojega konkretnega dela 
na tem področju.

Predstavljen je bil pogled plačnika, zzzs, 
na paliativno oskrbo.  nepotrebni posegi in 
zdravljenje v fazi umiranja pomenijo veliko 

finančno breme. bilo je kar nekaj govora o 
pomenu beleženja tovrstne obravnave, ven-
dar o kakšnem dodatnem denarju nisva nič 
zasledili. slišali sva nekaj o paliativni oskrbi 
otrok.  več prispevkov je govorilo o pomenu 
vnaprejšnjega načrtovanja, etičnih odločitev, 
neprekinjeni skrbi za bolnika na njegovi poti 
med domom in institucijami.

Predstavljene so bile prednosti obravnave 
na bolnikovem domu, kamor se usmerja 
težišče paliativne oskrbe.

ker je bil posvet z mednarodno udeležbo, 
so prakso iz svojih okolij predstavili tudi 
predavatelji iz avstrije, španije in velike 
britanije.

za naju ta posvet ni bilo prvo izobraževanje 
na to temo. opazili pa sva, da se je tokrat res 
dosledno poudarjal celostni pristop in timska 
obravnava. Razprava niti za trenutek ni zašla 
na temo večjega pomena posameznega 
člana tima glede na njegovo izobrazbo ali na 
prerekanje o pomembnosti zdravstvenega 
in socialno varstvenega sistema.

sočasno s plenarnimi predavanji so potekali 
tudi pogovori s strokovnjaki. sestale so se 
delovne skupine strokovnjakov, ki sestavljajo 
paliativni tim.

v  državnem programu paliativne oskrbe 
je zapisano, da tak tim sestavljajo zdravnik 
specialist (osebni izbrani in lečeči), 
medicinska sestra, patronažna medicinska 
sestra, magister farmacije, socialni delavec, 
klinični psiholog, fizioterapevt, delovni 
terapevt, dietetik, izvajalec duhovne oskrbe 
in prostovoljci. 

s timskim sodelovanjem strokovnjakov 
različnih disciplin, ki prinašajo specifična 
znanja in veščine, lahko bolj učinkovito 
in celostno pokrijemo potrebe pacienta 
in njegove družine. struktura delujočega 
tima in obseg pomoči članov sta odvisna od 
potreb posameznega pacienta in njegovih 
bližnjih ter se glede na trenutno situacijo 
spreminjata od začetka bolezni do smrti.
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Posamezni, že delujoči paliativni timi, so se 
predstavili s posterji.

na posvetu so bile podeljene tudi prve 
diplome zdravnikom, ki so opravili po-
diplomsko izobraževanje iz paliativne oskrbe. 
tovrstna izobraževanja se bodo izvajala tudi v 
prihodnje. organizira jih slovensko združenje 
paliativne medicine, kurikulum je pripravljen 
po priporočilih evropskega združenja za pali-
ativno oskrbo (eaPc), usklajen s programom 
nemškega združenja za paliativno oskrbo 
(dgPa) in združenja za paliativno oskrbo 
velike britanije in irske. Predviden pro-
gram v obsegu 50 ur se zaključi z izpitom. 
namenjen je vsem strokovnim delavcem, 
ki se pri svojem delu srečujejo z bolniki v 
paliativni oskrbi: zdravnikom, diplomiranim 
medicinskim sestram, socialnim delavcem, 
psihologom, fizioterapevtom, svetovalcem 
za duhovno oskrbo. kotizacija ni predvidena, 
saj organizator prepoznava veliko pomanj-
kanje znanja iz vsebin paliativne oskrbe in 
potrebo po širjenju tega.

tudi zaposleni v naši bolnišnici bomo v 
prihodnje potrebovali nova znanja s tega 
področja. tako bomo pri svojem vsakodnevnem 
delu laže prepoznali in upoštevali pravice 
umirajočih, kot jih opredeljuje Helsinška 
deklaracija človekovih pravic:

pravico, da mi razložijo proces •	
umiranja,
pravico, da umrem,•	
pravico, da umrem mirno in •	
dostojanstveno,
pravico, da ne umrem prestrašen in •	
osamljen.

nova znanja potrebujemo tudi zato, da - kot 
je povedala mag,. mateja lapuh, dr.med., 
spoznamo, da je zmotno govoriti, da je 
paliativna oskrba usmerjena na obdobje 
umiranja, da je to duhomorno početje, da 
jemlje upanje. Pa ne gre za to.

Paliativna oskrba pomeni boj za kvalitetno 
življenje, za lepe spomine, za občutek 
svojcev, da so zmogli stati svojim najbližjim 
ob strani.

dodajava, da nova spoznanja ne potrebu-
jemo samo za in zaradi pacientov, ki jih 
srečujemo in spremljamo v naši bolnišnici, 
marveč tudi za svoje najbližje in zavedajoč se 
lastne minljivosti, tudi in predvsem zase.

Viri: 
Gradivo	s	posveta	o	paliativni	oskrbi	je	dostopno	•	
na	spletni	stani	http://paliativa.ezdrav.si/

Fizioterapevtski pristopi  
po možganski kapi

takšno gibanje je  s časoma vodilo tako v 
strukturne kot funkcionalne spremembe  tele-
sa, kot so predčasna obraba sklepov, skrajšav 
mišic, nastanek bolečin. Prvi fizioterapevtski 
pristop, ki je bil usmerjen v nevrološkega 
bolnika, je model mišične re-edukacije, ki je 
temeljil na grobem poznavanju anatomije 
mišic in zaupanja v »moč človekove volje«. 
Predvidevali so namreč, da lahko pacient 
zavestno usmerja živčni sistem in tako aktivira 
posamezne mišice ter jih na ta način krepi. cilj 
terapije je bil zavestno aktiviranje posameznih 
mišic, česar pa niso zmogli starejši  in težje 
prizadeti bolniki.

V petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja so se razvili nevrofiziološki pristopi 
ali modeli vzpodbujanja. cilj teh pristopov 
je bil vplivati na živčni sistem bolj, kot pa na  
parcialne posledice, ki nastanejo zaradi okvar 
živčnega  sistema, se pravi mišic, sklepov, 
ligamentov, kože in pa vedenja.

med te pristope spadajo bobath koncept, PnF 
in drugi. nevrofiziološki pristop je temeljil na 
neposrednem vodenju pacientovega gibanja 
z določenimi vzorci in mu tako omogočiti 
pravilno izvedbo. da bi se izognili nastanku 
nepravilnih vzorcev gibanja, pacientov niso 
vzpodbujali k (pre)zgodnjemu izvajanju funk-
cionalnih aktivnosti sedenja in hoje. to pa je 
vodilo v slabo prenašanje učinkov terapije v 
vsakodnevno funkcioniranje bolnika.

V osemdesetih letih so po dognanjih  v 
nevro-znanosti  zasnovali sodoben in v 
funkcijo usmerjen pristop ponovnega 
motoričnega učenja, po katerem so 
rehabilitacijske obravnave  usmerjene v  živčni, 
mišično-skeletni, zaznavni in ostale sisteme. 

Obravnave pacientov po možganski kapi so se v zgodovini 
spreminjale hkrati z  novimi znanji  v medicini. Pred letom 1940 
so paciente po možganski kapi prepustili pasivnemu čakanju 
na razvoj posledic, ali pa so izvajali fizioterapevtske korektivne 
vaje po ortopedskih principih, se pravi, krepili so neprizadete 
mišice, da so pacienti lahko uporabljali nadomestno gibanje. Na 
ta način so vzpostavili pacientovo gibanje, ki pa je bilo prepolno 
nadomestnih in s težavo izvedenih  gibov.

z metodo ponovnega motoričnega učenja    
vzpodbujamo in facilitiramo predvsem 
gibanje usmerjeno v funkcijo,  manj pa v 
učenje aktiviranja posameznih mišic ali v 
učenje vzorcev gibanja. motorično učenje 
temelji na aktivni vadbi neke funkcionalne 
naloge, kot je oblačenje srajce, umivanje zob, 
vožnja avtomobila in drugo. ker je lahko ena 
funkcijska naloga izvedena učinkovito z več 
različnimi gibalnimi vzorci, vadba ni omejena 
na posamezne »pravilne« gibalne vzorce, 
temveč vsebuje učenje različnih gibalnih 
strategij in veščin, ki jih nato pacient prilagodi 
nekemu namenu v različnih okoliščinah. 
nasprotno od prej omenjenih nevrofizioloških 
pristopov motorično učenje poudarja 
pomen pacientove  aktivne udeležbe. zaradi 
omejenega časa fizioterapevtove terapije se 
spodbuja vadbo naučenih spretnosti skozi 
ves dan, zato je pomembno vključevanje 
celotnega zdravstvenega tima v proces 
rehabilitacije. Pomanjkljivost tega pristopa se 
kaže pri težje prizadetih pacientih, ker pristop 
v večini nima direktnega, taktilnega  vodenja 
pacienta v gibanje.

v mesecu maju in oktobru 2013 sem se 
udeležila tečaja bobath terapije za odrasle, 
zato bom namenila nekaj besed metodi 
bobath.

Nevrofiziološki Bobath koncept za odrasle 
je bil leta 1996 prenovljen na podlagi 
znanstvenih dokazov in spoznanj iz prakse. 
izhaja iz  sistemske teorije motoričnega 
nadzora, ki vključuje, da gibanje nastaja iz 
interakcije različnih procesov, kot so zaznavni 
procesi, razum, motorični procesi in delovanje 
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posameznika med določeno nalogo in 
okoljem.

vključujejo motorično učenje, plastičnost 
centralnega živčnega sistema in plastičnost 
mišic  ter biomehaniko. največji poudarek pri 
terapiji s pacientom je izvajanje funkcionalnih 
aktivnosti v vsakdanjem okolju.

sodoben bobath je koncept, ki je usmerjen 
v reševanje problemov, na katerem temelji  
ocenjevanje in terapija pri posamezniku z 
motnjami v funkciji, gibanju in motnji kontrole 
drže, kot posledica poškodbe centralnega 
živčnega sistema.

V zadnjih desetletjih je tehnološki razvoj 
prinesel možnost uporabe različnih robotskih 
naprav v rehabilitaciji pacientov.

Reedukacija gibanja je preprosta, ponovljiva 
in brez hudega utrujanja. izvajanje nalog lahko 
sproti ocenjujemo in analiziramo. to so vadbe 
reedukacije hoje na  tekočem traku, hoje s 
pomočjo robota,  vadbe veščin s pomočjo 
navideznega okolja in drugo. seveda so to 
vadbe, ki se izvajajo v pozni rehabilitaciji.

tako v svetu, kot tudi pri nas se uporabljajo še 
druge terapije, ki se jih prav tako uporablja v 
procesu rehabilitacije, kot so z omejevanjem 
spodbujajoča terapija, terapija z ogledali pri 
padajočem stopalu, biološke povratne zanke, 
elektrostimulacija in druge specifične terape-
vtske tehnike.

znano je, da se možgani po poškodbi 
in z ustrezno terapijo odzovejo z znatno 
funkcionalno plastičnostjo, to pomeni s 

 Okrevanje po možganski kapi

prilagajanjem preostalih živčnih celic na 
novo nastalo situacijo s prevzemanjem 
podobnih funkcionalnih nalog, kakršno so 
imele izgubljene prizadete celice. ustvarja 
se novo omrežje živčnih celic, gre za  proces 
ponovnega motoričnega učenja. znanje o 
nevrofizioloških procesih okrevanja odpira 
nove možnosti za zdravljenje in nove pristope 
v rehabilitaciji bolnikov po možganski kapi.

Na koncu še nekaj besed o fizioterapiji 
pacientov po preboleli možganski kapi 
v zgodnji fazi, ki se začne v bolnišnici z 
nameščanjem pacienta v različne položaje 
v postelji. Pri tem je potrebno sodelovanje 
celotnega negovalnega tima skozi ves dan. z 
nameščanjem pacienta v pravilne, fiziološke 
položaje, preprečujemo nastanek mišičnih 
skrajšav ali pre-nategov mehkih struktur, kot 
so sklepna kapsula, mišice in ligamenti, kar 
povzroči poškodbe, nestabilnost sklepov 
in bolečino (ramenski sklep), preležanine in 
druge komplikacije, kot so respiratorni zapleti, 
venska tromboza in drugo.

Cilj zgodnje  terapije je čimprejšnje 
postavljanje bolnika v funkcijo, višje posturalne 
položaje, kot so sedenje, stoja, učenje hoje, 
hoja po stopnicah, vadbo opravljanja dnevnih 
aktivnosti, vse z namenom pridobivanja 
samostojnosti in tega, da se pacient čimprej 
povrne v domače okolje in k življenju, ki ga 
je bil vajen.

Imam kronično bolezen, a ona mene nima
Anita Hočevar

Kako živeti s kronično 
boleznijo, kako jo sprejeti za 
svojo, kako lahko navaden dan 
postane prav poseben dan, vse 
to in še veliko več je predstavila 
Jacinta Doberšek Mlakar 
iz ZD Sevnica članom 
Dolenjske podružnice 
multiple skleroze na 
predavanju, ki je 19. 
oktobra 2013 potekalo 
v prostorih Društva 
paraplegikov Novo mesto.
bolezen je kot grbine na cesti – ne 
ustavijo nas, le upočasnijo korak.

Predavanje o multipli sklerozi, njenih 
značilnostih in različnih oblikah 

zdravljenja  nam je pripravila irma kumer, 
dipl.m.s. iz splošne bolnišnice novo mesto. 
vsak se je našel v predstavljenem prispevku.

zanimivo je bilo prisluhniti tudi naši članici moniki, 
ki je opisala težave, ki jih je prinesla multipla 

skleroza, in sam potek zdravljenja, od injekcij to 
tabletke, ki se je sedaj pojavila na tržišču.

čas v odmoru smo zapolnili s klepetom med 
člani in sladkanjem z izdelki Pekarne dobrote 
iz novega mesta.

 Predavateljica 
Irma Kumer, 
dipl.m.s.  V prostorih novomeškega Društva praplegikov
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 Terme Zreče

Alenka Andolšek

16. jesensko srečanje članov Društva 
ekonomistov v zdravstvu

V začetku nam je bila predstavljena razno-
lika in zelo zanimiva celjska regija, kamor 
se bomo zagotovo vrnili - za dan ali dva - na 
oddih.

sledili so prispevki, ki so nam na različne 
načine prikazali nekaj strokovnih tem, vse o  
povezovanju v zdravstvu.

dr. marušič je v svojem zanimivem predavanju 
“kvantitativni vidiki slovenskega zdravstva in 
možnosti povezovanja programov” prikazal 
primerjavo slovenije z eu. ja,  lahko bomo še 
marsikje sledili cilju ujeti evropsko povprečje.

sistemski vidiki načrtovanja kadrov v zdravstvu 
in čezmejno zdravstveno varstvo -  predavanje 
doc. dr. tit albrehta in Rade Pribakovič brinovca 
je opozorilo na problem celovite strate-
gije načrtovanja kadrov v zdravstvu, na plačni 
problem v javnem sektorju nasploh, z vedno 
bolj omejevalnimi politikami zaposlovanja v 
zdravstvu.

sledilo je predavanje mag. jake slokana, ki je 
svoj prispevek predstavil v vlogi zavarovanca 
-  “kritičen pogled zavarovanca na vse težjo 
dostopnost pravic iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja.”

gospod veternik je v svojem prispevku “ali 
je lahko oblika povezovanja v osnovnem 
zdravstvu gorenjske rešitev za primarno 
zdravstvo?” prikazal primer dobre prakse, kjer 
povezovanje večjega števila organizacijskih 
enot dobro deluje. seveda ima organizacija 
osnovnega zdravstva gorenjska po-
manjkljivosti in prednosti, vendar je 
slednjih bistveno več. je pa poudaril, 
da je pri usklajevanju skupnih interesov 
in medsebojni koordinaciji potrebne 
veliko modrosti, managerskega znanja 
in komunikacije.

Predstavl jena je  bi la  snmP 
zdravstvenega doma ljubljana kot 
sodobna urgenca, ki upošteva vse 
elemente dobrega menagementa za 
varno obravnavo pacientov. z uvedbo 

Tema letošnjega jesenskega srečanja, ki je potekalo v Termah 
Zreče, je bila “Povezovanje v zdravstvu.”

triažnega sistema izboljšujejo proces sprejema 
pacientov in celotno obravnavo vseh čakajočih 
pacientov. PHe ljubljana  je primer, kjer sode-
lovanje oz. povezovanje prinaša pozitivne 
posledice, saj so v PH enoti tako kadri kot 
finančna sredstva razdeljena med zd ljubljana 
in Reševalno postajo ukc ljubljana.

v petkovem delu srečanja smo poslušali 
predavanji dr. eržena in gospe levačić, ki sta 
nam predstavila ustanovitev, organizacijo in 
področja dela nacionalnega inštituta za javno 
zdravje ter nacionalnega laboratorija za zdravje, 
okolje in hrano.

gospod Rusimovič se je v svojem nastopu 
dotaknil informatike kot pomembnega 
dejavnika pri povezovanju v zdravstvu in v 
svojem predavanju skušal odgovoriti, kako in 
na podlagi česa naj se menedžerji zdravstvenih 
organizacij v pomanjkanju finančnih sredstev 
odločajo za investicije v it-tehnologijo.

minister tomaž gantar  nam je predstavil 
načrtovane spremembe zdravstvene 
zakonodaje in pogled mz na možnosti 
povezovanja v zdravstvu. cilji: učinkovito 
upravljanje jzz in učinkovita organizacija. nujno 
je potrebna racionalizacija in reorganizacija 
zdravstvenega sistema.

ključni predlogi sprememb:
spremembe v delovanju in upravljanju •	
izvajalcev – povečanje avtonomije in 
odgovornosti managementa,

večja samostojnost in odgovornost •	
organov upravljanja javnih zdravstvenih 
zavodov,
večja učinkovitost organizacije – •	
povezovanje izvajalcev.
Povezovanje zdravstvenih zavodov •	
zaradi optimalnejšega načina izvajanja 
zdravstvene dejavnosti in podpornih 
storitev je možno že po sedanji zakonodaji 
( zakon o zavodih, 52. člen) – dober primer 
je zdravstveni center gorenjske. izhodišča 
za organizacijo, vodenje in združevanje 
javnih zdravstvenih zavodov so bila 
sprejeta že leta 2011.

Prednosti uveljavitve izhodišč: nižji stroški 
poslovanja, skupno vodenje javnih naročil, 
specializacije na nivoju zdravstvenih storitev 
(akutne obravnave), optimizacija števila oseb 
v podpornih službah  in vodstvenih delovnih 
mestih, možnost preusmeritve prihrankov v 
razvoju.

odprta glavna nerešena vprašanja:
Prostovoljno obvezno povezovanje – •	
možno le z izrednim sporazumevanjem 
vseh direktorjev in vseh županov,
način in pravno formalna oblika •	
povezovanja – kakšno pravno formalno 
obliko najti na sekundarnem nivoju, kakšno 
avtonomijo dati, na vsak način določitev 
krovnega vodenja v neki regiji,
Horizontalno in vertikalno povezovanje •	
– ali je smiselno povezati primarni in 
sekundarni nivo v neki regiji?

učinkovitega zakona brez povezovanja ne 
bomo imeli!

teme so bile zanimive, aktualne, 
primeri iz prakse pa so pokazali, da 
je povezovanje možno. vendar  pa je 
povezovanje in usklajevanje aktualna 
tema, ki od vseh nas zahteva aktiven 
pristop. če jo bomo vzeli resno, se 
moramo pripraviti tudi na spremembe, 
ki bodo sledile tem idejam. Potreben  
bo tudi določen pogum in predvsem 
želja, da si sprememb resnično 
želimo.
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Strokovno srečanje ob 60. letnici 
otroškega oddelka v Splošni bolnišnici 
Izola
Bilo je lepo jesensko s soncem obsijano 
jutro. S kolegico Jožico Rešetič sva se iz 
Novega mesta odpeljali na Mladinsko 
zdravilišče  Debeli rtič. Kolektiv Oddelka 
za pediatrijo Splošne bolnišnice Izola 
je 18.oktobra 2013  pripravil prireditev 
in strokovno srečanje ob 60. obletnici 
ustanovitve prvega Otroškega oddelka 
na Obali.

obletnice so dober razlog za praznovanje, 
za razmišljanje in primerjavo, kako so se 
ustanavljali otroški oddelki  po bolnišnicah 
v sloveniji. vsaka regija ima svojo pot. Že od 
samega začetka jih je povezovalo spoznanje, 
da otroci potrebujejo svoj oddelek, kjer 
bodo oskrbovani z dobro usposobljenim 
zdravstvenim osebjem, pediatri, medicins-
kimi sestrami, vsemi podpornimi službami 
in donatorji.

v uvodu zbornika, ki so ga izdali ob obletnici 
otroškega oddelka v splošni bolnišnici izola, 
je  zapisano: »Hvala vsem in ne nazadnje, hvala 
otrokom in staršem, ki nam zaupate tudi v 
trenutkih, ko vam je najhujše. z navdušenjem, 
požrtvovalnostjo in edino mislijo – delati 
dobro, smo postavili temelje bolnišnici, ki jo 
imamo še danes.«

Po kulturnem programu so sledili pozdravni 
nagovori. Pozdravila sta nas direktor  splošne 
bolnišnice izola g. jani dernič , dr. med. in 
prof. dr. Rajko kenda, dr. med., višji svetnik z 
univerzitetne pediatrične klinike ljubljana.

Predstojnica otroškega oddelka izola, ga. 
irena cetin – lovšin, specialistka  pediatrinja, 
je v prikazu prehojene poti opisala zgodovino 
otroškega oddelka. danes si težko predstav-
ljamo, da so bili otroci na obali zdravljeni v 
štirih različnih ustanovah na obali.

Prvi bolan otrok  je bil sprejet na novi otroški 
oddelek 11.07.1952. najprej so morali 
pridobiti zaupanje prebivalcev. Pogosto so 
obiskovali pediatra  za potrebe napotitve 
otrok v tržaško bolnišnico ali pa za potrdila 
za pridobitev dodatne živilske nakaznice za 

nakup hrane. ves čas so si prizadevali, da bi se 
otroci zdravili na enem kraju v sklopu ostalih 
oddelkov. končno jim je leta 1997 uspelo,  ko 
so se vsi otroški oddelki na obali združili in 
preselili v prostore splošne bolnišnice izola 
na hrib nad mestom izola.

s stalnim izobraževanjem celotnega zdravst-
venega tima skrbijo za dobro strokovno delo 
po vseh predpisanih smernicah. veliko skrb 
posvečajo dobremu počutju bolnih otrok, 
zato imajo zaposlene  vzgojiteljice in učiteljice. 
med prvimi v sloveniji so široko odprli vrata 
oddelka za starše po načelu humanizacija  
hospitalizacije, ki jo je tedaj uvajal profesor 
P. kornhauser, pediater iz uPk ljubljana.

Predavanje je  nadaljevala glavna medicinska 
sestra otroškega oddelka ga. doroteja 
dobrinja, diplomirana medicinska sestra, ki je 
na predavanju opisala razvoj zdravstvene nege 
na otroškem oddelku. kot vsaka sodobna 
veda se  tudi zdravstvena nega hitro razvija, 
saj  mora slediti sodobnim smernicam. skozi 
leta se je zelo spremenil  način hospitalizacije 
otrok, saj je bil otrok v času hospitalizacije sam 
na oddelku. ležalne dobe so bile daljše, kar 
je privedlo do psihičnega hospitalizma  pri 
otroku. danes  je drugače, saj je možnost 
bivanja enega od staršev do otrokovega 6. 
leta starosti brezplačna. to je bil nov izziv, ki 
ga je leta 2009 postavil zakon. danes ostane 
ob svojem otroku v bolnišnici več kot 70% 
staršev.

vsak posameznik, ki dela v dobro otrok, je zelo 
pomemben. Pomembni so dobri medsebojni 
odnosi, podpora vodstva bolnišnice, javnosti 
in staršev, ki obenem ocenjujejo vso dejavnost 
na oddelku.

s svojo prisotnostjo nas je presenetil profesor 
Pavle kornhauser, vsem poznan upokojeni 
pediater iz uPk ljubljana. Že v začetku 
gradnje bolnišnice v izoli je bil povezan  z 
načrtovanjem prostorov in opreme  za hospi-
talizacijo vseh bolnih otrok,  tako internističnih 
in kirurških, na enem mestu.

Predavanja so nadaljevali:

Primarij stanislav mahne , dr. med., oddelek 
za kirurgijo sb izola:

Trihobenzoar želodca

bezoar je skupek neprebavljene snovi rastlin-
skega ali živalskega izvora v prebavnem traku, 
največkrat v želodcu živali in človeka. Povzroči 
različne težave in motnje. zdravljenje je odvis-
no od težav, ki jih povzroča in od sestave. lahko 
je operativno, endoskopsko ali konzervativno.                                                                                                                        
Meckelov divertikel pri mladostniku

meckelov divertikel je prirojena anoma-
lija ozkega črevesja, ki ne povzroča pogosto 
težav. lahko pa nastanejo resni zapleti kot so 
krvavitve, vnetje s perforacijo in peritonitisom 
ali zapora črevesa. diagnozo potrdi scintigraf-
ska peiskava. Pri odraslih se pojavijo zapleti 
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kot so zapora, divertikulitis, redko benigni ali 
maligni tumorji.

za odstranitev slučajno odkritega m. divertikla 
se odločimo predvsem pri otrocih in mlajših 
osebah, upoštevajoč splošno stanje bolnika 
in stanja v trebušni votlini.

tomaž jakomin, dr. med., oddelek za kirurgijo 
sb izola:

Vkleščena paraduodenalna hernija pri 
otroku

kongenitalne notranje kile so redka pa-
tologija. nanjo pomislimo pri otrocih, ki imajo 
znake intestinalne obstrukcije in niso imeli 
predhodnih operacij v trebuhu. Pravočasna 
diagnoza inustrezno operativno zdravljenje 
omogočata hitro in popolno okrevanje.

Doc. Matjaž Homan, dr.med., UPK  Ljubljana, 
Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepa-
tologijo in nutricionistiko:                                                                

Bolečine v trebuhu pri otrocih z obolenji 
jeter, žolčnika in žolčevodov

zaradi akutnih ali kroničnih bolečin v trebuhu 
otroci pogosto obiščejo zdravnika. bolezni 
jeter, žolčnika in žolčnih izvodil so le majhen 
del možnih vzrokov za bolečine v trebuhu 
pri otrocih. Poleg osnovnih krvnih preiskav je 
uz trebuha diagnostična preiskava, s katero 
pri boleznih jeter in žolčevodov največkrat 
opredelimo vzrok za otrokove težave. bolezni 
žolčnika in žolčevodov najpogosteje zdravimo 
kirurško, medtem ko akutni in kronični hepa-
titis zdravimo z zdravili.

Alenka Stepišnik, dr. med. oddelek za pedia-
trijo, SB Izola:                                          

Trebušni tifus.

Predstavljen je bil primer trebušnega tifusa pri 
deklici, ki je pripotovala iz angole. trebušni 
tifus je huda akutna sistemska okužba, ki 
jo povzroča salmonella typli. bakterija je 
endemična v predelih sveta s slabimi higien-
skimi razmerami. v sloveniji so okužbe redke 
in omejene na popotnike.

Ivica Smajla, dr.med., oddelek za pediatrijo 
SB Izola:               

TBC meningitis pri otrocih.

bolezen je redka, a še vedno nevarna in 
smrtna. to je bolezen malih otrok, ki pogosto 
ni prepoznavna pravočasno, kar vodi v 
slabše izide ali hude posledice. simptomi 
so nespecifični: slab apetit, slabosti, zaprtje, 
hujšanje in povišana temperatura.

Matjaž Štefan, dr. med.,oddelek za pediatrijo 
SB Izola:                                            

Možganski tumor - nevrofibromastoza

nevrofibromastoza (nF1) je najpogostejša od 
vseh  nevroakutnih sindromov. je  avtosomna 
dominantno dedna bolezen, ki jo pogosto 
povzročajo mutacije genov. značilne so 
kožne in očesne pigmentacije, skeletne in 
žilne displazije, tumorji cŽs in  nevrološke 
nepravilnosti. otroci potrebujejo vodenje 
pri nevrologu.

Sonja Posega Devetak, dr. med.,oddelek za 
pediatrijo SB Izola:                                        

Guillain – Barrejev sindrom pri otroku

guillain – barrejev sindrom (gbs) je 
najpogostejši vzrok akutne ohlapne paralize 
pri otrocih. gre za akutno imunsko posredo-
vano polinevropatijo. Povezana je s stanjem 
po preboleli okužbi dihal ali prebavil, včasih 
po cepljenju ali kirurških posegih. incidenca 
pri otrocih je nižja kot pri odraslih. Potrebna je 
zgodnja prepoznava bolezni, da se z ustrezno 
terapijo skrajša čas zdravljenja.

Maja Božinovič in Nataša Arabadžić, dipl.med 
sestri, oddelek za pediatrijo SB Izola:       

 Udeleženci na srečanju ob 60. obletnici Otroškega odddelka Splošne bolnišnice Izola 
(foto Doroteja Dobrinja)

Zdravstvena nega otroka s prebavnimi 
motnjami in bolečino v trebuhu

Prebavne motnje in bolečine v trebuhu 
so v otroški dobi pogost pojav. simptomi 
se pojavljajo nenadno in se hitro slabšajo. 
na otroški kirurgiji je najpogostejši vzrok 
bolečine v trebuhu  akutni abdomen, vnetje 
slepiča, obstipacija in ileus. na pediatriji pa 
so to črevesne okužbe, ki jih povzročajo vi-
rusi, bakterije, paraziti in nekatera kronična 
obolenja.

Pomembna vloga medicinske sestre je, 
da hitro opazi odstopanja in poslabšanja 
pri otroku, ter jih pravočasno sporoči 
zdravniku.

srečanje se je končalo in udeleženci smo polni 
novega znanja odšli pred hotel arija, kjer smo 
se fotografirali  za spomin na praznovanje 60. 
letnice otroškega oddelka v izoli. nasmejani 
smo odšli v restavracijo na pogostitev. zelo 
se nam je prilegla hrana in pijača, ki je bila 
pripravljena na primorski način.na koncu 
sta predstojnica in glavna medicinska sestra  
slovesno razrezali torto.

Hvala vsem za pripravo  dogodka, ki nam bo 
ostal  v lepem  spominu.
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Slovenija je majhna, prijetna 
dežela. V njej prebivamo 
dobri ljudje. In da bi odnose 
v naši državi še izboljšali, jih 
lahko rešujmo z mediacijo. 
Mediacijo lahko uporabljamo 
na vsakem koraku, npr.  
zdravstvu, šolah, na sodiščih, 
centu za socialno delo, v 
gospodarstvu, za osebno rast 
… Kako? Tako, da si vzameš 
čas za pogovor.
v življenju se večina pogovorov konča s slabo 
voljo, jezo ter svojimi trditvami z ene in druge 
strani. zato se mediatorji usposabljamo, da 
poslušamo zgodbe obeh sprtih strani, da 
smo nevtralni ter s skupnimi močmi skušamo 
rešiti spor. negativni pogovor usmerimo v 
pozitivno rešitev.

Pomembno je, kako komuniciramo. 
komuniciramo lahko besedno (verbalno) in 
nebesedno (neverbalno). besedno je takrat, 
ko govorimo ali pišemo, nebesedno pa 
komuniciramo z  govorico telesa, osebnimi 
predmeti, obleko ...

Raziskave so pokazale, da neposreden pomen 
besed pove 7 % sporočila, intonacija govora 
38 %, govorica telesa, prostora, časa pa kar 
55 % sporočila.

Premislimo, kako deluje naša splošna 
bolnišnica novo mesto! kolikor nas je za-
poslenih, toliko značajev in osebnosti. ljudje 
nismo enaki, smo si različni. v vsakodnevnih 
stikih prihaja do nesporazumov, ki so kot 
valovi: nekateri pred njimi bežijo, drugi se v 
njih utapljajo,  tretji pa jezdijo na njih. veliko 
stresa v življenju je posledica nošenja mask, 
neiskrenosti do drugih, dvojnega življenja ali 
poskusov biti nekaj ali nekdo, kar sploh nismo. 
to privede do stanja, ko naenkrat ne vemo 
več, komu  bi ugajali.

zabredemo v tri težave: v kritiko (ker smo 
nenehno obsedeni s tem, kaj bodo o nas 
mislili drugi), v tekmovanje (ker nas skrbi, 
ali nas bo kdo drug spodrinil) in v konflikte 

Šola za 
starše
Biti starš je zagotovo najtežja (pa tudi 
najlepša) vloga v življenju vsakega 
posameznika in nanjo bi se morali (in 
bi nas morali) pripravljati vse življenje. 
V resnici biti starš v današnjih časih 
ni več samoumevno, saj je življenje 
postalo preveč zapleteno. To pa ne 
sme biti izgovor, da svoje vloge starša 
ne bi opravljali dobro in odgovorno. 
Naša naloga je namreč, da svoje otroke 
spremimo do samostojnosti v čim boljši 
psihofizični in socialni kondiciji.

na otroškem oddelku naše bolnišnice 
smo se zato odločili, da vas prijazno 
povabimo na predavanja oziroma 
delavnice z nasveti za starše od rojstva 
otroka do njegove odraslosti, ki bodo 
potekala v večnamenskem prostoru v 
pritličju porodnišnice. na delavnicah bodo 
predstavljene najpogostejše teme, ki se 
tičejo nege, zdravja in vzgoje otrok, po 
delavnicah pa bo možno tudi individualno 
svetovanje.

Prva taka delavnica je bila v torek, 5. no-
vembra 2013, naslednja bo 10. decembra 
od 14.00 do 15.30, ostali termini pa bodo 
objavljeni na internetni strani bolnišnice 
in na oglasnih deskah. Predhodna prijava 
ni potrebna.

teme, ki jim boste lahko prisluhnili na 
srečanjih:

kaj vse moramo /bi morali/ vedeti, ko •	
postanemo starši,
fizično, psihično in socialno okolje,•	
prehrana,•	
nega,•	
vzgoja,•	
gibanje („handling“),•	
razvade,•	
domača lekarna,•	
nekatera najpogostejša bolezenska •	
stanja,
nega bolnega otroka,•	
vprašanja in teme po izbiri.•	

Vsi, ki vas predstavljene vsebine zanima-
jo, ste vljudno povabljeni na srečanja.

Mediacija v zdravstvu
(ker nas je strah, da se drugi ne bi strinjali z 
nami).

skozi lastne življenjske izkušnje sem spoznala, 
kako pomembno je, da si do ljudi tenkočuten. 
vsi okoli mene mi podajajo posebne zgodbe, 
ki jih razumem. tako se je pri meni postopoma 
razvijala želja, da pomagam drugim. odločila 
sem se za mediacijski tečaj, ki mi je veliko 
pomagal k uspešnemu reševanju sporov.

nesporazumi so lahko vzroki za razne napake, 
ki jih delamo. napake so življenjski dar, ki nam 
pomagajo, da se iz njih učimo. manjši ko je 
konflikti, manjše kamenčke nosimo skozi 
življenje, večji konflikti, večji kamni bremena 
so v življenju. Preveliko naloženega bremena 
pa vodi v določene bolezni.

da ne bi imeli v življenju preveč bremen, 
lahko s pomočjo mediatorja (ki zna razumeti, 
poslušati, pomagati in graditi na zaupnosti) 
rešimo mnogo nesporazumov.

vsi smo odrasle osebe in skupaj gradimo 
prihodnost. bodimo na strani obojestran-
skega spoštovanja. naučimo se komunicirati. 
imejmo sočutje do sodelavcev.

ljubiti druge je lahko, če ljubimo in spreje-
mamo sebe.



35

Zdenka Seničar

anketa

O Viziti ste zapisali…
Spoštovani bralci,
pomladni številki vizite smo priložili anketni vprašalnik, v katerem 
smo prosili za vaše mnenje o vsebini in grafi čni podobi vizite, prosili 
smo za vaše pripombe in predloge ki bi nam pomagali ustvarjati 
boljši časopis.

anketne vprašalnike ste oddali predvsem v nabiralnike na bolnišnič-
nih oddelkih, nekaj pa jih je prispelo po pošti. čeprav je bil odziv 
veliko manjši kot smo pričakovali, pa smo bili veseli vsakega vašega 
komentarja, vsake kritike, vsakega predloga in tudi vsake vzpodbude. 
o njih smo se pogovarjali na zadnjem sestanku uredniškega odbora 

Rezultati ankete
Spol anketiranih Strokovna izobrazba anketiranih

Koliko prispevkov v Viziti preberete? Katere rubrike v Viziti vas najbolj zanimajo?

in se odločili za nekatere spremembe. Pri delu bomo poskusili upo-
števati čim več vaših predlogov in ker je ne ustvarjamo preverjeni 
novinarski »mački,« pač pa nastaja v krogu ljubiteljskih piscev, ki v 
svojem prostem času sledimo dogajanjem v bolnišnici, se bomo 
potrudili, da bomo njeno vsebino čim bolj približali vašim pričako-
vanjem, čeprav se zavedamo, da bomo med komentarji še vedno 
naleteli na kakšen »shit.«

Razdeljenih je bilo 1400 anketnih vprašalnikov. Prejeli smo 69 
izpolnjenih vprašalnikov. 
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Ali menite, da ste ob prebiranju Vizite bolj na tekočem z 
dogajanjem v bolnišnici?

Katere informacije v Viziti pogrešate?

Ocena Vizite - vsebina

Skupna ocena ViziteOcena Vizite - grafi čna podoba

Katere informacije so za vas najpomembnejše?
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Pripravila Lidija Povšič

 Pri ho di: 
Manca PAPEŽ, farmacevtski tehnik, pripravnica, 28.6.2013

Manijel PETRIČ, diplomirani fizioterapevt, 1.7.2013

Marko KUŽNIK, dr.med., specializant ginekologije in porodništva, 1.7.2013

Blerta GASHI zogaj, dr.med., pripravnica, 1.7.2013

Andrea KRANJČIČ, delavka, 8.7.2013

Sara MILETIĆ, dr.med., specialistka oftalmologije, 9.7.2013

Lučka FRANKO, tehnica zdravstvene nege, 15.7.2013

Milan MOHAR, vzdrževalec, 1.8.2013

Manca STANKOVIĆ, diplomirana fizioterapevtka, 1.8.2013

Kristina PRIJATELJ, dr.med., pripravnica, 1.9.2013

Gregor KAVAŠ, dr.med., pripravnik, 1.9.2013

Petra KLEPAC, dr.med., pripravnica, 1.9.2013

Katja PUST, zdravstvena administratorka, 27.8.2013

Miha WEISS, dr.med., specialist kardiovaskularne medicine, 16.9.2013

Anja ŽUPAN, dr.med., specializantka infektologije, 1.10.2013

Andreja SAJE, dr.med., pripravnica, 1.10.2013

Anže ZORMAN, dr.med., pripravnik, 1.10.2013

Mia VOLOVEC, dr.med., pripravnica, 1.10.2013

 Od ho di: 
Anja KOLEŠA, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 6.7.2013

Maruša FABJAN, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 6.7.2013

Klara GRUM, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 6.7.2013

Maja KONČEK, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 6.7.2013

Suzana LUŠTEK, diplomirana fizioterapevtka, odpoved, 31.7.2013

Sonja SOMRAK, medicinska sestra, upokojitev, 31.7.2013

Nina KRAVANJA, dr.med., pripravnica, 31.7.2013

Diana YAKUBOVICH, dr.med., specialistka ginekologije in 
porodništva, 31.7.2013

Lazar BLAGOJEVIĆ, dr.med., 31.7.2013

Jan ČEFARIN, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 31.7.2013

Jasna KOVAČ, tehnica zdravstvene nege, odpoved, 31.8.2013

Jože STEKLASA, dr.med., specialist splošne kirurgije, upokojitev, 31.8.2013

Jan KURINČIČ, dr.med., pripravnik, 31.8.2013

Tadeja BARBIČ, dr.med., pripravnica, 31.8.2013

Tjaša FALKNER, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 31.8.2013

Saša ŽAGAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 31.8.2013

Denis ŠKRBEC, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 31.8.2013

Mojca REPOVŽ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 31.8.2013

Barbara KOFALT, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 31.8.2013

Dinko MEĐUGORAC, dr.med., specializant splošne kirurgije, 31.8.2013

Aleksandra JERMAN, tehnica zdravstvene nege, 31.8.2013

Jernej PROGAR, diplomirani zdravstvenik, 31.8.2013

Marija GREGORČIČ koŽuH, dr.med., specialistka oftalmologije, 
upokojitev, 6.9.2013

Dušica MEGLIČ, strežnica, upokojitev, 8.9.2013

Miroslava SAŠEK, zdravstvena administratorka, 30.9.2013

Kristina HRASTAR, dr.med., pripravnica, 30.9.2013

Maja JURAN, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 30.9.2013

Robert STRUNA, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 30.9.2013

Darja STANIĆ, tehnica zdravstvene nege, 30.9.2013

Marjeta ZORMAN, tehnica zdravstvene nege, 30.9.2013

Samantha METELKO, tehnica zdravstvene nege, 30.9.2013

Specialistični izpiti :

Tanja TOMŠIČ, mag.farm., je dne 20.6.2013 opravila specialistični 
izpit iz klinične farmacije in si pridobila naziv: sPecialistka 

klinične FaRmacije.

* * *

Nenad MIOČ, dr.med., je dne 26.9.2013 opravil specialistični izpit 
iz anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne 

medicine in si pridobil naziv: sPecialist anesteziologije, 
Reanimatologije in PeRioPeRativne intenzivne medicine.

Magistrski študij:

Irena ŽAGAR, dipl.m.s., je 1.7.2013 na zdravstveni fakulteti univerze 
v ljubljani zaključila visokošolsko strokovno izobraževanje 2. stopnje 
ter si pridobila strokovni naslov: magistRica zdRavstvene nege.

Informacije o  
kadrovskih spremembah:

mag. Jožica Rešetič, dipl.m.s., univ.dipl.org., spec., je bila s 1.8.2013 
imenovana za pomočnico direktorice za področje zdravstvene nege.
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Poklicna pot se konča, poslanstvo nikoli
Postati zdravnik pomeni biti 
zdravnik 24 ur na dan. To je 
poslanstvo in način življenja, 
ki se ga ne da časovno 
omejiti. In tudi ko se aktivna 
poklicna pot zaključi, se 
poslanstvo nadaljuje.
To prav gotovo velja za 
enega najbolj spoštovanih 
in priljubljenih zdravnikov 
na kirurškem oddelku Jožeta 
Steklaso, kirurga, specialista 
za žilna obolenja, ki se je 
zadnjega avgusta letos 
upokojil. “Nič posebnega 
nisem naredil za bolnišnico,” 
pravi v svoji skromnosti, 
čemur bi njegovi pacienti in 
sodelavci gotovo oporekali. 

jože steklasa je v prvi vrsti človek z velikim 
srcem za ljudi, za paciente in sodelavce, 
visokih etičnih načel in vrednot. “vsa leta 
sem rad hodil v službo,” pravi, “in z vsemi 
sodelavci sem se dobro razumel. Hitro so 
minila ta leta.” vseh štirideset delovnih let 
je preživel v naši bolnišnici, še prej pa je 
dve poletji kot študent medicine opravljal 
klinično prakso na novomeški kirurgiji.

jože steklasa je bil rojen v prvih povojnih 
letih v ljubljani. do njegovega šestega leta 
je družina živela v cerknem pri idriji, kjer je 
bil tudi oče priznan in priljubljen zdravnik, 
leta 1953 pa so se preselili v dobrepolje v 
suhi krajini, kjer je končal osnovno šolo. 
leta 1961 je začel obiskovati ii. gimnazijo v 
ljubljani. v drugem letniku mu je umrl oče, 
zato so z mamo in bratom precej težko živeli. 
kljub temu sta se oba izšolala. Po maturi se 
je vpisal na ljubljansko medicinsko fakulteto 
in postal uspešen študent, ki je imel že junija 
opravljene vse izpite, zato je lahko počitnice 
izkoristil po svoje. med študenti je bilo znano, 
da na novomeški kirurški oddelek poleti 

Zdenka Seničar

sprejemajo študente na prakso, zato se je 
dogovoril, da so ga po tretjem in četrtem 
letniku fakultete sprejeli. študenti so dobili 
uniformo, bloke za hrano in sobo v konventu 
in so bili dobrodošla pomoč zaposlenim 
zdravnikom. Po diplomi je takoj začel stažirati 
in za področje kirurgije staž prav tako opravil 
v naši bolnišnici. Pred odhodom na služenje 
vojaškega roka, poslali so ga v bosilegrad 
v južni srbiji, v mesto na meji z bolgarijo, 
mu je prim. tone šavelj ponudil zaposlitev 
v bolnišnici in 1.1.1973 se je zaposlil na 
kirurškem oddelku. Že aprila istega leta 
je opravil strokovni izpit, specializacijo iz 
splošne kirurgije pa leta 1978.

ob upokojitvi prof. bajca je vodenje 
kirurškega oddelka prevzel prim. tone šavelj, 
ki je leta 1975 uvedel odseke. Predstojnik 
žilnega odseka je postal prim. Željko ostojić, 
za žilno kirurgijo pa se je odločil tudi dr. 
steklasa. opravljala sta arterijske operacije, 
vključno z abdominalno aorto, samostojno 
sta delala angiografske preiskave in tudi prve 
Pta posege, ki pa zaradi neprimerne opreme 
niso prešli v rutinsko uporabo. v zgodnjih 
osemdesetih letih je dr. steklasa naredil 

prvi avtovenski in situ by pass v sloveniji, 
od ustanovitve dializnega odseka pa je 
dolga leta sam  pokrival njegove potrebe po 
žilnih pristopih za hemodializo in caPd. na 
operacije krčnih žil so kmalu začeli prihajati 
pacienti iz vse slovenije. 

od leta 1980 je bil imenovan na nekatera 
vodilna mesta na oddelku. naprej je postal 
vodja žilnega odseka, februarja 1986 je 
bil imenovan za namestnika predstojnika 
kirurškega oddelka, tri leta pozneje pa je 
postal predstojnik oddelka, dostopen za 
novo znanje in predloge, kako izboljšati 
delo in še bolje poskrbeti za pacienta. Pri 
sodelavcih je zelo podpiral strokovni razvoj, 
pri tem pa nesebično razdajal svoje znanje. 
v bolnišnici je predstavljal veliko moralno 
in strokovno avtoriteto in zato za svoje delo 
leta 1993 prejel najvišje priznanje, plaketo 
bolnišnice. od leta 2004 je bil vodja kirurških 
ambulant.

jože steklasa je bil nekaj mandatov zelo 
aktiven tudi v novomeškem zdravniškem 
društvu, s kolegoma morelo in Žuničem so 
štiri leta vodili slovensko kirurško sekcijo in 
v tistem času v novem mestu organizirali 

 Na strokovnem srečanju ob 30-letnici dialize ...
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odmevno srečanje slovenskih in hrvaških 
kirurgov. deloval je v sindikalnih združenjih 
in bil v bivši državi zadnji predsednik 
delavskega sveta bolnišnice, predsednik 
različnih komisij, vodja projektov, mentor 
študentom in specializantom. na srednji šoli 
za zdravstvene delavce je poučeval anatomi-
jo in kirurgijo, zdaj pa kirurgijo predava tudi 
na novomeški Fakulteti za zdravstvene vede. 
vedno je bil zelo dobrodošel predavatelj 
na strokovnih srečanjih regijskega društva 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov ter na srečanjih strokovnih sekcij pri 
zzns, kadar smo jih organizirale dolenjske 
medicinske sestre. 

v bolnišnici pa ni bil cenjen samo kot velik 
strokovnjak, temveč tudi zaradi  izjemne 
delavnosti, prizadevnosti in organizacijskih 
sposobnosti. dolga leta je razpisoval 
operativni program in delal razporede dela 
zdravnikov na kirurgiji. nikoli mu ni bilo 
težko priti od doma na prosti dan, če so ga 
pacienti ali sodelavci potrebovali. vedno je 
pomagal, kjer se je le dalo, pacienti so bili zanj 
vedno na prvem mestu, vse je obravnaval z 
enako pazljivostjo in potrpežljivostjo, zato 
so mu neizmerno zaupali. ena od pacientk 
iz suhe krajine mi je rekla: “to napiši, da smo 
imeli domačini iz dobrepolja v njem vedno 
velikega prijatelja in zaupnika, ne glede na to, 
s kakšnimi težavami smo se obrnili nanj.”

ko sem ga vprašala, kaj bo počel zdaj, ko 
bo imel naenkrat več prostega časa, ni bil 
v zadregi. Rad potuje, z ženo sta videla že 
precej sveta. ima štiri vnuke, ki se jim bo 
posvečal, rad se druži s prijatelji, rad kuha (ne 
boste verjeli, pripravi tudi kremne rezine) in 
še kaj se bo našlo. nekaj časa bo še pomagal 
v žilni ambulanti, sodelavci pa upamo, da 
se bo kdaj oglasil tudi kar tako, na kavo, in 
povedal kakšen dober vic.

Čeprav ga že pogrešamo, mu želimo veliko 
dolgih, zdravih in veselih upokojenskih 
let. 

“Rad sem bil tukaj,” je rekel ob koncu 
pogovora, jaz pa dodajam: 

“Dragi naš doktor, v imenu vseh sodelavcev: 
hvala vam za vse.”

* * *

v enem slovenskih časopisov zasledimo 
zapis pacientke i.m.: 

“Leta 2006 sem šla v novomeško bolnišnico 
na žilni oddelek na pregled zaradi krčnih 
žil. Sprejel me je specialist dr. Jože Steklasa. 

Natančno mi je pregledal noge, ki so bile v 
groznem stanju. Obe nogi sta bili čisto pre-
pleteni z zunanjimi žilami, kar mi je povzročalo 
tudi strašanske bolečine. Dr. Steklasa je določil 
datum operacije. Tistega dne pred operacijo 
me je bilo zelo strah. Prijaznost medicinskih 
sester me je pomirila. Pred blokado, ki jo dobiš 
v hrbtenico, mi je anestezistka vse razložila, 
tako da je ves strah izginil.

Ves čas mojega bivanja v bolnišnici so 
bili vsi zelo prijazni z menoj. Bila sem zelo 
presenečena, saj takšne pozornosti ne doživiš 

 Dr. Jože Steklasa tik pred upokojitvijo

drugje. Po treh dneh sem bila odpuščena iz 
bolnišnice. 

Drage bralke in bralci, moram vam povedati, 
da so moje noge zdaj veliko lepše, da se čisto 
nič ne pozna, kje sem bila operirana. Skratka, 
kot da niso moje. Tudi bolečin nimam več. 
Seveda pa sem nasvete dr. Jožeta Steklase 
vzela zelo resno. Če imate podobne težave, kot 
sem jih imela jaz, vam svetujem, da greste tudi 
vi na žilni oddelek novomeške bolnišnice, kjer 
vas bosta presenetila strokovnost in znanje dr. 
Jožeta Steklase in prijaznost in ustrežljivost 
medicinskih sester.”
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Toni Gašperič

kulturne drobtinice

Razstrupljanje
Kot v vsaki stari hiši je tudi 
v meni veliko ropotije. Tako 
kemičnih elementov, ki jih 
vnašam vase z nezdravim 
načinom prehranjevanja, kot 
spominov na neprijetne ljudi 
in neljube dogodke. 
za razstrupljanje telesa bom s pitjem 
vode, čajev in z vnašanjem balastnih snovi 
vzpodbudil ledvice, jetra in leno črevesje, 
možgane, v katerih je skladišče spominov, 
pa bom prevetril z izločitvenim postopkom. 
se pravi, da bom zradiral bleferje, ritoliznike, 
lažnivce, hinavce, ljudi brez hrbtenice in 
še kopico tipov in tipinj, ki so se skozi leta 
pretihotapili, zavlekli ali kako drugače 
asorbirali vame. da jih vlačim s seboj, da 
se mi ponoči izluščijo iz pozabe in mi ne 
dajo spati. da mi vzbujajo jezo, ker se jim 
verjel, jim nasedel, jim zaupal, jih morda 
celo občudoval, ker so se mi zdeli  lepi, 
postavni, vredni zaupanja, spoštovanja, 
ljubezni. 

mojca na primer, ki se je zvijala pred menoj 
kot jegulja, za mojim hrbtom pa je smuk-
nila med rjuhe z vsakim, ki je imel bolj bele 
zobe od mene, bolj mišičaste roke in noge, 
bolj napeto rit ali večji avto, kot sem ga 
premogel jaz. trdila je, da ceni pri moškem 
duhovitost, zvestobo in skromnost, a se je 
vdajala puščobam, skakalcem čez plot 
in tipom, ki so nosili debele denarnice v 
notranjih žepih suknjičev, tako da je bilo 
srce v drugem planu, se pravi, za svežnjem 
evrov, gledano od zunaj navznoter... 

ali karel. Pridušal se je, da mu pomenim 
več kot brat dvojček. Prisesal se je name 
kot pijavka. kjer sem bil jaz, tam je bil tudi 

on. če sem šel  na morje, je šel tudi on. če 
sem prepoten sopel na triglav, je bil korak 
za menoj. v toplicah je plaval ob moji desni 
rami in v londonu se je v muzeju voščenih 
figur slikal s titom, enako kot jaz, le da je bil 
on na maršalovi desni, jaz pa na levi strani...
najino prijateljstvo je bilo skoraj pravljično, 
dokler nisem spoznal, da me ima  za 
osebni bankomat, ki ga zalaga z denarjem, 
medtem ko je sam suh kot poper. ko sem 
mu omenil, da mi je rahlo dosti njegove 
molže, so se usule name živali iz albuma 
carstvo živali, tako da sem bil v eni minuti  
svinja bradavičarka, orangutan, bivol in kar 
je še podobnih divjih in domačih živali z 
imeni, primernimi za žalitev. Prizadel me je 
do zadnjega vlakna, čeprav sem takrat že 
vedel, da je nehvaležnost plačilo sveta in 
da ti bodo največ zla naredili tisti, ki si jim 
storil največ dobrega. saj poznate zgodbo o 
napoleonu. ovaduh mu je prišel povedat, da 
ga namerava jack ubiti, bonaparte pa mu je 
odvrnil: «jack mi ne bo storil nič hudega, saj 
mu nisem naredil nič dobrega.« zgodovina 
se ponavlja, hkrati pa je tudi dobra učiteljica, 
a kaj, ko smo mi slabi učenci…

in tako korak za korakom. iz katakomb 
spomina sem zmetal še prevaranta, ki mi 
je podtaknil pokvarjen avto, znanca, ki sem 
mu posodil tranzistorski sprejemnik, pa 
ga je prodal, da ga nisem videl nikoli več, 
tudi denarja ne, sosedo, ki me  je leta mo-
rila s prepričanjem, da obstaja črna magija, 
miličnika, ki me je za šalo ustrelil z zračno 
puško v stegno, partijskega sekretarja, ki 
me je ovadil, ker se bil prijateljevemu tinčku 
krstni boter, profesorja matematike skupaj 
s pripombo, da nisem za drugega kot za 
hlapca v šturmovem hlevu, micko, ki je dolga 
leta blebetala naokoli, da sem ji na pomlad 

leta 1977 pokradel vso zgodnjo solato z 
njenega vrta nad potokom, novinarja, ki 
je zapisal o meni izmišljeno zgodbo o tem, 
da sem bil soudeleženec skupinskega 
seksa, strojevodjo na vlaku karlovec - novo 
mesto, ki me je vrgel s hlapona  na otovcu, 
češ da imam ponarejeno dijaško mesečno 
vozovnico…

Pa še bi se kaj našlo, a nočem brskati 
po preteklosti, ker je prevečkrat boleča. 
notranje razstrupljen sem se počutil 
lahkega kot gosje perje, ki so ga ženske 
včasih uporabljale za vzglavnike, da je bilo 
spanje mehkejše, mirnejše in daljše. da si 
se zjutraj zbujal spočit in gladkega obraza, 
kot bi se umil z vodo iz izvira gospodične 
na gorjancih.

ko se zdaj kdaj pa kdaj potopim v svojo 
notranjost, je tam svetla belina. nikjer 
nikogar in ničesar, kar bi me obremenjevalo 
in me napeljevalo v zamero, sovraštvo ali 
morda v željo po maščevanju, ki zna biti še 
kako prijetno in sladko. 

čisto na koncu izpraznjenega, razstruplje-
nega smetišča moje preteklosti sedi v kotu 
in tiho prede moja prva muca Žuža. ohranil 
sem jo v sebi, ker me ni nikoli ugriznila, prav 
nikoli me ni opraskala. imela je mehko dlako, 
modre oči, predvsem pa ni imela niti ene 
same človeške lastnosti.

Toni Gašperič – Ježkov nagrajenec 
neposredno pred zaključkom redakcije smo se razveselili novice, da je naš sodelavec toni 
gašperič letošnji ježkov nagrajenec. 

Toni, čestitkam ob visokem priznanju se s ponosom pridružujemo tudi v uredništvu 
Vizite in vam želimo še veliko ustvarjalnih let. 
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Nikoli ne obupaj
»Ko si zdrav, imaš tisoč želja, 
ko zboliš, pa samo eno,« pravi 
star ljudski pregovor. Zdravje 
navadno postavljamo 
na prvo mesto vrednot. 
Zdrav človek si izbira pot, v 
bolezni pa težko stopamo 
po isti poti. Težka bolezen 
življenje lahko spremeni. Z 
individualnim pristopom 
k pacientu medicinske 
sestre ugotavljamo njegove 
potrebe po zdravstveni negi 
in vplivamo na njegovo 
počutje. Kaj sporočamo s 
svojo prisotnostjo in delom? 
Kaj od nas pričakujejo bolni, 
kako nas ocenjujejo? 

Pred enim letom so moji nečakinji odkrili 
tumor na stegnenici. takrat je bila želja vseh, 
ki smo to vedeli, res samo ena, da bi bil beni-
gen. Pa ni bilo tako. šestnajstletna deklica 
klavdija je začela boj s težko boleznijo. 
Potrebovala je psihofizično pomoč družine, 
sorodnikov, prijateljev in zdravstvenih 
delavcev. svoje izkušnje je pogosto delila 
z mano. nevede mi je pokazala, koliko želja 
ima človek, ko premaguje bolezen.

klavdija je bila izjemna tudi pred boleznijo. 
sanjala je sanje kot večina njenih vrstnic, 
z veseljem je hodila v šolo, rada je bila v 
družbi. bolezen je ni spremenila. zdravljenje 
ji je spremenilo pot, ostali so novo zastav-
ljeni cilji. odločila se je za polno življenje. 
sprejela je preizkušnjo, ki ji jo je prineslo 
življenje. ni bilo lahko, tudi danes ni. ob 
sebi je imela ljudi, ki so verjeli v ozdravitev.  
spoznala je moč upanja, silno moč, ki je 
poskrbela, da se je vse dobro izteklo.  

iz najinih pogovorov sem zbrala nekaj 
misli, ki so se mi zdele pomembne, zato 
jih predstavljam zdravstvenemu osebju:

»Povej resnico, obzirno, razumljivo in razloži, 
kaj sledi. vzemi si čas in ne pusti pacienta 
samega z veliko bolečino in negotovostjo. 
čas in negotovost bolečino stopnjujeta. 

kar obljubiš ali ponudiš, izpolni! ne oblju-
bljaj, česar ne bo! ne pozabi na izvide, če 
si pacientu povedal, kdaj jih pričakuješ. 
čakanje je zelo stresno, ob zamujanju so 
misli pesimistične.

nekatere stvari zdravi čutimo kot prijetne, 
za pacienta pa so lahko zelo moteče. ob 
težavah z dihanjem znajo biti parfumi in 
tudi dišave, ki jih uporabljamo v prostoru, 
dodatno breme. 

urejenost zdravstvenega osebja, dotiki, 
nega… to pacienti čutijo, ne le vidijo. 
umivanje s hladno vodo,  lakirani dolgi 
nohti, neprimerna uporaba rokavic, narobe 
obrnjene prevleke za odeje, neodzivnost na 
klicne naprave in podobno je še vedno praksa 
nekaterih medicinskih sester v zdravstveni 
negi. take malenkosti pacientu povedo, kaj 
nam pomeni, koliko ga spoštujemo in kaj 
mu želimo.«

klavdiji v času zdravljenja nikoli ni ugasnil 
sijaj v očeh, tudi v času največje onemoglosti 
je vsakemu stisnila ponujeno roko. stkala 
je veliko novih prijateljstev, okrepila je 
stare vezi. Prijateljica anka ji je pomagala 
ohraniti stik s sošolci, sporočila in srečanja 
med zdravljenjem so bila nepozabna. 

nekateri zdravstveni delavci na onkologiji 
so klavdiji še posebno dragoceni. Ribice v 
njenem akvariju v zahvalo nosijo njihova 
imena. 

kaj še sporoča moja nečakinja zdravstvenim 
delavcem: »medicinske sestre, ne bojte se 
bolnih otrok! niso vsi dotiki kužni! kadar 
kdo potrebuje pomoč do stranišča, je to 
prioriteta, ker se ne da odvajati na ukaze! 
ko ste s pacienti, bodite z njimi! če imate 
slab dan, ga ne delite z njimi! množite 
veselje in optimizem, to je edina popot-
nica, ki ob terapiji pomaga k ozdravitvi ali 
mirni smrti! včasih je dovolj, da k pacientu 
le pristopite. Razumemo, da imate svoje 
življenje, ne morete dati zdravja, dajete pa 
nam upanje. 

moto mojega življenja je poznana 
misel: »never give up! (nikoli ne obupaj!) 
verjamem, da se vse zgodi z  razlogom. 
v vsaki še tako slabi stvari se da  poiskati 
pozitivne stvari, ki ti olajšajo življenje.« 

medicinskim sestram, ki znajo opaziti 
pacientove potrebe, le-ti pogosto izkažejo 
hvaležnost, pa če so še tako nemočni.

klavdija je to nemoč v času bolezni občutila, 
vendar zna trositi veselje, načrtuje in se ve-
seli prihodnosti. uspelo ji bo, ker  verjame v 
svojo moč, ki jo je v času bolezni s pomočjo 
zdravstvenega osebja še poglobila.
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Profesorice
Ne obremenjuj se zaradi tega, ker ne moreš dati svojim otrokom vedno vse 
najboljše … Daj jim najboljše – sebe!

nekega dne je šla ana na matični urad urejati dokumente. ko so jo vprašali, kaj je 
njeno delo, je oklevala. ni vedela, kam naj se uvrsti. 

zaposleni za okencem je vztrajal: «ali imate sploh delo?«

»seveda imam delo,« je odgovorila ana. »mama sem.«

»tega ne uvrščamo med delo, zapisal bom gospodinja,« je hladno zaključil 
uradnik.

anina prijateljica julija je izvedela za ta dogodek in dolgo razmišljala o njem.

kmalu se je znašla v enaki situaciji. oseba, ki jo je sprejela, je bila sposobna uradnica, 
ki ji je kariera veliko pomenila. 

obrazec je bil dolg, brez konca. Prvo vprašanje je bilo: »s kakšnim poslom se 
ukvarjate?«

julija je malo pomislila in odgovorila »Profesorica razvoja otrok in človeških odnosov 
sem«

uradnica jo je čudno pogledala in julija je morala počasi ponoviti in poudariti 
pomembnejše besede. ko je bilo vse zapisano, si je zaposlena drznila vprašati: 
«lahko vprašam, s čim se pravzaprav ukvarjate?« vprašanje julije ni zbegalo. z 
mirnim glasom je odgovorila:  »Razvijam dolgoročni program znotraj in izven 
doma!« misleč na svojo družino je nadaljevala: »odgovorna sem za prav posebno 
ekipo. izpeljati moram štiri projekte. moje delo je ekskluzivno predajanje. moja 
prisotnost je potrebna 14 ur dnevno, včasih tudi štiriindvajset.« Po opisu svojih 
odgovornosti je julija v glasu uradnice zaznala spoštovanje, ko je le-ta nadaljevala 
s postavljanjem vprašanj.

ko se je julija vrnila domov, jo je sprejela njena ekipa: hčerke stare 13, 7 in 3 leta 
in ko se je vzpenjala po stopnicah, je zaslišala najmlajši projekt, sinčka starega 6 
mesecev, ki je preizkušal novo tonaliteto svojega  glasu.

srečna julija je vzela sinčka v naročje in pomislila na radosti materinstva in odgo-
vornosti, ki jih prinaša. in razdajanju, ki mu ni konca…

»mama, kje so moji čevlji?« »mi lahko pomagaš narediti domačo nalogo?« »mama, 
dojenček ne neha jokati.« »me prideš iskat v šolo?« »boš prišla na moj plesni nastop?« 
»boli me trebuh.« »mama…«

sedla je na posteljo misleč:

»če sem jaz profesorica razvoja otrok in človeških odnosov, kaj sta potem 
babici?«

kmalu je tudi zanju našla naziv: magistri razvoja otrok in človeških odnosov.

Prababici: doktorici.

teta: profesorica – asistentka 

in vse ženske, mame, soproge in prijateljice: profesorice umetnosti narediti življenje 
boljše.

v svetu, kjer se pripisuje »titulam« tako velik pomen in kjer so specializacije velik 
izziv, postanimo specialistke umetnosti, ki ji je ime ljubezen.

in zavedajmo se, koliko smo vredne. danes. jutRi. vedno.

Naredi prostor v 
življenju za novo
Razmisli:

Imaš navado, da hraniš nekoristne stvari, 
ker misliš, da jih boš nekega dne potreboval?

Imaš navado zbirati denar in ga ne porabljati, 
ker misliš, da bi ga lahko v prihodnosti potreboval?

Imaš navado shranjevanja oblačil, obutve, pohištva, 
pribora in ostalih hišnih potrebščin, 
ki jih že dolgo ne uporabljaš?

In globoko v sebi…? Imaš navado držati zamero, 
žalost, strah, zaskrbljenost in ostalo?

Ne počni tega! Deluješ proti svojemu napredku.

Potrebno je napraviti prostor, pustiti prazen prostor za 
prihod novih stvari v tvoje življenje.

Potrebno se je rešiti  vseh nekoristnih stvari, 
ki se nahajajo v tebi in tvojem življenju, da bi lahko 
prišel napredek.

Moč te praznine je ta, da privlači vse kar si želiš.

Vse dokler se materialno in čustveno držiš starih in 
nekoristnih čustev in občutkov, 
ne bo prostora za nove možnosti in priložnosti.

Stvari morajo krožiti…

Očisti svoje predale, omare, delovno mizo, garažo…

Podari stvari, ki jih več ne potrebuješ…

Shranjevanje nekoristnih stvari mentalno omejuje tvoje 
življenje in ga dela negibljivega.

Niso stvari tiste, zaradi katerih tvoje življenje stagnira, 
temveč navada shranjevanja in zadrževanja…

Ko nekaj hranimo, pravzaprav razmišljamo o potrebi, 
o siromaštvu…

Verjamemo, da nam bo jutri tega primanjkovalo 
in da ne bomo mogli zadovoljiti te potrebe…

Na ta način pošiljaš svojim možganom dve sporočili: 
da ne verjameš v jutri in da novo in boljše ni zate.

Pusti stvari, ki ti ne koristijo v življenju, odpri se za 
nove…

Pleši, kot da te nihče ne gleda.

Poj, kot da te nihče ne sliši.

Živi, kot da je raj na zemlji.

Reši se stvari, ki so izgubile sijaj in barvo…

Dopusti, da novo stopi v tvoj dom… in vate…

Kotiček Nine Vidiček
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Življenje teče
Vsako sekundo, minuto, vsak dan…
Naučili smo se hoditi, brati, pisati, delati… 
Toliko tega smo se naučili in naučili smo se hiteti, 
od ene obveznosti k drugi. 
Toliko bi radi ustvarili, toliko ciljev dosegli. Toliko sanj uresničili.

Življenje pa teče in modro čaka na nas, 
da se ustavimo in si prisluhnemo, 
se čuteče zazremo v svojo notranjost, si pogledamo globoko v oči 
in se srečamo sami s seboj.
Pridite, srečujemo se s tem namenom. 

Učimo se učiti svoje telo ter ga negovati, 
da bo močno, lahkotno, gibko in zdravo. 
Vrtnarimo med svojimi čustvi, da bo več prostora za milino, sočutje, 
hvaležnost, ljubezen, pogum, smelost, samozaupanje…
Prečešimo svoje misli, da nam bodo prinašale več jasnosti, 
zavedanja in modrosti. 
Dopustimo obstoj in delovanje svojega duha.
Prepoznavamo svojo edinstvenost. 
Zvedavo odkrivamo skrivnosti življenja, se pogovarjamo, 
tenkočutno razvijamo medsebojno povezanost, se sprostimo v 
objemu zvoka in se veselimo bogate žetve, ki jo prinaša razvoj naše 
zavesti.
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Marija Račič, Damjana Papež, Janja Florjančič

50 let Zdravstvene šole Novo mesto
Vsaka generacija posebej, vsak izmed nas je oseba zase, pa vendar družina, ki se je z 
vrednotami ohranila do danes in z znanjem za poklic in življenje sega daleč naprej. Čustva nas 
delajo resnične in žive, gradijo zaupanje in aktivirajo moralne vrednote. Ko se srečamo, v vseh 
nas živi občutek povezanosti, da se vsi poznamo med seboj in da smo vsi pili vodo pri enem 
izviru oziroma studencu.

 Sodelavci z internega in infekcijskega oddelka Splošne 
bolnišnice Novo mesto leta 1952.  Pohod zaključnega letnika leta 1980

začelo se je leta 1963 in že prej. Pot od doma v 
šolo, od staršev, na poklicno in življenjsko pot. 
stisk roke mame in očeta in večne besede, ki 
jih še danes slišimo: »Bodite pridni. Glejte, da 
boste dobri in prijazni ljudje. Bodite pošteni. Vse 
dobro vam želimo.«

zdravstvena šola v novem mestu je kraj za roje-
vanje ljudi, je knjiga za učenje in življenje in kraj 
večnih spominov. njeni zametki segajo v čas 
druge svetovne vojne, ko je v okolici novega 
mesta potekalo organizirano izobraževanje 
medicinskih delavcev. sanitetna šola za četne 
bolničarje je začela delovati konec septembra 
1943 v dolenjskih toplicah, nato v črmošnjicah 
in končala v bolnišnici v Žužemberku. šolanje 
je potekalo mesec dni.

leta 1956 je bila v novem mestu ustanovljena 
šola za bolničarje kot nižja strokovna šola. 
izobraževanje za bolničarje je trajalo eno 
šolsko leto in je bilo ukinjeno leta 1961.

zaradi razvoja zdravstva na dolenjskem in 
posledično potreb po usposobljenem kadru je 
bila leta 1963 ustanovljena šola za zdravstvene 
delavce in s šolanjem je pričela prva generacija 

medicinskih sester. 40 dijakinj je imelo do leta 
1966 pouk v prostorih zavoda za rehabilitacijo, 
saj šola ni imela lastnih učilnic in kabinetov. 
Prvi vršilec dolžnosti ravnatelja je bil slavko 
vute, strokovne predmete in praktični pouk so 
poučevali zdravstveni delavci iz novomeških 
zdravstvenih ustanov. v letih od 1965 do 1971 
je šolo vodil profesor jože škufca.  

od leta 1966 si je šola prostore delila z 
družboslovno in ekonomsko srednjo šolo na 
ulici talcev. dijaki so imeli pouk skozi cel dan. 
Praktični pouk je potekal v dopoldanskem 
času v zdravstvenih ustanovah novega mesta, 
teoretični pouk pa popoldne v prostorih šole. 
vpis se je vseskozi povečeval. leta 1970 je bilo 
vpisanih že 274 dijakov. v šolskem letu 1970/71 
se je medicinskim sestram ambulantno-
bolnišnične smeri pridružila še prva generacija 
medicinskih sester pediatrične smeri, v 
šolskem letu 1978/79 pa še izobraževanje za 
zobozdravstvene asistentke.

v šolskem letu 1972/73 je ravnatelj šole postal 
milan smerdu, od leta 1973 do 1978 pa je 
bila ravnateljica vlada 
eržen. v šolskem letu 

1978/79 je ravnateljevanje prevzela ljubica 
glücks, med leti 1979/80 do 1983 pa ana 
blažič. 

Posebna prelomnica v zgodovini zdravstvene 
šole se je zgodila 1. septembra 1982, ko se 
je šola preselila v nove prostore centra za 
usmerjeno izobraževanje v šmihelu, na ulici 
milke šobar 30. delovni pogoji za šolanje so 
se bistveno izboljšali, saj je pouk potekal v 
velikih, svetlih učilnicah in specialnih kabinetih 
za zdravstveno nego odraslega bolnika in v 
specialni učilnici za zdravstveno nego otroka. 
končno so tudi medicinske sestre imele pouk 
v dopoldanskem času. v naslednjem šolskem 
letu je šola z usmerjenim izobraževanjem 
dobila program zdravstveni tehnik. istočasno 
je šola izobraževala dijake tudi v dveletnem 
programu za bolničarje, ki pa je bil po štirih 
letih ukinjen. 

v šolskem letu 1983/84 se je zdravstvena šola 
združila s srednjo šolo tehniških usmeritev v 
srednjo šolo tehniških in zdravstvene usmeritve 
boris kidrič novo mesto. v tem šolskem letu 
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je ravnateljsko mesto spet prevzela ljubica 
glücks. 

devetdeseta leta 20. stoletja so šoli prinesla 
kar nekaj sprememb, saj se je leta 1990 
preimenovala v srednjo šolo tehniških in 
zdravstvene usmeritve novo mesto, leta 1992 
pa v srednjo tehniško in zdravstveno šolo novo 
mesto. v letih od 1990 do 1992 je ravnateljsko 
vlogo zdravstvene šole prevzela zvonka krištof, 
v sodelovanju s Petrom šterkom, po letu 1992 
pa je zdravstveno šolo vodila sama. leta 1994 
se je zdravstveni šoli priključil dislocirani 
oddelek kemijske usmeritve, 23. maja 1996. 
leta pa je pravni naslednik srednje tehniške 
in zdravstvene šole postal šolski center 
novo mesto. v šolskem letu 1998/99 je bil 
ponovno uveden triletni strokovni program 
za poklic bolničar-negovalec in v prvi letnik 
sta bila vpisana kar dva oddelka dijakov. leta 
2001/02 je bil triletni program nadgrajen v 
poklicno tehniško izobraževanje za poklic 
tehnik zdravstvene nege za tiste dijake, ki 
so končali program bolničar-negovalec. 
Program zdravstveni tehnik je bil v 
šolskem letu 1999/2000 prenovljen in se 
je preimenoval v tehnik zdravstvene nege. 
z novimi programi se je povečeval tudi 
vpis dijakov in v šolskem letu 2002/03 so 
se na šoli izobraževali 703 dijaki za poklic 
tehnik zdravstvene nege, kemijski tehnik 
in bolničar-negovalec.

24. julija 2003 je postala pravna 
naslednica strokovne zdravstvene in 
poklicne ter tehniške kemijske šole 

srednja zdravstvena 
in kemijska šola, ki 
je tudi ena izmed 

organizacijskih enot šolskega centra novo 
mesto. ker je šola želela mladim ponuditi čim 
več raznolikih in zanimivih programov, je bil 
leta 2007 na novo vpisan štiriletni program 
srednjega strokovnega izobraževanja 
farmacevtski tehnik, leto pozneje pa še 
kozmetični tehnik. leta 2008 je mesto ravnatelja 
zasedel miran grom, ki je šolo vodil do leta 
2013, s šolskim letom 2013/14 pa je mesto 
ravnatelja šole prevzela damjana Papež.

iz skromnih začetkov se je srednja zdravst-
vena in kemijska šola razvila v šolo, ki 
izobražuje več kot 1000 dijakov. bogatijo jo 
leta, izkušnje, šola, družina, delo z ljudmi. v 
kolektivu so ponosni, da izobražujejo za na-
jbolj odgovorne in plemenite poklice v službi 
človeka. vzgojili in izučili so mnogo mladih 
ljudi, ki so danes odlični zdravstveni delavci 
doma, v novem mestu, po sloveniji, evropi 
in svetu. ustvarjalno mišljenje je mnoge 
pripeljalo tudi v druge poklice. Ponosni so 
na vsakogar posebej, saj svet pripada tistim, 
ki premorejo več.

ZDRAVSTVENA ŠOLA DANES PRAZNUJE 
ABRAHAMA.  Praznujete tudi vi, saj imate 
slike šole, sošolcev, učiteljev, slike belo 
modrih uniform, slike mladosti, življenja in 
spomina. Priznajmo, nenadoma se zaveš, da 
je bilo lepo. lepo je tudi danes, ko rasteš s 
šolo v srcu, za šolo svojih in naših najdražjih 
otrok.

… DANES

Pretečenih pet desetletij je doba, po kateri 
se da nanizati ogromno lepih, neprecenljivih 
spominov – na šolo, učenje, ljudi in vse, kar 
se je zgodilo lepega, pa tudi manj lepega. 
skozi celo letošnje leto na šoli potekajo 
dejavnosti, srečanja, razstave, natečaji… 
vrhunec praznovanja bo v novembru, ko 
bomo v novem prizidku šole s kulturnim 
programom odprli razstavo zdravstvena 
šola skozi čas, ki bo na ogled do konca leta. 
niz vseh dejavnosti pa bomo zaključili s 
slavnostno akademijo in z željo po novih, 
lepih in neprecenljivih spominih, ki jih bomo 
tkali za prihodnost.

 Šolski center Novo mesto, Informativni dan 2012 (od leve proti 
desni Matic Paderšič, Anita Brulc, Tjaša Testen,  Nina Šobar). Svečanost v Kulturnem centru Janeza Trdine ob 20-letnici 

zdravstvene šole v Novem mestu (druga vrsta od leve proti 
desni: Slavko Vute, Milan Smrdu, Vlada Eržen;  spredaj druga z 
leve Ana Blažič).

je bilo lepo. lepo je tudi danes, ko rasteš s 
šolo v srcu, za šolo svojih in naših najdražjih 
otrok.

… DANES

Pretečenih pet desetletij je doba, po kateri 
se da nanizati ogromno lepih, neprecenljivih 
spominov – na šolo, učenje, ljudi in vse, kar 
se je zgodilo lepega, pa tudi manj lepega. 
skozi celo letošnje leto na šoli potekajo 
dejavnosti, srečanja, razstave, natečaji… 
vrhunec praznovanja bo v novembru, ko 
bomo v novem prizidku šole s kulturnim 
programom odprli razstavo zdravstvena 
šola skozi čas, ki bo na ogled do konca leta. 
niz vseh dejavnosti pa bomo zaključili s 
slavnostno akademijo in z željo po novih, 
lepih in neprecenljivih spominih, ki jih bomo 
tkali za prihodnost.
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Visoka šola za zdravstvo Novo mesto 
se je preoblikovala v Fakulteto za 
zdravstvene vede 
Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport je dne 1. 10. 
2013 izdalo odločbo o vpisu 
Fakultete za zdravstvene 
vede Novo mesto v razvid 
visokošolskih zavodov. 
Postopek preoblikovanja 
Visoke šole za zdravstvo 
Novo mesto v Fakulteto za 
zdravstvene vede Novo mesto 
je tako formalno zaključen, 
pred nami pa so novi izzivi 
– dokazati, da smo tudi na 
Dolenjskem kos zagotavljanju 
predpisanih kriterijev.

visoka šola za zdravstvo novo mesto je bila 
leta 2007 akreditirana pri svetu Rs za visoko 
šolstvo in je vpisana v razvid visokošolskih 
zavodov pri ministrstvu Rs za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo. v letošnjem letu je 
prejela odločbo nacionalne agencije za ka-
kovost visokega šolstva o preimenovanju v 
Fakulteto za zdravstvene vede novo mesto. 
akreditirana ima dva študijska programa: 
visokošolski študijski program prve stopnje 
zdravstvena nega (redni in izredni študij) in 
visokošolski študijski program druge stopnje 
vzgoja in menedžment v zdravstvu (izredni 
študij). 

delovanje fakultete temelji na poslanstvu, 
ki poudarja: 

izobraževanje študentov za kakovostno •	
in varno obravnavo pacientov ter za 
uspešno in učinkovito zadovoljevanje 
potreb pacientov v različnih življenjskih 
obdobjih in z različnimi zdravstvenimi 
problemi; 

pomen znanstveno raziskovalnega dela •	
učiteljev; 
povezovanje z lokalnim in širšim •	
regijskim okoljem; 
mednarodno sodelovanje; ter •	
zadovoljstvo vseh zaposlenih. •	

vizija fakultete je postati center najnovejših 
spoznanj, znanja in raziskovanja s področja 
zdravstvenih ved, ki bo temeljila na 
vrednotah: 

znanje, •	
zgled, •	
notranje zadovoljstvo, •	
ambicije, •	
napredovanje, •	
jasnost in •	

empatija.•	

Fakulteta ima sprejeto strategijo razvoja in 
postavljene štiri strateške cilje: 

zagotavljanje in izboljševanje kakovosti •	
pedagoškega procesa, 
širitev mednarodnega sodelovanja, •	
krepitev raziskovalne dejavnosti ter •	
promocija fakultete.•	

v študijskem letu 2013/2014 je bilo v študijski 
program zdravstvena nega vpisanih 398 
rednih in izrednih študentov ter v študijski 
program vzgoja in menedžment v zdravstvu 
48 izrednih študentov. 

v mesecu oktobru 2013 smo organizirali 
3. znanstveni simpozij z mednarodno 
udeležbo z naslovom „interdisciplinarno 

 Dobitniki nagrad 5. študentske 
konference in doc.dr. Bojana Filej.

 Moto letošnje študentske konference, 
uvodni pozdrav dekanice
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 Diplomanti Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto 

povezovanje za pretok znanja med teorijo 
in prakso.“ osnovni namen simpozija je bil 
izpostaviti enega izmed elementov celostne 
obravnave, to je zagotavljanje varnosti pa-
cienta, saj evropska komisija ocenjuje, da 
se varnostni zapleti zgodijo pri 8% do 14% 
vseh hospitalizacij v evropi. 

vzpostavitev sistema varnosti v zdravstvenih 
ustanovah zahteva graditev kulture varnosti, 
vzpostavitev strategije in akcijskih načrtov, 
vzpostavljanje merljivih ciljev in uporabo 
orodij, kot so sporočanje napak, analiza 
osnovnih vzrokov za napake, analiza možnih 
vzrokov in njihovih posledic, razkritje na-
pake pacientu in opravičilo, izobraževanje 
in usposabljanje osebja. s temami, ki smo 
jih obravnavali na simpoziju, smo želeli 
navedeno stanje proučiti in osvetliti slabosti, 
prednosti in nevarnosti, ki so pomembne 
za celostno obravnavo pacienta. seznanili 
pa smo se tudi s stanjem v drugih državah 
- Poljska, nizozemska, Hrvaška ter bosna in 
Hercegovina.

sonce, ki je prinašalec cvetja in pomladnih 
barv, nas je toplo obsijalo v sredo, 24. 
aprila 2013, ko smo imeli drugo slavnostno 

podelitev diplom 67. diplomantom, ki so 
uspešno zaključili študij. 

slavnostna govornica je bila gospa darinka 
klemenc, predsednica zbornice zdravstvene 
in babiške nege slovenije - zveze strokovnih 
društev medicinskih sester, babic in zdravst-
venih tehnikov slovenije, ki je kljub slavnosti 
dogodka opozorila na resnost stanja trga 
dela. 

dekanica doc. dr. bojana Filej je v skladu z 
32.a členom zakona o visokem šolstvu in 
v skladu s statutom diplomantom uradno 
podelila strokovni naslov »diplomirana 
medicinska sestra oz. diplomirani zdravst-
venik« in jim za pridobljeni naslov iskreno 
čestitala ter jim na novi profesionalni poti 
zaželela veliko sreče. 

diplomantom je posvetila tudi naslednje 
misli: »zavedajte se, da ste opolnomočeni 
z znanjem, da ste zaradi tega bogatejši 
in modrejši, da ste sposobni kritičnega 
razmišljanja in se zavedate mej svojih 
kompetenc, da ste sposobni pacienta 
obravnavati kakovostno in da je zdravst-
vena nega zaradi tega varnejša. sposobni 
ste spoštovati sodelavce v timu, ne glede 

na stopnjo njihove izobrazbe. sposobni 
ste biti samozavestni in sposobni ste ceniti 
in spoštovati svoj poklic, ki je usmerjen k 
ljudem: kako se ti rodijo, živijo in umirajo; 
usmerjen je k zdravju in bolezni; k radosti in 
žalosti. današnji čas ni prijazen do nikogar. 
Potrebe po medicinskih sestrah so velike, le 
denarja trenutno ni, saj so vse reforme us-
merjene v zmanjševanje števila zaposlenih, 
predvsem izvajalcev zdravstvene nege«. 

v letošnjem letu smo bili organizatorji 5. 
študentske konference s področja zdravst-
venih ved. ideja, da študenti zdravstvenih 
ved enkrat letno predstavijo svoje strokovne 
in raziskovalne dosežke, se je že trdno 
zasidrala. konference z naslovom »Pravice, 
vrednote, svoboda, solidarnost in varnost« 
se je udeležilo 112 študentov in mentor-
jev. visokošolski učitelji se zavedamo, da 
moramo mlade opolnomočiti s čim več 
znanja in spretnostmi, istočasno pa jim 
moramo pomagati graditi temeljne poklicne 
vrednote. ena izmed takšnih vrednot je 
profesionalno sodelovanje med različnimi 
poklici, ki se začne razvijati že z druženjem 
in sodelovanjem med študenti.



50

kot poljščina, iz katere se lahko pripravita dve 
značilni slovenski jedi, kruh in kaša, je omenjena 
v knjigi slava vojvodine kranjske vajkarda 
valvazorja, kjer pravi: “ajda na kranjskem 
posebno dobro in pogosto uspeva. iz enega 
zrna jih nastane ponavadi osem. iz ajde se peče 
navaden kruh, ki je čisto črn kakor prst. tak 
kruh jedo kmetje po vsej deželi. čeprav je črn, 
pa vendar nimajo plemenita in meščanska usta 
vzroka, da bi ga zaničevala, ker je zelo okusen 
in dober; le če preveč ovsa dodajo, postane 
prekrhek. iz ajde pripravljajo tudi kašo, in sicer 
takole: v kotlu puste ajdo vreti toliko časa, da se 
zrna odpro; nato odlijejo vodo in stresejo kuhano 
ajdo na platnen prt, da se na zraku posuši; 
medtem jo večkrat premešajo, da se nekoliko 
posuši, t.j., da se zrno strdi. ko pa je tako daleč, da 
zrno ne poči, če ga z zobmi skušaš zgristi, ampak 
je še nekako žilavo, stolčejo ajdo kot pri vsaki kaši. 
ajdova kaša je prav dobra jed in se često pošilja 
na tuje. 

v meščanskih kuharicah npr. v kuharskih 
bukvah (1799) valentina vodnika, ki velja za 
prvo natisnjeno kuharsko knjigo v slovenščini, 
ni zaslediti jedi iz ajde. 

tradicionalno ajda velja za hrano kmetov in 
revežev. Pomembno vlogo pri uveljavitvi ajde 
na slovenskem je igral še baron Žiga zois, ko je 
zaradi hude lakote, ki je pestila te kraje med leti 
1812 in 1815, na kranjsko s češke prinesel seme 
tatarske ajde, ki danes pridobiva vse večji pomen 
v prehrani.

Pri ajdi se uporabljajo 
predvsem semena, iz katerih z luščenjem 
naredimo ajdovo kašo, z mletjem pa ajdovo 
moko. ajdovo kašo uživamo kuhano (kot 
prikuho), ali papečeno (podobno kot rižev 
narastek). iz ajdove moke pripravljamo ajdove 
žgance, krapce, kruh, potice, štruklje, rezance, 
palačinke, peciva. ker ajda ne vsebuje glutena, 
je kot dietno živilo primerna za bolnike s 
celiakijo.

ajda se uporablja tudi kot zdravilna rastlina. iz 
posušenih cvetočih rastlin si pripravljamo čaj, 
ki vsebuje veliko rutina, ki je močan fl anoidin 
antioksidant. sicer pa zdravi visok krvni tlak, ki 
je posledica poškodovanih občutljivih kapilar 
ob ozeblinah, krvavitvah očesne mrežnice in 
poškodbah zaradi krčenja.

ajda ni v sorodu z žiti, pa iz nje pridobivamo 
moko. bližnji sorodniki ajde so dresni, znane 

plevelne rastline. med bližnjimi sorodniki ajde sta 
tudi rabarbara in kislica, med daljnimi sorodniki 
pa špinača in amarant. zeliščarji uporabljajo 
liste ajde zalajšanje različnih težav, v kitajskem 
zdravilstvu velja za zdravilo za ugrize in pike, 
travme, lumbago in menstrualne bolečine. 
drogo pripravimo kot poparek. v tujini so na 
voljo tudi tablete. 

danes so zdravilni učinki ajde večinoma 
izgubljeni, ker se vse več sejejo le hibridi, ti pa ne 
vsebujejo vseh tistih učinkovin, kot so jih imele 
stare sorte ajde, posebno tiste, ki so uspevale 
na višjih legah. v času cvetenja je ajda odlična 
paša za kranjsko čebelo, imela pa je tudi zelo 
lep vonj.

v današnji kuhinji dobiva ajda vse večji pomen, 
zato so tudi recepti za jedi iz ajde tako pestri,  
odlični. Pobrskala sem po kuharskih knjigah, 
nekaj pa sem jih našla  tudi na spletu. ker se bliža 
zimski čas, je dobro, če postrežemo z ajdovim 
čajem

Zelen ajdov čaj

za zelen ajdov čaj uporabljamo v senci 
posušene cvetoče rastline (zel) brez korenin. 
čaj vsebuje rutin in druge flavonoide ter 
pomaga pri spremembah ožilja, krčnih žilah, 
opeklinah, lajša težave z visokim krvnim 
tlakom ter aterosklerozne pojave. 2 čajni žlički 
posušene zeli vsujemo v 0,2 litra vrele vode. 
Po eni minuti odstavimo in pokritega pustimo 
stati še 10-15 minut. Pijemo dve do tri skodelice 
na dan ali 1-2 skodelici pred spanjem. kljub 
izredni zdravilnosti zelenega ajdovega čaja 
pa so v njem snovi, ki povečajo občutljivost 
na svetlobo, zato se po uživanju zelenih delov 
rastline ni priporočljivo izpostavljati soncu. v 
ajdovih semenih te snovi ni.

Danica Jožef

dober tek

Že ajda na polju zori…
Ajda, ki je vsestransko uporabna v kuhinji in je globoko 
zarezana v zavest slovenskega naroda. Pisno je ajda prvič 
omenjena leta 1426 v gornjegrajskem urbarju (urbar je knjiga 
s seznamom dohodkov zemljiškega gospoda od podložnikov) 
pod imenom “poganka,” zavedena je tudi v velesovskem 
urbarju iz leta 1448.
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Ajdovi žganci

v železni visoki ponvi segrejemo in mešamo 0, 
5 kg oz. 0,5 litra moke, da postane vroča, suha in 
sipka (pri 80-90 stopinjah). ne sme se prežgati 
ali porjaveti. v loncu zavremo 1 liter vode in 
solimo. nagnemo ponev in s kuhalnico počasi 
sipamo moko v vrelo vodo, da se napije vode 
in naraste. mešamo in pretresemo v lončeno 
posodo. še vroče zabelimo z mastjo in ocvirki. 
lahko zalijemo tudi z mlekom ali kislo smetano. 
Pokrite žgance damo na toplo in počakamo 15 
minut, da postanejo še bolj rahli. če ne uspe, 
jih zdrobimo z vilicami. kot priloga se podajo k 
mesni omaki, lahko jih postrežemo v juhi, beli 
kavi.

Ajdovi žganci s krompirjem

v 2 litrih slanega kropa kuhamo 2-3 na tanke 
rezine narezane krompirje. Po nekaj minutah 
kuhanja dodamo 2 žlički jedilnega olja, 
premešamo in vsujemo 1 liter ajdove moke, 
brez mešanja. moka kot “žoga” plava na vodi, 
pokrita jed naj vre zelo počasi. Po nekaj minutah 
z ročajem kuhalnice predremo kepo na sredini, 
da jo oblije voda.

Pokrijemo in pustimo še največ 15 minut, 
odvisno od velikosti kepe. ko je kuhana, odlijemo 
1/2 vode, žgance premešamo in postopoma 
dolivamo nazaj 

še drugo polovico vode. Pred drobljenjem 
žgance zalijemo s 3 dag vroče masti. Žgance 
drobimo ohlajene, ko so dovolj trdi, da se ne 
lomijo. če nam ostane žgančevka (voda, v kateri 
smo kuhali žgance), jo lahko popijemo samo, 

pomešano z 
mlekom.

Ajdova polenta

Potrebujemo ajdov zdrob, ki ga danes težko 
dobimo. jed pripravimo enako kot koruzno 
polento. če nimamo ajdovega zdroba, lahko 
zamešamo ajdovo moko in koruzni zdrob. 
sladka ajdova polenta se pripravi s pol litra 
sladke smetane, ki jo razredčimo s pol litra 
mleka, solimo in grejemo, ko zavre, vmešamo 
350 g ajdove moke in kuhamo skoraj eno uro. na 
koncu dodamo 70 g rozin in po želji malo masla. 
Ponudimo s kompotom ali belo kavo.

Ajdov kruh z orehi

ajdova moka potrebuje več vode kot pšenična 
moka. dober ajdov kruh naredimo tako, da 
ajdovo moko poparimo s slanim kropom, še 
preden začnemo mesiti kruh.

ajdovo moko (50 dag) damo v skledo, poparimo 
s 4 dl vroče, slane vode, v katero smo dodali žličko 
olja. Hitro in temeljito premešamo. Počakamo, 
da se ajdova moka ohladi na kakšnih 30 stopinj 
celzija. v skodelico v 2 dl mlačne vode nadrobimo 
3 dkg kvasa in dodamo žličko sladkorja in žlico 
pšenične moke. ko se je poparjena moka dovoljo 
hladila, dodamo 50 dag pšenične moke tipa 500, 
nekaj soli, mešanico prej pripravljenega kvasa, 20 
dag popraženih orehov ali lešnikov in vode po 
potrebi. testo premesimo, če je preveč lepljivo, 
še posipamo s pšenično moko. testo damo v 
pomokano in pomaščeno posodo za peko, da 
vzhaja 30-40minut. najprej pečemo 10 minut 
pri temperaturi 230 stopinj c in nato pri180 
stopinjah, dokler kruh ni pečen.

Ajdova ocvirkovca

se je včasih delala le za večje praznike in so jo 
postregli, ko je bila še topla. naredi se podobno 
kot ajdov kruh, le da se testo razvalja in se namaže 
s stopljenimi ocvirki, nato se zvije kot potica in 
se peče v okroglem, lončenem pekaču. Po vrhu 
premažemo s stopljeno mastjo, prebodemo z 
vilicami. v pečici naj se peče približno eno uro 
na 170-190 stopinjah.

Ajdova zlevanka

v 1 liter mleka zamešamo 0,4l ajdove moke, 
2 jajci, 1žlico sladkorja. testo zlijemo v dobro 
namaščen pekač 1 cm na debelo, z žličko na 
zlevanko enakomerno razporedimo koščke 
rumeno popražene čebule in spečemo. zlevanko 
razrežemo na 8 kosov. na mizo jo damo v lončeni 
posodi ali na lesenem pladnju. Ponudimo toplo, 
brez namaza, ponekod jo premažejo z bučnim 
oljem ali na tanko prelijejo z vročo mastjo in 
ocvirki.

Ajdovo kašo uporabljamo kot prilogo 
ali glavno jed. okusna je ajdova kaša z jurčki. 
kombinacij je veliko, od ajdove kaše z morskimi 
sadeži dozelenjave, ki bi jo uporabili za mineštro. 
ajdova kaša je odlična tudi kot zakuha za 
zelenjavne juhe ali gobjo smetanovo juho.

ajdovo kašo lahko pečemo na sladko s smetano, 
sladkorjem, zmletimi orehi in cimetom ali 
smetano in skuto.

naše babice so pekle tudi ajdovo torto, za katero 
so potrebovale 5 rumenjakov, 5 žlic sladkorja, 
malo naribane limonine lupinice, sneg izpetih 
beljakov, ščepec soli, 15 dag ajdove moke, maslo 
za model. za poliv potrebujemo1/2 l rdečega 
vina, 8 žlic sladkorja, malo cimeta, 2-3 klinčke.

Rumenjake in sladkor penasto umešamo. 
dodamo naribano lupinico, izmenično trd sneg in 
moko. sneg pred stepanjem solimo. testo damo 
v pomaščen, lahko tudi poprašen model za torte 
in spečemo. ohlajeno torto napojimo s prelivom, 
ki ga pripravimo takole: v vino damo sladkor, 
klinčke in košček cimeta, segrevamo do vretja, 
odstavimo in ohladimo do mlačnega. dobro 
ohlajeno torto nato prepojimo s polivko.

dober tek
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obiskali smo

Malo po izteku poletnih dopustov 
je Sindikat zdravstva in socialnega 
varstva, katerega člani smo tudi zapos-
leni v naši bolnišnici, organiziral izlet na 
Grossglockner. V zgodnjih jutranjih urah 
smo se z dvema avtobusoma odpravili 
z novomeške avtobusne postaje proti 
Gorenjski. Pot nas je dalje vodila skozi 
karavanški predor mimo Beljaka in 
Spittala.

Po prvotnem načrtu naj bi se po visokoturski 
alpski cesti povzpeli do razglednega mesta 
na grossglockner, veliki klek, najvišjo goro 
avstrije s 3.798 metri nadmorske višine, kjer 
naj bi uživali v visokogorskem zraku, opazovali 
okoliške vršace in obiskali tudi znameniti 
ledenik Pasterze. okoli kaiser-Franz-josefs-
Höhe bi lahko videli tudi razigrane svizce, ki 
se podijo naokoli. 

vendar nam to ni bilo dano, kajti v teh 
visokogorskih krajih pogosto zgodaj pade 
prvi sneg in tako se je zgodilo tudi tokrat. 
naš vzpon se je končal v vasi Heiligenblut, 
od tu dalje pa je bila cesta zaprta zaradi slabih 
vremenskih razmer. močno je namreč snežilo, 
vidljivosti praktično ni bilo.

Heiligenblut, sveta kri, je manjši kraj ob 
vznožju grossglocknerja. krasi ga gotska 
romarska cerkvica sv. vincenca iz 15. stoletja, 
v kateri so shranjene relikvije svete rešnje krvi. 

Sindikalni izlet na Grossglockner
Anica Ribič

tu smo imeli prvi daljši postanek. v bližnjem 
gostišču smo si želeli malce pogreti prezeble 
roke, a je ravno za našo mizo zmanjkalo ku-
hanega vina. kaže, da si tudi avstrijski gostinci 
ne delajo večjih zalog.

nato smo se spustili v lienz, središče vzhodne 
tirolske. zbrali smo se na glavnem trgu 
pred mestno hišo liebburg, potem pa smo 
si ogledali še frančiškansko in spittalsko 
cerkev. Po ogledu mestnih znamenitosti smo 

 Heiligenblut, Avstrija Grossglockner, 3798 m

 Liebburg

 Ledenik Pasterze

imeli malo prostega časa za kavo in za nakup 
spominkov.

dalje nas je pot peljala mimo znanega 
turističnega centra, osojskega jezera, od 
tam pa smo se vračali proti domovini. zadnji 
postanek smo opravili v naklem, kjer smo se 
okrepčali z izdatno in zelo okusno večerjo.

dan je minil kot blisk. kljub skrajšanemu 
programu smo ga preživeli v prešernem in 
prisrčnem vzdušju. grossglocknerja sicer nismo 
doživeli, kar pa navsezadnje niti ni slabo, nam 
pač ostaja v planu za prihodnje leto.
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Gloria Šepec

Zadnjo septembrsko soboto je bilo pod 
okriljem Slovenske filantropije in Splošne 
bolnišnice Novo mesto organizirano že 10. 
izobraževanje za nove prostovoljce. 
v letošnjem šolskem letu se je izobraževanja udeležilo 32 dijakov 
prvega letnika szkš novo mesto iz programa zn, 7 novincev pa se 
sobotnega druženja ni moglo udeležiti. na začetku sta jih pozdravili 
koordinatorica prostovoljnega dela v bolnišnici mag. jožica Rešetič 
in poslovna direktorica splošne bolnišnice novo mesto ga. mira 
Retelj. 

kako se poglobiti vase in na kakšen način pristopiti k pacientu v vlogi 
prostovoljca jim je skozi zanimive delavnice prikazala predstavnica 
slovenske filantropije za bolnišnično dejavnost ga. alja gerl. 

Prostovoljno delo v bolnišnici
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Irma Kumer

Prostovoljec
»Prostovoljstvo je oblika dela, za katerega 
oseba ne dobi plačila. Osebi, ki izvaja pro-
stovoljna dejanja, rečemo prostovoljec oz. 
volonter. Prostovoljstvo delimo na vladno 
in nevladno obliko.«

Prostovoljstvo v zdravstvu je delo, ki ga v naši 
instituciji zelo pozdravljamo in podpiramo. 
mladi bodoči zdravstveni delavci se na naših 
oddelkih skozi šolsko leto srečujejo z različni-
mi pacienti. kot mentorica prostovoljcev na 
nevrološkem oddelku se z njimi srečujem že 
vrsto let in jih nenehno z veseljem sprejemam. 
sprejemam zaradi tega, ker mladi prijatelji 
pacientom prinašajo veliko sonca in veselja. 

ob letošnjem uvodnem srečanju in izo-
braževanju prostovoljcev sem nekaj dni 
premišljevala o poslanstvu prostovoljnega 
dela oz. o prvem stavku tega prispevka. nikoli 
se nisem imela za prostovoljko, ko pa sem 
prečesala svojo dosedanjo življenjsko pot, mi 
je privrelo na plano, da od odkar pomnim, 
počnem stvari, ki so mi v veliko veselje, hkrati 
pa jih počnem čisto neobvezno in brez plačila, 
kot verjetno tudi veliko izmed vas.

ob tem razmišljanju sem ugotovila, da me je 
nekakšno naključje že v rosnih letih pripeljalo 
do ljudi, ki so jim postavili diagnozo multipla 

skleroza. Že ko sem bila v osnovni šoli, sem 
se rada videvala z njimi, se z njimi pogovar-
jala, ali jih velikokrat samo poslušala. vse te 
aktivnosti pa izvajam tudi danes, ko v svojem 
prostem času poskušam preživeti nekaj časa 
v njihovi družbi. nikoli si nisem mislila, da se 
bom z njimi srečevala tudi na svojem ožjem  
strokovnem področju in jih kot medicinska 
sestra profesionalno spremljala pri svojem 
delu.

kot kaže sem to poslanstvo prenesla tudi na 
svoja otroka. odkar je hči ada prestopila prag 
osnovne šole, v svojem prostem času med po-
čitnicami prihaja na nevrološki oddelek. njena 
nenehna želja po spoznavanju novih ljudi, 
novih aktivnosti, jo je privedla do pacientov, 
med katerimi se zelo dobro znajde. še kot 
majcena deklica nikoli ni imela strahu pred 
starimi in zelo bolnimi pacienti. z njimi je bila 
vedno prijazna, nežna in hkrati odločna pri 
pogovorih,  v katere se je nenehno spuščala. v 
vseh teh letih je pridobila tudi status mojega 
»asistenta,« ko v nevrološki diagnostiki spreje-
ma ambulantne paciente. ljudje so mladega 
obraza vedno zelo veseli in kljub neprijetni 
preiskavi tiste dni, ko je prisotna ada, odidejo 
z nasmehom na obrazu.

tudi sin ožbej je verjetno že na tej poti, saj je 
kljub rosnim letom že nekajkrat z nasmehom 
na obrazu in prvimi poskusi čebljanja obiskal 
(prostovoljno) naše paciente. 

Prostovoljstvo je vrednota, ki mora 
biti v naši družbi in našem okolju 
nenehno in 

Prostovoljcem so se v zanimivem dopoldnevu 
s svojimi prispevki predstavile mentorice na 
oddelkih, kjer poteka prostovoljno delo. ker 
dijaki bolnišnice ne poznajo, so se sprehodili 
čez oddelke in spoznali okolje, kamor bodo 
najprej kot prostovoljci prihajali na obiske 

k pacientom, v višjih letnikih pa bodo tam 
opravljali klinično prakso.

namen izobraževanja je bilo dijakom pred-
staviti namen in pomen prostovoljnega dela 
v bolnišnični dejavnosti, spoznati bolnišnico 

ter naloge, pravice in dolžnosti prostovoljca. 
novim prostovoljcem smo pokazali, da njiho-
vi obiski pacientom pomenijo sonce, ki jim 
med zdravljenjem posije v dolge bolnišnične 
dni.

vedno 
bolj  sprejeta z odprtimi rokami in vrednota, 
ki je ne smemo zanemariti. kljub nenehnemu 
spraševanju posameznika o smiselnosti 
izvajanja določenih aktivnosti, moramo ljudje 
strmeti k stvarem, ki napolnjujejo naša srca 
in duše in ne samo naše denarnice.

Želim vam čim več dogodkov, ki vas bodo 
pripeljali do smisla, za katerega je vredno 
živeti.
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Suzana Pečarič

Biti ali ne biti krvodajalec
Center za transfuzijsko 
dejavnost Novo mesto od 
decembra 2012 deluje v 
prenovljenih in sodobno 
opremljenih prostorih, 
ki omogočajo nemoten 
potek krvodajalskih akcij. 
Krvodajalcem prenovljeni 
prostori ugajajo in se pri nas 
dobro počutijo. 

s 1.1.2011 je bil uveden dodaten odvzemni 
dan, tako da je sedaj darovanje krvi možno 
vsak delovni ponedeljek, torek in četrtek 
od 7h do 10.30.

občani obiskujejo krvodajalske akcije na 
lastno pobudo. v prvih devetih mesecih 
letošnjega leta smo imeli 4919 prijavljenih 
krvodajalcev, od tega jih je darovalo kri 4220. 
Pri organizaciji ponedeljkovih krvodajalskih 
akcij zelo dobro sodelujemo z ozRk novo 
mesto. namen takih akcij je seveda spomniti 
tiste krvodajalce, ki že nekaj časa niso darovali 
krvi, naj to ponovno storijo in vzpodbuditi 
nove krvodajalce, predvsem mlade ljudi, k 
sodelovanju pri tej nesebični dejavnosti. 

biti ali ne biti krvodajalec – za marsikoga to ni 
več vprašanje. na centru smo zelo ponosni na 
stalne krvodajalce - jubilante, ki so mnogokrat 
darovali kri (100 in večkrat). veseli smo, da se 
tudi mladi odločajo za to humano dejanje in 
prispevajo k nemoteni oskrbi s krvjo.

tako je tudi na centru za transfuzijsko 
dejavnost novo mesto v tednu od 7. do 
11.oktobra potekala vseslovenska jesenska 
krvodajalska akcija študentov pod sloganom 
“častim pol litra.” odziv dijakov in študentov je 
bil zelo dober. Pohvaliti moramo njihovo prip-
ravljenost za  humano dejanje in zavedanje, 
da je darovanje dela lastnega telesa ena od 
najplemenitejših oblik pomoči človeku.

kri, ki jo krvodajalci darujejo, je neprecen-
ljiva in rešuje življenja, kar predobro vemo 
iz prakse. zato se tudi ob tej priložnosti 
ponovno zahvaljujemo vsem krvodajalcem 

“Kri je vesolje človeštva,
 v njej je zapisano vse,
 le da vseh njenih sporočil 
 še ne znamo prebrati.”

 milan kučan

 Odvzem krvi

 Častim pol litra

 Mladi krvodajalci čakajo na zdravniški pregled

in krvodajalkam centra za transfuzijsko 
dejavnost novo mesto.

tradicija krvodajalstva v sloveniji, nesebičnost 
in humanost krvodajalcev, dobra organizacija 
in zagotavljanje varnih komponent krvi 
kažejo na kakovost in dostopnost pomoči 
vsem ljudem.

Viri:
Kakovost	zagotavlja	varno	preskrbo	in	zdravljenje	•	
s	krvjo:	45.	strokovni	seminar,	Rogla.	Ljubljana:	
Sekcija	MS	in	ZT	v	anesteziji,	int.terapiji	in	trans-
fuziologiji,2010.
Zbornik	za	krvodajalce	in	organizatorje	krvoda-•	
jalskih	akcij.	Ljubljana:	Ministrstvo	za	zdravstvo	
RS:	Zavod	RS	za	transfuzijo	krvi,	2000.
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Na otroškem oddelku
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Bolni otroci 
z modnimi 
pričeskami
kljub temu, da je bil čas počitnic in dopustov, 
smo imeli na otroškem oddelku kar veliko šte-
vilo bolnih  otrok. v bolnišnici otroci ravno ne 
sanjajo o morju in počitnicah, ampak le o tem, 
kako bi čim prej ozdraveli in odšli domov. 

za dobro počutje otrok, ki ugodno vpliva 
na hitrejše okrevanje, so poskrbele frizerke 
iz frizerskega salona simPl. Prijazno so se 
odzvale našemu vabilu in poskrbele da so 
otroci z modnimi pričeskami malo drugače 
preživeli bolnišnični dan. 

ugotovili smo tudi, da so otroci zelo dobri 
kritiki in če vas zanima, ali vam pričeska ali 
obleka dobro pristajata, vprašajte otroke za 
mnenje. dobili ga boste iz prve roke: „kul, 
ne“. 

Zakaj je babica jezna – medgeneracijsko 
sodelovanje na otroškem oddelku
Mojca Simončič

v četrtkovem dopoldnevu smo se na otroškem oddelku splošne bolnišnice srečali Pikapolonice 
– prostovoljke srednje zdravstvene in kemijske šole, gospa mateja zelič iz doma starejših 
občanov novo mesto, otroci in zaposleni z otroškega oddelka, gospa damjana Papež, ravnate-
ljica srednje zdravstvene in kemijske šole in gospa Petra Žibert. srečanje, ki je bilo posvečeno 
dnevu starejših in tednu otroka, smo poimenovali »zakaj je babica jezna«, po istoimenski 
knjigi avtorice lele b. njatin, ki govori o demenci. 

Pravljica pripoveduje o medvedji družini, o odnosu med babico, hčerko in vnukoma, prija-
teljstvu, življenju in smrti. zgodba poudarja odnos družine ob pojavu bolezni in o stvareh, ki 
jih kljub bolezni nosimo v srcu. vnuka medušek in medanja se babice spominjata skozi svoje 
otroške oči. otroški zakaj je velikokrat namenjen lepim stvarem, ki jih z lahkoto obrazložimo, 
težje je otroku razložiti dejstvo, da se vedno prijazna babica naenkrat samo jezi. Pomiril jih je 
srčni pozdrav, pozdrav z objemom in s polaganjem rok na srce. Prišla je jesen, za njo zima. sneg 
je pobelil gozd in nikjer ni bilo videti nobene medvedje stopinje. kljub temu smo vedeli, da je 
bila babica vsepovsod okrog, predvsem pa v srcih vnučke medanje in vnuka meduška. 

Pravljici je sledilo predavanje gospe mateje zelič o demenci. Porajala so se nam različna 
vprašanja, veliko stvari nam je bilo še nejasnih, kljub temu pa bomo šli po življenjski poti 
dalje v upanju, da bodo odnosi med ljudmi, 
predvsem v odnosu babica – vnuk, živeli 
dalje, tudi ko se bo nekdo zaradi bolezni 
obnašal drugače kot nekoč.

 Prostovoljke Pikapolonice z mentorico 
Mojco Simončič in predavateljico  
Matejo Zelič
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Dogodki v oktobru – mesecu 
otroka

»NAJLEPŠA IN ZARES PRAVA
 PA ZANJ JE ZABAVA,
 KO MALI BOLNIČKI
 SE Z OČKI IN LIČKI
 SMEJIJO, SMEJIJO, SMEJIJO.”

 (tone Pavček, angeli)

V okviru svetovnega tedna oziroma meseca otroka je bilo na 
otroškem oddelku še bolj kot ponavadi pestro in zanimivo. Dogodki 
so se kar vrstili, tako da jih sploh ne bi mogli strniti v en teden. 

Pod medvedovim dežnikom
Že zadnji dan septembra smo začeli z lutkovno predstavo Pod medve-
dovim dežnikom. skupaj z dijaki srednje zdravstvene in kemijske šole 
novo mesto in njihovo mentorico janjo vovko smo otroke na pravljičen 
deževen dan pod medvedovim dežnikom odpeljali na domišljijski 
sprehod po gozdu. otroci so predstavo nestrpno pričakovali in bili 
nad njo navdušeni. 

Pravljica je slaščica za dušo in s njo lahko pobegnemo tja, kjer 
nam je lepo...

Rdeči noski
Rdeči noski so zabavali 
otroke tako, kot znajo le oni. 
njihova vizita je potekala 
brez zapletov, poskočno in 
zabavno. za seboj so pustili 
nasmejane obraze otrok 
z velikimi rdečimi noski. 
obljubili so, da bodo odslej 
vizito opravljali vsako sredo.  

Kuharska delavnica
v mesecu oktobru smo večkrat izvedli kuHaRsko delavnico. 
skupaj z otroki smo pekli kruh, pico in jabolčni zavitek. kot vedno so 
bile delavnice zelo zanimive in obiskane. otroci so takoj pripravljeni 
pomagati pri delu in komaj čakajo, da končni izdelek pridiši iz pečice. 
zelo jih pritegne vonj po domači kuhinji. 

Kuharska 
delavnica

Razstava ilustracij
z založbo goga je zelo prijetno sodelovati. tokrat so nam pripravili 
razstavo ilustracij štefana turka iz knjige Prijatelja, ki si jo bo v igralnici 
zagotovo ogledalo veliko število naših obiskovalcev. v veznem hodniku 
pred otroškim oddelkom pa so pripravili tudi razstavo ilustracij iz 
knjige čmrlj in čebela. 

v mesecu otroka so nam pripravili tudi delavnico Kako nastane knjiga 
– pa vi, ali veste, kako nastane? »Ni kaj, dober glas seže v deveto vas!«

Obisk otrok iz Šmarjete 
v sklopu bolnišničnega projekta Strah ima velike oči, okoli ga pa nič 
ni, so nas obiskali otroci iz vrtca metka ter iz vrtca sonček iz šmarjete. 
ogledali so si otroški oddelek in skupaj smo ugotovili, da je pri nas 
prav prijetno. in če bi zboleli... 

v igralnici smo jih pogostili in preden so se poslovili, so nam zapeli 
svojo himno.

Dijaki SZKŠ Novo mesto med izvedbo lutkovne predstave

Rdeči noski med vizito
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ZAHVALE:
za podarjene igrače in družabne igre se zahvaljujemo: ge. suzani glavan in njenima 
hčerkama, luciji in evi konda, družini simonič, doroteji Žalec, anabi in karmen šincek, ge. 
jasni kišak – Pajk, ge. marjani lavrič, ines muhič, vrtcu šmartno pri litiji, lini Plut, ge. valeriji 
simončič, ge. sanji Župčič, družini jerina – mestnik, gašperju tomažinu, marku in lari sajevec, 
anji vovko, nini grdun, ge. mirjam gradecki, ge. iris Fink grubačevič za organizacijo zbiranja knjig 
v vrtcu trebnje - v enoti mavrica. vse zbrane knjige so otroci z vlakom pripeljali na otroški oddelek. 

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

Obenem se tudi tokrat zahvaljujemo osebju v pralnici za pranje vseh podarjenih plišastih igrač, osebju v kuhinji 
za pridno zbiranje praznih »mlečnih« škatlic in mizarju Franciju za izdelavo čudovitih stojal za lutke.

Obisk DPM Mojca ob tednu otroka
11. oktobra ob 11.11 so nas razveselili člani dPm mojca, ki so se odzvali 
na našo veliko prošnjo in otrokom na bolnišničnem oddelku podarili 
nov lesen kuhinjski kotiček. Poleg tega so na obisk pripeljali čarovnika 
tonija. otroci so ga bili veseli. še bolj pa so bili veseli presenečenja, ki 
je bilo skrito pod čarobnim pregrinjalom. ker so otroci veseli, razigrani 
in zvedavi, smo seveda pokukali in ugotovili, da se pod pregrinjalom 
skriva prava otroška kuhinja. takoj smo jo preizkusili in ugotovili, da 
dela. zato smo se lotili peke – in skupaj  tudi mi pripravili presenečenje 
za dPm mojca. spekli smo jim omamno dišeč jabolni zavitek.

dmP mojca nas večkrat letno razveseli. vedno so pripravljeni prisluhniti 
in poiskati tisto, kar otroci v bolnišnici potrebujejo za igro in sprostitev. 
otroci le ob igri pozabijo na strah,  bolečino in stisko pred tujim okoljem 
in novimi osebami. omenjena donacija ima v današnjih (kriznih) časih 
še toliko večji pomen. iskreno se jih zahvajujemo, saj imajo izredno 
tenkočuten posluh za vse otroke, še posebej pa za bolne.   

DPM Mojca in nova 
kuhinja

Darilo podjetja DIDA ŠPORT
V podjetju DIDA ŠPORT so se ob mesecu 
otroka odločili, da nam podarijo dva lesena 
labirinta. Mizar Franci je labirinta pritrdil na 
vrata omare tako, da se otroci z veseljem 
igrajo z njim. 

Novi didaktični pripomočki

Radijska oddaja
tudi Radio krka se je vključil v dogodke ob mesecu otroka. ekipa je 
otrokom predstavila delo radijskega voditelja in novinarja na terenu. 
Pogovore z otroki so predvajali v živo in izpolnili kar nekaj glasbenih 
želja. dogodek je bil objavljen tudi na sletni starni Radia krka. da 
so bili otroci modno urejeni na fotografijah 
za objavo, so ponovno poskrbele prijazne 
frizerke iz salona simpl.

Obisk ekipe z Radia 
Krka

Darilo trgovin Pikapolonica in Hajsa
v trgovini PikaPolonica so slišali, da v igralnici na otroškem oddelku 
potrebujemo novo otroško kuhinjo. Presenetili so nas s prenosno ku-
hinjo, ki jo otroci z veseljem uporabljajo tudi v svojih bolniških sobah. 
glede na to, da se na otroškem oddelku zamenja veliko otrok, nam še 
kako prav pride, in smo jim za podarjeno igračo zelo hvaležni. 

za kuhinjsko opremo smo se obrnili na trgovino Hajsa in ga. karmen 
se je z veseljem odzvala naši prošnji. novo leseno kuhinjo je opremila 
s priborom, krožniki in skodelicami. zdaj otroci veselo kuhajo in pe-
čejo. zelo smo ji hvaležni za podarjene igrače. le kaj bi kuhinja brez 

opreme!

Dijaki SZKŠ so sestavili 
kuhinjo

Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli sodelovali in se vključevali v dogodke ob mesecu otroka. 
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Naši dejavni upokojeni sodelavci

Imeli smo se lepo
Bil je lep septembrski dan. Lepo število 
članov Društva upokojencev se je odzvalo 
vabilu na druženje s tistimi naši člani, ki 
so v letu 2013 praznovali okrogli jubilej. 
Bilo nas je kar dvainštirideset, neverjetno 
veliko, a zakaj ne, saj smo vedeli, da bomo 
preživeli čudovit dan v prijetni in veseli družbi 
na prijetnem kraju. 

vabilo se je glasilo takole: 

KDO VABI?

janez judež, malči cujnik, milka kramarič - vsi 
trije so dopolnili 80 let, milena zupančič 60 let, 
lojzka Pust 70 let, nasmejana danica jožef se 
je v mesecu januarju pridružila mileni, 1. pa je 
praznovala 70 let jožica Rolih (na fotografi ji z 
leve proti desni).

ZAKAJ? da bi se imeli lepo.

Kdaj? 4. septembra 2013. 

In kje? Pri Pustovih v golobinjeku. 

Prijave je sprejemala cirila in poskrbela tudi za 
prevoze, da ne bi kdo ostal v dolini. lojze nam 
je pot označil z baloni, ki so viseli na grmovju 
ob cesti. nismo je mogli zgrešiti. 

ob prihodu so nas pričakale polne mize do-
brot, ki so jih pripravili naši gostitelji z danico 
jožef in mileno zupančič na čelu, sodelovale 
pa so tudi boljše polovice. lojzka in lojze sta 
postregla tudi s svojimi tekočimi dobrotami, 
pridelanimi v njunem vinogradu. Po krepki 
malici smo slavljencem poklonili darila, jim 
voščili, cirila pa je vsakega predstavila in o 
njem povedala nekaj besed. 

janez judež je delal na urološkem odseku 
kirurškega oddelka, pred upokojitvijo pa na 
zavodu za zdravstveno varstvo, malči cujnik 
je bila inštrumentarka na oRl oddelku, 
milka kramarič je bila medicinska sestra na 
ginekološko porodniškem oddelku, milena 
zupančič je bila zaposlena kot administratorka, 
ob upokojitvi na očesnem oddelku, lojzka 
Pust je bila zadnja leta medicinska sestra na 
očesnem oddelku, danica jožef administratorka 
na kirurškem oddelku, jožica Rolih pa je začela 
svojo delovno dobo na srednji zdravstveni šoli, 
ob upokojitvi pa je kot medicinska sestra delala 
v ambulanti za sladkorne bolnike. 

nekaj se je seveda moralo dogajati tudi v 
času do kosila. večja skupina je krenila na 
dvourni sprehod, pri tem pa so pozabili na 
pijačo. in ker je bil vroč septembrski dan, v 
okoliških zidanicah pa kot nalašč nikogar, ki 
bi jim ponudil pijačo, so se vrnili prepoteni 
in žejni. tisti, ki niso krenili s pohodniki, so 
se zabavali s kartanjem, metanjem pikada in 
klepetanjem. 

medtem so gospodinje pripravile obilno 
kosilo: glavna jed je bila »kotlovina«, priloga 
krompir in seveda solata, za sladico pa še torta. 
tudi drobnega peciva je bilo v izobilju. 

Po kosilu se je zabava nadaljevala s petjem, 
klepetom in šele v poznem popoldnevu smo 
se počasi začeli vračati domov. Preživeli smo 
čudovit dan in zares hvala gostiteljem. 

vsem upokojencem, ki še niste člani našega 
društva, naj povem, da zamujate zares 
zanimive in vesele dogodke, ki se odvijajo v 
našem društvu. 

vsem, ki ste danes zaposleni v naši bolnišnici, 
pa naj povem le to: hodite na delo z veseljem, 
zaradi poklica, ki ste si ga izbrali, zato, ker 
naredite veliko dobrega in naj vam bo vsak 
dan, ko prestopite prag bolnišnice, eno samo 
veselje. sama lahko rečem le to: »z veseljem 
sem delala vso delovno dobo v tej ustanovi in 
zadnji dan mi je bil prav tako lep kot prvi.«

 Polna miza dobrot ob prihodu

 Slavljenci  Pa še ena gasilska

Jedilnik
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XIX. državno preverjanje usposobljenosti 
ekip prve pomoči CZ in RK
XIX. državno preverjanje 
usposobljenosti ekip prve 
pomoči CZ in RK se je letos 
odvijalo v Velenju 5. oktobra 
2013 v sklopu prireditev 
»Dnevi reševanja in zaščite«. 

Program reševanja in zaščite je potekal v 
velenju od 3. do 5. oktobra 2013 od zgodnjih 
jutranjih ur do poznega popoldneva. zadnji 
dan, v soboto, je potekalo tudi državno 
preverjanje usposobljenosti ekip PP cz in 
Rk z odprtjem ob 9. uri na titovem trgu in 
z začetkom preverjanja na delovnih mestih 
uro pozneje. 

delovnih mest je bilo sedem.

na prvem delovnem mestu je bil prikaz 
prometne nesreče z udeležbo dveh vozil. 
Pri tem se je razlila nevarna tekočina iz soda 
na prikolici. Posredovala je policija in gasilci. 
Poškodovanih je bilo pet oseb, med njimi 
dojenček brez znakov življenja.

na tretjem delovnem mestu je prišlo do ek-
splozije z umazano bombo. Poškodovanih je 
bilo več oseb. Potrebna je bila dekontaminaci-
ja. ekipe so oskrbele poškodovane osebe.

na delovnem mestu številka 5 je prišlo do 
delovne nezgode: v centru nova je prišlo 
pri čiščenju stekel do delovne nesreče. 
Posredovali so reševalci jRs in ekipe PP. 

delovno mesto številka 7 je bila javna 
prireditev predvsem mladih, ekipa je bila 
zadolžena za zagotavljanje PP. več oseb jo je 
tudi potrebovalo.

delovno mesto številka 9 je prikazova-
lo nezgodo na otroškem igrišču z več 
poškodovanimi.

na delovne mestu številka 11 je ekipa PP 
demonstrirala postopke prve pomoči v 
nakupovalnem centru mercator. 

na delovnem mestu številka 13 je bila športna 
prireditev na in ob skakalnici.

Prikazi PP na delovnih mestih so potekali od 
10. do 15. ure. Poškodovanih je bilo veliko, 
veliko je bilo novih poškodb, ki do sedaj še 
niso bile prikazane, nova je bila tudi dekon-
taminacija in potem triaža poškodovancev. 
tekmovanje si je ogledalo neverjetno  veliko 
obiskovalcev, ki so z zanimanjem spremljali 
prikaze in postopke nudenja PP, od oživlja-
nja, poškodbe hrbtenice, hipervetilacije, 

zastrupitve, kontaminacije, raznih zlomov in 
rane, odtrganine, hudih krvavitev, opeklin in še 
in še. obiskovalci so videli res zanimive stvari, 
tekmovalci pa so se morali zelo potruditi, da so 
v samo 10. minutah oskrbeli vse poškodovane 
in jih na nosilih prenesli na določeno mesto. 
najhuje pri tem je, da ob pripravljanju situacij 
in imitatorjev vedno najdejo najtežje ljudi za 
nalaganje na nosila. morda si mislijo, naj se 

 Čakanje na akcijo

 Prenos poškodovanca
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Kulturno in turistično društvo “Trškogorsko srce” išče pevke, 
ki bi bile pripravljene peti ljudske pesmi in ohranjati 

kulturno dediščino. 

Za več informacij se lahko obrnete osebno na 
Danico Jožef ali na GSM 031 699 263. 

 Poškodba hrbtenice

 Pred razglasitvijo rezultatov
 Oživljanje otroka

tekmovalci malo namučijo. vendar ni tako. 
če si časovno omejen, je naloga zares težka. v 
času priprav je potrebnega veliko praktičnega 
dela, saj samo teorija ni dovolj.

tudi čakanje in prehajanje z enega delovnega 
mesta na drugo, peš in s polnimi, težkimi 
nahrbtniki, je fi zično naporno. vendar si na 
koncu vesel, če si delo dobro opravil, se ob 
tem veliko novega naučil in naredil čim manj 
napak. 

na preverjanju je sodelovalo 14 ekip PP cz in 
Rk: osem ekip Rk, dve ekipi gasilskih enot, dve 
ekipi delovnih organizacij, ena ekipa mestne 
občine in ena ekipa cz.  

dolenjsko belokranjsko regijo je zastopala 
ekipa PP cz šentjernej, ki je na regijskem 
preverjanju v šmarjeških toplicah osvojila 1. 
mesto. tokrat so našo regijo zastopali že šestič 
zapored in osvojili 4. mesto.

Prvo mesto in s tem sodelovanje na nasle-
dnjem Face v belgiji je zasedla ekipa Rk 
slovenj gradec, druga je bila ekipa nek, tretje 
mesto je pripadlo ekipi mo Ptuj. 

VA B I LOVA B I LO
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starejših novomeščanov na reki, v njej in 
ob njej ne pomnijo toliko ljudi. 

tekmovanja se je udeležilo 31 tekmov-
alcev, med njimi dve pogumni dekleti. 
tekmovalci so prišli v novo mesto iz vse 
slovenije in celo iz italije in srbije.

skoke je ocenjevala ugledna strokovna 
komisija v sestavi: bojan božič, vodja 
sodnikov, dr. ivan čuk in dr. maja bučar 
s Fakultete za šport, aljaž Žagar iz 
gimnastičnega društva novo mesto ter 
maratonec in olimpijec Primož kobe. vodja 

Skoki v Krko s kandijskega mostu
Prvo septembrsko soboto 
je bilo Krkino obrežje polno 
Novomeščanov. Potekala 
je namreč prva tekma v 
skokih v vodo z višin, ki sta jo 
organizirala Agencija za šport 
Novo mesto in Zavod VRT. 
Tekmovalci so skakali z 12 
metrskega mostu, ki povezuje 
Kandijo s starim delom 
Novega mesta in Glavnim 
trgom. S tovrstnimi dogodki 
želijo organizatorji prispevati 
k oživljanju največjega 
dolenjskega športnega 
objekta – reke Krke! 

prireditve je bil matija škof iz zavoda vRt, 
tekmovanje pa se je začelo s slavnostnim 
nagovorom župana mestne občine novo 
mesto alojza muhiča z Rudolfovega 
splava. 

Pred prvim skokom so si vsi tekmovalci 
iz rok v roke podajali cvičkov venec, ki ga 
je diana Rupnik, ena od dveh tekmovalk, 
odvrgla v reko krko s prošnjo, naj bo za 
tekmovalce prijazna in »mehka«.

skakalci so tekmovali v treh kategorijah, v 
vsaki pa sta bili izvedeni dve seriji. 

v fi gurativnih skokih je s 195,85 točkami 
zmagal borko miladinovič iz srbije, v las-
tovki je z 92 točkami slavil jan vončina, 
v skokih na noge pa je prvo mesto 
osvojil Žan mavrič, ki je zbral  59,40 
točke. Posebnega trenutka je bi deležen 
legendarni dolenjec tomaž strel, ki je že 
velikokrat skočil s kandijskega mostu. Po 
50-tih letih skakanja je na tekmovanju 
izvedel svoj zadnji skok in bil zato deležen 

skoke si je ogledalo preko 2.000 gledalcev, 
kar pa ni bilo tako presenetljivo, saj se je v 
dneh pred tekmovanjem v novem mestu 
o skokih veliko govorilo.  čudovit je bil tudi 
pogled na reko krko, saj je bilo na njej 
preko 50 različnih čolnov in po besedah 

šport - rekreacija
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posebnega aplavza, na večerni podelitvi 
pa je prejel poseben častni pokal. 

sicer pa je bilo ob reki krki živahno ves dan, 
ki se je začel s tradicionalno očiščevalno 
akcijo dna reke krke. istočasno je bila v 
pristanu bara boter ob reki krki uradna 
splavitev lesenih čolnov za vožnjo po reki 
krki. 

v večernem delu, po podelitvi nagrad 
zmagovalcem, je sledil nastop skupine 
društvo mrtvih pesnikov, ki je se zaključil 
z ognjenim skokom s kandijskega mostu 
v izvedbi jeseničana jerneja klinarja.

organizatorji, agencija za šport 
novo mesto in vRt, zavod za gojenje 
družabnosti, napovedujejo za prihodnje 
leto 2. skoke v krko s kandijskega mostu, 
lokalne junake pa pozivajo, naj se nanje 
začnejo pripravljati, da bodo naslednje 
leto lahko slavili prav oni. 

šport - rekreacija



Nagrajenci križanke 60. številke Vizite:
1. nagrada: štefka markovič, novo mesto
2. nagrada: tina ambrožič, metlika
3. nagrada: metka kovačič, škocjan
Pravilna rešitev gesla se glasi: NEGOVALNI 
ODDELEK.

nagrade bomo nagrajencem poslali po pošti. 

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

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

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


