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Smo na polovici leta 2019, ki je polno 
izzivov, odločitev in sprememb. in lahko 
rečemo, da je vse prej kot dolgočasno. 

leto 2018 je bilo za našo bolnišnico 
pomembno leto. poleg obveznega in 
zakonsko določenega sanacijskega pro-
grama smo intenzivno izvajali že v letu 
2016 sprejeti interni sanacijski program 
bolnišnice, ki je prvenstveno slonel na 
povečanih prihodkih bolnišnice in investi-
cijskih vlaganjih. prihodki bolnišnice so v 
zadnjih letih porasli kar za 30% (iz 52 mio 
eur v letu 2015 na 68 mio eur v letu 2019) 
in v veliki meri pripomogli k pozitivnemu 
rezultatu. Finančni izid poslovanja za leto 
2018 je 394.298 eur presežkov prihod-
kov nad odhodki. rezultat izkazuje, da 

je bolnišnica v danih okoliščinah dokaj 
uspešno obvladovala tudi stroške. 
odhodki bolnišnice so znašali 64.209.116 
evrov in so se v letu 2018  glede na leto 
2017 povečali za 7,03 %, glede na plan pa 
za 4,71 %. velik del povečanja stroškov gre 
na račun povečanja stroškov  dela zaradi 
povišanja plač zaposlenim, povečanja 
stroškov za zdravila (draga bolnišnična 
zdravila, delno povišanje cen nekaterih 
zdravil) in ostalega medicinsko potro-
šnega materiala. velik napredek smo v 
bolnišnici naredili na področju likvidnosti, 
saj sproti poravnavamo vse obveznosti in 
smo postali plačilno sposobna ustanova.

število zaposlenih konec leta 2018 
je glede na preteklo leto višje za 14 

delavcev, kar je vezano na nove programe 
srčno žilne invazivne diagnostike ter 
vzpostavitve bolnišničnega negovalnega 
oddelka. v skladu s sanacijskimi ukrepi 
smo nadomeščali bolniške odsotnosti in 
porodniške le v primeru, ko z notranjimi 
razporeditvami nismo mogli zagotoviti 
nemotenega procesa dela.  Struktura 
zaposlenih se je glede na leto 2018 izbolj-
šala v korist zdravstvene nege, izboljšali 
smo razmerje med diplomiranimi in sre-
dnjimi medicinskimi sestrami. Manko 
zdravnikov imamo le še na področju 
urgentne medicine, psihiatrije, kjer smo 
trenutno v fazi pridobivanja zdravnika, 
povečati pa moramo tudi delež zaposlitve 
oftalmologov.  nekaj težav imamo tudi pri 

Spoštovane in drage sodelavke in sodelavci, 
prijazno pozdravljeni.

uvodnik
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pridobivanju nezdravstvenih delavcev, 
predvsem za delo v kuhinji in pralnici. 

v letu 2018 smo nadaljevali z aktivnostmi 
v smeri zagotavljanja ciljev kakovosti. 
uspešno je bila izvedena akreditacijska 
presoja po mednarodnem standardu 
za bolnišnice aaci, kar dokazuje, da 
bolnišnica izpolnjuje kriterije delovanja 
po zahtevah mednarodnih standardov. 

Skladnost delovanja z zahtevami standar-
da iSo 9001:2015 smo potrdili z uspešno 
prestano zunanjo presojo. poleg Haccp 
standarda smo na področju pranja teksti-
lij obnovili evropski standard kakovostne 
nege tekstilij ral Gz 992/1 in ral Gz 
992/2 za nego bolnišničnih tekstilij.

tako lani kot letos veliko delamo na 
organizacijski prenovi bolnišnice. 
organizacijski ustroj bolnišnice delimo na 
štiri dele: akutna bolnišnična obravnava 
- hospital,  neakutna bolnišnična obrav-
nava, enodnevna bolnišnična obravnava 
in specialistično ambulantna dejavnost. 
v tem kontekstu smo postavili tudi 
novo organizacijsko shemo bolnišnice, 
vključno z novo vodstveno strukturo. to je 
velik zalogaj za bolnišnico, ki bo rezultate, 
tako poslovne kot še posebej strokovne 
(strokovni razvoj bolnišnice) šele prinesel. 
za te novosti je potreben čas, saj gre za 
proces spreminjanja delovanja in per-
cepcije delovanja bolnišnice (postopna 
sprememba organizacijske kulture).

zavedamo se, da so relativno ugodni  po-
slovni rezultati v letu 2018 zgolj prvi korak 
na poti poslovne in plačilne stabilnosti 
bolnišnice in da je pred nami pomembno 
obdobje izvajanja sanacijskih ukrepov, ki 
bodo omogočali poslovno in finančno 
stabilnost bolnišnice, posledično pa 
naš strokovni razvoj v korist in za korist 
pacientov in zaposlenih.

tudi v letošnjem letu 2019 v bolnišnici 
načrtujemo uravnoteženo poslovanje. 
plan poslovanja je ambiciozno postav-
ljen na področju planiranega delovnega 
programa. Hkrati pa je letni program 
izrazito investicijsko - razvojno naravnan, 
saj načrtujemo investicije v višini 12 mio 

evrov, od tega cca 8  mio evrov s strani 
države, 4 mio pa lastnih sredstev. pri 
investicijah naj poudarim dokončanje 
centra za intenzivno medicino in centra 
za endoskopije, pričetek energetske 
sanacije upravne stavbe in bolnišnične 
restavracije, nabavo ct opreme,  nabavo 
ostale medicinske opreme.

Skladno z lanskim pozitivnim rezulta-
tom in letošnjim investicijsko razvojno 
naravnanim planom se kažejo tudi uspehi 
in razvoj na strokovnem področju, saj v 
letošnjem letu beležimo izjemne dosežke 
na področju ortopedije: prvo implantacijo 
sklepa nožnega palca v Sloveniji, prvo 
endoprotezo kolena v okviru enodnevne 
hospitalne obravnave, kot prvi v Sloveniji 
smo opravili t.i. »inlay« preplastitev pate-
lofermoalnega sklepa kolena, prejeli smo 
priznanje za primer najboljše zdravstvene 
prakse v sklopu konference za kakovost v 
portorožu, beležimo izjemne dosežke na 
področju koronarografij in sodelovanje 
z ostalimi regionalnimi bolnišnicami v 
Sloveniji, uvedbo pta preiskav v žilni 
diagnostiki… 

Smo na dobri poti. kljub temu pa bomo 
potrebovali za izpolnitev zastavljenih 
ciljev veliko razumevanja, strpnosti in 
odkrite komunikacije, spoštovanja in 
predvsem zaupanja. naš skupni cilj je 
poslovno finančna stabilnost bolnišni-
ce in  razvoj v smeri varne, sodobne, 
kakovostne in zaupanja vredne, 
evropsko primerljive bolnišnice. to smo 
dolžni našim pacientom, ustanovitelju, 
sebi, našim predhodnikom in našim 
potomcem.

     
 Doc. dr. Milena Kramar Zupan, 

direktorica 

iz vsebine
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Sanacija Splošne bolnišnice Novo mesto 
v obdobju 2018-2021
Vlada republike Slovenije je konec leta 
2017 sprejela Interventni zakon za sanacijo 
petnajstih slovenskih bolnišnic, ki so 
bile v velikih starih izgubah in plačilno 
nesposobne.  Med njimi je bila tudi naša 
bolnišnica. Dobili smo dobrih 4 mio eur 
sanacijskih sredstev za pokritje dela 
starih izgub. Uprava bolnišnice je postala 
sanacijska uprava, pripraviti smo morali 
sanacijski program, ki mora v štirih letih 
pripeljati bolnišnico v stanje pozitivnega 
poslovanja oziroma poslovne in plačilne 
stabilnosti bolnišnice. 

cilj sanacijskega programa je določitev in izvedba zadostnih notranjih 
ukrepov, aktivnosti in rokov, ki jih mora bolnišnica izvesti in do leta 
2020 pozitivno poslovati. Gre za optimizacijo notranje organiziranosti 
in vzpostavitve delovnih procesov, ki bodo zagotovili dovolj izboljšano 
in učinkovito delovanje in poslovanje bolnišnice. 

za uspešno spremljanje in nadzor nad izvajanjem sanacijskih progra-
mov bolnišnic bo skrbel Sanacijski odbor pri Ministrstvu za zdravje, ki 
bo redno trimesečno spremljal izvajanje vseh začrtanih ciljev bolnišnic. 

pomembne aktivnosti sanacije bodo vezane na organizacijsko struk-
turo, saj sedanja razdrobljena funkcijska – »vrtičkarska« organiziranost 
ne omogoča sodobnih, učinkovitih in varnih pristopov izvajanja zdra-
vstvenih storitev za paciente. Bolnišnica je organizirana po posameznih 
»strokovnih vrtičkih,« ki so strokovno, kadrovsko, prostorsko in glede 
opreme zaprti in delujejo vsak za sebe. tako prihaja do neučinkovite, 
prevelike porabe vseh vrst virov (kadrovskih, prostorskih, časovnih, 
opreme) na eni strani, na drugi strani pa do podhranjenosti, izgorelosti 
in investicijskim (ne) razvojem posameznih oddelkov in dejavnosti. 
vse to seveda vpliva na kakovost in varnost izvajanja zdravstvenih 
storitev tako za paciente kot zaposlene in slabi dolgoročen strokovni 
in poslovni razvoj bolnišnice.

na področju stroškov so ukrepi usmerjeni predvsem v boljšo učin-
kovitost dela. po prihodku na zaposlenega v bolnišnici zaostajamo 
za primerljivimi slovenskimi bolnišnicami, zato so ukrepi usmerjeni 
v večjo produktivnost. Sanacijski program vsebuje ukrepe predvsem 
na boljši organizaciji, planiranju oziroma načrtovanju in razporejanju 
zaposlenih in njihovih aktivnosti, združevanju, urejanju procesov…z 
uvedbo boljšega načrtovanja in nadzora želimo zmanjšati porabo 

materiala, še posebej zdravil. S tem bomo kljub stalni rasti cen materiala 
poskušali ohranjati stroške materiala na racionalni ravni. z izboljšanjem 
izrabe drage opreme in prostorov bomo znižali stroške amortizacije 
na posamezno storitev in si s tem zagotovili, da bomo amortizacijo 
uporabili za nabavo nove opreme, za kar je tudi namenjena in ne za 
kritje plač, materiala in izgub kot doslej..

Smo v fazi napornega procesa prenove in modernizacije organizacije 
bolnišnice. verjamem, da bomo zmogli, saj imamo potencial in kapital 
v zaposlenih. verjamem, da bomo skupaj zmogli napore, strpnost, 
odprto in odkrito komunikacijo, medsebojno razumevanje in spošto-
vanje ter seveda zaupanje. vse to je potrebno za uresničenje zahtevnih 
nalog. pravzaprav druge resne alternative kot da zavzeto, odgovorno 
in skupaj izvajamo zahtevno prenovo bolnišnice, tudi nimamo…

ključni cilji sanacijskega programa so:
1. izvedba delovnega programa v skladu s pogodbo

a. povečanje prihodkov 
b. Skrajševanje čakalnih vrst 
c. znižanje variabilnih stroškov za nepriznane prihodke
d. doseganje konkretnega razvojnega cilja

2. vzpostavljen sistem nadzora kakovosti izvedbe storitev
a. nadzor nad zapleti in nevarnimi dogodki
b. učenje iz napak in nevarnih dogodkov
c. znižanje realnega števila zapletov in nevarnih dogodkov
d. uskladitev sistema čakalnih vrst z zakonodajo
e. vzpostavitev nadzora nad čakalnimi vrstami
f. zmanjšanje odklonov pri vodenju čakalnih vrst
g. Hitro reagiranje na odklone 
h. vzdrževanje kakovosti storitev 
i. zadovoljni uporabniki

3. povečanje prihodkov iz trženja za 50% 
a. izboljšanje finančnega rezultata 
b. znižanje splošnih stroškov za javno službo 
c. optimalna izraba kapacitet opreme in kadrov

4. prenova procesov temeljnih dejavnosti 
a. znižanje tveganja napak – bolj varna obravnava
b. Čim krajše obravnave 
c. odpustno pismo se izda ob odpustu 
d. nižji stroški 
e. izboljšanje nadzora 
f. večja fleksibilnost procesov

Doc. dr. Milena Kramar Zupan

aktualno
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5. prenova procesov podpornih dejavnosti
a. transparentno izvajanje procesov
b. znižanje stroškov 
c. zagotavljanje nemotenega izvajanja zdravstvenih storitev

6. prenova organizacijske strukture – zasledovanje skupnih ciljev
a. kakovostno in učinkovito opravljanje storitev – bolj 

učinkovito vodenje
b. racionalna uporaba kadra, opreme in materialov
c. kratki roki investiranja
d. učinkovita in racionalna nabava
e. načrtovanje in nadzor finančnega poslovanja
f. Hitro prilagajanje spremembam

7. znižanje stroškov za 3 % glede na izhodiščno leto 2017
a. uravnoteženo poslovanje
b. zagotavljanje likvidnega poslovanja

8. povečanje deleža skupnih nabav z bolnišnicami in drugimi jzz 
za 10%
a. nižji stroški nabavljanja
b. nižji stroški materiala in energije
c. nabava kakovostnejših rešitev.

Novelacija Sanacijskega programa
Splošna bolnišnica novo mesto je v skladu z izhodišči Ministrstva za 
zdravje za pripravo sprememb sanacijskega programa posameznega 
zdravstvenega javnega zavoda (januar 2019) pripravila novelacijo 
sanacijskega programa (v nadaljevanju novelacija Sp). novelacijo 
Sp bolnišnice je v aprilu 2019 obravnaval svet zavoda, potrdilo pa 
Ministrstvo za zdravje. 

Novelacija sanacijskega programa  po novem opredeljuje 23 
ukrepov:

zap.št. ukrep

1 izvedba programa v skladu s pogodbo

2 dosledno in pravilno beleženje storitev

3
zmanjšanje ležalne dobe zaradi čakanja na opravljanje 
nadaljnjih zdravstvenih  storitev

4
vzpostavitev sistema obvladovanja zapletov in nevarnih 
opozorilnih dogodkov

5 prenova sistema čakalnih seznamov

6 vzpostavitev pogojev za trženje storitev

7 uvedba novih tržnih storitev

8 prenova procesov operativne dejavnosti

9
prenova procesa naročanja pacientov ambulantne 
dejavnosti

10
prenova procesa oskrbe okulističnega pacienta, ki 
potrebuje poseg

11 prenova procesa nabave in porabe materiala

12 prenova procesa spremljanja dela z optimizacijo it

13 prenova procesa priprave in distribucije prehrane

14 izdelava načrta nove organizacijske strukture

15
organiziranje pogojev za spremembo organizacijske 
strukture

16 izboljšanje produktivnosti dela

17 izboljšanje starostne strukture zaposlenih

18 znižanje števila nadur

19 obvladovanje porabe materiala

20 v prihodkih je pokrita amortizacija

21
določitev materialov, storitev in investicij, primernih za 
skupno naročanje

22 načrtovanje in organiziranje skupnega naročanja

23 obvladovanje stroškov izobraževanja in usposabljanja

Bolnišnica v procesih dela poseben poudarek namenja naslednjim 
področjem: 

1. Poseben režim predpisovanja dragih zdravil
•	 nabor petih dragih zdravil
•	 predhodna potrditev strokovnega direktorja
•	 protokol prehoda iz iv terapije na per oS

2. Poseben režim za drage laboratorijske preiskave: 
•	 dvostopenjsko potrjevanje napotovanja (zdravnik in vodja v 

okviru konzilija);  preiskave v uc

3. Finančno ovrednotenje 10 najpogostejših kliničnih 
poti (ovrednotene vse faze in postopki ter odmiki od 
standardizirane klinične poti)

4. Reorganizacija bolnišnice
•	 Segmentacija pacientov glede na njihove potrebe (dnevna 

bolnišnica, neakutna bolnišnična obravnava, akutna 
bolnišnična obravnava, reorganizacija poliklinike z vizijo 
polivalentnih ambulant)

•	 združevanje funkcionalnih dejavnosti (skupne intenzive, 
endopskopije, v bodočnosti uz dejavnosti)

•	 organigram bolnišnice (nova vodstvena struktura in gradnja 
nove organizacijske kulture)

5. Izobraževanja vodij organizacijskih enot

v začetku leta 2019 je vodstvo bolnišnice za vodje organizacijskih 
enot organiziralo interna izobraževanja v treh modulih: 
•	 prvi modul 

 » tema: management in vodenje. 
•	 drugi modul

 »  tema: (re)organizacija bolnišnice v skladu s potrebami 
prebivalstva, z razvojem stroke in ekonomskimi izzivi.

•	 tretji modul 
 » tema: izvajanje sanacijskih ukrepov, kakovost v zdravstvu in 

poslovna dokumentacija (predlog novelacije sanacijskega 
programa). 

tovrstna izobraževanja se bodo nadaljevala tudi v prihodnje.

aktualno
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Sanacija bolnišnice se je začela že leta 2016, ko je vodstvo bolnišnice 
pripravilo sanacijski program, ki je slonel na pridobivanju dodatnih 
prihodkov in programov, razvoju novih programov in obvladovanju 
stroškov ter tako pripomogel k temu, da je bilo v letu 2018 poslovanje 
pozitivno. namesto načrtovane izgube v višini 800.000 evrov smo 
ustvarili slabih 400.000 evrov pozitivnega izida. prihodki bolnišnice 
so v zadnjih treh letih porasli za 20%  ter v veliki meri pripomogli k 
likvidnosti bolnišnice, ki je poravnala obveznosti do dobaviteljev in 

izgubo z 10 milj. eur zmanjšala na 2 do 3 milj. eur. zavedamo pa se, da 
je to zgolj prvi korak na poti poslovne in plačilne stabilnosti bolnišnice. 
pred nami je pomembno obdobje izvajanja sanacijskih ukrepov, ki 
bodo rezultirali poslovno in finančno stabilnost bolnišnice ter posle-
dično pa strokovni razvoj bolnišnice v korist in za korist pacientov. 

poleg finančne sanacije je bila pomembna tudi reorganizacija bolni-
šnice z novo vodstveno strukturo. 

Izobraževanje vodij organizacijskih enot

Slika: Organigram bolnišnice (Vir: Spletna stran bolnišnice)

aktualno
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I. SVET ZAVODA

Zunanji člani: mag. Franc Hočevar, tanja Mate, dr. Marta kavšek, mag. 
Miroslav Berger,     Martina vrhovnik, robert Sotler, verica rupnik.

Predstavnika Splošne bolnišnice Novo mesto: Marjanca Čegovnik, 
Marko kobe.

II. DIREKTORICA BOLNIŠNICE

Direktorica: doc. dr. Milena kramar zupan

III. POMOČNIKI DIREKTORICE 

Strokovni direktor: prim. Milivoj piletič, dr. med.,

Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege: 
Simona volf, univ.dipl.org.

Pomočnica direktorice za pravne zadeve: katarina drenik, 
univ.dipl.prav.

IV. TAJNIŠTVO BOLNIŠNICE

Poslovna sekretarka: Breda Fifolt

V. TEMELJNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

•	 MEDICINSKI SEKTOR

 Predstojnik: Boštjan kersnič, dr. med., 

 Glavna medicinska sestra: Barbara špilek, dipl.m.s.

 Oddelek za nefrologijo in dializo

  vodja oddelka: Mateja Globokar, dr. med.

 Oddelek za kardiologijo

  vodja oddelka: prim. iztok Gradecki, dr. med.

 Oddelek za gastroenterologijo

  vodja oddelka: Maja denkovski, dr. med.

 Oddelek za diabetologijo 

 Oddelek za hematologijo in revmatologijo

 Oddelek za dermatologijo

  vodja oddelka: prim. mag. valerija Balkovec, dr. med.

 Oddelek za nevrologijo

 Oddelek za infektologijo

  vodja oddelka: dr. petra rogina Skvarč, dr. med., 

  odgovorna medicinska sestra: v.d. Mateja rajk, dipl.m.s.

 Oddelek za pnevmologijo

  vodja oddelka: irma rozman Sinur, dr. med.

  odgovorna medicinska sestra: v.d. Mateja rajk, dipl.m.s.

•	 KIRURŠKI SEKTOR

 Predstojnica: tea jedlovčnik štrumbelj, dr. med.,

 Glavna medicinska sestra: Mateja košak Gregorič, dipl.m.s.

Oddelek za abdominalno kirurgijo

 vodja oddelka: rok testen, dr. med., 

 odgovorna medicinska sestra: natalija klobučar, dipl.m.s.

Oddelek za ortopedijo

 vodja oddelka: Gregor kavčič, dr. med., 

 odgovorna medicinska sestra: nastja knavs, dipl.m.s.

Oddelek za plastično, rekonstrukcijsko in estetsko kirurgijo

 vodja oddelka: tea jedlovčnik štrumbelj, dr. med.

 odgovorna medicinska sestra: irena Žagar, mag. zdr. nege

Oddelek za travmatologijo

 vodja oddelka: zoran preveden, dr. med..

 odgovorna medicinska sestra: irena Žagar, mag. zdr. nege

Oddelek za žilno kirurgijo

 vodja oddelka: asist. mag. Matej Makovec, dr. med.

 odgovorna medicinska sestra: darja turk, mag. zdr. nege

Oddelek za urologijo

 vodja oddelka: primož tršinar, dr. med.

 odgovorna medicinska sestra: darja turk, mag. zdr. nege

Oddelek za ORL

Oddelek za okulistiko

 vodja oddelka: tea jedlovčnik štrumbelj, dr. med.

 odgovorna medicinska sestra: Marta Blažič, mag. zdr. nege

•	 ODDELEK ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO

 Predstojnica: damjana koželj, dr. med.,

 Glavna medicinska sestra: v. d. jelka cimermančič, mag.  
 zdr. vzg. in menedž. v zdravstvu

•	 ODDELEK ZA PEDIATRIJO

 Predstojnica: tatjana pavlin, dr. med.

 Glavna medicinska sestra: Gordana rožman, dipl.m.s.

•	 URGENTNI CENTER

 Predstojnik: Bojan kostić, dr. med.,

 Glavna medicinska sestra: Maja Martinšek, dipl.m.s.

VI. ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA

•	 ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO, PERIOPERATIVNO 
INTENZIVNO MEDICINO IN TERAPIJO BOLEČINE

 vodja oddelka: v.d. Bojan kostić, dr.med.

 odgovorna medicinska sestra oddelka: Bernarda Hrovat,  
 dipl.m.s., spec.

•	 ODDELEK ZA INTENZIVNO MEDICINO

 vodja oddelka: dr. Marko kmet, dr.med.

 odgovorna medicinska sestra: karmen janežič, dipl.m.s.

aktualno
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aktualno

•	 ODDELEK ZA RADIOLOGIJO

 vodja oddelka: ivan kos, dr. med.

 odgovorni glavni radiološki inženir: v.d. andrej petaković,  
  dipl. inž. radiologije

•	 ODDELEK ZA PATOLOGIJO IN CITOLOGIJO

 vodja oddelka: Marjeta kladnik-jene, dr.med

•	 ODDELEK NEGOVALNE BOLNIŠNICE

 vodja oddelka: Brigita Muhič, dipl.m.s.

•	 ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO

 vodja laboratorija: asist. dr. danijela Furlan, univ.dipl.kem.,  
 spec.med.biokem.

•	 DNEVNA BOLNIŠNICA

 vodja oddelka: petra Gornik, dr. med.

 odgovorna medicinska sestra: andreja Gradišek, mag.zdr. 
 vzg.in menedž.v zdr.

•	 ENOTA ZA FIZIOTERAPIJO

 vodja enote: ljubica novak, dipl.fiziot.

•	 ODDELEK BOLNIŠNIČNE LEKARNE

 vodja oddelka: katja vernig, mag.farm.spec.

•	 ENOTA ZA KLINIČNO PREHRANO

•	 ENOTA ZA STERILIZACIJO

 vodja enote: nataša piletič, dipl.m.s.

•	 SLUŽBA ZDRAVSTVENE ADMINISTRACIJE

 vodja službe: alenka andolšek, mag. upr. ved

•	 CENTRALNI OPERACIJSKI BLOK

 vodja centralno operacijskega bloka: katarina praH,   
 dipl.m.s.

VII. NEZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

•	 ODDELEK ZA KADROVSKE IN PRAVNE ZADEVE

kadrovska služba in izobraževanje

pravna služba

 vodja: zdenka kralj, univ.dipl.prav.

•	 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Služba za projektno vodenje

Služba za razvojno raziskovalno dejavnost,

Služba za kakovost

 vodja: mag. ljubinka počrvina

Služba za trženje

Služba za odnose z javnostmi

•	 ODDELEK ZA FINANCE, RAČUNOVODSTVO IN   
 PLANIRANJE

 vodja: cvetka Barbo, dipl. ekon.

Služba za računovodstvo, knjigovodstvo in obračun plač

Služba za planiranje in analiziranje

Služba za fakturiranje

•	 ODDELEK ZA INVESTICIJE, NABAVO IN TEHNIČNO   
 VZDRŽEVANJE

 vodja: Stanislava Majerle, mag. ekon. in poslov. ved

Služba za nabavo in skladiščenje

Služba za investicije

Služba za vzdrževanje in energetiko, vodja: Božidar podobnik, 
univ. dipl. inž. ele.

•	 ODDELEK ZA PRESKRBO, ČIŠČENJE IN TRANSPORT

Služba za prehrano

 vodja: tanja pirh, org. posl. v gost.in tur.

Služba za preskrbo s perilom

 vodja: Marjeta Bevec, inž.tek.konf.tehnol.

Služba za čiščenje, transport in kurirska dela: 

 vodja: Marjana lavrič, dipl. org. menedž.

•	 ODDELEK ZA INFORMATIKO

 vodja: vanja cekuta, univ. dipl. org.

it podpora za aplikativno področje

Sistemska administracija in upravljanje it opreme

leto in pol deluje v 3. nadstropju stavbe internega oddelka samos-
tojni oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo. pacientom želimo 
približati storitve ter skrajšati čas obravnave in ležalne dobe. 

iz strukture dela, kjer so pacienti hodili k posameznim specialistom in 
povsod čakali, prehajamo v organizacijo, kjer bo poudarek na potrebah 
pacienta, sprejetega in obravnavanega glede na resnost obolenja in 
na potreben čas hospitalizacije, pri čemer bo kar največ pacientov 
obravnavanih v okviru tako imenovane enodnevne bolnišnice.

Čakalne dobe poskušamo zniževati z dodatnimi programi in 
intenzivnejšim pristopom. pereča težava ostaja financiranje in 
organizacija dela v uc, v katerem primanjkuje urgentnih zdravnikov, 
poleg tega pa bomo vse napore usmerili v zmožnost organiziranja 
urgentne pediatrije.

Smo ena redkih bolnišnic, ki se sanira tako, da se hkrati razvija. v zadnjih 
treh letih je bolnišnica vložila v razvoj 10 milj. eur lastnih sredstev. 
Če bi šlo le za finančno sanacijo brez razvoja, bi morali sanacijske 
programe sprejemati vsaka štiri leta. zato tu ne gre zgolj za varčevanje, 
ampak tudi razvoj in strukturno reorganizacijo v duhu, da se čim bolj 
približamo pacientom.
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aktualno

Novi mejniki obravnave pacientov  
na Oddelku za ortopedijo naše  
bolnišnice
Na Oddelku za ortopedijo naše bolnišnice pod vodstvom ortopeda Gregorja Kavčiča, dr. 
med., že vrsto let uvajajo in kontinuirano izboljšujejo protokole pospešenega okrevanja po 
ortopedskih operacijah, katerega bistvo je, da je pacient tako kvalitetno oskrbljen in se tako 
dobro počuti, da želi in gre lahko domov. Proces izobraževanja vključuje zdravnike ortopede 
in anesteziologe, medicinske sestre in zdravstvene tehnike ter fizioterapevte. Z dokazi 
podprte izboljšave neprestano vpeljujejo v času predoperativne priprave pacientov, med 
posegom v operacijski dvorani, na bolniškem oddelku med hospitalizacijo in po odpustu.

rezultat izpopolnjevanja operativnih tehnik, protibolečinske terapije, 
usmerjene fizioterapije ter obravnave pacienta na oddelku so izjemni 
dosežki našega ortopedskega tima v letu 2019. 

Prva osteotomija golenice z uporabo 
navigacije 
operacija je indicirana pri mlajših pacientih v izogib endoprotezi 
kolena. operaterja sta bila Gregor kavčič, dr.med. in Boštjan Gosnik, 
dr.med., v ekipi pa so sodelovali tudi ostali člani tima. 

Prva implantacija umetnega sklepa 
nožnega palca  v Sloveniji 
Implantacija umetnega sklepa nožnega palca (HemiCAP® Metatarsal Head 
Resurfacing) je bila prva tovrstna operacija za zdravljenje obrabe osnovnega 
sklepa palca (Hallux Rigidus). Rigidnost palca navadno zdravijo z zatrditvijo 
osnovnega sklepa palca, vendar se pri taki operaciji pojavijo težave pri 
dvigovanju na prste, klečanju ali hitri hoji, tek pa je praktično nemogoč. 
Implantat izboljša funkcionalnost, oseba se lahko ukvarja s katerim koli 

 Umetni sklep nožnega palca, vir: arhiv SB Novo mesto

 Endoproteza kolka

športom in nima nobenih resnih zapletov. Operacijo je izvedel dr. Klemen 
Bedenčič, dr.med., specialist ortopedske kirurgije z ekipo. 

Prva endoproteza kolka v okviru 24 urne 
hospitalne obravnave
pacient, ki je bil s hitro strokovno obravnavo in rehabilitacijo po posegu 
izredno zadovoljen, je bil hospitaliziran manj kot 24 ur od sprejema do 
odpusta. operacijo je izvedel vodja oddelka za ortopedsko kirurgijo 
Gregor kavčič, dr. med., anestezijo pa katarina videčnik Hećimović, 
dr. med.

Prva endoproteza kolena v okviru 
enodnevne hospitalne obravnave
pacient, ki je bil v obravnavo sprejet zjutraj na dan opera-
tivnega posega, v popoldanskem času pa že odpuščen, je v 
bolnišnici za endoprotezo kolena preživel vsega skupaj samo 10 ur. 
operacijo je izvedel vodja ortopedskega oddelka Gregor kavčič, dr. 
med., anestezijo pa Biljana nikitović vranić, dr. med.
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 Endoproteza 
kolena  Ortoped Kavčič s pacientom

 Inlay

 Podelitev priznanja Gregorju Kavčiču, dr. med. (na sredini),   
Vir: Spletna stran SB NM

»krajšanje ležalnih dob vidimo kot pozitivni stranski učinek, bistveno 
pa je, da si pacient po vstavitvi endoproteze želi čimprejšnjega okre-
vanja in vrnitve domov ter se ob tem počuti varno,« poudari operater 
Gregor kavčič.

takšni dosežki potrjujejo izjemno visok strokovni nivo dela ortopedije 
in visok nivo kakovosti v Splošni bolnišnici novo mesto ter so izziv in 
prihodnost bolnišnične oskrbe.

Prva »inlay« preplastitev 
patelofermoalnega sklepa kolena v 
Sloveniji
11.7.2019 so naši ortopedi kot prvi v Sloveniji izvedli t.i. »inlay« prep-
lastitveno artroplastiko patelofemoralnega sklepa. Operater je bil 
predstojnik Oddelka za ortopedsko kirurgijo Gregor Kavčič, dr. med., 
asistent doc. dr. Klemen Bedenčič dr. med.

Kolenski sklep sestavljajo tri enote: medialni (notranji del kolena), 
lateralni (zunanji del kolena) ter patelofemoralni kompartment (sklep 
med pogačico – patelo ter delom stegnenice – trohleo femurja). 
Patelofemoralni sklep predstavlja področje pod pogačico, kjer so pogosto 
defekti hrustanca zaradi poškodbe ali obrabe. Le-ti vodijo do bolečine, 
omejene gibljivosti in omejitev pri vsakodnevnih aktivnostih. Bolečine 
so vezane predvsem na aktivnosti, med katerimi pogačica drsi po troh-
learnem žlebu (počepanje, klečanje, hoja po stopnicah, vstajanje iz 
sedečega položaja ipd.). Izolirana obraba hrustanca v patelofemoralnem 
kompartmentu, brez prizadetosti ostalih delov kolena, je sicer redka 
in zahteva drugačno operativno zdravljenje kot klasična obraba kolena 
(vstavitev totalne kolenske endoproteze).

Do sedaj smo za operativno zdravljenje artroze v patelofemoralnem 
kompartmentu uporabljali klasične patelofemoralne endoproteze. 
Pri teh ob pripravi ležišča za trohlearno komponento reseciramo večji 
del kostnine, kar oteži eventuelno revizijsko operacijo z odstranitvijo 
komponente in preostalim večjim defektom kosti. Obenem odpremo 
femoralni kanal, kar vpliva tudi na večjo izgubo krvi.

Pri „inlay“ patelofemoralnem vsadku odstranimo le preostanke hru-
stanca na obrabljenem delu trohlee ter minimalno količino spodaj 
ležeče kostnine ter defekt anatomsko prekrijemo s t.i. »inlay« vsadkom. 
Bistvena prednost je zelo natančno prileganje vsadka obolelemu 
predelu hrustanca, brez spreminjanja biomehanike kolenskega sklepa.

S patelofemoralnim vsadkom smo ohranili naravno anatomijo in skla-
dnost kolenskega sklepa. S tem smo omogočili hitro okrevanje in vrnitev 
pacientke na visoko stopnjo aktivnosti, pričakovano njeni starosti in 
telesnim zmogljivostim, brez omejitev.

Izjemne rezultate ortopedske ekipe pri operativnem zdravljenju artroz 
kolka in kolena je prepoznala tudi širša slovenska strokovna javnost, ki 
je v okviru 16. konference Management in vodenje v zdravstvu Gregorju 
Kavčiču marca letos v Portorožu podelila  priznanje “Najboljše prakse 
v zdravstvu 2019.” Čestitamo.

aktualno

 Ekipa med operacijo kolena vir: spletna stran SBnM
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Splošna bolnišnica Novo mesto – 
raziskovalna organizacija

Mag. Ljubinka Počrvina

aktualno

1. ORGANIZIRANOST
SB novo mesto je po sklepu javne agencije za raziskovalno dejavnost 
republike Slovenije z dnem 19.2.2018 vpisana v evidenco raziskovalnih 
organizacij pod številko 3824. po šifrantu arrS so bile za SB novo 
mesto registrirane raziskovalne dejavnosti:
•	 Medicina (3),
•	 nevrobiologija (3.03), 
•	 reprodukcija človeka (3.05), 
•	 Srce in ožilje (3.06), 
•	 Metabolne in hormonske motnje (3.07),
•	 javno zdravstvo (3.08) in 
•	 Biotehnika (4).

po evropski klasifikaciji raziskovalne dejavnosti (ceriF-cercS) pa so 
bile registrirane raziskovalne dejavnosti:
•	 Medicina (B 007: vsa področja) in
•	 agronomija (B 006: podskupina prehrana B 420).

2. NAMEN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
raziskovalno delo na področju medicine obsega razvojne dejavnosti, 
ki se izvajajo sistematično z namenom, da se poveča obseg znanja 
zaposlenih, razvoj medicine in prenos znanstvenih dosežkov v vsakda-
njo prakso. Slednje omogoča dvig kakovosti zdravstvene obravnave.  

raziskovalne in razvojne dejavnosti raziskovalcem v raziskovalni 
skupini omogočajo vključenost v mednarodne in/ali nacionalne 
raziskovalne projekte ter s tem sodelovanje z raziskovalnimi instituti, 
fakultetami in univerzitetnimi klinikami. 

v sklop raziskovalnega delovanja SB novo mesto se štejejo tudi 
raziskave podiplomskih študentov. 

3. CILJI RAZISKOVALNE SKUPINE 
cilji raziskovalne skupine vključujejo sledeče aktivnosti:
•	 povečati število raziskovalcev z urejeno bibliografijo, 
•	 povečati število citatov,
•	 skrb za načrtovano prijavljanje na razpise in pozive arrS,
•	 povečati število aplikativnih študij in raziskovalnih projektov,
•	 nadaljevati že začeto delo v sklopu različnih projektov.

poleg temeljnih ciljev, so cilji raziskovalne skupine še:

•	 spodbujanje zaposlenih k vključevanju v raziskovalno skupino 
skladno z izpolnjenimi zahtevami/kriteriji za pridobitev naziva 
raziskovalca,

•	 vodenje postopkov za pridobitev nazivov raziskovalcev za 
zaposlene v SB novo mesto:

 » skladno s pravilnikom o izvolitvi raziskovalcev v raziskovalni 
naziv (interni akt), 

 » skladno s pogoji za pridobitev naziva (arrS),
•	 ureditev in sistematično evidentiranje raziskovalnih aktivnosti 

zaposlenih v bolnišnici,
•	 oblikovanje pravilnika o delovanju raziskovalne pisarne in s 

tem posredno okrepiti sodelovanje med raziskovalno pisarno, 
knjižnico, kadrovsko službo in pravno službo SB novo mesto,

•	 pomoč raziskovalcev pri pripravi razpisnih dokumentacij – 
prijav na eu/nacionalne projekte,

•	 evidentiranje raziskovalcev v kadrovski službi,
•	 sistematično, centralno vodenje vseh aplikativnih in 

raziskovalnih projektov. 

raziskovalno delo je vrhunsko klinično delo in je kazalnik strokovne 
uspešnosti ustanove.

4. USPEŠNOST RAZISKOVALNE SKUPINE
uspešnost raziskovalne skupine se ocenjuje glede na bibliografske 
enote oziroma članke in povzetke, ki so po arrS tipologiji razvrščeni 
v izvirne znanstvene članke (1.01), pregledne članke (1.02), kratke 
znanstvene članke (1.03), strokovne članke (1.04), vabljena predavanja 
(1.07), znanstvene prispevke (1.08), objavljene strokovne prispevke 
na konferencah (1.09), objavljene povzetke vabljenih predavanj na 
konferencah (1.10), objavljene povzetke znanstvenih prispevkov na 
konferencah (1.12), objavljene povzetke strokovnih prispevkov na 
konferencah (1.13) in strokovne monografije (2.02).

Postopek prijave/registracije zaposlenih v skupino 
projektno-raziskovalne pisarne je predstavljen na 
spletni strani bolnišnice pod zavihkom Raziskovalna 
dejavnost.
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aktualno

EU projekt CROSS HEALTH
Marjan Matešič

IT aplikacija »iHELP«      

Od avgusta 2017 je Splošna 
bolnišnica Novo mesto 
sodelovala kot projektni 
partner v projektu Cross 
Health (akronim projekta 
+Health), ki se izvaja znotraj 
evropskega programa 
Interreg V-A Slovenija-
Hrvaška. Projekt se je izvajal 
dve leti ter se je zaključil 
31.7.2019. Vrednost projekta 
znaša 860 000 evrov, pri čem 
je 730 000 evrov financirano 
iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR). 

v projektu so z vodilnim hrvaškim partnerjem 
»klaster zdravstvenog turizma kvarner« sode-
lovali trije hrvaški partnerji (nastavni zavod za 
javno zdravstvo primorsko-goranske županje, 
dom zdravlja primorsko-goranske županije, 
Medicinski fakultet Sveučilište u rijeci) in štiri 
slovenski partnerji (Fakulteta za logistiko uM, 
zdravstveni dom ilirska Bistrica, zdravstveni 
dom ljutomer, Splošna bolnišnica novo 
mesto).

nezadostna zdravstvena oskrba v manjših in 
slabo dostopnih mestih in vaseh ter obstoječe 
razlike v kakovosti zdravstvenih in socialno-
varstvenih storitev na čezmejnem območju 
predstavljata dva velika čezmejna izziva. 

zato je bil skupni cilj projekta krepiti obstoje-
ča in ustvarjati nova partnerstva med javnimi 
organi in ostalimi deležniki na področju zdra-
vstva, kar bo dolgoročno dvignilo kakovost 
storitev, zmanjšalo regionalne neenakosti in 
urbano-ruralne delitve ter vplivalo na vital-
nost in zdravje prebivalstva na čezmejnem 
območju.  

v okvirju projekta se je razvila in promovirala 
prepoznavna skupna čezmejna destinacija 
zdravja +Health s skupno mrežo strokov-
njakov – centri odličnosti ter novi modeli 
upravljanja in čezmejne procedure. poleg 

tega so se opredelili standardi kakovosti za 
destinacijo zdravja. 

v okviru projekta so se testirale najnovejše 
informacijske tehnologije (tele-medicina, 
it aplikacije, simulacije), inovativni načini 
izobraževanja, izmenjava resursov in znanja 
ter izkušnje med partnerji.   

v prvem delu projekta je Splošna bolnišnica 
novo mesto, skupaj s pomočjo patronažnih 
medicinskih sester zdravstvenih domov 
Metlika, Črnomelj, krško in zdravstvene 
postaje šentjernej, izvedla raziskavo in 
zbiranje podatkov s pomočjo anketnih 
vprašalnikov, ki je služila za nadaljnje faze 
projekta (priprava strategije čezmejne 
destinacije zdravja ter določitev standarda 
kakovosti zdravja). 

v zaključnem delu projekta je SB novo mesto 
aktivno sodelovala pri izvedbi različnih 
demonstracij uporabe informacijsko-ko-
munikacijske tehnologije za kakovostnejšo 
zdravstveno oskrbo. izvedena je bila demon-
stracija uporabe tele-medicine in uporaba 
prenosnega ultrazvoka. 

v sklopu projekta je nastala it aplikacija 
»iHelp« (slika 1), ki jo je na podlagi zbranih 
podatkov o infrastrukturi pripravila Fakulteta 
za logistiko. aplikacija je trenutno dostopna 
le za android uporabnike, vendar se bo v pri-
hodnosti prilagodila za ioS. namen aplikacije 
je povečati informiranost o možnih načinih 
pomoči, povečati odzivnost za pomoč družini 
in sočloveku, izboljšati prepoznavnost in 
postavljanje mreže defibrilatorjev ter skrajšati 

drugo in tretje obdobje projekta je zazna-
movalo izvajanje različnih edukacij v okvirju 
projekta, ki so bile namenjene specifičnim 
ciljnim skupinam. v ta namen smo v SB novo 
mesto izvedli edukacije na temo »temeljni po-
stopki oživljanja,« »diabetes,« »porod,« »pitna 
voda« in »preventiva padcev,« na katero smo 
povabili lokalno društvo upokojencev novo 
mesto. 

čas reševanja oziroma povečati verjetnost 
preživetja.        

v juniju 2019 je potekala zaključna konferenca 
projektnih partnerjev na Malem lošinju, 
kjer so bili predstavljene študije in raziskave, 
narejene v okvirju projekta ter tudi možnost 
za dogovor o nadaljnjih aktivnostih in pove-
zovanju partnerjev za prihodnje prijave na 
projekte iz skladov evropske unije. 
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aktualno

Študijski obisk predstavnikov projekta 
JA-CHRODIS+ v Novem mestu
Splošna bolnišnica Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto sodelujeta s partnerji izven 
zdravstvenega sistema pri evropskem projektu JA-CHRODIS+ »Ukrepanje na področju 
kroničnih bolezni.« 

projekt se je začel septembra 2017 in bo trajal tri leta. koordinira ga 
instituto de salud carlos iii iz španije, v njem pa sodeluje 42 partnerjev 
iz 20 evropskih držav. Financiran je s strani evropske komisije in sode-
lujočih partnerjev. namen projekta je podpora državam članicam pri 
iskanju učinkovitih načinov za zmanjšanje bremena kroničnih bolezni, 
povečanje vzdržnosti zdravstvenih sistemov in razvoj človeškega 
kapitala. nosilec projekta za Slovenijo je nacionalni inštitut za javno 
zdravje (nijz). Splošna bolnišnica novo mesto in zdravstveni dom 
novo mesto sta pridružena partnerja. cilj pilotnega projekta, ki ga oba 
partnerja izvajata, je integrirana oskrba za osebe s kroničnimi bolez-
nimi. kot modelni primer so bili izbrani pacienti s kronično rano, ker 
gre praviloma za osebe z več kroničnimi boleznimi, s šibkim socialnim 
statusom, slabo mobilnostjo, pogosto pridruženo osamljenostjo ... te 
osebe potrebujejo pomoč na več nivojih zdravstvenega sistema in 
tudi močno podporo v družini in v lokalni skupnosti.

povezovanje in usklajeno delovanje različnih deležnikov znotraj 
in izven zdravstvenega sistema je pri oskrbi osebe s kronično rano 
bistvenega pomena za zagotavljanje kvalitetne, varne, pravočasne 
in pacientovim potrebam prilagojene oskrbe. 

v sklopu projekta je bila ustanovljena lokalna implementa-
cijska delovna skupina (angl. local implementation Working 
Group – liWG). Člani skupine so zdravstveni delavci in sodelavci 
z obeh nivojev zdravstvenega varstva. za zelo pomembno in 
tvorno se je izkazalo, da je član skupine predstavnik pacientov, 
povezovali pa so se tudi s predstavniki občine novo mesto. 
 
Med aktivnosti projekta sodi tudi študijski obisk predstavnikov vodstva 
projekta cHrodiS plus in predstavnikov različnih inštitucij, ki sodelu-
jejo v tem projektu. obisk je bil organiziran 5. in 6. marca letos. Člani 
mednarodne skupine, ki izvajajo pilotne projekte in so se pridružili 
na študijskem obisku, so:
•	 Dr. med. Marina Maggini, istituto Superiore di Sanita – vodja 

delovnega paketa, ki se ukvarja z izboljšavami v oskrbi pacienta 
s kroničnimi boleznimi,

•	 Mirca Barbolinim, istituto Superiore di Sanita – metodološka 
podpora pri izvajanju pilotnih aktivnosti,

•	 Dr. med. Lyudmil Ninov, european patients‘ Forum – 
spremljanje in podpora pri organizaciji študijskih obiskov,

•	 MS. Valentina Strammiello, european patients Forum – 
spremljanje in podpora pri organizaciji študijskih obiskov,

•	 Dr. med. David Somekh, european Health Futures Forum 
– podpora in evalvacija uporabe orodja kriteriji kakovosti in 
priporočila,

•	 Dr. Teresa Corral Canto, institutio de Salud carlos iii – 
predstavnica vodstva cHrodiS+ projekta,

•	 MSc. Idil Hussein, national institute for Health and Welfare – 
predstavnica pilotnega projekta na Finskem in

•	 Dr. med. Jelka Zaletel, nacionalni inštitut za javno zdravje – 
sovodja delovnega paketa, ki se ukvarja z izboljšavami v oskrbi 
pacienta s kroničnimi boleznimi. 

v sklopu obiska je bila v dopoldanskem času prvega dne organizirana 
okrogla miza o potrebnosti integrirane oskrbe pacientov s kronično 
boleznijo, ki so se je udeležili različni predstavniki vladnih, nevladnih, 
zdravstvenih in socialnih organizacij:
•	 Ministrstva za zdravje
•	 nacionalnega inštituta za zdravje
•	 Mestne občine novo mesto
•	 društva diabetikov novo mesto
•	 društva za srce
•	 zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
•	 centra za socialno delo novo mesto
•	 zdravstvenega doma novo mesto
•	 Splošne bolnišnice novo mesto

namen okrogle mize je bil skupen razmislek o mnogoterih potre-
bah in izzivih, s katerimi se srečujejo osebe s kronično rano ter kako 
okrepiti povezave med različnimi partnerji, ki sodelujejo v oskrbi. 
delo je potekalo v skupinah (odločevalci, skupnost in 
zdravstvo ter zunanji opazovalci). iztočnica za pogovor 
je bila Markova zgodba – izmišljena oseba, ki se srečuje 
z realnimi problemi pri oskrbi svoje kronične rane. 
zgodba je sprožila zanimivo razpravo in interakcijo med člani znotraj 
posameznih skupin, ki so sprva razmišljali o večplastnih problemih, s 
katerimi se pacient srečuje v in izven zdravstvenega sistema. nadalje 
so udeleženci iskali rešitve tako na lokalni kot na nacionalni ravni, ki bi 
omogočile integrirano zdravstveno oskrbo in privedle do kvalitetne, 
varne, pravočasne in na potrebe posameznega pacienta osredinjene 
oskrbe. Svoje izsledke in ugotovitve je posamezna skupina delila z 
ostalimi udeleženci ob zaključku dopoldanskega dela srečanja.  

prim. Milivoj Piletič, Denis Oprešnik in mag. Ljubinka Počrvina.
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v popoldanskem času so se člani lokalne implementacijske delovne 
skupine pogovorili s predstavniki iz tujine o konkretnem delu v našem 
pilotnem projektu.

predstavili so aktivnosti, izvedene med  projektom, v katerem so 
med drugim analizirali stanje na področju oskrbe kronične rane, 
pripravili akcijski načrt pilotnega projekta, identificirali in orisali 
pot pacienta skozi zdravstveni sistem, začeli z izvajanjem t.i. ocene 
potreb sodelujočih oseb s kronično rano, prizadevajo pa si tudi 
za izboljšanje protokolov sodelovanja med zdravstvenimi delavci 
in skupnostjo in za optimizacijo komunikacijske poti znotraj in 
med zdravstvenimi ustanovami. S predstavniki Ministrstva za 
zdravje in partnerji iz tujine so imeli plodno razpravo, ki je bila 
usmerjena v možnosti izboljšanja prakse, poseben poudarek pa 
je bil namenjen premisleku, kako zagotoviti trajnost, vzdržnost in 
prenosljivost njenih pozitivnih vidikov onkraj zaključka projekta. 

 Predstavniki nevladnih organizacij in društev 

 Direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan v pogovoru z gosti 
študijskega obiska

 Primarij Piletič med predstavitvijo

 Člani lokalne implementacijske delovne skupine projekta 
Chrodis +

povezovanje z lokalno skupnostjo je ključno tako v ozirih prepozna-
vanja potreb in okoliščin, v katerih živijo njeni prebivalci, kot z vidika 
krepitve trajnih povezav, ki posredno ali neposredno prispevajo k 
boljši oskrbi oseb s kroničnimi in drugimi boleznimi. to obliko pove-
zovanja in vzajemnega sodelovanja v smeri krepitve zdravja ljudi v 
lokalnem okolju imenujemo skupnostni pristop. v bodoče si bomo 
prizadevali, da ta princip sodelovanja še poglobimo in razširimo. 

eden izmed osrednjih namenov projekta cHrodiS+ je preveriti 
uporabnost posebnega orodja, ki je bilo razvito v   preteklem 
projektu cHrodiS in se imenuje kriteriji kakovosti in priporočila 
(ang. Qcr tool). omenjeno orodje predstavlja vodilo oblikovanju 
in vodenju naše prakse, pa tudi praksam, ki potekajo v drugih par-
tnerskih državah. drugega dne  študijskega obiska, 6. marca, so v ta 
namen razpravljali o različnih vidikih uporabe orodja in oblikovali 
zaključke, ki bodo vključeni v poseben priročnik za njegovo uporabo.  
  
študijski obisk v novem mestu je bil prvi izmed tovrstnih obiskov v 
sklopu projekta ja-cHrodiS+, ki bodo potekali tudi v drugih par-
tnerskih državah ter predstavlja dobrodošlo spodbudo k nadaljnjim 
prizadevanjem za izboljšanje oskrbe oseb s kronično boleznijo ter 
predvsem za bolj usklajeno, povezano in v skupnost usmerjeno 
delovanje zdravstva.

aktualno

vir: spletna stran SBnM
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 Gostje in zaposleni na otvoritveni slovesnosti ob odprtju 

 Najsodobneje opremljen katetrski laboratorij

 Trak ob odprtju so prerezali nekdanja ministrica za zdravje 
Milojka Kolar Celarc, nekdanji predsednik vlade Miro Cerar, 
direktorica SB Novo mesto doc. dr. Milena Kramar Zupan in 
primarij Iztok Gradecki

predstavljamo

Katetrski laboratorij - velika pridobitev 
za bolnišnico
Bolezni srca in ožilja, med katerimi je najpogostejša ishemična bolezen srca, predstavljajo 
v slovenskem prostoru pri prebivalstvu, starejšem od 65 let, še vedno glavni vzrok smrti 
(38%), zato pomeni dejavnost katetrskega laboratorija veliko pridobitev ne le za novomeško 
bolnišnico, ampak za celotno slovensko jugovzhodno regijo, ki je po umrljivosti prebivalcev 
zaradi bolezni srca in ožilja v Sloveniji na prvem mestu.

Splošna bolnišnica novo mesto vse do leta 2017 ni izvajala programa 
dejavnosti katetrskega laboratorija, zato je morala paciente (več kot 
1000 letno) iz naše regije napotiti ali premeščati  na preiskave in posege 
v ljubljano, izolo, novo Gorico, celje ali Maribor. delež teh  pacientov 

v omenjenih bolnišnicah je bil kar 10-odstoten, posledično temu pa 
je imela naša bolnišnica najnižjo stopnjo hospitalizacije pacientov v 
dejavnosti internistike s kardiologijo. za paciente je pomembno, da 
se zdravijo čim bliže domu. napotitve drugam so bile zanje naporne, 
prevozni stroški pa so predstavljali pomembno finančno breme tako 
za zzzS kot za svojce pacientov. 

z uradno otvoritvijo jeseni 2017 se je naš interventni kardiološki center 
priključil ostalim petim v Sloveniji in tako odpravil belo liso južno od 
ljubljane.
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angiografski - katetrski laboratorij je osnova za dejavnost intervencij-
ske kardiologije. zlati standard za diagnostiko ishemične bolezni srca 
je t. i. koronografija ali koronarna angiografija.  raziskave kažejo, da je 
preživetje po srčnem infarktu pri pacientih, ki so sprejeti v bolnišnico 
s katetrskim laboratorijem, tudi do trikrat večje kot pri pacientih, ki so 
sprejeti v bolnišnico, ki tega laboratorija nima. preiskave, opravljene 
v katetrskem laboratoriju, obsegajo kateterizacijo srčnih votlin, 
koronarnih in ostalih arterij ter diagnostično obravnavo bolezni 
zaklopk in srčne mišice. Če se izkaže, da je treba pri pacientu opra-
viti interventni poseg, se preiskava lahko že med samim potekom 
iz diagnostičnega posega spremeni v zdravljenje. za paciente, pri 
katerih med koronarografijo odkrijejo nevarno aterosklerotično 
oblogo arterij, ki prehranjujejo srce, je dobrodošel podatek, da jim 
že med posegom vstavijo žilno opornico, ki žilo razširi. tako je pretok 
krvi znova normalen, srce je ponovno dobro prekrvljeno in pacient 
nima več težav. po posegu je še en dan na opazovanju, naslednji dan 
gre domov. poseg ni mogoč le v primeru, ko prizadetost arterij terja 
kirurško operacijo, pri kateri se naredijo obvodi zoženih mest med 
srčnimi oziroma koronarnimi in ostalimi arterijami.

program katetrskega laboratorija prispeva k boljši kakovosti življenja 
prebivalcev  naše regije, omogočena jim je enakopravna dostopnost 
do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe na področju obolevanja za 
srčno-žilnimi obolenji, kar vpliva na znižanje  stopnje kardiovaskularne 
umrljivosti. angiografske preiskave dvigujejo strokovno raven dela 
na kardiološkem in radiološkem oddelku bolnišnice, pacientom je 
omogočena natančna začetna diagnostika, s čimer se izognemo 
njihovi nepotrebni hospitalizaciji, nepotrebnemu ponavljanju manj 

natančnih preiskav ter nepotrebnim visokim prehospitalnim in reševal-
nim prevozom. posledično je zmanjšana obremenjenost ukc ljubljana 
in nekaterih ostalih centrov, v celotnem slovenskem prostoru pa se 
bo znižala čakalna doba za koronografijo.  znano je, da je natančna in 
hitra diagnostika bolezni najcenejša diagnostika, hitro odkrivanje in 
strokovna pomoč sta porok za ohranitev kakovostnega življenja obole-
lega, ki po posegu lahko povsem normalno živi. v novem laboratoriju 
so operirani tudi pacienti, ki potrebujejo stalni srčni spodbujevalec 
ali eno od podobnih naprav. Srčne spodbujevalce vstavljamo v naši 
bolnišnici od leta 2013 in letno opravimo od 120 do 130 vstavitev.

za izjemno strokovno pomoč in pripravljenost pri izobraževanju 
ter mentoriranju naših sodelavcev želimo pohvaliti ukc ljubljana. 
zahvaljujemo se tudi nekdanji ministrici za zdravje Milojki kolar celarc, 
ki je s sodelavci prisluhnila potrebi in argumentom za nujno investicijo 
ter program. Hvala tudi društvu za zdravje srca in ožilja dolenjske in 
Bele krajine in drugim društvom za podporo pri utemeljevanju potrebe 
po laboratoriju. Hvala v imenu bolnišnice in v imenu vseh pacientov, 
ki jim bo delovanje katetrskega oziroma angiografskega laboratorija 
koristilo ali morda celo rešilo življenje.

Sodoben katetrski laboratorij nam je uspelo ustanoviti tudi zaradi 
neutrudnih posameznikov, združenih  v projektni skupini Splošne 
bolnišnice novo mesto, ki ga je preudarno in z občutkom za timsko 
delo vodila direktorica bolnišnice doc. dr. Milena kramar zupan, v sode-
lovanju z izjemno strokovnim in zavzetim prim. iztokom Gradeckijem, 
dr. med., specialistom interne medicine, kardiologije in vaskularne 
medicine  ter ostalimi sodelavci.

Vir: spletna stran SBNM, foto: Tomaž Levičar in Marko Klinc

Sara Jamnik

V enem letu opravljenih  
1000 koronarografij

Po večletnem prizadevanju prim. 
Iztoka Gradeckega, dr.med. in 
Andreja Petakovića, dipl.inž.
rad., s posluhom direktorice 
doc. dr. Milene Kramar Zupan in 
tedanje vodje Službe za investicije 
Gordane Batinić Jakofčič, univ. 
dipl. inž. grad. v SB Novo mesto, je 
bil pred dvemi leti slovesno odprt 
nov katetrski laboratorij, ki naj bi 
prebivalcem JV regije omogočil 
enakopravno dostopnost do srčno 
žilnih posegov.

 Rentgenski intervencijski C-lok Siemens Artis - One (Foto: Tomaž Levičar)

predstavljamo
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 Sprejem pacienta (Foto: S.J.)  Zdravniki v komandnem prostoru laboratorija. (Foto: S. J.) 

 Med koronarografijo (Foto: Marko Gričar)

 Po posegu pacientu 
na roko namestimo 
radialno žilno zapiralo, 
katerega stisk popuščajo 
na oddelku (Foto: S.J.)

predstavljamo

pred samim nakupom in montažo rentgenskega intervencijskega 
c - loka (Siemens artis-one, na sliki) ter vzpostavitvijo diagnostičnega 
prostora je bilo potrebno dodatno  izobraziti kader, saj smo želeli 
pacientom ponuditi najboljšo možno kvaliteto obravnave. zato 
smo opravili večmesečna izobraževanja na kliničnem inštitutu za 
radiologijo, kliničnem oddelku za kardiologijo in kliničnem oddelku 
za žilne bolezni ukc ljubljana ter na kardiološkem oddelku SB celje.  
povsod so nas medinske sestre, medicinske sestre - instrumentarke, 
radiološki inženirji in interventni kardiologi prijazno sprejeli.

S polno glavo novih informacij, razširjenim znanjem in  kančkom strahu 
smo v septembru 2017 orali ledino s prvimi koronarnimi posegi v naši 
bolnišnici. S prim. iztokom Gradeckim, dr.med. in ob močni podpori 
dveh izmed najboljših interventnih kardiologov v Sloveniji –  prim. 
darkom zormanom, dr.med. in asist. Markom Gričarjem, dr.med. smo 
se trudili izvajati koronarografije in perkutane koronarne intervencije 
(pci) na najvišjem možnem nivoju. naknadno je ekipo okrepil še spe-
cializant interne medicine david Bele, dr. med. za sprejem in pripravo 
pacientov ter oskrbo po posegu skrbi osebje na kardiološkem oddelku, 
brez njih naše delo enostavno ni izvedljivo. o zavzetosti govorijo tudi 
številke, saj smo v enem letu delovanja skoraj brez predaha vsako-
dnevno opravljali  preiskave in jih skupno opravili že 1000. to število 
potrjuje, da so bile potrebe po oskrbi pacientov v jugovzhodni regiji 
resnično velike, ob tem pa so k nam pričeli prihajati tudi pacienti iz 
drugih delov Slovenije (Gorenjska, prekmurje).

Graf 1: Statistika stentiranja v tromesečju 2017

vsak pacient je pred posegom sprejet na kardiološki oddelek. v so-
delovanju s centralnim operacijskim blokom (coB) in transportno 
službo pripeljemo pacienta do katetrskega laboratorija, kjer ponovno 
preverimo njegovo dokumentacijo ter izvide. 

koronarografija je poseg, ki se opravlja na rentgenski interventni mizi, 
okoli katere kroži c - lok, saj spremljamo obarvanje žil s kontrastnim 
sredstvom pod rentgenskimi žarki. interventni zdravnik dostopa do 
koronarnih arterij z radialnim ali femoralnim pristopom. asistirata mu 
dve diplomirani medicinski sestri, ena kot instrumentarka in druga 
s pripravo materiala ter spremljanjem pacientovih vitalnih funkcij.

za prikaz rentgenske diaskopije skrbi radiološki inženir. v komandnem 
prostoru spremlja dogajanje in rokuje z računalniškimi programi za 
dodatne ultrazvočne in funkcijske znotraj žilne meritve, spremlja 
monitoring in skrbi za sosledje pacientov.
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predstavljamo

po posegu pacienta priklopimo na prenosni ekG monitor, s katerim 
se vrne na kardiološki oddelek. Fotografija prikazuje sodelovanje 
instrumentarke in radiološke inženirke v t.i. »recovery« prostoru, v 
katerem pozorno spremljamo pacientovo stanje. 

osebje katetrskega laboratorija  poleg zgoraj naštetih operaterjev 
sestavljamo še:
•	 dipl.m.s./dipl. zn - instrumentarji: vanja Sabljak, Boris Bele, 

laura cvelbar, tina novak in  katja Bratkovič;
•	 dipl. inž. rad.: Mojca škoda, Sara jamnik, Marko Ferkolj, Žiga 

dobravc in peter debevc.

 Prikaz ožilja s kontrastnim sredstvom (Foto: Vaš kanal)

 Kardiologa prim. Iztok Gradecki, dr. med. in prim. Darko 
Zorman, dr. med. (Foto: Marko Gričar)

 Pacient v »recoveryju« (Foto: S.J.)

 Dipl.m.s. instrumentarke Tina Novak,  Vanja Sabljak in Katja   
 Bratkovič (Foto: S.J.)

 Dipl. inž. radiologije: Sara Jamnik, Mojca Škoda, Marko Ferkolj, 
Žiga Dobravc (na fotografiji zgoraj), manjka Peter Debevc.

da delujemo uigrano, je potrebno sodelovanje vseh članov tima, v 
katerem vsak poprime za vsako delo. opravil in nalog si ne delimo 
na strogo vaše in naše področje, temveč si z medsebojno pomočjo 
lajšamo delo. v slogi je moč in le ta nam je omogočila izvedbo 1000 
preiskav.  
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predstavljamo

 Vhod na Oddelek negovalne bolnišnice  Pacienta ob sprejemu na oddelek 

Glede na kriterije in definicijo zzzS (Splošni dogovor 2017, priloga 
Bol), neakutna bolnišnična obravnava predstavlja obliko bolni-
šničnega zdravljenja po končani akutni bolnišnični obravnavi, ko iz 
zdravstvenih ali socialnih razlogov ni možen odpust zavarovane osebe 
v domače okolje ali ni več možna nega v domačem okolju. neakutna 
bolnišnična obravnava obsega podaljšano bolnišnično zdravljenje, 
zdravstveno nego in paliativno oskrbo. 

do namestitve na oddelek neakutne bolnišnične obravnave so 
upravičene zavarovane osebe, ki:
•	 so popolnoma ali delno odvisne od pomoči drugih pri 

izvajanju osnovnih življenjskih aktivnosti in živijo same ter niso 
sposobne funkcioniranja v domačem okolju,

•	 so v terminalni fazi kronične bolezni,
•	 imajo obsežne kronične rane, pri katerih je pričakovati celjenje,
•	 nimajo ožjih svojcev in jih zaradi zdravstvenega stanja ni 

možno odpustiti v domače okolje,
•	 jih zaradi različnih zahtevnih zdravstvenih stanj ni možno 

odpustiti niti v domače okolje niti v socialnovarstveni zavod.

osnova za obravnavo pacientov na oddelku je podaljšano bolnišnično 
zdravljenje, ki pa močno temelji na individualni in celostni obravnavi, 

Negovalna bolnišnica je praznovala 
prvi rojstni dan

 Brigita Muhič

15. februarja 2018 je začel s samostojnim delovanjem Oddelek negovalne bolnišnice v 
Splošni bolnišnici Novo mesto s kapaciteto 25-tih postelj. Oddelek se nahaja v 3. nadstropju 
interne stavbe in je bolnišnica v malem. Načrtovan je bil s pomočjo raziskave in podatkov o 
delovanju že obstoječih negovalnih oddelkov v Sloveniji, ob upoštevanju potreb prebivalcev 
Novega mesta in širše okolice ter Splošne bolnišnice Novo mesto.

spoštljivem odnosu ter spodbujanju k samostojnosti, z namenom, da 
bolnišnico zapustijo v kar najboljšem možnem stanju. S tem namenom 
je zasnovan tudi koncept dela in oprema kotičkov na oddelku, da se 
pacienti čim manj zadržujejo v bolniški postelji in kar največ postorijo 
sami ali ob pomoči (posedanje v postelji, samostojnost pri gibanju, 
osebni higieni in skrbi za urejenost, opuščanje pripomočkov za 
inkontinenco, uživanje obrokov izven bolniške sobe ipd.). 

poudarek pri delu na oddelku je tudi v zelo aktivnem vključevanju 
svojcev, zdravstveno vzgojnem delu tako s pacienti kot s svojci, oza-
veščanju in pridobivanju informacij, ki jih potrebujejo. obravnava 
pacientov zahteva multidisciplinarni pristop, najbolj se v delo na 
oddelku vključujeta fizioterapevt in socialna delavka. zelo dobro 
sodelujemo tudi z najrazličnejšimi ostalimi službami in oddelki naše 
bolnišnice kot tudi drugimi inštitucijami v okolju (domovi za starejše, 
patronažna služba, zdravilišča in ostale bolnišnice).

na našem oddelku je res pisana druščina pacientov celotne naše bol-
nišnice, z najrazličnejšimi diagnozami in »zgodbami«. imamo starejše, 
kronične paciente, paciente po poškodbah, ki potrebujejo podaljšano 
zdravstveno oskrbo in rehabilitacijo, osebe z neurejenim socialnim 
statusom, brez svojcev, ki jim zdravstveno stanje ne omogoča odpusta 
v domače okolje in nenazadnje tudi paciente, ki potrebujejo paliativno 
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oskrbo. in ravno pri umirajočih pacientih je potrebna še posebno 
skrbna obravnava, ki poleg strokovnega znanja zahteva še visoko 
stopnjo empatije, srčnosti in potrpežljivosti. v zadnjem obdobju 
življenja nam je vodilo zagotoviti najvišjo možno kakovost, tako z 
vidika obvladovanja bolečine kot tudi zagotovitve zasebnosti, udobja 
in pietete. ravno zato ne omejujemo obiskov, saj so svojci in najbližji 
lahko v veliko pomoč, umirajočemu dajejo občutek varnosti, njegovi 
najbližji pa imajo možnost bližine in slovesa. 

upoštevamo osebno noto vsakega posameznika in v največji možni 
meri najrazličnejše želje in potrebe pacienta, ko se mu življenje izteka. 
nemalokrat si takšni pacienti zaželijo oditi iz bolniške sobe, za kratek 
čas … med ostale … vsaj na hodnik. Če le zdravstveno stanje to 
dopušča ga iz bolniške sobe odpeljemo s počivalnikom. zgodilo se je 
že, da smo pacienta, na njegovo zadnjo željo, skupaj s sinom odpeljali 
ven … da sta se še zadnjič slikala v sončnem dnevu … ko je v ozadju 
tiho tekla krka v slovo…

 Pacienta  pri kosilu

imamo ideje, imamo vizijo, imamo želje in imamo neskončno voljo. 
iskreno se veselimo preselitve oddelka v 2. nadstropje interne stavbe, 
kjer bomo imeli možnost pacientom zagotoviti več zasebnosti in 
boljšo kvaliteto bivanja. težko pričakujemo program in vzpostavitev 
oddelka za paliativo. nabavljenih je bilo že nekaj novih negovalnih 
postelj in nočnih omaric, počivalnik, invalidski vozički in hodulje…
dobili smo že veliko pohval in tudi prvo donacijo - en počivalnik in 
sobno dvigalo. ob preselitvi nameravamo zagotoviti še prostor za 
fizioterapijo in prostor za druženje, ki bo opremljen s televizorjem ter 
knjižno polico s podarjenimi knjigami in revijami, družabnimi igrami in 
ostalimi pripomočki. Že zdaj se vključujejo prostovoljci in upamo, da se 
bo ta krog še širil. Smo tudi učni oddelek za dijake srednje zdravstvene 
šole ter študente zdravstvene nege.

poleg čim večje samooskrbe, kar je eden od osnovnih ciljev, želimo 
z obravnavo pacientov na našem oddelku razbremeniti obstoječe 
akutne kapacitete bolnišnice in postati primer dobre prakse, z visoko 
kvaliteto storitev zdravstvene nege ter varno in profesionalno obrav-
navo pacientov.

 Najlepši pogled z bolniške sobe na mesto

Dnevna bolnišnica
Petra Gornik

Za potrebe operativnih strok smo  13.11.2018 v prvem nadstropju 
kirurške stavbe ponovno odprli Dnevno bolnišnico.  Tokrat delujemo 
na ločenem oddelku in zagotavljamo pooperativni nadzor za področje 
ginekologije, kirurgije in okulistike.  V bolnišnici že dolga leta deluje 
dnevna bolnišnica, ki pokriva potrebe internističnih strok.

Dnevna bolnišnica (v nadaljevanju tudi DB) je enota bolnišnice, v 
kateri se opravlja oskrba pacientov po krajših operativnih posegih in 
kratkotrajne aplikacije zdravil, ki ne zahtevajo 24 urnega strokovnega 
nadzora.  Trenutno je v stroki poudarek na  napredku in razvoju v smeri 
minimalno invazivnih posegov, ki posledično dopuščajo možnost krajših 
hospitalizacij. Naši cilji so hitrejša in  kakovostna obravnava pacienta in 
zmanjšanje števila prenosov bolnišničnih okužb.

Dnevna bolnišnica je oddelek, ki deluje v rednem delovnem času (od 
7:00 – 19:00 ure), na katerem so stalno prisotne medicinske sestre, 
po potrebi oziroma glede na plan okrevanja pa tudi fizioterapevtke in 

lečeči zdravnik. Pri oskrbi so se zaradi dinamike procesa na oddelku 
tako po svetu kot pri nas vzpostavile omejitve pri sprejemu pacien-
tov, saj le ti ne smejo biti dementni, slabo pokretni ali nosilci visoko 
rezistentnih sevov bakterij (MRSA, VRE, ESBL). Za obravnavo v DB so 
najbolj primerni pacienti, ki imajo urejene kronične bolezni in lahko s 
krajšanjem hospitalizacije ohranijo svojo dnevno rutino. Pogoj za sprejem 
pacienta v oskrbo DB je tudi spremstvo polnoletne osebe 24 ur po 
odpustu,  dober dostop do zdravstvene oskrbe in telefonska povezava, 
saj mora biti pacient v bolnišnici znotraj ene ure po pojavu težav. V naši 
DB pripravljamo zloženko z navodili za paciente, s katero nameravamo 
še utrditi občutek varnosti in zaupanja v naše delo.

V prihodnje želimo, da bi se postopno povečevalo število operirancev 
v naši oskrbi. Prav tako upamo, da bo selitev v tretje nadstropje porod-
nišnice pripomogla, da bomo postali prepoznavni po dobrem delu, 
majhnem številu zapletov in dobri organiziranosti.
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 Brezžični aparat za 
spremljanje srčnih utripov 
otroka v maternici ter 
popadkov

Jelka Cimermančič

Najsodobnejši pristopi k rojevanju tudi v 
Splošni bolnišnici Novo mesto
Zaposleni na ginekološko porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto že leta 
sledimo trendom rojevanja, ki jih v slovenski prostor vnašajo porodnice. Slednje jih 
oblikujejo po lastnih merilih, ki izhajajo iz njihovih potreb in želja. Pri tem imajo vedno večjo 
vlogo pravice s tega področja, o katerih so porodnice vedno bolj obveščene, se jih posledično 
vedno bolj zavedajo in stremijo k njihovemu izpolnjevanju. 

da porodnicam lahko nudimo zadovoljstvo in izpolnjenost, k njim 
pristopamo na način, ki odraža posluh do njihovih potreb, hkrati 
pa tudi zavedanje izrednega pomena hkratnega izpolnjevanja stro-
kovnosti, kakovosti in varnosti. upoštevamo, da je vsaka nosečnica 
in porodnica edinstvena tako z vidika lastnih pogledov na proces 
poroda kot tudi z vidika lastnih potreb znotraj njega. prav zato k vsaki 
pristopamo individualno. Gojimo posluh za tiste, ki sprejemajo oziroma 
potrebujejo intenzivnejšo pomoč kot tudi tiste, ki se nagibajo k po-
polnoma naravnemu poteku dogodkov, oziroma tako imenovanemu 
naravnemu oziroma fiziološkemu porodu. 

pri opravljanju svojega dela ne pozabljamo, da je porod lahko (kljub 
temu, da gre za naravni, fiziološki proces) tudi nevaren in življenjsko 
ogrožajoč za mater in otroka. prav zaradi tega porodnicam poskušamo 
nuditi vse tisto, kar potrebujejo in želijo, izključno v nadzorovanem 
okolju, kar pomeni, da je strokovna pomoč na mestu takoj, ko je le-ta 
potrebna. varnost nam je torej ključna v slehernem elementu procesa. 
nanjo ne pozabljamo in je nikoli ne izključujemo.

k edinstvenosti izkušnje poroda zagotovo prispeva tudi prisotnost 
oseb, katerim porodnice zaupajo. prav zato odprto sprejemamo in 
kot spremljevalce obravnavamo vse tiste osebe, za katere porodnice 
smatrajo, da jih ob sebi potrebujejo. 

ker pri porodu neizogibno sodelujemo babice in porodničarji, to 
zaupanje gradimo tudi sami in sicer s čim več stikov z nosečnicami med 
nosečnostjo ter s pripravami na porod tik pred dogodkom. Babice zato 
ponujamo in izvajamo tako skupinske priprave na porod (v okviru šole 
za starše) kot tudi individualne. Gre za  tako imenovane individualne 
razgovore, katerih se porodnice vedno več poslužujejo. prav slednji 
so namreč idealna priložnost, da se še pred začetkom poroda tudi 
na individualni ravni razrešijo vsa vprašanja in dvomi, s katerimi se 
posameznice srečajo že med nosečnostjo in se dotikajo prav poroda.

ne le zaupanje v sodelujoče pri porodu, tudi domačnost okolja je 
tisto, ki izrazito pripomore k nepozabnosti življenjskega dogodka. prav 
zato so vse porodne sobe znotraj porodnega bloka toplega videza in 
občutka, poleg tega pa še bogato opremljene prav z vsemi pripomočki, 
ki so ključni pri doseganju poglavitnega cilja: zdrav otrok in zdrava 
ter zadovoljna porodnica. Med njimi so še posebej izstopajoče apara-
ture, ki so v prvi vrsti namenjene spremljanju in beleženju otrokovih 
srčnih utripov v maternici ter tako ugotavljanju njegovega počutja. 

pomembno pripomorejo k pravočasnemu vpogledu v zanj ogrožajoče 
stanje in pravočasno ukrepanje. So najnovejše in najprestižnejše, saj 
(za razliko od »navadnih,« ki porodnicam omejujejo gibanje) delujejo 
s pomočjo brezžičnih povezav ter tako porodnicam omogočijo  hojo 
in neovirano spreminjanje položajev.

najnovejša pridobitev je še posebej bogato opremljena porodna 
soba, tako imenovana »soba za alternativne porode.«

 Alternativna porodna soba
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poleg pripomočkov, ki jih vsebujejo tudi ostale porodne sobe, le-ta 
vsebuje še dodatne in  sicer porodno kad (za lajšanje porodnih popad-
kov v vodi in tudi za rojevanje v vodo), lastno kopalnico ter dodatne 
blazine, ki omogočajo počitek tudi spremljevalcem. 

 Porodna kad

v njej je tudi  porodni stol, ki je prvi tovrsten primerek na sploh v 
slovenskih porodnišnicah. omogoča prav posebno doživetje tako 
porodnicam kot tudi njihovim spremljevalcem. za razliko od ostalih 
alternativ sede izvedenega poroda le-ta omogoča pristno sodelovanje 
tudi spremljevalcem. navdušenje nad njim izražajo vse tiste porodnice, 
ki so s pomočjo njega že rodile. 

vse novosti in pridobitve v porodnem bloku predstavljajo korak bliže 
k samostojnejši babiški oskrbi, h kateri nosečnice in porodnice vse 
bolj stremijo, prav tako tudi babice. Seveda takrat, ko gre za normalen 
porod brez zapletov. v vsakem primeru, naj gre za naravni oziroma 
babiški porod ali za medikaliziran oziroma medicinski porod, pa 
vzpostavljamo tesno medsebojno sodelovanje z vsemi tu delujočimi 
kadrovskimi skupinami in z nosečnicami oziroma porodnicami, kjer 
ni (ne sme biti) podrejenosti, temveč le dopolnjevanje, sodelovanje, 
spoštovanje, upoštevanje. 

Družini prijazna porodnišnica
v novomeški porodnišnici, kjer se letno rodi okoli 1300 otrok, se 
lahko pohvalijo s številnimi nefarmakološkimi načini lajšanja porodne 
bolečine, z nadstandardnim apartmajem in nadstandardnimi sobami 
pa skušajo zagotavljati ugodje ne le novopečeni mamici, ampak 
vsej družini. poleg partnerja je pri porodu lahko prisotna tudi doula.

„Sreče ni mogoče kupiti, sreča se rodi,“ so besede, ki jih ob vsakem 
rojstvu na posebni čestitki porodnišnica novo mesto nameni 
novopečenim staršem.

 Porodni stol

 Čestitka staršem ob 
rojstvu otroka

Spoštovana starša,
ob rojstvu vajinega malèka vama iskreno èestitamo in želimo 

veliko nasmejanih in èarobnih družinskih trenutkov.
»Sreèe ni mogoèe kupiti, sreèa se rodi.«

Oddelek za ginekologijo in porodništvo             Vodstvo bolnišnice

Vsaka mama je prava mama,
dana za sreèo in na veselje. 
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(Tone Pavèek)

Baby paket vas èaka v pritlièju bolnišnice. Èe želite ga prevzamete pri receptorju 
oddelka za ginekologijo in porodništvo, kjer lahko oddate tudi soglasje. 

predstavljamo
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v poldrugem letu smo velik poudarek namenili komunikaciji in pretoku 
informacij med zaposlenimi v kuhinji.  z nekaterimi novimi pristopi v 
izmenjavi mnenj  smo se potrudili tudi za motivacijo sodelavcev ter 
nadgradili svoje znanje na področju gastronomije. reorganizirali in op-
timizirali smo delovni proces kuhinje ter centralizirali kuhinjske prostore.

 »Delilni trak« v bolnišnični kuhinji

 V Baru Štorklja je vedno živahno

Tanja Pirh

Služba za prehrano
Služba za prehrano  Splošne bolnišnice Novo mesto je doživela vrsto  sprememb, ki jih 
najbolje občutijo zaposleni, pacienti in gostje restavracije ter bara Štorklja. Spremembe, 
vidne navzven, so rezultat našega razmišljanja. Nova vodja službe Tanja Pirh zagovarja 
trditev, da se spremembe začnejo v nas samih. Zavihala je rokave in se lotila temeljitih 
sprememb s ciljem, da bi bil rezultat dela zadovoljni zaposleni v kuhinji, ki bodo kakovostno 
poskrbeli za paciente ter zadovoljili potrebe gostov v restavraciji in baru Štorklja. 

po priporočilih enote za klinično prehrano bolnišnice smo uvedli "poobed" 
po večerji in z zmanjšanjem razmika med večerjo in zajtrkom preprečili 
tako imenovano nočno stradanje. zaradi sodobnega trenda pitja vode smo 
razdeljevanje toplega napitka prilagodili povpraševanju, porabi in ponudbi. 
S tem smo razbremenili zaposlene v kuhinji in v sodelovanju z osebjem na 
oddelkih optimizirali omenjeni proces. prav tako se lahko pohvalimo, da 
smo za 25% zmanjšali količino odpadkov, ki nastajajo v kuhinji. 

tudi restavracija je dobila novo podobo. nova delilna linija zagotavlja 
lažje delo zaposlenim, uporabnikom omogoča celosten pregled 
kulinarične ponudbe, nov pa je tudi inventar, od miz, stolov in 
senčil. prizadevamo si za kakovosten izbor dnevne ponudbe jedi, 
ki so pripravljene okusno in kakovostno, kar potrjujejo zadovoljni 
uporabniki in gostje.  Med tednom so jim na razpolago štirje meniji 
(dva mesna menija, vegetarijanski in enolončnica). Med novostmi, 
ki smo jih uvedli v zadnjem obdobju, velja omeniti širši izbor jedi v 
restavraciji v večernem času. v ponudbi so trije meniji in po njih lahko 
posegajo tudi zunanji gostje. jedilniki so na razpolago v elektronski 
obliki na spletni strani bolnišnice ali v tiskani obliki v restavraciji in v 
baru štorklja. ob dobri hrani si lahko gost privošči tudi kavo. 

za večjo prepoznavnost naše ponudbe smo pred glavni vhod re-
stavracije dodali oglasno desko, kjer objavljamo aktualno ponudbo. 

Mimoidoči se radi ustavijo pred napisom in s tem tudi korak nadaljujejo 
v restavracijo. prijetnejše vzdušje restavracije prispevajo drobne po-
zornosti, kot so kotiček pozitivnih misli in dekoracija na omizju. roko 
smo podali tudi okolju in plastične vrečke zamenjali s papirnatimi. 

na koncu naj omenim še bar štorklja. 

kot so štorklje zveste svojemu gnezdu, je tudi renata Gorišek zvesta 
baru štorklja. S svojim čutom do gosta in pacienta zelo rada prisluhne 
potrebam in željam. tako smo uvedli kar nekaj sprememb, ki so narisale 
nasmeh na obraze obiskovalcev. v baru štorklja smo poleg stalne 
ponudbe dodali še dodatno  ponudbo: tradicionalni slovenski zajtrk 
(kruh, med, maslo in jabolko), sveže pripravljene solate za na pot z raz-
ličnimi prelivi, nudimo lokalno čokolado, sveže sadje in brezglutenske 
prigrizke. kavo lahko pripravimo tudi z  riževim ali sojinim mlekom.     
Gostinstvo je med najbolj zahtevnimi in napornimi poklici. kuhanje 
zahteva ogromno discipline, volje in odgovornosti. Gradi človekov 
karakter in samopodobo. Gostinstvo je lep poklic, ki zahteva veliko 
znanja, vendar ni za vsakogar.  Službo za prehrano Splošne bolnišnice 
novo mesto predstavlja skupina kuharjev s strastjo in veseljem do 
dela ter bogatim znanjem gastronomije. 

predstavljamo
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   »Naše« upokojene sodelavke

 Doc. dr. Milena Kramar Zupan, prim. Milivoj Piletič in Gregor 
Macedoni med pozdravnimi govori

 Predsednik 
regijskega Društva 
paraplegikov Jože 
Okoren

kultura organizacije

Zdenka Seničar

»Skupaj v zdravstvu za več zdravja  
v skupnosti« - 3. dan odprtih vrat Splošne 
bolnišnice Novo mesto
S kronično boleznijo in na poti okrevanja po akutni bolezni ni lahko biti sam. S spremembami in 
omejitvami, ki jih prinaša življenje z dolgotrajno boleznijo, je včasih težko živeti, zato je vloga 
društev, kjer  pacienti dobijo podporo za soočanje z boleznijo, izjemnega pomena. V Splošni 
bolnišnici Novo mesto se tega zavedamo in si prizadevamo razvijati partnerski odnos z vsemi 
deležniki znotraj in zunaj zdravstvenega sistema, ki bi lahko pozitivno vplivali na obvladovanje 
bolezni. Naš slogan  dneva odprtih vrat »Skupaj v zdravstvu – več zdravja v skupnosti« vabi k 
takšnemu sodelovanju.

ob letošnjem svetovnem dnevu zdravja smo v sodelovanju z regijskimi 
društvi, ki delujejo na področju zdravstva, že tretje leto zapored odprli 
vrata vabljenim in naključnim obiskovalcem. posebej smo bili veseli 
velikega števila naših upokojenih sodelavcev, ki so spremljali program 
večino dopoldneva. 

aktivnosti v okviru dneva odprtih vrat so se začele že 8. aprila in so 
potekale do konca junija. v okviru programa predstavitve oddelkov 
in služb nas je v aprilu, maju in juniju obiskalo 190 osnovnošolcev in 

210 srednješolcev, v okviru programa predstavitve poklicev pa 55 
osnovnošolcev.

osrednji dogodek, 10. aprila 2019, je bil v prvi vrsti namenjen članom 
regijskih društev in njihovim predstavitvam. Že v jutranjih urah so v avli 
in veznih hodnikih porodnišnice in kirurške stavbe opremili stojnice, 
na katerih so obiskovalcem vse dopoldne predstavljali svoje delovanje, 
posredovali različne informacije in odgovarjali na nešteta vprašanja. 
prvi so jih obiskali predstavniki vodstva bolnišnice.

na otvoritveni slovesnosti je direktorica bolnišnice doc.dr. Milena 
kramar zupan poudarila, da bolnišnica ne želi biti samo ustanova, v 
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 Učenci OŠ Drska so pripravili kulturni program.

 Rdeči noski poskrbijo za smeh in dobro voljo

kultura organizacije

katero se ljudje zatekajo, ko so bolni, temveč jim odpira svoja vrata tudi 
pred in po bolezni. S strokovnim direktorjem prim. Milivojem piletičem 
sta predstavila vlogo bolnišnice kot osrednje zdravstvene ustanove 
v regiji in pomen integrirane oskrbe, v kateri sodelujejo strokovnjaki 
s primarnega in sekundarnega nivoja zdravstvenega sistema, kot 
tudi vsi deležniki iz lokalnega okolja. v imenu sodelujočih društev je 
prisotne pozdravil predsednik regijskega društva paraplegikov jože 
okoren, v imenu Mo novo mesto pa župan Gregor Macedoni, ki je 
redni obiskovalec bolnišničnih dogodkov.

kulturni program so pripravili učenci 8. razreda oš drska pod 
vodstvom učiteljice irene šega, pri izvedbi dogodka pa so poleg 
zaposlenih tudi letos sodelovali dijaki – prostovoljci Szkš novo 
mesto pod vodstvom mentorice Glorie šepic, ki so obiskovalce 
usmerjali in spremljali na lokacije predavanj ter pomagali povsod, 
kjer je bilo potrebno.

posebej prisrčni obiskovalci so bili učenci nižjih razredov osnovne 
šole Blanca s spremljevalci. 32 simpatičnih radovednežev je najbolj 
zanimalo, kje se rodijo otroci, pa tudi, ali imamo res za bolne otroke 
bolnišnici vrtec in (o, groza!) šolo. lepo presenečenje so jim s predstavo 
rdečih noskov pripravili zaposleni pediatričnega oddelka. 

v programu 3. dneva odprtih vrat je sodelovalo društvo upokojencev 
novo mesto in 21 regijskih društev s področja zdravstva: društvo oseb 
z izgubo sluha dolenjske in Bele krajine in tolmačica slovenskega 
znakovnega jezika jožica kupljenik, Sonček - društvo za cerebralno 
paralizo dolenjske in Bele krajine, Spominčica – alzheimer Slovenija 
- Spominčica dolenjske, dolenjska podružnica združenja Multipla skle-
roza Slovenije, dolenjski klub združenja bolnikov s cerebrovaskularno 
boleznijo Slovenije, društvo za zdravje srca in ožilja – podružnica za 
dolenjsko in Belo krajino, društvo koronarnih bolnikov dolenjske in 
Bele krajine, dolenjska enota društva bolnikov s krvnimi boleznimi 
Slovenije, društvo celiac – življenje brez glutena, društvo za osteoporo-
zo dolenjske, društvo diabetikov novo mesto, rdeči križ Slovenije – oz 
novo mesto, Slovensko društvo Hospic – oo dolenjska, posavje in Bela 
krajina, društvo revmatikov Slovenije – podružnica dolenjske in Bele 
krajine, društvo paraplegikov dolenjske in Bele krajine, društvo vita za 
pomoč po nezgodni poškodbi glave in prvič letos društvo za kronično 

 Obiskovalci so napolnili avlo porodnišnice



26

 Predstavitve društev – Društvo za KVČB, Društvo atopijski 
dermatitis in Društvo Spominčice Dolenjske

 Nepogrešljivi pomočniki pri 
izvedbi dneva odprtih vrat - 
prostovoljci SZKŠ Novo mesto, 
Katja Stopar in Maja Janežič

 Okrogla miza o paliativni oskrbi

dogodek je bil med obiskovalci, člani društev in zaposlenimi zelo 
dobro sprejet in je pokazal, da poleg zdravstvenega sistema v lokalni 
skupnosti obstaja veliko deležnikov, ki lahko pomagajo pacientom in 
njihovim najbližjim nuditi podporo pri obvladovanju njihove bolezni. 
vsi so izrazili željo po iskanju sinergij in še tesnejšem sodelovanju.

kultura organizacije

Slovensko društvo Hospic – oo dolenjska, Bela krajina in posavje 
je organiziralo okroglo mizo z naslovom: paliativna oskrba – quo 
vadis? o zelo aktualni temi na področju zdravstvene oskrbe so 
spregovorili strokovni direktor bolnišnice prim. Milivoj piletič, dr. 
med., specialist interne medicine, Heda zimšek, viš.m.s., prof. zdr. 
vzg., petra Gornik, dr. med., specialistka splošne kirurgije in  Maja 
janežič, dipl.m.s., mag. vzg. in menedž. v zdr. pogovor je vodil 
predsednik društva janez kramar.

vnetno črevesno bolezen, društvo bolnikov s fibromialgijo, društvo 
atopijski dermatitis, društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi 
ekstrapiramidnimi motnjami – trepetlika in invalidsko društvo ilco.

21 društev je svoje delovanje predstavilo na stojnicah, društvo upo-
kojencev novo mesto je pripravilo predstavitev programa „Starejši 
za starejše,“ ki si ga obiskovalci bolnišnice še vedno lahko ogledajo 
na displejih bolnišnice, za društvo Spominčica dolenjske, društvo za 
kronično vnetno črevesno bolezen, društvo bolnikov s fibromialgijo 
in društvo atopijski dermatitis pa so bila organizirana predstavitvena 
predavanja in pogovori z udeleženci o najpogostejši problematiki 
pacientov, njihovih članov.



27

 DRUŠTVO ATOPIJSKI DERMATITIS  DRUŠTVO CELIAC – ŽIVLJENJE BREZ 
GLUTENA

 DRUŠTVO BOLNIKOV S 
FIBROMIALGIJO

 DRUŠTVO PARAPLEGIKOV 
DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

 INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO  DRUŠTVO KORONARNIH BOLNIKOV 
DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

 DRUŠTVO OSEB Z IZGUBO SLUHA 
DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

 DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO 
NEZGODNI POŠKODBI GLAVE 

 DRUŠTVO DIABETIKOV NOVO MESTO

 DRUŠTVO BOLNIKOV Z 
OSTEOPOROZO DOLENJSKE 

 DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI 
BOLEZNIMI SLOVENIJE – DOLENJSKA 
ENOTA

Na dnevu odprtih vrat so se predstavila društva ...

 DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE 
– PODRUŽNICA DOLENJSKE IN BELE 
KRAJINE

kultura organizacije
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 TOLMAČICA SLOVENSKEGA 
ZNAKOVNEGA JEZIKA JOŽICA 
KUPLJENIK

 RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OZ NOVO 
MESTO

 DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO 
ČREVESNO BOLEZEN

 ALZHEIMER SLOVENIJA - SPOMINČICA 
DOLENJSKE

 ZDRUŽENJE MULTIPLA SKLEROZA 
SLOVENIJE – PODRUŽNICA 
DOLENJSKA

 SONČEK – DRUŠTVO ZA CEREBRALNO 
PARALIZO DOLENJSKE IN BELE 
KRAJINE

 DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA 
IN OŽILJA – PODRUŽNICA ZA 
DOLENJSKO IN BELO KRAJINO

 ZDRUŽENJE BOLNIKOV S 
CEREBROVASKULARNO BOLEZNIJO 
SLOVENIJE – DOLENJSKI KLUB

 SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC – OO 
DOLENJSKA, POSAVJE IN BELA 
KRAJINA

 DRUŠTVO BOLNIKOV S 
PARKINSONIZMOM IN DRUGIMI 
EKSTRAPIRAMIDNIMI MOTNJAMI 
TREPETLIKA

 MARTIN KIRN

kultura organizacije

2. DAN ODPRTIH VRAT 
Splošne bolnišnice Novo mesto 

v četrtek, 5. aprila 2018 
od 10. do 14. ure.

Slavnostna otvoritev bo ob 10.00 uri 
v avli glavnega vhoda bolnišnice 

(porodnišnice). 

“Skupaj v zdravstvu - 
več zdravja v skupnosti.”

Prijazno vabljeni!

PROGRAM:
• Predstavitev delovanja regijskih društev 

bolnikov na stojnicah in predavanjih 
• Vodeni ogledi po bolnišnici

3. DAN ODPRTIH VRAT 
Splošne bolnišnice Novo mesto

v sredo, 10. aprila 2019

Pričetek slavnostne otvoritve bo 
ob 10.00 uri 

v avli glavnega vhoda v bolnišnico.

»Skupaj v zdravstvu -
več zdravja v skupnosti.«
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od marca do oktobra 2017 je v Splošni bolnišnici novo mesto 
potekal pilotni projekt ne meč‘mo hrane stran! ekologi brez meja 
so preučevali sistem ravnanja s hrano in opravili posnetek stanja. 
en dan so ugotavljali kje in kako nastaja zavržena hrana in tehtali 
tako pripravljene jedi kot vso nezaužito hrano. 

tako smo v bolnišnici prvič dobili celosten vpogled v usodo 
hrane, v vrsto ostankov hrane in prioritetna področja, na 
katerih v bodoče lahko ukrepamo. dobili smo tudi vpogled v 
količino zaužite hrane in razloge za nezaužito hrano pri pacientu. 
ključne ugotovitve pilotnega projekta v bolnišnici: 
•	 nedotaknjene hrane, ostankov obrokov in ostankov priprav 

je skupaj 36,4 % od vse pripravljene hrane;
•	 strošek zavržene hrane na en obrok znaša 46 centov (brez 

stroškov napitkov in dela);
•	 pogost vzrok za nedotaknjeno postreženo hrano je 

odsotnost pacienta v času obroka zaradi pregledov;
•	 5 % obrokov dnevno je nedotaknjenih, kar znaša 13.500 

nedotaknjenih obrokov letno;
•	 dve petini obrokov sta bili zaužiti polovično ali manj;
•	 največkrat se zavržejo juhe, sadje in solate.

ugotovljeno je bilo, da je pogost vzrok za nedotaknjeno postreženo 
hrano slaba organizacija dela, kjer je najlažje ukrepati. pogosto 
so pacienti hrano zavračali tudi zaradi slabega okusa oziroma 
zato, ker je bila po njihovem mnenju brez njega, na čemer bo 
potrebno ukrepati. poseben izziv pa predstavlja ugotovitev, da 
je kar dve petini obrokov zaužitih polovično ali celo slabše. za 
ta del nezaužite hrane, ki se v obliki ostankov vrne na pladnjih, 

NE MEč‘MO HRANE STRAN!  
Zavrženo hrano plačamo vsaj trikrat

Dr. Irena Hren

še iščemo razloge in tudi načine, kako količino zmanjšati. 
  
zavrženo hrano plačamo vsaj trikrat, in sicer najprej, ko jo nabavimo 
in pripravimo, nato ko odvažamo ostanke ter kot zadnje takrat, 
ko so pacienti slabše prehranjeni, kar vodi v slabše izide osnov-
nega zdravljenja. pri pacientu tudi nastaja največ ostankov hrane. 
 
Mnoge ukrepe za zmanjšanje ostankov hrane že imamo integrirane v 
obstoječi sistem kakovosti, za fokusiranje na paciente pa potrebujemo 
tudi sistemske rešitve; npr. zaposlitve kadrov, ki se bodo ukvarjali s 
prehransko obravnavo pacientov poln delovni čas (dietetike ter za 
področje klinične prehrane spec. zdravnike in medicinske sestre). 
 
tudi v bodoče bodo potrebni ukrepi za racionalnejše naročanje diet, 
tako na organizacijskem kot strokovnem nivoju. zaželeno je, da bi 
vse bolnišnice v Slovenije imele enako vsebino in poimenovanje 
terapevtskih diet.

pomembno je, da vemo katero področje je naša prioriteta: ali zgolj 
zmanjšanje ostankov hrane ali izboljšanje kakovosti zdravstvene 
oskrbe z dobro prehranjenostjo pacientov. idealen ukrep zagotavlja 
oboje, kar naložba v prehranske obravnave je.

rezultati so bili predstavljeni na okrogli mizi ekologov brez meja. 
tehtna diskusija je odprla številne izzive, s katerimi se soočamo na 
tem področju, pa tudi možne rešitve. povzetki vseh govorcev na 
okrogli mizi so zbrani dokumentu dostopnem na http://ebm.si/m/
nMHS_okrogla_miza_zakljucki.pdf

kultura organizacije

Dr. Irena Hren

Z boljšim zdravljenjem podhranjenosti do 
manj organskih odpadkov
3. junija 2019 je bolnišnični center Niort (Francija) 
v okviru projekta MECAHF, ki ga je v sodelovanju 
z bolnišnico razvila Health care without harm 
(HCWH) Europe, gostil konferenco o živilskih 
odpadkih v zdravstvenih ustanovah. 

predstavljeni so bili rezultati omenjenega projekta in druge 
navdihujoče pobude in dobre prakse iz Francije, španije, Maroka 
in Slovenije.

dr. irena Hren je na povabilo HcWH europe s prispevkom 
»Better malnutrition treatment for less food waste« predstavila 
dolgoročne ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje živilskih 
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odpadkov v Splošni bolnišnici novo mesto. posebej 
odmevni so bili ukrepi za preprečevanje nočnega pos-
tenja bolnikov in razmišljanje, da je lahko manj živilskih 
odpadkov v zdravstvu pozitivni stranski učinek boljšega 
zdravljenja podhranjenosti.

 Dr Irena Hren na mednarodni konferenci v Franciji

 Zbornik predavanj s prispevkom dr. Hrenove

Alenka Andolšek 

Nacionalni projekt eZDRAVJE je zaživel 
v Splošni bolnišnici novo mesto smo vključeni v nacionalni projekt 
ezdravje. cilj tega projekta je večja varnost in kakovost izvajanja zdra-
vstvenih storitev. Sistemska izvedba vseh podprojektov se je začela 
leta 2008. dolgoročno ezdravje prinaša zmanjšanje administrativnih 
stroškov ter učinkovito obvladovanje zdravstvenih in z zdravstvom 
povezanih podatkov in informacij. informatizacija omogoča nemoteno 
komunikacijo, varno in sledljivo izmenjavo podatkov ter elektronske 
dokumentacije med izvajalci zdravstvene dejavnosti.

Projekti eZdravja v naši bolnišnici:
•	 enaročanje,
•	 erecept,
•	 crpp,
•	 ekomunikacije,
•	 telekap,
•	 lab poštar.

eNaročanje, eNapotnica

leta 2014 se je začel pilotni projekt enapotnica, enaročanje. v Splošni 
bolnišnica novo mesto in zdravstvenem domu novo mesto, kot pilotni 
enoti, začnemo z aktivnostmi za uvedbo enapotnice in enaročanja v 
prakso. oktobra 2014 zd nM prvič uspešno pošlje enapotnico v SB nM. 
SB nM jo uspešno sprejme v svoj zaledni sistem. od oktobra 2015 do 
julija 2016 poteka testiranje rešitve na produkciji. 10.4.2017 enapotnica 
postane polno veljaven, samostojen dokument. elektronska in papirna 
napotnica sta izenačeni.

v času uvajanja enapotnice, enaročanja, smo naleteli na različne 
težave, vprašanja, ki smo jih (nekatere tudi ne) uspešno rešili.  za 
uspešno uvedbo enapotnice in enaročanja je bilo potrebno pripraviti 
in urediti veliko zadev: povezava kataloga vzS-jev z bolnišničnimi 
aktivnostmi; izobraževanje uporabnikov; priprava opreme; spremi-
njanje fizičnih napotnic v enapotnice; določitev skrbnikov kataloga…

Prednosti eNapotnice za bolnišnico:
•	 preglednost in transparentnost čakalnih seznamov
•	 večji red v čakalnih knjigah
•	 napotnice so bolj natančno izpolnjene
•	 enapotnica je zavodu dosegljiva na centralnem portalu
•	 napotnic ni potrebno več ročno vnašati
•	 Manjša možnost napak

Prednosti eNapotnice za paciente:
•	 Možnost samostojne izbire pri naročanju (čas, ustanova, 

zdravnik)
•	 poenostavljeno naročanje
•	 Možnost naročanja s strani izbranega zdravnika
•	 povezovanje in sodelovanje splošnih zdravnikov s specialisti 

(ekonzultacije)

Slabosti eNapotnice:
•	 preveč korakov/klikov, da pridemo do vseh podatkov na izdani 

enapotnici
•	 pacienti so premalo informirani o postopku enaročanja
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Renata Hribar, Milica Saje

Za zaključek

uvajanje vsake spremembe zahteva strpnost in potrpljenje. v našem 
primeru zahteva strpnost tako pacientov kot nas izvajalcev. po nekaj 
mesečni izkušnji uporabe enapotnice, enaročanja ugotavljamo, da 
so določene zadeve še vedno nejasne, da sistem na nacionalni ravni 
prevečkrat »zamrzne«, da je katalog vzS-jev pomanjkljiv, da so prika-
zane čakalne dobe na nacionalni strani prevečkrat nerealne,…kljub 
vsemu pa sistem omogoča opolnomočenje pacientov za samostojno 
izbiro izvajalca zdravstvene storitve in termina; pretok bolnikov na 
nacionalnem nivoju, kar pomeni brisanje regijskih meja. 

trenutno smo v fazi uvajanja in prilaganja na nov sistem, zato smo 
ravno mi tisti, ki bomo s svojimi konstruktivnimi predlogi omogočili, 
da bo v bodoče sistem deloval prijazno tako do pacientov kot nas 
izvajalcev.

10. 4. 2017 na dan, ko sta papirna in enapotnica postali izenačeni, je 
našo bolnišnico obiskala tedanja ministrica za zdravje gospa Milojka 

kolar celarc. predstavljen ji je bil praktični prikaz izdaje enapotnice 
in enaročanja v zd nM,  sprejem enapotnice v SBnM in avtomatska 
registracija naročenega pacienta preko vrstomata. 

Med drugim je dejala, da z uvedbo enapotnice in enaročanja Slovenija 
postaja ena izmed redkih držav, ki ima tako celovito in učinkovito 
urejen elektronski sistem za celoten zdravstveni sistem. dodala je, da je 
to pomemben korak k celovitemu in boljšemu obvladovanju čakalnih 
dob, saj bo z njim onemogočeno kakršnokoli preskakovanje vrst.

V Splošni bolnišnici Novo mesto se pacienti na 
zdravstveno storitev lahko naročijo:
•	 osebno,
•	 po telefonu,
•	 po spletu,
•	 enaročanje.

Optimizacija procesa sprejema kirurškega 
bolnika
V Splošni bolnišnici Novo mesto smo že 
dalj časa opažali, da sprejem kirurškega 
pacienta ne poteka po standardih, na kar 
smo bili opozorjeni tudi s strani Mednarodne 
akreditacije po standardu DNV, ki smo jo v 
sistem kakovosti vpeljali v SB Novo mesto 
leta 2011 in po katerem nepodpisana 
soglasja za operativni poseg in anestezijo 
predstavljajo hud odklon od pričakovanih 
standardov kakovosti.

zakon o pacientovih pravicah (zpp) natančno določa, da so zdrav-
niki dolžni pacientu pred operativnim posegom pojasniti postopke 
zdravljenja, posledice bolezni, način zdravljenja in predstaviti pri-
čakovane izide predlaganega medicinskega zdravljenja. istočasno 
so mu dolžni pojasniti tudi tveganja, zaplete in možne posledice 
predlaganega zdravljenja in predstaviti morebitne druge možnosti 
zdravljenja. zakon določa, da  mora zdravnik  zagotoviti pacientu ustna 
in pisna navodila v neposrednem stiku, v celoti in pravočasno. zlasti 
slednje predstavlja časovni problem, saj številne paciente sprejmemo 
v bolnišnico šele na dan operacije in jih anesteziolog prvič sreča šele 
v operacijski dvorani. tu pojasnilna dolžnost ne zdrži pravnega izraza 
»pravočasno» in je lahko povod za pravdne postopke.

prav tako moramo spoštovati pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih 
dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih 
seznamov, v katerem je jasno zapisano, da se mora spoštovati vrsti red 
uvrščanja pacientov na določeno storitev na podlagi stopnje nujnosti. 
vsakršno neupravičeno preskakovanje vrstnega reda je kaznivo.

da bi proces sprejema kirurškega pacienta optimizirali, smo 6.3.2017 
pričeli z delom Službe koordinacije operativnih strok (koS). osrednja 
naloga koS-a je optimizacija poslovnih procesov od postavitve indi-
kacije za operacijo do odpusta pacienta iz bolnišnice.

predstavlja izhodišče za učinkovito administrativno organizacijo 
poteka operativne dejavnosti v operacijskih dvoranah in načinom 
medsebojnega sodelovanja posameznih poklicnih skupin, ki sode-
lujejo pri izvajanju operativne dejavnosti.

delovišče koordinatorjev operativne dejavnosti je osrednji del vodenja 
in obvladovanja čakalne knjige in administrativnega načrtovanja 
operativnih posegov. v sodelovanju s plansko analitično službo 
pripravljamo letne, mesečne, tedenske operativne kapacitete za 
posamezne operacijske sobe.

pogoji, ki zagotavljajo urejeno pacientovo dokumentacijo, z izpolnje-
nimi pogoji za sprejem pacienta v bolnišnico in izvedbo operacije, 
so naslednji:
•	 vpis v čakalno vrsto
•	 vpis v čakalno knjigo
•	 podpisana soglasja ( za operativni poseg in anestezijo)
•	 poslana vabila ( če ga vabimo iz Čv)
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•	 pripravljene klinične poti
•	 klicanje pacientov 10 in 2 dni pred operativnim posegom
•	 pripravljena mapa z urejeno pacientovo dokumentacijo

da pridemo do urejene dokumentacije za sprejem kirurškega pacienta 
je potrebnih več faz delovnega procesa:
   1.  pregled pacienta v ambulanti in postavitev indikacije za 
operativni poseg (zdravnik),
   2. ocena potrebe po pregledu pacienta v paa (preanesteziološki 
ambulanti) na osnovi  aSa  klasifikacije zdravnik),
   3.  vpis pacienta v čakalni seznam z okvirnim terminom za 
operativni poseg,
   4.  določitev termina predoperativne šole za pacienta 
(predavanje anesteziologa),
   5.  izvedba pojasnilne dolžnosti zdravnika in Skupaj s 
pacientom izpolnitev obrazca za privolitev po pojasnilu za poseg. 
izpolnjen obrazec se vloži v mapo pacientove dokumentacije.

Mapa pacientove dokumentacije mora vsebovati izvid kirurga in 
obrazec za privolitev v zdravstveno oskrbo po pojasnilu.

Mapo s pacientovo dokumentacijo dMS/zt iz kirurške ambulante 
dostavi v koS,  kjer se hrani do termina obiska pacienta v predope-
rativni šoli oz. sprejema.

opažali smo, da so bolniki prihajali v centralni operacijski blok brez 
podpisanih soglasij, pa tudi operaterji in anesteziologi so jih večkrat 
pustili nepodpisane. 

zato smo ob začetku delovanja koS-a pričeli s predoperativno šolo oz. 
anesteziološkim predavanjem. najprej so potekala v živo 2x dnevno, 
vendar zaradi kroničnega pomanjkanja anesteziologov nismo mogli 
več zagotavljati osebnega pogovora s pacienti 2x dnevno, zato smo 
anesteziologi posneli 20-minutni film,  v katerem razložimo vse vrste 
anestezije in vse možne zaplete. ob koncu predvajanja filma je prisoten 

anesteziolog, ki pacientom  odgovori na morebitna vprašanja. ko 
pacienti nimajo več vprašanj, oba (anesteziolog in pacient) skupaj 
podpišeta privolitveni obrazec - soglasje za anestezijo. koordinatorke 
koS-a vodijo evidenco prisotnosti, zato zlorab zaenkrat nismo zabe-
ležili.  ko je anesteziološko soglasje podpisano, se vsa dokumentacija 
(vključno s podpisanim soglasjem) hrani v arhivu koS-a vse do spre-
jema v bolnišnico, ko  koS dostavi vso pacientovo dokumentacijo v 
centralni sprejem.

rezultati: ker smo spremljali in primerjali podatke o podpisanih oz. 
nepodpisanih obrazcih za anestezijo in operativni poseg pred in po 
uvedbi tega sistema sprejema kirurškega pacienta, smo beležili  tudi 
prve pozitivne rezultate. Glede na primerjavo julij 2016 in julij 2017 
je bilo ob sprejemu v bolnišnico bistveno več podpisanih obrazcev. 
julija 2016 je bilo ustrezno podpisanih 85 % obrazcev za anestezijo in 
56 % obrazcev za operativni poseg. julija 2017 je bilo podpisanih 98 
% obrazcev s strani anestezije in 73 % obrazcev s strani operativnih 
strok. največ pacientov, ki so »ušli« novemu sistemu, gre na račun 
dolgotrajnih čakalnih dob še pred uvedbo tega sistema.

Spremljamo tudi kazalnike kakovosti.

zakljuČek:  iz rezultatov števila podpisanih soglasij s strani kirurga, 
anesteziologa in pacienta pred sprejemom v bolnišnico smo zadostili 
pravno-formalnim predpisom pojasnilne dolžnosti, opredeljenim v 
20. členu zpp.

Izvedli smo tudi anketo o zadovoljstvu pacientov  s predstavitvijo  filma in 
prisotnostjo anesteziologa v predoperativni šoli.  S strani pacientov smo 
dobili kar 91% pozitivnih odgovorov, negativni odgovori pa so se nanašali 
predvsem na termine predoperativne šole in ne na samo predstavitev 
filma. S tem ocenjujemo naš projekt KOS kot uspešen in je na dobri poti  
našim zastavljenim ciljem: zadostiti tako pravno-formalnim predpisom 
kot doseči zadovoljstvo bolnikov, da so seznanjeni in pripravljeni na 
operativni poseg.

kultura organizacije

Andrej Odar

Aktivna strelska situacija v zdravstveni 
ustanovi: kako ravnati?
Kot aktivne strelske situacije označujemo 
dejanja posameznika ali skupine, ko storilci 
delujejo z namenom odvzeti življenja 
ali poškodovati čim več ljudi. Pri tem se 
zavedajo, da bodo verjetno tudi sami izgubili 
življenje, v kar nekaj primerih pa si po 
končanem dejanju sodijo sami. 

v Sloveniji je tovrstnih dogodkov malo, v zda pa v zadnjih letih beležijo 
stalen porast teh dejanj, kar kaže tudi spodnji diagram.

napadalec lahko napade s strelskim ali hladnim orožjem, drugimi 

nevarnimi predmeti ali nevarnimi snovmi, kar v svetu ni redkost. 

postopki samozaščitnega ravnanja so v vseh primerih podobni.
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Strelski napadi so le ena od aktivnih življenju nevarnih situacij, ki 
se lahko odvijejo v zdravstvenih ustanovah. za storilce teh dejanj 
je značilno, da se odločijo za izvršitev svojih dejanj na krajih, kjer je 
prisotno večje število ljudi, poleg tega pa bo dejanje pritegnilo tudi 
veliko medijsko pozornost. običajno takšna mesta ne nudijo ustrezne 
zaščite prisotnim osebam, velika gneča pa ovira organiziran in pra-
vočasen umik oseb ali iskanje kritja. dodatno nevarnost povzročajo 
velike steklene površine, značilne za večje bolnišnice, ki ob razbitju 
povzročajo dodatne telesne poškodbe prisotnih, prav tako pa tudi 
hrup, ki še dodatno povečuje panična ravnanja prisotnih.

prav zato je zelo pomembno, da je zaposleno osebje seznanjeno z 
možnostjo napada ter da pozna osnovna pravila ravnanja v primeru na-
stanka takšne situacije kot so poznavanje evakuacijskih poti, izhodov, 
varnih prostorov, ključev posameznih prostorov, poznavanje sistemov 
za alarmiranje (panik stikala) in postopkov 4 x S (Steci stran, Skrij se, 
Sporoči, Spopadi se - podrobneje v nadaljevanju). S poznavanjem 
in izvajanjem teh postopkov rešujemo življenja tako sebi kot vsem 
ostalim prisotnim (strankam.......

tudi v slovenskih zdravstvenih ustanovah smo žal zabeležili aktivno 
strelsko situacijo s tragičnim izidom. zdravstvene ustanove, posebej 
večje, so izpostavljene tveganju, ki ga nikoli ni mogoče v celoti odpra-
viti. zato morajo biti zaposleni seznanjeni z napotki za ravnanje v 
primeru napada, saj lahko z ustreznim ravnanjem rešijo svoje življenje 
in življenja drugih.

OBLIKE NAPADOV
1. Klasični. usmerjen zoper določeno osebo ali oddelek zaradi 

nezadovoljstva z zdravstveno storitvijo, ki je je bil deležen 
ah smo žal zabeležili napadalec ali njegovi bližnji, ali zaradi 
osebnih sporov, dolžniških razmerij, ...

2. Amok. Storilec je v psihotičnem stanju, brez motiva, njegov 
namen je, da poškoduje ali odvzame življenje čim več ljudem.

3. Teroristični. nasilno dejanje ali grožnja z nasilnim dejanjem, ki 
ima namen preko zastraševanja prebivalstva prisiliti vlado ali 
organizacijo v neko ravnanje.

ZNAKI, KI RAZKRIVAJO MOŽNEGA 
STORILCA
v veliko pomoč bo, če bomo potencialnega storilca zaznali pred 
izvršitvijo dejanja in če bomo o našem sumu pravočasno obvestili 
varnostno službo ali policijo. Če opazite osebo, ki se vam na podlagi 
navedenih znakov zdi sumljiva, o tem nemudoma obvestite najbližjega 
varnostnika. tudi, če glede opažanj dvomite.

Vedenjski znaki:
•	 Seganje z roko pod oblačila (prestavljanje orožja). 
•	 obračanje telesa iz smeri pogledov drugih (prikrivanje orožja). 
•	 nervoza, duševno nelagodje. 
•	 popravljanje pasu in /ali oblačil. 
•	 ponavljanje besed, prošenj. 
•	 Spreminjanje, prenarejanje glasu. 
•	 počasi, težko se odloča. 
•	 težave pri komuniciranju. 
•	 večkratni vstopi-izstopi v objekt.

Fizični znaki
•	 parkiranje vozila v neposredni bližini vhoda - na nedovoljenem 

mestu.
•	 prevelika ali vremenu in kraju neprimerna oblačila.
•	 roke v žepih ali prikrivanje rok pod oblačili.
•	 izbokline oblačil pod pazduho ali na bokih. 
•	 nesorazmerna velikost trupa in vrhnjih oblačil. 
•	 pozoren na nošenje prtljage.
•	 tunelski vid.

KAKO RAVNATI V PRAKSI
osebje zdravstvene ustanove v takšni situaciji ne more poskrbeti za 
vse paciente, zato je tako osebje kot paciente potrebno pravočasno 
seznaniti s priporočili, da bodo lahko ustrezno ravnali. Hkrati pa je del 
pacientov nepokreten in se sami ne morejo ne umakniti in ne skriti, 
evakuacija v kratkem času, ki je na voljo, ni možna.

za optimalno zaščito tako pacientov kot osebja je možno izvesti 
naslednje ukrepe:
•	 preprečevanje dostopa na oddelke;
•	 umik vseh oseb (pacientov in zaposlenih) s hodnikov oz. 

vidnega polja napadalca;
•	 skrivanje pokretnih pacientov in osebja v prostore oddelka, ki 

se zaklepajo;
•	 v prostoru, kjer se skrijete, poiskati položaj, ki ni v strelni liniji 

morebitnih strelov skozi vrata prostora;
•	 opozoriti tiste, ki se skrijejo v prostorih, ki jih ni moč zakleniti, 

da zabarikadirajo vrata s težjimi predmeti (bolniške postelje, 
vklop zavor na kolesih);

•	 obveščanje 113 in varnostne službe o dogajanju.

za učinkovito ukrepanje je potrebno dobro pozna-
vanje delovnega območja, sistemov mehanskega in 
tehničnega varovanja ter postopkov v primeru aktivne 
strelske situacije.

OB PRIHODU POLICISTOV:
•	 ostanite mirni, izvršujte navodila in ukaze 

policistov; 
•	 iz rok odložite vse predmete;
•	 dvignite roke in razprite dlani, roke držite 

vidne; 
•	 ne delajte hitrih in sunkovitih gibov, ne 

kažite smeri z rokami in prsti; 
•	 na zaustavljajte policistov, ne prosite za 

pomoč in smer umika; 
•	 » ne kričite; 
•	 » umikajte se v smeri, nasprotni od gibanja policistov!

ko dosežete varno območje, vas lahko policisti zadržijo do vzpostavitve 
nadzora nad dogajanjem, ugotovitve istovetnosti in razgovorov z 
očividci dogodka. varnega območja ne zapuščajte, dokler tega ne 
odobrijo policisti! 

prvi policisti ne nudijo pomoči poškodovancem - to je prepuščeno 
naslednjim skupinam in skupinam reševalcev, ki od prisotnih lahko 
zahtevajo pomoč!
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NALOGE NEOBOROŽENIH VARNOSTNIKOV

neoboroženi varnostniki izvajajo v primeru aktivne strelske situacije 
predvsem naslednje naloge:
•	 usmerjajo bežeče k najbližjim varnim izhodom iz ogroženega 

območja; 
•	 pozivajo prisotne k takojšnjemu umiku; 
•	 nudijo pomoč bežečim, če je to mogoče; 
•	 preprečujejo dostop na ogroženo območje; 
•	 varnostniki na dovozih in vhodih, ki niso neposredno 

ogroženi, zagotovijo nemoten dostop policistom in drugim 
intervencijskim enotam (reševalci, gasilci); 

•	 zaklepajo ali na drug način zapirajo (elektronske ključavnice, 
zabarikadiranje) dostope (vhode) na varna območja; 

•	 na podlagi zvokov, obvestil bežečih oseb ali z opazovanjem (ki 
ne ogroža njihovega življenja) spremljajo gibanje in delovanje 
napadalca ter o tem sproti obveščajo policijo.

RAVNANJE OGROŽENIH V NAPADU
1 Steci stran

Če lahko varno zbežite:
•	 v mislih določite smer umika; 
•	 zbežite ne glede na to, ali se ostali umikajo ali ne; 
•	 pustite svoje osebne stvari, kjer so;
•	 pomagajte drugim, če je to mogoče; 
•	 ne premikajte poškodovanih; 
•	 ko ste na varnem mestu, preprečujte dostop drugim; 
•	 ko ste na varnem območju, kličite 113!

Če med begom naletite na policiste:
•	 roke držite tako, da jih prihajajoči policisti vidijo, v rokah ne 

držite nobenih predmetov! 
•	 ravnajte se po navodilih in ukazih policistov!

2 Skrij se

Če ne morete varno zbežati, se skrijte pred napadalcem:
•	 prostor naj bo izven vidnega polja napadalca,
•	 umaknite se iz strelne linije; 
•	 če je le mogoče, se skrijte v prostoru z več izhodi. Če bo 

napadalec vstopil, boste lahko ušli skozi drug izhod; 
•	 zabarikadirajte vrata s težjim pohištvom ali premičnimi 

bolniškimi posteljami in blokirajte kolesca; 
•	 zaklenite vrata; 
•	 izklopite zvok in vibriranje mobilnega telefona in/ali pozivnika; 

•	 izključite vse vire zvoka ter drugih avdio in video naprav ter 
drugih virov zvočnih signalov (radio, tv, računalnik, ...); 

•	 skrijte se za masivnimi predmeti, ki vas lahko zaščitijo pred 
streli - (zid, omare, ...) in proč od steklenih površin, saj vas ob 
razbitju lahko poškodujejo; 

•	 ostanite mirni in tihi!

3 Sporoči - kliči 113

•	 kličite 113, ko to lahko storite brez nevarnosti, da z glasom 
opozorite storilca na vašo prisotnost; 

•	 če ne morete govoriti, pustite linijo odprto, da lahko operater 
po zvokih ugotovi, kaj se dogaja; 

•	 ostanite mirni.

kaj sporočiti ob klicu na 113 ali ob prispetju policije:
•	 lokacija aktivne strelske situacije in smer gibanja napadalca/cev;
•	 število napadalcev;
•	 opis napadalcev;
•	 vrsta orožja, ki ga uporabljajo: hladno (nož, mačeta,...) 

ali strelno (kratkocevno - pištola, - dolgocevno - puška, 
avtomatska puška); 

•	 število morebitnih žrtev in poškodovancev. 

4 Spopadi se

za spopad se odločite le, kadar resnično ni nobene možnosti več in 
je vaše življenje v neposredni nevarnosti.

ob spopadu:
•	 bodite na vso moč agresivni;
•	 v napadalca mečite predmete in uporabite predmete za 

improvizacijo orožja, uporabite npr. gasilni aparat; 
•	 glasno kričite;
•	 če je ogroženih več oseb, nastopite organizirano!

OPOZORILA:
•	  Aktivna strelska situacija večinoma poteka od nekaj minut 

do 20 minut. 
•	  Odzivni čas policistov v nujnih primerih je 8 - 10 min. 
•	  Neoboroženi varnostniki niso zavezani k aktivnemu 

delovanju zoper napadalca. 
•	  V primeru napada boste vsaj prvih 10 minut prepuščeni 

lastni pripravljenosti na ravnanje v primeru napada.

Vir: Andrej Odar, strokovni sodelavec, koncern Sintal, (Delo in varnost 
št. 5/2018)
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Dan odprtih vrat na dializi
Letošnjega 14. marca smo se v Splošni 
bolnišnici Novo mesto znova pridružili akciji 
ob svetovnemu dnevu ledvic, namenjeni 
ozaveščanju o delovanju in skrbi za zdravje 
ledvic. 

letošnja osrednja tema je bila »Zdravje ledvic za vse in povsod.« 
ocenjujejo, da ima zaradi različnih vzrokov v svetu kar 850 milijonov 
ljudi kronično ledvično bolezen.  zaradi nje vsako leto umre vsaj 2,4 
milijona ljudi – trenutno je že na 6. mestu med vzroki smrti, število 
umrlih pa se še vedno povečuje. v razvitem svetu je vse več debelosti, 
sladkorne bolezni in zvišanega krvnega tlaka, prav te bolezni pa so 
večinski vzrok za kronično ledvično bolezen. ta lahko privede do 
ledvične odpovedi in potrebe po zdravljenju z dializo ali presaditvi 
ledvice, ali pa do prezgodnje smrti zaradi bolezni srca in ožilja. 

ker je pri preprečevanju nastanka ledvične okvare ključen zdrav način 
življenja, je prav, da o pomenu zdravega načina življenja in delovanju 
ledvic ozaveščamo tudi otroke (Slovensko nefrološko društvo).

Zaposleni Dializnega centra Novo mesto smo ob svetovnem 
dnevu ledvic že tradicionalno med 8. in 14. uro organizirali 
dan odprtih vrat.

za osnovnošolce smo pripravili predavanja o pomenu zdravega načina 
življenja in o delovanju ledvic, ostalim obiskovalcem pa smo ponudili 
voden ogled oddelka, na dveh stojnicah so si lahko izmerili krvni tlak 
in/ali oddali vzorec urina za določitev beljakovin v urinu. 

pri izvedbi programa so sodelovali zaposleni dializnega centra, 3 
dijaki 3. letnika Szkš novo mesto in ena študentka Fzv novo mesto. 
opravili so 130 meritev krvnega tlaka, 36 testiranj urina (4 vzorci so 
bili pozitivni). predavanj se je udeležilo 100 učencev osnovnih šol, 
vodenih ogledov dializnega centra pa 300 osnovnošolcev in 50 
odraslih obiskovalcev. opravljenih je bilo 80 prostovoljnih ur.

 Osnovnošolci na predavanju o skrbi za zdravje ledvic

 Na ogledu dializnega centra

 Zdravljenje odpovedi ledvic s hemodializo

 Dializni 
aparat
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11. april - Svetovni dan parkinsonove bolezni
Parkinsonova bolezen je (takoj za Alzheimerjevo boleznijo) druga najpogostejša 
nevrodegenerativna bolezen. Gre za kronično in napredujočo bolezen, ki se po navadi pojavi 
okoli 60. leta starosti in nekoliko pogosteje prizadene moške kot ženske. V svetu naj bi jo 
imelo približno šest milijonov ljudi, v Sloveniji pa kar 7000.

 Stojnica Društva Trepetlika

 Plakat dijakov SZKŠ Novo mesto

Bolezen nastane kot posledica okvare možganov, ki je odgovorna za 
proizvajanje pomembnega živčnega prenašalca dopamina. zaradi 
pomanjkanja dopamina motorične živčne celice ne dobijo ustreznih 
signalov, kar se posledično kaže kot tresavica (tremor), togost, upad 
števila spontanih gibov (bradikinezija) in motnje ravnotežja. kljub 
temu, da je parkinsonova bolezen primarno vezana na motnje gibanja, 
se pri pacientih pogosto pojavijo številne težave psihološke narave, 
med katere sodijo zlasti depresivnost, anksioznost, motnje spanja in 
pozabljivost, v kasnejših fazah bolezni pa paciente pogosto prizade-
nejo tudi težave z delovanjem avtonomnih funkcij (npr. z odvajanjem 
vode) in kronična bolečina.

kompleksnost in prepletenost simptomov parkinsonove bolezni 
pomembno vplivata na kvaliteto življenja pacientov in tudi njihovih 
svojcev. poleg ustrezne zdravstvene obravnave je zanje smiselno vklju-
čevanje v razne psihosocialne in podporne oblike pomoči. eno izmed 
takšnih predstavlja Slovensko društvo bolnikov s parkinsonizmom in 
drugimi ekstrapiramidnimi motnjami – trepetlika, ki pri nas uspešno 
združuje uporabnike in strokovno javnost že več kot 20 let.

5. maj – Mednarodni dan babic
5. maj je dan, ki ga je Svetovna babiška 
organizacija posvetila babiški stroki in 
babicam. Že od leta 1992 se vsako leto 
obeležuje kot mednarodni dan babic in 
vsako leto znova spominja in opominja 
na namen in pomen babiške stroke in 
njeno poslanstvo.

Slogan, ki spremlja letošnji mednarodni dan babic, opozarja na pravice tako 
žensk kot tudi babic. Glasi se Babice - zagovornice pravic žensk. Mednarodna 
organizacija babic z njim sporoča, da imajo ženske pravico do izbire izobražene 
babice, babice pa pravico do ustreznega izobraževanja in takšnih predpisov, ki 

mednarodni dnevi
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jim omogočajo uresničevati svoje poslanstvo - izvajati babiško oskrbo 
v skladu s svojimi kompetencami.  

delovanje babic se je v obliki porodne pomoči izražalo že davno 
v zgodovini človeštva in sprva temeljilo na solidarni pomoči med 
ženskami. o poklicu babice na slovenskem področju je moč govoriti 
šele z uvedbo prve babiške šole v drugi polovici 18. stoletja. prav 
slednja pomeni velik korak k razvoju slovenskega babištva. 

Babištvo v Sloveniji se v današnjem času izraža in dokazuje bistveno 
drugače kot nekoč. Spremlja razvoj človeštva in posledično babiško 
stroko oblikuje tako, da ta sledi vse večjim potrebam, ki jih tista 
populacija, za katero babiška stroka skrbi, nakazuje. S tem spreminja 
babiško strategijo in vizijo ter znotraj nje piše nove cilje. 

eden izmed zelo pomembnih ciljev je vsaki ženski v času nosečnosti, 
poroda in poporodnega obdobja omogočiti kontinuirano babiško 
obravnavo. ta vse bolj ruši obstoječo organiziranost tovrstnega zdra-
vstvenega varstva v Sloveniji in vse glasneje kliče po spremembah, ki 
bi sledile tako pravicam žensk kot tudi babic.

tradicionalno babištvo, kakršnega je slovenski zdravstveni sistem 
poznal do sedaj, se tako nahaja na pomembni prelomnici. počasi 
ga izpodriva sodobno babištvo, ki je odzivno zahtevam sodobne 
populacije v sodobnem času. izkazuje se v kontinuirani babiški oskrbi 
in omogočanju tako imenovanega poroda po meri ženski. Seveda vse 
v okviru kompetenc in pristojnosti babiške stroke in zagotavljanju 
kakovosti in varnosti materam in novorojenčkom.

Mednarodni dan babic vsako leto že tradicionalno obeležujemo tudi 
babice v Splošni bolnišnici novo mesto. v ta namen smo tudi letos 
odprle vrata porodnega bloka in vsem interesiranim obskovalcem 
prikazale, kje in kako se »porodu po meri ženske« bližamo novomeške 
babice. 

ker so novosti v babiškem timu Splošne bolnišnice novo mesto v 
zadnjih letih postale kar stalnica, nikakor ni bilo moč brez novosti 
zaključiti tudi tega dneva. v čisto novi »Babiški pogovorni urici« (ta je 
zaradi izredno zanimive vsebine trajala kar dve urici), smo poslušali 
doživljaje in izkušnje babic, ki so v Splošni bolnišnici novo mesto 
delovale od leta 1960 naprej. ob tem so se izvrstno dopolnjevale z 
dr. ireno rožman, ki je pogovor obogatila z izledki raziskave kulture 
rojevanja in razvoja babištva na dolenjskem. 

vsekakor je bil delček pogovorne urice namenjen tudi spogledovanju 
s prihodnostjo. kaj še načrtuje babiška stroka v Splošni bolnišnici 
novo mesto v bodoče, smo nakazali na tej babiški pogovorni urici, 
kako se bo to realiziralo v praksi, pa morda poročamo na naslednjem  
obeleženju mednarodnega dneva babic prihodnje leto.

 Nepozabna 
upokojena babica 
Martina Petaković

BABICA

Majhna deklica je bila,
svoj poklic je že gradila.
Vse svoje sanje je izpolnila, 
ko je diplomo babice v roko dobila.
Babica je poklic,
ki nas bogati,
s čustvi in toplino nas obdari.
Vsaka babica se z bodočimi starši pogovori, 
vse pogoje za srečen dogodek zagotovi.
Babica skupaj s starši srečo deli,
ko novorojenčka mamici na prsi položi.

                      jovanka Markovič, upokojena babica

BOLEČ NASMEH     

Boleč nasmeh na tvojem licu in solza, ki rosi oko,
tiho se odzovem klicu, v pogum podajam ti roko.
Ko se skozi tesna vrata  otrok  poraja v beli dan,
tebe kliče, draga mati, ves tvoj trud ne bo  zaman.
Takrat poklicala bi vilo in vse angele z neba,
da čim prej bi to minilo, s srečnim koncem za oba.

                                  anica kolar, upokojena babica

 Babica Jelka 
Cimermančič in 
dr. Irena Rožman, 
raziskovalka 
zgodovine 
babištva na 
Dolenjskem

 Pogovorna urica je bila zanimiva za babice in bodoče mame

mednarodni dnevi
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 Pripomočki babic v »starih« časih

 Umazanija 
na rokah 
je vidna in 
nevidna

 Kar se 
Janezek 
nauči, 
to Janez 
zna ali – z 
učenjem je 
dobro začeti 
zgodaj

 Nasvidenje prihodnje leto (z leve Jovanka Marković, Jelka 
Cimermančič, dr. Irena Rožman, Martina Petaković, Anica 
Kolar, Metka Kovačič in Alenka Selan).

Ingrid Jaklič

Mednarodni dan higiene rok
5. maja obeležujemo mednarodni dan higiene rok. Aktivnostim, promociji in ozaveščanju o 
higieni rok smo se 6. Maja pridružili tudi v Splošni bolnišnici Novo mesto.   

Higiena rok obsega umivanje in razkuževanje rok, uporabo 
zaščitnih rokavic in skrb za nego rok. pravilno izvajanje postopkov 
higiene rok zagotavlja varno oskrbo pacientov v smislu prepre-
čevanja širjenja povzročiteljev okužb ter varno delo zaposlenim 
v zdravstvu.

pri pogostem umivanju rok moramo uporabljati mlačno vodo 
in mila, ki imajo dodana negovalna sredstva. v vseh razkužilih 
za roke je aktivna substanca alkohol, dodana pa so tudi nego-
valna sredstva. z umivanjem odstranjujemo umazanijo in s tem 
tudi bakterije, s postopkom razkuževanja pa bakterije uničimo. 
razkuževanje je 10 do 100 krat bolj učinkovito pri uničevanju 
bakterij kot umivanje.

na koži rok se nahaja veliko število bakterij, ki so na rokah stalno 
prisotne in bakterij, ki jih na roke pridobimo med delom in jih lahko 
prenesemo na druge paciente ali sodelavce. zato v bolnišnici izva-
jamo izobraževanje vseh zaposlenih o pomenu pravilne higiene 
rok, enkrat letno pa pripravimo aktivnosti, s katerimi želimo tudi 
paciente in obiskovalce bolnišnice seznaniti s pomenom higiene 
rok.

na stojnici smo mimoidočim razdelili zloženke o higieni rok, roke so 
si lahko razkužili s testnim razkužilom in pod ultravijolično svetlobo 
pogledali, kako je bilo razkužilo nanešeno in če je bilo razkuževanje 
uspešno, ob tem pa smo odgovarjali na njihova vprašanja. Med 
obiskovalci stojnice je bilo veliko zaposlenih, najbolj radovedni 
pa so bili osnovnošolci.

mednarodni dnevi
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 Dijakinje prostovoljke SZKŠ Novo mesto na stojnici

 Izdelki, ki so jih 
lahko izbrali 
obiskovalci

Mednarodni dan medicinskih sester
Jožica Rešetič

12. maja so medicinske sestre po vsem svetu praznovale svoj praznik. Obeležile smo ga tudi 
medicinske sestre iz Slovenije.

poklic medicinske sestre je naporen, odgovoren, pred-
vsem pa lep in dinamičen. Medicinske sestre smo ena 
od največjih poklicnih skupin. poslanstvo medicinske 
sestre je skrb za sočloveka, skrb za zdrave in bolne na 
vseh ravneh delovanja, v vseh življenjskih obdobjih, od 
rojstva do smrti. Medicinska sestra kot glasnik zdravja 
vstopa v družine in ožjo ter širšo družbo. zaveda se, da je 
skrb za ljudi požrtvovalno delo, predvsem pa, da je pravica 
vsakega posameznika varna, kakovostna in strokovna 
obravnava. pri svojem delu je medicinska sestra aktiven 
zagovornik in svetovalec pacientom in njihovim svojcem. 
delo medicinske sestre poteka podnevi in ponoči, vse dni 
v tednu in vse mesece v letu.

Moto letošnjega mednarodnega dneva je bil »Medicinske 
sestre in babice, zagovornice zdravja za vse,« namenjen tudi 
vsem partnerjem in sodelavcem v multidisciplinarnem timu.

Svečano praznovanje mednarodnega dneva medicin-
skih sester je potekalo 9. in 10. maja na Brdu pri kranju s 
kongresom in slavnostno akademijo ter podelitvijo zlatih 
znakov, najvišjega priznanja zbornice – zveze. podeljeno 
je bilo tudi priznanje za življenjsko delo.

v Splošni bolnišnici novo mesto smo Mednarodni dan 
medicinskih sester obeležili v petek, 10.5.2019, s stojnico 
v veznem hodniku ginekološko – porodniške in kirurške 
stavbe. Sodelovali so dijaki prostovoljci Szkš novo mesto 
pod vodstvom mentorice Glorie šepec, ki so v ta namen 
izdelali simbolična darilca in jih podarjali obiskovalcem.

mednarodni dnevi
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Helena Švajger

Ob Mednarodnem dnevu celiakije
Celiakija je v svetu v porastu, zato je 
osveščanje in povezovanje društva z 
zdravstvom za pacienta zelo pomembno. 

društvo celiac – Življenje brez glutena je humanitarno 
društvo, katerega delovanje je usmerjeno izključno v dvig 
kvalitete življenja obolelega. zdravila, ki bi omogočilo takemu 
pacientu brez posledic zaužiti glutensko živilo, zaenkrat še ni. 
zato še vedno velja, da je stroga brezglutenska dieta edino 
uspešno zdravilo. pri izvajanju omenjene diete je mnogo 
pasti in možne so vse mogoče kontaminacije hrane, na katere 
novo odkriti oboleli ni pripravljen. ob mednarodnem dnevu 
celiakije poskušamo ožjo in širšo javnost seznaniti z boleznijo, 
društvom in pomembnostjo stroge diete. 

v društvu poleg osveščanja delujemo tudi na področju izobraževa-
nja svojih članov in njihovih svojcev, opozarjanja na doslednost pri 
izvajanju brezglutenske diete in opozarjanju na posledice kršitev. 
naši člani se v okviru društvenih aktivnosti nenehno izobražujejo o 
pasteh pri nakupu brezglutenskih izdelkov in izmenjujejo izkušnje 
pri pripravi obroka. 

pot do diagnoze je za mnoge  predolga, kadar pa je postavljena, 
potrebuje oboleli takojšnjo pomoč. zaradi tega in vse večjega porasta 
obolelih smo se v društvu odločili, da je čas, da izobrazimo svoje člane 
prostovoljce v mentorje novo odkritemu obolelemu. Mentorji bodo 
mentorirancu 6 mesečna podpora in pomoč pri osvojitvi dietnega 
prehranjevanja in življenja s celiakijo. izobraževanja mentorjev so 
podprta s strani strokovnjakov s področja gastroenterologije, dietetike, 
živilske tehnologije, psihologije in drugih. izobraževanja so v polnem 
teku in v društvu se že veselimo prvih pravih korakov mentoriranja.

8. junija 2019 smo organizirali že 3. Festival brezglutenske ponudbe v 
novem mestu, ki je edini tak v Sloveniji. na festivalu so se predstavili 
vsi ponudniki brezglutenske prehrane, katerih izdelki so dosegljivi v 
Sloveniji. Festival se je do zdaj izkazal za zelo obiskanega in zaželenega.

v društvu celiac – Življenje brez glutena aktivno delujem že skoraj 
20 let in veselim se vsakega podviga v dobrobit obolelega s celiakijo. 
kot medicinska sestra pa vidim še veliko priložnosti za pomoč novo 
odkritemu pacientu. Želim si, da bi se za pacienta s celiakijo, tako kot za 
diabetika ali dializnega pacienta, v zdravstvenem sistemu vzpostavila 
kvalitetna obravnava, ki bo zajela tudi zdravstveno-vzgojno delo. 

v Splošni bolnišnici novo mesto, ki v okviru dneva odprtih vrat odpira 
svoja vrata tudi društvom, čutimo veliko podporo. zelo smo zadovoljni, 
da smo skupaj uspeli zaposlenim, obolelim za celiakijo, omogočiti 
brezglutenski obrok. na strokovnem področju uspešno sodelujemo z 
gastroenterologinjo Majo denkovski, dr. med., spec. interne medicine 
in s pediatričnim oddelkom Splošne bolnišnice novo mesto. vodstvu 
Splošne bolnišnice novo mesto in omenjenim se zahvaljujemo za 
sodelovanje in se že veselimo ponovnega.

 Na stojnici Društva Celiac – življenje brez glutena (prvi z desne naši 
sodelavki, zelo aktivni članici društva, Helena Švajger in Julita Matkovič).

 Brezglutenska kokosova potica in primerjava cen 
brezglutenskih izdelkov z »navadnimi«

 Članice društva so pripravile sladke in slane brezglutenske 
prigrizke

mednarodni dnevi
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Irma Kumer

 Člani Združenja MS z vodstvom bolnišnice na stojnici 

 Simulacija hoje

27. maj - Svetovni dan multiple skleroze
Multipla skleroza (MS) je kronično vnetno 
obolenje centralnega živčnega sistema. 
Najpogosteje je diagnosticirana med 20. in 
40. letom starosti, za njo pa skoraj dvakrat 
pogosteje zbolijo ženske. Do leta 1993 
nismo imeli na razpolago zdravil, ki bi 
lahko učinkovito vplivali na klinični potek 
bolezni. Interferon B-1b je bilo prvo zdravilo, 
odobreno za zdravljenje MS recidivno 
remitentnega poteka, ki je bilo v Sloveniji 
registrirano leta 1995 in je pomembno 
zmanjšalo število in jakost zagonov bolezni 
ter število in obseg novih demielinizacijskih 
lezij, vidnih na MRI možganov.

vzroki za nastanek multiple skleroze še do danes niso 
znani. pri razvoju bolezni igrajo pomembno vlogo različ-
ni dejavniki, na primer nagnjenje, okoljski vplivi, življenjski 
slog, virusne okužbe ter psihične in fizične obremenitve. 
danes imamo na voljo veliko možnosti terapije, ki uspešno obvladujejo 
sámo bolezen, ozdravitve pa še nismo dosegli.

za MS tim, v katerem ima pomembno vlogo tudi MS sestra, pa je 
pomembno, da z znanjem in izkušnjami vsakodnevno prinaša našim 
uporabnikom energijo in predvsem motive za vsakodnevni boj z 
boleznijo, ki je velikokrat trd.

dolenjska podružnica združenja multiple skleroze Slovenije je ob 
mednarodnem dnevu MS dopoldne v pritličju veznega hodnika 
bolnišnice, popoldne pa v trdinovi dvorani knjižnice Mirana jarca, 
skupaj s strokovnimi delavci pripravila stojnico, na kateri so zdravi 
posamezniki s simulacijo lahko doživeli delček simptomov, ki jih bolniki 
z MS vsakodnevno doživljajo. dogodek so ponazorili s fotografijami 
bolnice z MS, ki je svojo bolezen prikazala skozi objektiv fotoaparata.

Skandinavsko podjetje je sodelovalo v projektu »v mojih čevljih… 
živeti z MS« in oblikovalo copate, ki ponazarjajo hojo pacienta z MS. 
copati so različno težki, z oblikovanim nesimetričnim in ne-argonom-
skim podplatom. Hoja v njih je težka, utrudljiva in nestabilna.

mednarodni dnevi
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Mojca Šimc

Varna kri za vse - svetovni dan 
krvodajalcev
14. junija obeležujemo svetovni dan krvodajalcev, katerega namen je osveščati svetovno 
javnost o pomenu krvodajalstva, motivirati zdrave k darovanju krvi in se seveda zahvaliti 
vsem prostovoljnim krvodajalcem za nesebično dejanje. Slogan Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO) ob letošnjem svetovnem dnevu krvodajalcev je »Varna kri za vse.«

tradicija krvodajalstva v Sloveniji sega v davno leto 1945, ko smo v 
Sloveniji na dan  4. junija odvzeli in konzervirali prvih 19 steklenic krvi. 
Mejnik organiziranih krvodajalskih akcij pa predstavlja prva  pod okri-
ljem rdečega križa  Slovenije organizirana krvodajalska akcija v zagorju 
leta 1953, ki se je je udeležilo devet zagorskih rudarjev.  krvodajalstvo 
ima torej v Sloveniji dolgo in uspešno tradicijo.  prostovoljni krvodajalci 
in krvodajalke že dolga leta zagotavljajo zadostne količine varne in 
kakovostne krvi za naše paciente. 

 Na stojnici CTD Novo mesto 

Spoštovani krvodajalci, spoštovane krvodajalke in vsi, ki boste to še postali, HVALA VAM! 
Ponosni smo, da smo lahko v družbi tako plemenitih ljudi!

na dolenjskem se lahko pohvalimo z zavidljivim število krvodajalcev, ki 
kri darujejo tako na centru za transfuzijsko dejavnost novo mesto kot 
na terenskih krvodajalskih akcijah, ki jih v sodelovanju z območnimi 
organizacijami rdečega križa organizira zavod rS za transfuzijsko 
medicino. na centru za transfuzijsko dejavnost novo mesto v zadnjih 
letih beležimo letno okoli 6600 sprejemov krvodajalcev. prenekateri 
izmed  naših krvodajalcev in naših krvodajalk daruje polno kri tudi 
večkrat letno in pomembno prispeva k preskrbi pacientov s krvjo. 

veseli nas dejstvo, da se je v letu 
2018 za prvo darovanje polne 
krvi pri nas odločilo kar 800 
krvodajalcev, za katere upamo, 
da se bodo v prihodnosti k nam 
tudi z veseljem vračali. 

ob dnevu slovenskih krvoda-
jalcev  (4. juniju)  in svetovnem 
dnevu krvodajalcev je prilož-
nost, da se zahvalimo vsem, ki 
sodelujejo pri organizaciji   in 
izvedbi krvodajalskih akcij, 
delodajalcem, ki so krvodajal-
stvu naklonjeni, še posebej pa 
seveda našim krvodajalcem in 
krvodajalkam, ki prostovoljno, 
anonimno in brezplačno 
darujejo del sebe, da rešujejo 
življenja pacientov, ki njihovo 
pomoč potrebujejo. kljub 
napredku znanosti ostaja kri 
nenadomestljivo zdravilo in 
najdragocenejše, kar lahko 
podarijo.  krvodajalci in krvoda-
jalke so pravi junaki sodobnega  
časa, ki rešujejo življenja.

mednarodni dnevi



43

Donacije nevrološkemu 
oddelku
na nevrološkem oddelku Splošne bolnišnice novo mesto so 
septembra lani prejeli donacijo -prenosni ultrazvok za merjenje 
zastojnega urina podjetja Meditrina. donacijska sredstva za nakup 
aparata je prispevalo podjetje NOVARTIS. obema podjetjema se 
iskreno zahvaljujemo, saj bomo z omenjenim aparatom zagotovili  
kvalitetnejšo ter celostno obravnavo nevroloških pacientov.

Irma Kumer

 Na stojnici CTD Novo mesto 

 Donaciji 
umetniških 
slik Lions 
kluba Krško 
in Društva 
Mavrica 
nevrološkemu 
oddelku

 Prenosni UZ

donacije bolnišnici

Donacija pediatričnemu 
oddelku
decembra leta 2017 je pediatrični oddelek bolnišnice prejel donacijo 
podjetja AVTOTRANSPORTI ZUPANČIČ d.o.o iz Novega mesta, 
novi ekG aparat z vozičkom. 

donacijo, ki je pomembna dodana vrednost pri obravnavi malih 
pacientov, so prevzeli direktorica bolnišnice doc.dr. Milena kramar 
zupan, strokovni direktor prim. Milivoj piletič, pomočnica direktorice 
za zdravstveno nego Simona volf in v.d. predstojnice pediatričnega 
oddelka tatjana pavlin, dr.med.

Splošna bolnišnica novo mesto se podjetju avtotransporti zupančič 
d.o.o. iskreno zahvaljuje za njihov prispevek.

Donacija umetniških slik
Splošna bolnišnica novo mesto je junija lani prejela donacijo v obliki 
umetniških slik Lions kluba Krško.  podpredsednik kluba darko 
anžiček je slike predal nevrološkemu oddelku Splošne bolnišnice 
novo mesto, kjer sta jih prevzela glavna medicinska sestra irma kumer 
in strokovni direktor bolnišnice prim. Milivoj piletič, predaje pa so se 
udeležili še mag. alenka Žuraj Balog in Božidar resnik iz lions kluba 
krško ter predsednik lions kluba novo mesto andrej Baškovič.

julija lani je bolnišnica prejela še eno donacijo umetniških slik društva 
Mavrica. predsednica društva vida praznik je tudi ta umetniška dela 
predala nevrološkemu oddelku, kjer sta jih prevzeli glavna medicinska 
sestra oddelka irma kumer ter pomočnica direktorice za področje 
zdravstvene nege Simona volf. umetniška dela sta oddelku podarili 
Marinka Starc in dragica škrinjar, ki sta se prav tako udeležili dogodka.  
nevrološki oddelek je tako bogatejši umetniške slike, ki bodo pope-
strile njihove bolniške sobe.  

Slike so prijetna pridobitev tako za paciente kot zaposlene na nevro-
loškem oddelku, saj bodo bolniške prostore naredile prijaznejše. 
za prijazno gesto se lions klubu krško in društvu Mavrica najlepše 
zahvaljujemo. 

na nevrološkem oddelku Splošne bolnišnice novo mesto pa je bilo 
še posebej pestro in … barvito aprila 2018, ko je Slikopleskarstvo 
Janko izvajalo dobrodelno pleskanje oddelka, barve pa je doniralo 
podjetje JUB.

Splošna bolnišnica novo mesto se iskreno zahvaljuje vsem dobrim in 
plemenitim posameznikom, ki so sodelovali v projektih, ki so potekali 
na nevrološkem oddelku.
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 Rdeči nosek zagotavlja dobro voljo

Donacija podjetja Kolpa 
d.d. organizaciji Rdeči 
noski
podjetje KOLPA d.d. iz Metlike je v prostorih Splošne bolnišnice 
novo mesto 26. septembra lani organizaciji RDEČI NOSKI predala 
simbolični ček v vrednosti 1.045 eur. organizacijo rdeČi noSki 
sestavljajo umetniki, posebej usposobljeni za delo v bolnišnicah, ki 
na poseben način s petjem, glasbo in igro v bolnišnici razveseljujejo 
otroke in tudi odrasle paciente.

donacijo sta ob prisotnosti direktorja g. Mirjana kulovca in direktorice 
bolnišnice doc. dr. Milene kramar zupan prevzela simpatična »noska« 
tereza in dr. aleksander.

Donacija ob Svetovnem 
dnevu otroka
ob svetovnem dnevu otroka je podjetje DM DROGERIE MARKT 
SLOVENIJA v sodelovanju z blagovno znamko paMperS in svojimi 
kupci v akciji »Ljubezen na prvi dotik« slovenskim porodnišnicam  
podarilo 1.800 kompletov oblačil za novorojenčke.

Med prejemniki donacije je bil tudi porodniški oddelek Splošne 
bolnišnice novo mesto, ki se za donacijo iskreno zahvaljuje.

 Rumeni 
kompletki so za 
punčke,  modri 
pa za fantke

Donacija bolnišnici 
ob 25 letnici Skupine 
Perspektiva
Skupina Perspektiva je lansko leto praznovala 25-letnico ustanovitve. ob 
tej priložnosti so namesto internega praznovanja namenili 25.000 evrov 
Splošni bolnišnici novo mesto za nakup laserskega aparata za drobljenje 
konkrementov v sečilih. 

začetki Skupine perspektiva segajo v leto 1993, ko sta vesna in dari južna v 
Metliki ustanovila prvo podjetje, kasneje bolj poznano borzno posredniško 
hišo perspektiva. danes Skupino perspektiva sestavljajo uspešna podjetja 
različnih dejavnosti, večina njih pa ima sedež v dolenjski prestolnici oz. 
na dolenjskem: največje slovensko gradbeno podjetje cGp, ki zagotavlja 
celovite in visoko kakovostne storitve na področju nizkih in visokih gradenj, 
vzdrževanja cestnega omrežja in vodotokov ter proizvodnje gradbenega 
materiala in izdelkov; globalno uveljavljeno podjetje lisca, prepoznano po 
perilu, kopalkah, spalnem programu in oblačilih za prosti čas; Hidrotehnik, 
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podjetje za izvajanje gospodarske javne službe s področja vodarstva, nizkih 
gradenj ter proizvodnje betona; tiskarno novo mesto, eno vodilnih tiskarn 
za potrebe farmacevtske in kozmetične industrije v Sloveniji. 

podjetja Skupine perspektiva zagotavljajo delo 1.600 zaposlenim. 
konsolidirani prihodki Skupine za leto 2017 so znašali 210 mio evrov, za 
letos pa načrtujejo 5-odstotno rast prihodkov. donacija ob spoštljivem 
jubileju, namenjena Splošni bolnišnici novo mesto, je odziv Skupine 
perspektiva na potrebe lokalnega in regionalnega okolja dolenjske, ki 
vključuje kar 132.000 prebivalcev petih dolenjskih občin - novomeške, 
črnomaljske, metliške, trebanjske in delno krške. nov laserski aparat za 
drobljenje kamnov v sečilih bo velika pridobitev za občane z urološkimi 
težavami, saj predstavlja pomembno podporo zdravnikom specialistom v 
bolnišnici pri izvajanju kakovostne, dostopne in varne zdravstvene oskrbe 
prebivalstva s področja urologije.

za donacijo sta se Skupini perspektiva v imenu osebja bolnišnice in 
pacientov zahvalila  primož tršinar, specialist urolog in direktorica Splošne 
bolnišnice novo mesto, doc. dr. Milena kramar zupan, ki je povedala: 
“delamo vse, kar je v naši moči, da pridejo pacienti čim prej do čim boljše 
možne obravnave, k temu pa sodi tudi oprema, zato smo za donacijo še 
kako hvaležni! prepričani smo, da bo nova pridobitev bistveno pripomogla 
k boljši obravnavi pacientov.«

 Slovesnost ob predaji donacije

 Predaja donacije podjetja Avtomati Arnič Oddelku negovalne 
bolnišnice

 Zahvala bolnišnice zakoncema Vesni in Dariju Južna

Donacija Oddelku 
negovalne bolnišnice
oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo v Splošni bolnišnici 
novo mesto je po zaslugi donacije podjetja Avtomati Armič d.o.o. 
od januarja dalje bogatejši za počivalnik in sobno dvigalo, ki bosta 
pacientom omogočila boljšo kvaliteto bivanja in kvalitetnejšo obrav-
navo v času bivanja na oddelku.

donacijo sta 10.1.2019 s strani Splošne bolnišnice novo mesto 
prevzeli direktorica, doc. dr. Milena kramar zupan in pomoč-
nica direktorice za področje zdravstvene nege Simona volf, 
ob prisotnosti predstavnika podjetja avtomati armič d.o.o. 
 za donacijo se tako v imenu zaposlenih kot  v imenu pacientov 
najlepše zahvaljujemo!
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Jaz, ti, mi, za Slovenijo - 
donacija Porodnišnici SB 
Novo mesto
v četrtek, 20. jun ija 2019, je na Ginekološko-porodniškem oddelku 
Splošne bolnišnice novo mesto potekala slavnostna predaja fi nančnih 
sredstev, ki so bila zbrana v okviru projekta »jaz, ti, mi, za Slovenijo – 
stara plastenka za novo življenje.«

Tandem Zagorje, društvo za enake možnosti in celostni razvoj,
je skupaj s partnerji, embalažno shemo dinos droe unirec, 
programom ekošola, rdečim križem Slovenije in revijo Bogastvo 
zdravja, ob podpori komunalnih podjetij, že peto leto zapored or-
ganiziralo projekt zbiranja odpadnih plastenk. namen projekta je 
ozaveščanje o recikliranju odpadnih plastenk ter pomenu čistega 
in varnega okolja. v tokratni akciji so se odločili, da bodo zbrana 
sredstva podarili ginekološko-porodniškemu oddelku naše bolnišnice.
v projektu, ki je potekal od začetka oktobra 2018 do konca aprila 2019, 

so poleg bolnišnice sodelovale številne slovenske šole, vrtci, ustanove, 
podjetja, obrtniki in gospodinjstva. Skupno je bilo v zbiralni akciji 
zbranih 8 ton odpadnih plastenk v vrednosti 1.230 eur.

direktorica društva tandem zagorje jelena jerin in predstavnik 
partnerja podjetja dinos emil luzar sta simbolično predala bon v 
višini zbranih sredstev direktorici bolnišnice doc. dr. Mileni kramar 
zupan in predstojnici ginekološko-porodniškega oddelka damjani 
koželj, dr. med.

v porodnišnici Splošne bolnišnice novo mesto se letno rodi približno 
1300 otrok. neprestano se trudimo za sodobno, mamicam in novoro-
jenčkom prijazno zdravstveno oskrbo in dobro počutje. zato bomo 
donacijo, ki smo jo pridobili v dobrodelni akciji zbiranja plastenk,  
namenili sofi nanciranju nakupa novega monitorja za nadziranje 
vitalnih funkcij novorojenčka. Monitor za nadzor vitalnih funkcij no-
vorojenčkov je danes  že standardna oprema pri opazovanju in negi  
zdravih in  bolnih novorojenčkov, še posebej pa nedonošenčkov. tako 
v rutinski oskrbi novorojenčkov z monitoriranjem vitalnih funkcij bolje 
in varnejše nadzorujemo njihovo zdravstveno stanje in to tudi doku-
mentiramo, kar pomembno prispeva h kakovosti našega dela. za delo 
potrebujemo sodobne in zanesljive aparate, posebej prilagojene novo-
rojenčku. aparati, ki jih imamo, so dotrajani in večkrat v okvari. z novim 
monitorjem bo oskrba novorojenčkov varnejša, hitrejša in zanesljivejša.
Splošna bolnišnica novo mesto se organizatorjem in vsem, ki so 
sodelovali pri zbiranju odpadnih plastenk in ozaveščanju o pomenu 
recikliranja, iskreno in prisrčno zahvaljuje za pridobljeno donacijo.

 Prevzem donacije na Ginekološko porodniškem oddelku

 Predstojnica ginekološko porodniškega oddelka Damjana 
Koželj in glavna medicinska sestra Jelka Cimermančič vir: spletna stran SBnM
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 Primož Poćrvina, instruktor, AO 
Travma inštruktor

 Vaja dela mojstra

CTM – Clinical Training Modules za 
operacijsko osebje

Primož Počrvina

ao Fondacija je neprofitna organizacija, ki se ukvarja z izboljšanjem 
oskrbe za ljudi z mišično -skeletnimi poškodbami in njihovimi posle-
dicami, z raziskavami, razvojem, izobraževanjem in zagotavljanjem 
kakovosti v načelih, praksi in rezultatih zdravljenja zlomov. Fundacija je 
nastala 6. novembra 1958 v Bielu v švicarski študijski skupini kirurgov 
arbeitsgemeinschaft für osteosynthesefragen,  ki so se združili, da bi 
zagovarjali revolucionarne tehnike notranje fiksacije pri zdravljenju 
zlomov kosti, s katero so dosegli izjemne rezultate. 

leta 1959 so ustanovitelji ao razvili štiri stebre:
1. razvoj vsadkov in inštrumentov
2. raziskave o zdravljenju zlomov in tkivnih kultur
3. dokumentiranje vseh pacientov
4. učenje tehnik osteosinteze

leta 1960 je bil organiziran prvi ao tečaj v davosu za zdravnike, leta 
1962 je bil organiziran prvi tečaj za operacijsko osebje, že leta 1968 
pa je bil organiziran prvi ao tečaj v ljubljani.

ao tečaji za operacijsko osebje so v Sloveniji organizirani vsako drugo 
leto. poleg že ustaljenih ao tečajev pa je ao trauma pripravila tudi 
nov način izobraževanja operacijskega osebja, tako imenovane ctM 
tečaje za operacijsko osebje.

namen ctM izobraževanja je zagotavljanje kontinuiranega izobra-
ževanja in usposabljanja zaposlenih v operacijskem okolju znotraj 
bolnišnice. posamezni moduli so kratke, osredotočene izobraževalne 
vaje in predavanja o osnovnih principih ortopedsko-travmatološke 
kirurgije.

Kaj so AO Trauma klinični moduli usposabljanja za 
operacijsko osebje?

Moduli kliničnega usposabljanja (ctM) so zelo interaktivni izobra-
ževalni tečaji, ki jih izvaja za to usposobljen ao trauma inštruktor, 
razvija in pripravlja pa jih ao trauma izobraževalna skupina. Moduli 
podpirajo operacijsko osebje pri njihovem nadaljnjem izobraževanju. 
vsi moduli so  usklajeni z ao trauma učnim načrtom, njihova vsebina 
se lahko enostavno prilagodi izobraževalnim potrebam posamezne 
skupine udeležencev.

ctM so kratke, osredotočene izobraževalne seje, ki spodbujajo 
razmislek in razpravo, praktično predstavitev in samoocenjevanje 
udeležencev na začetku in na koncu usposabljanja.

katere teme pokrivajo moduli kliničnega usposabljanja (ctM)?
•	 ctM1 – predstavitev in obnovitev kostne anatomije in tehnik 

naravnave zlomov
•	 ctM2 – osteosinteza s ploščo in vijaki
•	 ctM3 – osteosinteza z intramedularnim žebljem
•	 ctM4 – osteosinteza s pritezno zanko in zunanjim fiksatorjem

•	 ctM5 – osteosinteza zloma zgornjega dela stegnenice

V pripravi je še več modulov.

posamezni moduli vsebujejo ves potrebni material za organizacijo 
in izvedbo izobraževanja. to vključuje predizobraževalni material 
za udeležence, predavanja, video material, uporabniški priročnik za 
organizatorja, študijski priročnik za udeležence ter test za udeležence 
pred in po izobraževanju.

ker so to zelo interaktivni moduli izobraževanja, je priporočljivo, da se 
posameznega izobraževanja udeleži do 12 udeležencev. večje skupine 
ne zagotavljajo enakih možnosti za izmenjavo in interakcijo med 
udeleženci in med inštruktorjem in udeleženci.

v naši bolnišnici smo do sedaj izpeljali dve izobraževanji, do konca 
leta pa so v planu še tri.

izobraževalni tečaji bodo v planu izobraževanj tudi v prihodnjih letih, 
predvidoma pet na leto.

 Zadovoljna ekipa »učencev«
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POCT v Splošni bolnišnici Novo mesto

Rezultati preiskav ob 
pacientu (POCT) vodijo 
v klinične odločitve 
zdravnikov. Da je 
zagotovljena varnost 
pacientov, mora biti v 
zdravstveni ustanovi POCT 
pravilno implementiran in 
nadzorovan (1). 

pred leti so se zdravniki v naši bolnišnici po 
obisku prodajalcev poct opreme sami odlo-
čili za nakup in odredili izvajanje testov brez 
vednosti laboratorija. ob pobudi predstojnice 
laboratorija smo ustanovili interdisciplinarno 
koordinacijsko skupino (direktorica, strokovni 
direktor, pomočnica direktorice za zdravstve-
no nego, predstojnica laboratorija), na 
strokovnih kolegijih predstavili pravilno pot 
vpeljave poct in naredili obhod po bolnišnici, 
da smo dobili pregled nad poct testi, ki so 
se izvajali. ko zdaj zdravniki izrazijo željo za 
izvajanje preiskave ob pacientu, koordina-
cijska skupina presodi, ali je poct ustrezna 
rešitev in preiskavo odobri ali zavrne. vpeljavo 
preiskave koordinira oddelek za laboratorij-
sko diagnostiko Splošne bolnišnice novo 
mesto. pri organizaciji in nadzoru nad poct 
upoštevamo priporočila za organiziranje in 
izvajanje laboratorijskih testov ob pacientu, 
ki jih je pripravilo Slovensko združenje za 
klinično kemijo in laboratorijsko medicino (2). 
danes ob pacientu izvajamo meritve glukoze, 
pH-ja popkovnične krvi, elektrolitov, protrom-
binskega časa, glikiranega hemoglobina in 
crp-ja.  

POCT GLUKOZA 

v bolnišnici smo do junija 2016 za merjenje 
glukoze ob pacientu uporabljali merilnike za 
samokontrolo accu-chek aviva. v skladu z 
zakonskimi predpisi (zakon o medicinskih 
pripomočkih, ul rS 98/09) in pravilnikom 
(6. člen pravilnika o delu medicinskih labo-
ratorijev, ul rS 64/2004) smo se odločili, 
da merilnike zamenjamo s profesionalnimi 

aparati za merjenje poct glukoze. na javnem 
razpisu so bili izbrani glukometri accu-chek 
inform ii (acii), proizvajalca roche, ki se lahko 
povežejo v program za nadzor cobas it 1000.  

za evaluacijo smo na aparatu acii analizirali 
50 vzorcev polne krvi (edta), jih takoj po 
analizi centrifugirali, plazmo odpipetirali v se-
kundarno epruveto in koncentracijo glukoze 
izmerili še na biokemičnem analizatorju 
(referenčna metoda) (3, 4). na podlagi števila 
izdanih škatlic in beleženja porabe testnih 
lističev po posameznih oddelkih smo, v do-
govoru z glavno medicinsko sestro, določili 
18 lokacij za acii (prej 45 merilnikov aviva). 
Sledila je postavitev aparatov in povezava 
v program cobas it 1000. po opravljenem 
izobraževanju je podjetje roche izdalo 
potrdilo o usposobljenosti (certifikat) poct 
koordinatorjem iz laboratorija. pripravili 
smo potrebno dokumentacijo (Sop), za 
uporabnike tudi kratka navodila za delo s 
slikovnimi prikazi in obvestilo s pomembnimi 
informacijami o rokovanju s testnimi lističi 
in kontrolnimi raztopinami. izobraževanja 
za uporabnike (srednje in diplomirane 
medicinske sestre) sta izvajali predstavnica 
podjetja in pooblaščena oseba iz laboratorija. 
obsegalo je vse tri faze testnega postopka. 
poudarek je bil na rokovanju z aparatom, ki 
zahteva prijavo uporabnika s svojo kodo, 
skeniranje črtne kode pacienta in izbiro 
ustreznega lot-a kontrol in testnih lističev. 
podjetje je uporabnikom izdalo certifikat o 
usposobljenosti za dobo dveh let. 

zamenjava glukometrov in uvedba sistema it 
1000 sta laboratoriju olajšali nadzor nad poct 
glukozo. vsak trenutek lahko preverimo status 
aparatov, v program se prenesejo napake, ki 
se pojavljajo na aparatih. Mogoča je sledljivost 
lot-ov testnih lističev in kontrolnih raztopin. 
program olajša obvladovanje velikega števila 
uporabnikov in omogoča, da glukozo merijo 
le usposobljeni uporabniki (5). Glavne medi-
cinske sestre obvestijo laboratorij o novih 
uporabnikih, ki potrebujejo dovoljenje za 
delo z acii. za te poct koordinator pripravi 
individualno izobraževanje, jih vnese v sistem 
in jim izda interno potrdilo o usposobljenosti 

za delo z aparatom. poct glukozo pacientom 
merijo tudi dijaki in študentje, zato vsi pred 
prvim rokovanjem z aparatom opravijo 
izobraževanje, za prijavo v acii pa uporabljajo 
enotno kodo. na začetku smo proizvajalcu 
za vnos v it 1000 posredovali podatke za 
550 uporabnikov, ki jim je v letošnjem letu 
potekla veljavnost certifikata. za podaljšanje 
so analizirali kontrolni vzorec. uporabnike, ki 
meritev dalj časa niso izvajali, smo deaktivi-
rali. S časom znanje in veščine bledijo, zato 
uporabniki, ki meritve izvajajo le občasno, 
potrebujejo večji nadzor, da je zagotovljena 
varnost pacientov (točen rezultat). trenutno 
imamo aktivnih 267 uporabnikov. 

za notranjo kontrolo kakovosti uporabljamo 
priporočene kontrolne raztopine proizvajalca 
v dveh koncentracijskih območjih. vsak dan 
na vsakem aparatu uporabniki analizirajo en 
nivo kontrolne raztopine. aparat ne dovoli 
meritev pri pacientu, če kontrola ni narejena 
v roku 24ih ur in kadar kontrola pade izven 
dovoljenega območja odstopanja. rezultati 
kontrol se prenesejo v it 1000. v laborato-
riju jih dnevno pregledamo. v primeru, da 
kontrola na določenem aparatu pade izven 
dovoljenega območja, pri uporabniku opravi-
mo nadzor. preverimo upoštevanje priporočil 
proizvajalca o rokovanju z aparatom, testnimi 
lističi in kontrolnimi raztopinami. pripravljen 
imamo obrazec, ki ga skupaj z uporabnikom 
izpolnimo, podpišemo in hranimo v labora-
toriju. najpogostejše napake pri rokovanju z 
aparatom so: zamenjava kontrolne steklenič-
ke  - nanos napačnega nivoja kontrole, izbor 
napačnega lota kontrole ali testnih lističev, 
predolga uporaba kontrolnih raztopin (če 
ni zabeležen datum odprtja - po odprtju 
so stabilne največ tri mesece), neustrezno 
rokovanje s testnimi lističi (odprta posodica, 
odlomljen pokrovček, raztreseni lističi) in 
neustrezna prijava uporabnika (izbor napačne 
kode).

vsak obisk na lokaciji izkoristimo za 
izobraževanje in jih opozarjamo na ustrezno 
rokovanje s testnimi lističi. 

za zunanjo oceno kakovosti enkrat tedensko 
v laboratoriju pripravimo »pool« serum in 
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alikvote pošljemo na lokacije, kjer se nahajajo 
aparati acii. uporabniki vzorec analizirajo kot 
test pacienta, pod kodo, ki smo jo pripravili 
za tedensko kontrolo. rezultate iz programa 
it 1000 prenesemo v tabelo in prikažemo 
grafično (dovoljeno je 15% odstopanje od 
koncentracije izmerjene na biokemičnem 
analizatorju). z aparati acii smo vključeni v re-
publiško kontrolo SneQaS poct. predstojnica 
laboratorija dvakrat letno na kolegiju medi-
cinskih sester uporabnike seznani z rezultati 
zunanje ocene kakovosti. 

urediti moramo še prenos rezultatov v 
HiS (Birpis), saj medicinske sestre rezultate 
meritev pri pacientih še vedno beležijo na 
liste sladkornih bolnikov. S prehodom na pro-
fesionalne glukometre je viden tudi finančni 
prihranek. 

POCT pH popkovnične krvi 
novorojenčkov 

leta 2017 smo imeli v bolnišnici 1221 
porodov. v porodni sobi medicinske sestre 
merijo pH popkovnične krvi novorojenčkov 
na poct plinskem analizatorju aBl80 FleX, 
radiometer. za menjavo kasete (pretočna 
celica z elektrodami) in kompleta tekočin 
(za kalibracijo in kontrolo kakovosti) skrbi 
oddelek za laboratorijsko diagnostiko, ki 
vodi evidenco porabe in serijskih številk. 
kontrola kakovosti se analizira samodejno v 
nastavljenih intervalih. v primeru, da kontrola 
pade izven dovoljenega območja odstopanja, 
določenega od proizvajalca, meritve vzorcev 
niso mogoče. enkrat tedensko analiziramo 
naključni vzorec polne krvi na plinskem 
analizatorju v laboratoriju in v porodni sobi 
(analizo izvede laboratorijski strokovnjak). 
rezultate zabeležimo v tabelo, izračunamo 
procent odstopanja in prikažemo grafično 
(dovoljeno je ± 1% odstopanje med rezultato-
ma - mejo smo določili sami, ker ni predpisana 
drugače). 

POCT elektroliti (iCa, K, Na)

na oddelku za dializo medicinske sestre 
merijo elektrolite v plazmi dializnih pacien-
tov na poct analizatorju 9180 electrolyte 
analyzer, roche. vzorce krvi (li-heparin) pred 
analizo centrifugirajo. povprečno na mesec 
analizirajo 450 do 500 vzorcev. uporabniki 
so zadolženi za vsakodnevno vzdrževanje 
analizatorja in analiziranje notranje kontrole 
kakovosti. rezultate kontrol vpisujejo v 
pripravljen obrazec. v primeru, da kontrola 
pade izven dovoljenega območja odstopa-
nja, obvestijo laboratorij. enkrat tedensko 

analizirajo naključni vzorec pacienta ter 
ga pošljejo v oddelek za laboratorijsko di-
agnostiko, kjer ga analiziramo na enakem 
analizatorju. rezultate vpišemo v tabelo, 
izračunamo procent odstopanja in prikaže-
mo grafično (dovoljeno je ± 1% odstopanje). 
uporabniki analizirajo tudi kontrolo riQaS 
(clinical chemistry), vzorec jim pošljemo iz 
oddelka in rezultate primerjamo s srednjo 
vrednostjo po vrnjenem poročilu v bioke-
mični laboratorij. 

še do danes ni vzpostavljen. proizvajalec še 
ni opravil izobraževanj uporabnikov in izdal 
certifikatov, kontrole vpisujejo na list. do 
pravilne implementacije bo tako poteklo še 
nekaj časa.

ZAKLJUČEK 

po odločitvi za poct sledi vpeljava v prakso, 
ki poteka v več fazah: (1) izbira aparata, (2) 
verifikacija aparata, (3) priprava dokumen-
tacije, (4) postavitev, priklop, konfiguracija 
aparata, (5) izobraževanje uporabnikov, (6) 
nadzor nad izvajanjem poct (6). povezava 

»POCT« protrombinski čas (PČ/INR) 
in »POCT« glikirani hemoglobin 
(HbA1c)

Meritve protrombinskega časa v antikoagu-
lantni ambulanti in glikiranega hemoglobina 
v ambulanti za diabetes izvaja laboratorijski 
strokovnjak, zato to nista pravi poct preis-
kavi. imata pa dodano vrednost, ker meritve 
izvajamo neposredno ob pacientu in so 
rezultati zdravniku za terapevtsko odločitev 
na razpolago takoj.  

POCT CRP 

v bolnišnici še nismo povsem uspešni pri 
upoštevanju organizacijskega predpisa o 
obvladovanju poct področja. pred slabim 
letom je glavna medicinska sestra urgentnega 
centra obvestila našo predstojnico, da, na 
zahtevo zdravnikov, v ambulanti merijo crp 
na dveh manjših aparatih. obvestili smo člane 
koordinacijske skupine, evaluirali aparat, se 
dogovorili za priklop v program za nadzor, 
ki zaradi nepredvidenih težav pri povezavi 

aparatov v program za nadzor omogoča 
sledljivost in nadzor nad uporabniki, kontrolo 
kakovosti, reagenti, aparati (5). v prihodnosti 
si želimo izpeljati povezavo it 1000 – HiS 
(Birpis) in v program za nadzor povezati še 
druge poct aparate. izziv nam predstavlja 
izobraževanje velikega števila uporabnikov, 
zato razmišljamo o programu za spletno 
učenje rokovanja s poct aparati (primerno 
za osvežitev znanja, vedno na voljo - dostop 
do računalnika) (1, 6).

literatura
•	 Shaw Julie LV. Practical challenges related to point 

of care testing. Practical Laboratory Medicine 4 
(2016): 22-29. 

•	 Prezelj M, Bratož S. Priporočila za organiziranje in 
izvajanje laboratorijskih testov ob pacientu (POCT 
– Point of Care Testing). SZKK, Ljubljana, 2014.

•	 Hospital blood glucose testing. Guide for 
implementation, Roche. 

•	 Accu-Chek Inform II. Blood glucose monitoring 
system. Operators Manual, Version 5.0, Roche. 

•	 Cobas IT 1000 application – Instruction for Use 4.1, 
Roche. 

•	 POC Coordinator Workshop Milan 2017, Roche. 

Fo
to

: h
tt

ps
://

di
ag

no
st

ic
s.r

oc
he

.c
om

/g
lo

ba
l/e

n/
pr

od
uc

ts
/in

st
ru

m
en

ts
/a

cc
u-

ch
ek

-in
fo

rm
-ii

.h
tm

l



50

Anita Borštnar

Bobath koncept za odrasle kot 
fizioterapevtska obravnava pacientov po 
možganski kapi 
Možganska kap je nenaden dogodek, pri 
katerem je zaradi nezadostne oskrbe mož-
ganov s krvjo njihovo delovanje moteno  več 
kot 24 ur. je najhujša in končna faza v razvoju 
cerebro- vaskularnih bolezni. v Sloveniji 
doživi kap 4000 do 4400 ljudi na leto. v letu 
2008  je ishemija, kot vzrok za možgansko kap, 
predstavljala 50-70%, krvavitev v možgane 
pa 15-30%.  pogosteje obolevajo moški, pri 
ženskah pa možganska kap predstavlja drugi 
oziroma tretji najpogostejši vzrok umrljivosti. 
Bolezen pušča posledice na področju hotenega 
gibanja, senzorike in kognitivnih sposobnosti  
ter lahko pripelje do težke invalidnosti z izgubo 
osebnostne integritete in samostojnosti. 

Bobath koncept za odrasle je koncept 
obravnave odraslih pacientov z nevrološko 
simptomatiko, kjer so v ospredju motnje 
tonusa, hotenega gibanja in funkcije. je med-
narodno priznan koncept in poteka po pravilih 
krovne organizacije iBita, ki je bila ustanovljena  
leta 1984 s sedežem v Sankt Gallenu v švici. 
terapija Bobath koncepta za odrasle se določi 
na podlagi dobre analize gibanja, kjer je potreb-
no upoštevati celo telo, sile ki delujejo na telo, 
kakor tudi različne funkcije možganov, kot so 
percepcija, kognicija in čustva. je prvi koncept, 
ki je pričel z vključevanjem prizadete strani in 
ne s kompenzacijo zdrave strani.  v Sloveniji 
poteka osnovni Bobath tečaj za odrasle, ki se 
ga lahko udeležijo fizioterapevti in delovni 
terapevti. osnovnega tečaja se lahko udeležijo 
tudi zdravniki, logopedi in medicinske sestre, 
če tako odloči posamezni vodja tečaja. tečaj 
traja 15 dni. poleg teoretičnih osnov vključuje 
še praktične vaje na udeležencih in pacientih, 
pisanje poročil o ocenjevanju in terapiji, iz-
delava seminarske naloge in izpit. v SB novo 
mesto sta tovrstno izobraževanje opravili dve 
fizioterapevtki in pridobili mednarodni naziv 
Bobath terapevt za odrasle. z vključevanjem 
Bobath koncepta v fizioterapevtsko obravnavo 
odraslih pacientov po preboleli možganski kapi 
poskušata, poleg drugih članov tima, prispevati 

k čim boljšemu izidu zdravljenja oziroma reha-
bilitacije tovrstnih pacientov.

osnovni principi Bobath koncepta za odrasle 
so:
•	 24-urni timski pristop, ki posameznika 

obravnava holistično;
•	 spodbujanje in optimizacija gibalne 

funkcije z izboljšanjem posturalne 
kontrole - drže in selektivnih gibov 
s pomočjo taktilnega spodbujanja 
- facilitacije, posturalne orientacije, 
funkcionalnega zaporedja gibanja, 
prepoznavanja nalog in motivacije za 
njihovo dokončanje.
Facilitacija vključuje elemente ritma, 
modalitete, intenzitete in opustitve/
umika kot kritičnega elementa. 
Facilitiramo lahko mišice - časovno in 
prostorsko vključevanje, medsklepno 
koordinacijo, funkcionalno zaporedje 
izvedbe giba – ritem/hitrost, aktivnost 
v posameznih delih telesa - stabilnost, 
zmanjševanje prekomerne mišične 
aktivnosti, ki ni potrebna za izvedbo 
naloge;

•	 zunanja opora, ki jo lahko izvajamo z 
rokami in/ali drugimi pripomočki. opora 

poveča podporno ploskev, facilitira 
šibke mišice, vpliva na tonus, omogoča 
normalno poravnavo v sklepih, vpliva na 
percepcijo in omogoča pacientu  večjo 
stopnjo samostojnosti;

•	 placing ali nameščanje in zadrževanje 
delov telesa v določen položaj je 
avtomatična sposobnost sprejemanja 
in odgovora telesa na somato-senzorno 
informacijo. »Biti nameščen» je 
predpogoj za tekočo kontrolo in izvedbo 
giba v vseh fazah hotenega gibanja;

•	 izvedbo funkcionalnih aktivnosti z 
uporabo realnih predmetov se izvaja 
najprej v zaprti, nato v polodprti in v 
odprti kinetični verigi;

•	 terapevtsko okolje naj bo strukturirano z 
namenom povečanja kvalitete gibanja in 
različnih variacij izvajanja funkcionalnih 
aktivnosti.

Bobath koncept želi pacienta pripeljati na čim 
višji nivo funkcioniranja, ob upoštevanju, da 
je referenca pravilnosti normalno gibanje. 
ob vsem tem pa se je potrebno zavedati tudi 
dejstva, da se rehabilitacija po možganski kapi 
ali poškodbi/okvari možganov  pravzaprav 
nikoli ne konča.  

 Zaključek 
osnovnega 
tečaja Bobath 
za odrasle, maj 
2017
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Ana Vozel

Vpliv mirovanja na starostnika v času 
hospitalizacije
Vsaka poškodba ali bolezen 
pomeni za starostnika 
nevarnost izgube 
neodvisnosti, družbene 
funkcije in dostojanstva. 
Zmanjšanje funkcionalnih 
zmožnosti dolgoročno vodi 
v zmanjšano sposobnost 
zadovoljevanja lastnih 
potreb, kar ogroža 
samostojnost starega 
človeka. Funkcionalna 
zmožnost je pomemben 
vidik staranja in kakovosti 
življenja, ne vpliva le na 
sposobnost gibanja, temveč 
tudi na socialne interakcije in 
mentalno zdravje.  

S starostjo se povečuje število akutnih in 
kroničnih bolezni. Bolezen, poškodba in 
mirovanje predstavljajo dejavnik tveganja za 
razvoj neželenih zapletov na dihalih, srčno-
žilnem sistemu, mišično-skeletnem sistemu 
in koži. akutna poslabšanja kroničnih 
bolezni predstavljajo večinski delež hospi-
talizacij ostarelih ljudi. pogosta posledica 
hospitalizacije je tudi upad funkcionalnih 
zmožnosti,  kot so hoja, oblačenje, hranjenje, 
nega in izvajanje ostalih dnevnih aktivnosti, 
ki starostniku zagotavljajo samostojnost. 
Funkcionalni upad je vzajemno povezan 
tudi s kognitivnimi spremembami in slabšo 
prehranjenostjo (6).

izguba samostojnosti v bolnišnici se 
ne pojavi samo zaradi bolezni, temveč 
zaradi omejenih možnosti opravljanja 
konkretne funkcije v bolnišničnem okolju. 
upad funkcionalnih zmožnosti se pojavi 
že drugi dan hospitalizacije (2). okoli 75 
% pacientov, starih 75 let in več, ki so ob 

sprejemu samostojni, so ob odpustu odvisni 
od pomoči (3). zmanjšanje funkcionalnih 
zmožnosti je sorazmerno povezano s časom, 
ki ga preležijo v hrbtnem položaju. ostareli 
pacienti, ki so bili prej samostojni, preživijo 
v bolnišnici kar 83 % dneva v ležečem 
položaju. Brez primerne mobilizacije lahko 
posameznik izgubi dnevno do 5,5 % mišične 
moči,  v prvem tednu mirovanja tudi do 40 
%. izguba mišične mase in moči vplivata na 
preležanine, padce in respiratorne zaplete 
(4).  Mirovanje pri ostarelih pacientih 
povzroči petdesetkrat hitrejšo izgubo 
kostne gostote kot pri mladih. zmanjšanje 
kostne gostote po desetih dneh mirovanja 
se povrne v prvotno stanje šele po štirih 
mesecih (3).

dolgotrajno mirovanje in neaktivnost še 
posebej starostnika imata neugodne vplive 
na dihanje in pljučni krvni obtok. dihanje 
je zaradi mirovanja in bolečine plitvo in 
nezadostno. naravni mehanizmi čiščenja 
dihalnih poti so oslabljeni. pljučnica je 
eden izmed najnevarnejših zapletov zdrav-
ljenja in druga najpogostejša okužba, za 
uroinfektom, povezana s hospitalizacijo (2). 
usmerjena bolnišnična oskrba, ki vključuje 
nameščanje v terapevtske položaje, zgodnjo 
vertikalizacijo, dihalne vaje in tehnike 
čiščenja dihalnih poti, vpliva preventivno 
na nastanek hospitalnih pljučnic. 

preprečevanje respiratornih zapletov se 
prične s pravilnimi položaji v postelji in 
pogostimi spremembami terapevtske 
lege. dvignjeno vzglavje zmanjša tveganje 
za aspiracijo želodčne vsebine, hospitalno 
pljučnico in gastroezofagealni refluks. 
raziskave so pokazale, da redno obračanje 
v polbočni položaj v primerjavi s hrbtnim 
položajem vpliva na zmanjšano poja-
vnost pljučnic. Skrb za redno in pravilno 
nameščanje pasivnih pacientov v postelji 
je enostaven ukrep, ki bistveno zmanjša 
pojavnost respiratornih zapletov (2). 
vertikalizacija pacienta iz postelje v stojo 

povroči višji dihalni volumen, višjo frekvenco 
dihanja in večjo minutno ventilacijo (1). 

zdravljenje v bolnišnici ne predstavlja le 
zdravljenja osnovne bolezni, temveč celost-
no skrb za pacienta. Funkcionalni status ni 
primarnega pomena v procesu zdravljenja, 
kljub temu pa je pomemben  indikator izida 
in stroškov zdravljenja. je razmerje med 
zmožnostjo opravljanja dnevnih aktivnosti 
in psihomotoričnim stanjem človeka. Skoraj 
ena tretjina ljudi po vrnitvi v domače okolje 
ne zmore opravljati ene ali več vrst osnovnih 
dnevnih aktivnosti v primerjavi s stanjem 
pred hospitalizacijo. pri številnih ostarelih 
je upad funkcionalnih zmožnosti med 
hospitalizacijo nepovraten (2). 

pri hospitaliziranih starostnikih je bistvenega 
pomena čimprejšnje privajanje na pokončni 
položaj, hojo in vadbo dnevnih aktivnosti. 
pacienti zaradi bolezni ali poškodbe gibanje 
omejijo na opravljanje nujnih dnevnih ak-
tivnosti, kot sta odvajanje in nega. v raziskavi 
(5) so pacienti po abdominalni operaciji v 
dopoldanskem času preživeli v pokončnem 
položaju daljši čas kot v popoldanskem in 
večernem času skupaj. Možna razlaga je v 
večji razpoložljivosti zdravstvenega osebja, 
ki nudi  pomoč pri mobilizaciji za izvajanje 
osebne higiene. pacienti, ki si ne upajo gibati 
sami oziroma tega niso zmožni, postanejo 
odvisni od pomoči osebja in postanejo 
pasivni prejemniki terapije. dodatno gibanje 
omejujejo infuzijski sistemi, dreni, katetri, 
trakovi za fiksacijo, ograjice in visoke 
postelje. visoke postelje, ki nimajo možnosti 
nastavljanja višine, so za številne slabo 
pokretne paciente ovira pri napredovanju 
v samostojno gibanje. raziskava osvetljuje 
tudi pomen zadostne analgetične terapije, 
ki omogoča pacientom, da so v pokončnem 
položaju dlje časa kot tisti, katerih terapija 
je nazadostna. Bolnišnično osebje lahko 
z večjim poudarkom na zgodnji mobili-
zaciji, učenju dnevnih aktivnosti in gibanja, 
pomembno skrajšamo čas pacientove 
odvisnosti od pomoči. 

stroka - izobraževanje
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ČIŠČENJE DIHALNIH POTI 

Bronhialni izloček - sluz maši dihalne poti in otežuje 
dihanje. Zaradi po operativne bolečine in plitvega 
dihanja je čiščenje dihalnih poti oteženo, izloček pa 
postaja gostejši. Kašelj je najučinkovitejši način 
čiščenja dihalnih poti. 

V ležečem položaju pokrčite kolena. Roki položite 
preko oblačil na rano. Naredite globok vdih, ga za 
trenutek zadržite in močno zakašljajte. Če sedite, se 
v trupu nagnite nekoliko naprej in z rokami na 
trebuhu zakašljajte. Tudi v primeru, da je kašelj suh 
večkrat dnevno zakašljajte, ker s tem odpirate male 
dihalne poti.   

 

Slika: Izkašljevanje 

Če je izkašljevanje zaradi bolečine oteženo, obvestite 
zdravnika oz. zdravstveno osebje, da dobite zdravila 
proti bolečinam.   

AKTIVNE VAJE 

Z aktivnimi vajami za noge in roke pospešimo 
krvni pretok in ohranjamo mišično moč ter 
gibljivost sklepov. Z vajami lahko začnete takoj 
po operaciji in jih izvajate čim večkrat dnevno.    

Vaje za noge 
 hitro premikanje stopal 
 izmenično krčenje kolen 
 dvigovanje medenice s pokrčenimi 

koleni 
 odmik noge v stran in nazaj 

 
Vaje za roke 

 kroženje z rameni 
 dvigovanje obeh rok proti stropu 
 potisk ramen nazaj 
 kroženje s pokrčenimi komolci 

 
PRIPOROČILA 

 
Po operaciji večkrat dnevno izvajajte 

 globoko dihanje 
 izkašljevanje 
 obračanje na levi in desni bok 
 aktivne vaje z rokami in nogami 
 posedanje preko roba postelje 
 hojo 
 

Splošna bolnišnica Novo mesto 
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto 

Avtorica: Ana Vozel, dipl. fiziot. 
Viri so na voljo pri avtorici. 

Odobrila: predstojnik kir. odd. in vodja službe za fizioterapijo. 
Novo mesto, maj 2017 

 

 

SLUŽBA ZA FIZIOTERAPIJO 

 

 

 

ZGODNJA MOBILIZACIJA  

PO OPERATIVNEM POSEGU 
 

 

 

 

Z aktivnim sodelovanjem v zgodnjem obdobju po 
operaciji lahko pomembno prispevate k zmanjšanju 
tveganja za nastanek po operativnih zapletov in 
hitrejšemu okrevanju.  

ZGODNJA MOBILIZACIJA 

Po operativnem posegu, se še isti dan večkrat 
obrnite na levi in desni bok (čim krajši čas ležite na 
hrbtu), večkrat globoko vdihnite ter izvajajte vaje z 
nogami in rokami.  Bodite čim bolj aktivni. 

Prvi dan po operaciji se večkrat na dan usedite in 
hodite razen, če dobite drugačna navodila od 
zdravnika. V primeru, da čutite vrtoglavico in slabost, 
pokličite zdravstveno osebje.  

S seboj prinesite primerne copate in pripomočke za 
hojo, če jih uporabljate doma. 

 

Slika: Usedanje 

DIHANJE 

Zaradi anestezije, operacije, bolečine, 
pretiranega mirovanja in posledično plitvega 
dihanja so spodnji predeli pljuč slabo 
predihani. Z zgodnjo mobilizacijo in  globokim 
dihanjem vzdržujemo in izboljšamo moč 
dihalnih mišic, ohranjamo učinkovite 
mehanizme izkašljevanja in zagotavljamo 
nemoteno funkcijo pljuč. Dihalne vaje v obliki 
globokega dihanja izvajajte par minut vsake 
pol ure  oz. čim večkrat dnevno. 

Dihanje in funkcija pljuč sta najbolj učinkovita 
v pokončnem položaju, zato večkrat dnevno 
sedite in hodite, kolikor vam splošno stanje to 
dopušča. Čas sedenja in hoje postopoma 
podaljšujte. Aktivni bodite preko celega 
dneva. Če potrebujete pri hoji pomoč, vas bo 
spremljalo zdravstveno osebje. 

Primeri dihalni vaj:   

TREBUŠNO DIHANJE 

Trebušno dihanje izvajajte leže ali sede. Roki 
položite na trebuh. Počasi in globoko vdihnite, 
pri tem trebuh izbočite. Vdih za trenutek 
zadržite in sproščeno izdihnite. 

 

 

 

DIHALNA VAJA Z USTNIČNO PRIPORO 

Dlani položite na prsni 
koš. Globoko vdihnite  
in razširite prsni koš 
pod rokami. Vdih na 
koncu za trenutek 
zadržite in počasi 
izdihnite na glas 
»ššš«.  

 

 

Slika: Prsno dihanje 

     IZDIH             VDIH 

ohranjanje mobilnosti ostarelih v bolnišnici 
je proces, ki se ne konča z obravnavo fizioter-
apevta, temveč jo je potrebno izvajati preko 
celega dne. Mobilizacija v širšem pomenu 
vključuje gibanje v postelji, posedanje preko 
roba postelje, vstajanje, korakanje, hojo in 
vadbo nizke intenzivnosti (5). vertikalizacija 
in zgodnja mobilizacija pacientov se izvaja 
še isti dan po operaciji oz. po nastanku 
okoliščin, ki so poslabšale zdravstveno 
stanje, večkrat dnevno in glede na potrebe 
pacienta. Mobilizacija, ki vključuje pokončni 
položaj, ima največji učinek v zgodnji poop-
erativni fazi in izboljšuje pljučno funkcijo. 
zgodnja mobilizacija zmanjšuje funkcio-
nalni upad in vpliva na manjšo pojavnost 
anksioznosti in depresije (5).   

raziskave kažejo, da zdravstvena oskrba, 
ki je usmerjena v spodbujanje in ohran-
janje gibalnih zmožnosti pacienta, 
pomembno vpliva na stopnjo funkciona-
lne samostojnosti. številni strokovnjaki in 
raziskave zagovarjajo potrebo po vključitvi 
mobilizacije v protokole zdravstvene nege 
z namenom dokumentiranja začetnega 
funkcionalnega stanja in vzdrževanja 
stopnje funkcionalne samostojnosti. 
kadrovske zmožnosti so omejene, vendar 
je pomembno, da vse razpoložljive vire 
izkoristimo v korist pacientov. pogosto se 
premalo zavedamo, da lahko brez velikega 
napora vsak zase in vsi skupaj največ 
naredimo za oskrbo, ki bo usmerjena ne 
le v zdravljenje primarne bolezni, temveč 
v ohranjanje pogojev za kakovostno in 
samostojno življenje pacientov.

z vedno večjim deležem hospitaliziranih 
starostnikov narašča potreba po celostni 
zdravstveni obravnavi, ki vključuje pacienta, 
kot aktivnega člana v procesu rehabilitacije. 
zato je učenje pomena zgodnje mobilizacije 
in vključevanje pacienta v delovne postopke 
bistveno za  doseganje zastavljenih ciljev. 
S tem namenom smo za paciente po 
operacijah pripravili zgibanko z naslovom 
Zgodnja mobilizacija po operaciji, ki je 
spodbuda za aktivno sodelovanje v času 
hospitalizacije. opisuje navodila in nasvete 
za po-operativne funkcijske aktivnosti, kot 
sta posedanje in hoja. vključuje aktivne vaje 
in dihalne vaje za izboljšanje pljučne funkcije 
in učinkovito izkašljevanje. namen zgibanke 
je ohranjanje funkcionalnih zmožnosti 
pacientov in preprečevanje zapletov pove-
zanih z mirovanjem.  

 Zgibanka Zgodnja mobilizacija po operaciji
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ko se je ob 18. uri dvorana napolnila do 
zadnjega sedeža, je za prekrasno uverturo 
v večer je poskrbel tenorist Jernej Žagar, 
zdravstveni tehnik z oddelka negovalne 
bolnišnice, najprej z napevom o, sole mio, 
nato pa še s hudomušno ljudsko Moj očka 
so mi rekli.

uvodni pozdrav, zahvalo in novoletno 
voščilo nam je z izbranimi besedami name-
nila direktorica bolnišnice doc. dr. Milena 
Kramar Zupan,  ki je skupaj s strokovnim 
direktorjem prim. Milivojem Piletičem 
in pomočnico direktorice za področje zn 
Simono Volf podelila jubilejna priznanja 
sodelavcem za 10, 20, 30 in 40 let dela.

 Zaposleni so dobro napolnili Trdinovo dvorano KC Janeza Trdine

 Jernej Žagar
 Direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan
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Tina Kincl, Zdenka Seničar

Tradicionalno prednovoletno srečanje 
zaposlenih
Zadnje prednovoletno srečanje Splošne bolnišnice Novo mesto decembra 2018 je bilo pravo 
snidenje, razstava vseh mogočih talentov, ki se skrivajo znotraj zidov naše bolnišnice. Idejni 
vodja prireditve je bila pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege gospa Simona 
Volf, ki je sodelavce že nekaj časa spodbujala, da bi zadnjo prireditev v letu za bolnišnico 
pripravili sami in na ta način predstavili številna področja svojega delovanja. Zbrala je ekipo 
enako mislečih, navdušenih nad njeno idejo in priprave so hitro stekle. Tako je bil dogodek za 
vse, predvsem pa za jubilante in nagrajence, še bolj intimen in bili smo bili resnično osupli, da 
nas obkrožajo tako izjemni pevci, igralci, plesalci, stand up komiki ...
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V letu 2018 smo imeli v bolnišnici kar 96 jubilantov.

10

20

30

40



55

mi - vi - oni

vmes nas je na odru nas je zelo zabavala glasbena skupina, ki si je za 
slavnostni dogodek morala izbrati novo ime, saj so premierno nastopali 
v takšni zasedbi. ko so ga izbirali, so si za izhodišče zbrali enega od 
zaželenih ciljev naše ustanove in si nadeli ime POZITIVNA NULA. 
Sestavljali so ga zdravstveni tehnik iz mavčarne Matej Ferlič s kitaro, 
radiološki inženir Žiga dobravc s kitaro, sodelavec iz nabavne službe 
Matjaž lapanje za bobni, multitalentirani glasbenik Blaž klemenčič 
je na klaviaturah nastopil kot gost, a je vendar nekoliko tudi naš, 
saj je njegova mami naša sodelavka. vokalistki sta bili zdravstveni 
tehnici klara Grum in urška dežman, ki je poleg tega še zdravstvena 
administratorka.  S svojo muzikalnostjo, prezenco na odru in izborom 
repertoarja so nas popolnoma navdušili. 

 Skupina Pozitivna nula z vokalistko Klaro…

 Nagrajenka Silva Ostojić Kapš

 … pa še z Urško

plesne skupine niso potrebovali, saj je Žiga poleg igranja med komu-
nikacijo z gledalci zasedel ves oder.

Bolnišnica ima velik vpliv na naša življenja, saj je s svojim obsegom in 
delovanjem del vsakdana praktično vsakega izmed nas. in zato velja še 
posebej izpostaviti in pohvaliti tiste, ki s svojim delom in pripadnostjo 
tej ustanovi prispevajo k presežni vrednosti te zgodbe. 

plaketo bolnišnice, najvišje priznanje, ki jo posameznik lahko prejme 
za velik prispevek oz. dolgoletno predano delo naši ustanovi, so letos 
prejeli  SILVA OSTOJIĆ KAPŠ, MARICA PARAPOT, NATAŠA PILETIČ, 
KORALJKA SKRAČIĆ SMREKAR, ŠPORTNO DRUŠTVO Splošne 
bolnišnice Novo mesto in MIRA TUŠEK.

SILVA OSTOJIĆ KAPŠ je v naši bolnišnici zaposlena od sep-
tembra leta 1991. od junija 1999 dela kot specialistka anesteziologije 
in reanimatologije na oddelku za  anestezijo, intenzivno terapijo in 
zdravljenje bolečine. 

od leta 2005 je polnopravni inštruktor reanimacije pri evropskem 
svetu za reanimacijo. od leta 2008 je glavni mentor za področje 
specializacije anesteziologije, perioperativne intenzivne medicine 
in reanimatologije pri zdravniški zbornici Slovenije, od leta 2011 ima 
status nazivnega asistenta na katedri za anesteziologijo pri Medicinski 
fakulteti ljubljana in sodeluje pri pouku in vajah študentov medici-
ne tako na Medicinski fakulteti kot tudi v naši bolnišnici. je članica 
upravnega odbora Slovenskega združenja za anestezijo in intenzivno 
medicino, v okviru katerega sodeluje v organizacijskih in strokovnih 
odborih kongresov in kot predavatelj ali avtor strokovnih člankov, ki 
jih objavlja v strokovnih publikacijah. kot predavatelj in demonstrator 
sodeluje tudi na evropskih kongresih regionalne anestezije. aktivno 
se udeležuje tudi številnih drugih izobraževanj s področja anestezije, 
intenzivne medicine in regionalne anestezije, tako doma kot v tujini, 
in o pridobljenih znanjih redno poroča sodelavcem na oddelčnih 
sestankih ali predavanjih. 

v bolnišnici sodeluje pri številnih projektih in kliničnih študijah in je 
med ustanovitelji akutne bolečinske službe. leta 2010 je kot prva v 
bolnišnici začela izvajati ultrazvočno vodeno regionalno anestezijo in 
to tehniko naučila tudi ostale anesteziologe v naši bolnišnici.

od leta 2011 je organizator in inštruktor internih izobraževanj za 
zdravnike, medicinske sestre in ostalo osebje Splošne bolnišnice novo 
mesto s področja reanimacije in urgentnih stanj. 

njena volja in želja po delu in novih izzivih ji daje moč, da dela zelo 
uspešno. S svojo ljubeznijo do poklica in s strokovnimi dosežki je 
ogromno prispevala k razvoju in ugledu anestezije. njeno aktivno 
sodelovanje z zdravniki in zdravstvenimi delavci različnih specialnosti 
je na visokem strokovnem in komunikacijskem nivoju, predvsem 
pa jo odlikuje sposobnost za timsko delo, ki je osnova za izvajanje 
kvalitetnih zdravstvenih storitev. 
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 Nagrajenka Marica Parapot  Nagrajenka Nataša Piletič

MARICA PARAPOT se je po diplomi kot višja medicinska 
sestra zaposlila na internem oddelku naše bolnišnice na odseku za 
dializo, kjer danes dela kot odgovorna medicinska sestra. Formalno 
izobraževanje je nadgradila na visoki zdravstveni šoli v Mariboru 
in pridobila naziv diplomirane medicinske sestre. Svoje strokovno 
znanje nenehno izpopolnjuje in se izobražuje. zaradi potreb pri oskrbi 
dializnih bolnikov je najprej pridobila specialna znanja s področja 
peritonealne dialize, nato je končala prvi modul šole klinične prehrane, 
zdaj pa je specializantka magistrskega študija psihoterapije na Fakulteti 
Sigmunda Freuda v ljubljani.

njene izjemne organizacijske in vodstvene sposobnosti so ji pomagale 
pri delu vodje ambulante za peritonealno dializo, kjer je v prizadevanjih 
za bolj kakovostno in varnejšo oskrbo uvedla individualno obravnavo 
bolnikov, zdravstveno vzgojno delo z bolniki in njihovimi svojci, obiske 
bolnikov na domu in organizirala 24-urno pripravljenost medicinske 
sestre za področje peritonealne dialize. za lažje in hitrejše prilagajanje 
zdravljenju kronične odpovedi ledvic je bila pod njenim vodstvom 
organizirana preddializna šola za paciente in njihove svojce. 

v bolnišnici sodeluje v več projektih, je mentorica študentom zdra-
vstvene nege in koordinatorka prostovoljcem. kot članica upravnega 
odbora je zelo aktivna v regijskem strokovnem društvu medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov, v Sekciji dializnih medicinskih 
sester pri zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije,  v nevladnih 
organizacijah in društvih.

Marica pri svojem delu vedno išče nove izzive in priložnosti za stro-
kovno rast. z bogatimi delovnimi izkušnjami, ki jih je pridobila skozi 
leta poklicnega delovanja, v svojem delovnem okolju vedno išče 
možnosti za boljšo organizacijo in napredek. njeni predlogi in pobude 
so prinesli številne pozitivne spremembe in novosti pri obravnavi 
kroničnih bolnikov na odseku za peritonealno dializo v naši bolnišnici 
in v slovenskem prostoru.

NATAŠA PILETIČ se je po končani srednji zdravstveni šoli zapos-
lila na kirurškem oddelku bolnišnice. S svojimi delovnimi navadami, 
znanjem, empatijo in sodelovanjem je bila zaželena v vsakem nego-
valnem timu, delala pa je tam, kjer so bile potrebe največje. Po nekaj 
letih je svoje znanje nadgradila s študijem na Visoki šoli za zdravstvene 
delavce v Ljubljani, v obdobju, ko je prihajalo do sprememb študijskega 
programa na področju zdravstvene nege, zato sodi v prvo generacijo 
diplomiranih medicinskih sester. Poklicno kariero je nadaljevala na 
oddelku za anestezijo in v prvem timu protibolečinske ambulante. Ob 
ustanavljanju Službe centralne sterilizacije je sprejela izzive novega 
odgovornega delovnega mesta in z ogromno dodatnega znanja 
uspešno izpeljala vso logistiko vzpostavitve in organizacije nove službe, 
ki danes uspešno in dobro deluje in je primer dobre prakse ne le v 
slovenskem, pač pa tudi v evropskem prostoru. 

Nataša se vseh nastalih problemov loteva strokovno, konstruktivno, 
odločno in dosledno. Sodelavci občudujemo njeno znanje in na-
tančnost, ki jo upravičeno zahteva tudi od vseh zaposlenih. S svojo 
visoko motiviranostjo, altruizmom in pozitivnim odnosom do dela je 
zgled celemu kolektivu. V bolnišnici sodeluje v strokovnih skupinah 
na področju zagotavljanja varnosti in kakovosti pacientov in komisiji 
za obvladovanje bolnišničnih okužb, je pomembna strokovna moč 
v projektnih skupinah na področju zdravstvene nege in opravlja 
naloge namestnice pomočnice direktorice za zdravstveno nego. Od 
ustanovitve je članica organizacijskega odbora strokovnih srečanj 
Dnevi Marije Tomšič, na katerih sodeluje tudi kot predavateljica 
in moderatorka, posebej uspešna je pri zagotavljanju sponzorskih 
sredstev. Svoje znanje kot mentorica predaja sodelavcem, dijakom, 
študentom in pripravnikom. Aktivno se vključuje v delo regijskega 
društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Že drugi 
mandat je predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v sterilizaciji in članica predsedstva Zbornice zdravstvene in 
babiške nege Slovenije, kjer si prizadeva za razvoj in prepoznavnost 
stroke, sodeluje pa tudi na mednarodnih strokovnih srečanjih s 
področja sterilizacije. 

Nataša Piletič s  svojim strokovnim delom in osebnostjo pomembno 
prispeva h kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov, 
prepoznavnosti bolnišnice in razvoju stroke zdravstvene nege. 
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 Nagrajenka Koraljka Skračić Smrekar  Nagrajeno Športno društvo Splošne bolnišnice

KORALJKA SKRAČIĆ SMREKAR se je kot mlada zdravnica 
v bolnišnici zaposlila leta 1983. Že med opravljanjem specializacije 
je kazala interes za področje abdominalne kirurgije, čeprav ostalih 
področij ni zanemarjala, zato je ena od splošnih kirurginj, ki se spozna 
na vsa področja kirurgije. poleg odlične operativne tehnike obvlada 
tudi endoskopske diagnostične metode (gastroskopijo, kolonoskopijo), 
kar ji nedvomno veliko pomaga v diagnostiki in v sledenju operiranih 
pacientov. imponira njeno široko internistično znanje, ki ji pomaga 
na delovnem mestu vodje odseka intenzivne nege, kjer se zdravijo 
polimorbidni pacienti s številnimi, ne samo kirurškimi diagnozami 
in težavami. Sočutno pristopi do pacientov in svojcev, saj je vedno  
pripravljena prisluhniti težavam drugim ljudi in jim po najboljših 
močeh pomagati. pri njej so pacienti vedno na prvem mestu, ko 
jo potrebujejo, zanjo konec delovnega časa ne obstaja in ji ni mar 
za prečute noči, zato ji zaupajo in se ob njej počutijo varne. kljub 
soočenju s hudo bolnimi jim še vedno vlije upanje in jih spodbuja k 
pozitivnemu razmišljanju. 

je izjemno strokovna, odgovorna, spoštljiva, solidarna in prilagodljiva, 
visokih etičnih in moralnih načel. njen pristop do sodelavcev je pravi-
čen in spoštljiv. ne glede na velike obremenitve si vedno vzame čas in 
prisluhne težavam drugih ter se trudi, da bi jih čim hitreje in kar najbolj 
enostavno razrešili. za vsakogar najde prijazno besedo, sodelavce 
razume in podpira, njen pozitiven odnos pa člane tima spodbuja in 
povezuje ter jim pomaga premagovati vsakodnevne stresne situacije.

S svojim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami pomembno 
prispeva k izobraževanju mlajših kolegov in kolegic, ki jim je s svojim 
pristopom do dela, do pacientov in sodelavcev, s svojo empatičnostjo, 
velikim srcem in  pripadnostjo bolnišnici že vsa leta vzornica. 

ŠPORTNO DRUŠTVO Splošne bolnišnice Novo mesto je 
prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje zaposlenih in 
upokojencev, ki delujejo na področju športa in športne rekreacije. 
ustanovljeno je bilo aprila 2012 z namenom, da bi  organiziralo, 
spodbujalo ter uresničevalo skupne interese in aktivnosti na po-
dročju tekmovalnega, kakovostnega športa in športne rekreacije. 
Člani društva že vrsto let sodelujejo na športnih prireditvah v regiji, 
v slovenskem prostoru in v tujini. redno se udeležujejo delavskih 
športnih iger, organiziranih pod okriljem zavoda novo mesto, ki 
združuje področja športa, kulture, turizma in mladine, so pobudniki 
in vsakoletni udeleženci športnih iger slovenskih bolnišnic, tekmujejo 
na mednarodnih igrah sindikatov zdravstva v umagu, posamezniki 
pa so del ekip, ki sodelujejo na različnih mednarodnih tekmovanjih 
in zastopajo slovenske bolnišnice ali združenja.

športniki bolnišnice že od leta 2006 sodelujejo na mednarodnih 
športnih igrah javnega sektorja v umagu. v teh letih so osvojili 
8 ekipnih zmag, 2 prehodna pokala v trajno last (kar pomeni 3 
zaporedne zmage), za tretjega se bodo borili leta 2019. imajo tudi 
nešteto posameznih medalj in so ponosni, da so edina ekipa, ki ima 
v lasti pokal za fair-play. 

v minuli sezoni so na delavskih športnih igrah osvojili 4 ekipne uvr-
stitve med prve tri. na zadnjih športnih igrah združenja zdravstvenih 
zavodov septembra letos na Bledu so se pomerili v dvanajstih disci-
plinah in ekipno ponovno osvojili 1. mesto. S svojimi dosežki skrbijo 
za prepoznavnost bolnišnice v Sloveniji in izven nje.

šport omogoča sklepanje novih prijateljstev, vpliva na boljše 
medosebne odnose, dviguje samozavest, povečuje zadovoljstvo, zato 
člani športnega društva bolnišnice sledijo svojemu sloganu: »Mogoče 
nismo najboljši. Boljših pa tudi ni!« 

priznanje je v imenu športnikov prevzela predsednica društva Marjanca 
Čegovnik.
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 Nagrajenka Mira Tušek 

 Matej se 
je udobno 
zleknil tik pred 
prvo vrsto 
gledalcev… in 
nam nastavil 
ogledalo

 Moderatorka 
večera Tina 
Kincl

MIRA TUŠEK se je kot univerzitetna diplomirana inženirka kon-
fekcijske tehnologije leta 2000 zaposlila v bolnišnici na zahtevnem 
delovnem mestu vodje službe za preskrbo s perilom. dragoceno 
znanje in izkušnje, ki jih je že prej pridobila na delovnem mestu v 
tekstilni proizvodnji, je znala umestiti v procese dela v bolnišnični 
pralnici. po vzoru gospodarstva je vpeljala  nadzor nad izdajo perila 
ter s tem povezano vodenje stroškov za zagotavljanje perila po 
posameznih oddelkih. veliko napora je vlagala v organizacijo dela 
ter dvig kakovosti opravljenih storitev. Bolnišnica je že v letu 2006 
pridobila evropski standard kakovostne nege tekstilij, pet let pozneje 
pa je ustvarila pogoje za nadgraditev tega certifikata, ki zagotavlja 
in preverja kakovostno nego tekstilij prav na področju bolnišnične 
dejavnosti. 

vsa leta je konstruktivno sodelovala tudi z zaposlenimi na drugih 
delovnih področjih, kjer je spremljala namensko in racionalno rabo 
perila v bolnišnici, opozarjala na odklone, vzpodbujala k iskanju novih 
rešitev in iskala optimalne možnosti za zagotavljanje dobre preskrbe 
s perilom in zadovoljstva s storitvami pralnice tako pacientov kot 
zaposlenih.

v času njenega vodenja so v službi za preskrbo s perilom začeli s 
trženjem svojih storitev in danes že približno 30% storitev opravijo 
za zunanje kupce. S svojo strokovnostjo, dobrim delom in pozitivnim 
pristopom je znala motivirati svoje sodelavce tako, da je bilo delo 
opravljeno kakovostno in z racionalno uporabo virov. 

ves čas je vestno, natančno in dosledno opravljala svoje delo, bila  
vedno pripravljena na sodelovanje, pomagala s svojim znanjem in 
izkušnjami ter konstruktivno pristopala k vsem danim nalogam. 

za preteklo študijsko leto so študenti Fzv novo mesto naziv »naj 
mentorice« v bolnišnicah podelili naši sodelavki, diplomirani 
medicinski sestri Gordani Rožman, glavni medicinski sestri 
otroškega oddelka, ki je iz rok vodstva prejela šopek.

v zaključku večera so nas do solz nasmejali, najprej »sit down tragic« 
Matej kocjančič, nato pa še igralska skupina bolnišničnega oddelka 
za laboratorijsko diagnostiko, imenovana LABOLIFE TEATER, s 
komično predstavo kdo bo prvi. Če bi se kdaj naveličali sedanje 
službe, lahko naši neverjetni sodelavci alojzija derganc, zdenka 
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 »Naj« mentorica Gordana Rožman študentom FZV Novo 
mesto za leto 2018
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 Igralska skupina Labolife v predstavi – kaj menite, kdo je bil 
prvi?

 Ekipa Službe za prehrano,  ki je poskrbela za pogostitev

 Tudi največji junaki se bojijo igle

 Ne samo lepo, tudi dobro je bilo

Fabina, Goran Filipović, orijana knez, julita Matkovič, Marija puhek, 
Sabina šebalj in renata šenica takoj ustanovijo svoj teater.

zaključek večera se je nadaljeval z druženjem v avli  ob »programu,« 
ki so ga pripravili sodelavci iz kuhinje. Bilo je lepo in bilo je dobro.
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Prednovoletno srečanje upokojenih 
delavcev bolnišnice

udeležence je pozdra-
vila direktorica doc. dr. 
Milena kramar zupan, ki 
je zbranim tudi sama pre-
nesla lepe želje, program 
pa je popestril še tenorist 
jernej Žagar.

direktorica je posebej 
pozdravila upokojence, 
ki so v preteklem letu 
praznovali svoj častitljivi 
življenjski jubilej 80 in 90 
let in jim izrekla voščila, 
pomočnica direktorice za 
pravne zadeve katarina 
drenik pa jim je izročila 
simbolična darila.  

ob dobri hrani, prip-
ravljeni v bolnišnični 
kuhinji in ob kramljanju 
so preživeli sproščen in 
lep večer z željo, da se v 
enakem številu čez eno 
leto ponovno snidejo.

vir: spletna stran SBnM
 Prednovoletno druženje upokojenih sodelavcev

mi - vi - oni

80 letni življenjski jubilej so v 
letu 2018 praznovali:
•	 Milena vršČaj
•	 Marija plaper
•	 valentina andrejČiČ
•	 jožica Strojan
•	 andreja šiniGoj
•	 Matilda joviČ
•	 Božidara kraševec

•	 Mihaela MatoH
•	 Martina petakoviČ
•	 Marija Županc
•	 pavla GraH
•	 joži paternoSt
•	 Marija perGar 
•	 ivanka zaletelj
•	 jožica curl

90 letni življenjski jubilej so v 
letu 2018 praznovali: 
•	 nežka jakliČ
•	 ana kulovec
•	 Slavica šuln
•	 alojzija anderliČ
•	 justina veleMirov
•	 ana traMte
•	 ana jelenc

Na tradicionalnem prednovoletnem srečanju decembra 2018  se je ponovno zbralo lepo 
število upokojenih sodelavcev bolnišnice, ki so si vzeli čas, da se nekoliko poveselijo in 
poklepetajo s svojimi nekdanjimi sodelavci, obudijo lepe spomine na dogodke iz preteklih 
delovnih let in si zaželijo sreče in zdravja v prihodnosti.

Čestitamo!
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Prismehljal se je praznik. 
V sredo, 29. marca 2017 
se je temeljita prenova 
bolnišnične kapele razcvetela 
v praznovanje. Pri večerni sv. 
maši je naš škof, msgr. Andrej 
Glavan, blagoslovil novi oltar 
in prenovljeno kapelo.

uvod v praznično bogoslužje je bila najprej 
molitev zbirajočega se občestva, nato pa nas 
je moški kvartet aS s pesmijo pospremil v 
kapelo k sv. maši in ves čas bogatil bogoslužje 
z ubranim petjem. Bolniški duhovnik je vse 
zbrane pozorno pozdravil, nato pa povabil 
našo direktorico, gospo Mileno kramar 
zupan k besedi, s katero nas je občuteno 
nagovorila: poudarila je pomembno vlogo 
kapele in duhovne oskrbe pri bolnikovem 
zdravljenju in se razveselila, da je prenovljena 
kapela tako lepa in zato ugoden prostor tišine 
in sprostitve.

po direktoričini besedi nam je g. arhitekt 
Matija Marinko kratko predstavil prenovljeno 
kapelo v luči njegovega snovanja. predvsem 
naj bo prostor, v katerem se človek lahko 
umiri in v tihoti poglobi, najde notranje 
ravnovesje, uravna pot k Smislu in dobi novih 
moči; zelo pomemben vidik je bil oblikovati 
prostor tako, da bi dobili čim večje število 
sedišč – in to je uspelo: 22 sedežev za ob-
čestvo in mašnikov sedež, pa še prostor za 
dva vozička.

Gospod škof je začel obred s križem in 
pozdravom, nato pa je blagoslovil vodo in 
z njo kapelo in oltar. po bogoslužju Božje 
besede – sredi postnega časa – nas je vse 
toplo nagovoril, pokazal na pomen duhovne 
oskrbe, duhovnega spremljanja pacientov 
na poti zdravljenja, in tudi sam izrazil veselje, 
kar navdušenje, da je dobila naša bolnišnica 
prenovljeno in zelo lepo kapelo.

ob sklepu bogoslužja smo se s skromno 
pozornostjo zahvalili najprej g. škofu, nato 
gospe direktorici in g. arhitektu; nadzorni 

gradbenik g. jože Gril se je opravičil in spom-
nili smo se ga le s toplo besedo.

po praznovanju v kapeli pa smo – po dobrot-
ljivosti vodstva in bolnišnične kuhinje – pri 
»pojedini prijateljstva« podelili med seboj 
živo in čutečo besedo, kramljali in se veselili 
…

naj približam še nekaj utrinkov:
•	 zelo dobrodošla in skrbna je bila 

odločitev naše direktorice in vodstva, 
da je »vaš kanal« pripravil prenos 
obreda iz kapele v vežo – spremljanje 
dogajanja v kapeli je bilo odlično.

•	 z nami so bili predstavniki medijev in 
so objavili naš dragoceni dogodek ter 
ga približali poslušalcem in gledalcem 
po širni Sloveniji in onkraj nje.

•	 praznik je bil bogatejši z navzočnostjo 
vodstva naše bolnišnice, ki je še enkrat 
izpričalo naklonjenost duhovnemu 
spremljanju in potrdilo prizadevanje za 
skupni blagor v naši bolnišnici.

•	 veliko veselje je prinesla navzočnost 
ne le škofa ordinarija, marveč tudi 
generalnega vikarja g. Božidarja 
Metelka, našega dekana g. Miroslava 
viranta, voditelja Medškofijskega 
odbora za pastoralo zdravja g. Mirota 
šlibarja, pa še duhovnikov g. Franceta 
dularja, g. jožeta nemaniča, g. 
Frančiška novaka, in treh frančiškanov 
p. gvardijana tomaža Hočevarja, 
p. župnika krizostoma komarja in 
bolniškega duhovnika p. Marka 
novaka.

•	 občestvo na praznovanju je bilo 
številno; v njem so bili navzoči tudi 
nekateri izvajalci prenovljene kapele 
in zastopniki župnij v naši dekaniji, 
ki je zbirala prispevke za poravnavo 
stroškov prenove. po praznovanju so 
se pridružile tej »solidarnostni akciji« 
tudi druge dekanije v naši škofiji (vseh 
dekanij je šest).

ob sklepu poročila o velikem dogodku 
najprej slavim Gospoda za dar prenovljene 
kapele in kličem blagor na vse udeležene v 
tem »vse delam novo« … zahvaljujem se 

vsem, ki so sodelovali pri prenavljanju naše 
bolnišnične kapele, vsem, ki so se trudili za 
pripravo praznovanja in vsem sooblikoval-
cem bogoslužja, pa vsem, ki so z molitvijo, z 
darovi tihe in neopažene dobrote dali bogat 
delež za to »oazo miru« - Bog, bodi vsem 
dobrotljiv s svojimi mnogoterimi darovi!

Bralke in bralci vizite, vedno dobrodošli v 
kapeli! Bolniki in bolnice, osebje in svojci, 
vedno doBrodošli!

Mir in dobro, 
Vaš bolniški duhovnik p. Marko

 Novomeški škof Andrej Glavan 
med blagoslovom kapele

 Direktorica doc. dr. Milena 
Kramar Zupan se je zahvalila za 
duhovno oskrbo za paciente

»Glej, vse delam novo!« (Raz 21,5b)

mi - vi - oni
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Jožica Rešetič

Povabilo k prostovoljnemu delu v 
bolnišnici
Splošna bolnišnica novo mesto je regijska 
bolnišnica, ki pokriva področje dolenjske, 
Bele krajine in posavja. njena skrb je zago-
toviti kakovostno in varno obravnavo za vse 
uporabnike njenih storitev. da bi izboljšali 
počutje bolnikom v naši ustanovi, smo v naš 
sistem delovanja umestili tudi prostovoljce, 
ki so umestni člen med zaposlenimi in 
bolniki. njihov namen je predvsem povečati 
zadovoljstvo in dobro počutje bolnikov v 
bolnišnici.

v Splošni bolnišnici novo mesto smo začeli 
s prostovoljnim delom pred petnajstim leti. 
Menimo, da je prostovoljstvo vrednota vsake 
sodobne družbe. v tem času smo si pridobili 
izkušnje, ki so nam in drugim primer dobre 
prakse o prostovoljnem delu v bolnišnični 
dejavnosti.

ker se je šolsko leto izteklo, smo se tudi letos 
dobili na zaključnem srečanju prostovoljcev 
– dijakov v Splošni bolnišnici novo mesto. 
Srečanja sta se  udeležili tudi ravnateljica 
Srednje zdravstvene in kemijske šole novo 
mesto in pomočnica direktorice za področje 
zdravstvene nege Splošne bolnišnice novo 
mesto. na srečanju smo izmenjali svoje iz-
kušnje, videnja in pričakovanja. naše mnenje 

je, da prostovoljci s svojim delom prinesejo 
veliko sonca v bolnišnico in med naše paci-
ente. Želimo si, da bi bili naši pacienti tudi 
naslednje šolsko leto  deležni tega sonca.

dijaki so z mentorico Glorio šepec pripra-
vili kulturni program, Gloriji šepec pa smo 
čestitali za posebno priznanje na področju 
prostovoljstva v javni upravi, ki ga je prejela 
za kontinuirano povezovanje prostovoljstva in 
prispevek k dolgoročnemu sodelovanju šole 
in bolnišnice. dijaki – prostovoljci so prejeli 
pisne zahvale za opravljeno prostovoljno 
delo. 

Skupno srečanje smo zaključili z mislijo, da 
se kmalu spet srečamo, si izmenjamo svoje 
izkušnje in se držimo misli malega princa, 
ki pravi, da »kdor hoče videti, mora gledati 
s srcem.«

odločili smo se, da prostovoljno delo 
razširimo, zato k sodelovanju vabimo nove 
prostovoljce - odrasle, ki bodo dopolnili 
predano ekipo dijakov – prostovoljcev v 
Splošni bolnišnici novo mesto. kandidati 
bodo najprej opravili enodnevno uvodno 
usposabljanje v Splošni bolnišnici novo 
mesto. izobraževanje bo  potekalo s pomočjo 

Slovenske filantropije  in mentoric prosto-
voljstva  v Splošni bolnišnici novo mesto. 
uvodnemu izobraževanju  bo sledilo prib-
ližno dvomesečno uvajanje pod vodstvom  
izkušenih mentoric.

od prostovoljca v bolnišnici pričakujemo,  da 
bo aktivno sodeloval  v prostovoljstvu vsaj 
eno leto,  če bo možno, v stalnem terminu 
enkrat tedensko ali enkrat na 14 dni po 1 - 2 
uri, po lastni presoji. v procesu uvajanja 
si lahko potencialni prostovoljec premisli, 
če bo ugotovil, da mu prostovoljno delo 
iz kakšnega razloga ne ustreza. tudi ekipa 
prostovoljcev se v času uvajanja lahko odloči, 
da nekoga ne sprejme v svoje vrste, če se 
le-ta ne izkaže za zanesljivega, spoštljivega, 
odgovornega, sodelovalnega, empatičnega. 
prostovoljci  bodo podpisali  pisni dogovor o 
sodelovanju.  v primeru težav pri delu bodo 
vedno imeli možnost  pogovora  z mentorjem  
ali  koordinatorjem prostovoljnega dela.

Spoštovani, če mogoče čutite željo, da bi 
postali prostovoljec in vas delo s pacienti  
veseli, vas lepo vabimo, da sem nam pri-
družite. Prijavite se lahko na elektronski  
naslov jozica.resetic@sb-nm.si  ali  po 
telefonu 07 39 16 415 od 8. ure do 14. ure.

 Ekipa mentoric prostovoljstva z nagrajenko Glorio Šepec

mi - vi - oni
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v spomin

verz otona zupančiča, ki glasi:

»Tih, tih je kraj, sam v sebi zaokrožen...«

je napisan svetu, ki je pokrajina spevnosti

in odmevnosti kolpe in lahinje,

kamnite lepote njiv in skopih polj,

zibajočih se vinskih gričev,

z bajkami in povestmi zarastlih Gorjancev,

do katerih se pride s tihimi potmi skozi

brezove gaje.

Gospod tone Starc, dr.med., specialist interne medicine, se je leta 1966 zaposlil v Splošni 
bolnišnici novo mesto kot specializant interne medicine. Specialistični izpit je opravil junija 
1973. kot strokovnjak na področju interne medicine je bil že tri leta zatem imenovan za vodjo 
kardiološkega odseka, po upokojitvi dr. Hübscherja, leta 1990, pa za predstojnika internega 
oddelka. leta 1986 je postal direktor Splošne bolnišnice novo mesto in to funkcijo z enoletno 
prekinitvijo opravljal vse do leta 1999. 

kot direktor je imel izreden posluh za razvoj bolnišnice. ves čas si je prizadeval za njen napre-
dek v smislu zagotavljanja strokovno usposobljenega kadra, sodobne medicinske opreme 
in ustreznih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti. odlikovala sta ga vztrajnost in 
velika mera taktike za dosego zastavljenih ciljev. 

ves čas dela v Splošni bolnišnici novo mesto je bil aktiven v humanitarnih dejavnostih, 
družbenem in političnem življenju Mestne občine novo mesto in na dolenjskem. 

Gospod tone Starc je bil med prebivalci dolenjske in Bele krajine dobro poznan kot odličen 
zdravnik, ki ni samo zdravil, ampak je znal pacientom tudi prisluhniti. kot zdravnik je vedno 
poudarjal, da je na prvem mestu pacient, za katerega je potrebno poskrbeti kar se da najboljše. 

Mnoge pozitivne osebnostne lastnosti, znanje in izkušnje so gospoda Starca zgradile v 
osebnost, ki si je pridobila zaupanje volivcev Mestne občine novo mesto, ki so ga leta 1999 
izvolili za župana, leta 2013 pa je postal častni občan Mestne občine novo mesto. 

od spoštovanega zdravnika smo se v Splošni bolnišnici novo mesto v prisotnosti njegovih 
najdražjih poslovili na žalni seji 22. januarja 2018, na kateri smo izrazili globoko hvaležnost 
za njegov prispevek k razvoju bolnišnice, za njegovo človeško dobroto, ponosni, da smo 
živeli in sodelovali s tako dobrim človekom-

ohranili ga bomo v nepozabnem spominu. 

Doc. dr.  Milena Kramar, direktorica

V spomin Tonetu Starcu
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kulturne drobtinice

Moji ljudje ne nosijo frakov in belih srajc. ni 
jih videti na slavnostnih sprejemih s kozarci 
penine v rokah, ne polnijo naslovnic dnevnih 
časopisov in tedenskih revij, ne dajejo izjav po 
televiziji, kako bodo zagotovili nova delovna 
mesta, kako bodo zaposlili mlade, kako bodo 
prevetrili  zdravstvo in zmanjšali število bi-
rokratov v državnih in občinskih ustanovah. 

Moji ljudje nimajo jaht, nimajo zasebnih letal, 
velikih, razkošnih hiš z bazeni, nimajo denarja 
v tujih bankah, ne dopustujejo na eksotičnih 
otokih, ne križarijo po svetovnih morjih, 
njihovi otroci ne študirajo na tujih imenitnih 
univerzah, ob večerih ne obiskujejo igralnic, 
pa tudi v nesramno dragih avtomobilih ne 
divjajo po širokih cestah evrope, amerike ali 
azije. 

Moji ljudje ne podkupujejo skorumpiranih 
zdravnikov, politikov s prepisanimi magistrski-
mi ali doktorskimi nalogami, ne kradejo in ne 
lažejo, da bi si pridobili bajno bogastvo, ne 
kupujejo si nebes z darovi božjim poslancem, 

Toni Gašperič

Moji ljudje spijo mirno
ne siromašijo revnih s svojim bogatenjem, se 
ne skrivajo pred tistimi, ki so jim dolžni nekaj 
plač, več regresov, ki jim ne plačujejo prispev-
kov v pokojninsko in zdravstveno blagajno. 

Moji ljudje niso dvolični, niso si prisvojili 
resnice in pravice, ne govorijo iz zaporov o 
moralni drži in ne pridigajo o skromnosti in 
ponižnosti iz mercedesov, vrednih več sto 
tisoč evrov, iz stanovanj preurejenih gradov 
z zlatimi straniščnimi školjkami. 

Moji ljudje ne prodajajo, kar ni njihovega, ne 
barantajo kot mešetarji na živinskih sejmih, ne 
prirejajo arhivskih dokumentov, ne zlorabljajo 
otrok in ne molijo za nesrečo drugemu. 

Moji ljudje si ne zakrivajo obrazov na sodiščih, 
ne spuščajo pogledov, ne spreobračajo 
slišanega, ne povzročajo bolečine drugim, 
se ne pretvarjajo, da so slepi in da ne vidijo 
iztegnjenih rok, prosečih pomoči, solznih 
oči lačnih otrok in presušenih prsi zgaranih 
in odrinjenih mater. 

Moji ljudje se ne delajo gluhe, kot da ne slišijo 
kletvic izkoriščanih, stokanj trpečih, molitev 
razočaranih, zavrženih in pozabljenih. 

Moji ljudje ne živijo v vzporednih svetovih, ne 
sklepajo prijateljstev z namišljenimi in nikoli 
videnimi osebami, ne hodijo mimo ljudi, kot 
da so drevesa…

Moji ljudje so neopazni: so pod mostovi 
presušenih rek, spijo na kamnitih tleh ogre-
vanih vež in nezaklenjenih garaž, za drobiž 
delajo podnevi in ponoči, se drenjajo pred 
okenci uradov za zaposlovanje, si ne upajo na 
bolniški dopust, da jim ne bi med boleznijo 
kdo drug zasedel mizerno plačanih delovnih 
mest, se bojijo redno prihajajočih položnic za 

plačilo otrokovih šolskih malic, si ne upajo 
reči, ko bi med šihtom morali iti na stranišče, 
sanjajo o morju in plavanju v njem. 

Moji ljudje še vedno vzgajajo otroke tako, da 
jih učijo poštenosti, tovarištva, medsebojne 
pomoči, spoštovanja starejših, obnemoglih, 
živali, vsega živega in lepega. 

Moji ljudje imajo radi zemljo in sonce in jutra 
z rosami in travnike z rožami in reke z ribami. 

Moji ljudje se razveselijo toplega stiska rok, 
radi pojejo pesmi o vinu, prijateljstvu in 
svobodi, se veselijo ob polkah in valčkih, k 
sebi stiskajo vnuke in so srečni z njimi, kot bi 
imeli v posesti vsa bogastva tega sveta, vse 
zlato, ki so ga skozi stoletja nakopali zlatokopi 
ali ga iz gorskih rek izprali iskalci zlata. 

Moji ljudje so zadovoljni, če so zdravi, če jih 
zjutraj pozdravi sonce, ptičje petje, če imajo za 
sproti, če so obdani z ljubečimi in ljubljenimi 
ljudmi, ko za pomladjo pride poletje, za njim 
jesen in za njo zima. 

Moji ljudje verjamejo da je dobro poplačano 
z dobrim, da se zlo vrne k zlobnežem, da 
resnica prej ali slej zmaga nad lažjo in pravica 
nad krivico. 

Moji ljudje se rodijo, živijo in umrejo, ne da 
bi vmes preveč umovali, se upirali naravnim, 
božjim in človeškim pravilom in zakonitostim. 

Moji ljudje verjamejo, da jih ima bog rad, da 
jih nekje čaka lepše in boljše življenje, da se 
bodo ponovno rodili v popolnejši in srečnejši 
obliki.

Moji ljudje spijo mirno, trdno in spokojno, 
kajti čista vest je najboljši vzglavnik. 

 Samo eden je Toni Gašperič
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prejeli smo

Mateja Vodnik

Ob zdravju, bolezni in umiranju
Zgodba nekega umiranja

Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe 
spoštujejo dostojanstvo in zasebnost 
pacienta v vseh stanjih zdravja, bolezni, 
ob umiranju ter po smrti (kodeks etike v 
zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, iii).

kolikokrat bo še treba oditi in za vselej pustiti 
ob poti drobec srca? (ivan Minatti)

Bilo je v zgodnji pomladi, ko so sončni žarki 
komaj začenjali nežno ogrevati prebujajočo 
se naravo. Že dalj časa je bilo jasno, da je 
naša mama resno bolna, zato smo bili ne-
skončno hvaležni, da je zimo prestala brez 
gripe in respiratornih infektov. vedno se je 
veselila pomladi in prvi zvončki in žafrani 
so ji privabili nasmeh na obraz. Že pred leti, 
ko je mama dobila srčni spodbujevalnik, so 
nam zdravniki povedali, da je njeno srce zelo 
bolno. ker se je po zadnjem kardiološkem 
posegu zelo dobro držala, pa smo vseeno 
verjeli, da njen čas odhoda še ni prišel. 

Skoraj dve leti je bila v kar dobri kondiciji, 
potem pa se naenkrat ni več učinkovito od-
zivala na zdravila in je začela pešati. Skupaj 
z njeno osebno zdravnico, ki ni le strokovno 
zanesljiva, ampak tudi izjemno človeška, smo 
upali, da bo tudi to srčno krizo uspela prema-
gati. potem se je izkazalo, da je zaradi boljših 
diagnostičnih in terapevtskih možnosti za 
mamo potrebna hospitalizacija. tisti dan, ko 
so jo reševalci odpeljali na urgenco, je bila 
zelo šibka in je težko dihala. Bilo je očitno, 
da je njeno stanje zelo resno, čeprav nam 
takrat še ni bilo jasno, da se nikoli več ne bo 
vrnila domov. 

Želela sem biti z njo, saj menim, da si po 
vsem, kar so nam starši v življenju darovali, 
tudi zaslužijo, da jim ob iztekanju življenja 
stojimo ob strani. zato sem ob sprejemu na 
urgenci prosila, če bi lahko ostala pri mami. 
Sprva so se stvari kar hitro odvijale, potem 
pa se je začelo čakanje. Seveda so me najprej 
postavili pred vrata, ker pa sem vztrajala, da 
sem popolnoma zdrava in da ne bom moteča, 
so mi vendarle dovolili, da ostanem. očitno 
je bilo, da se mama zelo muči z dihanjem, 
zato je bilo težko tudi meni in minute so se 

neskončno vlekle. zdelo se mi je, da se vse 
dogaja prepočasi. najraje bi ji kar sama vsta-
vila venozno kanilo, da bi pospešila postopek. 
Seveda sem se s temi mislimi le poigravala, 
ob tem pa vljudno čakala na potrebne in-
tervence mladih strokovnjakov. poudarjam 
mladih, saj je večina negovalnega osebja, ki 
sem ga tisto popoldne videla, še pred kratkim 
obiskovala srednjo zdravstveno šolo. ker 
imam tudi sama s svojega poklicnega začetka 
dobrih deset let delovnih izkušenj kot višja 
medicinska sestra na kirurgiji, anesteziji in 
reanimaciji, mi je jasno, kdaj se zares mudi 
in kako pomembno je, da se s pacientom, 
ki je v urgentnem stanju, vzpostavi človeški 
kontakt. pa ne le z njim, ampak tudi s svojci, 
ki so prisotni. 

končno se je ob mami pojavila mlada me-
dicinska sestra, ki naj bi ji vstavila venozno 
kanilo in verjetno punktirala kri. na moje 
veliko presenečenje je želela, da odidem 
iz prostora. Seveda sem odšla, čeprav se 
mi je to zdelo popolnoma neumestno. po 
mojem mnenju bi bilo ustreznejše, če bi 
iskreno povedala, da je pred menoj nekoliko 
v zadregi in da si želi, da je ne gledam pod 
prste, medtem ko išče žilo. tak komentar bi 
verjetno razelektril ozračje. toda odločila se 
je, da me hladno postavi pred vrata. nekateri 
tako ravnanje razumejo kot profesionalnost, 
jaz, s svojimi petintridesetimi leti delovnih iz-
kušenj, pa menim, da je to kompetentnostna 
insuficienca. zavestno uporabljam kompli-
ciran izraz, da bi poudarila, kako boleče je, 
kadar se skrivamo za strokovnostjo zato, da 
bi prikrili svojo nesposobnost vzpostavljanja 
pristnega človeškega stika. 

ko sem opazila odprta vrata, sem se znova 
uspela »pretihotapiti« do mame. Mimogrede 
sem zdravnico internistko, ki je mamo tudi 
sprejela, že kar čustveno prizadeta nago-
vorila, da si zares želim biti ob mami, ker 
je tako slaba. Sproščeno mi je odgovorila, 
da je prav nič ne motim in da sem seveda 
lahko zraven. z dovoljenjem zdravnice sem 
olajšano sedla k mami, čeprav sem imela 
občutek, da negovalno osebje ni najbolj 

navdušeno nad mojo prisotnostjo. kazalo 
je, da bova z mamo še dolgo čakali, saj na 
internem oddelku niso imeli nobene proste 
postelje. Medtem naju je prišla pozdravit 
ena od anestezioloških medicinskih sester, 
ki je mamo priključila na ekG-monitor in z 
nama spregovorila par prijaznih besed. pravi 
balzam za dušo je bila ob hladnosti ostalega 
negovalnega osebja. zdravnica internistka 
in anestezijska medicinska sestra, dve svetli 
izjemi med odnosno distanciranim osebjem. 

Menim, da nas urgentno delo še ne opraviču-
je, da bi smeli pozabljati na srčnost, o kateri 
tako rade deklarativno govorijo medicinske 
sestre, ko rečejo, da so »človek in pol«. o tem 
veliko govorimo tudi v vzgojno-izobraževal-
nem procesu, vse več pa je tudi seminarjev 
na temo osebnostne rasti in človečnosti. toda 
moja izkušnja na urgenci me o učinku le-tega 
ni prepričala. Morda bi kdo v opravičilo rekel, 
da je kader zelo mlad in neizkušen. Strinjam 
se, da se mladi morajo še veliko naučiti, toda 
kdor izhodiščno pozablja na človečnost,  je 
tudi kasneje ne bo pridobil. 

v nadaljevanju moje izkušnje na urgenci 
so naju z mamo obdali z zasloni. Žal nisem 
imela občutka, da z namenom, da bi nama 
zagotovili več diskretnosti, ampak zato, da 
bi se skrili. Morda se motim, ampak takrat 
sem tako čutila, saj ni nihče pristopil k nama, 
da bi pojasnil, zakaj postavljajo špansko 
steno. ker je bila mama kljub zelo težkemu 
stanju ves čas pri polni zavesti, je to zaznala 
tudi sama. vsi bi se morali zavedati, da brez 
besed lahko delamo ob stroju ali računalniku, 
nikakor pa ne ob človeku. še posebno mi je 
bilo tesno ob misli, da sem večino prisotnih 
zdravstvenih delavcev sama učila predmet 
etika in komunikacija in da sem o pomenu 
vzpostavljanja odnosa ničkolikokrat govorila. 

končno so minile dolge in težavne ure 
na urgenci in mamo so na večer odpeljali 
na interni oddelek. tam je bila zgodba 
popolnoma drugačna. kljub nemogočim 
razmeram (šest pacientk v sobi, s sobnimi 
stranišči ob posteljah), je bilo osebje izjemno 
profesionalno in toplo. infuzijska črpalka z 
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ŽELIM SI

Želim si, da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom,
ki bi mi razjasnil obraz,
da bi s spoštovanjem prebudil dan,
ki prinaša toliko priložnosti,
da bi se jasnih misli lotil dela,
da bi imel ves čas pred očmi cilj,
h kateremu stremim tudi takrat,
ko bi počenjal najbolj obrobne stvari,
da bi srečeval moške in ženske
z nasmehom na ustih in ljubeznijo v srcu,
da bi bil vse ure dneva nežen, ljubezniv in plemenit,
da bi se zvečer počutil utrujenega
in da bi me mamil spanec ob veseli misli,
da sem dobro opravil svoje delo.
Tako si želim modro preživljati svoje dni.

Thomas Dekker

prejeli smo

diuretikom, urinski kateter in podpora kisika 
so mami že v prvi noči zelo olajšali stanje. 
naslednji dan je bila pogumna in upali smo, 
da se bo vse dobro izšlo. Medicinske sestre in 
zdravstveni tehniki so bili razumevajoči, tudi 
tisti mladi. za to sem jim neizmerno hvaležna. 
Žal se zdravljenje za mojo mamo ni dobro 
izšlo. njeno srce je opešalo in po enem tednu 
hospitalizacije je bilo jasno, da mama odhaja. 
v devetih dnevih od njenega sprejema v bol-
nišnico pa do smrti smo si še uspeli povedati 
bistvene stvari in izraziti mami naklonjenost 
in hvaležnost ter se posloviti. to nam je bilo 
omogočeno tudi zaradi prijaznega osebja 
internega oddelka bolnišnice. 

na prvi dan koledarske pomladi smo mamo 
pokopali, hvaležni, da smo smeli biti tako 
dolgo deležni njene modrosti in ljubezni. 
te zgodbe ne pišem zaradi grenkobe ali 
zamere, ampak preprosto v premislek, da 
bi se zdravstveni delavci bolj zavedali, kako 
pomembno je biti ne le strokovnjak ob 
pacientu, ampak človek ob človeku. 

Strokovna distanca, ki jo pogosto napačno 
razumemo kot način za vzpostavljanje in 

ohranjanje notranjega ravnovesja, nikakor 
ne pomeni odmikanja od pacientov in obvla-
dovanje čustev na račun izogibanja osebni 
vpletenosti, vključenosti v situacije, ki nas v 
stroki doletijo. to se začne že z nazivanjem pa-
cientov v svojilni obliki, na primer: namesto, 
da bi poklicali gospo novak, jo kličemo kar 
novakova. tak način komunikacije zs paci-
entom vsekakor ni ustrezen in je v nasprotju 
z osnovnimi načeli spoštovanja pacienta in 
njegove osebnosti, saj deluje preveč pokro-
viteljsko in vzvišeno v odnosu do pacienta, 
za katerega pravimo, da je enakovreden 
partner v procesu zdravljenja. tisti, ki meni, 
da je bolj strokoven, če se odmika od ljudi, 
se moti. tisti, ki obvladuje svoj strah pred 
neizkušenostjo z odmikanjem od odnosov, 
je ubral napačno strategijo za vzdrževanje 
osebnega ravnovesja. druženje z osebnimi 
mobilnimi napravami namesto s pacienti je, 
milo rečeno, neprimerno, daljnoročno pa 
zelo škodljivo za uporabnike teh »modernih 
igrač«, saj blokirajo možganske sposobnosti 
in čustveno inteligentnost. tudi empatijo 
lahko razvijamo le v konkretnem odnosu 

z osebo in ne z ekranom. enako kot mišice, 
ki jih ne uporabljamo, postopno atrofi rajo, 
se dogaja tudi s centri v naših možganih. in 
lahko se bojimo zdravstvenih delavcev brez 
empatije. v priznanju lastne ranljivosti in šib-
kosti, nasprotno: je vir moči. dovoliti si čutiti 
z drugim je energija, ki ustvarja in poživlja 
skupnost. priznanje lastne nemoči vodi v 
novo opolnomočenje v dopolnjevanju kom-
petentnosti, kar je v resnem profesionalnem 
delu vseživljenjski proces. priznanje lastne 
omejenosti in ranljivosti je most, ki ustvarja 
pristne človeške odnose in to tudi, ko smo v 
vlogi strokovnjaka v odnosu do uporabnika. 
ne bojmo se biti človek človeku, če si želimo 
bolj humano zdravstvo in prijaznejši svet.    

pa srečno pri vzpostavljanju lastne strokovne 
identitete!  

Post sciptum: Minili sta dve leti od maminega 
odhoda. Moje razmišljanje je ležalo v predalu 
in čakalo na primeren trenutek, da ga morda 
še kdo prebere, ne v očitek ampak v premislek. 
Da bi le bili človek in pol ob zdravju, bolezni in 
umiranju. 

KOTIČEK Nine Vidiček
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Danijela Furlan

ozrimo se nazaj

Biserni jubilej Oddelka za laboratorijsko 
diagnostiko
Pred desetimi leti, ob 
praznovanju Abrahama, 
smo »zaklicali: »Nasvidenje 
čez 10 let, ko bomo slavili 
biserni jubilej.« To se je res 
zgodilo 7. septembra 2018 v 
Termah Šmarješke Toplice, ko 
smo priredili rojstnodnevno 
slovesnost. 

Čas je ob obilici dogodkov, različnih bolj ali 
manj stresnih situacijah, bolj ali manj revolu-
cionarnih spremembah, kar prehitro minil. 10 
let smo starejši, z leti smo postali bolj izkušeni 
in preudarni.

začetki delovanja oddelka za laboratorijsko 
diagnostiko segajo v julij 1958, ko je bil v 
levem krilu prvega nadstropja glavne bolni-
šnične zgradbe ustanovljen skupni laboratorij. 
opremljanje laboratorija in pridobivanje 
novih prostorov ni sledilo naraščajočemu 
obsegu. tudi kadrovsko je bil oddelek za 
laboratorijsko diagnostiko v prvih 10. letih 
podhranjen.

v naslednjih letih je število analiz strmo na-
raščalo, zato je bila prostorska stiska še bolj 
pereča. danes je škatlica še vedno ista kot ob 
ustanovitvi, zato poka po robovih, vendar 
pa je vsebina zdrava, čvrsta in kakovostna. 
verjamemo, da bomo v bližnji prihodnosti 
dobili večjo škatlico.

v novejši zgodovini – zadnjih petnajst let – se 
je oddelek tehnološko in kadrovsko posoda-
bljal, kolikor je bilo v danih razmerah mogoče. 
leta 2003 je bila vzpostavljena sodobna ko-
munikacijska pot z uvedbo laboratorijskega 
informacijskega sistema (liS) in njegova pove-
zava z bolnišničnim informacijskim sistemom. 
od takrat do danes smo sistem kar nekajkrat 
posodobili in se elektronsko povezali z vsemi 
zunanjimi naročniki laboratorijskih storitev 
(zdravstvenimi domovi dolenjske in Bele 
krajine ter zasebniki).

naj omenimo veliko pridobitev leta 2016, 
ko je oddelek za laboratorijsko diagnostiko 
vzpostavil pnevmatsko cevno pošto z urgen-
tnim centrom, ki jo bo nadgradil še z drugim 
tirom in tako prispeval k hitrejši obravnavi 
najbolj ogroženih pacientov v skupnih inten-
zivnih enotah.

od svoje ustanovitve do danes oddelek za 
laboratorijsko diagnostiko skrbi za stalno 
izobraževanje zaposlenih, se kadrovsko 
pomlajuje in dviga izobrazbeno raven. z 
izpolnjevanjem strokovnih zahtev in uveljav-
ljenih standardov na področju laboratorijske 
medicine zagotavlja svojim naročnikom kako-
vostne laboratorijske storitve, ki jih dokazuje 
z mednarodnimi certifikati ter tako postaja 
prepoznavna organizacijska enota SBnM. 

ogrlica oddelka za laboratorijsko diagnostiko 
je danes sestavljena iz 26 biserov in vsak ima 
svoj lesk. ogrlica ima v povprečju 41 let in bo 
lahko ob stalni negi še dolgo sijala.

ob tej priložnosti je bila prav posebna zahvala 
namenjena dvema fantoma za dolgoletno 
potrpežljivo vztrajanje v ženskem kolektivu, 
zato sta rade in Goran prejela pokal v zahvalo 
in za spomin na slovesni dogodek ob 60. 
rojstnem dnevu oddelka za laboratorijsko 
diagnostiko.

Življenje dobi smisel, če znamo uživati 
trenutke. trenutki pa so utrinki večnosti. 
Mimo nas drsijo in samo najbolj dragocene 
ujamemo. in prav tisti, ki si jih zapomnimo, so 
naše življenje.  en ujeti utrinek s praznovanja 
našega abrahama: 

»To bil večer je presenečenj,
od dobre energije, 
kar se je iskrilo.
Že stisk rok v začetku, ob dobrodošlici,
dal je vedeti, da prišla med prave sem ljudi.
V Šmarjeških se je počasi večerilo,
praznovanje pa se z izbranim dogajanjem 
prijetno je ogrevalo.
S prikazom fotografij orumenelih,

smo se v taprave laboratorijske čase vrnili,
vsi s slik veseli in čili za mizo so sedeli,
na skrivaj se tudi kakšno oko je orosilo.
Vsa krhka na pogled,
zares pa z dejavnostmi mnog'mi,
vseh si pri najboljši volji zapomniti ni b'lo 
mogoče,
Danijela z znanjem, energijo, entuziazmom 
in z željo delati dobro gradi in ustvarja:
ODDELEK DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA.
Če bilo še kaj takih bi ljudi,
ta svet bil bi lepši.
Pa še to dobro se mi zdi na ta slavnostni večer,
tac'ga mnenja bil je marsi k'ter.
Ekipo ima okrog sebe zbrano vsestransko, 
enkratno,
ki obvlada vse, od laboratorija do gledališča.
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO  je hiša s 
trdnimi temelji in
modrim vodstvom, ki ve, da njihovo vodilo je: 
Dobro zdravje ljudi!
Ob koncu teh vrstic:
čestitke za trud in  laboratorijskih rezultatov 
nebroj,
voščilo z najboljšimi željami:
LABORATORIJ NAJ ŽIVI !«

tako je bilo pred 10. leti. tokratno praznovanje 
pa je bilo še bolj svečano, nabito z energijo, 
srčno. Bil je dogodek z dušo. naša sodelavka 
orijana je odlično opravila delo moderatorke, 
Goran, julita, Marija, renata, Sabina, Slavi, 
Suzana in zdenka so uigrano in doživeto upri-
zorili skeč »Brajdiči na urgenci,« mešani pevski 
zbor pomlad (kjer najdemo tudi renato) nam je 
s pesmimi čudovito popestril večer, še dodatno 
pa so ga obogatili plesalci plesnega centra 
novo mesto. da si bomo slovesnost zapomnili 
za vedno, je kriva petra, ki je profesionalno 
opravila delo fotografa. vsekakor pa »aktivisti« 
ne bi mogli opraviti svojega poslanstva tako 
brezhibno brez šepetalcev za odrom, ki so v 
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času priprav na dogodek delali v rutini za dva: 
alenka, eva, Helena, lea, Marjanca, obe Martini, 
obe Mojci, romana, Silva, obe tadeji, vesna, 
vilma. vsem velika Hvala. Morda je samo 
vsakih deset let priložnost, da »svetu« poka-
žemo usklajenost in povezanost kolektiva, ki se 
jo trudimo vzdrževati vsak dan. uresničujemo 
rek: »tim ni skupina ljudi, ki delajo skupaj, tim 
je skupna ljudi, ki zaupa drug drugemu.« 

ta častitljivi jubilej so s svojo prisotnostjo počastili 
upokojenci oddelka za laboratorijsko diagnostiko, 

predstavniki Splošne bolnišnice, vodje slovenskih 
medicinskih laboratorijev in vabljeni predstav-
niki zunanjih partnerjev. kot se spodobi za tak 
dogodek, nas je na začetku nagovorila predstav-
nica vodstva bolnišnice, pomočnica direktorice za 
področje zdravstvene nege, gospa Simona volf.

ob slovesu je bilo izrečenih veliko čestitk za 
rojstni dan in za enkratni dogodek, kjer je bilo 
čutiti, kako smo laboratorijci vsestranski, pred-
vsem pa odličen tim. naj končamo z utrinkom, 
ki smo ga že ujeli ob tem slavju:

»ob tako lepem jubileju ste naredili slavje, 
ki se je dotaknilo prav vsakega od nas pova-
bljenih. verjetno vsakega na svoj način. jaz 
moram povedati, da sem malokrat priča taki 
energiji, pripadnosti skupnosti, občutka, da 
ste res team.

prav toplo mi je bilo in neizmerno sem 
uživala cel večer. da ne rečem, da sem se 
do solz nasmejala. priSrČna Hvala vSeM! 
ostanite taki kot ste«.

ozrimo se nazaj
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Cirila Gradišar

Predstavljamo upokojene sodelavce - 
Jože Cvelbar
jože cvelbar je bil vso svojo delovno dobo 
zaposlen na orl oddelku. rodil se je v  
družinski vasi, osnovno šolo pa je obiskoval v 
šmarjeti. v začetku je želel nadaljevati šolanje 
na ekonomski šoli, vendar se je kasneje 
odločil drugače. ob služenju vojaškega roka 
v zagrebu in ljubljani je bil bolničar. to delo 
ga je zanimalo in po končani vojaščini se 
je leta 1966 vpisal na izredno zdravstveno 
šolo v novem mestu. Če si želel obiskovati to 
šolanje, si moral biti zaposlen v zdravstveni 
ustanovi. tako si je začel iskati zaposlitev. ob 
dogovarjanju za službo v Splošni bolnišnici se 
je srečal z zlatkom Marinom, dr. med.,  pred-
stojnikom novoustanovljenega orl oddelka 
v bolnišnici, ki je bil takoj zainteresiran, da ga 
sprejme k sebi. na orl oddelku se je 1. marca 
1967 pričela in po štiridesetih letih dela tudi 
končala njegova delovna pot.

na prvem delovnem mestu je opravljal delo 
operacijskega strežnika, vendar je s svojim 
zanimanjem, pridnostjo, znanjem in učenjem 
hitro napredoval v inštrumentarja in kmalu 
začel tudi dežurati. šolanje je končal s prav 
dobrim uspehom. zaradi pridnosti in vzor-
nega dela sta ga zdravnika zlatko Marin in 
ciril kržan, oba specialista otorinolaringologa, 
spodbudila k nadaljnjemu izobraževanju in 
jože je postal avdiometrist, pozneje tudi 
akustik, za kar se je izobraževal v ljubljani in 
tudi v kopenhagnu na danskem.

Cirila: Kako je potekalo delo na oddelku ?

Jože: vedno smo prihajali v službo vsaj pol 
ure prej, da smo lahko v miru spili jutranjo 
kavo. 

nato se je pričelo delo po strogem redu. 
prihod na oddelek, vizita, urejanje pacientov, 
začetek dela v ambulanti, nato operacije. po 
končanem operacijskem delu so  že čakali 
pacienti za avdiometrijo. dokler delo ni bilo 
končano, ni bilo konca delovnega dne. na 
operativne dneve je bilo operiranih najmanj 
20 otrok ter nekaj odraslih (op. oper. man-
dljev). toda pred operacijami so morali biti 
vsi pacienti še pregledani, napisan je moral 
biti status, nato smo se odpravili k operacijam. 

anestezijo je dajal operater sam z masko 
in etrom, nato je bila na vrsti operacija. ker 
nismo imeli na voljo več kot nekaj kompletov 
instrumentov, smo jih morali med operacijami 
s kuhanjem sterilizirati za naslednje operacije.

Cirila: Kakšni operativni posegi so se 
izvajali na ORL oddelku ?

Jože:  operacij je bilo veliko in raznovrstnih. 
največ je bilo sicer operacij mandljev. kmalu 
so se začele tudi operacije srednjega ušesa (ra-
dikalne, timpanoplastike, 
dekompresije obraznega 
živca, antratomije), ope-
racije nosu (septoplastike, 
ozene, polipektomije, v 
sodelovanju z okulisti tudi 
operacije stenoze solze-
vodov) in operacije grla 
(mikrolaringoskopije, 
traheotomije). v začetku 
je kakšna operacija trajala 
tudi do 6 ur. da bi skrajšali 
čas operacij, smo pogosto 
z ekipo popoldne vadili. 
veliko je bilo operacij 
frontalnih sinusov in nosu 
po poškodbah (prometne 
nesreče). operacije fron-
talnih sinusov s poškodbo dure so bile zelo 
zahtevne. ob sredah smo hodili na pljučni 
oddelek, kjer smo delali bronhoskopije. na 
oddelku pa je bilo veliko tudi oesofagoskopij, 
predvsem zaradi tujkov. tudi nekaj lepotnih 
korekcij nosu je bilo narejenih.

Cirila: Kakšni so bili tujki, kdaj je bilo 
zanimivo in kdaj najtežje ?

Jože: večkrat smo odstranjevali tujke 
otrokom, ki so pogoltnili kovance, pa varno-
stno sponko, odrasli pa koščice, del zobne 
proteze in podobno. Hudo je bilo, kadar je 
tujek ušel v sapnik, posebno če je bil pacient 
otrok. zanimivo je bilo, ko smo morali izvleči 
kar celo »kolbico,« ki jo je pacient skrivo-
ma jedel in se je ustrašil, ko so ga zalotili. 
vdahnitev piščalke z lizike je bila tudi nekaj 
nevsakdanjega. najtežje pa je bilo, ko so trije 

mali pacienti umrli zaradi vdahnitve fižola ali 
arašida. ob enem teh primerov sem se prvič 
srečal s smrtjo.

Cirila: Katera operacija se ti je vtisnila v 
spomin ?

Jože: najbolj neverjetno je bilo, ko je v času 
dežurstva, okrog polnoči, bilo potrebno na-
rediti traheotomijo kar na hodniku na tleh, 
saj pacienta ni bilo mogoče odnesti v ope-
racijsko. poseg je opravil zdravnik Manester. 

to je naredil prvič in k sreči tudi uspešno. 
dokončno je pacienta oskrbel zdravnik v 
pripravljenosti.

Cirila : Povej še kaj o oddelku samem, kako 
si doživljal delo na njem ?

Jože: oddelek je imel na začetku 43 postelj, 
otroško sobo z 12 posteljami ter moški in 
ženski oddelek. zaposlenih nas ni bilo veliko. 
pacienti so bili z različnimi bolezenskimi stanji 
in tudi težji rakavi bolniki. vsi zaposleni smo 
si zelo pomagali med seboj, ne glede na to, 
kaj je bil kdo po izobrazbi. paciente smo na 
nosilih po operacijah nosili na oddelke v nad-
stropje in za nosila je poprijel tudi zdravnik. 
Glavna medicinska sestra oddelka je bila 
Sivec albina, njo je nadomestila pepca Gričar. 
veliko sem dežural in v dežurstvu sem delal 
kot tehnik v ambulanti, nato kot instrumentar 

 Jože Cvelbar (zadaj, z očali) na začetku svoje 
profesionalne poti

ozrimo se nazaj
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in po operaciji še kot oddelčna sestra, ne pa 
tako kot danes, ko je to vse deljeno. pacientov 
za ambulanto se ni naročalo, vsi ki so prišli, so 
bili tudi pregledani.

Cirila: Kakšen je bil odnos s sodelavci in s 
kom si se najbolje razumel ?

 Priprava na delo  Med posegom

Jože: dobro sem se razumel z vsemi sode-
lavci, rad sem delal z vsemi. posebej  sem 
spoštoval zlatka Marina, dr. med., saj me je 
veliko naučil in rad sem delal z njim, prav tako 
tudi s cirilom kržanom, dr. med. zdelo se mi 
je, da mislita, kako učita bodočega zdravnika 
(npr. šivanje ran, asistence pri op. itd)  oba 

sem spoštoval, ker sta tudi onadva spoštovala 
mene.

Cirila: V vseh letih se je najbrž nabralo 
ogromno spominov, o katerih bi lahko 
govoril ure. Povej kakšen vesel in morda 
smešen dogodek.

Jože: ker nismo imeli vratarja, smo sami 
hodili odpirati pacientom. naš oddelek je 
bil poleg ginekološkega, tako da so včasih 
pacienti zašli. odprl sem vrata, dva moška 
sta podpirala žensko, ki je ravnokar rodila. 
otroka je imela v hlačnih nogavicah. Mož je 
pobegnil, s sosedom sva gospo naložila na 
nosila in jo odnesla na porodniški oddelek. 
vse se je srečno končalo.

in še drugi: prišel je pacient, v vrečki je pri-
nesel svoj uhelj, ki mu ga je odgriznil konj. 
uspešno smo ga prišili nazaj.

Jože Cvelbar je v življenju izbral pravi poklic. 
S srcem je delal za paciente, imel lep in zdrav 
odnos s sodelavci, ves čas je bil pripravljen 
na učenje in sprejemanje novosti in tak je 
ostal tudi po upokojitvi. Vem, da ga mar-
sikateri sodelavec pogreša. Njegova želja 
je, da bi tudi danes zaposleni v bolnišnici 
najprej videli pacienta, imeli dober odnos 
med seboj in vsak dan z veseljem vstopali 
skozi vrata ustanove, kjer jih čakajo pomoči 
potrebni.

Cirila Gradišar

Srečanje maturank prve generacije Šole za 
zdravstvene delavce (ŠZD) iz Novega mesta
razvoj dolenjskega zdravstva je narekoval 
potrebo po ustanovitvi zdravstvene šole v 
novem mestu. le ta je začela z izobraževa-
njem leta 1963 in bila sem v prvi generaciji 
dijakinj te šole. ker nismo imeli svojih šolskih 
prostorov, smo gostovali najprej na »vajenski 
šoli,« naslednje leto v prostorih Gimnazije, v 
tretjem letniku smo se preselili v novo stavbo 
na ulici talcev, kjer smo imeli svoje učilnice in 
kabinete skupaj z ekonomsko šolo.  Maturirala 
sem leta 1967.

vsakih pet let se maturantke prve generacije 
šole za zdravstvene delavce iz novega mesta 

v  mesecu maju srečamo. zadnje je bilo pred 
dvemi leti, posebno pa je bilo to srečanje 
zato, ker je minilo 50 let od naše mature. 
drugič v petdesetih letih po maturi se nam 
je pridružila kolegica Majda, ki si je ustvarila 
družino v torontu v kanadi, kjer je delala kot 
glavna medicinska sestra v domu za obolele z 
multiplo sklerozo.  naše 50 obletnice mature se 
je udeležila tudi sošolka vesna iz švice, kamor 
je odšla po razpisu rdečega križa, ki je iskal 
medicinske sestre.  v švici ženske delajo do 
64 leta. polone Henigman iz new Yorka ni bilo, 
ker je sporočila, da mora delati in ne ve, ali bo 

imela dopust. tudi angelca se je potrudila priti 
iz avstrije.

Maturantke prve generacije šzd iz  novega 
mesta smo ponosne, da smo obiskovale to šolo 
in vemo, da je bila izšolana dobra generacija 
medicinskih sester, saj nam je bilo vedno in 
še danes nam je v zadovoljstvo videti zado-
voljnega pacienta. veliko jih je naredilo višjo 
šolo in nekaj tudi visoko. dve  kolegici sta bili 
soavtorici pri pisanju učbenikov za medicinske 
sestre. 

zadnje srečanje sem organizirala 25. maja, 
to je bil v naših letih šolanja »dan mladosti,« 

ozrimo se nazaj
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 Kapela Lurške Matere božje  V Galeriji Božidarja Jakca

vsako leto prekrasen dan v maju in prav tako 
je bilo tudi ob našem srečanju. leta 2007, ob 
40 letnici mature, smo bile zelo lepo sprejete 
v Splošni bolnišnici, leta 2012, ob 45 letnici 
mature pa je bil enkraten sprejem na Srednji 
zdravstveni in kemijski šoli v novem mestu. 
o obeh srečanjih lahko prispevek preberete 
v arhivu vizite.

ob 50 letnici mature se nas je zbralo dvajset. 
nekatere smo se udeležile vseh srečanj, ene 
izmed sošolk pa ni bilo nikoli.

tokrat sem se v programu srečanja odločila 
za ogled šentjerneja in kostanjevice na krki. 
z avtobusom smo se odpeljale izpred tuša 
mimo otočca, vinjega vrha in Bele cerkve proti 
šentjerneju in novemu lurdu. o vseh krajih, 
mimo katerih smo se peljali, sem sošolkam 
veliko povedala. 

nekaj zanimivosti  tudi za vas, ki prebirate moj 
prispevek. 

»vinji vrh je eno največjih dolenjskih železno-
dobnih gradbišč z naselbinami na Slovenskem, 
prvikrat v dokumentih omenjen že leta 1074.

prvi podatki o fari sv. jerneja  segajo v leto 
1249. na tleh današnjega šentjerneja je bil v 
Xii stoletju gozd. v letih 1546 - 1547 je v tej 
dolenjski župniji služboval primož trubar.«

Sledil je postanek v noveM lurdu, kjer je 
kapela lurške Matere božje.

pri kraju, kamor so hoteli postaviti kip, je kartu-
zijanski kamnosek zapisal: »Brezmadežnemu 
spočetju, čudodelnici premogočni, Materi 
najmilejši - se klanjajo šentjernejci v jubilejnem 
50. letu, kar se je prikazala v lurdu. o Marija, 
varuj in razširjaj sv. cerkev, čuvaj nedolžne, 
prosi za grešnike, varuj tebi posvečene, stori 
nas vse kakor Bernardko srečne, ako ne na tem, 
pa gotovo na onem svetu.« zraven je pripisan 
datum 29. junij 1908. kronist pravi, da se je pri 
slovesnosti zbralo 7000 vernikov z vseh strani. 
ta veličastna slovesnost je spodbudila ljudi, da 
so odslej zelo radi romali tja. 

ob prvem postanku in ogledu lurda smo 
poklepetale ob kavici in domačem jabolčnem 
zavitku. odhod v kostanjevico do cistercijan-
skega samostana ali bolj poznano - galerije 
Božidarja jakca in Forma vive. 

veliko novega smo izvedele ob vodenem 
ogledu. pot nas je nato vodila v mesto 
kostanjevica na krki, ki je najmanjše in eno 
najstarejših slovenskih mest, hkrati pa najsta-
rejše na dolenjskem. je pravi čudež narave 
in popolnoma upravičeno nosi polno ime 

kostanjevica na krki, saj se stari del mesta 
nahaja na otoku v meandru reke krke. prvič 
je bila omenjena leta 1220 kot sedež župnije, 
mestne pravice pa je dobila leta 1252. na 
otoku. to so naše »dolenjske Benetke.« 

S sprejemom nas je presenetila jožica Gliha, 
sestra naše sošolke Magde lihteneger dobrič. 
Minute in ure so prehitro minevale, obujale 
smo spomine, ker kakor nam je pred petimi 
leti rekla Marija račič: 

»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, kar je največje zadovoljstvo, ki spremeni 
vse, česar se dotaknemo v zlato. vaše življenje 
naj bo eno samo zlato pšenično polje, obdano 
s srečo in zdravjem. Spomini na današnji dan 
naj ostanejo in srečno.«

 Spomini, spomini ...

 Takole »fejst« smo bile po 50 letih

ozrimo se nazaj
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dober tek

Ali sta zamrznjena zelenjava in sadje 
boljša od sveže?

Danica Jožef

Včasih smo rekli, da je 
najboljša hrana tista, ki 
jo imamo doma v kleti ali 
vloženo v kozarcih. Danes 
pa ni več tako, saj moderna 
tehnologija aparatov z 
varčni programi hitro in 
kakovostno zamrzne hrano, 
v kateri se ohranijo skoraj 
vse hranilne lastnosti. Pri 
tem je predvsem pomembna 
priprava take hrane za 
uživanje. 

pametno zamrzovati, ampak je bolje, da 
si jo za dnevno uporabo sproti nabavijo. 
zelenjave in sadja iz južnih krajev je sicer v 
trgovini na pretek (pa kako lepo je naloženo), 
z dolgim transportom in shranjevanjem v 
skladiščih pa se veliko hranljivih snovi pri 
prevozu izgubi in tudi cena ni zanemarljiva. 
prehranski strokovnjaki (nutricisti) zato 
priporočajo, da se v „mrtvih“ mesecih uživa 
lokalno zamrznjeno sadje in zelenjavo ter 
se le občasno doda kakšen južni sadež 
(banana, pomaranča, limona), ki raste tudi v 
dalmaciji in je skorajda naše. še ena pozitivna 
stvar zamrznjene zelenjave ali sadja je, da je 
zelo hitro pripravljena, ni odpadkov in je ni 

potrebno čistiti. potrebuje 
le kratko toplotno obde-
lavo, vsebuje pa tudi vse 
hranilne lastnosti sveže 
zelenjave.

Četudi je zamrznjena 
zelenjava pravilno 
hranjena (vsaj pri -18° 
c), ni mogoče povsem 
ustaviti procesa raz-
gradnje vitaminov, v 
povprečju se jih na 
mesec izgubi od 1 do 5 
odstotkov. Rok uporabe 
zamrznjene zelenjave 
je lahko tudi do tri leta, 
zato je priporočljivo, 
da izbiramo med čim 
daljšim še preostalim 
rokom uporabe. Pri 
zamrznjeni zelenjavi 
je zlato pravilo, da 

je pred pripravo nikoli ne tajamo, ampak jo 
položimo v čim manjšo količino vrele vode, v 
kateri jo na štedilniku ali v mikrovalovni pečici 
dokuhamo. Še bolje je, če jo skuhamo v sopari 
ali jo podušimo na malo olja. Čas kuhanja 
ali dušenja naj bo kratek oziroma po navodilih 
proizvajalca. V trgovini bodite pri kupovanju 
zamrznjene zelenjave pozorni na znake 
previsoke temperature v zamrzovalniku 

(nabiranje ledu, deli zelenjave sprijeti v kepe). 
Ne kupujte takšne zelenjave. 

Pri pripravi jedi odmerite le potrebno količino 
zamrznjene zelenjave. Čeprav je rok uporabe za 
zamrznjeno živilo relativno dolg, porabite živilo 
pred tem rokom, v pol leta po nakupu ali še 
prej. Čas kuhanja zelenjave naj bo kratek, vodo 
pa uporabite pri pripravi druge jedi. še bolje 
je, če zelenjavo dušite ali jo kuhate v sopari. 
Pripravljene zelenjave ne hranite na ogreti 
plošči, da bi jo ohranili toplo. Če stoji pri sobni 
temperaturi več kot 4 ure, zelo hitro izgubi 
hranilno vrednost, vitamine in minerale, začne 
pa se tudi kvariti. Raje jo shranite v hladilniku 
in jo kasneje ponovno pogrejte. 

preglejmo koledar za zamrzovanje sadja in 
zelenjave: v pomladnih mesecih, že v marcu in 
aprilu, zamrzujemo čemaž (medvedji česen), 
ki ga uporabimo za pripravo juh, dodajamo 
ga med koprive za špinačo; v maju in juniju 
zamrznemo beluši, vrtne in gozdne jagode, 
borovnice, češnje, zgodnje maline; v juliju in 
avgustu zorijo breskve, marelice, slive, od ze-
lenjave zamrznemo grah, nizki fižol, korenček, 
zelišča (baziliko, pehtran, peteršilj), paradižnik, 
papriko, gobe (lisičke, jurčke), brokoli, cvetačo. 
vse to lahko zamrznemo posamezno ali pa 
pripravimo gotove jedi. naj velja pravilo, da 
jedi, ki jih želimo zamrzniti, nikoli ne skuhamo 
do konca, ker lahko pri segrevanju razpadejo 
in nastanejo na pogled neprivlačne. 

za pripravo predlagam jedi, ki jih uživamo 
takoj, nekaj pa jih lahko zamrznemo na 
zalogo:
•	 cvrtnjak (omleta) z jurčki, enolončnico 

iz brstičnega ohrovta, za sladico pa 
tople borovničeve kruhke.

Cvrtnjak z jurčki
Prvo pravilo je, da gob ne blanširamo, ker 
postanejo medle in puste. Očiščene in dva 
do trikrat oprane gobe osušimo na papirnati 
brisači, večje razrežemo. 

res je, da vsa živila niso enako dobra za za-
mrzovanje, ključno vlogo pri tem igra voda. 
v tem članku sem upoštevala gospodinje, 
ki imajo vrt, posajenega nekaj jagodičja in 
sadnega drevja in je višek pridelka primerno 
zamrzniti, ker veš, kako si ga pridelal. Če je 
oskrba z zelenjavo in sadjem vezana izključno 
na nakup v trgovini ali eko kmetiji, hrane ni 
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mešanega sesekljanega mesa, 5 žlic drobti n, 
2 jajci, sladko smetano, peteršilj. 

Očiščen ohrovt, korenje in krompir nareže-
mo na poljubne kocke ali rezine, na maščobi 
prepražimo slanino, primešamo zrezano 
čebulo in pražimo, da postekleni. Dodamo 
zelenjavo in dušimo. Dolijemo mesno juho 
in prevremo, začinimo s soljo, poprom, mu-
škatom in sladkorjem ter kuhamo 20 minut. 
Iz sesekljanega mesa, drobti n, jajc, paprike 
in soli pripravimo testo, oblikujemo majhne 
cmočke in jih kuhamo v zelenjavni enolončnici 
10 minut. En del jedi potresemo s sesekljanim 
peteršiljem in ponudimo takoj, preostalo koli-
čino naložimo v primerne posode, ohladimo 
in zamrznemo. Hranimo 3 mesece.

Topli borovničevi kruhki
Potrebujemo 30 dag borovnic, 6 dag sladkor-
ja, za testo: 5 dag masla, 5 dag sladkorja, 1 
vanilijev sladkor, 3 jajca, ščepec soli, 20 dag 
moke, 5 dag mleti h mandljev ali orehov, pol 
zavitka pecilnega praška, peki papir, pekač. 

dober tek

za omleto potrebujemo okoli 15 dag moke, 
10 dag škroba, 1 zravnano žlico pecilnega 
praška, 2 jajci, sol, pol litra mleka, 1 do 2 žlici 
oljčnega olja, lahko dodate 15 dag narezane 
šunke, sesekljano čebulo in okoli 30 dag 
jurčkov, 2 do 3 žlice kisle smetane, sol, poper, 
peteršilj, papriko.

naredimo žvrkljano testo in spečemo manjše 
omlete. na olju prepražimo čebulo, dodamo 
gobe, ko upadejo, dodamo šunko, začimbe, 
primešamo kislo smetano in peteršilj. nekaj 
omlet namažemo in takoj uporabimo, pre-
ostale pa zavijemo v aluminijasto folijo in 
zamrznemo, največ za tri mesece. odtajamo 
jih v srednje vroči pečici okoli pol ure.

Enolončnica iz brstičnega 
ohrovta
Potrebujemo 1 kilogram očiščenega in nareza-
nega ohrovta, pol kg rdečega korenja, 50 dag 
narezanega krompirja, okoli 40 dag mesnate 
slanine, 6 čebul, 3 l mesne juhe (kocka), poper, 
muškatni orešek, pol žličke sladkorja,75 dag 

Sladkor maslo in rumenjake penasto 
zmešamo, dodamo vanilijev sladkor, mandlje 
ali orehe, borovnice, previdno stresemo 
moko, v katero smo zmešali sol, pecilni prašek 
in na koncu dodamo sneg. Na pekač z žlico 
polagamo manjše kupčke. Pečemo 20 minut 

pri 180ºC. Ohlajene pokapamo z raztopljenim 
maslom in postrežemo s smetano, polovico 
pa zamrznemo v alu foliji. Hranimo jih okoli 
3 mesece, odtajamo pa jih tako, da jih damo 
za pol ure v vročo pečico in serviramo.

Naj vam tekne. 
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obiskali smo

Kristina Novak

Strokovna ekskurzija Društva medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov  
Novo mesto
v petek, 31. maja 2019, smo se člani in 
članice društva medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov novo mesto odpravili 
na strokovno ekskurzijo v istro. zgodaj zjutraj 
smo se zbrali v novem mestu in se preko Bele 
krajine in mejnega prehoda vinica odpeljali 
proti puli.  potovali smo mimo reke in opa-
zovali opatijsko riviero, ki je bila že v času 
avstro-ogrske znana kot prvo obmorsko kli-
matsko zdravilišče. vodič nam je pripovedoval 
o tem, da so v opatiji ugodne zdravilne učinke 
morske vode in klime izkoriščale tudi kronane 
glave avstro – ogrske cesarske dinastije. preko 
notranjosti istre in skozi predor učka smo se 
približali puli. v opči bolnici pula smo bili 
dogovorjeni za ogled bolnišnice.

pred bolnišnico nas je prijazno sprejela glavna 
medicinska sestra bolnišnice  irina pucić. po 
prisrčnem pozdravu in izrečeni dobrodošlici 
smo se zbrali v sejni sobi, kjer nam je predsta-
vila bolnišnico v puli. pridružile so se nam 
tudi glavne medicinske sestre posameznih 
oddelkov Barbara šarić, tatjana šterpin, 
tatjana Matteoni in Mladenka Bujić Gržeta.  

Bolnišnica deluje na dveh lokacijah, kar 
predstavlja veliko težavo. na prvotni 
lokaciji stoji bolnišnična stavba, v kateri 
delujejo poliklinika, urgenca, diagnostični 
laboratoriji, nevrologija, interni in kirurški 

 Gostiteljice v Opči bolnici Pula 
Barbara Šarić,  Tatjana Šterpin, 
Tatjana Matteoni, Mladenka Bujić 
Gržeta z Jožico Rešetič (Fotografija 
Marta Blažič)

 Glavna medicinska sestra Opče 
bolnice Pula  Irina Pucić in pomočnica 
direktorice za področje ZN SB Novo 
mesto Simona Volf (Fotografija Marta 
Blažič)

oddelki ter bolnišnična lekarna. na drugi 
lokaciji, oddaljeni približno 2 km, pa je po-
rodnišnica, ginekološki oddelek,  pediatrija, 
orl, okulistika, infekcijski oddelek in še nekaj 
manjših enot. Gospa pucić  nam je na kratko 
predstavila zgodovino bolnišnice, ki se je 
razvila iz vojaške bolnice. delovala je že pred 
1. svetovno vojno, v času jugoslavije je velik 
del bolnišnice predstavljal vojno bolnico za 
potrebe takratne jugoslovanske vojske. v 
90. letih prejšnjega stoletja je bila bolnišnica 
preoblikovana v splošno bolnišnico in pokriva 
celotno področje obmorskega dela hrvaške 
istre in notranjost vse do meje z bolnišnico 
v reki.

zelo si prizadevajo za skrajševanje ležalne 
dobe, ki je v letu 2018 znašala nekaj več kot 
6 dni. veliko pacientov je oskrbljenih v dnevni 
bolnici, saj imajo postelje za enodnevno 
bolnico skoraj na vseh oddelkih. delovanje 
bolnišnice na dveh lokacijah  je velik logistični 
zalogaj in zahteva veliko prilagajanja tako pri 
kadrih kot tudi v organizaciji dela. poleg tega 
pa je največja težava bolnice pomanjkanje 
kadra, predvsem v zdravstveni negi. tako kot 
v Sloveniji tudi hrvaške medicinske sestre 
in zdravstveni tehniki odhajajo v tujino za 
boljšimi delovnimi pogoji in višjimi plačami. 
pomanjkanje kadra predstavlja velik problem 
predvsem v turistični sezoni, ko se zaradi 
turistov število obravnav v bolnišnici krepko 
poveča. Se pa v bolnišnici v puli zelo vese-
lijo in težko pričakujejo konec leta. Gradijo 
namreč novo bolnišnico, kjer bodo vse službe 
na enem mestu.  S tem bodo tako pacienti 
kot tudi zaposleni deležni neprimerno boljših 
pogojev dela in oskrbe.

po uvodni prestavitvi so nam kolegice prip-
ravile okrepčilo, predsednica dMSBzt novo 
mesto jožica rešetič in pomočnica direktorice 
za področje zn SB novo mesto Simona volf 
pa sta kolegicam v zahvalo za gostoljubnost 
podarili knjige o SB novo mesto in zbornike 
ob 50-letnici dMSBzt novo mesto. v nada-
ljevanju smo se razdelili v tri manjše skupine 

in si ogledali posamezne oddelke bolnišnice. 
zanimivo je, da so tako internistični kot tudi 
kirurški oddelki stacionirani v obliki črke u 
– v dveh dolgih hodnikih z vmesnim veznih 
hodnikom. določeno število bolniških sob z 
ostalimi potrebnimi prostori predstavlja en 
internistični  oddelek, nato pa se hodnik na-
daljuje z drugim oddelkom in tako naprej – vsi 
internistični oddelki si sledijo eden za drugim 
na istem hodniku.  enako je v 2. nadstropju s 
kirurškimi oddelki.

po prijetno preživetem dopoldnevu smo se 
poslovili od prijaznih gostiteljic, saj nas je že 
čakal avtobus. S panoramsko vožnjo smo si 
ogledali glavne znamenitosti pule in se odpe-
ljali proti Fažani. tam smo se vkrcali na ladjico 
in odpluli na Brione. S turističnim vlakcem 
smo se popeljali po otoku, izvedeli veliko za-
nimivega o zgodovini otokov, ustavili smo se 
v živalskem vrtu, kjer smo opazovali domače 
in tudi nekaj divjih živali. Sprehodili smo se po 
botaničnem vrtu, kjer rastejo rastlinske vrste 
skoraj iz celega sveta in občudovali 1600 let 
staro oljko. za konec smo si ogledali še muzej 
josip Broz tito in Brioni. v prvem delu muzeja 
so razstavljene nagačene divje živali, ki jih je 
predsednik jugoslavije dobil v dar od tujih 
državnikov, ki so ga obiskali na Brionih. drugi 
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Cirila Gradišar in Nina Vidiček

 Udeleženci strokovne ekskurzije na Brionih (Fotografija Marta Blažič)

 Zvečer smo se dogovorili, da bo Nina 
vsako jutro vodila telovadbo. Nekateri 
so že pred 6. uro plavali, drugi tekli, 
nekateri pa so že po zajtrku odšli 
raziskovat mesto in okolico.  Nina v elementu

del muzeja pa predstavlja začetek in razvoj 
gibanja neuvrščenih, katerega pobudnik je bil 
tudi josip Broz tito. na Brionih so tita obiskali 
številni tuji državniki, kralji in kraljice, predse-
dniki držav in vlad in tudi številne glasbene in 
filmske zvezde iz  vsega sveta.  v muzeju so 
razstavljene številne fotografije, ki prikazujejo 
pestro življenje na Brionih v času, ko so bili 
glavna poletna rezidenca josipa Broza tita.

vodič nam je predstavil tudi veliko vlogo 
mikrobiologa roberta kocha, ki je na Brionih 
živel 2 leti na prelomu stoletja. takrat so 
bili otoki močvirnat svet, poln komarjev in 
zelo dovzetni za širjenje bolezni, predvsem  
malarije in kuge.  po navodilih roberta 
kocha so Brione izsušili, zasuli vsa jezera in 
ribnike, bolnike pa zdravili s kininom. tako so 
premagali epidemijo malarije in naredili »raj 
na zemlji«, kot bi tudi lahko imenovali Brione. 
v spomin na velikega bakteriologa se ena 
od sprehajalnih poti, ki pelje do njegovega 
spomenika, imenuje pot roberta kocha. v 
muzeju pa smo si lahko ogledali originalen 
mikroskop tega velikega   znanstvenika, 
nobelovega nagrajenca za medicino.

ostalo nam je še nekaj minut za samostojen 
sprehod po prelepih brionskih parkih in 
že smo se morali vkrcati na ladjo, saj nas 
je na obali že čakal avtobus, ki nas je v 

poznih večernih urah pripeljal nazaj v novo 
mesto. vrnili smo se polni prelepih vtisov z 
Brionskega otočja, predvsem pa lepih spomi-
nov na gostoljubnost kolegic iz bolnice pula.

S Planinskim društvom Krka v Budvi
Že nekaj let se skupina planincev pd krka, 
pd polž iz višnje gore in tudi planinci iz 
ribnice v začetku junija odpravi na letovanje. 
nekajkrat smo se jim pridružile nina vidiček, 
valerija Fink in cirila Gradišar s partnerji, 
letos pa tudi jožica Femc z vnukinjo ano, 
obiskali smo že vis, Mljet, pelješac, Hvar, 
zadnja odločitev pa je bilo letovanje v Črni 
Gori z Budvo.

5. junija pozno zvečer smo se odpravili na 
12 urno pot v organizaciji turistične agencije 
relax in vodičem robijem v Črno Goro, v 
Budvo.  velik del poti smo prespali, saj smo 
zaupali našima šoferjema jerneju in Simonu, 
da nas bosta varno pripeljala do cilja. vsakih 
nekaj ur je bil postanek, prav tako so bili 
postanki na mejnih prehodih, na mejnih 
prehodih s Hrvaško najdaljši.

ob sončnem vzhodu smo zagledali morje, 
občudovali lepo jadransko morje in mesta 
ob njem, dubrovnik, dolino neretve, 
ploče. ko smo prestopili mejo z Bosno in 
Hercegovino, smo se ustavili v obmorskem 

mestu, zelo poznanem neumu, se vrnili na 
Hrvaško in nato po carini na meji s Črno 
Goro kmalu prispeli v Budvo, kjer smo bili 
nastanjeni na Slovenski plaži. 

celotedenskega programa nismo poznali, 
z vodičem se nekako nismo mogli dogo-
voriti za izlete in pohode, tako da smo se 

organizirali po skupinah, se pravi vsak po 
svoje.

BUDVA je dosti veliko mesto s 94 hoteli, 
lepimi plažami in zelenicami, z dobro 
ponudbo vsega, kar si človek poželi. plačilno 
sredstvo v Črni gori je tako kot pri nas evro, 
tudi cene so enake, določene ponudbe pa 
lahko precej dražje. z vodenim ogledom 
smo spoznavali staro Budvo z mestnim 
obzidjem, ozkimi ulicami, turistično zelo 
zanimivo. prvi dan smo seveda morali skočiti 
tudi v morje.
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naslednji dan je bil organiziran odhod na 
lovčen. pot je bila stresna, cesta ozka, z 
ovinki 180˚, tako da jih veliko ni hotelo pog-
ledati navzdol proti Boki kotorski, čeprav je 
bil razgled  čudovit. ko vožnja z avtobusom 
ni bila več mogoča, smo krenili peš proti 
izhodišču vzpona do mavzoleja in grobnice 
vladarja in pesnika petra ii petroviča njegoša. 
njegova znana pesnitev je Gorski vijenac. 
do mavzoleja vodi 461 stopnic. v mavzoleju 
sta pred vhodom dve statui, težki po 8 ton, 
ki predstavljata Črnogorki v narodni noši. 
njegošev kip iz črnega marmorja tehta 28 ton. 
z razgledne ploščati je čudovit pogled na vso 
Črno goro in še dlje. po povratku smo se po-
poldne z ladjico odpeljali do sv. štefana, videli 
kje je ruska vas in popili kavico na Havajih.

trdnjave so  iz časa avstro ogrske. Herceg 
novi leži na vhodu v Boko kotorsko. ima lep 
star del mesta s trdnjavo, cerkvami. vse to 
je umeščeno med socialistične gradnje in 
današnje moderne. Blizu je zdravilišče igalo, 
ki je znano po zdravilnem morskem blatu. z 
ladjo smo nadaljevali pot do plave špilje, ki 
ima dva vhoda. Skozi večjega lahko vplujejo 
barke. ko sije sonce, se žarki lomijo v vodi in 
odsevajo modro in svetlomodro barvo, ki 
se prelivata med seboj. Če si v vodi, je koža 
zaradi loma svetlobe videti modra. zelo lepo 
in fascinantno. jama je tudi zelo akustična.

pot smo nadaljevali do otoka škrpjela, na 
katerem je cerkev sv. Marije. otok je nastal z 
nasipanjem v 15. stoletju. prebivalci perasta 
so tu odlagali kamenje. Samo nasipavanje je 
trajalo 250 let. na otoku so potem v zahvalo 
zgradili cerkev in jo poimenovali gospa od 
škrpjela. v cerkvi so številna dragocena 
kiparska dela in baročne slike.

plovbo smo nadaljevali mimo perasta, ki leži 
na kamnu in je tudi ves zgrajen iz kamna. tu 
ne vidiš nobene novogradnje. perast je danes 
mesto muzej in spada pod unescovo zaščito.

naslednje pristanišče je bilo kotor. Stari del 
mesta s sredozemskim pristaniščem  je obdan 
z impresivnim in dobro ohranjenim  obzid-
jem, ki je pod zaščito unesca. Mesto je imelo 
burno zgodovino. ima 18 cerkva, 2 baziliki, 
2 samostana in druge impozantne mestne 

 Dve Črnogorki (s stalnim bivališčem) 
in štiri Slovenke (začasno) na Lovčenu

 Nina, Valerija in Cirila

naslednji dan so se nina, valerija in jožica od-
peljale na celodnevni izlet po Boki kotorSki.

takole je opisala utrinke s te plovbe nina:

»Boka kotorska je dolg, prostran, razširjen 
zaliv na skrajnem severu črnogorske obale 
jadranskega morja. Mnogi ga nepravilno 
štejejo za najjužnejši evropski fjord. je del 
unescove kulturne dediščine in pomembna 
atrakcija Črne gore. iz Budve smo se odpeljali 
v tivat, ki je doživel svojo preobrazbo s sana-
cijo stare pomorske baze. Mesto ima ugled 
kot eno najbolj sončnih mest v Boki kotorski. 
v tivatu smo se vkrcali na ladjo in odpluli 
proti Hercegnovem. videli smo trdnjave na 
polotoku prevlaka, na otočku med obema 
deloma kopnega in na črnogorski strani obali.  

hiše. Mesto je nadvse zanimivo in časa, da bi 
si malo bolj ogledali vse te kulturne dediščine, 
je bilo premalo.«

v sklopu letovanja sta bili predvideni še dve 
organizirani poti – pohodniška pot in izlet 
v albanijo. pohod ni bil realiziran, za izlet v 
albanijo pa je bilo premalo prijav, zato so na 
izlet odšli jožica z vnukinjo ano in avgust 
Fink, ki izleta ni mogel prehvaliti, imeli so 
izjemnega vodiča in meni je ob njegovem 
pripovedovanju postalo žal, da nisem šla tudi 
sama.  

lahko povem še, da je teden dni letovanja, 
če želiš raziskovati in si ogledati vse kulturne 
in naravne znamenitosti, premalo. Morda se 
še pokaže priložnost, da Črno Goro ponovno 
obiščemo za dalj časa. imeli smo se lepo.

 Planinci treh  slovenskih planinskih društev na letovanju v Črni Gori

obiskali smo
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Damjan Kmet

Potovanje na Belo goro
pogosto se vprašam, kaj žene ljudi, da preiz-
kušajo svoje meje in se soočajo z nevarnostjo. 
So lovca in zbiralca kristalov jacquesa Balmata 
ter zdravnika Michela-Gabriela paccarda 
gnale radovednost, slava, denarna nagrada ali 
le pustolovski duh, da sta daljnega leta 1786 
prva stopila na Belo goro oziroma Mont Blanc? 
od vznožja gore, iz chamonixa na 1000 metrih, 
do vrha Mont Blanca na 4808 m sta preplezala 
skalovje, premagovala strma ledeniška pobočja, 
se soočala z ledeniškimi razpokami, mrazom, 
vetrom in pomanjkanjem kisika. 

duh Balnata in paccarda je dosegel tudi suho-
krajinski hrib Sveti peter, kjer je dozorela ideja o 
osvojitvi najvišjega evropskega vrha zahodno 
od urala. ni bilo treba veliko besed, da se je 
zbrala osemčlanska odprava. 

pot nas je vodila preko italije, pod gorskim 
masivom Mont Blanc, do vasi les Houches na 
francoski strani. oprtali smo si nahrbtnike in se z 
gondolo dvignili do planote Bellevue (1800 m). 
najvišje ležeči tramvaj v Franciji je bil na žalost že 

teden dni zaprt, tako da smo si lahko le ogledali 
obnovljeno tramvajsko progo. tramvaj Mont-
Blanc vozi alpiniste in planince že od leta 1907 
na višino 2372 m. krajši oddih smo si privoščili 
v koči tête rousse (3167 m). 

pot nas je naprej vodila preko ledeniške grape 
couloir du Goûter, ki jo nekateri imenujejo 
»aleja smrti.« previdno smo pogledovali proti 
vrhu grape, ki ni bila videti nevarna. Stane je 
stekel po stometrskem prehodu. na polovici 
poti je timček zavpil: »Stane, kamenje!« zastal 
nam je dih. to ni bil kamen ali dva, proti nam 
je letelo od kamenja velikosti teniških žogic 
do skal velikosti miz. Skale so letele kakšnih 
100 metrov, se od tal odbijale na levo in desno 
in se spet dvigale. videl sem skalo v velikosti 
mize, ki se je razletela v skale velikosti stolov. 
vrgel sem se v prvo razpoko in se splazil po 
njej še malo višje, tako tesno ob skali, da sem 
se je dotikal z ustnicami, saj razpoka ni bila 
prav globoka. Malo sem dvignil glavo, da sem 
pogledal leteče kamenje. Spustil sem jo nazaj 

med skale in si z rokami zakril obraz. tolažil sem 
se, da mi nahrbtnik varuje hrbet. na noge nisem 
želel pomisliti. v mislih sem si ponavljal, da me 
ne sme zadeti, saj sem obljubil sinu, da bova 
zgradila hiško na vrtu. pomislil sem na deda, ki 
se je boril na soški fronti. kolikokrat se je skrival 
med razpokami, ko so topovski izstrelki metali 
kamenje na vse strani? adrenalin mi je izostril 
sluh, da sem ugotavljal, kako daleč od mene se 
odbijajo skale in kamenje. zaslišal sem čuden 
zvok, kamen se ni odbil od skale, bil je drugačen 
odboj. je koga zadelo? v grlu se mi je naredil 
cmok. Žvižgi so se počasi umirili, dvignil sem 
glavo in zavpil: »Smo vsi celi?« odgovor še ni 
prišel do mene, ko je gora spet zapela. Spet sem 
spustil glavo in zaslišal približujoči se zvok he-
likopterske elipse. ponovno sem dvignil glavo, 
da vidim, kaj se dogaja. le dva metra stran je 
kamen oponašal zvok helikopterja. počasi se je 
žvižganje umirilo. prilezli smo iz svojih skrivališč. 
najbližje meni je bil za skalo skrit tim, ki je videl, 
kako je kamen priletel med Bogdanovo glavo 
in ramo ter se odbil od nahrbtnika. 
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nismo se obirali, hitro smo prečili grapo in 
umirili srčni utrip. alpinisti, ki so opazovali z 
varnega območja, ob pogledu na Bogdana 
niso skoparili z besedo srečnež. Bogdan se 
je ponovno rodil. vzrok za padajoče kamenje 
in skale je bil, da se je visoko v grapi talil led 
in je tako popuščala vez med tlemi in kamni. 

do koče Goûter smo morali preplezati še 450 
nadmorske višine. novo kočo, ki stoji ob lede-
niku in prepadni steni, so odprli leta 2013 na 
višini 3815 m. večerna debata je tekla o letečih 
kamnih in vremenu. vremenska napoved za 
noč se je zelo poslabšala in napovedovali so 
47 cm novega snega ter sunke vetra do 100 
km na uro. ob takih pogojih je vzpon na vrh 
samomorilsko dejanje. predvideni vzpon smo 
prestavili z druge na sedmo uro zjutraj. veter 
je ponoči odnesel novo zapadli sneg, kar 
nam je vlilo upanje na vzpon. ledeniki v sebi 
skrivajo razpoke, ki so zelo nevarne za padce 
in jih zato prečkamo v navezah. razdelili smo 
se v dve. Stane, najbolj izkušen alpinist med 
nami, me je dodelil na čelo prve naveze. Sledili 
so mi špela, andrej in Stane. v drugi navezi so 
bili Boštjan, viktor in tim. oboroženi s cepini, 
derezami in v toplih oblačilih smo zapustili 
varno zavetje koče. veter je neusmiljeno opo-
zarjal na moč narave. z vsakim korakom sem 
vdihnil redkejši zrak, hoja me je začela utrujati, 

vrv se je napela in me ustavila. obrnil sem se 
in videl sklonjene postave, ki so hlastale za 
kisikom. kisik, potreben za delovanje celic, je 
na takšni višini pravo malo razkošje. postanki 
so postajali čedalje pogostejši. 

v daljavi sem opazil vračajočo se odpravo. 
zaskrbelo me je, ker so se prehitro vračali. 
ocenili so, da je prenevarno za nadaljevanje, 
saj so jih sunki vetra kar prestavljali. zaželeli so 
nam srečo in se zgubili v belini. prestopil sem 
ledeniško razpoko, dvignil pogled in opazil 
bivak vallot, pogled se mi je ustavil še malo 
višje, na samem očaku. lep je ta beli lepotec. 
le še dolina nas je ločila od njega. korak pri 
spustu se je sprostil in ponovno smo zagrizli 
v hrib. dosegli smo bivak in se skrili v njegovo 
zavetje. 

veter ni ponehal in čas nas je začel preganjati. 
pozno smo odšli od koče in do doline je bila še 
dolga pot. padla je težka odločitev, zmagala je 
modrost nad norostjo. na višini 4362 m smo 
spoznali, da letos ne bomo bližje Mont Blancu, 
kot smo sedaj. S težkim srcem in upanjem, 
da se naslednje leto vrnemo, smo se obrnili. 

Sestop nas je ponovno vodil čez Grand 
couloir, ki je bil sedaj posut z novo zapad-
lim snegom in ledom. Bližje ko smo bili 
prehodu padajočega kamenja, bolj smo 

postajali vznemirjeni. tokrat se je prikotalil 
le en kamen z vrha grape. Hitro sem prečil 
prehod in pogledal nazaj, ko se je Bogdan na 
poti ravno srečeval z alpinistoma. utrujenost, 
hitenje in srečevanje na ozki poti so botrovali 
napaki. zapletel se je z derezami in padel 
ter začel polzeti po pobočju. k sreči je bil v 
bližini tim, ki ga je zgrabil za roko in nahrbtnik 
ter ga potegnil nazaj na pot. Bogdan se je 
ponovno rodil, drugič v dveh dneh na razdalji 
50 metrov. 

v večernih urah smo končno dočakali pivo. 
Žalost zaradi neuspešnega naskoka vrha 
nas je minila. Če ni šlo letos, bo šlo naslednje 
leto. ni pomemben cilj, pomembna je pot. 
pot nam krepi telo in duha.

Viktorja Breznika v Splošni bolnišnici Novo 
mesto poznamo kot vedno prijaznega 
in ustrežljivega mizarja, vzdrževalca. 
V prostem času pa se po njegovih žilah 
preteka adrenalin, povezanost s športom 
in raziskovanje njegovih meja. Zato se je 
skupaj z osmimi prijatelji, člani ŠD Stavča 
vas, podal na 4808 m oddaljen vrh, ki sta 
ga leta 1786 kot prva osvojila lovec in zbi-
ralec kristalov Jacqes Balmat in zdravnik 
Michel-Gabriel Paccard.
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Marjanca Čegovnik

Športniki bolnišnice so nam v ponos
športno društvo Splošne bolnišnice 
novo mesto organizira, spodbuja in 
uresničuje skupne interese in aktivnosti 
na področju tekmovalnega, kakovostnega 
športa in športne rekreacije. Člani društva že 
vrsto let sodelujejo na športnih prireditvah 
v regiji, v slovenskem prostoru in v tujini. 
redno se udeležujejo delavskih športnih 
iger, organiziranih pod okriljem zavoda 
novo mesto, ki združuje področja športa, 
kulture, turizma in mladine, so pobudniki 
in vsakoletni udeleženci športnih iger 
slovenskih bolnišnic, tekmujejo na medna-
rodnih igrah sindikatov zdravstva v umagu, 

posamezniki pa so del ekip, ki sodelujejo 
na različnih mednarodnih tekmovanjih in 
zastopajo slovenske bolnišnice ali združenja.

športniki bolnišnice že od leta 2006 sodelujejo 
na mednarodnih športnih igrah javnega 
sektorja v umagu. v teh letih so osvojili 8 
ekipnih zmag, 2 prehodna pokala v trajno last 
(kar pomeni 3 zaporedne zmage), za tretjega 
se bodo borili leta 2019. imajo tudi nešteto 
posameznih medalj in so ponosni, da so edina 
ekipa, ki ima v lasti pokal za fair-play. 

v minuli sezoni so na delavskih športnih 
igrah osvojili 4 ekipne uvrstitve med prve 

tri. na zadnjih športnih igrah združenja 
zdravstvenih zavodov septembra 2018 na 
Bledu so se pomerili v dvanajstih discipli-
nah in ekipno ponovno osvojili 1. mesto. S 
svojimi dosežki skrbijo za prepoznavnost 
bolnišnice v Sloveniji in izven nje.

šport omogoča sklepanje novih prijateljstev, 
vpliva na boljše medosebne odnose, dviguje 
samozavest, povečuje zadovoljstvo, zato 
člani športnega društva bolnišnice sledijo 
svojemu sloganu:  »Mogoče nismo 
najboljši. Boljših pa tudi ni!« 
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