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uvodniki - vmesniki

UVODNIK
Za nami so
že dobre tri
četrtine leta in še
manj kot sto dni nas
loči do zaključka leta 2012.
Kaj je v poslovanju in delovanju javnih
zavodov najbolj zaznamovalo leto 2012?
Zagotovo je najpomembnejša sprememba
sprejem Zakona za uravnoteženje javnih
financ (ZUJF), ki je začel veljati 31.5.2012
in je prinesel pomembne novosti, kot
so omejitve pri zaposlovanju, sklepanju
podjemnih in drugih pogodb civilnega
prava, omejevanje študentskega dela.
Posebej moram izpostaviti tudi vpliv
ZUJF-a na financiranje naših programov, ki
se kaže v izgubi prihodka na račun znižanja

cen zdravstvenih storitev iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja. ZZZS nam
tako zmanjšuje planirane prihodke za
1,5 milj. EUR. Presežek odhodkov nad
prihodki v prvi polovici leta za 0,8 milj.
EUR in zmanjšanje prihodkov po ZUJF-u
pomeni, da moramo zaposleni vložiti
veliko naporov v realizacijo ukrepov, ki
bi nam še lahko prinesli ugoden poslovni
rezultat ob koncu leta.

kakovostno zdravstveno oskrbo naših
uporabnikov. Večkrat slišimo, potrebno
je varčevati, kriza bo zarezala še bolj. V
kriznih časih so potrebne dobre odločitve,
potrebno je imeti dobre projekte, pogum
in voljo, da s skupnimi močmi določimo
stvari, ki niso nujno potrebne in katerim
se je mogoče odpovedati, ob pogoju, da
se s tem ne zmanjša varnost in kakovost
zdravstvene oskrbe.

Če se komu zdi, da smo tako danes
dosegli dno, se po mojem mnenju hudo
moti. Našo prihodnost bomo soustvarjali
sami, zato moramo z vso odgovornostjo
in vrednotami, kot so znanje, zaupanje,
sodelovanje… skupaj, v okviru omejenih
finančnih možnosti, ustvarjati pogoje za

Tudi v krizi je treba poskrbeti za razvoj,
zato kljub napovedanim omejevanjem,
planiramo investicije v urgentni center
in dokončanje energetske sanacije, ki sta
v pretežni meri financirana iz evropskih
sredstev. Kriza nam je na veliko žalost
onemogočila investicijo v nov interni
oddelek, kajti država v naslednjih letih ne
predvideva financiranja novih investicij
in tako tudi ne našega novega internega
oddelka. To dejstvo zelo nemotivacijsko
vpliva tako na počutje in delo zdravstvenih
delavcev v interni stavbi kot tudi na
počutje pacientov, ki v času hospitalizacije
občutijo slabe nastanitvene razmere. Prav
zato je pred nami odgovornost, da se
preusmerimo v razmišljanju in začnemo
načrtovati adaptacijo stare interne stavbe,
ki bo očitno še precej časa služila svojemu
namenu in razvoju njenih dejavnosti.

Spoštovani bralci
Pol leta je že minilo, odkar ste prebrali zadnjo številko Vizite. Verjamem,
da niste navajeni tako dolgih premorov med posameznimi številkami,
vendar je višja sila, ki ji pravimo nepričakovana bolezen, preprečila izid
junijske številke.
Medtem se je v bolnišnici in v zvezi z bolnišnico marsikaj dogajalo in
upamo, da so naši sodelavci uspeli zabeležiti vse pomembnejše dogodke.
Morda boste začudeni, ker v pričujoči številki na časovnici posegamo
precej nazaj, vendar je Vizita v prvi vrsti interni časopis, ki med vas prinaša
utrip bolnišnice in predstavlja pisan mozaik, naslikan iz dogodkov, ki
jih soustvarjate vsi zaposleni. Zato je prav, da ste o tem, kaj se dogaja,
obveščeni.
Želimo vam lepe jesenske dni, če se vam bo zgodilo kaj lepega, napišite
še nam za objavo v Viziti, če boste izvedeli kaj novega in bi to radi delili
z nami ali če bi nas radi na kaj opozorili, pa prav tako. Veseli bomo novih
sodelavcev. Srečno.
Naslovnica: Milka Krese

Uredništvo Vizite

UREDNIŠKI ODBOR VIZITE:

Prav kriza in potrebni ukrepi za izhod iz
nje nam nakazujejo, da je potrebno izdelati
nov strateški razvojni načrt bolnišnice
za obdobje do leta 2020. K načrtovanju
bolnišničnega razvoja ste pozvani prav
vsi nosilci dejavnosti, ki imate znanje in
kompetence, saj bomo le tako zmožni
soočati se z izzivi sodobnega poslovnega
sveta in preživeti ter se razvijati v procesu
globalizacije tudi na zdravstvenem
področju.

Mira Retelj, direktorica

Glavna urednica: Zdenka SENIČAR, člani uredniškega odbora: Alenka ANDOLŠEK, Karmen JANEŽIČ, Anka KLEMENČIČ, Anica KOLAR, Mira
RETELJ, Ana RIBIČ ter zunanja sodelavka Tadeja KONEČNIK.
E-naslov: vizita@sb-nm.si. Oblikovanje: ARTELJE. Grafična priprava: ŠPES, grafični studio, Novo mesto. Tisk: Collegium Graphicum d.o.o., Ljubljana.
Naklada 1400 izvodov.
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POSLOVANJE BOLNIŠNICE
v obdobju januar – junij 2012
Mira Retelj, Cvetka Barbo

I. UVOD
Poslovanje Splošne bolnišnice Novo mesto
v obdobju januar – junij 2012 je bilo v
skladu s sprejetim začasnim finančnim
načrtom za leto 2012. Osnova za finančni
načrt je bila veljavna pogodba z Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije za
leto 2011. Plan prihodkov in odhodkov je
bil narejen na osnovi finančnega načrta
ZZZS za izračun cen zdravstvenih storitev
od 1.1.2012 dalje in pričakovanih gibanj
v letu 2012.
V obdobju januar – februar smo s strani
ZZZS prejemali akontacije v višini
finančnega načrta. Zaradi znanih dejstev
je prišlo s strani ZZZS že meseca marca do
znižanja sredstev in sicer so se akontacije s
strani ZZZS znižale za 7%, kar je pomenilo
cca 270 tisoč EUR mesečno. To pa že
ima velik vpliv na poslovanje bolnišnice,
predvsem na likvidnost in s tem na odnose
z dobavitelji.

II. DELOVNI
PROGRAM
Splošna bolnišnica Novo mesto je v
obdobju januar – junij 2012 realizirala
delovni program v akutni bolnišnični
obravnavi za 11 % nad planom. V
specialistično ambulantni dejavnosti je
realizacija števila točk nad planom za 10%,
realizacija v številu obiskov pa za 15% nad
planom. V dializni dejavnosti je realizacija
delovnega programa v višini 91 % glede
na plan.
V akutni bolnišnični obravnavi je bilo
realiziranih 10.366 SPP primerov, za katere
je bilo realiziranih 56.827 bolnišnično
oskrbnih dni. Dnevno je bilo v povprečju
zasedenih 316 postelj, kar pomeni 97,94%
zasedenost vseh planiranih posteljnih
kapacitet za akutno bolnišnico. Povprečna
ležalna doba je bila 5,15 dneva.

V neakutni bolnišnici smo v tem obdobju
zdravili 284 bolnikov in realizirali 4.600
bolniško oskrbnih dni. V povprečju je bilo
na dan zasedenih 25 postelj, kar predstavlja
84,25% zasedenosti posteljnih kapacitet za
neakutno bolnišnično obravnavo.
V specialistično ambulantni dejavnosti
je bilo opravljenih 1.116.923 točk in
realiziranih 93.141 obiskov.
Do ZZZS je bilo v akutni bolnišnični
obravnavi realiziranih 10.345 SPP
primerov, oziroma 981 SPP primerov več
od planiranega števila. Povprečna SPP utež
je 1,36 in je za 0,02 utežne točke nižja od
povprečne realizirane uteži v letu 2011 in
za 0,05 utežne točke nižja od planirane
uteži.
V specialistično ambulantni dejavnosti je
bilo realiziranih do ZZZS skupno 1.115.240
točk ter 92.870 obiskov.
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aktualno
DEJAVNOST

OBRAČUNSKA ENOTA

HOSPITALNA

št. SPP primerov v ABO
št.prospektivnih primerov
število uteži
povprečna utež
št.primerov -doječe mame +
spremstvo
št.BOD -doječe mame +
spremstvo
št. BOD neakutna obravnava
št.obiskov
število točk
operacije katarakt-ambulanta

DEJAVNOST

SPEC.
AMBULANTNA
DEJAVNOST
GINEKOLOŠKI

Realizacija Plan 1-6 2012

število obiskov
število količnikov

DISPANZER
HEMODIALIZE

število dializ klasičnih
število dializ po metodi CAPD

Realizacija

IND re12/pl

IND re 12/11

1-6 2011
10.739
4.271
14.901
1,39
671

9.430
3.294
13.413
1,41
624

1-6 2012
10.366
3.479
14.051
1,36
826

109,93
105,62
104,76
96,45
132,37

96,53
81,46
94,30
97,84
123,10

1.983

1.902

2.365

124,34

119,26

4.113
92.610
1.079.788
548

4.644
84.379
1.024.201
438

4.600
93.141
1.116.923
443

99,05
110,38
109,05
101,14

111,84
100,57
103,44
80,84

4.571
19.764

4.002
17.724

4.565
18.770

114,07
105,90

99,87
94,97

7.321
1.149

7.348
1.080

6.681
879

90,92
81,39

91,26
76,50

Realizacija Plan 1-6 2012

Realizacija

IND re12/pl

IND re 12/11

Tabela 1: Realizacija delovnega programa bolnišnice v obdobju 1-6/2012

DEJAVNOST

OBRAČUNSKA ENOTA

HOSPITALNA

št. SPP primerov v ABO
št.prospektivnih primerov
število uteži
povprečna utež
št.primerov -doječe mame +
spremstvo
št.BOD -doječe mame +
spremstvo
št. BOD neakutna obravnava
št.obiskov
število točk
operacije katarakt-ambulanta

DEJAVNOST

SPEC.
AMBULANTNA
DEJAVNOST
GINEKOLOŠKI

število obiskov
število količnikov

DISPANZER
HEMODIALIZE

število dializ klasičnih
število dializ po metodi CAPD

1-6 2011
10.687
4.271
14.901
1,39
670

9.364
3.294
13.413
1,41
624

1-6 2012
10.345
3.479
14.051
1,36
826

110,48
105,62
104,76
96,45
132,37

96,80
81,46
94,30
97,84
123,28

1.980

1.902

2.365

124,34

119,44

4.113
92.086
1.074.824
546

4.644
80.379
1.018.539
438

4.600
92.870
1.115.240
443

99,05
115,54
109,49
101,14

111,84
100,85
103,76
81,14

4.571
19.764

4.000
17.718

4.558
18.750

113,95
105,82

99,72
94,87

7.321
1.149

7.344
1.080

6.673
879

90,86
81,39

91,15
76,50

Tabela 2: Realizacija delovnega programa v obdobju 1 -6/2012 do ZZZS
V obdobju januar – junij 2012 je bilo
opravljenih 6.673 dializ tipa I, II in III, kar
pomeni 571 dializ manj od planiranega števila
dializ, oziroma 91 % realizacijo planiranega
programa ter 424 dializ po metodi CAPD
(tip IV in V), oziroma 201 manj od plana,
kar predstavlja 81 % realizacijo planiranega
delovnega programa za to obdobje.
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III. FINANČNO
POSLOVANJE V
OBDOBJU JANUAR –
JUNIJ 2012

Skupaj je bilo v obdobju januar – junij 2012
realiziranih 25.528.706 EUR prihodkov ter
26.373.984 EUR odhodkov. Pri poslovanju
v obdobju januar – junij 2012 torej
izkazujemo presežek odhodkov nad
prihodki v višini 845.278 EUR, kar pomni
3,4 % v prihodku.

aktualno
Besedilo
Prihodki skupaj
Prihodki iz poslovanja
Prih. Iz javne službe
Prihodki iz programa zzzs
Drugi prihodki iz js
Prihodki od prodaje na trgu
Prihodki od financiranja
Izredni prihodki
Prevrednost. poslovni
prihodki
Odhodki skupaj
Stroški dela
Obračunane plače
Dajatve na plače
Drugi stroški dela
Stroški materiala in storitev
Stroški materiala
Stroški zdravstvenega
materiala
Ostali stroški materiala
Stroški storitev
Amortizacija
Drugi stroški
Odhodki financiranja
Izredni odhodki
Prevrednot. poslovni odhodki
Presežek odhodkov nad
prihodki

FN 2012

real 2011

real 2012

STR ind real 2012 /

ind real 2012/
FN

24.873.140
24.792.815
24.000.444
22.868.821
1.131.623
792.371
5.898
67.522
6.905

25.305.338
25.289.452
24.515.685
23.382.029
1.133.656
773.767
5.428
8.000
2.458

25.528.706
25.480.308
24.710.039
23.517.631
1.192.408
770.269
2.339
41.429
4.630

100,00
99,81
96,79
92,12
4,67
3,02
0,01
0,16
0,02

real 2011
100,88
100,75
100,79
100,58
105,18
99,55
43,08
517,88
188,36

24.873.139
14.599.946
11.402.569
2.072.210
1.125.167
8.959.211
6.502.432
5.006.605

26.487.014
15.168.439
11.682.483
2.102.968
1.382.989
9.980.915
7.536.563
6.040.316

26.373.984
15.044.467
11.746.596
2.120.595
1.177.276
10.019.986
7.545.647
5.901.079

100,00
57,04
44,54
8,04
4,46
37,99
28,61
22,37

99,57
99,18
100,55
100,84
85,13
100,39
100,12
97,69

106,03
103,04
103,02
102,33
104,63
111,84
116,04
117,87

1.495.827
2.456.779
1.172.335
56.162
57.251
8.465
19.771
0

1.496.247
2.444.353
1.222.818
85.250
26.531
500
2.560
1.181.677

1.644.568
2.474.339
1.173.905
38.053
50.923
13.845
32.806
845.278

6,24
9,38
4,45
0,14
0,19
0,05
0,12
3,40

109,91
101,23
96,00
44,64
191,94
2768,93
1281,57

109,94
100,71
100,13
67,76
88,95
163,55
165,93

102,64
102,77
102,96
102,84
105,37
97,21
39,65
61,36
67,05

Tabela 3: Prihodki in odhodki v obdobju januar – junij 2012
Prihodki so se v primerjavi z enakim
obdobjem preteklega leta povečali za
0,88% in so višji za 2,64 % od planiranih.
Glede na lansko leto so se povečali prihodki
iz programa ZZZS – povečanje odstotka
prihodka iz PZZ (povečan program
storitev CT in MR ter s 31.5.2012 povišanje
deleža PZZ v celotni storitvi). Prav tako so
višji ostali prihodki iz javne službe, kjer
izkazujemo prihodek iz naslova povračil
stroškov pripravnikov in specializantov.
V primerjavi z letom 2011 so nižji prihodki
na trgu iz naslova manjših prihodkov
od opravljanja storitev pranja perila
zunanjim uporabnikom. Nižje prihodke
od planiranih pa izkazujemo pri izrednih
prihodkih, prihodkih od financiranja
in prevrednotenih prihodkih, kjer se
realizacija poveča konec poslovnega leta.
Odhodki so se v primerjavi z enakim

obdobjem preteklega leta znižali za 0,43%, v
primerjavi s planom pa so porasli za 6,33 %.
V strukturi stroškov predstavljajo največ, to
je 57,04%, stroški dela, stroški porabljenega
materiala 28,61 %, stroški storitev 9,38% ter
stroški amortizacije 4,45 %.

viden pri stroških materiala za vzdrževanje,
na kar je vplivala zamenjava rentgenske
cevi za CT v višini 186 tisoč EUR.

V strukturi odhodkov predstavljajo največji
delež stroški dela in sicer 57,04%, od tega
obračunane plače 44,54%, prispevki in
davki 8,04%, drugi stroški dela (regres
za LD, povračila stroškov za prevoz in
prehrano…) pa 4,46%. Stroški dela so v
primerjavi s preteklim letom porasli na
račun povečanega števila zaposlenih.

Na dan 30.6.2012 je bilo v Splošni bolnišnici
Novo mesto 1091 zaposlenih. Število
zaposlenih se je v primerjavi s stanjem
na dan 31.12.2011 povišalo, predvsem na
delovnih mestih zdravnikov in kadra za
zdravstveno nego.

V primerjavi s planom so vrednostno
najbolj porasli stroški porabljenega
materiala za zdravila in ostali medicinsko
potrošni material, ki jih kljub sprejetim
ukrepom nismo uspeli realizirati le v
planirani višini. Najvišji indeks porasta je

IV. KADRI

V. LIKVIDNOST
Likvidnostna situacija se je v bolnišnici v
letu 2012 še poslabšala. Na poslabšanje
plačilne sposobnosti bolnišnice je vplivalo
več dejavnikov:
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aktualno
Število na dan 30. 6. 2012
JAVNI ZDRAVSTVENI
ZAVOD

VSI ZAPOSLENI za nedoločen in
določen čas

JU, ki nadomeščajo začasno
odsotne JU

1079

JU, ki se financirajo iz drugih virov
115

209,08

Tabela 4: Stanje zaposlenih na dan 30.06.2012
• sprejem Zakona o preprečevanju zamud
pri plačilih. Uzakonitev 30 dnevnega
plačilnega roka je za bolnišnico, ki je imela s
pogodbami dogovorjen 90 dnevni plačilni
rok, velika finančna obremenitev,
• spremembe pri financiranju določenih
programov - CT in MR storitve so od letos
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 za 7% od
1.3.2012 dalje.

letu 2012 zaključili s pozitivnim finančnim
rezultatom.

Vse to je vplivalo na močno poslabšanje
plačilne sposobnosti, tako da zapadle
obveznosti do dobaviteljev poravnavamo
z dnevno zamudo do 120 dni.

1. Izvajanje programa
zdravstvenih storitev

Z že sprejetimi ukrepi za zagotavljanje
uspešnosti poslovanja v letu 2012
smo sicer uspeli znižati nekatere vrste
stroškov, vendar pa s 1.10.2012 v bolnišnici
pripravljamo nove, še bolj restriktivne
ukrepe, tako na področju stroškov
dela, kot tudi na področju zniževanja
materialnih stroškov, da bi poslovanje v

VI. UKREPI IN
NALOGE ZA
ZAGOTAVLJANJE
USPEŠNOSTI
POSLOVANJA V LETU
2012
Program, ki je dogovorjen z ZZZS, je
potrebno v celoti realizirati, pomembno
pa je tudi, da le-ta ne bo preveč presežen.
Zato so vodstvo bolnišnice, predstojniki
oddelkov in vodje služb dolžni tekoče
spremljati
realizacijo
opravljenega
programa in v primeru odstopanj
predlagati ustrezne ukrepe v obliki
sprememb v organizaciji dela, razporejanju
kadrov, sprememb delovnega časa
in ordinacijskega časa, kot tudi druge
spremembe.
Na podlagi stalnega spremljanja
opravljenega programa dela bomo
zaznali morebitna odstopanja v realizaciji
programov in potreb pacientov. Pri
izvajanju programa dela bomo spoštovali
določbe Pravilnika o najdaljših dopustnih
čakalnih dobah za posamezne zdravstvene
storitve in o načinu vodenja čakalnih
seznamov. Program bomo uravnavali
s
pravočasnim
prestrukturiranjem
programov, ki jih morata odobriti ZZZS in
Ministrstvo za zdravje.

Direktorica predstavlja ukrepe
članicam kolegija ZN
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Potrebno je izboljšati realizacijo dela v
COB. Ugotovljeno je, da je možno odpraviti
pomanjkljivosti, kot so odpadanje
operacij, boljše planiranje načrtovanih
posegov, priprava pacientov, upoštevanje
kliničnih poti. V kolikor programa ne bo
mogoče razporediti v dopoldanski čas,

bomo izvajanje programa planirali tudi v
popoldanskem času.
Združili bomo izvajanje akutne bolnišnične
obravnave ORL in očesnega oddelka, kar
bo prineslo zmanjšanje stroškov dela in
nižje materialne stroške.
Glede na to, da imamo za nekatere
obravnave bolnikov daljše ležalne dobe
od slovenskega povprečja, bomo ležalne
dobe skrajšali.
Za izvajanje navedenih ukrepov so poleg
vodstva zavoda odgovorni tudi predstojniki
oddelkov in odgovorni nosilci posameznih
dejavnosti.

2. Organizacija dela in
racionalna izraba delovnega
časa
Ocenjeno je bilo, da ima bolnišnica določene
rezerve tudi v organizaciji dela in izkoriščanju
delovnega časa. S 1.10.2012 je začel veljati
nov Pravilnik o zagotavljanju neprekinjenega
zdravstvenega varstva, pričakujemo pa tudi
večjo odgovornost pri organizaciji dela in
razporejanju zaposlenih. Zmanjšati je potrebno
število ur dela preko polnega delovnega
časa in s tem število delavcev iz ur. Odhodov
delavcev ne bomo nadomeščali, zaposlovanje
pa bo možno le na podlagi soglasja Ministrstva
za zdravje in Sveta zavoda.
Na vseh deloviščih bomo pregledali
delovni čas zaposlenih in ga prilagodili
ordinacijskim časom ambulant, ob
upoštevanju drugih posebnosti delovnih
procesov. V kolikor bodo odpadle
specialistične ambulante ali se bo zmanjšalo
število zasedenih postelj, oziroma se bo
zmanjšal program dela, bomo prisotnost
zaposlenih na posameznih deloviščih
sorazmerno zmanjšali na način, da bodo
zaposleni koristili proste ure, ali pa jih
bomo prerazporedili na delovna mesta,
kjer se bo pokazalo pomanjkanje kadra.
Preverili bomo možnost zamika delovnega
časa, tako da bo prilagojen drugim
sodelavcem v timu.

aktualno
Stroške izobraževanja bomo za leto
2011 znižali za 50 %. Izobraževanje in
usposabljanje kadra za zdravstveno
nego, ostale zdravstvene sodelavce in
nezdravstvene delavce, bomo v čim
večji meri izvajali v organizaciji Splošne
bolnišnice Novo mesto.

3. Materialni stroški, stroški
storitev in drugi stroški
Predstojniki oddelkov bodo vodili
organizacijo dela in poslovanje v okviru
planiranih sredstev, ki so bila oddelku
dodeljena na podlagi sklenjene
pogodbe z ZZZS.
Zaloge zdravil in ostalega lekarniškega
materiala so previsoke, zato jih bo potrebno
znižati za 10 – 30 %. Razmisliti bo potrebno
tudi o zmanjšanju števila priročnih skladišč
v bolnišnici.
Predstojniki oddelkov in glavne
medicinske sestre oddelkov so dolžni
spremljati vsako nabavo in porabo tudi
vrednostno, kar od septembra omogoča
dopolnjena informacijska podpora. Zaradi
večjega nadzora nad porabo lekarniškega
materiala bomo nadaljevali s projektom
spremljanja porabe na pacienta za vse
vrste stroškov. Nadaljevali bomo tudi z
delom na e-zdravstvenem kartonu.
Določili bomo standard za uporabo
materiala za ortopedske operacije,
šivalni material in druge materiale, ki se
uporabljajo v več različicah. Zmanjšali
bomo nabor materialov iz konsignacijskega
skladišča.

VAC metodo bomo uporabljali le pri
bolnikih, kjer ostale metode ne bodo
dale zadostnih rezultatov. Določili
bomo strokovne kriterije za uporabo te
metode.
Stroške storitev in dragih laboratorijskih
preiskav zunanjih izvajalcev bomo
skrbno načrtovali. Racionalno naročanje
teh storitev bo še posebej potrebno v
specialistično ambulantni dejavnosti, kjer
stroški močno presegajo prihodke, ki jih
določa standard SD 2012, po katerem
ZZZS plačuje naše storitve.

Ob sprejemu pacientov za prvi specialistični
pregled in v ABO bomo od napotnega
zdravnika zahtevali, da bodo opravljene
vse storitve, ki jih določa Splošni dogovor
za leto 2012. V primeru nespoštovanja
določil bomo stroške laboratorijskih
preiskav zaračunali napotnemu zavodu
oziroma koncesionarju.
Sredstva za dokončanje investicije, nakup
nove medicinske opreme in investicijsko
vzdrževanje bomo uporabili v skladu
s sprejetim Finančnim načrtom za leto
2012.

4. Ovrednoteni ukrepi in realizacija ukrepov
Z.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

OCENA PRIHRANKOV PO UKREPIH
Ukrep
zmanjšanje porabe zdravil in lek. materiala
zmanjšanje zalog zdravil in lek. materiala
znižanje stroškov za dežurstvo
zmanjšanje št. delavcev v ambulantah iz ur
zmanjšanje št. nezdravstevnih delavcev iz ur
skrajševanje ležalne dobe - materilani stroški
združevanje timov za nego (ORL+okulistika)
boljša organizacija dela v porodnišnici
stroški transfuzije in krvi
nižanje stroškov za mikrobiološke preiskave
nižanje stroškov živil
racionalizacija stroškov za vzdrževanje
znižanje stroškov za zdr.absentizem
znižanje stroškov za izobraževanje
nižanje naročanja v zunanje laboratorije
racionalna poraba perila

%

osnova

10,00 % 10.204.964
30,00 % 1.610.000
20,00 % 2.464.105
6
114.000
6
114.000
5 % 3.600.000

15,00 %
10,00 %
5,00 %
5,00 %
5,00 %
50,00 %
10,00 %
10,00 %

700.646
392.500
658.567
671.930
188.991
497.352
552.450
104.158

Tabela 5: Ovrednoteni ukrepi v EUR – avgust 2012

Članice strokovnega kolegija ZN
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plan za
leto 2012
1.020.496
483.000
492.821
114.000
114.000
180.000
95.000
85.900
105.097
39.250
32.928
33.597
9.450
248.676
55.245
10.416

aktualno

Zakon za uravnoteženje javnih
financ (ZUJF)
Zdenka Kralj
Zakon za uravnoteženje javnih financ
(ZUJF), ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS št. 40, dne 30.05.2012, je začel veljati
31.05.2012.

Zdenka Kralj, dipl. prav.,
ZUJF je za zagotovitev vzdržnih javnih
financ in za zmanjšanje izdatkov
proračunov spremenil in dopolnil
določbe 39 zakonov, med drugim
tudi določbe Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju
in Zakona o zdravstveni dejavnosti ter
predvidel začasne in trajne ukrepe, s
katerimi je posegel tudi na področje
plač, povračil stroškov in nekaterih
drugih prejemkov zaposlenih ter na
omejevanje stroškov v javnem sektorju
(omejitev zaposlovanja, omejitev
sklepanja podjemnih in drugih pogodb
civilnega prava, omejitev opravljanja
dela dijakov in študentov).

1. Omejitev zaposlovanja
ZUJF v 183. členu določa, da je ne glede
na veljavne standarde in normative za
posamezne dejavnosti javnega sektorja
in ne glede na sprejete kadrovske načrte,
programe dela, poslovne in finančne načrte
posameznega proračunskega uporabnika,
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kot jih določajo predpisi za posamezne
dejavnosti javnega sektorja, zaposlovanje
dovoljeno le pod pogoji, ki jih določa ZUJF.
Zaposlovanje je tako vezano na soglasje, ki
ga mora uporabnik proračuna (neposredni
in posredni) pridobiti pred začetkom
postopka zaposlitve.
Izjemoma lahko uporabnik proračuna
brez pridobitve soglasja zaposli javnega
uslužbenca:
• če gre za prevzem javnih uslužbencev,
ki je posledica prenosa nalog na
podlagi sprememb zakona oziroma
reorganizacije,
• če gre za nadomestne zaposlitve za
določen čas zaradi dalj časa odsotnih
javnih uslužbencev, ko odsotni javni
uslužbenec prejme nadomestilo plače iz
sredstev, ki jih ne zagotavlja uporabnik
proračuna, ali
• če gre za zaposlitev za določen čas zaradi
predčasnega prenehanja delovnega
razmerja, sklenjenega za določen čas.
Sicer pa je zaposlovanje v javnih
zdravstvenih zavodih dovoljeno na
podlagi soglasja ministra, pristojnega za
zdravje in sveta javnega zdravstvenega
zavoda, če gre za:
• zaposlitev za nedoločen čas, s katero se
nadomesti javnega uslužbenca, ki mu je
prenehalo delovno razmerje in je nujno
potrebna za izvajanje nalog posameznega
uporabnika proračuna,
• zaposlitev, ki je nujno potrebna za
izvajanje nalog posameznega uporabnika
proračuna in gre za zaposlitev za določen
čas,
• zaposlitev, ki je posledica povečanega
obsega programa ali izvajanja novega
programa ali ustanovitve novega
proračunskega uporabnika,
• uporabnik proračuna izkaže, da bo kljub
zaposlitvi zmanjšal stroške dela v tekočem
letu v primerjavi s stroški dela preteklega
leta,
• zaposlitev, ki je financirana iz prihodkov
tržne dejavnosti, ali

• izvajanje posameznega projekta za
čas trajanja projekta, če so za njegovo
izvedbo zagotovljena tudi sredstva za
plače zaposlenih.

2. Omejitev sklepanja
podjemnih in drugih pogodb
civilnega prava
Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
predstavlja specialno ureditev na
področju sklepanja podjemnih pogodb
in drugih pogodb civilnega prava.
Bistvena razlika v primerjavi s siceršnjo
ureditvijo v ZUJF je, da mora soglasje
pred sklenitvijo podjemne pogodbe
pridobiti zdravstveni delavec, ki želi
delati po podjemni pogodbi. Pri tem
mora izpolnjevanje pogojev in okoliščin
iz drugega odstavka 53.b člena ZZDej
preveriti in potrditi direktor javnega
zdravstvenega zavoda, kjer je delavec
zaposlen. Direktor pred izpolnitvijo vloge
tako preveri in navede, da:
• javnemu
zdravstvenemu
zavodu
zaradi dela zdravstvenega delavca
po podjemni ali drugi civilno pravni
pogodbi ne bo povzročena škoda ali
motnja pri opravljanju dejavnosti javnega
zdravstvenega zavoda,
• javni zdravstveni zavod sam nima potrebe
po dodatnem, dopolnilnem delu oziroma
delu, ki presega obveznost iz polnega
delovnega časa zdravstvenega delavca,
• zdravstveni delavec v celoti izvršuje
svoje delovne obveznosti glede količine
in vrste opravljenih zdravstvenih storitev,
določenih s pogodbo o zaposlitvi,
• zdravstvenidelavecneodklanjanadurnega
dela, pripravljenosti in morebitnih drugih
oblik dela pri delodajalcu,
• zdravstvenemu delavcu zaradi dela pri
drugem javnem zdravstvenem zavodu
oziroma drugi pravni ali fizični osebi,
ki opravlja zdravstveno dejavnost, ni
onemogočen dnevni in tedenski počitek
ter letni dopust in
• obseg največje še dopustne dnevne in

aktualno
tedenske obremenjenosti zdravstvenega
delavca z delom pri drugem delodajalcu,
upoštevajoč določbe o minimalnem
trajanju dnevnega in tedenskega počitka
ter letnega dopusta.
Soglasje ministra in sveta javnega
zdravstvenega zavoda za delo po podjemni
pogodbi morajo pridobiti vsi zdravstveni
delavci, ki so v delovnem razmerju v
javnem zdravstvenem zavodu. Soglasja
za delo po podjemni pogodbi pa ni
potrebno pridobiti zdravstvenim delavcem,
ki so upokojeni ali niso zaposleni v javnem
zdravstvenem zavodu.
Javni zdravstveni zavod lahko sklene
podjemno pogodbo z zdravstvenim
delavcem le, če je to zanj ekonomsko
smotrnejše, v ta namen pred sklenitvijo
podjemne pogodbe opravi analizo, s
katero dokaže stroškovno upravičenost
sklenitve podjemne pogodbe. Ob tem pa
mora biti izpolnjen še vsaj eden izmed
naslednjih pogojev:
• za opravljanje zdravstvenih storitev, ki so
predmet pogodbe, ni mogoče skleniti
pogodbe o zaposlitvi zaradi njihove
občasne narave ali manjšega obsega,
• gre za enkratno povečanje programa
zdravstvenih
storitev
javnega
zdravstvenega zavoda za potrebe
obveznega zdravstvenega zavarovanja,
• javni zdravstveni zavod z obstoječimi
kadrovskimi zmogljivostmi ne more
zagotoviti pogodbenih obveznosti od
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
Podjemna pogodba se lahko sklene le z
zdravstvenim delavcem kot fizično osebo,
kar pomeni, da sklepanje podjemnih
pogodb z s.p. ali d.o.o. ni dovoljeno.
Sklepanje podjemnih pogodb z lastnim
zaposlenim zdravstvenim delavcem
ni dovoljeno, razen za opravljanje
zdravstvenih storitev v okviru državnih
presejalnih programov (SVIT, ZORA, DORA)
in drugih posebnih programov, ki jih
potrdi minister, pristojen za zdravje, in je
zagotovljen vir financiranja (sklep ministra
za zdravje o posebnih programih z dne
31.07.2012). Za opravljanje zdravstvenih
storitev v okviru državnih presejalnih
programov in posebnih programov
zdravstvenemu delavcu ni treba pridobiti
soglasja pristojnega ministra, javni
zdravstveni zavod pa mora ob sklenitvi

podjemne pogodbe upoštevati določbe
53.c člena ZZDej in določbe 53.č člena
ZZDej o vodenju evidence in poročanju.
ZUJF v 184. členu prepoveduje sklepanje
avtorskih in podjemnih pogodb, razen
na podlagi izrecno določene podlage v
posebnih predpisih, ali kadar je avtorska
ali podjemna pogodba sklenjena za:
• izvajanje strokovnih usposabljanj,
strokovnih izpitov in preizkusov znanja,
ki se izvajajo v za ta namen ustanovljenih
organizacijskih enotah,
• izvajanje znanstveno raziskovalnega
dela za nemoteno delovanje javnih
visokošolskih in raziskovalnih zavodov,
• izvajanje posebnih projektov, če so za te
projekte zagotovljena dodatna finančna
sredstva,
• izvajanje
projektov
institucionalne izgradnje,
ki se financirajo iz sredstev
Evropske unije ali drugih
tujih sredstev,
• pisno
in
ustno
prevajanje v postopkih
za
priznanje
mednarodne zaščite
in postopkih policije
s tujimi državljani,
• izvajanje strokovnih
opravil na področju
arbitraže,
• izvajanje prevajanja ali
tolmačenja za potrebe
ministrstva, pristojnega
za zunanje zadeve,
• izvajanje
programov
bilateralne tehnične pomoči.

3. Omejitev opravljanja dela
dijakov in študentov
Uporabniki proračuna lahko na podlagi
soglasja iz 186. člena zakona prevzemajo
obveznosti za plačilo stroškov zaradi
opravljanja dela dijaka ali študenta na
podlagi ustrezne napotnice pooblaščene
organizacije za posredovanje dela.
ministrstvo za zdravje je za izvajanje ZUJF-a
na spletni strani http://www.mz.gov.si/
si/za_izvajalce_zdrav_storitev/zakon_
za_uravnoteženje_javnih_financ_zujf_
vloge_in_pojasnila/vloge_za_predhodna_
soglasja/ objavilo vloge za:
• izdajo soglasja javnemu zdravstvenemu

zavodu za sklenitev avtorske pogodbe z
zdravstvenim delavcem,
• izdajo soglasja podjemne ali avtorske
pogodbe, naročilnice ter drugih oblik
prevzemanja obveznosti v javnem
zdravstvenem
zavodu,
katerega
ustanovitelj je Republika Slovenija,
• izdajo soglasja za prevzemanje obveznosti
za plačilo stroškov zaradi opravljanja
dijaškega oz. študentskega dela v letu 2012
na podlagi ustrezne napotnice pooblaščene
organizacije za posredovanje dela v javnih
zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj
je Republika Slovenija,
• izdajo soglasja za zaposlitev
javnega uslužbenca v javnem
zdravstvenem zavodu, katerega
ustanovitelj je Republika
Slovenija,

• izdajo soglasja zdravstvenemu delavcu,
zaposlenemu v javnem zdravstvenem
zavodu, katerega ustanovitelj je Republika
Slovenija, za opravljanje zdravstvenih
storitev v drugem javnem zdravstvenem
zavodu ali pri drugi pravni ali fizični osebi,
ki opravlja zdravstveno dejavnost.
Soglasje na podlagi vloge javnega
zdravstvenega zavoda oz. zdravstvenega
delavca izda za javne zdravstvene zavode,
katerih ustanovitelj je država, financer
pa Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, svet javnega zdravstvenega
zavoda, s predhodnim soglasjem ministra,
pristojnega za zdravje.

9

aktualno
Zdenka Seničar

Srečanje članic društva poslovnih
žensk FAM v novomeški bolnišnici
Društvo poslovnih žensk Slovenije FAM (Assotiation of Female Managers) združuje najuspešnejše
managerke in poslovne ženske Slovenije, ne glede na status podjetja oziroma institucije, v katerih
delujejo. Gostiteljica njihovega oktobrskega druženja je bila naša poslovna direktorica, ga. Mira
Retelj, ki je s sodelavci v obsežnem programu gostjam predstavila vlogo in dejavnost bolnišnice
in njen pomen v slovenskem prostoru.

Predstavitev društva
FAM
Ideja o ustanovitvi Društva poslovnih
žensk Slovenije sega v leto 1996, ko
so poslovne ženske najprej delovale v

okviru združenja ženski poslovni svet,
ta pa se je leto pozneje preimenoval
v klub poslovnih žensk. ko je njihovo
delovanje preseglo prvotne okvire, so se
preoblikovale v društvo, ki svojim članicam
ponuja več možnosti za delovanje in
realizacijo stališč. Za postavitev temeljev

in okvirnih programskih stališč društva so
potrebovale kar nekaj časa. Njihov glavni
cilj je bil, da bi bilo društvo prepoznavno
po svojem delovanju na vseh področjih, ki
so povezana z njegovim programom.
Društvo Fam povezuje članice, jih

Začelo se je cepljenje proti sezonski gripi
10. oktobra se je v bolnišnici začelo cepljenje proti
sezonski gripi.

Tatjana Remec,
dr. med, spec.
infektologije

Cepljenje proti gripi, ki ga je potrebno obnavljati vsako leto, ščiti
zaposlene, njihove svojce in bolnike. Strokovnjaki priporočajo, da se čim
večje število zaposlenih cepi proti gripi, še posebej priporočajo cepljenje
vsem zaposlenim na otroškem, ginekološko porodniškem, infekcijskem,
pljučnem, internem oddelku, v intenzivnih enotah in v urgentnih
ambulantah.

Barbara ima
nežno roko

V sezoni 2012/2013 bo v naši bolnišnici na voljo intramuskularno cepivo
VAXIGRIP.
Informacije o cepivu so na voljo na spletni strani IVZ (www.ivz.si/
cepljenje/strokovna javnost/informacije o cepivih).
Stroške cepiva in storitev cepljenja bo za zaposlene in upokojence
bolnišnice plačala bolnišnica.
V novembru bo za vse zaposlene potekalo cepljenje v infekcijski
ambulanti 7. 11., 8. 11., 14.11. in 15.11 od 13.30 do 14.30.
Za dodatne informacije so vam na voljo:
1. Tatjana Remec, dr.med., int. 582, 580 ali mobitel 041 640 600
2. barbara Špilek, dipl. med. sestra, int. 585 ali 584
3. Janja bratkovič, administratorka, int. 582

Za KOBO: Tatjana Remec, dr. med.
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Vpis anamneze pred
cepljenjem

Auč!

aktualno

Mag.prim Martin Toth

Direktorica Mira Retelj

spodbuja v njihovi poklicni uspešnosti in
upravljanju na področju, kjer delujejo, zlasti
v managementu, vpliva na oblikovanje
pogojev gospodarjenja, članicam nudi
podporo pri zaščiti njihovih poklicnih
interesov ter jih spodbuja k sodelovanju
v raznih koristnih dobrodelnih in drugih
dejavnostih, pomembnih za celotno
slovensko družbo.
Predvsem si društvo prizadeva povezati
uspešne posameznice, ki delujejo na
različnih področjih, v močno skupnost,
ki bo imela s svojim potencialom in
ambicijami vpliv na nadaljnji razvoj družbe.
V društvu so članice različnih znanj, mnenj
in opredelitev, ki ne iščejo vedno le skupnih
stališč, ampak s svojo širino vplivajo na
odpiranje novih tem.

Naloge društva

Za uresničevanje svojega namena in
poslanstva opravlja društvo naslednje
naloge:
• organizacija rednih mesečnih in
občasnih srečanj, namenjenih druženju
članic, izmenjavi medsebojnih izkušenj,
izobraževanju, medsebojni pomoči ter
poslovnemu sodelovanju;
• v skladu z interesi članic oblikuje stališča
o zadevah s področja delovanja društva
in jih posreduje pristojnim organom
ter odpira nove teme kot podlago za
nadaljnje razprave družbe;
• spremlja članice in jih opozarja na nova
dogajanja na področju zakonodaje,
managementa in drugih področij ter jih
spodbuja k njihovemu spoznavanju in
pridobivanju novih znanj;
• članicam pomaga pri medsebojnem
sodelovanju
ter
sodelovanju
strokovnjakov, pri razvoju njihove
osebnosti in pri uveljavljanju managerske

Doc.dr. Maja Podkrajšek

Doc.dr. Tatjana Mlakar

Tea Jedlovčnik
Štrumbelj, dr.med.

poslovne etike;
• izvaja razne druge neprofitne dejavnosti,
ki pomenijo izvrševanje ciljev društva in
za članice koristne aktivnosti (organizacija
strokovno – izobraževalnih posvetov,
predstavitev strokovne literature, novih
proizvodov, ….)
Aktivnosti društva so usmerjene
predvsem v izmenjavo poslovnih izkušenj
posameznih članic, predstavitev različnih
programov domačih in tujih gospodarskih
subjektov ter njihovih produktov, v
pomoč pri vzpostavljanju poslovnih
stikov med članicami in s člani drugih
društev, združenj, klubov, ipd. ter pomoč
pri organiziranju možnosti za izmenjavo
aktualnih informacij na področjih, ki
sodobni poslovni ženski pomagajo, da
je redno in popolno seznanjena z vsemi
poslovnimi dogodki doma in v svetu.
Seveda pa aktivnosti društva širijo in sproti
prilagajajo željam članic.

Strokovna direktorica Lučka Kosec
z gostjama

Svoje naloge društvo uresničuje
samostojno, sodeluje pa tudi z drugimi
podobnimi asociacijami doma in v tujini,
z ustreznimi strokovnimi organizacijami
ter drugimi subjekti.
Dejavnosti, s katero se članice društva
ukvarjajo, so: poslovne, kulturno
– družabne, športno – rekreativne,
dobrodelne in storitvene (strokovna
pomoč in svetovalno delo, mnenja, študije,
lobiranje, izobraževanje).
Poslovno področje zajema predvsem:
izmenjavo
poslovnih
izkušenj,
posredovanje poslov med članicami ter
drugimi, predstavitev dejavnosti podjetij
doma in v tujini, predstavitev novih
proizvodov domačih in tujih proizvajalcev,
organizacijo ustreznih pogojev za poslovna
srečanja, organizacijo poslovnega turizma,

Dobrote iz bolnišnične kuhinje
organizacijo predstavitve mode doma in
v svetu,...
Velik poudarek dajejo kulturnemu in
družabnemu življenju članic, športno
- rekreativni dejavnosti, storitveni in
dobrodelni dejavnosti.
Društvo poslovnih žensk je društvo
zaprtega tipa, samo za članice, povezuje
pa se s sorodnimi društvi in klubi doma
kot tudi v tujini. Predvsem skušajo dobro
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aktualno
je za obiskovalke pripravila obsežen
program.
Po uvodnem pozdravu podpredsednice
društva, mag. Arijane Lipovec, je poslovna
direktorica bolnišnice, ga. Mira Retelj,
predstavila vlogo bolnišnice v regijskem
prostoru, njeno “osebno izkaznico”,
zgodovino, vizijo in cilje, filozofijo ter
vrednote bolnišnice.
Druženje

Udeleženke
sodelovati z Združenjem Manager – sekcijo
managerk, Klubom managerjev Ljubljana,
društvom SILA, Klubom SOCIUS, Društvom
GIZ podjetnost pri GZS, …
Društvo se financira s prihodki iz naslova
članarin, s sponzoriranjem v okviru
propagandne dejavnosti, dotacijami, volili,
darili in drugimi prihodki.
Predsednica društva je ga. Andreja Ilgo,
prokuristka podjetja PCON d.o.o. Ljubljana,
njena namestnica oz. podpredsednica
društva pa mag. Arijana Lipovec,
direktorica podjetja za zavarovalno
posredovanje LAB 3, d.o.o. Ljubljana.
Društvo vodi ga. Silvia Lippai, ki je
obenem tudi ustanoviteljica in zastopnica
društva.
Oktobrsko srečanje članic društva FAM
je bilo 17. oktobra 2012 popoldne v
restavraciji novomeške bolnišnice, ki
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O dejavnosti bolnišnice, organiziranosti
posameznih oddelkov in programih,
ki so tudi tržno zanimivi in jih
bolnišnica ponuja uporabnikom
tudi samoplačniško, so spregovorili
strokovna direktorica, ga.Lučka Kosec,
dr. med., s sodelavci:
• diagnostični laboratorij v SB Novo mesto
je predstavila asist. dr. Danijela Furlan,
• del novih radioloških diagnostičnih metod
je predstavila doc. dr. Maja Podkrajšek,
dr. med.,
• kardiolog - pediater Stevan Bajić, dr.
med., je predstavil UZ pregled plodovega
srca.,
• področje spolne medicine in terapije ter
ambulanto spolne medicine v bolnišnici
je predstavila Gabi Simetinger , dr.
med.,
• o področju anesteziologije je spregovoril
Goran Kurnik, dr. med., posebej je
predstavil operacije karotidnih arterij v
lokalni anesteziji,
• o zdravljenju starostne degeneracije
rumene pege z zaviralci rastnega
dejavnika za žilni endotelij je spregovorila
ga. Barbara Tratnik, dr. med.,
• otorinolaringolog Štefan Spudič,
dr. med., je predstavil dejavnost ORL
oddelka,
• dilemo - plastična kirurgija DA ali NE
je pomagala razjasniti Tea Jedlovčnik
Štrumbelj, dr. med.,
• prispevek Cena za zdravje? Cost
effectiveness – kakor za koga je predstavil
žilni kirurg Klemen Kerin, dr. med. in
pripravil nekaj primerjav, koliko sredstev
lahko prihraniš, če že v samem začetku
zdraviš določenega pacienta s hudimi
poškodbami za popolno ozdravitev (v kar so
vključene drage in dolgotrajne operacije) in
ga usposobiš za delo in normalno življenje,
kot pa da na začetku ubereš lažjo varianto
in je pacient potem morda celo življenje
delni invalid – predstavil je primer pacienta
s skoraj odrezanim stopalom.

Uradni del srečanja se je nadaljeval s
temo dneva: Sistem zdravstvenega
varstva včeraj, danes in jutri, v kateri
sta sodelovala doc. dr. Tatjana Mlakar
in prim. dr. Martin Toth.
Doc. dr. Tatjana Mlakar je povedala, da so
trenutni pogoji financiranja zdravstvenih
storitev oteženi, ker se Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)
kot financer zdravstvenih programov sooča
s težavami uravnoteženja višine prihodkov
od zbranih prispevkov in odhodkov,
ki jih namenja za financiranje pravic iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Ukrepi in programi obvladovanja izvajanja
zdravstvenih dejavnosti so aktualni
tudi v zdravstvenih zavodih, ki morajo,
posledično ukrepom zniževanja cen
zdravstvenih storitev, najti notranje rezerve
za obvladovanje njihovih lastnih bilanc.
Prim dr. Martin Toth, odličen poznavalec
slovenskega in evropskih zdravstvenih
sistemov, je zbranim orisal začetke
zdravstvenega zavarovanja, z namigi na
jutrišnja pričakovanja.
Na koncu je še poudaril, da bi bilo ob
vseh spremembah, ki se napovedujejo,
nesprejemljivo, da bi odpravili solidarnost
v obveznem zdravstvenem zavarovanju,
čeprav ni izključena možnost zmanjšanja
nekaterih neprioritetnih storitev in pravic.
Menil je, da bi bilo prav tako smotrno
ohraniti avtonomijo Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in povečati njegovo
odgovornost za doseganje ciljev sistema.
“Ustrezno tej orientaciji bi morale slediti
spremembe v partnerskih, pogajalskih
postopkih med Zavodom za zdravstveno
zavarovanje ter izvajalci zdravstvenih
storitev ter dobavitelji zdravil in
medicinskih pripomočkov. To pa bi moralo
privesti do sprememb v financiranju
izvajalcev zdravstvenih storitev, kjer bo
morala biti posebej nagrajena kakovost
storitev in odnosov ter doseganje ciljev
pri doseganju boljšega zdravja vsega
prebivalstva. Za vse to ima Slovenija dovolj
znanja in primerov iz tujine, potrebna je
le volja za spremembe.«        
Uradni del srečanja je zaključilo druženje
prisotnih ob pogostitvi, ki so jo, ponovno
odlično, pripravili sodelavci bolnišnične
kuhinje.
Viri: http://www.drustvo-fam.si
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Varna uporaba zdravil
na oddelkih Splošne bolnišnice Novo mesto
Katja Vernig, Tanja Tomšič

OSNOVNE
INFORMACIJE O
ZDRAVILIH
Zdravilo je vsaka snov ali kombinacija
snovi, ki so predstavljene z lastnostmi za
zdravljenje ali preprečevanje bolezni
pri ljudeh ali živalih.
Za zdravilo velja tudi vsaka snov ali
kombinacija snovi, ki se lahko uporablja
pri ljudeh ali živalih ali se daje ljudem ali
živalim z namenom, da bi se ponovno
vzpostavile, izboljšale ali spremenile
fiziološke funkcije preko farmakološkega,
imunološkega ali presnovnega delovanja,
ali da bi se določila diagnoza.
Snov ali kombinacija snovi je lahko:
• človeškega izvora, na primer človeška kri,
krvni pripravki, krvni izdelki;
• živalskega izvora, na primer živali, deli
organov, živalski izločki, strupi, izvlečki,
krvni izdelki;
• rastlinskega izvora, na primer rastline, deli
rastlin, rastlinski izločki, izvlečki;
• mikrobnega izvora, na primer celi
mikroorganizmi, njihove sestavine;
• kemičnega izvora, na primer elementi,
kemične snovi, ki se nahajajo v določeni
obliki v naravi, kemični izdelki, pridobljeni
s kemično spremembo ali sintezo;
• pridobljena z biotehnološkimi postopki.

MEDNARODNO NELASTNIŠKO
IME ZDRAVILA

Generično zdravilo
• To je zdravilo, ki ima enako kakovostno
in količinsko sestavo, učinkovine in
farmacevtsko obliko kakor referenčno
zdravilo in čigar bioekvivalenca z
referenčnim izdelkom je dokazana
z ustreznimi študijami biološke
uporabnosti.
• Različne soli, estri, etri, izomeri, zmesi
izomerov, kompleksi ali derivati učinkovine
se obravnavajo kot enaka učinkovina,
razen če se pomembno razlikujejo glede
varnosti ali učinkovitosti ali obojega.
V takem primeru mora predlagatelj
predložiti dodatne informacije o varnosti
ali učinkovitosti ali obojem različnih soli,
estrov, derivatov učinkovine v zdravilu,
ki je že pridobilo dovoljenje za promet z
zdravilom.
• Različne peroralne oblike s takojšnjim
sproščanjem se obravnavajo kot enake
farmacevtske oblike. Študije biološke
uporabnosti ni treba predložiti, kadar tako
določajo ustrezna navodila, pripravljena v
skladu z znanstveno tehničnimi dognanji.

za zdravila, ob izdaji dovoljenja za promet z
zdravilom, oznake previdnostnih ukrepov.
Oznake so:
(∆) – trigonik (relativna prepoved
upravljanja vozil) – prazen trikotnik v barvi
teksta;
(▲) – trigonik (absolutna prepoved
upravljanja vozil) – poln trikotnik v rdeči
barvi;
(§) – narkotik – paragraf v barvi teksta;
(!) – omejena količina enkratne izdaje –
klicaj v barvi teksta.
Oznake morajo biti natisnjene v najmanj
polovični velikosti imena zdravila in morajo
biti na vidnem mestu.

OZNAKE
PREVIDNOSTNIH
UKREPOV
Pri zdravilih, ki vsebujejo narkotične in
psihotropne snovi, določi organ, pristojen

IME ZDRAVILA

Slika 2: Oznake previdnostnih ukrepov na
embalaži

Slika 1: Mednarodno nelastniško ime zdravila in ime zdravila
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Viri informacij o zdravilih
• Navodilo za uporabo.
• Povzetek glavnih značilnosti zdravila –
SmPC.
• Bpz (www.zdravila.net).
• EMEA (www.emea.europa.eu).
• Register zdravil RS (www.ivz.si/register).
• JAZMP (www.jazmp.si).
• CBZ (www.cbz.si).
• Lekarna.
• Farmakoinformatorji.
• Rote Liste (www.rote-liste.de).
• The electronic Medicines Compendium
(eMC).
• Drug Information Online (www.drugs.
com).
• Pub med (www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed).

BAZA PODATKOV O ZDRAVILIH
http//www.zdravila.net

FARMAKOVIGILANCA
je sistem ugotavljanja, zbiranja in
vrednotenja neželenih učinkov zdravil
in drugih spoznanj o varnosti zdravil in
ukrepanju z namenom upravljanja in
zmanjševanja tveganja, povezanega z
zdravili.
Zdravljenje z zdravili prinaša tudi tveganja,
povezana z neželenimi učinki zdravil.
Popolnoma varnega zdravila ni. Čeprav
so neželeni učinki ugotovljeni že pred
pridobitvijo dovoljenja za promet, je
nekatere neželene učinke (še posebej
zelo redke) in nekatere interakcije mogoče
odkriti šele, ko je zdravilo na trgu in ga
uporablja veliko ljudi (vpliv genetskih
dejavnikov, različne klinične značilnosti,
daljša obdobja zdravljenja kot v kliničnih
preskušanjih, populacijski vidiki...).
Vir podatkov so:
• spontana poročila,
• epidemiološki podatki,
• podatki iz kliničnih preskušanj,
• poročila, objavljena v strokovni literaturi,
• podatki iz različnih registrov.

KAJ JE NEŽELENI UČINEK
ZDRAVILA
Neželeni učinek zdravila je škodljiva in
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nenamerna reakcija, do katere lahko pride
pri odmerkih, ki se pri ljudeh ali živalih
običajno uporabljajo za preprečevanje,
diagnosticiranje ali zdravljenje bolezni ali
za ponovno vzpostavitev, izboljšanje ali
spremembo fiziološke funkcije.
Resen neželeni učinek je vsaka neželena
reakcija, ki ima za posledico:
• smrt;
• neposredno življenjsko ogroženost;
• zahteva
stacionarno
bolnišnično
obravnavo ali podaljšanje obstoječe
bolnišnične obravnave;
• ima za posledico dolgotrajno ali izrazito
nezmožnost ali nesposobnost;
• prirojeno anomalijo ali okvaro ob
rojstvu;
• drugo, po oceni zdravnika, klinično
pomembno stanje.
Nepričakovani
neželeni
učinek
zdravila je tisti, katerega narava, resnost
ali posledice niso v skladu s povzetkom
glavnih značilnosti zdravila (SmPC ).

Obveznost poročanja o
neželenih učinkih zdravil
Skladno z Zakonom o zdravilih (Ur.l.
RS, št 31/06 in 45/08) in Pravilnikom o
farmakovigilanci zdravil za uporabo v
humani medicini (Ur.l. RS, št. 53/06 in 16/11)
je poročanje o neželenih učinkih zdravil
za zdravstvene delavce obvezno.
Zdravniki, stomatologi, farmacevti in drugi
zdravstveni delavci, ki pri svojem delu
ugotovijo kakršnekoli neželene učinke
zdravila ali sumijo nanje, so dolžni čim prej,
najpozneje pa v 15 dneh od ugotovitve,
o tem poročati.
Še posebej moramo biti pozorni in
poročati:
• o resnih neželenih učinkih;
• kadar je uporaba zdravila povzročila
ali se sumi, da je povzročila škodljivo
medsebojno delovanje z drugim
zdravilom;
• o nepričakovanih neželenih učinkih;
• o kakršnemkoli sumu na povečanje
pogostnosti pojavljanja neželenih
učinkov.
Obrazec za poročanje o neželenem učinku
zdravila je dostopen na spletni strani
JAZMP http://www.jazmp.si/

Izpolnjeno poročilo pošljemo:
• na Klinični center, Center za zastrupitve,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana ali na faks št. 01
434 76 46,
• lahko pa tudi direktno Javni agenciji
za zdravila in medicinske pripomočke,
Ptujska ul. 21, 1000 Ljubljana, Oddelek
za farmakovigilanco
• ali
na
elektronski
naslov:
h-farmakovigilanca@jazmp.si

SPLOŠNA NAVODILA
ZA SHRANJEVANJE
ZDRAVIL
• Omarice z zdravili naj bodo v čistem
delu oddelka, s primerno temperaturo
in vlago.
• Zdravila morajo biti shranjena v skladu z
zahtevami, ki jih navede proizvajalec.
• O temperaturi v hladilniku z zdravili je
potrebno voditi evidenco.
• Shranjevanje zdravil mora biti organizirano
na mestu, ki je za osebje najbolj
primerno in ima kontroliran dostop.
• Vsa zdravila, ki so shranjena na oddelku
(omarice, predali, hladilniki, vozički za
razdeljevanje zdravil), morajo biti, ko niso
v uporabi, ves čas zaklenjena.
• !!! Izjema so zdravila za reanimacijo,
infuzijske tekočine, sterilne tekočine
za zunanjo uporabo in raztopine za
enteralno prehrano.

RAVNANJE Z
ZDRAVILI
• zdravila shranjujemo v originalni ovojnini,
• odpremo samo eno škatlo (tablet,
ampul) in jo označimo,
• v omarici ločimo zdravila za notranjo in
zunanjo uporabo,
• najpogosteje jih razporedimo po abecedi,
• če obstaja možnost, da bi zaradi
podobnosti v imenu ali izgledu prišlo do
zamenjave, zdravila dodatno označimo
(npr. z nalepko, napisom na polici itd),
• vedno uporabimo najprej zdravila s
krajšim rokom uporabe,
• posebno kratek rok uporabe vidno
označimo,

kultura organizacije
• vsak
mesec
preverimo
roke
uporabnosti, jih primerjamo s podatki
iz Lirpisa,
• zdravila, ki jim je potekel rok uporabe,
takoj odstranimo iz omarice z zdravili,
• z ustreznim dokumentom (odpis iz
zaloge oddelka v Lirpisu po navodilu ali
izpolnjen seznam zdravil za uničenje, če
gre za zdravila pacientov), jih vrnemo v
lekarno,
• v omari z zdravili ne shranjujemo
drugih stvari, npr. testnih trakov in
razkužil za roke.
Če pacient prinese zdravila s seboj in
jih bo še naprej dobival v bolnišnici, jih
uporabljamo samo za njegovo zdravljenje,
ob odpustu mu jih moramo izročiti. V
kolikor zdravila ostanejo v bolnišnici, jih
skupaj s seznamom o vračilu neustreznih
zdravil pošljemo v lekarno.

Infuzijske tekočine
Infuzijske tekočine shranjujemo v čistih
prostorih s primerno temperaturo. Prostori
morajo biti razumljivo označeni.

Steklenice, viale ali ampule, ki vsebujejo
kalij v obliki klorida ali fosfata,
shranjujemo ločeno od ostalih infuzijskih
raztopin ali koncentratov za dodajanje v
infuzijske raztopine.
Tudi na pultu za pripravo i.v. terapije
pazimo, da jih ne postavimo na isti
pladenj kot fiziološko raztopino.

Ravnanje z zdravili, ki vsebujejo
prepovedane droge
Narkotiki morajo biti zaklenjeni v
kovinski, pritrjeni omarici, s posebno
ključavnico, dostop je omejen na
odgovorno
medicinsko
sestro
(upoštevati je potrebno navodila za
ravnanje z narkotiki).

Zdravila na vozičkih za
reanimacijo
• Vozički morajo biti postavljeni na lahko
dostopnih mestih.

• Omogočena morata biti pregled in zaščita
pred nedovoljeno uporabo.
• Ne smejo biti zaklenjeni, dobro pa je, da
so posegi v vsebino vozička vidni.
• Po vsaki uporabi nadomestimo zdravila,
ki so bila porabljena.

Zdravila, ki jih hranimo v
hladilniku
• Hladilniki za shranjevanje zdravil morajo
biti namenjeni samo farmacevtski
uporabi (z možnostjo zaklepanja).
• Zdravila, pri katerih je potrebno vzdrževati
hladno verigo, prinesemo na oddelek
v hladilni torbici. Takoj po prevzemu jih
shranimo v hladilnik.
• Zdravila morajo biti tudi v hladilniku
pregledno zložena, tako da je omogočena
kontrola nad datumi uporabnosti in
količino.
• Hladilnik ne sme biti prenapolnjen, da
zrak lahko neovirano kroži.
• Ne smemo ga uporabljati za shranjevanje
hrane ali bioloških vzorcev.
• O temperaturi vodimo evidenco.

Pregledno zložena zdravila

Pregledno zložena zdravila v hladilniku

Zdravila najpogosteje zložimo po abecedi

Tako bi morali povsod pri nas imeti shranjena zdravila
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Vnetljive tekočine, plini in
aerosoli

Mehanizmi vpliva hrane na
zdravilo

• Shranjujemo jih ločeno od ostalih snovi.
• Ne smejo biti v bližini izvora iskrenja
(vžiga).
• Ne shranjujemo jih v hladilniku, če to ni
zahteva proizvajalca.
• Za večje količine vnetljivih snovi moramo
imeti varnostne omare za shranjevanje
vnetljivih tekočin.

• hrana predstavlja fizično bariero,
• povzroča tvorbo kompleksov ali kelatov,
• zdravila se lahko adsorbirajo ali vežejo na
komponente hrane,
• vpliva na čas in hitrost praznenja
želodca,
• vpliva na pH,
• vpliva na stabilnost.

Reagenti, testni trakovi

Režimi odmerjanja zdravil
glede na hrano

Shranjujemo jih na posebnem mestu, kjer
izvajamo urinske ali druge preiskave.

ODMERJANJE
ZDRAVIL GLEDE NA
HRANO
Med zdravili in hrano lahko pride do
različnih interakcij. Interakcije med hrano
in zdravili vplivajo na farmakokinetiko in
farmakodinamiko učinkovin.
• Farmakodinamske interakcije =
komponente hrane se vpletajo v
mehanizem
delovanja
nekaterih
učinkovin.
• Farmakokinetične interakcije = pojavijo
se lahko praktično v vseh procesih po
aplikaciji zdravila (sproščanje, absorpcija,
metabolizem…)

Vpliv hrane na zdravilo
• nastanejo lahko fizikalno-kemijske
interakcije,
• prisotnost hrane spremeni fizikalno
kemijske pogoje v prebavnem traktu,
• spremenijo se fiziološki pogoji v
prisotnosti/odsotnosti hrane.
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• Jemanje zdravil na tešče: zjutraj, 1uro pred
zajtrkom.
• Jemanje zdravil na prazen želodec: 1uro
pred ali 2 uri po jedi.
• Jemanje zdravil s hrano: tik pred jedjo,
med jedjo ali po jedi.

• Kinoloni: Ciprinol, Ciprobay, Nolicin,
Tavanic (izjema moksifloksacin - Avelox)
• Tetraciklini: Doxy

TRENJE ALI
RAZTAPLJANJE
TRDNIH
FARMACEVTSKIH
OBLIK
Tablete ali kapsule tremo ali raztapljamo
iz več vzrokov:
• zaradi aplikacije po nazogastrični sondi,
• zaradi težav pri požiranju tablet ali
kapsul,
• z mešanjem s pijačo ali hrano zamaskiramo
neprijeten okus.

Primeri jemanja zdravil na prazen
želodec oz. na tešče:
• Gastrorezistentne oblike: Nexium, Emozul,
Nilar, Controloc, Nolpaza, Acipan; Aspirin
protect, Dulcolax, Novolax.
• Fosamax, Alendor.
• Euthyrox.
• Arficin, Rifater, Rifinah.
• Lasix, Edemid.
• Prexanil, Prexanil Combi, Prenessa,
Prenewel.
• Sporanox peroralna raztopina.

Priporočljiva je:
• izbira tekočih farmacevtskih oblik ali
trdnih oblik, ki so lahko topne oz. se smejo
raztapljati v vodi,
• uporaba alternativnih poti aplikacije
zdravila: i.v., i.m., s.c., rektalna,
transdermalna…

Primeri jemanja zdravil s hrano
• Rivastigmin,
• Coryol,
• Bloxan,
• večina nesteroidnih antirevmatikov
• Betaklav, Amoksiklav,
• Zinnat,
• Multaq,
• Sporanox kapsule,
• Aglurab, Glucophage.

Trdne farmacevtske oblike, ki jih ne
smemo treti, bi lahko razdelili v naslednje
skupine:
• Farmacevtske oblike s podaljšanim
sproščanjem (SR, XL, XR, CR): zdravil s
podaljšanim sproščanjem ne smemo
nikoli streti ali raztapljati, saj to interferira z
načinom sproščanja in povzroči sprostitev
celotnega odmerka naenkrat, kar lahko
povzroči toksične krvne koncentracije
učinkovine in neželene učinke.

Primeri – možnost tvorbe kelatov ali
kompleksov
• Ne glede na obrok hrane, vendar ne skupaj
z mlekom, mlečnimi izdelki, pomarančnim
sokom, prehranskimi dopolnili in zdravili,
ki vsebujejo kalcij, železo ali aluminij;
antacidi (Rupurut, Rutacid), sulfakratom
(Venter), zdravili za uravnavanje
koncentracij fosfatov (Renagel, Renvela,
Fosrenol) – v teh primerih damo antibiotik
2 uri prej ali 4 ure zatem.

Primeri zdravil s podaljšanim
sproščanjem
• Oxycontin filmsko obložena tableta s
podaljšanim sproščanjem,
• Cordipin retard tableta s podaljšanim
sproščanjem,
• Diaprel MR 60mg tableta s prirejenim
sproščanjem (razdelilna zareza – lahko
jo razpolovimo, ne smemo pa je drobiti
ali žvečiti).
• Zdravila z gastrorezistentno oblogo:

Pogosto je potrebno trdne oblike streti,
kar pa največkrat pomeni izven licenčno
uporabo zdravila - proizvajalec v tem
primeru ne odgovarja za zaplete ali
neželene učinke.

kultura organizacije
• zdravila z neprijetnim okusom (Keppra)

PRIPRAVA
PARENTERALNIH
ZDRAVIL

Predavateljici Katja Vernig in
Tanja Tomšič, mag. farm.
Gastrorezistentnih oblik ne smemo treti,
saj s tem uničimo oblogo, izpostavimo
učinkovino kislemu želodčnemu mediju
in lahko povzročimo neučinkovitosti
zdravila. Enako velja za zdravila z
učinkovinami, ki dražijo želodčno sluznico.
Gastrorezistentne obloge se ne zdrobijo
enakomerno – nastanejo večji koščki,
ki se pod vplivom vlage zlepijo in lahko
zamašijo sondo.
Primeri zdravil z gastrorezistentno
oblogo
• Zaviralci protonske črpalke: Controloc,
Nolpaza, Pacino, Nexium, Emozul, Nilar,
Lantrea gastrorezistentne tablete ali
kapsule,
• Kreon trde gastrorezistentne kapsule
(izjemoma kapsulo lahko odpremo),
• Aspirin protect gastrorezistentne
tablete,
• Dulcolax, Novolax 5 mg obložene
tablete.
• Zdravila s potencialno nevarnimi
učinkovinami
• teratogene učinkovine ,
• kancerogene učinkovine ,
• citotoksične učinkovine;
• hormoni,
• druge učinkovine.
Primeri zdravil s potencialno
nevarnimi učinkovinami
• CellCept, Ev-ista, Talidomid, Revlimid,
• metotrexat,
Imuran,
Endoxan
(ciklofosfamid),
• Finpros
(finasterid),
Avodart
(dutasterid),
• Disperzibilne tablete, orodisperzibilne
tablete (Torendo Q-Tab)
• podjezične tablete (primer Abstral)

Pri pripravi parenteralnih zdravil moramo
upoštevati:
• prostor, namenjen pripravi parenteralnih
zdravil, mora biti čist, nekontaminiran, da
omogoča delo brez prekinitev in motenj,
• pripravimo si material in pripomočke:
kontejner za odpadne igle, ampule/
viale z zdravilom, topilo, brizgalko, igle,
alkoholne robčke, zaščitne rokavice, čist
pladenj.
• Preveriti je potrebno naslednje:
• rok uporabe zdravila,
• morebitne poškodbe ovojnine,
• ali je bilo zdravilo shranjevano v skladu
z navodilom (npr. v hladilniku),
• ali imamo pripravljene ustrezne
brizgalke glede na zdravilo, ki ga
pripravljamo, oziroma na način
aplikacije tega zdravila (npr. inzulin
vedno aspiriramo v inzulinsko
brizgalko),
• previdno preberemo vse oznake in smo
pozorni na podobna imena, ovojnino ter
odmerke.
• Preverimo da:
• pripravek, odmerek, topilo, infuzijska
raztopina in hitrost dajanja ustrezajo
predpisu in navodilu proizvajalca,
• razumemo način priprave.
• o pripravi parenteralnih zdravil vodimo
evidenco.

Oznake intravenskih
zdravil, pripravljenih v
kliničnem okolju, morajo
vsebovati:
•
•
•
•
•
•
•

ime zdravila,
odmerek,
način aplikacije,
volumen topila in končni volumen,
ime pacienta,
rok uporabe,
ime pripravljalca zdravila.

PRAVILNIK O
POSLOVANJU
Z ZDRAVILI, KI
VSEBUJEJO
NARKOTIČNE IN
PSIHOTROPNE SNOVI
Kaj so narkotiki
• zdravila, ki vsebujejo narkotične in
psihotropne snovi,
• oznaka narkotik: znak § v barvi teksta,
• to so zdravila iz skupine II in IIIa Zakona o
proizvodnji in prometu s prepovedanimi
drogami,
• predpisani so na poseben zdravniški
recept ali na posebno naročilnico.

Označevanje pripravljenih
parenteralnih zdravil
• Vse brizgalke morajo biti označene takoj
po pripravi, izjema so le brizgalke, v katerih
apliciramo zdravilo v obliki bolusa in ga
aplicira sam pripravljalec zdravila.
• Posameznik ne sme nikoli imeti več kot eno
neoznačeno brizgalko in nikoli ne smemo
neoznačeno brizgalko nastaviti na perfuzor.
Posebno moramo biti pozorni pri
pacientih, ki dobivajo zdravilo
intravensko in po epiduralnem
katetru. Zdravilo, ki se aplicira
epiduralno, mora biti jasno označeno,
da je namenjeno za aplikacijo po
epiduralnem katetru.

Naročanje narkotikov
Narkotike naroča odgovorna dipl.
medicinska sestra ali pooblaščena
namestnica s pravilno izpolnjeno
naročilnico, izpisano v dvojniku.
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Izobraževanje o varni uporabi zdravil je zanimalo veliko naših sodelavcev
Naročilnica mora vsebovati najmanj
naslednje podatke:
• ime, farmacevtsko obliko in jakost
zdravila;
• količino zdravila;
• podpis in žig zdravnika;
• žig oddelka bolnišnice;
• datum;
• zaporedno številko.
Ob prevzemu odgovorna medicinska
sestra podpiše prejem.
• po prevzemu zdravila shranimo v kovinski
omari na bolnišničnem oddelku,
• prejem zdravila se zabeleži v zvezek za
vodenje evidenc,
• zvezek mora imeti oštevilčene strani,
overi ga direktor SB Nm.

Aplikacija narkotikov pacientu
Oddelčna diplomirana medicinska sestra
vpiše v evidenčni zvezek naslednje
podatke:
• datum aplikacije,
• priimek in ime pacienta,
• količino zdravila, ki vsebuje narkotične in
psihotropne snovi,

• priimek in ime zdravnika, ki je zdravilo
predpisal,
• priimek in ime oddelčne sestre, ki
je zdravilo aplicirala, s podpisom ali
parafom.

Narkotike, ki jih pacienti prinesejo s seboj,
ob sprejemu v bolnišnico evidentiramo
na posebno stran v evidenčnem zvezku.

Delna aplikacija narkotikov

Ob odpustu jih pacient odnese s seboj
domov, če pa se to ne zgodi, jih odgovorna
medicinska sestra v čim krajšem času skupaj s
podpisanim seznamom dostavi v lekarno.

• Če apliciramo le del ampule oz. tablete,
preostanka ne vračamo v depo.
• Odložimo ga v kontejner, namenjen
odstranjevanju ostanku zdravil (glej
pravilnik Navodilo za ravnanje z odpadki
SB Novo mesto).
• Neapliciran del zdravila - ampule oz.
tablete - v zvezek vpišemo kot zavrženo
zdravilo,
• kar s podpisom poleg odgovorne
medicinske sestre potrdi še druga
prisotna medicinska sestra.

Shranjevanje narkotikov
Narkotike hranimo v depoju, ločeno od
ostalih zdravil.
Shranjeni so v za to prirejenih neprenosljivih
kovinskih omarah (pritrjene na podlago)
in se zaklepajo s ključem.

Označimo jih z imenom pacienta, hranimo
jih v kovinski omari.

Ključ kovinske omare shranjuje osebno
odgovorna oddelčna medicinska sestra oz.
njena pooblaščena namestnica, lahko jih
izroči drugi medicinski sestri, vendar le
proti podpisu v evidenčni zvezek.
Evidenčni zvezek moramo shranjevati
skupaj z evidenčnim zvezkom o zdravilih, ki
vsebujejo narkotične in psihotropne snovi.

Nadzor narkotikov
Izvajamo ga enkrat letno, kontroliramo
primernost shranjevanja in vodenja evidenc.
Opravi ga vodja lekarne bolnišnice ali
pooblaščeni namestnik, magister farmacije
in odgovorna medicinska sestra oddelka.
O nadzoru se sestavi zapisnik.
O morebitnih nepravilnostih se obvesti
predstojnika oddelka bolnišnice. Če so
ugotovljene nepravilnosti, se nadzor
ponovi oz. se izvaja pogosteje.

Evidentiranje narkotikov
Vse evidenčne knjige in zvezke hranimo
še pet let od zadnjega vpisa.
Viri:
• Zakon o zdravilih (Ur.l. RS, št 31/06 in 45/08)
• Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo
v humani medicini (Ur.l. RS, št. 53
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MARJETA BERKOPEC – dobitnica
ZLATEGA ZNAKA Zbornice zdravstvene
in babiške nege slovenije
Ob letošnjem mednarodnem
dnevu medicinskih sester je
naša kolegica, operacijska
medicinska sestra Marjeta
Berkopec, za uspešno delo
na področju zdravstvene
nege prejela najvišje sta
novsko priznanje Zbornice
zdravstvene in babiške nege
Slovenije - zlati znak.
Marjeta Berkopec je leta 1989 diplomirala
na Višji šoli za zdravstvene delavce v
Ljubljani in se kot višja medicinska sestra
zaposlila v Splošni bolnišnici Novo mesto.
Po opravljenem strokovnem izpitu je bila
še istega leta razporejena na ginekološkoporodniški oddelek. Svoje znanje je
nadgrajevala na različnih strokovnih srečanjih
in ga povezovala z delom v praksi, zato je
kmalu opazila številne možnosti za boljšo
organizacijo in napredek strokovnega dela.
Opozarjala je na pomanjkljivosti, predlagala
spremembe, vendar je prevečkrat naletela
na gluha ušesa, zato je leta 1991 svojo
poklicno pot nadaljevala kot operacijska
medicinska sestra na kirurškem oddelku
bolnišnice. V kolektiv je bila sprejeta kot
enakopravna članica tima, kjer je bilo
njeno znanje dobrodošlo, predlogi za
spremembe pa sprejeti z naklonjenostjo.
Tu je našla nove izzive, z veseljem se je
učila in hitro napredovala, predvsem na
področju abdominalne kirurgije, kjer je
ob hitrem razvoju operacijskih aparatur in
uvajanju novih operativnih tehnik nenehno
izpopolnjevala svoje znanje.

Operacijska medicinska sestra je
že enaindvajset let.
Leta 2007 je bila imenovana za pomočnico
glavne medicinske sestre Centralnega

Podelitev priznanja
operacijskega bloka (COB). Z uvajanjem
sistema kakovosti v bolnišnico je v projektnih
skupinah sodelovala pri pripravi in uvajanju
strokovnih standardov in organizacijskih
predpisov v operativno dejavnost ter pri
razvoju in uvajanju e - dokumentiranja
v operacijsko zdravstveno nego. Bila
je članica projektne skupine za selitev
Centralnega operacijskega v nove prostore,
kar je zahtevalo veliko njenega angažiranja,
znanja, prilagajanja in iznajdljivosti, posebej
pri nabavi opreme in edukaciji osebja. V
tem obdobju se je s sodelavci intenzivno
ukvarjala s projektom procesne metode
učinkovite izrabe delovnega časa v COB - u
in z risk - managementom v perioperativni
zdravstveni negi. Leta 2009 se je iz osebnih
razlogov funkciji odpovedala in se namesto
organizacijskim bolj posvetila strokovnim
vprašanjem: preprečevanju dejavnikov
tveganja in zagotavljanju varnosti pacientov

v perioperativni zdravstveni negi, razvoju
projekta elektronske dokumentacije
perioperativne zdravstvene nege ter
projektu elektronskega beleženja porabe
na pacienta.
Danes je v COB - u odgovorna za področje
abdominalne kirurgije; po potrebi usklajuje
operativni program in skrbi za koordinacijo
z ostalimi oddelki ter službami v bolnišnici
in zunaj nje.
Pripravila je operativne strokovne standarde
s fotodokumentacijo za posamezne
laparaskopske abdominalne operacije. Za
sodelavce pripravlja interna izobraževanja
in jih seznanja z novostmi. Pri svojem delu
razvija visoko strokovno raven zdravstvene
nege, s svojim pristopom do sodelavcev in
pacientov uživa velik ugled, zato ji zaupajo
in ji sledijo.
Nenehno se trudi za dobre odnose v timu.
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S humorjem in drobnimi pozornostmi za
osebne in druge praznike daje sodelavcem
zgled, kako pomembno je pozitivno vzdušje
in dobro timsko sodelovanje vseh, kar se
posebej izraža v stresnih situacijah, ki jih je
v COB nešteto.
Na svojem strokovnem področju se
nenehno izobražuje, s prispevki aktivno
sodeluje na strokovnih srečanjih regijskega
društva in strokovnih sekcij Zbornice –
Zveze, na slovenskih in mednarodnih
kongresih, je avtorica in soavtorica številnih
strokovnih člankov.
Sledi novostim in si prizadeva vsako novo
znanje čim prej udejanjiti v praksi. Leta
2000 je svoje znanje nadgradila s študijem
zdravstvene nege v tretjem letniku Visoke
šole za zdravstvo v Ljubljani in pridobila
visokošolsko izobrazbo.
Je priljubljena mentorica medicinskim
sestram – pripravnicam, saj se jim zelo
posveti in jih veliko nauči, pri tem pa je zelo
natančna in dosledna. Vselej poudarja, da
je poklic medicinske sestre poslanstvo, za
katerega ugled in spoštovanje se moramo
vsi nenehno truditi.

V regijskem DMSBZT se vključuje v aktivnosti
na področju izobraževanja, ureja spletne
strani društva, zadolžena je za informiranje
strokovne in laične javnosti o delovanju
društva, pripravlja in vodi kulturne prireditve,
skrbi za fotodokumentacijo, vodi vsakoletne
projekte društva ob mednarodnem dnevu
medicinskih sester, sodeluje z upokojenimi
medicinskimi sestrami pri raziskovanju
zgodovine društva in pridobivanju
zgodovinskih virov. Je članica več
organizacijskih odborov in delovnih skupin
v društvu, bolnišnici in na Zbornici – Zvezi.
Marjeta je medicinska sestra z mnogimi
darovi, ki bogatijo njeno življenje. V prostem
času jih uspešno razvija in uresničuje.
Njeni umetelni izdelki iz gline in slike, ki
jih v olju ali akrilu ustvarja na platnu, so
že zdavnaj presegli ljubiteljske poskuse in
razveseljujejo njene številne prijatelje in
sodelavce, med katerimi je poznana tudi
njena velika ljubezen do cvetja, dobre knjige,
dobre glasbe in gledališča. Navdušuje se nad
slovensko etnološko kulturno dediščino, zato
je redna obiskovalka tovrstnih prireditev,
posebej v času različnih praznikov, s svojimi
zbirkami jo privabljajo muzeji in galerije,

V družbi prijateljev je praznovanje lepše
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Marjeta s hčerko Saro in
prijateljico Romano
najbolj pa se razvaja s potovanji. Razvedrilo
kot protiutež vsakdanjim stresnim trenutkom
poišče v naravi. Pomaga pri delu na kmetiji,
vse leto nabira rože in trave za različne
cvetlične aranžmaje, iz zdravilnih zelišč pa
nastajajo dišeče mešanice čajev in zdravilnih
napitkov.
Tudi za ceno nizkih udarcev in osebnih
diskvalifikacij ne odstopa od svojih načel in
je do konca predana poslanstvu poklica.

ČESTITAMO

mednarodni dnevi
Vlasta Malnarič

Poročilo o organizaciji prvega
svetovnega dneva ledvic v Splošni
bolnišnici Novo mesto
Pod okriljem Slovenskega nefrološkega
društva smo zdravniki Odseka za bolezni
ledvic in zvišan krvni pritisk in Odseka za
dializo 8. 3. 2012 prvič organizirali svetovni
dan ledvic tudi v Splošni bolnišnici Novo
mesto. Akcija je imela dva cilja. Z merjenjem
krvnega tlaka, krvnega sladkorja in
določanjem beljakovin v urinu smo skušali
pri mimoidočih, ki so se udeležili meritev,
ugotoviti morebitne zgodnje znake
kronične ledvične bolezni. Moto dneva je
bil »Podari ledvico in daruj življenje«, zato
smo jih z za to namenjenimi brošurami
osveščali tudi o metodah nadomestnega
zdravljenja končne ledvične odpovedi s
poudarkom na presaditvi ledvic.
Na odseku za dializo je potekal dan odprtih
vrat, hkrati pa smo postavili tudi dve
informacijski točki, ki sta bili na Internem
oddelku ter med Odsekom za bolezni
ledvic in Odsekom za dializo. Na stojnicah
so poleg zdravnic (Polona Golob Kosmina,
Mateja Globokar, Sergeja Dobravc, Vlasta
Malnarič) prostovoljno sodelovali študenti
medicine (Mirjana Beretič, Barbara Adlešič,
Lovro Bobič in Maja Povše), študenti Visoke
šole za zdravstvo (izredna študenta Darja
Cesar in Peter Predovič, redni študenti
Nina Škrinjar, Tanja Regina, Primož Žlak, vsi
pod mentorstvom Mojce Saje), pridružili
so se nam tudi trije predstavniki Društva
kroničnih ledvičnih bolnikov Dolenjske.

lističi, ki nam jih je podarilo farmacevtsko
podjetje Roche, laboratorij Splošne
bolnišnice Novo mesto pa je s svojim
osebjem in aparatom omogočil izvedbo
preiskave.

strokovni direktorici Splošne bolnišnice
Novo mesto, predstojniku Internega
oddelka in predstojnici Laboratorija.

Urin je oddalo 119 ljudi, pri 16 ljudeh
(13,4%) smo ugotovili prisotnost beljakovin
v urinu. Podatke smo posredovali
Slovenskemu nefrološkemu društvu, saj je
akcija potekala v vseh večjih bolnišnicah
tudi z namenom zbrati podatke iz cele
Slovenije.
Glede na obisk in pridobljene podatke
menimo, da je bila akcija uspešna. Za
podporo se zahvaljujemo generalni in

Merjenje krvnega pritiska

Stojnica z literaturo

Beljakovine v urinu smo določali s testnimi

Dan odprtih vrat na dializi

Sodelujoči pri organizaciji svetovnega dneva ledvic
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Dnevi medicinskih sester in babic 2012
12. maja letos smo slovenske medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki hkrati z
mednarodnim dnevom medicinskih sester obeležili še 85 letnico delovanja strokovnega
združenja in 20 letnico delovanja Zbornice zdravstvene in babiške nege, 20 let izdajanja glasila
Utrip in 45 let izdajanja Obzornika zdravstvene nege.
Svoj praznik smo tako kot vse doslej preživeli delovno, eni na delovnih mestih, drugi pa na 13. simpoziju zdravstvene in babiške
nege, ki je potekal 9. in 10. maja v Cankarjevem domu. Aktivnosti prvih Dnevov medicinskih sester so potekale na več nivojih.

Simpozij
zdravstvene in
babiške nege – Z
dokazi v prakso
Simpozij je potekal v Štihovi dvorani in
je bil tematsko vezan na geslo ICN, ki je
letos spremljalo medicinske sestre po
vsem svetu: “Z dokazi v prakso.”
Prvi sklop predavanj je bil namenjen
raziskovanju
v
zdravstveni
in
babiški negi, ko se sprašujemo, kje
začeti, kako naj medicinske sestre
“prevedemo” znanstvene ugotovitve
v strokovne odločitve, poudarjen je
bil pomen raziskovanja na dokazih

temelječega
delovanja
za
razvoj
zdravstvene
nege, predstavljena je bila
“umetnost” pisanja strokovnih
člankov in recenziranja,
iskanje, uporaba in citiranje
literature pri pisanju člankov,
pravni vidik raziskovanja
glede na pacientove pravice
in dolžnosti, kakšne so
ovire pri razkoraku med
teorijo in prakso in kako jih
premostimo.

Marjeta, Barbara, Milanka in Karmen so
predstavile program našega regijskega društva

V drugem sklopu prispevkov z naslovom
“Pogled iz teorije v raziskovalno (in
klinično) prakso in nazaj” so avtorji
predstavili uvajanje študentov v
»skrivnosti« kliničnih okolij, pomen
raziskovanja in na dokazih temelječega
delovanja za klinično delo v zdravstveni
negi in se spraševali, kako študenti
babištva dojemajo razkorak med teorijo
in prakso, na koncu pa je bil predstavljen
nacionalni dokument Zbornice – Zveze:
Etične smernice pri raziskovanju v
zdravstveni in babiški negi.

Stojnica DMSBZT Novo mesto
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V tretjem sklopu simpozija so bili
predstavljeni rezultati nekaterih raziskav,
zanimivih za zdravstveno in babiško
nego: Nacionalne raziskave o nasilju
na delovnih mestih medicinskih sester
in babic v Sloveniji, raziskave Elementi
profesionalizacije zdravstvene nege
v Sloveniji ter raziskave Neenakosti v
zdravju v Sloveniji.

Aktivnosti
strokovnih sekcij in
regijskih društev
Opoldanski odmor smo izkoristili za
udeležbo na otvoritveni svečanosti
Dnevov medicinskih sester in babic,
ki je bila na odprtem odru v drugem
preddverju Cankarjevega doma. Tu so že
vse dopoldne vzporedno s simpozijem
potekale aktivnosti članov in članic
10 regijskih društev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov
in 31 strokovnih sekcij, Inštituta za
varovanje zdravja ter nekaterih društev
bolnikov. V dveh dneh prireditve so na
stojnicah pripravili in predstavili več
kot 70 aktivnosti z različnih strokovnih
področij
delovanja
zdravstvenih
delavcev (svetovanje o zdravem načinu
življenja in preventivi kroničnih obolenj,
demonstracije ustne higiene, temeljnih

mednarodni dnevi

Svit je postavil model širokega
črevesja...

Brez belokranjske pogače, za
katero vedno poskrbi Mira
Brodarič, ni šlo

Nagovor predsednice ZborniceZveze Darinke Klemenc

... s predstavljeno patalogijo...

Razstavni prostori so bili zelo oblegani

...ki sta si ga ogledali naši kolegici
Bernarda in Marija
postopkov oživljanja, oskrbe kronično
bolnih v domačem okolju, meritve krvnih
vrednosti, sluha...), pa tudi prostočasnih
dejavnosti za sproščanje, premagovanje
stresa ali zgolj za druženje.

Otvoritvena slovesnost

Tudi članice novomeškega DMSBZT so
se na stojnicah in na odprtem odru
predstavile z obsežnim strokovnim in
promocijskim programom.
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mednarodni dnevi
sester na Slovenskem in 20-letnico
zborničnega delovanja.
Posebna pozornost je bila namenjena
dobitnicam najvišjega priznanja,
zlatega znaka Zbornice – Zveze za
leto 2012, med njimi je bila letos naša
kolegica Marjeta Berkopec, ter dobitnici
priznanja Angele Boškin za življenjsko
delo na področju zdravstvene nege,
gospe Majdi Šlajmer Japelj, naši
mentorici, učiteljici in vzornici. Nabito
polna Linhartova dvorana ji je izrekla
spoštovanje in zahvalo s stoječimi
ovacijami.

Nataša Piletič je sodelovala na stojnici sekcije MS v sterilizaciji
Oba dneva je bila organizirana krvodajalska
akcija, s poudarkom na predstavitvi
krvodajalstva.
Na odprtem odru CD je bilo opravljenih
27 predavanj in predstavitev ter nastopi
treh pevskih zborov medicinskih sester,
ki delujejo pod okriljem regijskih društev.
Na ploščadi pred Cankarjevim domom so
si obiskovalci vseh starosti ogledali vozila
vojaške sanitete in reševalna vozila ter se
pogovarjali z reševalci.
Zanimive so bile tudi stojnice naših
nepogrešljivih spremljevalcev, sponzorjev
in razstavljalcev.
Dnevi medicinskih sester in babic so bili
v prvi vrsti namenjeni strokovni javnosti,
saj je bil v njihovem okviru organiziran
13. simpozij zdravstvene in babiške
nege, posebej pomemben za izmenjavo
informacij in navezavo stikov s kolegi in
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kolegicami nam manj znanih strokovnih
področij, namenjeni pa so bili tudi splošni
javnosti, torej prebivalkam in prebivalcem
vseh starosti, ki so v dokaj velikem številu
spremljali aktivnosti.

Svečana akademija
ob 12. maju –
mednarodnem
dnevu medicinskih
sester in 5. maju
– mednarodnem
dnevu babic

Na svečani akademiji, katere častni
pokrovitelj je bil predsednik države dr.
Danilo Türk, smo obeležili 85-letnico
organiziranega delovanja medicinskih

Na slovesnosti je bila kot priporočena
slovesna
zaobljuba
diplomantov
izobraževalnega programa prve stopnje
študija zdravstvene nege razglašena
prisega Angele boškin. Visoke šole in
fakultete, ki izobražujejo za področje
zdravstvene nege, so prejele priporočila
za uporabo prisege na podelitvah diplom
v vsem slovenskem prostoru. Prisega je
avtorsko zaščiteno delo Visoke šole za
zdravstveno nego Jesenice.
Dnevi medicinskih sester in babic so letos
prvič potekali tako, da so medicinske sestre
in babice poleg strokovnega simpozija
posebno pozornost posvetile predstavitvi
svojega širokega strokovnega delovanja
širši slovenski javnosti ter dokazali, da
je njihovo delo v zdravstvu izjemno
pomembno, nepogrešljivo in nujno
potrebno.
Vse peripetije, ki zadnje leto pretresajo
našo stroko, smo ob prazniku bolj ali
manj pustili ob strani, čeprav smo se lahko
prepričali, kako zelo ceni naše delo resorski
minister – toliko, da si ni utegnil vzeti borih
10 minut, da bi nas pozdravil. Pa samo čez
cesto bi moral.
Vir:
• Utrip, junij 2012. Zbornica zdravstvene in
babiške nege Slovenije.

mednarodni dnevi
Odlomek iz slavnostnga govora predsednice Zbornice – Zveze
Darinke Klemenc
“Letos obeležujemo 85 let delovanja Zveze društev, 20 let zborničnih aktivnosti, 20
let izdajanja glasila Utrip in 45 let izdajanja Obzornika
zdravstvene nege – imamo biti na kaj ponosni.
Hvala predhodnim in sedanji generaciji, naj se naše delo ocenjuje skozi prizmo zgodovin
e in naj se naprej pletejo niti skupnih prizadevanj za
dobrobit ljudi. Naše poslanstvo ni imelo v zgodovini nikoli časa zamreti; razen kratkega
predaha med drugo svetovno vojno naše organiziranosti
na tem ozemlju ni moglo nič zaustaviti. Upajmo, da nas tudi obdobje, ki ga preživlja
mo, ne prizadene do te mere, da bi trpel razvoj in ugled
stroke, da bi morali zaradi prave ali umetno ustvarjene krize sestopiti za desetletja nazaj
in da politični prepihi, ki smo jim priča prav v teh dneh,
ko so nam potekla javna pooblastila, novih pa še nimamo, in ko smo izpadli iz sestave
Zdravstvenega sveta, v katerem smo bili od začetka
njegovega nastanka, ne bodo preveč okrnili naših strokovnih in organizacijskih temeljev
, zgrajenih v več kot osmih desetletjih.
Strokovno se bogatiti in rasti v preizkušeni obliki civilne družbe, ki jo predstavlja Zveza
društev, ponuja raznolike možnosti ustvarjanja.
Govorjenje z enim glasom, številčnost in moč preprosto štejejo. Vsa leta medicinske sestre,
zdravstveni tehniki in babice skupaj doživljamo to
posebno vzdušje povezovanja in iskanja možnosti sodelovanja, kar ni samemu sebi
namen. Izobraževanje – večna rdeča nit naših hotenj,
kasneje raziskovanje, iskanje pravih teorij za strokovno delo, postavljanje standardov
in normativov, oblikovanje lastnih poklicnih kodeksov,
merjenje svojega dela, prizadevanja za
sooblikovanje zdravstvenih politik so prioritete našega delovanja tudi danes. Zato ne
želimo biti spregledani v Zdravstvenem svetu, saj smo
najštevilčnejša in nepogrešljiva poklicna skupina v zdravstvu.
Prav delovanje v neprofitnih oblikah združevanja, na prostovoljni osnovi, je imelo in ima
še danes dober, človeško topel prizvok, kar na prepihu
vrednot šteje. Smo tudi v Evropskem letu aktivnega staranja in medgeneracijske solidarno
sti, verjamemo torej, da smo z našimi hotenji na
pravi poti – na poti k ljudem.
Dvajsetletnica zborničnega delovanja, ki je po dolgoletnih prizadevanjih stroke pridobila
prva javna pooblastila šele dobrih deset let po
ustanovitvi, tudi ni zanemarljiv jubilej; prizadevanja za samoregulacijo stroke so naša
dolžnost. Le kdo drug bi nas lahko reguliral in presojal?
A vendarle vse ni bilo enostavno, kot tudi dandanes ni. Pričakujemo, da bo minister
po hitrem postopku uredil področje javnih pooblastil,
saj to pomeni varno obravnavo in kakovost. Prepričani smo, da je to v interesu vse družbe,
zato bi morala politika naša opozorila, ki smo jih
prav danes naslovili nanjo, vzeti zelo resno.
A naše skupne silnice so nas vsa ta desetletja poganjale naprej in nas (kljub radikalnim
spremembam vrednot) poganjajo še danes. Hvaležni
smo slehernemu članu in članici, da smo vztrajali, se krepili in kalili tako v stroki kot
organizaciji.
Razvoja zdravstvene in babiške nege kot znanstvene discipline, ki ji pridajamo tudi druga
znanja, recimo uspešni management in druge vsebine,
ni moč ustaviti. V letu dni, odkar smo zadnjič skupaj praznovali, smo nedvomno naredili
premike naprej: prenavljamo poklicne aktivnosti,
zaživele so referenčne ambulante, kadrovski normativi, strategija razvoja zdravstvene
nege in oskrbe do leta 2020, področje specialnih znanj
in specializacij (slednjih prav nič uspešno, tu se politična volja pristojnih ustavi), spodbuja
li smo podpis aneksa h kolektivni pogodbi, praktično
napisan osnutek lastnega zakona, poglabljanje v področje strokovnih nadzorov s svetovan
jem, sodelovanje na področju izobraževanja in še
mnogo drugega. Delovali smo predvsem lokalno, mislili tudi globalno. In slovesna
razglasitev Prisege Angele Boškin je lep kamenček v tem
mozaiku; stara babiška prisega, ki smo jo izkopali iz pozabe, je tudi v pripravi.
Obzornik zdravstvene nege se je razvil v visoko kotirajočo znanstveno revijo, na katero
smo ponosni. Utrip je doživel prenovo, čestitke ob
jubilejih obema (in vsem, ki so ju ustvarjali ali ju ustvarjajo danes).
Na bogatih 85 let se bo usedlo nekaj patinastega prahu zgodovine, o obstoju nekih
entuziastk in entuziastov bodo pričali zbrani zapisi,
publikacije, hranile se bodo fotografije; v naših spominih bo ostalo tudi nekaj tistega
čarobnega – nedorečenega, ki ga ni moč ujeti v noben
zapis, naslikati na nobeni fotografiji. Ostali bodo osebni spomini; nekaj jih bo prekrila
pozaba, nekaj jih ne bo nikoli zastaralo. Ostala bodo
prizadevanja posameznic in posameznikov, ki so imeli idejo, voljo, si izborili pogoje, in
naj se tako ali še bolje odvija tudi naprej. Svet potrebuje
tako babice, kar je moto babic že nekaj let, kot tudi medicinske sestre – danes bolj kot
kadarkoli.
Naj se ohrani, kar je vrednega, strokovno razvija, kar je potrebno, deluje, kar mora, naj
se še naprej organizacija krepi in živi – za članstvo in
za ljudi, ki strokovno in človeško pomoč medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
iščejo in jo tudi dobijo.
Čestitam za vse te dogodke, male in velike podvige, tudi za modrost, da se je ohranila
homogenost stanovskega ceha. Enotnost potrebujemo.
Praznujmo s ponosom.”
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stroka - izobraževanje
Prim. Marjeta Sedmak, dr. med., svetnica

Vegetarijanska prehrana pri otrocih in
mladostnikih – priporočila zdravniške
stroke
Pomen prehrane za ljudi
Človek je življenjsko vezan na hrano, saj od
lakote ali žeje umre.
Kadar človek uživa hrano, seveda ne
razmišlja o pomenu prehrane, čeprav je to
zelo pomembno. Ko človek hrano zaužije,
jo v prebavilih s pomočjo prebavnih
encimov razgradi. Sledi vsrkanje hranil
v kri, od tu pa gredo hranila v vse celice
organizma, kjer omogočajo ustrezno rast
in razvoj vseh organov v telesu ter vse
aktivnosti človeka. Pri tem so pomembna
prav vsa živila, tako rastlinskega, kot
živalskega izvora.

• delni vegetarijanci so na meji med
vsejedci in vegetarijanci, ker sicer ne
uživajo mesa kopenskih živali, vendar
poleg rastlinskih živil uživajo tudi jajca,
mleko, mlečne izdelke, med, kot tudi ribe,
školjke in rake,
• lakto -ovo vegetarijanci ne uživajo mesa
in rib, poleg rastlinskih živil pa uživajo tudi
jajca, mleko, mlečne izdelke in med,
• lakto -vegetarijanci ne uživajo mesa, rib
in jajc, poleg rastlinskih živil pa uživajo
mleko, mlečne izdelke in med,
• ovo - vegetarijanci ne uživajo mesa, rib
in mleka, poleg rastlinskih živil pa uživajo
jajca in med,

živila (sadje, zelenjavo in semena)
• frutarijanci uživajo le sadje.
Pri makrobiotični prehrani ljudje uživajo
le polnozrnata živila, zlasti rjav riž, žitna
zrna, ječmen, proso, rž, koruzo in jedi iz
drugih žit, lokalno sadje in zelenjavo ter
juhe iz fermentirane soje (miso in shoyo).
Občasno uživajo jedi iz moke (testenine,
kruh in ostala živila iz moke), fižol (kuhan
ali produkte iz fižola), druge stročnice ali
njihove produkte, npr. soje (tofu, tempeh
in natto), semena ter oreščke. Nekajkrat na
teden uživajo majhno količino rib, rakov
in školjk. 2-3 krat na teden smejo uživati
zmerne količine sladic, zlasti naravno
sladka živila kot npr. jabolka in suho sadje,
med sladili pa rižev sirup, ječmenov slad.
Navadno ne uživajo mesa, perutnine, jajc,
mleka, sladkorja, medu, melase, čokolade
in ostalih sladil ter tropskih sadežev
(mango, ananas, papaja).

Vzroki za odločitev za
vegetarijanstvo

Prehrana je eden od dejavnikov, ki je
skozi tisočletja omogočal razvoj in obstoj
človeka in vsega človeštva.

Vrsta prehrane pri ljudeh
Prehrana ljudi je lahko omnivorna (ki
jo jedo vsejedci) ali vegetarijanska.
Poznamo več vrst vegetarijancev:

• vegani oz. strogi vegetarijanci, ne
uživajo nobenega živila živalskega izvora,
torej ne jedo mesa, rib, jajc, mleka in medu,
uživajo le rastlinska živila,
• presnojedci ne uživajo mesa, rib, jajc,
mleka, medu in toplotno obdelanih živil
(kuhanih, pečenih, dušenih), uživajo le
surova, toplotno neobdelana rastlinska

V zahodni civilizaciji je prvi zagovarjal
brezmesno prehrano za odrasle
starogrški filozof Pitagora (582 pr.n.št.).
Vegetarijanstvo je način življenja, pri
katerem se ljudje odrečejo uživanju
živil ubitih živali (mesu, ribam, rakom,
školjkam) in izdelkom iz živali (usnju,
krznu, svili). Vegetarijanci se razlikujejo
glede na izbor hrane, življenjski slog in
svetovni nazor. Pogosto se iz moralnoetičnih, ekonomskih, verskih, zdravstvenih
ali drugih razlogov odrečejo tudi uživanju
alkohola in nikotina in so telesno aktivni.
Številna verstva vključujejo v asketski
način življenja tudi brezmesno hrano. Tako
npr. hinduizem, budizem in Adventistična
cerkev sedmega dne
neposredno
zagovarjajo vegetarijanstvo, rastafarijanski
kult pa zagovarja frutarijanstvo, ki v

stroka - izobraževanje

Prim. Marjeta Sedmak
prehrani dovoljuje le sveže sadje.
Poleg naštetih vzrokov za vegetarijanstvo
so razlogi lahko tudi estetski in filozofski,
pa tudi strah pred bovino spongiformno
encefalopatijo (BSE, bolezen norih krav), v
novejšem času pa vse bolj tudi ekološki.
Vegetarijanska prehrana je pogosto
povezana z alternativno medicino, v
zadnjem času pa je sestavni del številnih
gibanj, ki so popularna predvsem med
mladimi.

Koliko ljudi se odloča za
vegetarijanstvo ali veganstvo
Približno 2,5 % odraslih v ZDA in 4 %
odraslih v Kanadi uživa vegetarijansko
prehrano. Po raziskavi Inštituta za varovanje
zdravja je v Sloveniji delnih vegetarijancev
2,1 odstotka, vegetarijancev 1,1 odstotka,
veganov 0,3 %, frutarijancev 0,2 %, še manj
pa je zaznanih drugih prehranskih praks.

Smernice zdrave prehrane
dojenčkov, malih otrok in
mladostnikov v Sloveniji
Najnovejše »Smernice zdrave prehrane
dojenčkov v Sloveniji« smo zdravniki
pediatri sprejeli leta 2010. Smernice je
pripravila Delovna skupina za prehrano
otrok, v kateri sodelujejo številni
strokovnjaki različnih področij pediatrije.
Smernice priporočajo dojenje do 6. meseca
starosti, če le-to ni možno, pa uvedbo
ustrezne mlečne formule (po posvetu z
zdravnikom). Med dopolnjenim 4. – 6.

mesecem starosti, mati lahko začne uvajati
dopolnilno oz. mešano, čvrsto prehrano.
Priporočamo najprej uvedbo zelenjavnih,
nato
zelenjavno-krompirjevo-mesnih
kašic, nato mlečno-žitnih in postopno še
sadno-žitnih kašic. Po 6. mesecu starosti
lahko začne otrok postopno uživati
vsa živila, vključno z ribami in jajčnim
rumenjakom, razen jajčnega beljaka,
medu in morskih sadežev, ki jih otrok
lahko dobi šele po prvem letu starosti.
Tudi kravje mleko naj ne dobi pred prvim
rojstnim dnevom. Približno od 10. meseca
starosti pa dojenček začne dobivati tako
imenovano »družinsko prehrano«.

kronično bolezen (n.pr. bolezen srčka ali
obolenje ledvic, nevrološko ali katerokoli
drugo hudo bolezen, ki mu v veliki meri
preprečuje, da bi primerno napredoval na
telesni teži in primerno rasel).

Priporočila za male otroke od 2. leta,
šolske otroke in mladostnike so narejena
z namenom zagotoviti optimalno rast in
razvoj otroka ter preprečevati prehransko
pogojene civilizacijske bolezni, kot so
srčno-žilne bolezni, zvišan krvni pritisk in
sladkorna bolezen tip 2.

Vegetarijanska prehrana pri otrocih mora
omogočati normalno rast in razvoj otroka,
vzdrževati zdravje in pokriti potrebne
dnevne vnose makro-in mikrohranil. V več
raziskavah so ugotovili, da vegetarijanska
prehrana, če je pestra ter vključuje jajca
in mleko ter
mlečne izdelke,

Zaradi obdobja rasti so potrebe po makroin mikrohranilih pri otroku, posebno pri
dojenčku, precej višje kot pri odraslih
ljudeh.

Ali je lahko otrok hranjen z
vegetarijansko ali vegansko
hrano?

Izhodišče za pripravo obeh
smernic so bila priporočila
Evropskega združenja
za gastroenterologijo,
hepatologijo in
nutricionistiko (ESPGHAN) in
drugih evropskih in svetovnih
združenj.

Pomen prehrane
pri dojenčkih
Prvo leto otrokovega
življenja sodi med
najintenzivnejša
obdobja, saj sta
rast in razvoj
otroka
v
tem
obdobju
najhitrejša. Če je dojenček zdrav
in nima težav, v prvih šestih mesecih
življenja podvoji svojo porodno težo, ko
dopolni prvo leto, pa jo celo potroji. Hitra
rast otrokovih možganov, ki omogoča
njegov ustrezen razvoj, zahteva ustrezno
energetsko podporo in kakovostno
najustreznejšo sestavo prehrane pri
dojenčku.
Če bi odrasel človek v enem letu potrojil
telesno težo, bi bilo to zanj hudo nevarno,
če pa dojenček ne potroji porodne teže,
pa je to za dojenčka nekaj hudo narobe.
To pomeni, da je dobil premalo za jesti (ali
dobil neustrezno prehrano) ali pa ima neko

sicer
lahko
pokrije vse
otrokove prehranske potrebe, a v ožjem
varnem oknu, kot nevegetarijanska
(omnivorna) prehrana. Zdravstvene
posledice vegetarijanske prehrane pri
otroku so odvisne od prehranskega vzorca,
ki ga dobiva otrok. Če ima otrok zelo
omejeno prehrano, obstaja večje tveganje
za resnejša prehranska pomanjkanja. Če
mati uživa pestro vegetarijansko prehrano
in doji, bo otroku sicer zagotovila normalno
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rast in razvoj v prvih šestih mesecih
življenja. Težave nastanejo, če mati v času
nosečnosti uživa zelo omejeno prehrano
in z njo nadaljuje tudi v času dopolnilne
prehrane pri otroku. Če otrok prejema
vegansko ali makrobiotično prehrano,
se tveganje za razvoj stanj, povezanih s
pomanjkanji, zelo poveča.

Posledice uživanja veganske
ali makrobiotične prehrane pri
otrocih
Otroci, ki uživajo vegansko ali
makrobiotično prehrano, z omejenim
vnosom ali popolno odsotnostjo hranil
živalskega izvora, imajo velik dejavnik
tveganja za razvoj prehranskih pomanjkanj.
Ta problem je združenje za Evropsko
gastroenterologijo, hepatologijo in
nutricionistiko natančno opisalo na osnovi
študije, ki je bila narejena na Nizozemskem
in je obravnavala dojenčke in male otroke,
hranjene z makrobiotično prehrano. Pri
teh otrocih se je razvilo pomanjkanje
kalorij, beljakovin (beljakovinsko-kalorična
podhranjenost), vitamina B12 in vitamina
D, kalcija ter riboflavina. Otroci so imeli
slabše napredovanje telesne teže in
višine, premalo maščob in nerazvito ter
oslabljeno mišičje in počasnejši psihomotorični razvoj.
Če doječa mati prejema vegansko prehrano
in ne dobiva dodatnih prehranskih
dopolnil, potem obstaja pomembno,
veliko tveganje za razvoj hude prizadetosti
kognitivnih funkcij pri otroku. Tveganje pa
se še poveča, če se pri otroku nadaljuje
veganska prehrana brez hranil živalskega
izvora.

Kako se pri otroku kažejo
posledice vegetarijanske in
veganske prehrane
Posledice so odvisne od vrste
prehranjevanja in seveda od tega, koliko
časa je otrok tako hrano dobival.
Zaradi pomanjkanja vitamina B12 nastopijo
lahko stalne nevrološke okvare (prizadetost
živčevja), še preden se razvijejo znaki hude
slabokrvnosti (megaloblastna anemija).
Vitamina B12 dejansko v rastlinski hrani
ni. Veganska živila, kot so tempeh, miso,
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morske alge, sojina omaka, fižolovi kalčki
sicer vsebujejo vitamin B12, toda v obliki, ki
nima biološke vrednosti za človeka. Tudi
nekatere oblike morske trave in alg imajo
dovolj pritrjenega planktona, ki oskrbi
jed z nekaj vitamina B12. Toda količina
planktona zelo variira, zato je zelo negotov,
hkrati pa tudi nezanesljiv vir vitamina B12
pri veganski prehrani.

mejne pa so vrednosti n-3 maščobnih kislin.
Prehrana, ki ne vsebuje rib, jajc ali mikroalg,
vsebuje premalo eikozapentaenojske
kisline (EPA) in dokozaheksaenojske kisline
(DHA), ki so zelo pomembne za zdrav
srčno-žilni sistem in razvoj ostrine vida
ter možganov pri otroku.

Pri veganski in makrobiotični prehrani
nastopi tudi pomanjkanje vitamina
D (če ni otrok izpostavljen sončnim
žarkom), kar pa ne velja za vegetarijansko
prehrano, ter pomanjkanje kalcija in
železa. Pri vegetarijancih je nevarnost za
pomanjkanje železa velika, pri veganih pa
nedvomna, saj ne dobijo železa iz mesa,
perutnine in rib. Razpoložljivost železa v
hrani rastlinskega izvora je precej manjša
zaradi prisotnosti vlaknin, fitatov, tanina in
drugih polifenolov. Železo se bolje vsrka
ob prisotnosti organskih kislin, kot so
askorbinska in citronska kislina.

Stališče zdravniške stroke do
vegetarijanske ali veganske
prehrane otrok

Pomanjkanje cinka je najmanj raziskano
področje vegetarijanske prehrane. Hrana
živalskega izvora vsebuje cink, ne vsebuje
pa inhibitorjev vsrkljivosti cinka, kot so
fitati in oksalatne sestavine, ki se nahajajo
v rastlinski hrani. Cinka je veliko v rdečem
mesu, ki pa ga vegetarijanci ne uživajo.
Vegetarijanska prehrana ima običajno
zadostno količino n-6 maščobnih kislin,

Pediatrična stroka pri dojenčkih, otrocih
in mladostnikih priporoča zdravo,
uravnoteženo, mešano prehrano, s hranili
rastlinskega in živalskega izvora. Mešana
prehrana zagotavlja vso potrebno energijo,
makro- in mikrohranila za normalno zdravo
rast in razvoj.
Delovna skupina za nutricionistiko je
leta 2010 sprejela »Smernice za prehrano
zdravih dojenčkov v Sloveniji«. Nove
smernice, ki so bile istega leta sprejete
tudi na razširjenem strokovnem kolegiju
za pediatrijo, vključujejo tudi stališče
zdravniške stroke glede vegetarijanske
prehrane pri dojenčkih, kar avtorji citirajo:
»Delovna skupina odsvetuje vegetarijansko
prehrano za dojenčke, saj že manjše
nepravilnosti v sestavi vegetarijanske
prehrane pri otroku lahko privedejo do
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pomanjkanja posameznih osnovnih
prehranskih sestavin s posledično škodo
na zdravju otroka. Če so dojenčki kljub
odsvetovanju hranjeni z vegetarijansko
prehrano, naj uživajo zadostno količino
materinega mleka ali mlečne formule (vsaj
500 ml dnevno) ter mlečnih izdelkov in
jajc. Otrok mora biti pod redno zdravniško
kontrolo.«

Veganska in makrobiotična
prehrana zaradi škodljivosti
nista primerni za otroke
Raziskave so pokazale, da tudi lakto/ovo
vegetarijanska prehrana z zadostnim
vnosom živil živalskega izvora zagotavlja
normalno rast in razvoj, a v ožjem
varnem območju, kot nevegetarijanska
(omnivorna) prehrana. Treba je opozoriti,
da je tovrsten način prehranjevanja v praksi
pogost dejavnik tveganja, če ni podprt z
zadostnim teoretičnim znanjem in se ne
izvaja pravilno. Velja pravilo, da manjši kot
je otrok in bolj kot je prehrana restriktivna,
večje je tveganje pojava pomembnih
pomanjkanj pri otrocih in mladostnikih.
Zelo restriktivni načini prehranjevanja
(veganski, makrobiotični ….) pogosto
vodijo v pojav pomembnih pomanjkanj in
škodijo zdravju in lahko povzročijo trajne
zdravstvene posledice, zato takšen način
prehranjevanja stroka odsvetuje, ker za
otroke in mladostnike ni primeren. Če pa
se starši ali mladostniki vseeno odločijo
zanj, je potrebno natančno spremljanje
nastanka morebitnih pomanjkanj,
predvsem pa vnos snovi, ki jih je v
rastlinski prehrani premalo ali jih sploh
ni, nadomestiti v obliki obogatenih živil
ali prehranskih dopolnil.
Mislim pa, da se mora vsak človek sam
odločiti, kašno prehrano bi rad imel. Ker
se dojenček ali otrok o svoji prehrani pač
še ne more odločati, osebno priporočam,
da se o tem odloča polnoletna oseba
šele po 18. letu starosti.

Vegetarijanska
prehrana je lahko
tudi koristna
Vsekakor ima vegetarijanska
prehrana pri odraslem
lahko
dolgoročne

pozitivne učinke, kot so nižja telesna teža,
zmanjšana pojavnost zvišanega krvnega
tlaka, sladkorne bolezni tipa 2 ter smrtnosti
zaradi srčno-žilnih obolenj. V literaturi pa
so v nasprotju s temi trditvami opisani tudi
primeri odraslih z vegetarijansko prehrano,
pri katerih so ob pomanjkanju vitamina B12
ugotavljali zvišane vrednosti homocisteina
v krvi, kar pa je dodaten dejavnik tveganja za
srčno-žilne bolezni in možgansko kap.

Tudi običajna, nevegetarijanska
prehrana pri vsejedcih je lahko
škodljiva
Škodljivost običajne, nevegetarijanske
prehrane, je lahko velika, kar vidimo
vsak dan, še v preveliki meri pri otrocih z
debelostjo, sladkorno boleznijo tipa 2 in
drugimi civilizacijskimi boleznimi.

pomeni vzdrževanje zaželene telesne teže,
izbiranje živalske hrane z malo maščobami
ali holesterola, otroci naj bi jedli predvsem
maščobe rastlinskega izvora (npr. olivno
olje, olje oljne repice, sojino olje), vsaj 1
krat tedensko ribe ali morske sadeže (zaradi
vnosa omega-3 maščobnih kislin), znižanje
vnosa natrija in sladkorjev, prevladujejo
naj kompleksni ogljikovi hidrati (npr. kruh,
testenine, krompir, žitni kosmiči) in ne
enostavni sladkorji (npr. sladice), čim več
vitaminov in antioksidantov, ki se nahajajo
v sadju in zelenjavi ter čim manj trans
maščobnih kislin (npr. trda margarina,
maščobe za cvrenje itd).
Ni pa pomembna samo prehrana, temveč
tudi spodbujanje zdravega načina
življenja, s spodbujanjem fizične aktivnosti
pri otrocih (pri večjih otrocih pa tudi brez
tobaka, alkohola), pa tudi dovolj počitka
in sproten zdravstveni nadzor.

Zelo pomembno je, da se držimo navodil
oz. smernic zdrave, uravnotežene
prehrane tudi v vsakdanjem življenju
pri pripravljanju ustrezne prehrane, saj
vemo, da je odstopov veliko, tudi v smeri
debelosti, predvsem pri vsejedih otrocih.

Torej: nevegetarijanska ali vegetarijanska
prehrana sta lahko ali ustrezni ali škodljivi,
pač glede na to, ali sta dobro načrtovani
oz. ali upoštevata znanstvena dognanja.

Za vsejedce zdrava, uravnotežena prehrana

Zaključne misli o prehrani
Že stari Grki so poznali pomen in zdravilno
vlogo prehrane pri človeku. Hipokrat je
trdil, da je »hrana izvor telesne energije in
toplote«.
Prehranska znanost v 21. stoletju poudarja,
da je ustrezna prehrana mlade žene,
nosečnice in doječe matere ter prehrana
otroka v njegovih prvih letih življenja
bistvenega pomena za dobro počutje in
zdravje otroka, pa tudi za manjše tveganje
za razvoj bolezni, ne le kratkoročno, temveč
tudi na dolgi rok pri odraslem človeku.
Zdrava prehrana pa ni le skrb posameznega
zdravnika ali bolnišnice. Gre za širšo,
celovito nacionalno in globalno svetovno
skrb, ki vključuje ne le ustrezno pridelavo
in tehnološko pravilno predelavo hrane,
prehrambeno industrijo, ustrezno
varnost in transport hrane do
potrošnika, ustrezno zakonodajo
o zdravi prehrani in nadzorne
mehanizme, temveč tudi
ustrezno
politično
in
ekonomsko miselnost o zdravi
prehrani ter nenazadnje
tudi ustrezno financiranje
biomedicinske znanosti.
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Praktična navodila za prehrano
vegetarijanskih nosečnic in doječih
mater
UVOD

Oblike vegetarijanske prehrane

Vegetarijanstvo je način prehrane, po kateri
vse pogosteje posegajo ljudje, zlasti zaradi
številnih ugodnih zdravstvenih učinkov,
pri odraslih lahko pa tudi zaradi moralnoetičnih, ekonomskih, ekoloških, estetskih,
verskih ali drugih vzrokov. Navadno
se odrečejo tudi uživanju alkohola in
nikotina ter so telesno aktivni. Ločimo več
vrst vegetarijancev: pesco, delni, laktoovo, lakto, ovo, veganci, presnojedci,
frutarijanci in makrobiotiki. Pri izogibanju
vseh živil živalskega izvora (mesa, rib,
rakov, školjk, slanine in drugih maščob
živalskega porekla; veganci, presnojedci
in frutarjanci) obstaja visoko tveganje za
pomanjkanje več hranil (tabela 1): železo,
cink, kalcij, vitaminib12, b2, D; n-3 maščobne
kisline, zlasti dokozaheksaenojska kislina
(DhA, C22:6n-3), beljakovine in energije.
Tveganje se še poveča v primeru, da ima
oseba celiakijo, laktozno intoleranco,
alergijo ali kakšno drugo bolezen, ki oteži
absorpcijo hranil iz prebavnega trakta.
Nosečnost je čas, ko je zdrava in
uravnotežena prehrana ključnega pomena.
Priporočila za vnos vitaminov in mineralov
so tekom nosečnosti višja. Večina nosečnic,
tudi vegetarijanskih, lahko potrebam
zadosti z ustrezno in raznoliko prehrano.
kadar se doječa mati prehranjuje vegansko
in ne uživa prehranskih dopolnil, obstaja
veliko tveganje, da bo dojenček utrpel hude
kognitivne poškodbe. Evropsko združenje
za
pediatrično
gastroenterologijo,
hepatologijo in prehrano (ESPghAN)
kot tudi slovenske smernice odsvetujejo
veganski način prehranjevanja za dojenčke
in malčke.
Rast in razvoj otrok, ki uživajo lakto-ovovegetarijansko prehrano, sta primerljiva
razvoju otrok, ki se prehranjujejo z
mešano prehrano. Pravilno sestavljena
lakto-ovo-vegetarijanska prehrana lahko
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hranila

Lakto-ovo

Lakto

Ovo

Veganska

beljakovine
n-3 maščobe
železo
kalcij
A
b2 (riboflavin)
b12 (kobalamin)
D
Cink
Jod

X
X
XX

X
X
XX

X
X
XX
X

X
X

X
X

X

X

X
XX
X
X

X
X
XX
X
X
XX
XX
X
X
X

X – kritična hranila v prehrani vegetarijancev
XX – kritična hranila v prehrani vegetarijancev na katera morajo biti še dodatno pozorni vegetarijanci s
celiakijo

Tabela 1: Kritična hranila v prehrani vegetarijancev s celiakijo
zadovolji vsem prehranskim potrebam
odraščajočega otroka.

Beljakovine
Organizem potrebuje beljakovine za
normalno rast, razvoj in obnavljanje.
kvaliteta beljakovin rastlinskega izvora
je dosti nižjav primerjavi z beljakovinami
živalskega izvora. Do pred kratkim je
veljalo, da se za pokritje vseh aminokislin
priporoča mešanje različnih rastlinskih
virov beljakovin v istem obroku. Raziskave
so pokazale, da so lahko različni viri
rastlinskih beljakovin razpršeni tekom
nekoliko daljšega časovnega obdobja
(tedna) in bodo prav tako pokrili potrebe
organizma po teh aminokislinah.

Maščobe
bistvenega pomena je ustrezna sestava
maščob. Vegetarijanci s svojo prehrano

zaužijejo veliko n-6, a premalo n-3
maščobnih kislin. Za ugodnejše razmerje
med n-6 in n-3 maščobnimi kislinami
se vegetarijancem priporoča uživanje
rastlinskih olj (orehovo, repično, laneno1,
sojino olje in olje oljne repice), različnih
oreškov, semen, avokada, mikro alg ipd.
Za namaze so primerne dietne margarine
brez trans maščobnih kislin.
V morskih ribah se nahajajo dolgoverižne,
večkrat nenasičene maščobne kisline, ki
so zelo pomembne za razvoj ostrine vida,
rast in psihomotorični razvoj. Ugodno
vplivajo na sestavo plazemskih lipidov,
znižujejo krvni tlak ter upočasnijo sintezo
prostaglandinov in s tem podaljšajo
gestacijo. V primeru neuživanja morskih rib
se priporoča dodatek dokozaheksaenojske
kisline (C 22:6 n-3, DhA), vsaj 200 mg/dan
v obliki kapsul.
1
Nosečnicam odsvetujemo prekomerno
uživanje lanenega olja, saj lanena semena vsebujejo
lignane, ki v primeru previsoke količine lahko vplivajo
na hormonsko ravnovesje nosečnice.
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Kalcij

Evgen Benedik

Humano mleko zdravih in dobro
prehranjenih mater je najustreznejša
hrana za dojenčke. Vsebuje esencialne
ter pogojno esencialne maščobne kisline.
Prehranski dodatki prav tako vplivajo na
maščobno-kislinsko sestavo humanega
mleka.

Železo
Potreba po železu se poveča v času
nosečnosti, zlasti v zadnji tretjini.
Anemija je pogost pojav pri nosečnicah,
ne glede na to, ali so vegetarijanke ali
ne. Priporočen dnevni vnos železa za
nosečnice je 30 mg/dan ob predpostavki,
da se ga absorbira 25 %. Zadostno količino
železa je težko zagotoviti s hrano, kar še
posebej velja za vegetarijanske nosečnice.
Biorazpoložljivost železa iz vegetarijanske
prehrane je le 10 %, medtem ko je iz
mešane prehrane 18 %. Dober vir železa so
polnozrnata žita, stročnice, zelena listnata
zelenjava, oreščki, suho sadje in obogatena
žita za zajtrk. Absorpcija železa se poveča,
če se ga uživa z živili, ki so bogata z
vitaminom C (sveže sadje in zelenjava,
krompir) poleg tega pa preprečuje tudi
zaviralne učinke fitatov. Kozarec sveže
stisnjenega sadnega soka in obrok,
bogat z železom, je idealna kombinacija
za izboljšanje slabokrvnosti. Lahko pa si
pomagate tudi s prehranskimi dopolnili,
ki vsebujejo veliko železa a je pri tem
potrebna previdnost, saj lahko prevelika
koncentracija železa moti absorpcijo
drugih mineralov. Uživanje pravih čajev,
kave, kakava in drugih podobnih napitkov,
znižuje absorpcijo železa.

Kalcij je potreben za razvoj otrokovih kosti.
Zadosten vnos kalcija v dobi otroštva
ima pomembno vlogo za normalno
mineralizacijo kosti, ki je pomembna za
celo življenje. Pri lakto-vegetarijancih je
vnos kalcija enak ali višji kot pri omnivorih,
pri veganih je pogosto prenizek. Zelena
zelenjava z nizko vsebnostjo oksalatov,
npr. brokoli, ohrovt, kitajsko zelje, je dober
vir kalcija, medtem ko ima kalcij iz oreškov,
suhih stročnic in zelenjave z visoko
vsebnostjo oksalatov (npr. špinača), nizko
bio-razpoložljivost. S kalcijem obogaten
sojin ali rižev napitek, žita ter sadni sokovi
so alternativni vir kalcija v prehrani.

Vitamin A
Vegetarijanci, še posebno vegani, uživajo
malo ali nič živil živalskega izvora, ki je
edini vir vitamina A, zato lahko utrpijo
pomanjkanje. Pomembno je, da v prehrano
vključijo večje količine temno zelene in
rumeno-oranžne zelenjave in sadja, ki
vsebujejo visoke vrednosti β-karotena
(predstopnja vitamina A). Čeprav se
potrebe med nosečnostjo povečajo,
lahko preveč vitamina A povzroči
nepravilnosti v razvoju ploda,
zato je potrebna previdnost
pri jemanju vitaminskih
dodatkov. V nasprotju z
vitaminom A pa pri
uživanju β-karotena
ne
poročajo
o
toksičnosti, čeprav je
tudi v maščobi topna
molekula. Zaradi možne
hipervitaminoze pri vitaminu A, ki
je topen v maščobah, se priporoča
uživanje prehranskih dopolnil za
doječe mame in njihove otroke v državah
v razvoju, kjer je pomanjkanje vitamina A
endemično.

Vitamin B2 (riboflavin)
Riboflavin je vitamin, ki ga je potrebno
spremljati predvsem pri veganih.
Pomemben je za oči, blaži utrujenost oči
in celo preprečuje nastanek sive mrene.
Preprečuje tudi pojav srčno-žilnih bolezni.
Prav tako je pomeben za normalno rast in
razvoj organizma, sodeluje pri regeneraciji
telesnih tkiv, ščiti celice pred »prostimi«
radikali, sodeluje pri nastajanju protiteles,

pri izločanju sluzi tekom celotnega
prebavnega trakta in pri absorpciji
drugih vitaminv iz skupine B kompleksa.
Pomembno vpliva tudi na pravilen razvoj
ploda.
Vitamin B2 se nahaja v jetrih, jajcih, mleku
in mlečnih izdelkih, ribah, kvasu, gobah,
soji, sladkem krompirju, zeleni listnati
zelenjavi, pšeničnih kalčkih, avokadu,
banani, stročnicah, grahu, brokoliju,
brstičnem ohrovtu, špinači, leči, figah,
tofuju, tempehu, tahiniju, mandljih,
morskih sadežih ter živilih, ki so obogateni
z riboflavinom (žitarice za zajtrk, kruh,
semena in zrna, sojino mleko in drugi
napitki). Samo sojino mleko in zrna ne
predstavljajo dobrega vira vitamina B2.

Folna kislina (vitamin B9)
Potrebe po folni kislini (folatih) se povečajo
v času pred in med nosečnostjo. Folna
kislina je potrebna za tvorbo in presnovo
krvnih telesc ter njihovo pravilno delovanje.
V prvih 28 dneh po oploditvi se pri plodu
začne
zapirati
nevralna

cev. Zadosten vnos folne kisline za 50
do 70 % zmanjša tveganje nepravilnega
zaprtja nevralne cevi. Pomanjkanje
tako lahko vodi k poškodbi ploda.
Vegetarijanci navadno zaužijejo dovolj
folne kisline, ki se nahaja v zeleni listnati
zelenjavi, paradižniku, sadju, arašidih,
kvasu, krompirju, polnozrnatem kruhu
in nekaterih sirih in jajcih. Kljub vsemu se
vseeno svetuje, naj ženske pričnejo uživati
folno kislino v obliki prehranskega dodatka
(400 μg/dan) od trenutka, ko prenehajo z
jemanjem kontracepcije in sicer vse do
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20 tedna nosečnosti. Folna kislina je zelo
občutljiva na toploto, svetlobo in kisik.
Med skladiščenjem in toplotno obdelavo
se lahko izgubi celo do 50 % folne kisline.

kliničnih znakov pomanjkanja. MMA
v urinu je zanesljiv in dovolj občutljiv
pokazatelj statusa vitamina B12 v
organizmu.

Vitamin B12 (kobalamin)

Vitamin D

Je bistvenega pomena za rast in razvoj
otroka, saj sodeluje pri številnih vitalnih
procesih v organizmu. Pomanjkanje
vitamina B12 se najprej izrazi v tkivih
s hitro celično delitvijo kot so kostni
mozeg in prebavila, lahko pa pride do
megaloblastične anemije in nevrorazvojnega zaostanka, regresije ter celo
nevropsihiatričnih motenj.

Vitamin D je bistven za absorpcijo
kalcija in se sintetizira v koži
ob
zadostni
izpostavljenosti
soncu oz. ga malo dobimo tudi
s hrano. Poleg živil, obogatenih
z vitaminom D, so na tržišču tudi
različna prehranska dopolnila, ki
vsebujejo vitamin D. Nosečnicam,
ki se premalo izpostavljajo soncu,
uporabljajo močne sončne kreme
ali so temne polti ter vsem, ki živijo
v dolgih in temnih zimah (tudi
Slovenija spada v to območje), se
priporoča vnos vitamina D v obliki
prehranskega dopolnila nekje od
meseca septembra do maja. Pred
kratkim objavljena študija povezuje
veganski slog prehranjevanja z
izgubo kostne gostote. Veganski
slog prehranjevanja pa naj ne bi
vplival na status vitamina D3 (25hidroksivitamin D) v organizmu v tolikšni,
meri kot izpostavljenost soncu.

Preventiva pomanjkanja vitamina B12 je
izjemnega pomena. V največji nevarnosti
za pomanjkanje so vegani, redkeje tudi
lakto-vegetarijanci ter omnivori, ki uživajo
ribe ali meso manj kot enkrat tedensko.
Nosečnice, ki se že dlje časa prehranjujejo
na vegetarijanski način (lakto-ovovegetarijanci), imajo povečano tveganje
za pomanjkanje vitamina B12. Pomanjkanje
lahko utrpijo tudi lakto-ovo-vegetarijanci,
ki se že dlje časa tako prehranjujejo. Dojeni
dojenčki mam vegank lahko utrpijo
pomanjkanje vitamina B12 v starosti
2-12 mesecev, kar je odvisno od njihove
telesne rezerve ob rojstvu in to ne glede na
odsotnost znakov pomanjkanja vitamina
B12 pri mami.
Zanesljivi vir vitamina B12 so živila živalskega
izvora: mleko in mlečni izdelki, jajca, meso
ter ribe. Kobalamin v algah in morski travi
je neaktivni analog vitamin B12. Mleko in
mlečni izdelki vsebujejo manj vitamina
B12, kot jajca, meso in ribe, a je njegova
biorazpoložljivost višja. Pomanjkanju
vitamina B12 se lahko izognemo z uživanjem
rib ali mesa 1-2-krat tedensko, z uživanjem
obogatene hrane (obogateni sojini izdelki
in žita), v primeru pomanjkljive prehrane,
pa s prehranskimi dopolnili.
S trenutnimi laboratorijskimi analizami
lahko določimo tako neaktivno kot aktivno
obliko kobalamina. Za odraz realne slike
vsebnosti vitamina B12 (aktivne oblike
vitamina B12) v organizmu se določa
vsebnost holotranskobalamina (holoTC),
metilmalonske kisline (MMA) in še nekatere
druge produkte v krvi ali urinu. V primeru
pomanjkanja vitamina B12 se v organizmu
koncentracija omenjenih metabolitov
poveča, kar lahko zaznamo še pred pojavom
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Cink
Zaradi višje vsebnosti fitatov, kalcija,
prehranske vlaknine in drugih zaviralcev v
prehrani vegetarijancev, ima cink nizko biorazpoložljivost. Zato so potrebe po cinku
pri vegetarijanskih nosečnicah lahko tudi
do 50 % višje kot pri vsejedih. Nosečnicam,
ki s prehrano ne zaužijejo dovolj cinka,
ki kadijo, pijejo alkohol, uživajo droge
in nosečnicam, ki nosijo več plodov, se
svetuje uživanje cinka v obliki prehranskih
dopolnil. Prehransko dopolnilo s cinkom
se svetuje tudi nosečnicam, ki uživajo
prehranska dopolnila z železom, saj železo
vpliva na slabšo absorpcijo cinka kar za 50
%.

Jod
Pri veganih, ki ne uživajo jodirane morske
soli ali morske zelenjave, lahko pride do
pomanjkanja joda. Jod je sestavni del
ščitničnih hormonov. Zaradi povečanega
izločanja joda s sečem se potrebe po jodu
v nosečnosti povečajo. Sojina semena,
križnice, sladki krompir, vsebujejo naravne

goitrigene, ki zavirajo absorpcijo joda.
Potrebe po vitaminih, mineralih in
elementih v sledovih se v nosečnosti
bistveno povečajo, celo v večjem obsegu
kot potrebe po energiji. Zato ni dovolj le
uživati več hrane, ampak zlasti hranilno
bogato hrano. Hranilno bogata živila
so tista, ki na enoto energije vsebujejo
veliko hranil, npr. zelenjava, sadje, krompir,
polnozrnati izdelki (t. i. priporočena živila).
Hranilno revna živila so tista, ki vsebujejo
veliko maščob in/ali sladkorjev in malo
hranil, npr. pijače z dodanim sladkorjem,
sladkarije, pecivo, ocvrta živila. V prehrani
sicer niso potrebna, a so dovoljena, ker
jih imajo nosečnice rade (t. i. dovoljena
živila).

ZAKLJUČEK
Vegetarijanci morajo biti temeljito
poučeni o prehrani in seznanjeni z vsemi
potencialnimi nevarnostmi tovrstnega
prehranjevanja. Zaželjeno je, da redno
sodelujejo z osebnim zdravnikom in
dietetikom. Bolj, kot je omejen izbor živil
večje je tveganje za pomanjkanje hranil in
morebitne zdravstvene posledice tako pri
materi kot tudi otroku.

stroka - izobraževanje
Danica Lukšič

Vloga zdravstvene nege pri obravnavi
pacienta z motnjo ravnotežja
2. marca je v Splošni bolnišnici
Celje potekalo tretje stro
kovno izobraževanje otorino
laringološke sekcije z naslo
vom Vloga zdravstvene nege
(ZN) pri obravnavi pacienta z
motnjo ravnotežja.
Po prisrčnem pozdravu gostiteljice, dipl.
m. s. Marjance But, smo prisluhnili prvi
predavateljici, dipl. m. s. Romani Koren,
ki nam je predstavila avdiovestibuloški
center v Splošni bolnišnici Celje, ki je bil
ustanovljen leta 1993, čeprav so opravljali
avdiometrijo že od leta 1953, ko je bil
ustanovljen oddelek celjske bolnišnice.
Lea Zupan, dr. med., spec otorino
laringologije, je predavala o vrtoglavici kot
medicinski diagnozi, o motnjah ravnotežja
in zdravljenju.
Prevalenca vrtoglavice je visoka, po
podatkih iz leta 2005 ima vrtoglavico
okoli 5% prebivalstva, od tega je 70%
nevestibularnih in le 30% vestibularnih.
Incidenca narašča s starostjo. Po definiciji
je vrtoglavica občutek vrtenja okolice,
predmetov v okolici ali osebe same. To ni
bolezen, ampak je simptom bolezni. Ob
tem je pacientu lahko slabo, bruha, lahko
mu šumi v ušesih. 80% prizadetih poišče
zdravniško pomoč.

(Foto Dreamstime)

Glede na mesto okvare vrtoglavice delimo na:
• periferne (napaka je v labirintu oz.
ravnotežnem živcu),
• centralne (okvara je v podaljšani hrbtenjači,
mostičkih ali v malih možganih).
Natančna anamneza omogoča razvrstitev
vrtoglavic v devet kategorij:
• slabost in omotičnost,
• akutne ali ponavljajoče,
• kronične,
• položajne,
• oscilopsije,
• vrtoglavice, povezane z naglušnostjo,
• z znaki okvare v podaljšani hrbtenjači in

• pacientu damo ob bruhanju ledvičko in
hladne obkladke,
• potrebne so meritve vitalnih funkcij (RR,
oksigenacija, pulz, krvni sladkor),
• oceni se barva kože,
• po naročilu zdravnika se opravi odvzem
krvi za laboratorijske preiskave, preiskavo
na borelijo,
• po navodilu zdravnika sledi aplikacija
ustrezne terapije (sedativ, antiemetik,
stimulativno zdravilo...)

malih možganih,
• z glavobolom,
• slabost z ali brez vrtoglavice in težavami
z ravnotežjem.
Enostranska periferna vestibularna okvara
povzroča funkcijski primanjkljaj, ki se kaže
kot trojni sindrom prizadetosti:
• težava pri vzdrževanju pokončne drže,
• težava pri stabilizaciji slike,
• težava pri prostorski orientaciji.
Sam funkcijski primanjkljaj je lahko:
• statičen (v nekaj dneh ali tednih se povsem
popravi),
• dinamičen (popravlja se več mesecev).
Vrtoglavico zdravijo medikamentozno,
s fizioterapijo (vestibularne vaje in
repozicijski manevri), kirurško in
psihološko.
V nadaljevanju srečanja sta klinično
sliko pacienta z vrtoglavico in vlogo MS
predstavili dipl. m. s. Mateja Germek in
Emina Brkić. Povedali sta, da subjektivni
občutek vrtoglavice in prizadetost
ustvarjata občutek, da je bolezen nadvse
huda, kar pa ponavadi niti ni. Adekvatno
ravnanje MS ob sprejemu vključuje:
• primerno komunikacijo,
• prevzem pacienta in dokumentacije,
• predajo ustrezne dokumentacije zdravniku,
• namestitev pacienta v zanj najugodnejši
položaj (bočni, polsedeči),

MS sodeluju pri zdravniškem pregledu, ki
vključuje:
• natančen pregled ušes, nosu, žrela in grla,
• oceno sluha (Rinne,Weber),
• oceno vestibuokularnega refleksa
(nistagmus, bulbomotorika, očesno
ozadje),
• oceno ravnotežja (statičnega in
dinamičnega,
Rombergov
test,
Untebergerjev test, hoja po Weilu).
Vlogo MS pri hospitalnem zdravljenju
pacienta z vrtoglavico sta prikazali dipl.
m. s. Nina Frlič in Barbara Kos. Poudarili
sta naslednje negovalne probleme: strah,
bruhanje, aspiracijo, dehidracijo.
Ob uporabi izračuna ogroženosti po
Nortonu (kondicija, duševno stanje,
inkontinenca) je nujna tudi Morsejeva
ocena ogroženosti (nevarnost padca).
Vestibularne vaje, ki pospešijo prilagoditev
možganov, čeprav je delovanje čutila za
ravnotežje okvarjeno, je nazorno predstavila
dipl. m. s. Darja Močnik. Z vajami lahko pacient
prične že dan ali dva po nastanku težav in jih
stopnjuje, od enostavnih do zahtevnejših.
O pomenu teh vaj se je govorilo že leta
1940 (Cawthorne). Pri benigni proksizmalni
položajni vrtoglavici lahko zdravnik izvede
repozicijski manever - v določenem položaju,
z obračanjem pacienta poskrbi, da se otolit, ki
se prosto giblje v ravnotežnem organu, vrne v
položaj, v katerem ne povzroča več težav. Vaje
se lahko izvajajo sede,l eže, stoje ali med hojo,
odvisno od zdravstvenega stanja pacienta,
redno in vztrajno, trikrat dnevno, po 5 min.
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Pregled metod testiranja ravnotežnega
kanala je opisala dipl. m. s. Mihaela
Rosenstein
(nistagmus,
VTG
bitermalni
vestibulogram,
ENGelektronistagmografija).
Nistagmus
je ritmično, sinhrono, od naše volje
neodvisno gibanje očesnih zrkel v določeni
smeri – horizontalni, vertikalni,diagonalni,
rotatorni.Vključuje hitro in počasno
komponento in je glede na nastanek
neizvan oz. izzvan (vrtenje, toplota...)

O vlogi MS pri testiranju vestibulospinalnih
testov z ravnotežno ploščo sta spregovorili
dipl. m. s. Nada Paler in Bojana Fatur. Pri
testiranju se oceni vsota vseh premikov težišča
v cm, nagibno površino v cm, Rombergerjevo
pot, Rombergerjev kvocient.
Videonistagmografijo,
sodobno
in
natančno preiskavo, namenjeno testiranju
perifernega ravnotežnega organa v
notranjem ušesu in centralne ravnotežne
poti, je predstavila dipl. m. s. Breda

Ponikvar. Preiskava vključuje: pogledi test,
test sledenja, sakadni test, optokinetični
test, položajni test, kalorični test...
Kvalitetno
izvedeno
strokovno
izobraževanje je še enkrat več dokazalo
pomen kontinuiranega izobraževanja, ki
zaposlenim omogoča spremljanje novitet
ter izmenjavo mnenj, zato se s kolegico
Marjano Železnik zahvaljujeva bolnišnici,
ki nama je omogočila udeležbo na tem
srečanju.

Gordana Rožman

Skrb za najmlajše v neonatalnih in
otroških intenzivnih enotah
Povzetek s strokovnega srečanja
Novorojenec je lahko intubiran že takoj po
rojstvu. Izkušnje o tem, na kaj vse moramo biti
pozorni, so z nami delili sodelavci iz Avstrije,
Francije, Belgije, Nizozemske, Turčije, Združenih
držav Amerike, Hrvaške, Makedonije, Velike
Britanije in Slovenije.
Prestavili so začetke in sedanje sodobne
pristope parenteralnega hranjenja. Poleg
sestave je pomembna tudi količina tekočine.
Veliko je bilo slišati o parenteralni hrani, vendar
se nihče ni vprašal, kaj doživlja otrok, ki je star
npr. osem mesecev in še nikoli ni zaužil hrane
skozi usta. Pod vodstvom ga. Marguerite
Dunitz -Scheer deluje raziskovalni tim, ki ima
nalogo, da s pomočjo staršev v treh tednih
pripravi otroka do tega, da sam položi hrano
v usta, jo prežveči in pogoltne. Za otroka je to
edinstven dosežek.

Kaj je bronhopulmonalna
displazija (BPD)?
To je oblika kronične pljučne bolezni in je
najpogostejša pri nedonošenčkih, ki so bili
rojeni mnogo prezgodaj in so daljše obdobje
potrebovali umetno predihavanje in/ali
zdravljenje z visokimi koncentracijami kisika.
Če je le možno, se otroka postopoma odvaja
od umetnega predihovanja. Pomagajo si lahko
z neinvazivno ventilacijo. Otroku namestijo
nosno masko ali nosno kanilo, ki nudi s
pomočjo nCPAP in nBiPhasic sistema podporo
pri dihanju. Pripomočki se s pomočjo direktne
povezave proizvajalcev izboljšujejo, tako da so
za otroke vedno bolj prijazni in varni. Ti otroci
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še vedno potrebujejo 24 urni nadzor, saj lahko
pride do apnee (zastoj dihanja), ki je ne more
zaznati nihče drug kot tisti, ki otroka nadzira.

za družino. Kljub pomoči patronažne službe
gre za 24 urno skrb, pozitivno voljo, pogum in
nesebično razdajanje staršev do svojih otrok.

Včasih otrok ne more nikakor zadihati sam. V
takem primeru mu lahko namestijo trahealno
kanilo. Ko je stanje stabilno, naučijo mamo
(včasih tudi očeta) vse o delovanju respiratorja,
aspiraciji in negovanju trahealne kanile. Ti
otroci gredo največkrat v domačo nego. Vse
to predstavlja velik socialni in ekonomski stres

Vedno znova občudujem njihov pogum in
nesebičnost.
Na Otroškem oddelku naše bolnišnice
sprejemamo na zdravljenje otroke, za katere
sumimo, da je prišlo do kratkega zastoja
dihanja. Takrat otroku namestimo apnea
blazinico. Glede na časovni interval blazinica
zazna negibnost otroka in sproži zelo glasen
alarm. Poleg namestitve blazinice je potreben
večkraten nadzor medicinske sestre.
Društvu Medis d.o.o smo hvaležni za podarjeno
blazinico, ki se je izkazala kot zelo dobrodošel
medicinski pripomoček na našem oddelku.

Intubiran novorojenček

Apnea blazinica

Neinvazivni način predihovanja

stroka - izobraževanje
Zdenka Seničar

Ohranimo svoje zdravje
Tako smo poimenovali interno izobraževanje, ki ga od maja letos vsak prvi in drugi torek v
mesecu organiziramo za zaposlene v naši bolnišnici in je namenjeno promociji zdravja. Program
so pripravili prim. mag. Tatjana Gazvoda, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa,
Barbara Špilek, dipl. m. s., Aleš Krajšek, dipl. inž. var. in Vlasta Pekolj, dipl. fiziot.
Za svoje zdravje smo v prvi vrsti odgovorni
mi sami in če zanemarimo zdrav način
življenja, se kaj hitro lahko soočimo s
posledicami.
Velik del programa smo zato posvetili
teoretičnemu
in
praktičnemu
usposabljanju o ergonomiji na delovnem
mestu, o preprečevanju okvar hrbtenice,
preprečevanju bolnišničnih okužb,
zagotavljanju varnosti pri delu in varstvu
pred požarom.

Ergonomija na
delovnem mestu
Če bi naše zaposlene vprašali, kaj je
to ergonomija, bi marsikdo “čukasto”
gledal. V literaturi zasledimo suhoparno
definicijo, da je ergonomija veda, ki se
ukvarja z načrtovanjem interakcije
med uporabnikom in opremo
ter prilagoditvijo delovnih mest
uporabniku. Hkrati je ergonomija
prilagoditev delovnega okolja uporabniku.
Z ustreznim ergonomskim načrtovanjem se
preprečijo poškodbe zaradi ponavljajočih
se gibov, ki se lahko sčasoma razvijejo
in povzročijo dolgotrajno delovno
nezmožnost. Namen ergonomije je
izpolnitev dveh ciljev: zagotavljanje
zdravja ljudi in povečanje produktivnosti.
Naša predavateljica, prim. mag. Tatjana
Gazvoda, dr. med., spec. medicine dela,
prometa in športa, nam je ergonomijo
razložila dosti bolj prijazno. Njeni dve uri
sta z veliko smeha in dobre volje mimo
kot bi mignil. V teoretičnem delu nam
je slikovito in z veliko primeri pojasnila,
kakšna je medsebojna povezava
delavca in njegovega delovnega mesta,
kateri so škodljivi učinki delovnega
okolja, kako razumejo vrednote

varnosti in zdravja pri delu uspešna
podjetja in kako poskrbijo za varnost
delavcev, kakšno vlogo ima pri tem
naš pooblaščeni zdravnik in katere so
njegove pristojnosti, ...
Predstavila nam je osnove ergonomije za
varnost delavcev, dinamično ravnotežje
med delavcem in delovnim mestom, analizo
delovnih obremenitev gibal na delovnem
mestu, vlogo pooblaščenega zdravnika
pri ureditvi in poteku delovnega procesa,
ergonomske rešitve – zaposlovanje
invalidov in delavcev z omejitvami, kaj
je ergonomija, ergonomija – razpon
optimalnih pogojev dela, zakaj pride do
utrujenosti, poškodb pri delu in poklicnih
bolezni, kaj omeji aktivnost mišic, kolikšna
je lahko maksimalna obremenjenost
mišic pri delu, od česa je odvisna mišična
utrujenost pri delu, zdravilo mišične
utrujenosti: počitek (aktivni, pasivni),
trajanje počitka med delom.
Spoznali smo ergonomijo na delovnem
mestu: kako dvigujemo bremena, kateri
so tipi dvigovanja bremen, prikazala je
kolenski in hrbtni tipa dvigovanja bremen,
kako zaščitimo hrbtenico pri dvigovanju
bremen in sklonjeni drži, spregovorila o
sedečem delu in delovnih položajih (kdaj
je sedeče delo primernejše, prilagoditev
dela pri sedenju, kakšna morata biti višina
sedeža in naslon za ledja, kakšna mora
biti višina delovne površine, kakšen je

Prim. mag. Tatjana Gazvoda, dr. med.
položaj pri sedečem delu, kaj je inklinacija
pogleda, zakaj moramo uporabljati vrtljivi
stol, kakšen naj bo naslon za roko, kaj je
sedeča stoja, pomen vodoravne delovne
površine, katere so zahteve za natančno
delo sede...)
Seznanila nas je s primeri dobre prakse:
kakšna naj bo drža hrbtenice, kakšna
je optimalna višina pete delovnega
obuvala, kako teža bremena vpliva
na obremenjenost hrbtenice, kakšni
sta pravilna in napačna višina delovne
površine, kako pravilno počepamo,
kako vpliva na hrbtenico višina delovne
površine nad nivojem ramen, kakšno naj
bo delo s slikovnim zaslonom, kateri so

Urejanje delovnega mesta s slikovnim zaslonom
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Preprečevanje
bolnišničnih okužb
Nekje sem prebrala, da bolnišnica ni samo
ustanova, kjer bolni ozdravijo, ampak
je tudi ustanova, kjer bolni lahko še bolj
zbolijo. Najpogostejši zaplet zdravljenja
v bolnišnici predstavljajo bolnišnične
okužbe, kar polovico vseh zapletov
zdravljenja.
Bolnišnične okužbe v naši bolnišnici nam
povzročajo kar precej glavobola, zato smo
tej temi namenili dobršen del časa. Čeprav
že vrabci na strehi čivkajo, kateri so ukrepi
za preprečevanje bolnišničnih okužb in
čeprav kar naprej poudarjamo, da je v
preventivi najpomembnejša higiena rok,
se včasih zdi, da se kar naprej vračamo
na začetek, zato moramo znova in znova
opozarjati na napake, ki jih velikokrat
naredimo nepremišljeno, zaradi rutine.

Pravilno dvigovanje bremen

Udeleženci izobraževanja
primeri dobre prakse pri premeščanju
bremen: pravilno premeščanje bremen,
pravilno dvigovanje bremena, kako pri delu
uporabimo telesno maso, kako pravilno
držimo delovni pripomoček, kako prevelika
telesna masa in vpliva na hrbtenico, kako
pomembna je zdrava prehrana za močne
kosti, kako preprečujemo osteoporozo
in s kakšnim gibanjem zmanjšujemo
osteoporozo, kakšno je zdravo spanje
za zdravo hrbtenico, pomen raztezanja
za zdravo hrbtenico, kakšna naj bo

višina delovne površine pri delu, kako
horizontalna delovna površina vpliva na
delo, zakaj so pretiravanja pri gibalnih
aktivnostih za hrbtenico škodljiva,...
Pri praktičnem usposabljanju je vsak
udeleženec preizkusil, kaj se je naučil – ali
si zna pravilno prilagoditi delovno okolje za
sedeče delo, za delo s slikovnim zaslonom,
stoječe delo, naučil se je pravilnega
počepanja in pravilnega dvigovanja in
premeščanja bremen.

Najpogostejše napake pri preprečevanju bolnišničnih okužb
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S pomočjo Barbare Špilek, dipl. m. s., glavne
medicinske sestre infekcijskega oddelka,
smo najprej obnovili splošno znanje o
nalezljivih boleznih in bolnišničnih
okužbah (kaj so nalezljive bolezni, vrste
nalezljivih bolezni, kako preprečujemo
in obvladujemo nalezljive bolezni, kako
preprečujemo in obvladujemo bolnišnične
okužbe), znanje o higieni rok (pravilnih
postopkih za higieno rok, o uporabi
osebnih zaščitnih sredstev in namenu
njihove uporabe), o poškodbah na delu
z možnostjo prenosa okužbe (predvsem,
kateri so ukrepi po poškodbi z možnostjo
prenosa okužbe), kako ravnamo s perilom
in odpadki,... Barbara nas je opozorila na
najpogostejše napake, ki jih opaža pri
našem delu.
V učni delavnici smo prikazali umivanje in
razkuževanje rok z uporabo didaktičnega
pripomočka, Barbarine »črne« skrinjice, ki
je neizprosno pokazal pomanjkljivosti pri
razkuževanju rok.

stroka - izobraževanje
dolžnosti in odgovornosti delavcev, izjavo
o varnosti in oceni tveganja, prijavljanje
in raziskavo nesreč pri delu), pravilnik o
zagotavljanju varstva pri delu pri ročnem
prenašanju bremen, obremenitve
in škodljivosti na delovnem mestu
(nefiziološke delovne razmere, škodljive
fizikalne dejavnike, škodljive kemične
dejavnikie, škodljive biološke dejavnike,
škodljive psihološke dejavnike, škodljive
socialnoekonomske dejavnike) ter nekaj
statističnih podatkov.

Dipl. med. sestra Barbara Špilek
Preizkusili smo tudi pravilno uporabo
osebnih zaščitnih sredstev in ugotovili,
da znanje, če ga ne uporabljaš vsak dan,
kaj hitro izpuhti iz glave.

S področja varstva pred požarom je
spregovoril o zakonski ureditvi varstva
pred požarom, organizaciji varstva pred
požarom v bolnišnicah, požarnem redu v
bolnišnici,o nevarnostih za nastanek požara
in ukrepih varstva pred požarom, o osnovah
gorenja in gašenja, predstavil je opremo in
napravo za gašenje, povedal je, kako poteka
gašenje požarov v specifičnih pogojih,

Luka Piko
slikovitimi filmi ter s primeri in anekdotami iz
bolnišnične prakse (npr. alarm ob pozabljenih
- zažganih hrenovkah na oddelku), ki so bili,
na našo srečo, brez posledic, vendar se na to
v nobenem primeru ne smemo zanašati.
Pri praktičnem usposabljanju s področja
varstva pred požarom na heliodromu
pred upravo bolnišnice so sodelovali
predstavniki novomeškega gasilsko
reševalnega centra, ki so najprej predstavili
vrste gasilnih aparatov - ročne gasilnike
tipa s in co2,

Pravilno razkuževanje rok

Varnost in zdravje pri
delu ter varstvo pred
požarom
Obsežno temo s področja varnosti in
zdravja pri delu in varstva pred požarom
je za usposabljanje pripravil Aleš Krajšek,
dipl. var. inž., vodja službe za varnost pri
delu v naši bolnišnici. Kako pomembno je
to področje, vemo že iz vsakdanjih izkušenj,
saj se bolj ali manj vsi enkrat srečamo s
kakšnim problemom tega področja in
potrebujemo pomoč.
Gospod Krajšek je v teoretičnem delu
predstavil področje varnosti, zdravja in
kakovosti delovanja podjetja, ekonomski
pomen varnosti, pravne vire varnosti in
zdravja pri delu (pravilnike, splošne interne
akte: - izjavo o varnosti, osebno varovalno
opremo), zakon o varnosti in zdravju
pri delu (dolžnosti delodajalca, pravice,

Trenutek resnice v »črni
skrinjici«
kako ukrepamo v primeru požara, kako naj
potekata evakuacija in reševanje.
Svoj prispevek je predavatelj dopolnil s

Po njihovem praktičnem prikazu gašenja
požarov vnetljivih tekočin, gorljivih trdih
snovi in gašenja požarov oseb s priročnimi
sredstvi smo gasili še mi. Eni so bili zelo
spretni, drugi pa smo nerodno ugotovili,
da se nam doma v primeru požara slabo
piše. V bolnišnici bomo raje sodelovali pri
klicih na pomoč in evakuaciji pacientov.

Priprava na gašenje in gašenje

Zdaj pa še mi
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stroka - izobraževanje
S pravilnim gibanjem
do lažjega bremena
Težave s hrbtenico so v sodobni družbi
zelo pogosta nadloga. Po statistikah ima
od 60 do 90 odstotkov vseh prebivalcev
vsaj enkrat v življenju bolečine v hrbtenici.
Polovica teh ljudi ima težave s hrbtenico
večkrat, številni se morajo zateči k
operacijam, pri približno desetini pa
težave s hrbtenico postanejo kronične.

Priprava na vaje za
raztezanje in ravnotežje s
fizioterapevtko Teo Kozan
Večina okvar hrbtenice nastane z leti in so
posledica številnih dejavnikov, odvisne od
tega, kako spimo in sedimo, kaj jemo in s
kakšnimi dejavnostmi se ukvarjamo, kako
dvigamo in prenašamo bremena, kako se
postavljamo po robu čustvenim stresom
doma in na delovnem mestu.
Naša hrbtenica je ustvarjena za gibanje,
upogibanje in sukanje. Gibanje v določenih
mejah je za hrbtenico zdravo, saj jo krepi,
razteza, podmazuje in hrani. Pomembno
je vedeti, kje so meje varnega gibanja,
kombinacija preventivnih ukrepov pa
nam pomaga ohranjati zdravo hrbtenico.
S pomočjo dipl. fizioterapevtk Vlaste

Bolečine v križu

So punce so delale
sklece?

Ne, ne, to
je prava
fotografija

Pekolj, Tee Kozan, Darje Pavlenč in Ljubice
Novak smo v teoretičnem delu prvič
spregovorili o tem, kaj je gibanje, kakšen
je razvoj gibanja – filogeneza, ontogeneza
(idiosinkratične lastnosti gibanja), kateri
telesni sistemi omogočajo gibanje
(kontraktilne, nekontraktilne strukture,
cžs, senzorični sistem), spoznali smo vrste
gibanja - (refleksno, spontano, zavestno),
lastnosti gibanja ali psihomotorične
lastnosti (ravnotežje, koordinacijo, moč),
kakšen je vpliv pokončne drže na telesno
zgradbo – strukturo, kakšna naj bo hoja
ali bipedalna lokomocija (skupaj smo
ugotovili, da marsikdo med nami sploh ne
zna hodit), kateri so elementi pravilne hoje
(faza stoje, faza zamaha), vloga stopala pri
hoji, predstavile pa so še nekatere telesne
aktivnosti (vadbo, hojo, nordijsko hojo).
V praktičnem delu je sledila:
• predstavitev in vadba občutenja, korekcije
in nadzora drže telesa v mirovanju in
gibanju,
• predstavitev in vadba pravilne drže pri
delu s pacienti,
• ter predstavitev in vadba vaj za raztezanje,
ravnotežje, moč, vztrajnost, stabilizacijo
trupa.

Fizioterapevtka Ljubica Novak kaže pravilno dviganje pacienta

In smo vadili
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Pri praktičnem usposabljanju smo
ugotovili, da pri premikanju in dviganju
pacientov preveč obremenjujemo roke in
hrbtenico, namesto da bi težo prenesli na
noge. In če se nam je kdaj zdelo nemogoče,
da lahko majhna in drobna fizioterapevtka
sama dvigne orjaškega pacienta iz postelje,
zdaj ni več dileme: “Treba je znat,” pravi
Ljubica. Da le ne bi tega znanja prehitro
pozabili!

stroka - izobraževanje
Vida Novinec

Odlična generacija dijakov je zaključila
izobraževanje na Srednji zdravstveni in
kemijski šoli Novo mesto
Srednja
zdravstvena
in
kemijska šola je ena izmed
organizacijskih enot Šolskega
centra Novo mesto, ki je med
največjimi in najuspešnejšimi
izobraževalnimi ustanovami v
državi. Šolski center združuje
Srednjo šolo Metlika, Srednjo
strojno šolo, Srednjo gradbeno
in lesarsko šolo, Srednjo elektro
šolo in tehniško gimnazijo,
Srednjo
zdravstveno
in
kemijsko šolo, Višjo strokovno
šolo, Medpodjetniški izobra
ževalni center ter Enoto za
izobraževanje odraslih.
V Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo
je vpisanih nekaj manj kot tisoč dijakov.
Izobražujejo se v naslednjih programih:
• bolničar negovalec – triletni
program,

Zlati maturanti
• zdravstvena nega – štiriletni
program,
• zdravstvena nega – poklicno
tehniško izobraževanje (3+2),

• kemijski tehnik – štiriletni program,
• farmacevtski tehnik – štiriletni
program,
• kozmetični tehnik – štiriletni
program.

Dijaki pri praktičnem pouku v naši bolnišnici
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stroka - izobraževanje
Dijaki programa bolničar negovalec
izobraževanje zaključijo z zaključnim
izpitom, vsi ostali pa s poklicno
maturo.
Na zaključnem izpitu opravljajo dijaki
poseg iz nege in oskrbe ter izpit iz
slovenskega jezika s književnostjo.
Junija je opravljalo zaključni izpit 26
dijakov. Vsi, razen ene dijakinje, ki se
izpitov ni udeležila, so zaključni izpit
uspešno opravili. Dijakinja Medeja Jakše
je dosegla maksimalno število točk.
K poklicni maturi je pristopilo 235
dijakov. Maturo je uspešno opravilo
225 dijakov, kar pomeni 95,7 % in uvršča
šolo nad državno povprečje uspeha na
maturi. Med uspešnimi maturanti je
bilo 11 zlatih, ki so dosegli maksimalno
število točk. Največ zlatih maturantov je
bilo v programu farmacevtski tehnik –
sedem, dva zlata sta bila na programu
kemijski tehnik in zdravstvena nega.
Odličen uspeh na maturi je doseglo
47 dijakov, od tega 12 v programu
zdravstvene nege.
Dijaki programa zdravstvene nege so
opravljali na poklicni maturi pisni in ustni
izpit iz slovenskega jezika, tujega jezika
ali matematike in zdravstvene nege ter
storitev na bolniškem oddelku. Vsi dijaki
so opravljali storitev v Splošni bolnišnici
Novo mesto na kirurškem, internem,

Dijaki pri praktičnem pouku v naši
bolnišnici
nevrološkem, ginekološko porodniškem,
pljučnem ali otroškem oddelku, kjer so
se vključili v proces zdravstvene nege na
oddelku. Na oddelku je dijake spremljal
mentor, nato so imeli še zagovor pred
izpitno komisijo. Dijaki so pokazali veliko
praktičnega in teoretičnega znanja.
Hvala vsem bolnikom in njihovim
svojcem, ki so dovolili, da so dijaki
izvajali storitev pri njih.
Hvala vodstvu bolnišnice in vsem
zaposlenim, ki ste omogočili izvedbo
poklicne mature.
Ponosni smo na uspešne dijake in jim
želimo podobne uspehe na poklicni
poti.
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Gloria Šepec

»Prostovoljnost je lepa obleka, ki človeka
kaže kot človeka«
Spet je leto na okoli in z njim
naše tradicionalno uvodno
izobraževanje
za
nove
prostovoljce pod okriljem
Splošne bolnišnice Novo
mesto, Srednje zdravstvene
in kemijske šole in Slovenske
Filantropije. Prvo soboto
v mesecu oktobru se je v
sejni sobi pljučnega oddelka
zbralo kar lepo število novih
prostovoljcev, mentorjev in
organizatorjev izobraževanja.
Letošnje izobraževanje je že deveto. Iz leta v
leto se povečuje zanimanje dijakov Srednje
zdravstvene in kemijske šole Novo mesto
za to obliko izkoriščanja prostega časa.
V šolskem letu 2012/2013 bo opravljalo

Koordinatorka
prostovoljstva v
SB Novo mesto
Jožica Rešetič

Mladi prostovoljci

Mentorica
prostovoljcev
na SZKŠ Gloria
Šepec

prostovoljno delo v Splošni bolnišnici Novo
mesto v skupini Sončki oseminšestdeset
dijakov, v skupini Pikapolonice pa okoli
deset dijakinj. V letošnjem šolskem letu
imamo tudi največ moških predstavnikov
in sicer 5 dijakov prostovoljcev.
Na začetku izobraževanja nas je v imenu
Splošne bolnišnice Novo mesto pozdravila
koordinatorica prostovoljnega dela gospa
Jožica Rešetič, ki nam je zaželela prijetno

Primož Jamšek vodi delavnico za prostovoljce
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Primož Jamšek vodi delavnico za prostovoljce
druženje in veliko dobre volje. Poudarila
je, da je vesela, ker se prostovoljno delo v
bolnišnici tako lepo razvija in da bolnišnici
veliko pomeni skrb prostovoljcev za
bolnike. Predavanje je popestril gospod
Primož Jamšek, predstavnik Slovenske
filantropije za bolnišnično prostovoljno
dejavnost, ki dijake vedno znova
skozi različne delavnice popelje v svet
prostovoljnega dela.
Gospa Zdenka Seničar je govorila o
občutkih pacienta v bolnišnici in poudarila,
kako je prostovoljno delo mladih
pomembno za bolnikovo dobro počutje
v času bivanja v bolnišnici. Na kratko se je
dotaknila tudi pravic in dolžnosti bolnikov.
Gospa Barbara Špilek je predstavila potek
prostovoljnega dela poteka na infekcijskem
oddelku. Delo mentorja in odgovornost za
delo z bolnikom je predstavila gospa Gloria
Šepec. Poudarila je pravice in dolžnosti
prostovoljcev in predstavila organizacijo
prostovoljnega dela v okviru šole in
bolnišnice. Prostovoljno delo poteka na
infekcijskem,
internem,
kirurškem,

nevrološkem in otroškem oddelku.
Prostovoljci so razdeljeni v dve skupini –
Sončki obiskujejo bolnike na prvih štirih
oddelkih, Pikapolonice pa obiskujejo male
bolnike na otroškem oddelku.

Uvodno izobraževanje smo zaključili z
ogledom vseh oddelkov, kjer prostovoljno
delo poteka.
Ponosni smo na naše dosedanje rezultate
dela, saj smo ostali edina šola v slovenskem

Obisk prostovoljcev na oddelkih
prostoru, na kateri se je prostovoljno delo v
bolnišnični dejavnosti obdržalo, predvsem
pa smo lahko ponosni, da prostovoljno delo
v naši bolnišnici opravljajo mladostniki, ki
s svojo preprostostjo, brezskrbnostjo in
predvsem mladostjo prinašajo v bolnišnico
sonce.
Skupno dopoldne in del popoldneva
smo zaključili z mislijo, da se kmalu spet
srečamo, si izmenjamo dosedanje izkušnje
in sledimo misli malega princa: “Kdor hoče
videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem
nevidno.”

Delo po skupinah
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dober tek
Danica Jožef

Zdravo, okusno in poceni
Danes so časi taki, da moramo na vsakem koraku, celo pri
hrani, varčevati. A kje naj privarčujemo? Najbolj se obrestuje,
če imamo kakšen košček zemlje, da si sami pridelamo svojo
zelenjavo in zraven kakšen sadež. Vse bolj prihajamo do
spoznanj, da je hrana, ki zraste doma, največ vredna in da dá
organizmu tisto moč, ki jo najbolj potrebuje.
kar nekaj let so nam priporočali in ponujali
zelenjavo iz daljnih dežel; saj ne rečem da
ni dobra, toda kako naj ostane zdrava in
koristna po večurnem ali celo več dnevnem
transportu! Če pa imamo malo vrta ali celo
njivo, je sveže zelenjave, ki jo bomo kar
najbolj okusno pripravili, dovolj.
Tokrat vam predlagam naslednji jedilnik:
1. grahovo juho s krompirjem, pečeno
proseno kašo, kompot;
2. Špagete v paradižnikovi omaki s sardelami
in kaprami, zeleno solato z jajcem;
3. Zelenjavno pito z gorgonzolo in lešniki.

Grahova juha iz
mladosti

mleko solimo, zavremo in vanj zakuhamo
oprano proseno kašo, ki se naj kuha
okoli 7 minut. Pečico segrejmo
na 180°. V posodi stepamo jajca
s sladkorjem in vanilijo, da masa
dobro naraste, lahko pa beljake
stepamo posebej in nato sneg
dodamo na koncu. Trdo stepemo
smetano. kuhani kaši najprej
primešamo jajčno zmes, nazadnje
previdno vmešamo stepeno sladko
smetano in sneg. Zmes naložimo v model
in takoj postavimo v segreto pečico.
Pečemo največ 15 minut. Jed ponudimo
toplo, poleg pa postrežemo kompot iz
sezonskega sadja.

Potrebujemo: sveže nabran grah (če imamo
vrsto sladkega graha, lahko dodamo nekaj
strokov), tri srednje debele krompirje,
dva korenčka, peteršilj, čebulo, olivno ali
sončnično olje.
Vso očiščeno in zrezano zelenjavo stresemo
v lonec, kjer smo na olju popražili čebulo,
premešamo in ko se nekaj časa duši in
zadiši po grahu, prilijemo vodo ali juho,
solimo in kuhamo okoli 20 minut. Za
zgostitev lahko uporabimo dve žlički riža.
Preden juho postrežemo, dodamo sveže
narezan peteršilj.

Pečena kaša
Potrebujemo: 3 kavne
skodelice prosene kaše,
0,5 do 1 l mleka, 3 jajca, 2
dcl sladke smetane, ščep
soli, 3 žlice sladkorja, 1
vanilij, malo limonine
lupinice.

Špageti v
paradižnikovi omaki
Potrebujemo: pol kg svežih ali zamrznjenih
sardel, 1 do 2 žlički moke, 2 pločevinki
pelatov
ali
svežega
paradižnika, nekaj kaper, sol,
žlico sončničnega ali oljčnega
olja in pol kilograma kuhanih
špagetov na zob.
Zamrznjene sardele odtalimo,
sveže očistimo (odstranimo
glavo in drobovino, luske),
oplaknemo v slani vodi

in povaljamo v moki. V širši, višji ponvi
segrejmo olje in v njem na hitro opečemo
pomokane sardele. Prestavimo jih na
krožnik in malo ohladimo. V isto ponev
zlijemo pretlačene pelate in jih nekoliko
ogrejemo. Pečenim sardelam odstranimo
hrbtenico in rep, meso na grobo razkosamo
in dodamo k paradižniku, previdno solimo,
dodamo kapre in nazadnje kuhane špagete.
Premešamo in
ponudimo z
zeleno solato,
na katero smo
zrezali v trdo
huhan jajček.

Pita
Za testo bomo potrebovali: 20 dag moke, 1
jajce, 10 dag masla, žlico kisle smetane, sol,
nekaj žlic mrzle vode. Za nadev: 2 nadzemni
kolerabici, 2 korenčka, pol cvetače, 10 dag
gorgonzole ali kakšen drug sir s plemenito
plesnijo, sol, muškatni orešček, timijan, 2
jajci, 1 dcl mleka, 1 dcl smetane za kuhanje,
pest grobo narezanih lešnikov.
Zamesimo testo in ga damo počivat.
Pečico segrejemo na 200°. Vso zelenjavo
očistimo (korenček ostrgamo, kolerabico
obrežemo, cvetačo natrgamo na cvetke)
in blanširamo v slani vodi nekaj minut,
uporabimo tudi liste kolerabice in steblo
cvetače). model za pito namastimo in
obložimo z razvaljanim testom, nanj
naložimo blanširano zelenjavo in koščke
sira. Posebej stepemo jajca s smetano
in mlekom ter začinimo. Z mešanico
prelijemo zelenjavo, jo potresemo z
lešniki in postavimo v pečico, kjer se naj
peče 30 minut. Ponudimo toplo, lahko kot
samostojno jed, ali pa s poljubno solato.
Pa dober tek.
Viri: fotografije - www.mojirecepti.com
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Kati GRABNAR, čistilka, 10.4.2012
Tanja MESOJEDEC, čistilka, 10.4.2012
Marinka KAFERLE, čistilka, 10.4.2012
Jožica FRANKO, čistilka, 10.4.2012
Lidija RAZDRH, srednja medicinska sestra, pripravnica,
16.4.2012
Ida SEDLAR, srednja medicinska sestra, pripravnica, 16.4.2012
Barbara URBANČ, srednja medicinska sestra, pripravnica,
16.4.2012
Ivana DAVIDOVIĆ, srednja medicinska sestra, pripravnica,
16.4.2012
Irena LUŽAR, srednja medicinska sestra, pripravnica,
16.4.2012
Mojca KULOVEC, srednja medicinska sestra, pripravnica,
16.4.2012
Vanja PERKO, srednja medicinska sestra, pripravnica,
16.4.2012
Biljana NIKITOVIĆ VRANIĆ, dr.med., specializantka
anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne
medicine
Monika GORENC, srednja medicinska sestra, 3.5.2012
Lidija GOLOBIČ, srednja medicinska sestra, 3.5.2012
Rok ROZMAN, diplomirani inženir laboratorijske biomedicine,
pripravnik, 15.5.2012
Žiga KORELEC, dr.med., specializant radiologije, 1.6.2012
Ivana KADIĆ, dr.med., pripravnica, 1.6.2012
Alja Bernarda PAVLIN, dr.med., specialistka pediatrije,
1.6.2012
Mateja VRTAR, srednja medicinska sestra, pripravnica,
1.6.2012
Sara ŠAVOR, srednja medicinska sestra, pripravnica, 1.6.2012
Barbara VESELIČ, srednja medicinska sestra, pripravnica,
1.6.2012
Kemal JAZAVAC, tehnik zdravstvene nege, pripravnik,
1.6.2012
Vedrana HARAMBAŠIĆ VUJANOVIĆ, dr.med., specializantka
interne medicine, 1.6.2012
Karmen GRIVEC, diplomirana fizioterapevtka, pripravnica,
4.6.2012
Katja KULOVEC, kuhinjska pomočnica, 8.6.2012
Suzana ŠETINA, kuhinjska pomočnica, 11.6.2012
Klaudija KOCJAN, srednja medicinska sestra, pripravnica,
13.6.2012
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Sabina ANDERLIČ, srednja medicinska sestra, pripravnica,
13.6.2012
Vanja BRULC, srednja medicinska sestra, pripravnica,
13.6.2012
Maja ŠEST, srednja medicinska sestra, pripravnica, 13.6.2012
Tea ŽARN, srednja medicinska sestra, pripravnica, 13.6.2012
Tomaž KOSTANJŠEK, tehnik zdravstvene nege, pripravnik,
13.6.2012
Jernej PROGAR, diplomirani zdravstvenik, 11.6.2012
Aleksandra BEVC, zdravstvena administratorka, 21.6.2012
Andrej LAPOŠA, dr.med., specializant splošne kirurgije,
1.7.2012
Klavdija STRAJNAR, dr.med., pripravnica, 1.8.2012
Bojan KOSTIĆ, dr.med., specializant anesteziologije in
reanimatologije, 1.8.2012
Aleš TERČEK, delavec v službi za čiščenje, transportna in
kurirska dela, 1.8.2012
Aleš POVŠIČ, delavec v službi za čiščenje, transportna in
kurirska dela, 1.8.2012
Miha HOČEVAR, delavec v službi za čiščenje, transportna in
kurirska dela, 1.8.2012
Zoran DAVIDOVIĆ, delavec v službi za čiščenje, transportna in
kurirska dela, 1.8.2012
Eva BAHOR, dr.med., pripravnica, 1.9.2012
David BELE, dr.med., pripravnik, 1.9.2012
Marko KUŽNIK, dr.med., pripravnik, 1.9.2012
Zorica CVETOJEVIĆ, dr.med., specializantka nevrologije,
1.9.2012
Vladimir DIMITRIĆ, dr.med., specializant interne medicine,
1.9.2012
Reina DOVČ DIMEC, dr.med., specialistka interne medicine,
17.9.2012

Odhodi:
Saša ŠTRAVS, diplomirana medicinska sestra, pripravnica,
11.3.2012
Simona SAMIDE, dr.med., pripravnica, 31.3.2012
Melita ROŽMAN, dr.med., pripravnica, 31.3.2012
Jožica PAPEŽ, čistilka, 31.3.2012
Vincenc DULAR, univ.dipl.inž.el., vodja službe za investicije,
upokojitev, 30.4.2012
Nada VUČKOVIĆ, zdravstvena administratorka, upokojitev,
30.4.2012
Metka KOVAČIČ, babica, upokojitev, 30.4.2012
Marija VIDIC, medicinska sestra, upokojitev, 30.4.2012
Tatjana MURN, zdravstvena administratorka, upokojitev,
30.4.2012
Peter KLOBČAR, vodja za področje vzdrževanja, upokojitev,
30.4.2012
Karmen ROMOZI, dr.med., pripravnica, 30.4.2012

kadrovske novice
Bojan VOGLAR, dipl.inž.rač. in inf., sistemski administrator,
3.5.2012
Lučka DAJČMAN, medicinska sestra, upokojitev, 29.5.2012
Dušanka GRGIĆ, višja fizioterapevtka, upokojitev, 1.6.2012
Simona FINK, zdravstvena administratorka, 17.6.2012
Barbara FISCHINGER, dr.med., pripravnica, 30.6.2012
Ana STRAJNAR, dr.med., specializantka pediatrije, 30.6.2012
Milanka SIMENDIČ, dr.med., 30.6.2012
Pavlina LOGAR, medicinska sestra, upokojitev, 1.7.2012
Bogdanka BANJAC, medicinska sestra, upokojitev,
10.7.2012
Dragana KOKALOVIĆ, srednja medicinska sestra, 15.7.2012
Marija DEŽAN, strežnica, upokojitev, 15.7.2012
Marija PEZDIREC, srednja medicinska sestra, pripravnica,
15.7.2012
Sabrina TATAREVIĆ, srednja medicinska sestra, 17.7.2012
Kata NIKOLIĆ, višja medicinska sestra, upokojitev, 28.7.2012
Zlata REBOLJ, dipl.m.s., pomočnica direktorice za
zdravstveno nego, upokojitev, 30.7.2012
Marija MIHELIN, farmacevtska tehnica, upokojitev,
30.7.2012
Terezija PUCELJ, laboratorijska tehnica, upokojitev,
31.7.2012
Nina GRUBAR, magistra farmacije, pripravnica, 31.7.2012
Vedrana HARAMBAŠIĆ VUJANOVIĆ, dr.med., specializantka
interne medicine, 31.7.2012
Tatjana TANASIĆ, dr.med., 31.7.2012
Boštjan GOSNIK, dr.med., pripravnik, 31.7.2012
Jožica VIDIC, strežnica, upokojitev, 5.8.2012
Dušanka POLIMAC, medicinska sestra, upokojitev, 8.8.2012
Erika ŽELJKO, srednja medicinska sestra, 9.8.2012
Cvetka SRPČIČ, višja medicinska sestra, upokojitev,
29.8.2012
Nadica ŠALINGER, finančno računovodska delavka,
upokojitev, 31.8.2012
Erna HOSTNIK, laboratorijska tehnica, upokojitev, 20.9.2012
Cvetka RIFELJ, zdravstvena administratorka, upokojitev,
23.9.2012

Diplomirali so:
Na Visoki šoli za zdravstvo v Novem mestu so diplomirali in
si pridobili strokovni naslov DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA/DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK

Valerija VRBAN, 7.2.2012
Miha BERK, 29.3.2012
Mateja RAJK, 5.4.2012
Matija JAKLIČ, 24.4.2012
Tanja TURK, 22.5.2012
Slavko PEKLAR, 22.5.2012
Na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomirala in
si pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA

Mateja PELKO, 29.5.2012

Na Fakulteti za zdravstvene vede v mariboru je diplomirala in
si pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA

Damjana DROBNIČ, 10.7.2012

Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu je
diplomiral in si pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI
DRUŽBOSLOVNI INFORMATIK

Peter VOGLAR, 29.8.2012

Naša pot ne vodi po mehki travi. To je gorska steza s številnimi
skalami. Vendar pa vodi navzgor, naprej, proti soncu.

(Ruth Westheimer)

Mateji Pelko vse þestitke ob diplomiranju.
Sodelavci intenzivne terapije


!
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Čestita
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kadrovske novice
Informacije o kadrovskih
spremembah
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 18/12, z dne 9.3.2012, so
bili za mandatno dobo 4 let imenovani naslednji
predstojniki oddelkov in vodje medicinskih služb ter
glavne medicinske sestre oddelkov:
predstojnik internega oddelka
• prim. Rafael KAPŠ, dr.med., specialist interne in intenzivne medicine

predstojnica ginekološko-porodniškega oddelka
• Mirjam GRADECKI, dr.med., specialistka ginekologije in porodništva

predstojnica otroškega oddelka
• Tatjana PAVLIN, dr.med., specialistka pediatrije

predstojnica dermatovenerološkega oddelka
• mag. Valerija BALKOVEC, dr.med., specialistka dermatovenerologije
in flebologije

predstojnica infekcijskega oddelka
• Tatjana REMEC, dr.med., specialistka infektologije

predstojnik otorinolaringološkega oddelka
• Štefan SPUDIČ, dr.med., specialist otorinolaringologije

predstojnica očesnega oddelka
• Cvetka OBERČ, dr.med., specialistka oftalmologije

predstojnica laboratorija
• asist.dr. Danijela FURLAN, univ.dipl.inž., spec.med.biokem.

predstojnica lekarne
• Cvetka BALKOVEC, mag.farm., spec.

vodja službe za fizioterapijo
• Vlasta PEKOLJ, dipl.fiziot.

glavna medicinska sestra kirurškega oddelka
• mag. Jožica REŠETIČ, dipl.m.s., univ.dipl.org., spec.

glavna medicinska sestra internega oddelka
• Karmen JANEŽIČ, dipl.m.s.

glavna medicinska sestra ginekološko-porodniškega
oddelka
• Darinka HROVAT, dipl.m.s.
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Imenovanje v. d. pomočnice
direktorice za zdravstveno
nego
Mag. Jožica REŠETIČ, dipl. m. s., univ. dipl. org., spec.,
glavna medicinska sestra kirurškega oddelka, je bila
imenovana za vršilko dolžnosti pomočnice direktorice
za zdravstveno nego v Splošni bolnišnici Novo mesto za
čas od 01. 08. 2012 do imenovanja novega pomočnika
direktorja za področje zdravstvene nege v Splošni
bolnišnici Novo mesto, vendar najdlje do 31.12. 2012.

Soglasje Vlade RS k imenovanju
direktorice Splošne bolnišnice
Novo mesto
Vlada Republike Slovenije je na 30. redni seji dne 20.
09. 2012 dala soglasje k imenovanju Mire RETELJ za
direktorico Splošne bolnišnice Novo mesto za mandatno
obdobje štirih let.

glavna medicinska sestra pljučnega oddelka
• Stanka LUKŠIČ, dipl.m.s.

glavna medicinska sestra otroškega oddelka
• Gordana ROŽMAN, dipl.m.s.

glavna medicinska sestra infekcijskega oddelka
• Barbara ŠPILEK, dipl.m.s.

glavna medicinska sestra otorinolaringološkega
oddelka
• Danica LUKŠIČ, dipl.m.s.

glavna medicinska sestra očesnega oddelka
• Marta BLAŽIČ, mag. zdravstvene nege

glavna medicinska sestra anesteziološkega oddelka
• Bernarda HROVAT, dipl.m.s., spec.

glavna medicinska sestra COB-a
• Barbara LUŠTEK, dipl.m.s.

glavna medicinska sestra centralne sterilizacije
• Nataša PILETIČ, dipl.m.s.

glavna radiološka inženirka
• Anica RIBIČ, dipl.inž.rad.

ČESTITAMO!

kulturne drobtinice

Njen zlati nasmeh
Naš stalni sodelavec Toni Gašperič je v začetku maja v metliškem kulturnem domu
predstavil novo knjigo, ki jo je naslovil Njen zlati nasmeh. To je njegov deveti
izdelek, v katerem je natisnjenih triindvajset humoristično - satiričnih zgodb,
ki govorijo o napakah, stranpoteh in barabijah strankarskih, vladnih in drugih
veljakov. Njihova protiutež so povsem vsakdanji ljudje, ki so nemalokrat naivni do
bolečine, saj znova in znova nasedajo lepim besedam, obljubam in puhlicam.
Ne izučijo jih ne prevare ne ropanja,
tolovajem
odpuščajo
ponarejanja
dokumentov, laganja in še vrsto drugih
barabij. Ostajajo, čeprav oropani, okradeni
in ogoljufani, ponižani in osramočeni pošteni, pripravljeni pomagati sočloveku.
V ponorelem svetu, kjer vlada in usodno
vpliva na življenja denar, najdejo lepoto v
ptičjem petju, v pomladno razcvetenem
regratu, v otroških očeh, v toplem stisku
roke. Ostanejo ponosni in vzravnani
kljub temu, da jih ni malo, ki jih spravljajo
na kolena z izgubo delovnih mest, s
poniževanji, z odvzemanjem osnovnih
človeških vrednot in pravic.
Gašperičev slog pisanja je takšen, da je
bralec vseskozi na tanki črti med smehom
in jokom. Je poln čustev, nežnih odtenkov,
zanimivih primerjav in nepričakovanih
obratov ter zaključkov. V besedilih
prevladujejo optimizem, namigi in tiho
prepričanje ter upanje, da vse le ni tako
črno in da je na tem našem ljubem svetu
še vedno več dobrih kot slabih ljudi. Le
odprto srce je treba imeti, pa jih boste
našli. Največkrat živijo čisto blizu nas, a kaj,
ko je najbliže najteže videti. Tako je tudi s
srečo: iščemo jo zunaj sebe, svoja hitenja in
tavanja umirimo šele takrat, ko spoznamo,
da je vse, kar kaj velja v našem domu, na
našem dvorišču, da je v nas. Zunaj nas je
velik svet, še večje vesolje, sta svetloba in
tema, je ozonska luknja in je volk, ki bi rad
pojedel Rdečo kapico.
Gašperičev jezik je bogat, poln prispodob,
primerjav, obarvan z mavričnimi barvami,
je poezija v prozi. Vidi se, da se avtor ne
zadovolji s prvo besedo, ki mu pade na
pamet, ampak da poišče izraze, ki do
potankosti pričarajo odtenke čustev,
zaznav in miselnih tokov, ki se porajajo

Toni Gašperič z belokranjsko
novinarko Verico Marušič

v nas. Po naši volji ali brez nje.
Vsega nam res ni treba vedeti in
razumeti.
Njen zlati nasmeh je čtivo, ki ni za
površnega bralca. K zgodbam je
treba pristopiti, ko imamo čas za
branje, ko se hočemo nagraditi,
ko smo pripravljeni poslušati
tišino v sebi in zunaj sebe, ko smo
se pripravljeni hihitati drugim in
samemu sebi, ko smo si pripravljeni
priznati, da je živeti neizmerno
lepo.

Toni pri podpisovanju knjige

Kjer je Toni, ne sme manjkati muzika
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Breda Benkič

“Hodil po zemlji sem naši”
Utrinki s fotografske razstave

Splošna bolnišnica
Novo mesto

Na predvečer nekdanjega dneva
mladosti v maju je v restavraciji naše
bolnišnice prvič postavila na ogled
svoje fotografije upokojena medicinska
sestra Milka Krese. Zgodbe in utrinke iz
narave je poimenovala “Hodil po zemlji
sem naši” in nas v družbi sodelavcev in
prijateljev povabila na sprehod.
Pred nami se je odprla narava z nešteto
obrazi: razigrana spomladi, prijazno
lenobna poleti, zasanjana v jesenskih
barvah in čudno spokojna pozimi, v vseh
svojih odtenkih pa kot malo odmaknjena
od vsakdanjega vrveža, kjer se nam
neprestano nekam mudi in kjer nenehno
hrepenimo po nečem... Po čem že?

vas prijazno vabi

mu
V progra

elovali
bodo sod

na otvoritev
razstave fotografij

HODIL PO ZEMLJI

učenci osnovne
šole

SEM NAŠI,

DRSKA

avtorice

MILKE KRESE,

ki bo v četrtek,

pod vodstvom
mentorice
Majde Nemanič.

24. maja 2012,
ob 19. uri
v restavraciji bolnišnice.

Povabilo na razstavo

Metoda je povezovala program, v katerem so sodelovali učenci OŠ Drska

Povabljenci se zbirajo
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Z dolgoletno predstojnico Sonjo
Steklasa
Avtorici razstave zadnji dve leti čas teče
bolj počasi in nekatere, nekoč tako
pomembne reči, mogoče zdaj niso več
tako pomembne. V največje veselje ji je,
ko s fotoaparatom v roki sledi življenju,
dogodkom v naravi in trenutke, ki se več
ne vrnejo, iztrga pozabi časa. In pri tem
neskončno uživa.
želi, da bi se pri ogledu njenih fotografij
tudi nam čas ustavil, da bi zdrseli v svoj
mir, se vrnili k naravi, k ljudem.

Kdo je Milka Krese?
že kot otrok je rada prepevala, nastopala in
ustvarjala. Po mami je podedovala veščine
šivanja, po očetu pa smisel za fotografijo.
končala je srednjo zdravstveno šolo in
se zaposlila v naši bolnišnici na internem
oddelku. Orala je ledino novo nastalega
dializnega oddelka, za kar je prejela
plaketo bolnišnice. Prepevala je z narodno
zabavnimi ansambli, sedaj pa že več let
poje v krkinem mešanem pevskem zboru.
Rada potuje, bere, rada ima morje.
Obiskovala je tečaj fotografije in nastala je
prva razstava. Letos je obiskala tudi tečaj
igranja kitare, zato si pri naslednji razstavi
lahko obetamo še solo pevsko točko.
„Treba je delat,“ pravi, “za novo znanje ni
nikoli prepozno.”

Milkine fotografije z razstave
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Silva Mohorčič

Jok, ihta bes...
Jok ne pomaga,
vraga,
res ne pomaga.
Ihta kot nevihta,
kratka, a srdita.
Vse vre...
Bes,
v notranjosti divja burni ples.
Stres...
lahko te raznese,
a človek še več prenese.
Tiha jeza...
to je bolečina,
srce hira,
Duša umira.
Zakaj jok ?
Pride sam,
od ihte , besa,
to je produkt telesa.
Solza za cel potok je že.
Biseri dragoceni,
rodijo se v bolečini.
Žal,
nič ne pomaga.
Vse mine,
jok, jeza ,
in tudi bolečina.

Težko pričakovan dan
Gledaš me,
a me ne vidiš.
Poslušaš me,
a me ne slišiš.
Pride dan,
ki je težko pričakovan.
Želim si tišino,
tvojo bližino.
Ker šesti čut imam,
tvoje misli brati znam.
Teh misli se bojim,
pa vseeno hrepenim.
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Metka Kuplenk
Čakam še vedno,
kolikor je potrebno.
Verjamem, da pride dan,
ki je težko pričakovan.
Misli tvoje so skrivnostne,
modrosti polne.
Kako se odločiš, veš le sam,
jaz pa še kar upanje imam.

Praprotno seme
Šla sem na potep
in padlo mi je praprotno seme v žep.
Kresna noč je bila,
sploh se nisem zavedala.
Nisem mogla verjet,
slišala sem živalski klepet.
Malo sem postala in poslušala.
Živali so se pogovarjale,
bolje rečeno,
pritoževale.
Povedale so,
da je hudo.
Z ljudmi je res težko.
Lovijo za zabavo,
streljajo za šalo.
S plenom se potem bahajo.
Prave lovske govorijo,
one se pa smejijo.
Da imajo ljudje sploh srce,
dvomijo,
ker tako ga lomijo.
Slišala sem tudi lepe reči.
Kako košuta in jelen dvorita si.
Jeleni se trudijo okoli njih,
vse dokler ne osvojijo jih.
Drobne
mravljice
sem
tudi
poslušala,
kako rada bi jim košček sladkorja
dala.
Ena je jokala,
ker jim je človeška noga zarod
pomendrala.
Hitro mravljišče obnovijo,
za novo poskrbijo.
Nekje daleč je medved godrnjal,
da skoraj nič ni spal.
Mislim,
da moč semena že malo pojenjuje,
moje prisluškovanje se končuje.
To se le enkrat v letu zgodi,
čeprav ne verjamejo vsi.

SONCE
Če svet bi hkrati obsijalo
in sončne žarke
v vsa srca poslalo,
ogrelo čustva bi ljudem,
izpilo solze vsem očem.

LJUBEZEN
Ljubezen je sreča, je luč v temi,
iskra, ki tli, gori in živi.
Ljubezen je vroča kot plamenica,
ki boža srce in radostna lica,
je hrepenenje,
je poželenje.
Ko se, nežna, razigra,
ti poljub na lica da.

ŽIVLJENJE
Življenje je roman,
ki ga človek piše sam.
Zato ne obžaluj
in ne smili sebi se,
ker vse, kar zgodi se,
z namenom je.
Raje veselo v nebo poglej
in se nasmej.
Poglej:
življenje lepo je.

ozrimo se nazaj
Cirila Gradišar

Srečanje maturantk prve generacije
ŠZD Novo mesto
Pisalo se je leto 1963, ko je bila v Novem
mestu ustanovljena Šola za zdravstvene
delavce. V prvi letnik je bilo po
sprejemnih izpitih vpisanih za en razred
dijakinj iz vse Slovenije. Vpisana sta bila
tudi dva fanta, vendar sta se po dveh
mesecih prepisala na Ekonomsko šolo.
Prvi ravnatelj je bil Miroslav Vute, za njim
pa profesor Jože Škufca. Prvo leto smo
gostovale na vajenski šoli, drugo leto so
nas sprejeli v prostore gimnazije, zadnji
dve leti pa smo že bili v novozgrajeni
stavbi ekonomske in zdravstvene šole,
kjer smo tudi opravljale maturo. Kabinet
za učenje praktičnega pouka smo imele
v stavbi stare rehabilitacije. Naši dnevi so
bili dolgi, brez prostega časa za kakšne
izvenšolske dejavnosti. Praktični pouk za
nabiranje znanja ob pacientu smo imele
vsak dan od 6. do 11. ure dopoldne, potem
smo šle hitro na kosilo in nato popoldne
v razred k teoretičnemu pouku. Poleti
smo imele mesec dni obvezne prakse,
brez plačila, brez kosil ali malice, brez
povrnitve stroškov za prevoz, vendar
smo se veselile vsakega dne, ko smo
svoje znanje lahko nadgradile. Pacienti
so bili z nami zadovoljni, saj smo se jim
res posvečale.
Prišlo je leto 1967 in meseca junija smo
opravljale praktični in teoretični del
mature. Predmetov za maturo je bilo kar
veliko, morda pa je bilo najpomembnejše
to, da je vsaka dijakinja naključno izbrala
pacienta, s katerim je preživela cele
štiri dni, ga spremljala na njegovi poti
zdravljenja in potem zaključila praktični
del pred komisijo s posegom, ki ji je bil
dodeljen.
***
Tako je bila matura za nami in letošnjega
24. maja se je prva generacija maturantk
že desetič zbrala na obletnici mature.
Bilo nas je enaindvajset. Da srečanje
ne bi bilo samo klepet ob kosilu,
poskušam druženju vsakokrat dodati kaj
posebnega. Letos je bil temu namenjen

Ena »gasilska« pred vhodom v šolo

Spet v šolskih klopeh
ogled Srednje zdravstvene in kemijske
šole v Novem mestu.
Pred vhodom v šolo so nas pričakale
dijakinje in dijaki Srednje zdravstvene
in kemijske šole v svojih uniformah.
Njihov pozdrav ob sprejemu je bil zares
presenečenje in takoj smo poskrbeli za
»gasilsko« fotografijo.

Popeljali so nas v eno izmed njihovih
učilnic, kjer nas je na tabli pričakal napis:
GENERACIJA MATURANTK 1963 - 1967.
Sedle smo v klopi in se spet počutile
kot šolarke. Gostitelji so za nas pripravili
program, ki ga je z nagovorom začela
Marija Račič: «Prisrčno dobrodošli na
Srednji zdravstveni in kemijski šoli.
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ozrimo se nazaj
z Mojco Simončič prikazali oživljanje in
uporabo defibrilatorja.
Ogledali smo si tudi novo pridobitev
– kuhinjo za učenje priprave dietne
prehrane.
Pri povratku nas je čakalo novo
presenečenje.

Nagovor Marije Račič
Pšenična polja se zlatijo v prelepi
majski naravi, ivanjščice in šmarnice so
zagotovilo, da prihaja pomlad. Dolga je
pot učenja in vzgoje, saj je dela od plenic
do človeka veliko in še več. Srečni smo,
ker vsi tukaj zbrani živimo in delamo
za življenje, za šolo, za danes, jutri in
pojutrišnjem. Lepo je spoznanje, da
je znanje vrednota in veliko človeško
bogastvo.«
Pozdravila sta nas tudi direktor šolskega
centra g. Štefan David in ravnatelj
Srednje zdravstvene in kemijske šole g.
Miran Grom.

Heidi Starešinič
Mojca Simončič je predstavila delo
in življenje na šoli, Vida Novinec pa je
predstavila teorijo in prakso strokovnega
dela.
Potem smo se razdelile v skupine, da
smo si lahko ogledale specialne učilnice
za zdravstveno nego. V učilnici za ZN
otroka nam je Blažena Berus skupaj z
dijaki 2. letnika predstavila učenje v tej
učilnici, dijaki 3. letnika z Vido Novinec so
prikazali nekaj svojega znanja v učilnici
za ZN odraslega bolnika, v učilnici za ZN
in PP pa so nam dijaki 3. letnika skupaj

Učiteljica dietetike in zdrave prehrane
Marija Lovše nas je skupaj z dijaki in
njihovimi starši pogostila z domačimi
dobrotami
(raznim
pecivom,
belokranjsko pogačo, sokovi, kavo...)
Za zaključek tega čudovitega srečanja
smo prejeli darilo – našo uokvirjeno
maturantsko fotografijo, srce z izvezenim
datumom srečanja in obletnice mature
ter obesek.
Marije Račič se je ob zaključku srečanja
poslovila z naslednjimi besedami:
»Hvala, ker skupaj z vami praznujemo in
obujamo spomine, kajti dlje kot gremo,
več lepih sledi pustimo za seboj. Lepa
dejanja so tista, ki nekomu pomagajo, da
postane bolj srečen, da se veseli sonca,

Zaradi odsotnosti prve medicinske
sestre, zaposlene na šoli, g. Marjane
Dobovšek, nas je pozdravila g. Jožica
Rolih.
Da je življenje lepo, da je življenje pesem
in smeh, nam je zapela dijakinja Heidi
Balkovec. Da je življenje tudi ples, sta
nas prepričala Aljaž Starešinič in Manca
Kump. Oblečena v belokranjsko nošo sta
nas povabila, da smo skupaj zaplesali
Lepo Anko.
In še ni bilo konec. Predstavile so se
medicinske sestre. Marija Račič nam je
predstavila razvoj šole od l963 do danes,

Učilnica za ZN otroka
ki spremeni vse, česar se dotaknemo, v
zlato. Pomoč drugim je naše največje
zadovoljstvo. Vaše življenje naj bo eno
samo zlato pšenično polje, obdano s
srečo in zdravjem. Naj ostanejo še dolgo
spomini na današnji dan. Srečno.«

Učilnica za ZN odraslega bolnika
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Učilnica PP

V imenu vseh maturantk se vsem,
ki so kakorkoli prispevali k našemu
čudovitemu
druženju,
iskreno
zahvaljujem. Morda se drugo leto ob
praznovanju 50 letnice Zdravstvene šole
Novo mesto zopet snidemo.

prejeli smo

Pripravila Nina Vidiček

Kaj je raj?
Raj je stanje, a ne kraj.
Vanj ne moreš odpotovati.
V njem si ali nisi – danes.
Raja ni v prihodnosti,
ni časoven pojem.
V njem ne boš, če nisi - danes.
Raja ne boš dobil, ker ni darilo.

Moraš ga narediti sam - danes.
Moraš ga stkati sam - danes.
Raja ne moreš čakati, ker ne potuje.
Ne moreš k njemu potovati, ker ni postaja.
On je stanje tvojega duha, tvoje zavesti,
on je odraz tvoje dobrote,
on je sestavljen iz tvoje ljubezni,

on je tvoje ogledalo,
on je tvoja resnica,
on je smisel tvojega življenja.
Narejen je iz lepote tvoje duše.
Majhen je toliko,
kolikor je majhna tvoja ljubezen.
Velik je toliko,
kolikor je velika tvoja ljubezen do drugih.
Vir: Povzeto s spleta

53

prejeli smo
Pripravila Nina Vidiček

Odstranitev klopa

Nasmejte se modrosti najmlajših
Raje imam mamino sestro kot svojo. mamina sestra je moja
teta, moja sestra mi ni pa nič.

Če kljub preventivnim ukrepom na svoji ali
otrokovi koži najdete prisesanega klopa, vam
bodo morda v pomoč naslednji nasveti.

moja mama ima otročička v trebuhu, samo ne vem, kako ga je
pogoltnila.

Virus, ki ga klop lahko prenaša, je termolabilen. Pri visoki
temperaturi koagulira tako kot beljak v jajcu. Najvarnejši način,
da ga nevtraliziramo in se izognemo morebitni okužbi je, da
klopa zažgemo. Res zveni kot scenarij iz Ramba, vendar sta
trenutna bolečina in nekaj rdečice veliko manjša agresija za telo
kot preventivna kura antibiotikov. Če ne marate ognja, lahko
posežete po ledu. V lekarnah prodajajo posebne pripravke s
tekočim dušikom, ki klopa zamrznejo. Potem ga boste lahko
odstranili, ne da bi tvegali.

ko se dva zaljubljena prvič poljubita, takoj padeta in se ne
dvigneta najmanj eno uro, lahko pa tudi več.

Vse druge strategije mazanja, vlečenja s pincetami in obračanja
niso varne, kadar gre za okužene klope, in lahko le povečajo
možnost za okužbo.

Starejši, ko je človek, dražji so njegovi zobje.

In še en koristen nasvet, kako se izognemo temu nevarnemu
zajedalcu, ki nas lahko, če je okužen, spremeni v invalida.

Enkrat sem bila tako bolna, da sem imela 40 kil temperature.

Pred odhodom v naravo se namažite z olivnim oljem, v katerega
ste nasuli zdrobljeno SmREkOVO SkORJO. Skorjo smrekovega
debla najprej malo popraskate stran (zgornji del, kak milimeter,
zavržete, potem pa z nožem zarežete do debla in za slabo pest
skorje najprej narežite nožem in potem zdrobite v možnarju za
zelišča. Natresite v približno 1dcl hladno stiskanega olivnega
olja.
Ta vonj bo preverjeno odgnal klope, ker jim vonj po smreki
zelo smrdi. Jaz si smrekovo olivno olje natočim v izpraznjeno
stekleničko za stik (od deodoransa) in si namažem noge,
roke, vrat…povsod, kjer je koža nežna in mehka. Preverjeno
pomaga.
Vir:
Povzeto s spleta.

Na mame se ne vpije, mame so koristne.

Polotok je otok, ki še ni do konca napravljen.
babica je debela, ker je polna ljubezni.
Jaz bi tako rada imela še enega brata, pa mama uporablja
tampone.

Deklice ne morejo stoje lulati, ker se nimajo za kaj držati.

A morajo mame tudi jesti travo, da jim iz prsi priteče mleko?
Na marsu je življenje. A to je samo hipotenuza.
Izraelci so napravili zlato tele, ker niso imeli dovolj zlata za
zlato kravo.
Švicarske krave imajo pretežno za izdelavo čokolade.
Prebivalci Sardinije se imenujejo Sardine.
Da je res dobra, mora biti medicinska sestra popolnoma
sterilna.
Zdravniki pravijo, da so smrtonosne bolezni najhujše.
ko se je rodil moj mlajši brat, so ga morali dati v akumulator.
metulj je insekt iz družine helikopterjev.
Najbolj koristna žival je svinja. Od nje lahko vse uporabimo,
meso od spredaj in zadaj, kožo za čevlje, ščetine za ščetke in
ime za zmerjanje.
Razlika med vasjo in mestom je ta, da je trava v vasi iz enega
dela, v mestu je pa prekinjena.
Akvarij je malo stekleno morje, kjer živijo domače ribe.
Alimentacija je plača za otroke, ko se oče odseli.
Posvojitev je boljša od rojevanja. Tako lahko starša sama
izbereta otroka in jima ni treba imeti tistega, ki sta ga dobila.
Vir: prispelo po elektronski pošti
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Pripravila Nina Vidiček

O SREČI
Prepričani smo, da bo naše življenje boljše,
ko se bomo poročili,
imeli otroka, pa še enega…
Potem čakamo, da bodo otroci dovolj veliki…
Potem mislimo, da bo bolje, ko se bodo osamosvojili…
Pa da bo bolje, ko bo šlo dobro našemu življenjskemu sopotniku…
…imeli bomo lep nov avto, pa veliko hišo in bomo šli na počitnice.
Pa, ko bomo v zasluženem pokoju…
V resnici pa je najboljši trenutek za srečo … takoj in sedaj…
Če ni sedaj, kdaj pa bo?
Življenje je polno dolžnosti in izzivov…
sami se moramo odločiti, da je še čas za srečo sedaj.
Vedno mislimo, da se bo končno začelo… pravo življenje.
Toda vedno je na poti kakšna ovira, kakšen problem,
ki ga je potrebno rešiti takoj,
neodložljiv opravek, neporavnan dolg.
Potem se bo pa življenje res začelo!!
A resnična ovira na naši poti je le naš način življenja.
Do sreče ne vodi nobena pot.
Sreča je pot.
Sreča je vsak trenutek našega življenja.
Je pa lahko še večja:
če to življenje delimo s kom, ki ga imamo radi, ki nas ima rad in je tako
poseben, da deli svoj čas z nami in se skupaj zavedava, da čas ne čaka.
Zato nehajmo čakati,
da bomo končali študij,
da nam bodo zvišali plačo,
da se bomo poročili,
da bomo imeli otroke,
da bodo otroci zapustili dom…
Ampak bomo preprosto uživali,
ker je petek,
ker je sobotno jutro,
ker je nedelja,
ker je pomlad, poletje, jesen ali zima.
In smo se odločili,
da bo to najboljši trenutek…
za našo srečo.
Sreča je pot, smer… in ne cilj.
Za srečo ni potrebno veliko.
Dovolj je , če znamo ceniti
vsak majhen trenutek,
kot da bi bil najlepši v našem
življenju.
Sreča je, da smo… in da znamo
zaželeti srečo.
Vir:
Povzeto s spleta.

Krkini krvodajalci
na odvzemu krvi v
naši bolnišnici
Pod sloganom »Tudi dobrodelnost je del
nas« je med 16. in 21. aprilom 2012 potekal
Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Ena
od številnih aktivnosti, organiziranih v ta
namen, je bila tudi krvodajalska akcija v naši
bolnišnici.
Krkini krvodajalci
s poslovno
direktorico Miro
Retelj in strokovno
direktorico Lučko
Kosec

Krvodajalec je tudi
predsednik uprave
Krke g. Jože Colarič

Krvodajalka med
odvzemom krvi

V krki ima krvodajalstvo dolgoletno tradicijo. Več kot tisoč
krkinih delavcev vsako leto najmanj dvakrat daruje kri. Povabilu
k darovanju krvi ob krkinem dnevu humanosti in prostovoljstva
se je odzvalo več kot 200 krvodajalcev, ki so kri darovali v CTD
v Novem mestu, Ljubljani in Ljutomeru in skupaj zbrali okrog
90 litrov krvi.
Vir: http://www.krka.si/sl/medijsko-sredisce/novice/
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Marjanca Čegovnik

Udeležba članov
Sindikata ZSV in
SDVZN na splošni
stavki
Splošna stavka javnega sektorja je v Splošni
bolnišnici Novo mesto potekala 18. aprila
na delovnih mestih in na zbornem mestu
stavkajočih, del splošne stavke pa je potekal
tudi izven zavoda, pred Rotovžem na Glavnem
trgu in na ploščadi med zdravstvenim domom
in upravo.
Stališče Sindikata delavcev v zdravstveni negi in Sindikata
zdravstva in socialnega varstva Slovenije je bilo, da je stavka
ostala edino sredstvo za dosego ciljev, saj s pogajanji ni bilo

Priprave pred odhodom na Glavni trg

Pred Rotovžem
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moč doseči dogovora z vlado. Vsi smo se zavedali težke finančne
in gospodarske situacije v naši državi in smo se bili pripravljeni
pogovarjati o nujnih varčevalnih ukrepih, vendar nas je motilo
dejstvo, da bodo predlagani ukrepi najbolj prizadeli socialno
najšibkejše.
Z vladne strani smo pogrešali konkretne predloge na prihodkovni
strani proračuna, saj predlagani vladni ukrepi temeljijo v večini
na zmanjševanju pravic zaposlenih v javnem sektorju in socialno
ogroženem sloju prebivalstva.
V bolnišnici smo stavkali vsi, razen tistih, ki se za stavko niso
opredelili in so ta dan opravljali delo. Z notranjo organizacijo smo
zagotovili, da je delo potekalo normalno, razen v specialističnih
ambulantah, ki delujejo v dopoldanskem času, zato smo paciente
prenaročili na drug termin. Bolnikom smo zagotavljali nujno
medicinsko pomoč, zdravstveno nego in oskrbo oziroma vse
storitve zdravstvene nege, katerih opustitev bi vodila v poslabšanje
zdravstvenega stanja bolnikov.
S stavko smo zahtevali ohranitev pravic javnih uslužbencev iz
veljavnih kolektivnih pogodb, takojšnjo odpravo 3. in 4. četrtine
plačnih nesorazmerij, ohranitev povračil stroškov in sprejem
standardov in normativov za področje zdravstvene in babiške
zdravstvene nege.
V zdravstvu še vedno nimamo pravilnika o standardih in
normativih, ki so nadvse pomembni za zagotavljanje kakovostnih
zdravstvenih storitev in s katerim bi bili določeni elementi za
sistemizacijo delovnih mest, hkrati pa bi bolniku zagotavljali
največjo možno stopnjo varnosti. Zlasti v zadnjem času, ko je
očiten vse večji razkorak med potrebami bolnikov in razpoložljivim
kadrom, smo izpostavljeni vse večjim obremenitvam. Ob
nespremenjenem obsegu zaposlovanja se programi zdravstvenih
storitev povečujejo. Zaradi pomanjkanja časa, nenehnega hitenja
in preobremenjenosti se ne moremo posvetiti našim bolnikom
tako, kot bi bilo potrebno in to lahko slabo vpliva na kakovost.
S stavko smo želeli opozoriti nase, želeli smo opozoriti, da
obstajamo in nismo, kot zadnje čase vse pogosteje poslušamo,
paraziti, ki živimo na račun drugih, temveč trdo delamo za plačilo,
ki ga prejemamo. Vsi se zavedamo, da je potrebno varčevati,
vendar ne za vsako ceno.

Na heliodromu
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Gloria Šepec in Mojca Simončič

Dan za spremembe 2012
Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli se aktivno ukvarjamo s prostovoljnim
delom že od leta 2004. Trenutno poteka prostovoljno delo v Splošni bolnišnici
Novo mesto ter v domovih dolenjske regije (Dom starejših občanov Novo
mesto) in Posavja (Dom starejših občanov Trebnje, Krško, Brežice in Impoljca).
Prostovoljno delo opravlja več kot 80 dijakov naše šole.
V mesecu aprilu smo se pridružili vseslovenski akciji Dan za
spremembe, ki je letos potekala pod geslom »Ne prepuščaj
se toku, spreminjaj tudi ti – premagujmo osamljenost«.

Profesorica Elizabeta Vardijan

Dejavnosti, ki smo jih pripravili:
1. V torek, 17. aprila 2012, smo obiskali DSO Trebnje, kjer smo imeli
stojnico, po sobah poklepetali s starostniki ter jim podarili nekaj
naše pozornosti in skromna darilca.
2. V petek, 20. aprila 2012, smo obiskali DSO Impoljca, kjer je
potekal Dan za spremembe z naslovom »Na svetu nismo sami –
skupaj ohranimo naš planet«. Druženje v obliki delavnic, iger in
izdelovanja plakatov je potekalo od 10. do 13. ure.
3. V soboto, 21. aprila 2012, smo v kirurški knjižnici prvič do sedaj
izvedli bralno čajanko s profesorico Elizabeto Vardijan na temo
»Kako rad imam svoje telo«. Aktivnost je potekala od 10. ure do
11.30 ure.
4. V soboto, 21. aprila 2012, smo obiskali starejše v DSO Krško, kjer
smo z igranjem družabnih iger in deljenjem majhnih pozornosti
poskušali premagati osamljenost starejših pod geslom »Družimo
se – nisem rad sam«. Druženje je potekalo od 10. do 13. ure.
5. V sredo, 25. aprila 2012, smo imeli v hodniku med oddelkoma za
kirurgijo in ginekologijo stojnico, kjer smo delili različne izdelke in se
predvsem pogovarjali z mimoidočimi, štiri prostovoljke pa so obiskale
vse bolnike na oddelkih, kjer poteka prostovoljno delo, in jim s prijazno
besedo podarile spominek. Aktivnost je potekala od 10. do 12 ure.

Pripravili smo kar nekaj
dogodkov, s katerimi smo želeli
poudariti pomen druženja,
medgeneracijskega sodelovanja
in ohranjanja vrednot, ki so v
današnjem času že pozabljene.
Prostovoljci so skupaj z gosti
obiskali bolnike in starostnike
v zdravstveno - socialnih
ustanovah, jim namenili toplo
besedo in podarili skromno
darilce z lepimi željami.

Pacienti so prišli na bralno čajanko
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Zala Smole

Dijaki novomeške gimnazije o medicini
Dijaki
tretjega
letnika
Gimnazije Novo mesto smo
se v sklopu projektnega
tedna
pod
mentorstvom
profesorice Tatjane Durmič
udeležili delavnice z naslovom
Medicina. Namen delavnice
je bil seznaniti udeležence z
nekaterimi vejami medicine
in jim omogočiti samostojno
seciranje živalskih organov.
Prvi dan smo si v Splošni bolnišnici Novo
mesto ogledali predstavitev Mateje
Globokar, dr. med., ki nam je predstavila
sestavo, vlogo in delovanje ledvic ter nas
seznanila z vzroki in znaki delne in popolne
odpovedi tega organa. Po predstavitvi
smo si ogledali oddelek za dializo, kjer
smo ob razlagi medicinske sestre spoznali
naprave in postopek dialize. Nato je bil
na vrsti ogled centralnega operacijskega
bloka. Vsi smo bili na trnih, kaj nas čaka.
Pred vstopom smo se morali preobleči v
posebna oblačila, si nadeti kape in obuti
posebne čevlje, da v prostore ne bi vnašali
bakterij iz drugih prostorov v bolnišnici.
Skupaj z medicinsko sestro smo si ogledali
potek nekaj operacij, predstavila pa nam
je tudi zanimive kirurške instrumente. Za
konec sta nam Renata Hribar, dr. med. in dr.
Kurnik natančno in zanimivo predstavila
delo anesteziologa. Bili smo presenečeni
nad tako pestrim in zahtevnim delom.
Večina nas si do takrat ni predstavljala
tako velikega pomena anesteziologa pri
zdravljenju bolnikov.
Drugi dan je bil posvečen patologiji,
seciranju in transfuziji. Obiskala nas je
Nada But Cigler, dr.med., spec. patolog, ki
nam je opisala delo patologa in citologa,
svoje vsakdanje delo, različne postopke
za postavitev diagnoze ter nam pokazala,
kako se secirajo srce, ledvice in pljuča.
Najprej nam je demonstrirala sekcijo,
nato pa smo lahko poskusili še sami, kar
je bila odlična priložnost, da smo na lastne
oči videli, kako so omenjeni trije organi
zgrajeni ter kje in kaj se v njih nahaja. Po
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sekciji smo se odpravili v Transfuzijski
center Novo mesto, kjer smo izvedeli
nekaj o zgodovini transfuzije in kako je
ta veja medicine napredovala do danes.
Medicinska sestra nam je pokazala, kako
se določi krvna skupina, videli pa smo še
sobo za odvzem krvi, prostor s shranjenimi
krvnimi komponentami in še nekaj aparatur
ter pripomočkov, ki jih uporabljajo na tem
oddelku.

Delavnica je bila razgibana in zelo poučna.
Zanimiva je bila še posebno za tiste, ki jih
podrobneje zanima človeško telo ali pa so
želeli izvedeti kaj več o različnih poklicih
v medicini.
Zahvaljujemo se vsem, ki so nam delavnico
omogočili ter so tako zaslužni, da smo
se z delavnice vrnili navdušeni in polni
pozitivnih vtisov.

Mateja Globokar, dr. med., predstavlja oddelek za dializo

Gimnazijke pred COB
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Center za transfuzijsko
dejavnost Novo mesto
Transfuzijska medicina je medicinska
stroka, katere poslanstvo je zdravljenje
bolnikov s pripravki iz krvi. Ustrezni
nadomestki za kri žal ne obstajajo in edini
vir te življenjske tekočine so prostovoljni
krvodajalci. V zahvalo za njihov neprecenljiv
dar, ki rešuje in izboljša življenje mnogih, 4.
junija obeležujemo Slovenski dan krvodajalcev, 14. junija
pa Svetovni dan krvodajalcev.
Prostovoljni krvodajalci nas lahko na Centru za transfuzijsko dejavnost (CTD) Novo
mesto obiščejo vsak delovni ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 10.30 ure.
Poleg dela s krvodajalci pa CTD Novo mesto zagotavlja nemoteno preskrbo s
krvjo in komponentami krvi bolnikom Splošne bolnišnice Novo mesto ter opravlja
imunohematološko testiranje bolnikov, nosečnic in samoplačnikov.

V okviru reorganizacije transfuzijske službe v Sloveniji je bil oddelek za transfuziologijo 1.
marca 2008 priključen Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in se kot njegova
dislocirana enota preimenoval v Center za transfuzijsko dejavnost Novo mesto. Vodenje
Centra je takrat prevzela Vesna Hrašovec, dr. med., spec. transf. med., od 1. marca 2012 pa
njeno delo vodje CTD Novo mesto nadgrajuje Šimc Mojca, dr. med., spec. transf. med.
V drugi polovici junija 2012 se je pričela že težko pričakovana prenova prostorov Centra. V
času prenove bomo vso svojo dejavnost opravljali na začasni lokaciji in sicer v 3. nadstropju
stavbe Internega oddelka. Upamo, da bo prenova potekala po načrtovani časovnici in da
vas bomo v prihodnji številki Vizite že lahko povabili na ogled prenovljenih prostorov.
Kolektiv CTD

foto: Klara Hrovat

Transfuzijska postaja, kot
je bila prvotno imenovana,
je bila v Novem mestu
ustanovljena v začetku leta
1957. Zaradi pomanjkanja
lastnega stalnega kadra je
delovala le od 28. januarja
do 15. avgusta 1957.
Potrebe po tej dejavnosti
so zelo naraščale, zato je
Postaja ponovno pričela
delovati 19. oktobra 1960.
Prvotno so bili prostori
nameščeni v kletnem delu
Ginekološko - porodniškega
oddelka Splošne bolnišnice
Novo mesto, ki se je takrat
nahajal še na levem bregu reke Krke. Leta 1969 se je postaja preimenovala v Oddelek,
leta 1972 pa se je preselil v nove prostore stavbe kirurškega oddelka. Stalni kadrovski
zasedbi se je takrat pridružila tudi zdravnica Ludvika Baraga Žiberna, dr. med., spec.
transf. med., ki je vodila oddelek do svoje upokojitve leta 2007.
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Zdenka Seničar

Po sledeh londonskega pisma
Kolumne gospe Jane Valenčič Londonsko pismo v reviji Jana vedno rada prebiram. Avtorica zanje
izbira zelo zanimive teme, v katerih se najde ali se bo še našel vsakdo od nas. Spomnim se tiste o
nasilju nad starostniki v britanskih domovih za starejše, ko sem se pretresena spraševala, koliko
je tega pri nas, konkretno tudi v zdravstvu. In potem sem nekje sredi maja naletela na kolumno
z naslovom Postelje za Dolenjce, v kateri je gospa Valenčič slikovito prikazala svojo izkušnjo z
bivanjem v naši bolnišnici, ki je nobeden od zaposlenih ne bi mogel opisati bolje.

Londonsko pismo v reviji Jana
Tako je napisala gospa Jana Valenčič:
***
»Te dni sem preživela v grozljivki z imenom
Interni oddelek Bolnišnice Novo mesto. Kot
piše nad vrati, je poslopje postavil cesar
Franc Jožef in od takrat ni doživelo omembe
vredne investicije, z izjemo dvigala in nekaj
klimatskih naprav, ki niso prispele brez
boja. Do minimuma okleščeno osebje dirka
od ene bolniške sobe do druge kot film na
dvojni hitrosti. Na urgenci se od časa do časa
kakšni Rominji strga, da divja po hodniku
in glasno kolne med apatičnimi bolniki in
svojci. Interna je eno najmanj seksi področij
medicine: starčki, srčni, pljučni, ledvični
bolniki, diabetiki. Hropljenje, odvajanje
telesnih tekočin, ljudje na koncu, vozički,
odvažanja, privažanja, intima bolnikov je
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izpostavljena pogledu. Edina svetla točka
te luknje je osebje, od zdravnikov do
snažilk. Samo s predanostjo zdržijo v
tem okolju. Noben bife ne bi mogel delati
z majhnim straniščem za moške, ženske,
paciente, obiske, metle, aparate, stekleničke
za uriniranje in še kaj. Stranišče uporabljajo
pacienti, ki imajo srečo, da se lahko privlečejo
do tja. Drugi, odrasli ljudje, tudi taki, ki so kaj
pomenili, morajo lulati in kakati v plenice.
Ob premalo osebja ni časa, da bi paciente
dvigali na sobna stranišča, pa stari ljudje
hitro pozabijo na refleks in se za vedno
vrnejo v plenice. Koliko je vredno človeško
dostojanstvo, gospod minister za zdravstvo?
Pričakujem, da boste sistem testirali, preden
ga oklestite. Predlagam 24-urno ležanje v
plenici, mokri in v lastnem blatu, na bolniški
postelji tega oddelka. Pacienti ležijo v sobah
z osmimi posteljami, razmaknjenimi za
laket. Postelje so podobne vojaškim iz prve
svetovne vojne, za žimnice mogoče jogiji, ki so
videli boljše čase. Sestre si lomijo hrbte, kadar
paciente dvigajo v sedeč položaj. Oddelku,
na katerega sem prišla v
podporni vlogi, nameravam
kupiti novo posteljo in rada bi
preskrbela še preostalih 16. V
tej regiji je dovolj ljudi, ki lahko
plačajo po eno posteljo za
bolnišnico, v kateri se rojevajo,
zdravijo in umirajo Dolenjci. Jih
že iščem.«

Blazina za
preprečevanje razjed

***
kakšne so razmere za paciente in za
zaposlene na Internem oddelku, vemo
vsi v bolnišnici. In smo čakali in upali, da
bo naša Interna le dočakala boljše čase, se
pravi, nove prostore in s tem novo opremo,
ker je v praksi na žalost tako, da se ne
splača vlagat v staro, ker bo enkrat »itak«
vse novo. Ta enkrat pa se odmika in odmika
že 30 let, pacienti in zaposleni pa morajo
»vmesni« čas preživljati v zares nemogočih
pogojih. Še zdravemu bi bilo težko, kaj
šele bolnemu. Silno mi je všeč ideja, naj bi
politiki testirali zdravstveni sistem, ki so ga
ustvarili, preden sprejemajo ukrepe. koga
bi povabili k nam? Pred časom je enega od
poslancev skoraj pobralo, ker mu je bilo
v bolnišnici prevroče, za vse anonimne
paciente, brez zvez in denarja, da bi si
plačevali nadstandard, in za bolnišnice,

Bolniška postelja, ki sta jo gastroenterološkemu
oddelku poklonili Eka in Jana Valenčič
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pripravili: Meta Kovačič in Natalija Novak

kjer še osnovnih pogojev ne moremo
zagotavljati, kaj šele nadstandard, pa jim
je tako vseeno.
Gospa Valenčič pa je v juliju
gastroenterološkemu odseku Internega
oddelka v imenu svoje mame Eke
Valenčič zares podarila električno
posteljo z ustreznim ležiščem,
Infekcijskemu oddelku pa dve blazini
za preprečevanje razjed.
V drugem delu Londonskega pisma,
objavljenem julija letos, je nato zapisala:
***
»Služba, ki je sama ne bi sprejela, je vodenje
slovenske bolnišnice v teh časih. Nehvaležna
in neizvedljiva, je pa to tudi čas izzivov in
sprememb. Kod drugod, postajajo tudi
slovenske institucije odvisne od individualnih
pobud, od podpore od spodaj, od malih
ljudi, kar je dobro. Novomeški bolnišnici
poklanjam posteljo po njihovem izboru, ki
stane 3000 evrov, kar je visok znesek, vendar
ne toliko, da ga ne bi zmogli ozaveščeni
posamezniki (posebno tisti, ki sodijo med
najbolje plačane v državi) ali skupine ljudi,
prepričanih, da posamezniki lahko nekaj
naredimo za boljše skupno dobro. Pa to
Slovenci že razumete?
Tako meni Pomembni Mož Dolenjske: »Glede
donacij posameznikov lahko rečemo le
to, da sta humanost in srčnost vrednoti,
ki zadevata posameznika in nanjo, žal,
nimamo posebnega vpliva.« Kar ni res. Vsak
posameznik lahko vpliva z zgledom. Tako
3000 evrov poklanjam oddelku, na katerem
ne bom ležala, v mestu, kjer ne bom živela,
ker verjamem, da lahko meni neznanim
osebam, pacientom in osebju, malo
izboljšam razmere. Prosim le, da me nihče
več ne obklada s pokroviteljskimi »željami
za veliko uspeha pri vašem dobrodelnem
udejstvovanju«. Gospod naj raje še sam
prispeva posteljo za bolnišnico svojega
kraja. V teh časih lahko vsak od nas, vsaj v
malem, omili razčlovečenje svoje nacije. S
svojim žepom.«

Utrinki z otroškega
oddelka
Igralci Košarkarskega kluba Krka na obisku
23. maja so otroke na našem oddelku z obiskom ponovno prijetno presenetili košarkarji
kk krka.
Njihov obisk je vedno zelo zanimiv za vse bolne otroke in prav tako tudi za njihove
starše. košarkarji so z otroki in starši prijazno poklepetali, jih obiskali po sobah, v
spomin so jim poklonili majice s svojim podpisom in se z njimi fotografirali.
gotovo imajo zdaj precej več navijačev!
Trener Aleksander Sekulič
in košarkarja Jure Balažič
in Jure Lalić

Kaj vprašaš svojega idola

Dobre želje Jureta Lalića,
pa še majica...jaz bom kar
še bolan

***
Tako rada bi ta sestavek zaključila z željo:
naj zgledi vlečejo. Pa bodo res?
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Nova znanja o probiotikih
Zdrava al´ ne,
otrokom je
polepšala dan
S peko pice smo na otroškem oddelku zaključili celoletni projekt
»Od zrna do kruha.« Otroci vseh starosti so z navdušenjem
»opremili« svoj del pice, še raje pa so ga kasneje pojedli. S
pogovorom in izdelovanjem plakatov o zdravi prehrani in
načrtovanju lastnih jedilnikov smo utrdili znanje o zdravi prehrani,
kuharska pozornost pa jim je popestrila bolnišnični dan.

V pričakovanju predavanj

Spoznavali smo
zdravo prehrano...

...in spekli pico
V mesecu maju
smo zaposleni
na Otroškem in
Prof. dr. Rok Orel s predstojnico otroškega P o r o d n i š k e m
oddelku Sb Novo
oddelka
mesto prisluhnili
predavanju prof.
dr. Roka Orla, predstojnika kO za gastroenterologijo na Pediatrični
kliniki UkC Ljubljana, in predstavitvi ge. beti kutnar, predstavnice
medisa, d.o.o. Tema letošnjega srečanja in druženja je bila
učinkovitost in uporabnost probiotikov.
Probiotiki v zadostni količini ugodno vplivajo na naše zdravje.
koristni so ob jemanju antibiotikov, saj z jemanjem le-teh ubijemo
kar polovico dobrih bakterij. Določeno vrsto probiotikov je za
preprečevanje drisk primerno jemati tudi na potovanjih v tujini.
Po zanimivem predavanju smo prijetno popoldne v veselem
razpoloženju zaključili z večerjo v Vili Otočec.
Moja bo najboljša
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Vrtec VIDEK in Vrtec METKA
na obisku

Donacija Namiznoteniškega
kluba Krka
V torek, 4. 9. 2012, je v Športnem centru Otočec je potekal 1.
krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo moških v namiznem
tenisu - standardna divizija. Na Otočcu je zmago slavil Bojan
Tokić, udeleženec OI London 2012, njegove zmage pa sta se
razveselili tudi ga. Mira Retelj, direktorica SB Novo mesto, in ga.
Tatjana Pavlin, dr.med, predstojnica Otroškega oddelka SB Novo
mesto. Ob tej priložnosti sta Namiznoteniška zveza Slovenije
in Namiznoteniški klub Krka Novo mesto Otroškemu oddelku
bolnišnice darovali 500 EUR, zbranih na dobrodelni dražbi.

Vrtec Videk na obisku

Donacija otroškemu oddelku

Otroci iz Vrtca Metka so tudi zaplesali in zapeli

Zahvala
Otroci otroškega oddelka bolnišnice se
zahvaljujemo:

Spoznavamo
otroški oddelek

• RDEČIM NOSKOM za njihove vesele mesečne
obiske,
• TEI PERŠIČ in njeni mamici, TANJI JEREB in ge.
ŠUBIC za podarjene igrače,
• LUKI JANCU za podarjene knjige in ANDREJU
VOVKU za podarjene risanke in filme.
• Prav tako se zahvaljujemo za pomoč OSEBJU
PRALNICE, računalničarju MIHI, mizarjema
FRANCIJU in VIKIJU, vzdrževalcu BRANKU in
vsem ELEKTRIČARJEM.
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obiskali smo
Jure Marolt

Sicilija
Sedimo v mali dnevni sobi,
trije: dva moška, ki na mizi
zbirata pločevinke laškega in
dekle, ki se še vedno ukvarja
s prvim kozarcem domačega
jegra. In za morebitno
destinacijo predlaga Malto,
ki jo mi, trezne moške glave,
zaradi takojšnjih asociacij
z mondiali, collegiumi in
tovrstnimi neljubimi rečmi,
takoj zavrnemo. Gremo dalje.
Morje in nekam južno. Okej,
kaj pa Sicilija?

denarce rentamo Fiat Punto s petimi vrati.
Palermo je ena velika zmešnjava in precej
neprijetna izkušnja. Ko parkiramo našega
Punta, izza vogala pristopita dva sumljiva
modela črne barve, eden od njiju pa
prijazno pove: »We watch the car for you, no
worry.« Po nekaj vprašujočih medsebojnih
pogledih stisnemo možaku pet evrov v
roko, tako, za njegov trud. »During the day,
white people,« še pristavi.

Pregledamo lete in nizkocenovni Ryanair
pravi, da nas pripelje do tja in nazaj za
borih šestdeset evrčkov. To bi šlo. Datum?
Med prvomajskimi prazniki, preden nam
varčevalni vladni ukrepi speljejo drugi maj
pred nosom. Pridružita se še dva. Na srečo
je med nami tudi oseba, ki je zaposlena
v gradbeništvu in tako seveda poseduje
Mastercard. Neverjetno, koliko lažje se
človek loči od denarja, če ta pred njim ni
v fizični obliki!

Nedolgo zatem – urico, dve, kdor spi med
vožnjo, tega namreč ne šteje – prispemo
v Cefalu. Povsem druga zgodba, prelepo
mestece s prilegajočo se plažo. Temperatura
je poletju primerna, prijetnih dvajset plus,
rahel piš vetra. Ozke ulice, stara pročelja
hiš, primerljiva s tistimi piranskimi. Hiter
skok v vodo (ki je imela, po ostri bolečini,
ki sem jo začutil v svoji moškosti, sodeč,
približno sedemnajst stopinj) in prelestno
poležavanje na mivki. Zdaj, fanta in dekleti,
smo pa res na dopustu!

Priletimo v četrtek zvečer, ko sonce že
zahaja in se njegov odsev v vsej romantični
moči odbija od morja, medtem ko
pristajamo blizu Palerma. Za bolj praktično
mobilnost peterice za sorazmerno nizke
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Neverjetno olajšanje nas prevzame, ko je
zjutraj avto še cel. Zavarovali ga navkljub
gorečemu prepričevanju namreč nismo.
Palermo v dnevni svetlobi ne spremeni mojega
mnenja – to je asfaltiran Žabjak. Pardon,
Brezje. Alo, bre, kako je že? Sedemo v avto in
se odpeljemo dalje, lepši kulisi naproti.

(Kulinarični utrinek: polnjeni kaneloni iz
mečarice)

Taormina
Pripeljemo se v Taormino, ki je bila do
nedolgo tega nekakšen skriti dragulj Sicilije
– dokler ga niso odkrili ruski evri, tako
da se danes na dolgo in široko kupujejo
tamkajšnje posesti. Nam je za prenočišče
uspelo izbrati najmanj zavidljivo med
vsemi. Samo fotografije na Hostelworldu
so bile mnogo bolj privlačne! Potrpimo,
druge ni. Spimo slabo, saj jogiji premorejo
trdnost preluknjanih vodnih postelj. Ko
poizkušam zaslediti svoj obraz v umazanem
ogledalu, nad njim opazim sledeči napis:
Please, wait for, twenty seconds for water,
warm, thanks. Ahhh …

Na Etni
Odpeljemo se na Etno, največji živeči vulkan
z nadmorsko višino 3323 metrov. Lepa
številka, primerna za PIN kodo. Ker sem
človek pretežno družboslovnega izvora,
se ne bom spuščal v vse te mikrokozmične
obrazložitve megalomanskih razsežnosti.
Vem samo to, da naj bi bilo zgoraj mrzlo
in me je sonce ožgalo ter da so za prevoz
na najvišji med vrhi – ostali pohodi so
bili seveda zastonj – zahtevali 60 evrov.
Malo morgen! Popoldne preživimo na
še eni must see sicilijanski plaži – Isola
Bella. Po napornem pohodniškem dnevu
smo se ga zvečer, kot se za prave turiste

obiskali smo
spodobi, napili na osrednjem
mestnem trgu.

Siracusa
Naslednji dan nas je pot
vodila do Siracuz, kjer smo si
ogledali grški amfiteater, ki
ga prenavljajo, in rimskega,
ki se ga ne splača ogledati. O
poliglotizmu domačinov priča
tudi naslednji dvogovor s
pakririščnikom: »Italiano?« me
vpraša. »No,« mu odgovorim.
»English?« vnovič poizkusi.
»Of course,« veselo pristavim.
»Good morning,« (že ta začetek
je bil sumljiv, saj je bila ura
dve popoldan) vzpodbudno
začne in nadaljuje. »Alora, noi
abbiamo molto …« Italijan
pojmuje angleški jezik tako, da
bolj počasi govori italijansko.
In ima identičen naglas, kot
kapitan Alberto Bertorelli iz Alo alo-ja. »My
beautiful lajdi.« Gremo raje na plažo. Počasi
nam že zmanjkuje sončne kreme.
Za večerjo se ustavimo v Ragusi. Mesto
je sestavljeno iz dveh delov, starega in
novega, ki sta se z velikim mostom združila
šele pred nedavnim.
(Kulinarični užitek: dve kepici sladoleda,
ena jogurt amarena in druga nutella, ki
je dejansko le nutella, ki jo poznamo iz
nam tako ljubih kozarčkov – mrzlo sladka
orgazmična sladica)

Agrigenta
Pripeljemo se v Agrigento, naše prenočišče
za naslednja dva dni – in prvo, ki je

res spanju primerno. Naslednji dan se
odpravimo na ogled templjev, kjer je
kamenja, kolikor ti srce poželi. Potegnemo
do Turške obale, bela terasasta obala, ki sta
jo skozi daljše obdobje izoblikovala veter
in voda. Turki pa niso preglavic povzročali
le Petru Klepcu, ampak so redno pristajali
tudi na tej obali, zato to ime.

Castellmare del Golfo
Zadnje tri dni smo pretežno preživeli v
prelepem mestecu Castellmare del Golfo.
Zameriti mu gre le dejstvo, da je bil naš bed in
breakfast na vrhu mesta, ki se je strmo spuščal
proti morju. Obiskali smo naravni rezervat
Zingaro (kar, v dobesednem prevodu, pomeni
cigan) kot turisti per excellence. Na pet urni
pohod smo se podali v sumljivi
obutvi in s plastenko vode
za pet ljudi ob konstantni
sončni pripeki. Obupani in
suhih grl smo zato zaužili
tudi vodo, ki menda
zna povzročiti določene
nevšečnosti. Tako, enkrat
kasneje. Če se na tem mestu
še kaj premakne, seveda
obvestimo. Ta rezervat je
poln prelestnih zalivčkov
in najbolj čiste vode, kar jih
je kdaj uzrlo moje oko.

(Kulinarični utrinek: kapeleti v lososovi
omaki)
Neizmerno všeč mi je italijanski način
prehranjevanja. Glavni razlog, zakaj so
pregovorno tako lepih linij, je ta, da nikoli
ne jedo hkrati krompirja in mesa. Krompirja
se nasploh radi izogibajo. Njihovo kosilo
zgleda nekako takole: predjed, ki so
najpogosteje bruschette – prva jed,
tradicionalno pašta – druga jed, ki je samo
meso ali riba – solata – sladica. Obvezno še
kozarec ali dva vina in liter vode, z ali brez
mehurčkov. Za kosilo pa si vzamejo dve uri
svojega dneva.
Čas je bil za povratek. Če preživiš let z
Ryanairom in dopust na Siciliji, si menda
domala nesmrten. Sicer pa nobene
Cose nostre in podobnih reči. Najbolj
nevarne na Siciliji so, podobno kot v
naši kokoški, ženske za volanom. Sicilija
je sicer za približno četrtino večja od
Slovenije in premore skoraj trikrat toliko
prebivalcev, natančneje 5,5 milijona. In
več kot potujem, bolj opažam sledeče:
ljudje so povsod bolj prijazni, kot pa so
doma. Neverjetno. Razen v Nemčiji, tam
so prototip negostoljubnosti. Odličen
dopust za sorazmerno nizek budžet za
vse tiste, ki imajo raje naravo kot velika
mesta in ki dajo več na ljubi mir kot
gnečo povsod. Kot bi rekel Sicilijanec na
socialnem omrežju: Aj lajk!
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Športniki SZSV bolnišnice smo še tretjič
pometli s konkurenco
V Umagu so junija letos potekale 12.
mednarodne športne igre Sindikata
Zdravstva Hrvaške, ki jih je odprl minister
za zdravje Rajko Ostojić. Sodelovalo je 20
zdravstvenih zavodov, 186 ekip in 350
tekmovalcev v enajstih disciplinah. Člani
Sindikata Zdravstva in Socialnega Varstva
Splošne bolnišnice Novo mesto smo se
iger udeležili šestič in dosegli velik uspeh.
Po treh zaporednih skupnih zmagah smo
OSVOJILI PREHODNI POKAL V TRAJNO
LAST.

Najhitrejša športnika
Boljši kot Barca

Na podelitev smo se še posebej dobro
pripravili. Oblečeni v majice z napisom
„Novo mesto - mesto situl„ smo vse
udeležence iger pogostili s cvičkom, našim
dolenjskim posebnežem. S promocijo
Dolenjske smo na vse prisotne naredili
zelo lep vtis. Ponosni smo, da smo edina
slovenska ekipa, ki ima v lasti tudi pokal
Fair-play.
Borili smo se kot levi.
Za vse uspehe se moramo zahvaliti
direktorici gospe Miri Retelj, ki nas
vzpodbuja k promociji bolnišnice skozi
šport in k vsestranski pripadnosti zavodu.
Lansko leto nas je s torto obiskala v Umagu
na zaključku, letos pa je pripravila sprejem

Tile so nevarni...streljajo
Osvajale so z igro in stasom
športnikov na upravi z velikooo torto in
pijačo. Med sladkanjem smo že kovali
načrte za naslednje leto, kako bi ogoljufali
recesijo, da nas ne bi preveč udarila po
žepu.

Vrv so vlekli fantje...in dekleta
Skupni zmagovalci iger
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Prehodni pokal smo dobili v trajno last...

Na sprejemu pri direktorici
bolnišnice

DONATORJI EKIPE SZSV SB NOVO MESTO NA ŠPORTNIH IGRAH
UMAG 2012
Udeležba na mednarodnih športnih igrah v Umagu prinaša velike finančne in materialne stroške, zato se zahvaljujemo vsem
donatorjem, ki so podprli našo ekipo. To so:

Splošna bolnišnica Novo mesto, Medinova d. o. o., Potnik - turizem Martina Krivec Novo
mesto, TIC Novo mesto, Mestna občina Novo mesto, Popravilo drobne gostinske opreme Kastelic Nina Grosuplje, Šiviljstvo Tanja Simčič Črnomelj, Arex Šentjernej, Prevozi Prijatelj
Šentrupert, Vinska klet Bajnof - Cvelbar Marko, Šoferska restavracija - Kramarič Otočec, Dana
Mirna - Andrej Jamšek, Okrepčevalnica Zetor - Luka Retar, Tesarstvo in krovstvo FAN d. o. o.,
Gas bar Straža, Zamorček Straža, KOP - Longar Straža, Slikopleskarstvo Vidic Suhor Dolenjske
toplice, Gradbeništvo Bučar Rumanja vas, 3M Ljubljana, Gostilna Majs Hrast, Pivovarna Vezir
Lokve pri Črnomlju, Kmetija Karlovček Šentjernej, Zidaniški turizem Bregač Šmarješke Toplice,
Vinogradništvo Umek Malkovec, Mizarstvo Gazvoda Novo mesto, Okrepčevalnica „Pri Gzimiju“,
Sindikat Zdravstva in Socialnega Varstva Slovenije.
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Marjanca Čegovnik

Tudi letos smo veslale
Tik pred dopusti, 9. junija 2012, so bile na Krki
pri Irči vasi vsakoletne delavske športne igre v
veslanju.
Povabilu k sodelovanju smo se v Splošni
bolnišnici Novo mesto odzvale medicinske
sestre internega oddelka. Poleg naše ekipe
so sodelovale še ekipe Adria Mobil, CGP, Krka,
Avista nepremičnine, Zavarovalnica Tilia,
Pedagoginje, Revoz, Društvo upokojencev in
Policija.

Posvet pred startom
Borba je bila neizprosna

Ženska veslaška ekipa spredaj...
...in zadaj

Lanskoletne zmage žal nismo obranile, saj smo v četrtfinalu
izgubile boj z ekipo CGP. Letošnje zmagovalke so bile članice
ekipe Revoza.
Tudi letos smo pogrešale moško ekipo, saj se je na igrah iz
bolnišnice prikazal samo en "primerek" močnejšega spola, ki nas
je prišel vzpodbujat.
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SREéANJE V SIMONOVEM ZALIVU
V soboto, 23. junija, smo imeli êlani Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije in naši
svojci sreêanje v Izoli na plaži Simonovega zaliva. Sprejeli so nas sonêek in vodstvo z darilom.
Animacija programa in športne igre so bile v rokah skupine »OKEJ,« z glasbo pa nas je zabavala
skupina »MALIBU.«

Program je bil razdeljen v dva dela. Odrasli smo imeli turnirje v odbojki na mivki, nogometu,
tenisu parov, balinanju, roênem nogometu, igre brez meja na plaži, merjenju hitrosti udarca
na gol, družinskem tekmovanju v mini golfu.
Za naše najmlajše pa so poskrbeli animatorji, obleêeni v gusarje. Lahko so se pomerili v
razliênih zabavnih aktivnostih, v gusarskih igricah. Izdelovali so meêe, dobili tatoo-je, skakali
na gradu Skakaê in trampolinu. Zanimiva aktivnost, ki razvija otrokovo sposobnost
ravnotežja, je bila SLACKLINE.
Vsi smo se imeli êudovito, zato ste naslednjiê vabljeni v še veêjem številu.
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»Mogoče nismo najboljši. Boljših pa tudi ni.«
V soboto, 8. 9. 2012, so se na Otočcu v organizaciji Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije
odvijale VII. Igre slovenskih bolnišnic, ki se jih je udeležilo 353 posameznikov iz šestnajstih
zdravstvenih zavodov in Ministrstva za zdravje.
Zgodnja jesen nam je nudila lepo sončno
kuliso za še en prijeten dan v družbi
sodelavcev in prijateljev. V ekipi naše
bolnišnice se nas je zbralo 15 deklet
in 23 fantov. Tekmovali smo v tenisu,
namiznem tenisu, badmintonu, pikadu,
balinanju, lokostrelstvu, odbojki na mivki,
nogometu, košarki, golfu in kot rekreativni
dejavnosti nordijski hoji. S svojo voljo,
močjo, natančnostjo, kondicijo, hitrostjo
in kolektivnim duhom smo cel dan
pridno nabirali točke v prav vseh športnih
disciplinah, kar nam je na koncu prineslo
ponovno zmago v skupnem seštevku.
Prijetno utrujeni od fizične aktivnosti in
jesenskega sonca smo se po končanih
igrah zbrali v restavraciji Tango, kjer smo
ob glasbi in plesu zaključili še ene igre
slovenskih bolnišnic.

Ekipa bolnišnice – skupni zmagovalec iger
hvala lepa vsem sodelavcem –
tekmovalcem, ki s svojo udeležbo in
odličnimi športnimi rezultati iz leta v
leto dokazujete, da smo lahko najboljši.
Nasvidenje na VIII. Igrah slovenskih
bolnišnic, ali pa mogoče še prej na I.
Zimskih igrah slovenskih bolnišnic.

Lokostrelstvo

Borbe v namiznem tenisu

Avtor fotografij: Domen Grögl, Združenje
zdravstvenih zavodov Slovenije

OBVESTILO !
Vse člane kolektiva Splošne bolnišnice Novo mesto obveščamo,
da smo ustanovili Športno društvo Splošne bolnišnice Novo mesto.
Trenutno potekajo dejavnosti registracije društva in vpis članov v društvo.
Za vse informacije pokličite na
int. št. 397 ali 395 Marka Kobeta, predsednika društva.
70

Vir: Fotografija h križanki: Borut Peršolja,www.radio.krka

nagradna križanka

NAGRAJENCI KRIŽANKE 56 ŠTEVILKE
VIZITE:
1. nagrada: Martin Kastelic, Gabrje
2. nagrada: Bernarda Mesojedec, Novo mesto
3. nagrada: Dragica Bobič, Novo mesto
Pravilna rešitev gesla se glasi:
USTVARJANJE PRIHODNOSTI.

Nagrade bomo nagrajencem poslali po pošti.
NAGRADE DANAŠNJE KRIŽANKE SO:
1. NAGRADA: knjiga
2. NAGRADA: praktično darilo
3. NAGRADA: praktično darilo
Pravilno izpolnjene kupone križanke pošljite
na naslov uredništva:

Uredništvo VIZITE,
Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
ali na e-naslov: vizita@sb-nm.si.
Ne pozabite pripisati osebnih podatkov
(ime, priimek, naslov).

71

www.septolete.si

efekt
Hitro nad močnejšo
bolečino v grlu.

745-2012, MPC.

Revolucionarna pršilka s kratkim pršilom
omogoča široko pršenje in tako zajame
mikroorganizme in boleče predele na
širšem območju grla. V trenutku začutite
plus efekt. Na voljo je v dveh oblikah
– pršilo je primerno za uporabo doma,
pastile pa so idealne, ko ste na poti.

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

