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spoštovane in drage sodelavke in sodelavci, 
nekdanje sodelavke in sodelavci, prijazno in 
toplo pozdravljeni…

za nami je »zahtevno« leto 2016, leto, ki je bilo 
vse prej kot dolgočasno. dogajale in zgodile so 
se številne spremembe.

dobili smo novo vodstvo bolnišnice, kar je zahte-
valo veliko prilagajanj tako z ene kot druge strani.

z novim letom 2016 je začel delovati urgentni 
center, ki je v marsičem spremenil koncept in 
filozofijo bolnišnice. dobili smo lepe in sodobne 
prostore, hkrati pa tudi velike organizacijske, 
kadrovske in finančne težave. v njem smo lani 
opravili kar 66.000 obiskov in posegov, pogod-
beno dogovorjenih in plačanih pa imamo zgolj 
44.000 obiskov in posegov. v urgentnih centrih 
gre za moderno, nadstandardno organizacijo 
dela, ki je postavljena ob bok zastareli organiza-
ciji zdravstvenega sistema iz leta 1992. seveda 
pa ta nova nadstandardna zdravstvena oskrba 
zahteva na eni strani več denarja, na drugi strani 
pa bistveno spremembo v načinu miselnosti, 
vedenja  in dela.

predhodno leto, 2015, je bolnišnica zaključila s 
precejšnjo izgubo, ki je poleg že nakopičenih 
starih in nepokritih izgub povzročila plačilno 
nesposobnost bolnišnice. tudi zato je bila na 
zahtevo sveta zavoda izvedena izredna finančna 
revizija in posledično inšpekcija inšpektorata 
za javno upravo. obe inštituciji sta nam nalo-
žili številne ukrepe za obvladovanje stroškov 
materiala in dela. sprejeli in začeli smo izvajati 
sanacijske ukrepe za normalizacijo poslovanja 
in dela. dejstvo je, da za kakovostno in varno 
obravnavo bolnikov in dela zaposlenih nujno 
potrebujemo pozitivno poslovanje, ki nam bo 
omogočilo dostojno delo in razvoj bolnišnice 
na vseh nivojih.

poleg nakopičenih težav in zahtevnih sanacijskih 
ukrepov pa je bilo v lanskem letu tudi nekaj pozi-
tivnih rezultatov: vlada republike slovenije nam 

je odobrila likvidnostni kredit za poplačilo 
najnujnejših odprtih obveznosti, s čimer 
smo dobili čas in možnost za sanacijo. 
uspelo nam je pridobiti investicijo skupaj 
s programom angiografskega laboratorija, s 
čimer bomo pomembno dvignili kakovost 
obravnave srčno-žilnih pacientov v naši 
regiji. državo ustanoviteljico smo končno 
in upam, dokončno, uspeli prepričati o nuj-
nosti investicije v skupne intenzivne enote 
in endoskopije v naši bolnišnici. novembra 
smo odprli prenovljene, s sodobno opremo 
opremljene prostore oddelka za patologijo 
in citologijo.

in kako naprej v letu 2017?

nadaljevali oziroma pospešili bomo 
investicijski cikel bolnišnice, izgradili 
angiografski laboratorij in začeli opravljati 
dejavnost koronografij, pričeli z izgradnjo 
skupne intenzivne enote in endoskopij, nada-
ljevali bomo s sanacijskimi ukrepi, pred nami je 
izvedba ukrepov inšpektorata za javno upravo, 
predvsem pa bomo veliko delali na moderni-
zaciji organizacije dela in procesov… nujno 
moramo vzpostaviti sodobno, gibko, procesno 
orientirano organizacijo, ki nas bo razbremenila 
in nam omogočila varno delo ter kakovostno in 
varno obravnavo naših pacientov. za to pa bomo 
potrebovali veliko naporov, strpnosti, odprte in 
odkrite komunikacije, medsebojnega razumeva-
nja in spoštovanja ter seveda zaupanja.

naš skupni cilj je razvoj v smeri varne, sodobne, 
kakovostne in zaupanja vredne bolnišnice za 
naše paciente. in ko se bomo vsi zaposleni, 
brez izjeme, zavedali, da imamo vsi isti cilj, da 
smo pravzaprav vsi ena ekipa in da spadamo 
skupaj, bo izpolnjen bistveni pogoj za to, da bo 
postala naša bolnišnica sodobna, varna, v svet 
zazrta ustanova. 

sem optimistka in verjamem, da nam bo skupaj 
uspelo. verjamem v vas, spoštovani in dragi 

sodelavci. kljub nelahki lanskoletni situaciji in 
zahtevnim razmeram nam je uspelo zaustaviti 
negativni trend poslovanja bolnišnice. to seveda 
še ni zmaga, niti slučajno nismo še na triglavu, 
smo pa na dobri poti, da tja pridemo. 

zato mi dovolite iskreno in toplo zahvalo za 
vsakodnevni trud in prizadevnost pri delu skozi 
vse leto in za razumevanje o nujnosti sprememb 
v bolnišnici…iskrena zahvala tudi vsem bivšim 
sodelavcem in sodelavkam za dolgoletni trud, 
zahtevno in odgovorno delo in zato, ker ste bili 
in ste del nas…

doc. dr. Milena Kramar Zupan 
direktorica

 doc.dr. Milena Kramar Zupan
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primarij milivoj piletič, doktor  medicine, 
specialist interne medicine, je lani postal 
strokovni direktor splošne bolnišnice novo 
mesto.

njegova poklicna pot v naši bolnišnici se 
je pričela pred tremi desetletji in pol. pred 
nastopom te funkcije je bil vodja oddelka 
za sladkorno bolezen in ambulante za 
sladkorno bolezen.

opravlja tudi raziskovalno delo na področju 
uvajanja novih zdravil in je avtor številnih 
člankov, objavljenih tudi v mednarodnih 
strokovnih revijah. najnovejši članek je 
sprejet v revijo »lancet endocrinology.«

Primarij Piletič, kako bi lahko na kratko 
opisali razvoj bolnišnice in predvsem 
internega oddelka v času od vaše za-
poslitve pa do danes?

v tem času so se na področju razvoja 
znanosti, načina oskrbe bolnikov in orga-
nizacije dela zgodile ogromne spremembe.

v začetnem obdobju, ko sem nastopil 
delo na internem oddelku,  je bila prisotna 
velika kriza po odhodu kadra. prišlo je do 
generacijske »luknje.«  več  mladih  sprejetih 
zdravnikov je poprijelo za delo in razvijalo 
stroko praktično brez mentorjev. danes 
kolektiv internega oddelka še ni povsem 
zapolnjen, vendar pa takega pomanjkanja 
kadrov, kot je bil takrat, ni več.

posamezne stroke so se razvile na zavidljiv 
strokovni nivo. prihajajo mladi zdravniki, ki 
imajo veliko boljše pogoje za delo kot smo 
jih imeli takrat. seveda pa so nad njimi tudi 
veliki izzivi in zahteve.

V preteklosti ste se že izpopolnjevali za 
področje menedžmenta v zdravstvu. 
Današnje razmere v zdravstvu so vse 
prej kot rožnate, slovenski zdravstveni 
sistem je kronični bolnik s svojimi akut-
nimi fazami.

Kateri je bil tisti vzgib, da ste se odločili 
za aktiven vstop v ožji vodstveni tim 
bolnišnice v sedanjih razmerah?

razlogov je bilo več. kot omenjeno, sem 
se že izobraževal za menedžment. k temu 
me je spodbudil profesor šorli, ki je bil leta 
1997 delegiran za krajše obdobje kot pomoč 
takratnemu direktorju tonetu starcu s strani 
ministrstva za zdravje. na gea college v 
ljubljani sem obiskoval šolo menedžmenta 
iz zdravstva, ki je vključevala tudi enotedens-
ki obisk bolnišnic v kanadi. mesec in pol sem 
bil gost klinične bolnišnice v groeningenu, 
kjer sem spoznaval upravljanje bolnišnic na 
nizozemskem. kasneje se za kandidaturo za 
direktorja bolnišnice v tistem času nisem 
odločil, sem pa ves čas nadgrajeval prido-
bljena znanja s področja menedžmenta. 
še posebej so mi koristili kongresi inštituta 
za izboljšave v zdravstvenih sistemih, ihi 
(institut for healthcare improvement) v 
združenih državah amerike.

Anica Ribič

Predstavljamo strokovnega 
direktorja prim. Milivoja 
Piletiča, dr. med.

 Prim. Milivoj Piletič
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Irma Kumerz vsemi temi znanji me je k delu v ožjem 
vodstvenem timu bolnišnice povabila 
sedanja direktorica, gospa milena kramar 
zupan. po nekaj pogovorih, v katerih sva 
se uskladila, sem se s svojim programom 
prijavil na razpis za to delovno mesto. moji 
odločitvi je botrovalo tudi to, da bolnišnico 
dobro poznam in da verjamem v sodelavke 
in sodelavce. strokovno znanje je na 
zavidljivem nivoju. verjamem, da je moč z 
organizacijo dela, temelječo predvsem na 
procesni organizaciji, še izboljšati oskrbo 
pacientov, da bo še bolj kakovostna, varna 
in pravočasna.

Naša bolnišnica sodi med večje re-
gionalne bolnišnice v državi. S svojimi 
medicinskimi dejavnostmi zadovoljuje 
potrebe prebivalcev Dolenjske, Bele 
krajine, Suhe krajine in deloma tudi 
Posavja. Pacienti prihajajo na preglede 
in posege tudi iz drugih krajev Slovenije. 
Vodilo zaposlenih je težnja po visoki 
strokovnosti, skrajševanju čakalnih dob 
in skrbi za varnost. Posledično rastejo 
zahteve po krepitvi na kadrovskem, 
organizacijskem in drugih  področjih.

Kje vidite  možnosti za razvoj in 
modernizacijo bolnišnice oziroma kaj 
bi bilo po vašem  mnenju potrebno 
spremeniti, da bi lahko sledili zahtevam 
sodobnega časa ob hkratni finančni 
vzdržnosti?

veliko priložnost vidim v vodenju bolnišnice, 
ki bo prešla iz knjigovodstvenega načina, pri 
katerem se je gledalo zgolj na zmanjševanje 
stroškov, v procesno vodenje. to bo zago-
tavljalo visoko kvalitetno in varno  oskrbo 
pacientov z najoptimalnejšo uporabo 
virov. istočasno pa bomo posvečali vso po-
zornost strokovnemu razvoju posameznih 
strokovnjakov.

In čisto za konec, ali imate morda kakšno 
osebno sporočilo za bralce Vizite?

naša bolnišnica je osrednja zdravstvena orga-
nizacija na tem področju slovenije. prepričan 
sem, da lahko s skupnimi močmi in stalnimi 
izboljšavami omogočimo prebivalcem tega 
in tudi širšega območja prijazno, hitro, varno 
in kakovostno oskrbo.

V. d. pomočnice 
direktorice za zdravstveno 
nego je medicinska sestra 
Simona Volf
najprej prosim za kratko predstavitev?

po osnovni izobrazbi sem diplomirana me-
dicinska sestra in univerzitetna diplomirana 
organizatorka dela. sedaj sem zaposlena kot 
v. d. pomočnice direktorice za zn bolnišnice. v 
zdravstvu sem zaposlena sedemnajst let. sicer 
sem tudi mama treh fantov, ki jim namenim 
ves svoj prosti čas. v kolikor mi vse obveznosti 
dopuščajo še kaj časa, rada berem, pojem, 
plešem in potujem ter skrbim za živali, blizu 
pa so mi tudi aktivnosti v smislu športnih 
dejavnosti. seveda ne vedno in vse istočasno. 

Zakaj ste se odločili za poklic medicinske 
sestre in kako ste gradili vašo profesional-
no pot?

ni naključje, da sem si izbrala ta poklic, saj sem 
že od malih nog govorila, da bom zdravnica. 
Že kot otrok sem imela rada ljudi in živali, vsaj 
tako se me spominjajo drugi. spomnim se, da 
sem pogosto prinesla domov kakšno zapuš-
čeno žival. še danes imam to empatičnost 
do vseh živih bitij. vedno skrbim vsaj za eno 
muco in kar nekaj živali je dobilo dom tudi z 
mojo pomočjo. in ravno zaradi tega nisem 
imela težav pri odločitvi za poklic medicinske 
sestre.

moja prva služba je bila v novomeški bolnišni-
ci, kjer sem začela kot diplomirana medicinska 
sestra pripravnica. poklicno pot sem pričela na 
žilnem odseku kirurškega oddelka, v okviru 
katerega je bil tudi odsek otroške kirurgije. ob 
preselitvi tega odseka sem bila skupaj z njim 
prerazporejena na otroški oddelek. nato sem 
bila premeščena na interni oddelek in tam 
ostala dlje časa. po tem sem bila povabljena  
k sodelovanju v socialnovarstveni zavod, kjer 
sem postala namestnica direktorja za podro-
čje zn in oskrbe. kmalu sem ugotovila, da 
mi je bližje delo v bolnišnici, saj je pomenilo 
večji izziv, zahtevalo je večje strokovno znanje, 
zaradi česar sem se vrnila v interno urgenco. 
delala sem tudi v internistični specialistični 

antikoagulantni ambulanti. ko je bila objavlje-
na potreba po odgovorni  medicinski sestri 
v enoti intenzivne terapije, sem kandidirala 
in bila izbrana. tu sem ostala do prevzema 
sedanje funkcije.

če gledam sedaj nazaj na svojo poklicno 
pot, sem bila vedno željna znanja in ko sem 
spoznala določeno delo, sem zopet želela 
več in širše, pa tudi področje vodenja mi je 
bilo blizu. vse naloge, ki so se mi ponujale, 
sem sprejela in se z njimi učila, s tem pa rasla 
tako na osebni kot profesionalni ravni. tudi na 
tem področju sem se ves čas izobraževala in 
postala univ. dipl. organizatorka dela. seveda 
se tudi moje področje dela spreminja in 
zahteva stalno izpopolnjevanje. zdaj sem 
ravno pred zaključkom magistrskega študija 
ekonomskih in poslovnih ved. 

Ali ste človek sprememb?

moje osebno in poklicno življenje je bilo 
deležno kar nekaj temeljitih sprememb. 
torej me je že življenje postavilo v okvir 

 Simona Volf
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stalnih sprememb, zato lahko rečem, da so 
stalnica v mojem življenju. kar pa se tiče moje 
poklicne poti, sem si vedno želela drugače 
in več. spremembe sprejemam pozitivno, 
vendar premišljeno. je pa res, da se vse 
stalno spreminja in menim, da sem človek, ki 
spremembe doživlja kot izziv in ne kot oviro. 
nove priložnosti sem vedno jemala resno in 
odgovorno in  mnenja sem, da le na takšen  
način prideš do pozitivnih rezultatov.

Pred vami je pomemben izziv kot v. d. 
pomočnice direktorice za ZN. Kaj vas je v 
to spodbudilo?

marsikdo je v življenju in v svoji poklicni 
karieri doživel občutek nemoči, da kljub pri-
zadevanju in želji stvari ne more premakniti. 
verjela sem, da mi bo zaradi vsebine dela 
to omogočilo in od mene tudi zahtevalo 
sedanje delovno mesto. tudi sama situacija 
na področju zdravstva na splošno in v naši 
bolnišnici zahteva drugačno delovanje in 
drugačen pogled na razvoj zavoda in zn. 
vesela sem, da sem del sedanje vodstvene 
ekipe, ki je usmerjena v razvoj. 

Katera področja so za vas zdaj prioriteta?

moje trenutne prioritete izhajajo iz potreb 
zavoda, torej sooblikujem novo organizacijo 
zavoda in področja zn ob  urejanju tekočih 
zadev ter s poudarkom na stabilizaciji poslo-
vanja zavoda.  vse delovanje  je usmerjeno v 
optimizacijo procesov in dela. lahko bi rekla, 
da na novo postavljamo sistem, z namenom 
izboljšanja in večje učinkovitosti delovanja 
bolnišnice. prav zaradi tega že  vzpostavljamo 
tudi nekaj novih projektov. vse te spremembe 
želimo uvesti skupaj z vsemi deležniki in za-
poslenim, kot ga tudi narekuje korporativno 
vodenje. osebno bom usmerila moje vodenje 
v sooblikovanje dobrih vodij, saj menim da je 
to ključ do zagotavljanja dobre komunikacije, 
dela in sodelovanja.

skozi mandat pa bom usmerjena še v kad-
rovske vire, v obvladovanje stroškov dela, 
v optimizacijo procesov dela, v izboljšanje 
informatizacije storitev zdravstvene nege 
in oskrbe, v izobraževanje in usposabljanje 
zaposlenih ter na samo kakovost dela. in kot 
sem že zapisala misel theodorja lewit-a v 
programu: »prihodnost pripada ljudem, ki 
vidijo možnosti, preden postanejo vidne.«

Kje vidite svojo vlogo pri vodenju ZN v 
bolnišnici?

to vidim kot enakovredna članica v aktivnem 
sodelovanju z direktorico in strokovnim 

vodjem ter s svojimi ožjimi sodelavci in z za-
vedanjem, da zn ne more imeti samostojne 
vloge, ampak je potrebno tesno,  skupno 
sodelovanje. moja vloga izhaja iz zgoraj naš-
tetih prioritet. prizadevala si bom prispevati 
k povečanju  ugleda in prepoznavnosti tako 
svojega strokovnega področja kot tudi naše 
bolnišnice. moja vloga bo usmerjena tudi izven 
bolnišnice in sicer v povezovanje z drugimi 
poklici in institucijami na različnih področjih 
delovanja. pomembna mi je komunikacija, zato 
sem si za stalno nalogo zadala dvigniti nivo 
komunikacije na visoko profesionalno raven, 
katere osrednji del bo zadovoljen pacient. 
lahko potrdim, da zaupam sedanjemu 
vodstvu in verjamem, da smo na pravi poti.

Kaj štejete za vaš največji dosežek?

v osebnem življenju mi največ pomeni moja 
družina, poklicno pa zadovoljstvo, da sem 
vso dosedanjo pot prehodila sama in da 
sem kljub mnogim oviram ostala pozitivno 
naravna oseba ter zvesta svojim vrednotam, 
ki morda niso pomembne za današnji čas, to 
so poštenost in iskrenost, spoštljiv odnos do 
živali in ljudi. držim se načela: »Živi in pusti 

živeti.« verjamem, da s trudom pride tudi 
uspeh. kako daleč pa je to, ne ve nihče. 

imate kakšnega vzornika, ki vas vodi na 
vaši profesionalni poti?

v kolikor mislite konkretno osebo, povem da 
ne. imam pa nekaj zvestih oseb v mojem živ-
ljenju, ki jih visoko cenim in mi njihova mnenja 
veliko pomenijo, zato jih tudi upoštevam pri 
svojih odločitvah. sicer pa rada prebiram 
nauke velikih mislecev in drugih pomembnih 
oseb skozi zgodovino. prizadevam si njihove 
modrosti vključiti v svoje življenje in delovanje. 

Kako gledate na človeka kot posameznika?

učili so me spoštovati vsakega človeka, zato mi 
ni vseeno, če kdaj koga prizadenem. ljudi okrog 
sebe spremljam in doživljam kot pomembne, 
saj z njimi sobivam, pa vendar želim, da ima 
vsak svojo svobodo in svoj prostor. človek je 
pomemben, še posebej v našem poklicu in to 
spoštujem. verjamem, da vsak posameznik 
predstavlja le majhen  delček  v velikem 
mozaiku, brez katerega pa ta mozaik ne bi bil 
popoln. rada se ravnam po načelu: «delaj dobro 
zase in za druge.« zato si želim, da bi ljudje svoj 
potencial bolje izkoristili za dobrobit in drugih.

 Vodstvena 
ekipa 
Splošne 
bolnišnice 
Novo mesto 
(foto: 
spletna stran 
bolnišnice)
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Cvetka Barbo

Poročilo o poslovanju v letu 2016
Realizacija 
delovnega 
programa
v letu 2016 je bil delovni program realiziran 
v celoti. prav tako je bil realiziran delovni 
program, dogovorjen s pogodbo z zzzs.

splošna bolnišnica novo mesto je v letu 2016 
v akutni bolnišnični dejavnosti obravnavala 
21.891 pacientov in tako realizirala 20.948 
spp primerov po posameznih dejavnostih, 
za katere je bilo realiziranih 106.225 oskrbnih 
dni. v primerjavi s preteklim letom se je število 
spp primerov zvišalo za  2,77%. 

število oskrbnih dni v akutni bolnišnici se 
je zvišalo za 1,12%, kar je posledica reali-
zacije enkratnega dodatnega programa 
(180 operacij tep kolena, 92 operacij kil). v 
programu neakutne bolnišnične obravnave 
smo zdravili 541 pacientov in tako realizirali 
9.812 oskrbnih dni. 

skupna povprečna ležalna doba je ostala 
enaka kot v letu 2015, to je 5,30 dni. 
zasedenost postelj je bila v letu 2016 
povprečno 85,11%. tako je v letu 2016 znašal 
povprečni dnevni stalež 320 pacientov in se 
je v primerjavi z letom prej zvišal za 1,9 %. 

na področju ambulantne dejavnosti je v 
obdobju zadnjih desetih let opaziti trend 
precejšnjega nihanja števila obiskov, kar je 
posledica prenosa dela storitev iz bolnišnične 
v ambulantno dejavnost ter tudi samega pre-
strukturiranja med dejavnostmi. v primerjavi 
z letom 2015 se je realizacija števila obiskov 
v letu 2016 zvišala za 11.109 oz. za 5,98 %. 
celotno zvišanje je posledica večjega števila 
obiskov v urgentnem centru. število oprav-
ljenih mr preiskav za ambulantne paciente 
je 6.159, kar pomeni za 7,49 % več  kot v 
letu 2015, število realiziranih ct preiskav za 
ambulantne paciente pa je bilo 5.200 oziroma 
za dva več kot v predhodnem letu, vendar 
pa se je močno povečal delež urgentnih ct 
preiskav, iz 35,30 % v letu 2015 na 54,20 % 
v letu 2016.

Tabela: Realizacija delovnega programa

 Cvetka Barbo
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Tabela: 
Obravnave 
v UC v letu 
2016

Finančno poslovanje
 leto 2016 je bolnišnica zaključila s 
presežkom  odhodkov nad prihodki 
v višini 170.152 evrov, kar predstavlja 
0,30% celotnega prihodka. ustvarjeni 
primanjkljaj v letu 2016  gre na račun 
izrazito negativnega poslovanja 
urgentnega centra v višini 997 tisoč evrov 
in preseženega delovnega programa  v 
višini 3,4 mio evrov.

decembra 2015 je bila zaključena investicija v urgentni center 
novo mesto, ki je z delovanjem pričel 28.12.2015. uc novo mesto 
naj bi pokrival območje dolenjske in bele krajine, dejansko pa 
pokriva poleg dolenjske in bele krajine velik del urgentnih prime-
rov iz posavja, kočevske regije, regije grosuplje in ivančna gorica.

v Urgentnem centru  (uc) smo obravnavali skupaj s splošno nujno 
medicinsko pomočjo (snmp) in pediatrijo na primarni ravni 64.171 
pacientov, kar je za 20 tisoč obravnav več od predvidenih 44 tisoč 
obravnav s strani ministrstva za zdravje. v uc se je močno povečalo 
število pacientov iz drugih regij. povečan obseg obravnav v uc je 
vplival tudi na povečan obseg radiološke diagnostike. 

Graf : Prihodki in odhodki po letih

Tabela: poslovni izid

Prihodki
celotni prihodki, doseženi v letu 2016, so znašali 56.203.629 evrov  
in so bili za 7,22 % višji od doseženih v letu 2015 in 1,73 % višji od 
načrtovanih.

prihodki od poslovanja v strukturi prihodkov predstavljajo 99,76 %, 
prihodki od financiranja 0,03%, izredni prihodki 0,19 % in prevred-
notovalni prihodki 0,02 % glede na celotne prihodke za leto 2016.

Graf: Struktura prihodkov

Odhodki
celotni odhodki, doseženi v letu 2016, so znašali 56.373.780 evrov 
in so bili za 2,97 % višji od doseženih v letu 2015 in 2,04 % višji od 
načrtovanih. 

odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,64 %, finančni odhodki 0,18 
%, izredni odhodki 0,03 % ter prevrednotovalni odhodki 0,16 % 
glede na celotne odhodke za leto 2016.

Graf: Struktura odhodkov
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Tabela:  
Stroški materiala

Stroški materiala
stroški materiala so v celotnem zavodu v letu 
2016 znašali 16.227.398 evrov in so bili za 5,15 
% višji od realizacije v letu 2015 in za 8,09% višji 
od načrtovanih. delež glede na celotne odhodke 
zavoda znaša 28,79 %.

v stroških porabe materiala največji delež v struk-
turi predstavljajo zdravila in ostali medicinsko 
potrošni material in sicer 24,51 % celotnih odhod-
kov. v primerjavi s preteklim letom so se zvišali 
za 7,36 %, v primerjavi s planom pa za 10,20 %. 

glede na preteklo leto je najvišji porast pri 
porabi drobnega inventarja, nabavi perila 
in opreme novega uc. nižja od realizacije in 
plana je poraba pisarniškega materiala, kartuš, 
tonerjev in ostalega materiala za informatiko, 
ker je bolnišnica v letu 2016 namesto nabave 
novih tiskalnikov le-te vzela v najem skupaj s 
potrošnim materialom. 

viden je tudi porast pri stroških energentov, 
predvsem zaradi delovanja nove stavbe 
urgentnega centra. 

stroški živil so se znižali zaradi nižjih cen 
predvsem mlečnih izdelkov.   

stroški za strokovno literaturo so porasli iz 
naslova nakupa tuje literature, ki je vključevala 
tudi e- dostope. poleg tega je bolnišnica v letu 
2016 vsem zdravnikom omogočila  dostope 
do up to date strokovne literature. povečal 
se je strošek za nakup strokovne literature za 
specializante (poraba celotnega zneska, ki je 
sicer refundiran s strani zzzs). 

Tabela:  
Stroški storitev

Stroški storitev
stroški storitev so v celotnem zavodu v letu 
2016 znašali 4.793.169 evrov in so bili za 11,92 
% nižji od doseženih v letu 2015 in za 6,33% 

nižji od načrtovanih. delež glede na celotne 
odhodke bolnišnice znaša 8,50 %.

stroški storitev so v primerjavi z realizacijo leta 
2015 nižji za 11,92 %, v primerjavi s planom 

pa za 6,33 %.  to kaže, da je bolnišnica ta 
segment stroškov dobro obvladovala in tako 
realizirala sprejete ukrepe.
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Stroški dela 
so v letu 2016 znašali 32.354.990 evrov in so bili za 4,91 % višji od doseženih v letu 2015 in za 
0,45 % višji od načrtovanih. delež stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 57,39 %. 

Tabela: Stroški 
dela

Kadri
v lanskem letu se je število zaposlenih v 
primerjavi z letom 2015 povečalo  za 15 delav-
cev. nove zaposlitve so bile vezane večinoma 
na urgentni center, kjer smo za nedoločen čas 
zaposlili 9 diplomiranih medicinskih sester, 
4 srednje medicinske sestre, 3 bolničarje in 
6 zdravstvenih administratorjev. za nado-
meščanje daljših bolniških in porodniških 
odsotnosti  je bilo zaposlenih 57 delavcev, 
a samo  na področjih, kjer nismo mogli z no-
tranjo razporeditvijo zagotoviti nemotenega 
procesa dela. 

struktura zaposlenih se glede na leto 2015 ni 
bistveno spremenila, število zdravnikov smo 
povečali za 6, diplomiranih medicinskih sester 
za 10, za 8 smo zmanjšali število srednjih 
medicinskih sester, za 12 povečali število 
zdravstvenih sodelavcev  in za 5 zmanjšali 
število nezdravstvenih delavcev.

v  strukturi zaposlenih se je delež medicin-
skih sester in babic v primerjavi z letom 

Graf:  Število zaposlenih na dan 31.12.2016

Tabela: Zdravstveni 
absentizem v dnevih

Zdravstveni 
absentizem in 
fluktuacija

2015 povečal za 1,67 %, delno tudi na račun 
pripravnikov. ravno tako je delež zdravnikov 
višji za 3,33 %  na račun novih zaposlitev in 
opravljenih specializacij.

v skupini j – spremljajoča delovna mesta, je 
razporejenih tudi 5,4 % zaposlenih (zdravst-
venih administratorjev in bolniških strežnic), 
ki po metodologiji za izračun kazalnikov 

poslovne učinkovitosti sodijo med zdravst-
vene sodelavce.  

v povprečju je bilo v bolnišnici zaposlenih 1146 
delavcev, kar je za 50 zaposlenih več kot v letu 
2015. skozi preteklo leto je bil odstotek bolniških 
odsotnosti še višji kot preteklo leto, zato smo 
imeli v poprečju več nadomeščanj tako v zdra-
vstveni negi kot v spremljajočih dejavnostih. 
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v sb novo mesto smo v letu 2016 beležili pre-
cejšnje zvišanje zdravstvenega absentizma 
glede na prejšnja leta, predvsem pri od-
sotnostih zaradi bolezni v breme zzzs, ter 
večje število odsotnosti zaradi starševskega 
dopusta in porodniškega dopusta. ostale 
odsotnosti so se v primerjavi z letom 2015 
znižale. 

zdravstveni absentizem je bil v bolnišnici v 
letu 2016 8,31 %, kar pomeni 100 dnevno 
odsotnih delavcev zaradi zdravstvenega 
absentizma. skupna dnevna odsotnost 
(bolniške, dopusti, izobraževanja,..) znaša 
23,62 %, kar pomeni dnevno odsotnih 267 
zaposlenih. 

delo v zdravstvu večinoma opravljajo ženske, 
teh je v bolnišnici  83 %, glede na to je tudi 
porodniška odsotnost  večja kot v drugih 
dejavnostih. v letu 2016 je bilo zaradi porodni-
škega dopusta odsotnih 69 delavk, konec leta 
pa 35 zaposlenih. tako kot v preteklem letu 
je pravico do dela s krajšim delovnim časom 
iz naslova starševstva koristilo 18 zaposlenih. 
poleg odsotnosti iz naslova boleznin je bilo 
v letu 2016 odsotnih še v povprečju 36 za-
poslenih na porodnem oziroma starševskem 
dopustu. 

uporabila še sredstva donacij v višini 81.582 
evrov ter sredstva ministrstva za zdravje v 
višini 472.117 evrov.

v letu 2016 so bile realizirane naslednje večje 
investicije: 
•	 nakup opreme in dokončanje gradnje 

pato-citološkega oddelka, za kar je 
bolnišnica dobila zahtevo s strani 
mednarodne akreditacijske komisije 
dnv. gradnja se je načrtovala in v 
večji meri izvedla v letu 2015, v letu 
2016 pa je bila potrebna še nabava 
celotne opreme in finalizacija gradnje 
in instalacijskih priključkov. za to 
investicijo je bilo v letu 2016 za 
dokončanje gradbenih del porabljeno 
248.561 evrov, za nabavo nove 
medicinske opreme 169.698 evrov, 
za nabavo nemedicinske opreme pa 
97.024 evrov; 

•	 nabava ris pacs sistema, ki je bil 
sofinanciran s strani ministrstva 
za zdravje v višini 420.358 evrov 
(programska oprema 234.016 evrov; 
strojna oprema 203.410 evrov).  splošna 
bolnišnica novo mesto je morala 
poleg dela stroškov programske 
opreme (109.142 evrov) pokriti tudi 
stroške integracije ris pacs sistema z 
obstoječim sistemom birpiss21 (60.780 
evrov);

•	 izdelava projektne dokumentacije 
za izvedbo oddelka za intenzivno 
medicino;

•	 izdelava razširjenega energetskega 
pregleda za energetsko sanacijo v 
finančni perspektivi 2014-2020, ki bo 
potekala pod okriljem ministrstva;

•	 izvedba cevne pošte med biokemičnim 
in hematološkim laboratorijem ter 
urgentnim centrom v višini 59.502 evra;

•	 vlaganja v najnujnejšo posodobitev 
medicinske in nemedicinske opreme 
in osnovnega instrumentarija, kar je 
razvidno iz tabel 52 in 53 (ultrazvočni 
aparati za žilni, kardiološki in nefro 
odsek ter ginekološki oddelek, 
eeg aparat za nevrološki oddelek, 
nadgradnja endoskopskega stolpa v 
operacijski dvorani, navigacijski sistem 
za ortopedske operacije, strežniška 
oprema za nov strežniški prostor ter 
menjava obstoječih delovnih postaj v 
okviru investicij v informatiko ...).

v planu za leto 2016 je bil tudi nakup angio-
grafa (vrednost investicije 1,5 mio evrov), kjer 
je bilo predvideno sofinanciranje opreme 
s strani ministrstva za zdravje, splošna 
bolnišnica novo mesto pa bi morala investirati 
v adaptacijo prostorov. po izpeljavi postopkov 
jn je eden izmed ponudnikov opreme vložil 
zahtevek za revizijo na državno revizijsko 
komisijo, ki je postopek razveljavila. trenutno 
smo v fazi dokončne priprave razpisne doku-
mentacije za izpeljave ponovnega potopka 
javnega naročila. planirana sredstva v 
Finančnem načrtu za leto 2016 so prenesena 
v leto 2017.   

Branka Stražišar

glavne spremembe so:
•	 vstop v urgentni center se dovoli 

samo pacientom, ki ga obiščejo 
z namenom nujne zdravstvene 
obravnave in spremljevalcem, ki sta 
lahko največ dve odrasli osebi,

•	 ob sprejemu pacienta v bolnišnico 
lahko spremljata največ dve odrasli 
osebi,

V bolnišnici je v veljavi nov Pravilnik o 
hišnem redu
Konec leta 2016 je v bolnišnici stopil v veljavo nov Pravilnik o hišnem redu, ki odpravlja 
določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri zagotavljanju varnosti v bolnišnici. 

•	 določen je enoten urnik obiskov,
•	 v primeru splošne prepovedi obiskov 

(npr. nalezljive bolezni) strokovni 
direktor izda navodila, kako ravnati v 
teh primerih,

•	 starši, ki sobivajo z otrokom, ali druge 
osebe, ki sobivajo s pacientom, se lahko 
gibajo le po sobi ter po oddelku, če so 

tam sanitarije, skupni prostori, razen v 
času obiskov,

•	 če se obiskovalci neprimerno vedejo 
in ne upoštevajo navodil zaposlenih, 
mora zaposleni o tem obvestiti osebo, 
pristojno za varovanje.

Investicije 
v letu 2016 je sb novo za investicije in 
nabavo opreme poleg lastnih investicijskih 
virov – amortizacije v višini 1.604.047 evrov, 
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Alenka Andolšek

Avtomatska registracija pacientov 
na vrstomatu
V naši bolnišnici smo v 
začetku letošnjega leta začeli 
s postopno avtomatsko 
registracijo naročenih 
pacientov. Uvedli smo 
uporabo vrstomatov.

vrstomat je naprava, ki omogoča enostavno 
in hitrejšo registracijo pacienta. pacient ob 
prihodu v bolnišnico vstavi zdravstveno 
kartico v napravo in je v dveh sekundah že 
avtomatsko registriran v ambulanti. naprava  
natisne listek, na katerem so za pacienta pot-
rebne informacije in sicer dobi lokacijo in 
številko ambulante ter čas predvidenega 
pregleda/preiskave, na katerega je naročen.

prednosti za paciente ob vzpostavitvi 
vrstomata:
•	 krajši čas registracije pacienta,
•	 ni potrebnega čakanja pred sprejemnim 

okencem za registracijo,
•	 enostavna uporaba vrstomata,
•	 upoštevanje predvidenega termina 

pregleda (nadzor nad preskakovanjem 
vrstnega reda),

•	 zadovoljstvo pacientov.

prednosti za bolnišnico ob vzpostavitvi 
vrstomata:
•	 optimizacija delovnega procesa:

 » razbremenitev kadra (zn, 
administracija),

 » ni gneče pred sprejemnimi okenci, 
čakalnicah – nemoten pretok 
pacientov skozi ambulantno 
obravnavo,

 » pacienti ne trkajo na vrata ordinacij 
– medicinska sestra in zdravnik imata 
na računalniku v ambulanti pregled 
nad stanjem v čakalnici in takoj vidita 
prihod novega pacienta,

 » enostaven elektronski vpis pacienta,
•	 ureditev čakalnih knjig in pridobitev 

napotnic od že naročenih pacientov,
•	 zadovoljstvo zaposlenih.

pogoj za avtomatsko registracijo pacientov:
•	 pacient je predhodno vpisan v čakalno 

knjigo,
•	 na napotitvi ima vnešeno napotnico.

trenutno imamo v bolnišnici 4 vrstomate, 3 
v avli ginekološko porodniškega oddelka in 
enega  na internem oddelku. 

v obdobju uvajanja je ob vrstomatih prisotno 
osebje, ki je v pomoč pacientom ob uporabi 
vrstomata.

Delovanje Ambulante za citološke 
punkcije na novi lokaciji
marca letos je ambulanta za citološke punkcije začela delovati na novi lokaciji in sicer 
v prostorih kirurške specialistične ambulante, hodnik F, ambulanta št. 57 (bivše 
prebujevalnice).

delovni čas ambulante je ob torkih in četrtkih od 8. do 10. ure.

Za pregled se pacienti lahko naročijo vsak delovnik na tel.št. 07/ 39 16 661 med 8. in 14. 
uro ali pa napotnico pošljejo po pošti na naslov: sb novo mesto, Oddelek za patologijo 
in citologijo, šmihelska cesta 1, 8000 novo mesto.

Delovanje internističnih 
specialističnih ambulant
od letošnjega 6. marca specialistične internistične ambulante ponovno delujejo v stavbi 
porodnišnice, v pritličju, vhod 3.

Antikoagulantna ambulanta (aka, pč) je ostala na isti lokaciji kot prej in sicer v stari 
stavbi internega oddelka, v pritličju. 

z uvedbo vrstomatov se je začela postopna 
centralizacija službe zdravstvene administra-
cije. zaprli smo dve sprejemni okenci, odprli 
centralni vpis v avli porodnišnice in  pripravili 
sobo za centralno naročanje v kleti stavbe uc. 

pacienti, ki so naročeni v ambulante v stavbi 
pljučnega oddelka (ambulanta za pljučne 
bolezni, ambulanta za infekcijske bolezni, uz 
srca, ergometrijo, holter rr in holter ekg), 
se zaenkrat še registrirajo »po starem« na 
sprejemnem okencu. 

kljub začetnim težavam 
ugotavljamo, da so pa-
cienti z registracijo na 
vrstomatu zadovoljni in 
jim ne povzroča težav. 
to pa je bil tudi naš 
glavni cilj ob uvajanju 
avtomatske registracije 
naročenih pacientov. 

 Vrstomati v avli 
porodnišnice
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Petra Korelc Marjeta Kladnik Jene

Letni 
razgovori
Minister Koprivnikar je 
v intervjuju za RTV SLO 
31.1.2017 med drugim 
povedal: »Z ocenami 4 in 5 
napreduje okoli 95 odstotkov 
javnih uslužbencev.  Vedeti 
pa moramo, da govorimo 
o oceni 3, ko govorimo o 
nekem povprečju oziroma o 
pričakovanih rezultatih dela. 
Torej imamo glede na ocene 
večino javnih uslužbencev, 
ki dosegajo nadpovprečne 
rezultate dela, iz česar izhaja, 
da imamo enega najboljših 
javnih sektorjev na svetu. Kar 
pa seveda ne drži.«

tudi v naši bolnišnici dalj časa ugotavljamo, 
da je nadpovprečno število oz. večina 
zaposlenih ocenjena z ocenami 5 pri večini 
kriterijev ocenjevanja. zato smo se tudi po 
posvetovanju s sindikati dogovorili, da bomo 
več časa namenili  temu, da bomo vodje in 
zaposlene bolje izobrazili o letnih razgovorih 
in ocenjevanju delovne uspešnosti.

v dodatnih izobraževanjih smo tako vodjem 
– ocenjevalcem še enkrat pojasnili, da ocena 
»3« ni isto kot v šolskem sistemu ocen, ampak 
pomeni, da sodelavci izpolnjujejo pričakovanja 
v celoti, ocene 4 in več pa so rezervirane za 
zares presežne dosežke ali kompetence, ki jih 
dosega v današnjem konkurenčnemu okolju 
le manjše število sodelavcev.

v tem smislu vodje – ocenjevalce in tudi 
zaposlene, ki bodo ocenjevani, prosimo za 
razumevanje zgoraj zapisanega in upoštevanje 
tega v procesu izvedbe letnih razgovorov in 
ocenjevanja delovne uspešnosti, vse v duhu 
dobrega sodelovanja med vodjem in sodelav-
cem in z željo, da letni razgovori postanejo za 
obe vpleteni strani čim manj stresni.

Prenovljeni prostori 
Oddelka za patologijo in 
citologijo

Oddelek za patologijo 
bolnišnice Novo mesto 
je bil uradno ustanovljen 
leta 1970. Po opravljenem 
specialističnem izpitu iz 
patologije ga je pričel voditi 
Jan Struhar, dr. med. V starih 
in neprimernih prostorih 
prosekture v nekdanji 
mrtvašnici ob Krki je z 
obdukcijskima pomočnikoma 
najprej opravljal izključno 
obdukcijsko dejavnost.

leta 1972 se je oddelek preselil v nove, takrat 
moderno urejene kletne prostore prizidka nove 
bolnišnice, kjer se nahajamo tudi danes. poleg 
obdukcijske dvorane in hladilnice so bili zgrajeni 
laboratorijski prostori, v katerih se je začela razvi-
jati histološka diagnostika za potrebe dolenjskih 
zdravstvenih zavodov in splošne bolnišnice 
brežice. najprej so uporabljali le najosnovnejša 
barvanja, sčasoma pa so vzporedno z razvojem 
medicine prešli na posamična specialna barvanja.

leta 1978 je pod vodstvom nade but cigler, 
dr. med.,  pričel delovati citološki laboratorij. 
najprej so pregledovali brise materničnega 
vratu in nekatere druge citološke vzorce, v letu 
1982 pa so bile uvedene citološke punkcije in v 
sodelovanju s specialisti internisti ultrazvočno 
vodene punkcije.

po upokojitvi jana struharja, dr. med., je bila 
od konca leta 1999 do leta 2011 predstojnica 
oddelka za patologijo in citologijo nada but 
cigler, dr. med., med letoma 2008 in 2009 pa je 
naloge predstojnika opravljal iztok kos, dr.med.

na oddelku za patologijo in citologijo sb 
novo mesto danes opravljamo sodobno 

histopatološko in citopatološko diagnostiko 
ter klinične, sanitarne in sodne obdukcije za 
dolenjsko, belokranjsko in posavsko regijo.

najobsežnejšo dejavnost oddelka predstavl-
jajo histološki pregledi tkiv, ki jih odvzamejo 
v naši bolnišnici, sb brežice in v zdravstvenih 
domovih dolenjske in posavske regije. na leto 
opravimo več kot 8000 pregledov histoloških 
biopsij. največji del našega dela predstavljajo 
endoskopsko odvzeti vzorci: gastroskopije, 
kolonoskopije, rektoskopije...  velik del bioptičnih 
vzorcev predstavljajo ekscizije kože in pregledi 
sluznice maternice in materničnega vratu. 
pregledujemo tudi resektate debelega črevesa, 
želodcev, prostat, maternic,  slepičev, konuse 
materničnega vratu,  jajčnikov in žolčnikov.  
obseg dela iz leta v leto narašča.

citološki laboratorij našega oddelka opravlja 
preglede brisov materničnega vratu in nekaterih 
eksfoliativnih vzorcev ter druge celične vzorce, 
ki jih odvzamemo pri citoloških punkcijah in ul-
trazvočno vodenih punkcijah notranjih organov. 
pregledujemo tudi punkcijski material iz ambu-
lante za bolezni dojk, ki obratuje v novomeškem 
zdravstvenem domu. na oddelku je opravljenih 
približno 1400 aspiracijskih biopsij letno, od tega 
okoli 200 pod kontrolo ultrazvoka na internem 

 Marjetka Kladnik Jene, dr.med.
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aktualno

in radiološkem oddelku (aspiracijske biopsije 
trebušnih organov, bezgavk, tumorjev dojk in 
drugih igli dosegljivih tvorb). ostale citološke 
preiskave predstavljajo bronhoskopije, izlivi v 
telesne votline, sputumi, urini in skarifikati ter 
razmazi. na leto pregledamo tudi okoli 14000 
brisov materničnega vratu, ki so odvzeti pri 
ginekoloških pregledih.

v naši bolnišnici  je obduciranih 20 do 25% 
pacientov, ki umrejo v bolnišnici. opravljamo 
tudi obdukcije za splošno bolnišnico brežice 
ter sanitarne in sodne obdukcije za zdravstvene 
domove in sodišča.

na oddelku za patologijo in citologijo je 14 zapo-
slenih, od tega trije zdravniki patologi, inženirke 
laboratorijske biomedicine, laboratorijski tehniki, 
administratorki in obdukcijska pomočnika.

redno sodelujemo z oddelkom za patologijo 
onkološkega inštituta v ljubljani, inštitutom 
za patologijo medicinske fakultete v ljubljani, 
inštitutom za sodno medicino medicinske 
fakultete v ljubljani, oddelkom za patologijo 
ginekološke klinike v ljubljani in oddelkom za 
patologijo kopa golnik.

sodelujemo tudi s Fakulteto za zdravstvene 
vede novo mesto, kjer predavamo predmeta 
anatomija in patologija, študentom pa v okviru 

seminarskih vaj omogočimo tudi ogled našega 
oddelka ter predstavitev naše dejavnosti.

vse od ustanovitve leta 1972 je oddelek za 
patologijo in citologijo obratoval v prvotno za-
stavljenih in opremljenih prostorih. ker delovni 
pogoji ob hitro naraščajočem obsegu histoloških 
in citoloških laboratorijskih preiskav (danes jih 
namreč opravimo kar desetkrat več kot pred 
štiridesetimi leti) ter ob hitrem razvoju patološke 
znanosti niso več ustrezali standardom in so bili 
zdravju zaposlenih škodljivi, se je sredi leta 2015 
pričela obnova našega oddelka. po dobrem letu 
del smo zaživeli v nekoliko razširjenih delovnih 
prostorih in pridobili sodobne, okolju in zdravju 
zaposlenih zelo varne laboratorijske aparature, 
urejeno obdukcijsko dvorano in sodobni 
laboratorijski informacijski sistem, na kar smo 
resnično ponosni.

še posebej smo veseli in hvaležni, ker je v pri-
jaznih, pravkar obnovljenih prostorih našega 
oddelka, dobil svoje mesto diskusijski mik-
roskop, katerega nakup je z dobrodelno akcijo 
omogočila zveza slovenskih društev za boj proti 
raku. hvala.

ob tej priložnosti se zahvaljujem prejšnjemu 
vodstvu bolnišnice z gospo direktorico miro retelj 
in strokovno direktorico lučko kosec, dr.med., za 

prepoznavo nujnosti obnovitve in posodobitve 
oddelka ter sedanjemu vodstvu bolnišnice z 
gospo direktorico doc. dr. mileno kramar- zupan, 
ki je kljub neugodni finančni situaciji bolnišnice 
zastavljeni projekt obnove dokončala.

zahvaljujem se tudi arhitektkama ge. marji 
konečnik in urški račič skrt za kooperativno 
sodelovanje ter vodji investicij v bolnišnici ge. 
gordani batinić jakofčič za neutrudno pomoč 
in sodelovanje med potekom del.

v času obnovitvenih del je naša dejavnost 
tekoče tekla ob pomoči komunale novo mesto, 
pod svojo streho (dobesedno pod streho) pa 
so nas vzeli kolegi internisti. vsem se najlepše 
zahvaljujem za sodelovanje, potrpežljivost in 
razumevanje.

in dragi najožji sodelavci: hvala za vaše dol-
goletno upanje, vztrajnost in potrpljenje  v 
pričakovanju skoraj nemogočega, ker se je 
dolga leta zdela prenova našega oddelka skoraj 
nedosegljiva. brez vašega večnega  razumevanja 
in aktivnega sodelovanja pri projektu obnovljeni 
oddelek danes ne bi nastal tak, kakršen je.  

resnično, lepo je biti del zgodbe oddelka za 
patologijo in citologijo splošne bolnišnice novo 
mesto.
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Na porodniškem oddelku 
smo z novim letom 
pridobili nadstandardni 
apartma, v katerem lahko 
poleg porodnice biva tudi 
njen mož oz. partner in 
zdravi sorojenci.

v sodobno opremljenem apartmaju 
vlada prijetno in sproščeno vzdušje. 
mladi družini je na voljo lastna kopal-
nica, dnevni prostor s televizijo, mini 
kuhinja, stol za dojenje, previjalna miza, 
posteljica za novorojenčka ter zakonska 
postelja. družina bo lahko v intimnem 
vzdušju apartmaja še dodatno poglobila 
vezi ob najlepšem dogodku – rojstvu 
otroka.  

cena najema apartmaja, v katero je 
vključena tudi hrana, je 100 evrov na 
dan. 

Na upravi bolnišnice je mogoče kupiti 
darilni bon, ki ga lahko prijatelji, so-
delavci ali svojci podarijo porodnici 
in jo tako razveselijo ob porodu. 

ureditev in obnova apartmaja bila 
končana v zadnjih dneh decembra 
lanskega leta. porodnici, ki je rodila 1. 1. 
2017, je bolnišnica bivanje v apartmaju 
podarila. 

Na oddelku so na voljo še tri eno-
posteljne sobe, kjer lahko prebiva 
porodnica sama (za doplačilo 25 
evrov na dan) ali skupaj s partnerjem 
(za bivanje z zajtrkom je doplačilo 50 
evrov, za polni penzion pa 60 evrov 
na dan).

Darinka Hrovat

Nadstandardni apartma za porodnice 
na porodniškem oddelku

 Nadstandardni apartma 
porodniškega oddelka

aktualno
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Pika Mirt Krištof

S pomočjo navigacije smo implantirali 
prvi dve kolčni ponvici

totalna kolčna artroplastika velja za eno 
izmed najuspešnejših ortopedskih operacij 
vse od prvih uspešno vstavljenih kolčnih 
protez sira johna charnleya v začetku 60-ih 
let prejšnjega stoletja. skozi leta razvoja in 
številnih izboljšav ostaja pravilna postavitev 
acetabularne komponente izziv tudi za 
najbolj izkušene ortopedske kirurge. 

razvoj novih materialov (izboljšava polie-
tilenskih vložkov, ki so posebno obdelani, 
ter razvoj keramičnih glav in vložkov) je pri-
speval k boljšemu dolgoročnemu preživetju 
protez. novim materialom navkljub je 
za dolgoročno preživetje acetabularne 
komponente bistvena postavitev le-te pod 
ustreznimi koti. največkrat citirano »varno 
cono« vstavitve ponvice še vedno predstavlja 
študija lewineka in sodelavcev iz leta 1978 
in sicer 15° (± 10°) anteverzije in 40° (± 10°) 
inklinacije. poleg ustreznega kota anteverzije 
in inklinacije je pomembna tudi ustrezna 
rekonstrukcija centra rotacije kolka, ki jo 
predstavljata višina postavitve acetabularne 
komponente in offset (oddaljenost centra 
rotacije glavice proteze do navpičnice skozi 
femoralno komponento). 

napake pri postavitvi acetabularne kom-
ponente vodijo v večje tveganje za izpah, 
različno dolžino spodnjih okončin, hitrejšo 
obrabo materialov, krajše dolgoročno preži-
vetje proteze, manjši obseg gibljivosti, lahko 
pa povzročajo tudi bolečino. 

večje tveganje za slabšo postavitev pred-
stavlja operacija pacienta v položaju na 
boku, ki se uporablja pri posteriornem in 
lateralnem pristopu. v sb novo mesto se je 
že leta 2003 pri totalni kolčni artroplastiki 
pričelo uporabljati anterolateralni pristop 
pri pacientu, ležečem na hrbtu. v takem 
položaju je ocena kotov med vstavljanjem 
ponvice veliko lažja. z vpeljavo minimalno 
invazivnih kirurških tehnik so zaznali manjši 

porast slabše pozicioniranih acetabulov 
zaradi manjše vidljivosti, vendar le pri manj 
izkušenih kirurgih. 

leta 2007 se je v sb novo mesto pričelo z 
minimalno invazivnim anterolateralnim, leta 
2010 pa z anteriornim pristopom. ena izmed 
prednosti anteriornega pristopa je dobra 
vidljivost acetabula, naloga operaterja pa je, 
da si ga z ustrezno postavitvijo retraktorjev 
dobro prikaže. kljub izkušenosti kirurgov 
pa ocena kotov anteverzije in inklinacije s 
prostim očesom vedno odstopa za nekaj 
stopinj od dejanskih vrednosti, saj jih na 
stopinjo natančno s prostim očesom ne 
moremo oceniti.

leta 1998 je digioia objavil prve rezultate 
vstavitve acetabularne komponente s 
pomočjo računalniške navigacije. prvi naviga-
cijski sistemi so vključevali predoperativno ct 
slikanje kolka ali diaskopiranje med operacijo; 
oboje predstavlja nepotrebno obsevanje 
pacienta in zaposlenih v operacijski dvorani. 
leta 2003 so dorr in sodelavci razvili prvo 
navigacijo brez potrebe po ct in rtg slikanju. 

podjetje ekliptik je slovensko podjetje, ki je 
leta 2007 prejelo nagrado časnika Finance za 
naj podjetniško idejo za koncept navigacije 
brez nepotrebnega sevanja, na začetku za 
travmatološke operacije, in sicer za natančno 
žebljanje zlomov dolgih kosti. kasneje so 
uporabo guiding star elektromagnetnega 
navigacijska sistema razširili na ortopedske 
operacije. za nas trenutno najpomembnejši 
je njihov e-hip modul, s katerim so omogo-
čili natančno določanje kota inklinacije in 
anteverzije acetabularne komponente. z 
uporabo različnih modulov pa se isti sistem 
uporablja za številne ortopedske operacije 
(korektivne osteotomije distalnega femurja 
in proksimalne tibije, periacetabularne 
osteotomije, operacije rigidnega komolca in 
za artroskopsko sprostitev kolčnega sklepa). 

pri uporabi navigacijskega sistema za 
določanje položaja acetabula je priprava 
pacienta in operativnega polja povsem enaka 
kot pri operaciji brez navigacije, potrebna je 
le dodatna fiksacija ekrana in navigacijske 

V Splošni bolnišnici Novo mesto smo marca lani postavili nov mejnik. Gregor Kavčič, dr. med., 
spec. ortoped, je s pomočjo navigacije med totalno kolčno artroplastiko uspešno vstavil prvi 
dve acetabularni komponenti.

 Ekipa med operativnim posegom

stroka / izobraževanje
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 Nadzor na ekranu monitorja

 Operativni pristop

 prim. mag. Valerija Balkovec

gregorja kavčiča, dr. med., spec. ortopeda, 
je bila nad uporabnostjo sistema navdušena. 
izkazalo se je, da uporaba navigacijskega 
sistema ni preveč zamudna, je pa natančna 
in bo vstavljenim kolčnim endoprotezam v 
naši bolnišnici prinesla dodano vrednost. z 
uporabo navigacije stopamo še korak naprej 
in skrbimo, da so v sb novo mesto pacienti 
obravnavani na najvišjem nivoju.
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roke, ki sprejema signale. operacija se nato 
začne standardno. ko pridemo do faze 
povrtavanja ponvice, napravimo umeritev 
s posebnimi inštrumenti, računalnik pa si 
meritve zapomni. po končanem povrtavanju 
sledi vstavitev originalne kovinske ponvice. 
med vstavljanjem acetabularne komponente 
operater na ekranu ves čas spremlja vrednosti 
kotov ter po potrebi prilagaja njen položaj.

30. 3. 2016 smo uporabo navigacije prvič 
preizkusili tudi v naši ortopedski operacijski 
dvorani in celotna ekipa pod vodstvom 

prim. mag. Valerija Balkovec

Dermatološka ambulanta - kdo smo, 
katere storitve ponujamo

»Edino dobra organizacija dela in klima, primerno število 
zaposlenih in ustrezni prostorski  pogoji omogočajo kratko čakalno 

dobo. Vse to trenutno imamo in zato zelo kratke čakalne dobe in 
paciente iz vse Slovenije.«

Dermatološka ambulanta je v Novem mestu 
začela delovati leta 1956 s prihodom zdravnika 
Milana Adamčiča, dr.med., po njegovi zaključeni 
specializaciji pa je bil leta 1958 odprt  dermatološki 
oddelek, katerega zlati jubilej smo praznovali 2008. 
O tem je nastal zapis v decembrski številki tega 
glasila leta 2008. 

stroka / izobraževanje
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 Kolektiv dermatoloških ambulant 

danes se večina dermatološke dejavnosti 
odvija v ambulantah, ki delujejo na lokaciji v 
prvem nadstropju glavne kirurške stavbe že 
od zgraditve tega  bolnišničnega kompleksa 
leta 1972. ker so prostori deset let mlajši od 
mene, močno upam, da bom doživela upo-
kojitev  na sedanji lokaciji.

kot posamezne organizacijske enote imamo 
ločeno dermatološko, varikološko, alergo-
loško ambulanto in enoto funkcionalne 
diagnostike oziroma fototerapijo.  na pregled 
sprejemamo paciente vseh starostnih skupin, 
od dojenčkov do starostnikov, iz vse slovenije.

od sredine leta 2016 po več letih zdravniško 
delo na oddelku in v dermatološki ambulanti 
ponovno redno opravljava dve zdravnici 
specialistki ob pomoči ene diplomirane me-
dicinske sestre, ene srednje medicinske sestre 
in zdravstvene administratorke.

v letu 2016 smo kljub okrnjeni zdravniški 
ekipi opravili približno 8300 pregledov v 
dermatološki in varikološki ambulanti in 
750 pregledov in testiranj v alergološki 
ambulanti. na oddelku smo zdravili 48 paci-
entov s hudimi obolenji kože. vsakodnevno 
sva zdravnici pregledali tudi paciente, ki so 
bili hospitalizirani na drugih oddelkih naše 
bolnice in hkrati imeli težave s kožo, večinoma 
zaradi alergije na zdravila.

 Zdravniška ekipa  februarja 2014, po 
specialističnem izpitu Mojce Godnič, 
dr.med.

 Prostori ambulante 2014    

 Ambulanta II: 2014    

 Sprejemni  pult: 2014    

 Isti  prostori ambulante 2017   

 Ambulanta II : 2017 

 Sprejemni  pult: 2017

z leti prostori ambulante nikakor niso več 
ustrezali standardom in potrebam stroke, ki 
postaja vse bolj ambulantna dejavnost. maja 
2014 smo se zaradi prenove začasno umaknili 
iz ambulantnih prostorov in se avgusta istega 
leta vrnili nazaj.

stroka / izobraževanje
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 Ambulanta I leta 2014  Ambulanta I leta 2017

 Izvedba krpičnih testov na hrbtu (prvi in tretji dan - dokazana alergija na krom in nikelj)

 Izvedba vbodnih testov (po 15 minutah dokazana alergija na pelode trav in dreves)

s prenovo so se mi uresničile vse sanje za 
izvajanje dejavnosti, tako za sprejem bolnikov 
kot tudi za zaposlene. pa bodo ostale  moje 
sanje resničnost za dalj časa?

v času prenove so bila opravljena potrebna 
gradbena dela z dodatnimi pregradnimi 
stenami  in drsnimi vrati v ambulanti, v celoti 
so bile zamenjane inštalacije in nameščena 
nova, prostorom prilagojena oprema. poleg 
izjemnega estetskega videza smo na isti 
kvadraturi pridobili na prostorih, saj smo v 
prejšnji čakalnici naredili še eno ambulanto, 
vmesne prostore pa smo razdelili tako, da 
imamo še 2 funkcionalna prostora. sama sem 
najbolj vesela prostora, kjer imamo manjši 
tuš za prevez in tuširanje pacientov z ranami 
na nogah. 

pacient ima dovolj časa, da se pripravi, po 
pregledu zdravnice pa ima tudi medicinska 
sestra dovolj časa, da oskrbi rano. 

pridobili smo tudi nov prostor za fototerapijo, 
kjer so aparature v posebnem prostoru z 
ustrezno klimo. 

čakalnico smo preselili na hodnik, kjer naši 
pacienti nikogar ne motijo, saj gre za stran-
sko krilo bolnišnice z nekaj zdravniškimi in 
sestrskimi sobami.

s sedanjim videzom in funkcionalnostjo 
prostorov sem zelo zadovoljna, delovni 
proces poteka bistveno lažje in hitreje, na 
splošno zadovoljstvo nas zaposlenih in 
pacientov. neredko se zgodi, da pacient ob 
vstopu v naše prostore najprej reče: »kako 
lepo, svetlo in prijetno je v vaših prostorih«. 
tega so zlasti vesele mamice, ki lahko pridejo 
z vozičkom v ambulanto ali pa voziček pustijo 
v predprostoru. 

ker zdravimo paciente vseh starostnih skupin, 
imam včasih občutek, da smo v otroškem 
vrtcu, toliko predšolskih otrok  pride na 
pregled v enem dnevu. pa vse to le popestri 
delo, tako nam zdravnicam kot medicinskim 
sestram in tudi v čakalnici je prijetno med-
generacijsko vzdušje. šolske otroke pogosto 
pripeljejo na pregled stari starši, ko so starši 
zaradi službe zadržani. zgodi se tudi, da 
pride na pregled več članov in generacij iz 
iste družine naenkrat. sama pravim takrat, 
da smo družinski zdravniki.

poznati celo družino in družinske razmere 
pri pacientih z boleznimi na koži je zelo po-
membno, saj je znano, da se veliko kožnih 
bolezni poslabša ob psihičnem stresu. tako 

je naprimer za malčke za nastanek ekcema na koži dovolj že stres ob vstopu v vrtec, šolo ali 
ob rojstvu novega družinskega člana. zaradi vsega tega za prvi pregled in pogovor nikakor 
ne zadostuje nekaj strogo odmerjenih minut.

za delo vsake zdravstvene dejavnosti je pomembno, da v okviru svojih zmožnosti lahko opravi 
čim več različnih diagnostičnih in terapevtskih postopkov in tako celovito obdela pacienta. 
jaz temu pravim samooskrba.

Zdravljenje alergijskih bolezni
ker je v dermatologiji veliko alergijskih bolezni, je pomembno, da za svoje paciente opravimo 
tudi potrebne alergološke teste in tako dopolnimo diagnostiko in poiščemo ustrezno terapijo. 
pri sumu na alergijo na rokah in obrazu opravljamo alergološke epikutane teste. 

epikutani alergološki testi ali krpični testi so testi, s katerimi dokazujemo alergijo na snovi, s 
katerimi pridemo v direkten stik preko kože ali sluznic. tako dokazujemo npr. alergije na snovi 
v domačem okolju (orodje, kuhinjski pribor, nakit), na delovnem mestu (različne mase, olja), 
na frizerske substance, na zoboprotetični material, na kozmetične kreme...test izvedemo tako, 
da prvi dan testiranja na hrbet nanesemo testne trakove z nanešenimi alergeni. prvi odčitek 
testa opravimo po 48 urah, drugi odčitek pa po 72 urah. kože hrbta se od pričetka do konca 
testa  ne sme močiti, odsvetujemo tudi športne ali druge aktivnosti, ki bi povzročile znojenje, 
saj bi v tem primeru testni traki odstopili

stroka / izobraževanje
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 Prostor za preveze ran s posebnim 
stolom za tuširanje

 Doplerska preiskava in vedno 
nasmejana medicinska sestra Jelka 
Fabjan

 UV kabina

pri atopičnem ekcemu ali težavami z očmi in dihali izvajamo predvsem vbodne ali prick teste.

vbodni testi so testi, s katerimi ugotavljamo preobčutljivost oziroma alergijo na različne 
substance v zraku oziroma okolju. to je testiranje na inhalatorne alergene. ugotavljamo pa 
tudi alergijo na različno hrano, to je testiranje na prehrambene alergene.

teste izvedemo tako, da na kožo notranje strani podlakti nanesemo kapljice alergenov in nato 
kožo na teh mestih nežno prebodemo z lanceto. po približno 15 minutah sledi odčitek testa.

pacient pred posegom vsaj 5 dni ne sme jemati  zdravil proti alergiji, na koži podlahti pred 
izvedbo testa ne sme biti vnetnih sprememb, prav tako ob testiranju ne sme biti močno 
izraženih simptomov alergijskih bolezni na ostalih delih telesa.

Zdravljenje luskavice
kljub temu, da tudi v naši ambulanti zadnja  leta izvajamo terapijo pri pacientih z luskavico z 
biološkimi zdravili,  se še vedno veliko pacientov zdravi s fototerapijo v uv kabini. poleg pacien-
tov  z luskavico s to terapijo zdravimo tudi paciente z razširjenimi oblikami atopičnega ekcema, 
vitiligom, različnimi srbečicami. tako kabino imata splošna bolnišnica celje in dermatološka 
klinika v ljubljani, zato dnevno prihaja na to terapijo veliko pacientov iz posavja, k nam pa jih 
napoti tudi dermatologinja, ki ima koncesijsko ambulanto v novem mestu izven bolnišnice.

izvajanje  fototerapije poteka od 7. ure zjutraj preko celega delovnega dne, da lahko to nekateri 
opravijo že pred službo ali izkoristijo odmor med delom. za tovrstne terapije ni čakalnih dob, 
tudi preko dneva pacienti ne čakajo. po navodilih zdravnic terapijo vodita medicinski sestri.

ob uvajanju terapije luskavice z biološkimi zdravili v obliki injekcij potrebuje tudi medicinska 
sestra prostor, kjer se z bolnikom lahko pogovori, mu razloži postopek in mu da injekcijo, ki 
si jih bo nato sam dajal doma.

Zdravljenje golenjih razjed
velik delež naših pacientov predstavljajo pacienti z ranami na nogah in različnimi stanji z 
vnetjem kože nog. po preureditvi prostorov smo postali zlasti pri teh pacientom prijazna 
ambulanta. 

pred tem smo bili ob pacientu z rano vsi nekoliko nervozni, predvsem zaradi časa, ki smo ga 
za takega pacienta potrebovali v ambulanti. kar nekaj časa je trajalo, da se je pacient slekel, da 
smo mu odvili obvezo, opravili toaleto rane in da se je pacient spet oblekel in obul. neprijeten 
vonj je včasih ostal v ambulanti celo dopoldne. 

sedaj imamo za take paciente poseben manjši prostor, kjer se lahko v miru pripravijo sami,  
dostikrat pa ob pomoči svojcev ali medicinske sestre. ko je pacient pripravljen, ga zdravnica 
pregleda, nato lahko medicinska sestra v miru opravi tuširanje in toaleto rane, mu aplicira 
ustrezno terapijo, se s pacientom pogovori in mu da navodila o ustrezni negi doma. zdravnica 
lahko v glavni ambulanti nemoteno naprej pregleduje ostale paciente. med našimi kroničnimi 
pacienti je ta prostor tako priljubljen, da se, ko so na vrsti, kar sami odpravijo vanj in se začnejo 

pripravljati za pregled. včasih je še bolj kot za 
zdravnici pomemben podatek, da se ne mudi 
pacientom, saj so to običajno starejši ljudje, ki 
za vse potrebujejo nekoliko več časa.

Zdravljenje 
bolezni ožilja
v diagnostiki obolenj ožilja nam je v veliko 
pomoč doplerska meritev arterijskega 
pretoka.  za nas to storitev opravi medicinska 
sestra s kirurškega oddelka, kar je vsekakor 
vzor odličnega sodelovanja zaposlenih v 
bolnišnici v korist pacientov, ki lahko več 
pregledov opravijo istega dne.

Diagnostika 
in zdravljenje 
kožnega raka
v dermatološki ambulanti opravljamo tudi 
diagnostiko in vodimo zdravljenje vseh vrst 
kožnih rakov. v jasnih primerih so pacienti 
s strani splošnih zdravnikov napoteni direk-
tno v kirurško ambulanto na odstranitev 
sumljivih sprememb na koži. običajno pa so 
pacienti najprej napoteni k nam, ki jih potem 
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usmerjamo naprej. glede na vrsto tumorja pacienta z ustrezno stopnjo nujnosti preusmerimo 
k kirurgom plastikom za odstranitev sumljive spremembe in nadaljnjo histološko analizo. 
kirurgi plastiki so vsa leta naša desna roka, menim, da bi bili lahko zgled ostalim podobnim 
oddelkom v sloveniji. 

pred nekaj leti smo začeli voditi poseben register pacientov z malignim melanomom. ko 
bomo analizirali podatke, bomo lahko še bolj natančno svetovali zdravnikom in pacientom 
glede obiska specialista ob sumljivem kožnem znamenju. načrtujemo tudi več preventivnih 
predavanj v tej smeri.

Dermatoskopija
pri diagnostiki kožnih tumorjev je zelo koristen pripomoček dermatoskop, ki izredno poveča 
kožno spremembo, da lahko na osnovi še drugih dejavnikov potrdimo ali ovržemo sum na 
rakasto naravo spremembe. seveda to ni možno vedno, zato v nejasnih primerih spremembo 
odstranimo v celoti ali pa s takoimenovano punch biopsijo v naši ambulanti v lokalni anesteziji 
opravimo odvzem malega koščka tkiva in ga pošljemo na analizo.

 Dermatoskopija

 Krioterapija bradavic na nogah in rokah

Krioterapija
ena izmed zelo pogostih storitev v dermatološki ambulanti je krioterapija. krioterapija  je 
poseg, pri katerem zamrzujemo površinsko kožno spremembo in jo na ta način odpravimo. 
običajno je potrebno postopek nekajkrat ponoviti. to terapijo uporabimo najpogosteje pri 
zdravljenju virusnih bradavic, lahko pa tudi nekaterih drugih starostnih in tudi predrakavih 
spremembah na koži. 

največkrat pri  tem uporabljamo tekoči dušik (shranjen v posebni posodi pri minus 196°c), ki 
ga po predhodni pripravi prizadete kože s pomočjo vatirane palčke ali v obliki spreja apliciramo 
na kožno spremembo. med samim postopkom zaradi zamrzovanja tkiva običajno pride do 
zmerne bolečine, ki traja nekaj minut, blaga bolečina pa lahko traja nekaj ur. po posegu posebna 
oskrba praviloma ni potrebna. spremembo lahko nežno umijemo, ohranjati moramo čisto. 
če je na izpostavljenih delih, jo pokrijemo z oblogo, obližem. nekaj tednov tega predela ne 
smemo izpostavljati soncu. 

po štirinajstih letih na mestu vodje enote oce-
njujem, da smo s preureditvijo ambulantnih 
prostorov in ponovno zaposlitvijo še ene 
zdravnice dosegli maksimalno učinkovitost 
v ambulanti. v preteklih letih se je večkrat 
zgodilo, da je bila zdravnica prosta za pregled 
pacienta, vendar ni bilo prostora, kjer bi ga 
lahko pogledala.

trenutno smo odličen ambulantni tim, ki si ga 
kot vodja lahko samo želim. ker nas je malo, 
smo izredno šibki, ko en člen odpove. pri 
svojem delu potrebujemo veliko podpornih 
dejavnosti, tako s strani različnih specialistov 
kot servisnih in drugih služb, kar nam na 
zadovoljstvo vseh trenutno relativno dobro 
uspeva. 

vesela sem, da so v letu 2014 prišle na vrsto za 
obnovo dermatološke ambulante. zaposleni 
in naši kronični pacienti si več ne moremo 
predstavljati dela v stalni prostorski stiski, ko 
dostikrat ni bilo prostora, kjer bi pacientu dali 
injekcijo ali odvzeli kri, kjer bi lahko pacient s 
hudo alergijo počakal na preiskovalni postelji, 
da se mu umirijo simptomi ali da bi nekdo, ki 
mu je postalo slabo po posegu ali testiranju, 
ob našem nadzoru še nekoliko odležal. 

Naše vodilo za pacientu prijazno in kako-
vostno varno obravnavo je: kratka čakalna 
doba, pacientu in osebju prijazni prostori, 
dovolj ustreznega kadra in opreme ter 
strpnost na obeh straneh. 
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Darja Pavlenič

Sodobna nevrorehabilitacija pacienta 
po možganski kapi

Spremembe v zdravljenju 
možganske kapi so  v zadnjih 
dvajsetih letih pomembno 
izboljšale preživetje. Še 
vedno pa je možganska kap 
vodilni vzrok zmanjšane 
dejavnosti oseb v družbi.  

odstotek oseb, ki potrebujejo po končanem 
zdravljenju delno pomoč ali so v celoti 
odvisne od pomoči,  se giblje med 25% do 
74%, kar je visok statistični podatek.  breme 
bolezni je veliko ne le za pacienta, pač pa tudi 
za njegovo družino in ne nazadnje za celotno 
družbo. sodobno zdravljenje  pomeni spre-
membo predvsem v zdravljenju in pristopu v 
akutnem obdobju po možganski kapi. številni 
diagnostični postopki za zgodnje prepozna-
vanje kapi in sodobne terapije povečujejo 
možnost hitrega in pravilnega ukrepanja in 
zdravljenja. 

Sodobna nevrorehabilitacija

k skupnemu izboljšanju uspešnosti 
zdravljenja pomembno prispeva tudi 
nevrorehabilitacija. slednja je s svojim pro-
gramom pomembna iz številnih razlogov. 
med pomembnejše se šteje njena terapevtska 
vrednost. pacienti z zgodnjim začetkom reha-
bilitacije v nevrorehabilitacijskih programih 
izboljšajo svojo funkcionalnost preko meje 
tako imenovanega »naravnega okrevanja,« 
ki se zgodi s časom.  pomembni so podatki, 
da se hkrati zmanjšajo zdravstveni zapleti in 
skrajša čas hospitalizacije, kar je tudi širšega 
družbenega pomena. nevrorehabilitacija 
pomika svoje dejavnosti iz pretežno gibalne-
ga tudi na druga področja. zaveda se velikega 
pomena govora/jezika, senzorike, kognicije,  
čustev, prehrane in socialnega stanja, ki 
pomembno vplivajo na razvoj učinkovitosti 
rehabilitacije.  zato sodoben proces  vklju-
čuje timski pristop. sodelujejo strokovnjaki s 
področja nevrologije in nevro-rehabilitacije. 

sodelovanje in povezovanje med temi stro-
kovnjaki dokazano izboljša izhod zdravljenja 
in kakovost življenja pacienta z možgansko 
kapjo. 

Kaj je rehabilitacija?

če odgovorimo na vprašanje, kaj je 
rehabilitacija, lahko rečemo, da je to načr-
tovana in koordinirana multidisciplinarna 
ter interdisciplinarna krepitev pacientovega 
funkcioniranja. rehabilitacijska medicina 
ima cilj, ki pomaga osebi doseči in vzdrže-
vati visoko stopnjo funkcioniranja z njim 
samim in z okoljem. rehabilitacija je cikličen 
proces, ki vsebuje ocenjevanje, določanje 
terapevtskih ciljev, izbiro specifičnih terapij 
in preverjanje, kako se dosegajo cilji. ti cilji 
so lahko pri pacientih z enakimi omejitvami  
pri izvajanju neke dejavnosti povsem različni. 
vsak posameznik živi oziroma deluje v zanj 
značilnem kontekstu. to mu opredeljuje spo-
sobnost njegovega telesa, njegova osebnost 
in njegovo okolje ter  družba.  Who (svetovna 
zdravstvena organizacija) je postavila okvir, ki  
pomaga prepoznati, razumeti in vrednotiti 
pomen bolezni  na celotno in konkretno po-
sameznikovo zdravje. s pomočjo teh okvirjev 
postavimo smiselne in relevantne cilje.

Zgodnji pristop v fizioterapiji

velik premik nevrorehabilitacije je v zgodnjem 
pristopu, kar pomeni začetek prve ure po 
kapi, načrtovanje terapije  in obravnavo pa v 
prvih 48 urah. vse večje razumevanje različnih 

ravni človekovega funkcioniranja vodi v večjo 
sposobnost terapije k usmerjanju in vračanju 
gibanja kot tudi funkcioniranja k okrevanju in 
ne le k nadomestnemu gibanju. 

pri fizioterapevtski obravnavi po možganski 
kapi je v zgodnjem obdobju  pomembno  
prepoznavanje in ocenjevanje pacientovega 
stanja. izguba možganskih funkcij po kapi 
lahko vsebuje motnje zavesti, motnje ali 
izgubo senzorike, motoričnih, zaznavnih, 
kognitivnih in jezikovnih ter govornih 
sposobnosti. pri ocenjevanju pacientovih 
sposobnosti in stanja se določijo cilji. kadar 
je mogoče pacientovo sodelovanje, so cilji 
skupno določanje s pacientom, včasih tudi s 
pomočjo svojcev. kadar pacient sam izbere 
cilje, je visoko  motiviran, kar  je dokazano zelo 
pomemben dejavnik za izboljšanje stanja.

cilji morajo biti zanje smiselni  in dosegljivi. 
vedno so usmerjeni v neko aktivnost, ki tudi 
omogoča pacientovo aktivno sodelovanje. 
cilji se med rehabilitacijo lahko spreminjajo, 
lahko postanjejo tudi zahtevnejši, a še vedno 
ostajajo  dosegljivi, ker s tem ohranjamo 
motiviranost.

za zgodnje obdobje po možganjski kapi 
je značilna ohlapnost polovice telesa. to 
privede do nepravilne lastne sheme telesa 
in slabe kontrole ter orientiranosti pri gibanju. 
posledice so motnje pri učenju vsedanja, 
vstajanja in hoje. brez terapevtovega vodenja  
gibanja nastane kompenzacijsko gibanje. 
kompenzacije so prisiljena in spremenjena 
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gibanja, kjer je  spremenjeno tudi gibanje 
v sklepih. pogosto takšno gibanje vodi v 
nastajanje bolečin, skrajšav in šibkosti mišic. 
skrajšana in šibka  tkiva še dodatno pove-
čujejo oviranje pri funkciji (na primer: dvig 
stopala pri hoji zaradi skrajšave mečnih mišic 
pri parezi dvigovalk stopala). ohlapnost in 
motnje zaznavanja ter občutenja imajo za 
posledico težave z odvajanjem seča in blata. 
prav tako ohlapnost tebušne stene  moti 
učinkovito čiščenje dihalnih poti in dihanje 
samo.  med motnje zaznavanja sodita tudi 
sindrom zanemarjanja prizadete strani telesa 
in sindrom odrivanja v prizadeto stran telesa. 
v obeh primerih je rehabilitacija težja in oba 
sindroma sta dejavnika za slabši funkcijski 
izid. okrevanje je običajno dolgotrajno in 
zahteva ustrezne terapevtske postopke.  
pomembno je, da se problematike zavedajo 
tako svojci kot ostali člani tima. potrebno 
je medsebojno sodelovanje. specifičnost  
obeh motenj narekuje  ustrezno rokovanje 
s takšnim pacientom.

V sodelovanju z negovalnim timom

pacientove znova naučene in pridobljene 
funkcionalne sposobnosti je smiselno  pre-
nesti v čim večji del dnevnega dogajanja. 
pacient naj naučene sposobnosti, na primer 
samostojno sedenje ali transfer na invalidski 
voziček, hranjenje in uporabo sobnega 
stranišča ali vodenje na stranišče, izvaja tudi 
v preostalem času dneva s pomočjo nego-
valnega  tima. 

Učinek rehabilitacije

rehabilitacija po možganski kapi je dokazano 
učinkovita. njen učinek se meri v večji samo-
stojnosti osebe, predvsem pa v večji kakovosti 
funkcioniranja. ker temelji na upoštevanju 
pacientovih potreb in okoliščin, pomembno 
izboljšuje tudi zadovoljstvo pacientov s 
celotnim zdravljenjem možganske kapi.  

večja intenzivnost in pogostost vseh terapij, 
individualno prilagojenih  posameznikovim 
sposobnostim, ter timsko delo z medse-
bojnim sodelovanjem in sodelovanjem s 
svojci, so pomembne značilnosti sodobne 
nevrorehabilitacije. 

Viri:
•	 Sodobna	nevrorehabilitacija	bolnika	po	
možganski	kapi	-	nevrorehabilitacijska	zbirka.	
Laško	2017

Jerca Rifelj Šobot

Delovna terapija  
tudi pri nas

delovna terapija je edina stroka, ki ima 
aktivnost v središču filozofije in tako 
delovni terapevti delujemo na področju 
izvajanja okupacije preko vsakodnevnih 
aktivnosti. pri vseh aktivnostih upoštevamo 
tudi vpliv okolja, v katerem se nahaja oseba, 
saj tudi ta omogoča/omejuje izvedbo neke 
aktivnosti.

izvedbo okupacije, življenjske aktivnosti ali 
področje človekovega delovanja, delimo na 
tri področja in delovno terapijo vključujemo 
v vsa ta tri področja:

1. DNEVNE AKTIVNOSTI (skrb za samega 
sebe):
•	 osebna higiena (oblačenje, kopanje, 

hranjenje…),
•	 funkcionalna mobilnost (hoja po 

stopnicah, transfer v posteljo, na stol, 
invalidski voziček.., uporaba oz. vožnja z 
avtom, uporaba prevoznih sredstev..)

•	 urejanje finančnih in uradnih zadev.

2. DELO (PRODUKTIVNOST)
•	 plačano/neplačano delo (opravljanje 

službe, iskanje zaposlitve),
•	 gospodinjske aktivnosti (pranje, 

kuhanje čiščenje),
•	 igra/šola (igranje, obiskovanje in 

opravljanje šole, domače naloge).

3. PROSTI ČAS
•	 tiha, mirna, rekreacija (hoja, branje, 

igranje kart, ročna dela),
•	 aktivna rekreacija (potovanja, šport, 

izleti),
•	 druženje (socialni stiki, obiskovanje, 

telefoniranje, zabave, dopisovanje).

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki obravnava 
posameznika s celostnega vidika, z upoštevanjem  njegovih 
želja, vrednot, interesov ter okolja, v katerem živi. Naloga 
delovne terapije je omogočiti osebi kljub okvaram, boleznim 
in pomanjkljivostim čim bolj samostojno opravljanje 
vsakodnevnih dejavnosti, kar pomeni večje zadovoljstvo 
posameznika in večjo kakovost življenja.

delovno terapijo izvajamo delovni terapevti 
na različnih področjih: na področju nevrolo-
ških obolenj, na psihiatričnem področju, na 
rehabilitacijskem področju po poškodbah, 
operacijah, opeklinah, pri otrocih s posebnimi 
potrebami, pri starejših. 

pri opravljanju svojega dela  sodelujemo z 
zdravniki, fizioterapevti, logopedi, socialnimi 
delavci, zdravstveno nego in strokovnjaki za 
skupnost.

v splošni bolnišnici novo mesto smo oktobra 
2016 po dolgoletnem pričakovanju zaposlili 
delovnega terapevta in pričeli z izvajanjem 
delovne terapije na področju rehabilitacije 
roke, v tesnem sodelovanju s fizioterapijo za 
roko. delovna terapija je na tem področju 
usmerjena v najboljši možen izid rehabilitacije 
roke po poškodbah, operacijah, opeklinah 
roke in sicer z izdelovanjem opornic iz ter-
moplastičnega materiala ter izdelovanjem 
kompresijskih oblačil za roko.

 Jerca Rifelj Šobot

stroka / izobraževanje
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Opornice iz termoplastike
individualno izdelane opornice se izdelajo iz termoplastičnega materiala glede 
na postavljeno diagnozo, trenutno stanje roke, želenega namena oz. cilja, s 
hkratnim upoštevanjem anatomije roke. za izdelavo opornice potrebujemo kar 
nekaj različnih materialov, od termoplastičnih plošč, elastik, podlog, bakrenih žic, 
plastičnih cevk, lepila, skaj materiala, rinčic, grelne kadi za vodo in električnega 
grelca, saj le tako lahko vse dele izdelamo sami, individualno za vsakega pacienta.

Prednosti termoplastičnih opornic :
•	 zračnost – termoplastika je luknjičasta in pokriva le tisti del telesa, ki je 

nujno potreben, ostali del opornice sestavljajo velkro trakovi,
•	 lahkost - termoplastika je zelo lahka in tanka,
•	 funkcionalnost -  enostavno jih je namestiti in odstraniti, kadar je to 

potrebno/dovoljeno,
•	 enostavno vzdrževanje -  zbrišemo jih z mokro krpo ali čistilnimi/

razkužilnimi robčki.

izdelujemo:
•	 statične imobilizacijske opornice, ki nudijo oporo/imobilizacijo sklepa 

v določeni poziciji, najpogosteje takoj po operaciji, in s tem zmanjšamo 
pooperativne zaplete ter bolečino.

•	 statične progresivne opornice, ki omogočajo vlek sklepov preko 
nedinamičnega traku - velkro trak, in jih uporabljamo, ko želimo doseči 
izboljšanje obsega giba ali preprečiti kontrakture v sklepih.

•	 statične redresijske opornice, ki so narejene v maksimalni poziciji 
sklepov in mehkih tkiv,  s katerimi izboljšujemo obseg giba in jih je 
potrebno večkrat spreminjati, da dosežemo čim boljši izid.

•	 dinamične opornice - omogočajo vlek sklepov preko dinamične 
komponente, kot je elastika, žica, elastičen trak. te omogočajo izvajanje 
vaj proti uporu in s tem ohranjajo mišično moč in obseg giba, vplivajo na 
brazgotino ter hkrati preprečujejo in zmanjšujejo nastajanje kontraktur.

Kompresijska oblačila za roko
k čim boljšemu izidu po operaciji, poškodbi ali opeklini rok lahko v delovni terapiji 
pripomoremo z izdelavo kompresijskega oblačila.

kompresijsko oblačilo:
•	 daje oporo sklepu in mehkim tkivom,
•	 deluje proti edemu,
•	 deluje proti prekomerni rasti brazgotine,
•	 izboljšuje funkcionalnost in videz kože,
•	 zmanjšuje možnost lažjih povrhnjih poškodb,
•	 zmanjšuje neprijetne občutke ščemenja, srbenja, bolečine, 

preobčutljivosti.

kompresijsko oblačilo je sešito in prilagojeno vsakemu pacientu posebej iz 
elastične sintetične tkanine. 

izdelujemo:
•	 naprstnike za posamezne prste,
•	 manšete, ki segajo nad zapestje, objamejo dlan in palec do pip sklepa,
•	 rokavice, ki lahko objamejo vse prste in roko nad zapestjem.

kompresijsko oblačilo se lahko začne nositi takoj, ko se rana zaceli oz. ko so 
odstranjeni šivi. lahko se nosi hkrati z opornico in souporabo silikonskih ploščic 
in ploščic iz orfita. izdelamo ga po naročilu kirurga.

 Statične imobilizacijske opornice

 Dinamične imobilizacijske opornice

 Statične redresijske 
opornice

 Kompresijska oblačila za roko

  Statične progresivne opornice
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Suzana Pečarič

Krvodajalci, vabljeni!

število prijavljenih krvodajalcev zadnjih pet let (datec izp. št. 255)

število odvzemov krvi zadnjih pet let (datec izp. št. 255, poročilo o delu)

Organizirano zdravljenje s 
krvjo se je v Sloveniji začelo 
4. junija 1945, ko so bile 
prostovoljnim krvodajalcem 
odvzete prve steklenice 
krvi. Na ta dan praznujemo 
dan krvodajalstva. Prva 
krvodajalska akcija v 
organizaciji Rdečega križa 
Slovenije je bila izvedena 
med trboveljskimi rudarji 
v Zagorju 9. marca 1953. 
Od takrat se anonimno, 
prostovoljno in humano 
krvodajalstvo razvija in širi 
ter ohranja tradicijo po celi 
državi.

krvodajalec je lahko vsak posameznik, ki:
•	 je star med 18 in 65 let,
•	 ima volumen krvi večji od 3500 ml,
•	 je dobrega zdravja in počutja,
•	 ima vrednost hemoglobina 135 g/l 

(moški) in 125 g/l (ženske)
•	 ustreza tudi ostalim merilom za izbor 

krvodajalca.

moški lahko načeloma darujejo kri vsake 3 
mesece, ženske pa vsake 4 mesece. 

ob sprejemu krvodajalec pokaže osebni 
dokument s sliko. vsak krvodajalec pred 
vsakim  odvzemom izpolni vprašalnik, ki je 
osnova za izbor krvodajalca. merila za izbor 
krvodajalca so namenjena na eni strani zaščiti 
zdravja krvodajalca, na drugi strani pa zaščiti 
prejemnika komponent krvi.

pred vsakim odvzemom iz kapilarne krvi 
določimo koncentracijo hemoglobina, 
krvodajalcu, ki pri nas kri daruje prvič, pa 
še orientacijsko krvno skupino na ploščici. 
zdravnik presodi o primernosti krvodajalca 
za darovanje krvi. krvodajalec daruje 450 ml 
krvi, odvzem traja povprečno 5 do 6 minut. 
ob tem odvzamemo še vzorce za testiranje, 
ki se rutinsko izvaja ob vsakem odvzemu. 

krvodajalci odvzem načelom dobro pre-
našajo, pri posameznikih so seveda možni 
neželeni učinki, ki so običajno blažje oblike. 
krvodajalce po odvzemu v naši jedilnici po-
gostijo delavke iz kuhinje splošne bolnišnice 
novo mesto, ki v bogatem jedilniku ponudijo 
tudi tradicionalno »kranjsko klobaso.« 

na centru za transfuzijsko dejavnost novo 
mesto beležimo v zadnjih letih konstantno  
število sprejetih krvodajalcev kljub težkim 
gospodarskim razmeram, ki smo jim bili priča. 
v letu 2016 smo sprejeli  6746 krvodajalcev, 
polno kri je darovalo 5882 krvodajalcev. 

v primeru pomanjkanja krvi se poslužujemo 
tudi individualnega klicanja krvodajalcev. 
na našo srečo se občani, v kolikor jim čas in 
zdravje dopuščata, na naše prošnje dobro 
odzivajo.

vsako leto nas obišče okoli 500 novih krvo-
dajalcev, ki kri darujejo prvič. veseli smo, ko 
krvodajalci zapuščajo naš center veseli in 
zadovoljni in se k nam redno in radi vračajo. 

vsem krvodajalcem se tudi v imenu paci-
entov, ki njihovo kri potrebujejo, iskreno 
zahvaljujemo. 

Dobrodošli na CTD Novo 
mesto vsak ponedeljek, torek 
in četrtek od 7.30 do 11.ure!

Viri:
•	 www.ztm.si
•	 Poročilo	o	delu	CTD	NM	2016
•	 Arhiv	CTD	Novo	mesto

stroka / izobraževanje
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Sara Cizelj, Nina Imperl in Lucija Kolenc

9. marec – svetovni dan ledvic
Ali ste vedeli, da ledvice v enem dnevu prečistijo 170 litrov krvi? To pomeni, da se v enem 
dnevu vsa kri prečisti kar 50- krat! V primeru, da imamo zvišano telesno težo, morajo ledvice, 
da bi zadostile potrebam telesa, delati prekomerno. Ledvice počasi začnejo pešati, kar lahko 
privede do napredujoče okvare, kar lahko vodi do kronične ledvične bolezni. V letošnjem letu 
je svetovni dan ledvic namenjen temi Ledvična bolezen in debelost, slogan pa se glasi Zdravo 
živim, za zdravje ledvic skrbim.

LEDVIČNA BOLEZEN IN DEBELOST

LEDVIČNA BOLEZEN

DEBELOST

LEDVIČNA BOLEZEN IN DEBELOST

prebivalstva ima 

kronično ledvično 

bolezen (KLB)

KLB je 

tretji
najhitreje naraščajoč 

vzrok umrljivosti

35 milijard $ 

na leto stane zdravljenje 

končne ledvične odpovedi 

zgolj v ameriškem 

zdravstvenem programu 

Medicare

5,4 milijone ljudi se 

bo zdravilo z dializo 

do leta 2030

(V letu 2010 se je z dializo 

zdravilo 2,6 milijona ljudi)

2.000.000 
od 3.500.000 bolnikov s končno 

ledvično odpovedjo vsako leto 

umre zaradi svoje bolezni v manj 

in srednje razvitih državah

600 milijonov
ljudi na svetu trpi zaradi 

debelosti

2000 milijard $ 
stane vsako leto epidemija 

debelosti v svetu

Debeli ljudje imajo

83 % 
večje tveganje, da bodo 

zboleli za kronično 

ledvično boleznijo

24,9 % 
KLB pri ženskah 

povezujejo s 

prekomerno težo 

ali debelostjo

13,8 % 
KLB pri moških 

povezujejo s 

prekomerno težo ali 

debelostjo

Posameznik, ki je debel v 

mladosti, ima 

4,5 krat 
večje tveganje, da bo kasneje 

v življenju doživel ledvično 

odpoved, kot posameznik z 

normalno težo v mladosti

Najpomembnejši dejavniki tveganja za kronično ledvično bolezen (KLB)

DEBELOST

dejavnik 

tveganja za

SLADKORNA 

BOLEZEN

BOLEZNI SRCA 

IN OŽILJA

ZVIŠAN  

KRVNI TLAK

*Predvidevajo, da je debelost dodaten neodvisni dejavnik tveganja za razvoj KLB (ker povzroča 

vnetno stanje, povečano občutljivost hormonov na krvni tlak in presnovne nepravilnosti)

Ukrepi, s katerimi znižamo preveliko telesno 

težo in preprečimo razvoj sladkorne bolezni 

tipa 2, zvečanega krvnega tlaka in srčno-

žilnih bolezni, zmanjšujejo tudi tveganje za 

razvoj bolezni ledvic

ZDRAVA 

PREHRANA

TELESNA 

DEJAVNOST

DOVOLJ 

ZAUŽITE 

TEKOČINE
DOVOLJ 

SPANJA

Sodelovanje med:
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Svetovni dan ledvic je skupna iniciativa 

Prekomerna teža 

in debelost sta 

najpomembnejši dejavnik 

tveganja za umrljivost pri 

odraslih

5. 

www.worldkidneyday.org
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DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOVSEVERNOPRIMORSKE REGIJE

www.svetovnidanledvic.org

VARUJTE 
SVOJE 
LEDVICE!
NAJ DOBER NAMEN 
VEDNO POSTANE 
DEJANJE

STARŠI, BODITE 
VZOR SVOJIM OTROKOM!

SVETOVNI DAN LEDVIC
Svetovni dan ledvic je namenjen ozaveščanju ljudi o pomenu delovanja ledvic, o kronični ledvični bolezni in njenem zgodnjem odkrivanju ter o njenem preprečevanju. Kronično ledvično bolezen ima vsaka deseta odrasla oseba, je nevarna, vendar jo lahko uspešno uspešno preprečimo in zdravimo. Na pobudo Mednarodne zveze za nefrologijo in Mednarodne zveze za ledvične bolezni je Svetovni dan ledvic vsak drugi četrtek v marcu.

ČE ŽIVIMO 
ZDRAVO, 

PREPREČIMO 
KRONIČNO 

BOLEZEN LEDVIC 
IN BOLEZEN SRCA

  

Pazite na 
primerno 
telesno 
težo!

Bodite 
telesno 
dejavni.

Nehajte 
kaditi.

Omejite uporabo 
zdravil proti bolečinam 
(nesteroidnih 
antirevmatikov).

Omejite 
uporabo soli.

predvideva se, da naj bi bilo do leta 2025 
po vsem svetu debelih že 21% žensk in 
18% moških, hudo debelih pa 9% žensk in 
6% vseh moških. v primerjavi z normalno 
prehranjenimi za osebe s prekomerno 
telesno težo obstaja kar 2 do 7- krat več 
možnosti za ledvično odpoved. debelost 
lahko povzroči kronično ledvično bolezen 
tudi posredno. zaradi nastanka sladkorne 
bolezni tipa 2, povišanega krvnega tlaka 
in srčno-žilnih bolezni se posledično lahko 
poškodujejo drobne krvne žile v ledvicah. 
bolezen imenujemo z drugimi besedami 
tudi »tiha bolezen,« saj se veliko ljudi 
sploh ne zaveda, da jo ima. njeni znaki 
so namreč splošni, na primer utrujenost, 
pomanjkanje energije, težave s spanjem 
ali koncentracijo in pogostejše odvajanje 
vode, predvsem ponoči (povzeto od 
društva dlbsg).

znaki, ki opozarjajo na ledvično 
bolezen:
•	 otekanje okrog oči, otekanje obraza in 

nog,
•	 rjav ali krvav seč,
•	 ledvična bolečina, ki ni povezana s 

telesno aktivnostjo,
•	 pogosto odvajanje seča, predvsem 

ponoči, ali zmanjšano odvajanje seča, ki 
ni sorazmerno s popito tekočino,

•	 pekoč, dražeč občutek ali bolečina med 
odvajanjem seča.

V Sloveniji vsako leto odpovejo 
ledvice okoli 250 ljudem, ki nato 
vse življenje potrebujejo dializno 
zdravljenje ali presaditev ledvice. 

pri osebah s prekomerno telesno maso je 
pogostejša tudi akutna okvara ledvic, kar 
pomeni da se delovanje ledvic nenadno 

zmanjša, lahko pa ledvice celo odpovedo. 
poslabšanje se lahko pojavi zelo hitro, lahko 
že v nekaj urah ali dneh. poleg debelosti so 
možni vzroki za akutno okvaro ledvic tudi 
izsušitev ledvic zaradi hude vročine, driske 
ali ob bruhanju, zaradi nenadne izgube večje 
količine krvi, popuščanja srca ali pa pri izrazito 
nizkem krvnem tlaku ob okužbi. 

Kronično ledvično bolezen je v 
veliki meri možno preprečiti že 
z zdravim načinom življenja in 
skrbjo za primerno telesno težo. 

DOVOLJ 

SPANJA

Prevelik obseg pasu in prekomerna telesna teža (debelost) predstavljata  tveganje za nastanek in razvoj: 
 poapnenja žil in s tem srčno-žilne bolezni (srčna kap, možganska kap, zapora žil na nogah),
 zvišanega krvnega tlaka, sladkorne bolezni, zvišanih maščob v krvi, kronične ledvične bolezni,
 raka na dojkah in debelem črevesu, bolezni dihal in gibal.

Kako ovrednotite trebušno debelost in povečano tveganje za zaplete, kot so kronična ledvična bolezen, sladkorna bolezen in zvišan krvni tlak?
Merilni trak ovijte okoli pasu v višini popka, sprostite trebuh in izdihnite. Odčitano vrednost 
primerjajte s spodnjimi vrednostmi.

  

World Kidney Day - Svetovni dan ledvic je iniciativa mednarodnih organizacij nefrologov in ledvičnih bolnikov (International Society of Nephrology in International Federation of Kidney 

Foundations). Več informacij o Svetovnem dnevu ledvic najdete na spletnem naslovu: www.worldkidneyday.org. Več informacij najdete na spletni strani Zveze društev ledvičnih bolnikov 

Slovenije na spletnem naslovu: www.zveza-dlbs.si in na spletni strani Slovenskega nefrološkega društva www.nephro-slovenia.si.

OBSEG PASU 

V primeru 
povečanega obsega 
pasu čim prej storite 
vse, da začnete živeti 

zdravo in ohranite 
zdravje ledvic in srca. 

Obseg pasu pri ženskah

Obseg pasu pri moških

94 
cm

80 
cm 88 

cm

102 
cm

več kot

več kot več kot

več kot

povečana 
ogroženost povečana 

ogroženost

zelo 
povečana 

ogroženost
zelo 

povečana 
ogroženost

stroka / izobraževanje



26

ravno tako se z zmanjšanjem prekomerne 
telesne teže zaustavi ali pa vsaj upočasni 
napredovanje same bolezni, če je ta že pri-
sotna. če želite izgubiti nekaj centimetrov 
in zmanjšati številko na tehtnici, pa je zelo 
pomembno, da ne nasedate raznim dietam 
in pripravkom za hujšanje, ki bodo vaše telo 
le še bolj oškodovali, po koncu pa boste 
kilograme dobili nazaj hitreje kot ste jih iz-
gubili. potrebna je sprememba življenjskega 
sloga, za to pa mora odločitev vsak sprejeti 
sam. začnite z majhnimi spremembami in 
trdnimi koraki, da vam ne zmanjka motivacije. 
slabih prehranskih navad in kilogramov niste 
pridobili v enem mesecu, in ravno tako jih v 
enem mesecu ne morete odpraviti. 

prvo, kar lahko naredite je, da dan začnete 
z zajtrkom, ki vam bo že zjutraj spodbudil 
prebavo in vas na dan opremil z močjo 
in energijo. omejite količino zaužite soli, 
katera naj dnevno ne bi presegala 5g. to je 
enako eni poravnani čajni žlički soli. pozor, v 
že pripravljenih živilih je veliko skrite soli. en 
kilogram kupljenega kruha lahko vsebuje tudi 
do 13 gramov. posegajte po svežem sadju 
in zelenjavi, ki naj bo lokalno pridelana in 
sezonska. potrudite se, da čim več obrokov 
pripravite sami, namesto da kupujete že prip-
ravljene obroke. ne pozabite tudi na zadostno 
tekočino. za normalno delovanje telesa in 
ledvic je dovolj, da s pitjem nadomestite 1,5l 
tekočine na dan. kupljene sadne sokove raje 
zamenjajte z vodo. 

Samo zdrava hrana ni dovolj.

poleg prehrane je pomembna tudi zadostna 
telesna aktivnost. dejavnosti prilagodite 
svojim željam in sposobnostim, vsekakor pa 
tudi tu začnite počasi in nato svojo fizično ak-
tivnost stopnjujte. če že 10 let niste telovadili, 
začnite s kratkimi 5-10 minutnimi sprehodi 
in s časoma čas in pogostnost povečujte 
na 30 minut dnevno, vsaj 5 dni v tednu. za 
vzdrževanje kondicije so najboljši hitra hoja, 
kolesarjenje in plavanje. seveda pa so dobro-
došle tudi kakršnekoli druge aktivnosti. 

Skrb za zdravo telesno težo 
prinese s sabo tudi druge 
izboljšave.

ne samo ledvice, celo telo vam bo hvaležno. 
če boste skrbeli za primerno telesno težo, 
ne boste samo bolj zdravi in manj ogroženi 
za nastanek raznih bolezni, pač pa se boste 
v svoji koži počutili boljše. imeli boste boljši 
izgled in s tem tudi višjo samozavest. lažje 
boste reševali izzive, ki vam jih ponuja življe-
nje, saj boste imeli več energije. seveda, pa si 
sem ter tja privoščite tudi kakšno pregreho, za 
boljšo voljo, nagrado… vendar to rajši storite 
v dopoldanskem času. 

letošnja tema svetovnega dneva ledvic 
»ledvična bolezen in debelost« opozarja 
na večjo verjetnost za nastanek kronične 
ledvične bolezni pri ljudeh s prekomerno 
nakopičenimi maščobami. 

tudi na srednji zdravstveni in kemijski šoli se 
zavedamo pomena skrbi za zdravje ledvic, 
zato smo se pod vodstvom mentorice mojce 
simončič  priključili aktivnostim dializnega 
centra v splošni bolnišnici novo mesto, kjer 
smo na delavnici izvajali meritve krvnega 
tlaka, krvnega sladkorja, obsega trebuha in 
predstavljali mednarodni projekt zdravje 
ledvic – odločitev je v tvojih rokah.

Vir: Društvo ledvičnih bolnikov Slovenije

     Sodelovanje dijakov na stojnicah

Najpogostejša napaka, ko se 
posameznik odloči izgubiti nekaj 
kilogramov, je stradanje. 

ne samo, da tako stradamo organizem tudi 
vitaminov in mineralov, pač pa izgubljamo 
tudi beljakovine iz mišičnega in vezivnega 
tkiva ter izgubljamo vodo v telesu. jeste 
lahko vse, pomembno je le, da uživate več 
prehrane, bogate s hranili, manj pa energijsko 
goste hrane, ki vašemu telesu ne prinese nič 
drugega, kot samo prazne kalorije in maščob-
ne obloge. 

stroka / izobraževanje
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Mojca Simončič, Maša Zajc in Barbara Stopar

Izmenjava dijakov projekta E - medica
Dijaki Srednje zdravstvene 
in kemijske šole Novo mesto 
od leta 2013 sodelujejo v 
mednarodnem združenju 
E – medica. Združenje 
povezuje vse zdravstvene 
šole Republike Hrvaške, 
vključujejo tudi zdravstvene 
in ne-zdravstvene šole 
iz Slovenije, Srbije in 
Makedonije. 

cilj združenja je mednarodno povezovanje 
dijakov znotraj projektov, izmenjava dijakov, 
skupna priprava projektov z zdravstveno te-
matiko, pozitivna uporaba socialnih omrežij. 
v treh letih smo uspešno zaključili projekte 
na temo prostovoljstva, zastrupitve v otroški 
dobi, zdravstveni turizem. 

v šolskem letu 2016/2017 delamo na dveh 
projektih. ideja za prvi projekt je nastala 
marca ob svetovnem dnevu ledvic, kjer 
smo skupaj z dijaki spoznali pomen pro-
mocije zdravega načina življenja tudi med 
mladimi, saj s tem pomembno vplivamo na 

preprečevanje ledvičnih obolenj. nastal je 
projekt zdravje ledvic – odločitev je v tvojih 
rokah. k sodelovanju smo povabili prijatelje 
iz škole za medicinske sestre mlinarska in 
dijake iz ekonomsko birotehniške škole zadar.  
zastavili smo cilje, naloge in pričeli z delom. 
naše naloge so bile usmerjene v odkrivanje 
značilnosti delovanja ledvic, prepoznavanja 
dejavnikov tveganja, promocijo zdravja. 
izdelali in izvedli smo anketo, predavanje in 
promocijo zdravega načina življenja na vseh 
treh šolah. dijakinje so se udeležile ogleda 
in predstavitve dializnega centra splošne 
bolnišnice novo mesto. 

ker zdrav način življenja vključuje tudi 
gibanje, ker je pravilno gibanje pomembno 
za ohranjanje zdravja tudi pri zdravstvenih de-
lavcih,  smo si za drug projekt v tem šolskem 
letu izbrali projekt ergonomija. v projektu 
ergonomija poleg nas sodelujejo škola za 
medicinske sestre  mlinarska in pomorska 
škola zadar. cilj projekta je definirati področja 
in značilnosti  ergonomije, raziskati kje in v 
kolikšni meri se izvaja v šolstvu, zdravstvu 
in prepoznati dejavnike tveganja za zdravje.

vse zgoraj navedene projekte smo izvedli 
tudi v sodelovanju s splošno bolnišnico novo 
mesto. s tem smo predstavili naše dobro 

sodelovanje, znanja in delo na področju 
zdravstva na dolenjskem tudi izven meja 
naše države. v času dvodnevne izmenjave 
smo si ogledali dializni center, spoznali smo 
značilnosti splošne bolnišnice novo mesto, 
potek in posebnosti zdravljenja pacientov z 
odpovedjo ledvic ter predstavitev ergono-
mije v splošni bolnišnici novo mesto. s tem 
smo podrobneje spoznali teme, ki so del 
našega raziskovanja, si odgovorili na mnoga 
vprašanja in spoznali, da je delo na področju 
preventive zelo pomembno, saj s promocijo 
in preventivnimi aktivnostmi  ohranjamo 
zdravje ljudi.

v sodelovanju s kolegicami iz bolnišnice 
smo znanje s področja zdravja ledvic in 
ergonomije lažje strnili v zaključni predsta-
vitvi, ki ju bomo v mesecu marcu uspešno 
predstavili na štiridnevnem jubilejnem 
desetem srečanju e - medice v termah tuhelj. 

več o našem delovanju in delovanju e - 
medice lahko izveste na straneh http://
www.e-medica.hr/.  

svoje delo smo predstavili  v mesecu marcu 
na tradicionalnih stojnicah ob svetovnem 
dnevu ledvic.  zahvaljujemo se vsem, ki ste 
nam pri našem delu kakorkoli pomagali. 

 Dijaki z mentoricami pred vhodom v UC bolnišnice

stroka / izobraževanje
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stroka / izobraževanje

Marija Lokar

Razkorak med teorijo in prakso v zdravstveni negi
9. dnevi Marije Tomšič
Strokovno srečanje je Splošna bolnišnica Novo mesto organizirala januarja 2017 v Dolenjskih 
Toplicah v sodelovanju DMSBZT Novo mesto in FZV Novo mesto. Zbornik prispevkov je na 
spletnih straneh regijskega društva dostopen je tudi v e-obliki. 

Že moderatorka in vsi uvodni pozdravi  so me 
napeljali k refleksiji in kritičnemu razmišljanju 
o teoriji in praksi v zdravstveni negi (zn). dnevi 
marije tomšič me vedno znova na svojevrsten 
način osebno nagovorijo, zato se jih, kadar 
delovni proces ne omogoča celodnevne ude-
ležbe, udeležim vsaj v popoldanskem času. tudi 
letos je bil moj namen tak, resnično želim, da 
bi se čim več mojih kolegic udeležilo takšnega 
izobraževanja. po naključju pa mi je bilo letos 
omogočeno, da sem se 9. dnevov marije tomšič 
udeležila v celoti, za kar sem glavni medicinski 
sestri očesnega oddelka zelo hvaležna. 

v prvem sklopu srečanja je imel mag. miran 
rems, dr.med. iz splošne bolnišnice jesenice, 
zanimivo predavanje z naslovom »lahko izme-
rimo razkorak med teorijo in prakso?« začel je z 
vprašanjem, kaj je več vredno, teorija ali praksa. 
z razmišljanjem o teoriji, praksi in razkoraku 
med njima se je dotaknil demingovega kroga 
(pdca - planiraj, naredi, preveri, ukrepaj), ki se  
mora razvijati v spiralo, da sledi sodobnemu 
času/zahtevam kakovosti. za izboljševanje (ne 
le ohranjanje obstoječega stanja) zn po ciklu 

pdca je pomembno, da znamo meriti (prav 
vprašati…). zanimivo je razmišljal, v teoriji sta 
teorija in praksa isto, v praksi pa je med njima 
razkorak (gibalo), in le teorija v praksi prinaša 
spremembe. praksa je proces, v katerem se 
teorija  aktivira in je edina sposobna ustvarjati, 
če tako hočemo, boljši družbeni red.

v drugem sklopu so sledila predavanja, vezana 
na mentorstvo in  klinično prakso dijakov in 
študentov. mogoče je mentorstvo res premalo 
cenjeno, oz. to nalogo, ki mi je osebno častna, 
različno vrednotimo. dejstvo je, da pri vsak-
danjem delu včasih pozabljamo na dijake in 
študente med nami.  predavateljice so poudarile 
pomembnost kliničnega usposabljanja, kjer se 
teorija prvič aplicira v prakso. pomenljiv naslov 
predavateljice, ki poučuje dijake »vi delate po 
šolsko« nas je postavil pred ogledalo. 

v zadnjem sklopu so sledila predavanja  zasto-
pnice pacientovih pravic, ki se je dotaknila tudi 
nasilja zdravstvenih delavcev nad pacienti. do 
nasilja moramo v zdravstvu zavzeti ničelno tole-
ranco, ostalo je nesprejemljivo. predavateljice iz 
dso krško so  predstavile kongruentno kulturo 

odnosov. to predavanje me je še posebej na-
govorilo, saj si večkrat želim, da bi onemoglim  
pacientom dso predstavila kot dom, kjer sta-
novalci nadaljujejo svoje življenje ob pomoči 
drugih, kjer se pokaže njihov deficit...pa me 
izkušnje ovirajo, da bi z veseljem predstavljala 
življenje v dso, čeprav se nekateri zaposleni zelo 
trudijo, da bi bilo vse opravljeno po sprejetih 
standardih. kongruentna kultura odnosov je 
že v konceptu drugačna od običajne prakse. 
zanimivo je bilo tudi predavanje o državnem 
programu zora (odziv/neodziv žensk), preda-
vanje o padcih in kirurški varnostni kontrolni 
seznam v naši bolnišnici. ob odličnem  pre-
davanju kolegice snežane vandić pa sem bila 
ponosna in srečna, ker ji je s pomočjo sodelavk 
uspelo po pdca procesu idejo o potrebni 
ambulantni dokumentaciji v očesni ambulanti  
aplicirati v prakso. 

za konec me je presenetilo predavanje vedno 
navdihujoče klare ramovš, ki je predstavila 
sedem ključev dobrih odnosov:
•	 zavedanje odnosa je srečanje dveh 

svetov,
•	 zdrava samopodoba (jaz sem ok, ti si ok),
•	 vzpostavljanje in ohranjanje stika s 

sogovornikom (prekinitev stika- rušilna 
moč),

•	 dejavno poslušanje (zrcaljenje, 
terapevtski stavek, vprašalnice…),

•	 moč besed (čarobno jaz sporočilo /rušilno 
ti sporočilo),

•	 obvladovanje čustev,
•	 moč potrditve.

iskreno sem hvaležna vodstvu bolnišnice, ki je 
kar velikemu številu zaposlenih omogočilo to 
izobraževanje.

prispevek  zaključujem z mislijo prvega predava-
nja: «bodi sprememba, ki jo želiš videti.« 

 Udeleženci srečanja
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kadrovske novice

 Pri ho di: 
Tadej CINDRIČ, univ.dipl.org., sistemski administrator, 1.1.2017
Matjaž KUKEC, dr.med., pripravnik, 1.1.2017
Irena JELEN, dr.med., specialistka interne medicine, 3.1,2017
Teja POREBER, farmacevtska tehnica, pripravnica, 6.1.2017
Marko NOVAK, dr.med., specialist otorinolaringologije, 9.1.2017
Nina KOVAČEVIĆ, farmacevtska tehnica, 9.1.2017
Miloš POTKONJAK, dr.med., 16.1.2017
Mirela MILINKOVIĆ, tehnica zdravstvene nege, 18.1.2017
Helenca MODIC, farmacevtka tehnica, pripravnica, 19.1.2017
Katja RUPERČIČ, diplomirana medicinska sestra, 24.1.2017

 Odho di: 
Sanja JOVANOVIĆ, bolničarka-negovalka, 2.1.2017
Mira LUKIĆ, informatorka-receptorka, upokojitev, 31.1.2017
Urška DOLŠAK, dr.med., pripravnica, 31.1.2017
Luka TOMŠIČ AHČIN, dr.med., pripravnik, 31.1.2017
Andreja KOMEL, dr.med., pripravnica, 31.1.2017
Anja RESNIK, diplomirana inženirka radiološke tehnologije, pripravnica, 2.2.2017
Mojca SINTIČ, diplomirana inženirka radiološke tehnologije, pripravnica, 2.2.2017

Pripravila Lidija Povšič

Informacije o kadrovskih spremembah
prim. Milivoj PILETIČ, dr.med., specialist 
interne medicine, je s 1.10.2016 prevzel 
funkcijo strokovnega direktorja.

Simona VOLF, univ.dipl.org., je z 
10.10.2016 prevzela funkcijo v.d. pomoč-
nice direktorice za področje zdravstvene 
nege.

Maja MARTINŠEK, dipl.m.s., je s 1.1.2017 
prevzela funkcijo v.d. glavne medicinske 
sestre urgentnega centra.

Diplomirali so:
na Fakulteti za zdravstvene vede v novem 
mestu so diplomirali in si pridobili strokovni 
naslov: diplomirana medicinska sestra 
/ diplomirani zdravstvenik

Natalija KLOBUČAR, 14.12.2016
Metka KLEMENČIČ, 22.3.2016

Blaž TINTOR, 24.3.2016
Karla VESEL, 31.3.2016

na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnolo-
gijo v mariboru je diplomirala in si pridobila 
strokovni naslov: diplomirana inŽenirka 
kemijske tehnologije

Marjeta UMEK, 13.7.2016

na univerzi v mariboru, Fakulteti za 
organizacijske vede, je diplomirala in si 
pridobila strokovni naslov: univerzitetna 
diplomirana organizatorka

Mateja ŠIMEC, 21.9.2016

na univerzi v mariboru, Fakulteti za 
organizacijske vede, je diplomirala in si 
pridobila strokovni naslov: diplomirana 
organizatorka – menedŽerka

Marjana LAVRIČ, 28.9.2016

na Fakulteti za upravljanje, poslovanje in 
informatiko v novem mestu je diplomirala 
in si pridobila strokovni naslov: diplomirana 
ekonomistka

Cvetka BARBO, 29.9.2016

Magistrski študij:
Jelka CIMERMANČIČ, diplomirana babica, 
je dne 27.6.2016 na Fakulteti za zdravstvene 
vede novo mesto opravila magistrski študijski 
program vzgoja in menedžment v zdravstvu 
ter si pridobila strokovni naslov: magistrica 
vzgoje in menedŽmenta v zdravstvu.

Specialistični izpiti:
Tea ŠIKOVEC, dr.med., je dne 27.5.2016 

opravila specialistični izpit iz radiologije in si 
pridobila naziv: specialistka radiologije.

Dr. Marko KMET, dr.med., specialist interne 
medicine, je dne 11.7.2016 opravil speciali-

stični izpit iz intenzivne medicine in si pridobil 
naziv: specialist intenzivne medicine.

Matej FURLAN, dr.med., je dne 22.7.2016 
opravil specialistični izpit iz anesteziologije, 

reanimatologije in perioperativne intenzivne 
medicine in si pridobil naziv: specialist 

anesteziologije, reanimatologije in 
perioperativne intenzivne medicine.

Janez DOLINAR, dr.med., je dne 29.7.2016 
opravil specialistični izpit iz anesteziologije, 

reanimatologije in perioperativne intenzivne 
medicine in si pridobil naziv: specialist 

anesteziologije, reanimatologije in 
perioperativne intenzivne medicine.

Angela HRIBAR, dr.med., je dne 12.8.2016 
opravila specialistični izpit iz interne medicine 

in si pridobila naziv: specialistka interne 
medicine.

Nika ZORKO, dr.med., je dne 20.9.2016 
opravila specialistični izpit in nevrologije in si 
pridobila naziv: specialistka nevrologije.
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kadrovske novice v slovo

Čestitamo!

Martina TOMŠIČ vivoda, dr.med., je dne 
30.9.2016 opravila specialistični izpit iz 

radiologije in si pridobila naziv: specialistka 
radiologije.

Marko NOVAK, dr.med., je dne 20.12.2016 
opravil specialistični izpit iz otorinolarin-
gologije in si pridobil naziv: specialist 

otorinolaringologije.

Petra TOMAŽEVIČ pupiĆ, dr.med., je dne 
16.1.2017 opravila specialistični izpit iz splošne 

kirurgije in si pridobila naziv: specialistka 
splošne kirurgije.

Magister znanosti:

Robert MULH, dr.med., specialist plastične, 
rekonstrukcijske in estetske kirurgije, je dne 
19.9.2016 na univerzi v ljubljani, medicinski 

fakulteti, zagovarjal nalogo z naslovom 
»primerjava endoskopske operacije sindroma 
zapestnega prehoda z minimalno invazivno 

odprto tehniko« in si pridobil znanstveni 
naslov: magister znanosti s področja 

medicine.

Doktor znanosti:

Matej KOLENC, dr.med., specialist nevrolo-
gije, je dne 9.9.2016 na univerzi v ljubljani, 
medicinski fakulteti, zagovarjal doktorsko 

nalogo z naslovom »motnje mokrenja, 
iztrebljanja in spolnosti pri nosilcih gena 
za huntingtonovo bolezen« in si pridobil 
akademski naslov: doktor znanosti s 

področja medicinskih ved.

Klemen BEDENČIČ, dr.med., specializant 
ortopedske kirurgije, je dne 3.10.2016 na 
univerzi v ljubljani, medicinski fakulteti, 

zagovarjal doktorsko nalogo z naslovom »vpliv 
antibiotične oboperativne zaščite na rezultat 
bakterijskih kultur vzorcev tkiva odvzetih ob 
revizijskih operacijah ortopedskih vsadkov« 

in si pridobil akademski naslov: doktor 
znanosti.

Jožetu Vovkotu v slovo
Poljub življenja je kratek, je kot hip, kot dih in že ga ni.

Neskončna je tema večnosti, ki vsakega od nas dočaka.
Zato moramo pravi čas izsanjati vse  svoje sanje, da postanejo resničnost,

izreči vse neizgovorjene besede, objeti in v ljubezen odeti svoje ljubljene.

ko sem kot mlada neizkušena sestra prišla delat 
v kirurški šok, takrat nekako elitni oddelek, so bili 
nekateri v njem legende. jože je bil eden izmed 
njih. bil je preprosto jože. vsi so ga poznali in tudi 
on je vse poznal. na sodelavce, mlajše in starejše, 
tako male kot velike, je prenašal znanje prejšnjih 
generacij, obogateno z izkušnjami, pridobljenimi 
tekom let. na sebi svojstven način je brez dlake na 
jeziku povedal vsakemu, kar si je mislil in kar mu je 
šlo. Farmakologijo je obvladal do potankosti, jo s 
pridom uporabljal, pomagal, kadar si potreboval 
znanje s tega področja, a skrbno varoval svoje 
male skrivnosti in jih tudi odnesel s seboj. ure, 
dneve, mesece in leta je posvetil hudo bolnim in 
pomoči potrebnim. 

upokojil se je še poln moči. a usoda dostikrat kroji 
naše življenje in se ne ozira na želje in načrte, ki 
jih kujemo. tja, kamor je dolga leta zahajal kot 
zaposlen, ga je znova vodila pot, tokrat je bil na 
drugem bregu reke, kot pacient. večkrat smo se 
srečali na hodnikih naše bolnišnice, poklepetali, 
občasno si je tudi na našem oddelku nabiral nove 

moči za boj z boleznijo. ves čas so mu ob strani stali njegovi najdražji, ga bodrili, mu vlivali 
energijo. vse to je nujno potreboval in si tudi močno želel. Ženo je vedno, kadar je bil v 
bolnišnici, nestrpno pričakoval. a kljub vsemu trudu, željam, upanjem, se je njegova pot 
končala. 

naj se z verzi toneta pavčka iz pesmi angel bolečine poslovim od jožeta:
Bolečina je tu, ki zmaga,

zmeraj,
od rojstnega joka do ure kasne.
A takrat, ko sama v sebi ugasne,

pride ponovno angel neskončno mil
in reče: Konec je, dosegel si cilj.

Bolečina postane mila,
nič več je ne bo, nikoli več,

človek je rešen…

natalija klobučar
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v slovo kulturne drobtinice

Majdi Šoln 
Stojanović  v slovo
smrt.

da, vsi smo ji zapisani. Že ob rojstvu človeka je povsem jasno, da bo 
to drobno, krhko bitje moralo nekoč umreti. 

smrt spada med pret-
resljive dogodke našega 
življenja. zadnje.

njenega smisla ne 
bomo nikoli razumeli.

kljub občudovanja 
vredni energiji med 
boleznijo in borbi do 
konca, si, draga majda, 
klonila. odšla si in 
zemlja je vzela najboljše 
in najplemenitejše, kar 
si imela,  kar so imeli 
tvoji najbližji, kar smo 
imeli mi. 

izgubili smo te, bitje, 
prepojeno z dobroto, 
milino, pridnostjo in 
vero. za člane sindikata 
zdravstva in socialnega 
varstva bolnišnice novo 

mesto si bila angel. radi se bomo spominjali, kako si bila odprta za 
vse dobro, kako si znala vsakomur  ustreči  in pomagati po svojih 
najboljših močeh. sedaj, ko nas več ne slišiš, obujamo spomine na 
vse, čemur pravimo lepo, dobro, pošteno, saj drugega nisi poznala. 
vse, kar lahko storimo je, da se v duhu povežemo s teboj , da boš za 
bežen trenutek spet z mami, čeprav si nepreklicno odšla. zdaj so tu 
samo spomini. in cvetje in sveča na tvojem grobu. in mir, ki si ga našla.

Želimo se ti zahvaliti za vse, kar si dobrega storila za sindikat zdravstva 
in socialnega varstva bolnišnice novo mesto. majda, hvala!

ne bomo tožili, ker si odšla!

hvaležni smo, ker si bila!

breda benkič

Zemlja pleše
mater terezija je postala svetnica. krščanski del sveta je očarala z 
dobroto in ljubeznijo. revnim, bolnim, pozabljenim in zavrženim 
je vlivala zaupanje in jim vrnila dostojanstvo. dajala jim je veliko, 
čeprav ni imela nič. za razliko od tistih, ki imajo vse, pa ne dajo od 
sebe nič. toda vzemite jim to vse in ostal bo prav to: nič.

če so otroci božji dar, potem bi moral darovalec bolje poskrbeti 
in skrbeti zanje. tako pa  vsak dan gledamo objokane, ranjene, 
utopljene, lačne, zapuščene, zlorabljene,  na smrt sestradane 
otroke. pa ne le drugod po svetu, lačne tudi pri nas. na sončni 
strani alp, v evropi, ki temelji  na krščanskih vrednotah in prisega 
nanje. dajte, no.

hrvaška televizija ponuja v nakup »bogorodico« iz svetlečega se 
kristala, češ: kupite si jo, da bo vedno z vami, da  vas bo tolažila, da 
se boste lahko zatekli k njej, ko vam bo hudo in težko. sklepam, da 
k nakupu nagovarjajo siromake, kajti premožni ne potrebujejo ob 
sebi kičaste »bogorodice«, da bi bili srečni, da bi se počutili varne, 
oni imajo pri roki denar, ki jim ne  jamči le varnosti, pač pa jim 
daje tudi moč, slavo, srečo in oblast. toda nebesa so namenjena 
tistim, ki prodajo vse svoje bogastvo, denar pa razdelijo med 
reveže. tako vsaj piše v knjigi vseh knjig. a knjige je treba brati, 
kajti med nepismenimi in med tistimi, ki ne berejo, ni razlike. 
oboji  pač ne berejo. saj: če bi brali, bi lahko prebrali tudi to, da 
bo prišla  kamela prej skozi šivankino uho kot bogataš v nebesa. 
a tistim, ki imajo nebesa na zemlji, se krasno fučka za nebesa 
nekje tam zgoraj.

predsednik pahor je povabil učenko iz neke osnovne šole k sebi v 
predsedniško palačo, da bi ji izročil priznanje za  uspehe na različ-
nih področjih. njeni sošolci so imeli potem z njo pogovor:«kaj ti je 
rekel pahor? ti je pahor kaj dal?« in podobno. pahor. brez gospoda. 
ali predsednika pred priimkom. kot da so z njim pasli krave pa si 
mislim: nič čudnega. videli so ga že kidati gnoj, peči pice, kositi 
travo itd, le še kot predsednika republike ga še niso spoznali. tisti, 
ki čistijo odtoke ali molzejo krave, pa res niso gospodje, kaj šele 
predsedniki. oni so enostavno pahorji.

ste vedeli, da samo trije odstotki romske populacije pri nas 
končajo osnovno šolo? no, zdaj veste. in kaj delajo tisti, ki bi 
morali na tem področju kaj narediti? razmišljajo, kaj bi naredili. 
globoko razmišljajo.

menda rdeča barva privlači stenice, je oni dan žgolela  z ekrana  
mladenka pri prvih poročilih slovenskih televizij. dodala je še, 
da so stenice zaradi te lastnosti podobne volivcem, ki jih že ves 
čas samostojnosti tudi privlači rdeča barva. tako so volivci leve 
opcije  končno zvedeli, da so - stenice.

sepeteva  zemlja pleše pa pleše  po vesolju kar naprej. enkrat jo 
zanese bolj levo, drugič bolj desno. marjana deržaj pa jo veselo 
poje.

Toni Gašperič
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Nesprejemljivo
največkrat zamahnemo z roko in 
rečemo: »saj ne morem ničesar 
spremeniti.« in gremo mimo vseh 
in vsega. v nov dan, v katerem 
požiramo, kar nam skuhajo drugi, 
ki jim je vseeno za nas. ki nas v 
svojem svetu niti ne opazijo. kot 
da smo zrak. onesnažen zrak. 
imajo nas za bebce, ki se kregamo 
o rdečem in belem, medtem ko oni 
kradejo kot srake, si izplačujejo 
nagrade za neopravljena dela, 
kilometrine za stanje na parkirnem 
prostoru, dnevnice  za letovanja, turistična potovanja pod krinko usposabljanja, 
nam lažejo in se pogajajo o kazni, če bodo priznali svoje lumparije. izmažejo se s 
pogojnimi kaznimi, z družbeno koristnim delom, ki ga odslužijo tako, da načrtujejo 
nove barabije, prevare in zaslužke. mi pa se za šanki ali doma prepiramo, kdo je 
boljši, kdo slabši, kdo je gnoj in kdo angelček s krilci. skregaj ljudi in vladaj. tega pri 
nas ni težko doseči, saj smo prepirljivci, ki hočemo vedno imeti svoj prav, pa če je 
treba za to sosedu prestaviti zobe z gornje na spodnjo čeljust. pa je toliko stvari, ki 
bi jih bilo treba spremeniti. oni od zgoraj jih ne bodo, kajti njim je prav, da je tako, 
kot je. bogataši jih ne bodo, saj ne bodo pljuvali v lastno skledo. mi, tu spodaj, jih ne 
bomo, ker smo prepričani, da jih ne moremo. krog je sklenjen. lepa anka kolo vodi. 

pa vemo, kaj je nesprejemljivo?
•	 nesprejemljivo je, da je leta 2016 kdo v državi, ki bi bila rada švica, lačen, 

tone hrane pa konča v smetnjakih, milijoni izginjajo neznano kam, hajduki 
se zaradi nedorečene zakonodaje svobodno sprehajajo  po deželi in če že 
koga spravijo za zapahe, se izza rešetk že čez nekaj dni nasmejan in spočit 
pojavi na vseh televizijskih programih, država pa mu še plača za duševne 
bolečine za čas, ko se je valjal po zaporniški postelji.

•	 nesprejemljivo je, da plačujemo milijonske kazni za napake, ki so jih storili 
dobro plačani nesposobni in leni državni uslužbenci, ki so zamudili roke ali 
izdali napačna dovoljenja.

•	 nesprejemljivo je, da je treba čakati na nekatere kirurške posege leto in več, 
prav tako na posamezne zdravniške preglede.

•	 nesprejemljivo je, da uskladijo pokojnine za sedem, osem centov in se s tem 
še hvalijo ter upajo na glasove volivcev pri naslednjih volitvah.

•	 nesprejemljivo je, da živi veliko otrok v družinah, kjer gospodari alkohol in 
so ženske žrtve zapitih mož, ki jih zaradi strahu ne prijavijo policiji, večini 
slovencev pa se zdijo pijančki simpatični.

•	 nesprejemljivo je, da mečejo iz stanovanj matere samohranilke, družine, ki 
ne zmorejo plačati najemnine, četudi sta dva zaposlena.

•	 nesprejemljivo je, da je veliko otrok zaradi revščine socialno izločenih, brez 
enakih možnosti že v startu, siromaštvo rodi siromaštvu, bogastvo se iz 
domovine seli v tujino in kjer je večji kup, tja hodi vrag raje srat.

•	 mi pa čakamo. sedimo in čakamo na čudež, čeprav vemo, da čudežev ni. 
prav to je najbolj nesprejemljivo.

Pismo patra 
Marka
dragocena »vizita,«

obujenje v novo življenje in novo dobo tvojega poslanstva 
me je silno razveselilo, da, celo ganilo; rekel sem si v srcu: 
»čudovito, ni ugasnila za vedno, bogu hvala, živí!« zato 
ob oživetju najprej tebi srčno voščilo: bodi utripajoče 
življenje v naši novomeški bolnišnici, bodi ohranjevalka 
vrednot, ki tkejo življenje, ki bodrijo služenje bolnikom, 
ki povezujejo osebje v skupnost zaupanja in neustavljive 
sle po družinskosti, plemeniti domačnosti; bodi glasnica 
kulture in prodorna puščica v bistveno iz preteklega v 
prihodnost, ki jo razglaševalci teme pogosto predstavljajo 
kot apokaliptično srhljivko. draga »vizita,« bodi nam 
vedno »obisk« lepote, smisla, skupnosti in poslanstva!

po tebi, nadvse pričakovana, želim ob prvih nekaj korakih 
v novem letu 2017 toplo voščiti osebju, bolnikom in nji-
hovim bližnjim. in ti veš, poznavalka življenjskega utripa, 
za tisto voščevalno stalnico: »pa srečnega in zdravega!« 
resnično, mimo teh dveh tako pomembnih dobrin ali 
vrlin zagotovo ne moremo. vendar želim razžareti to 
stalnico, da bi srečo napolnjevali plameni svobode srca 
in srčne dobrote, sočutja in razumevanja, solidarnosti in 
odpuščánja, pristnosti, nežnosti in zvestobe; zdravje pa, 
da bi se razprostrlo najprej v notranji svet – v svet duhá, 
nato zajelo vse odnose z bližnjimi in s stvarstvom, in bi 
bilo tako v vsem sozvočje in rast in sad…

še nekaj bi ti rad zaupal, draga vizita: prenova naše 
bolnišnične kapele je končno tu! bolnišnično vodstvo 
je pred časom dodelilo manjši, a zelo prijeten prostor za 
»oazo duhá,« in vanj smo postavili bogoslužne stvari, ki 
so služile v prejšnji kapeli. potreba po temeljiti prenovi se 
je pokazala takoj, že ob selitvi v novi prostor. arhitekt g. 
matija marinko je napravil zelo dober načrt in zdaj izvajalci 
pripravljajo potrebne materiale za uresničitev. sprva sem 
pričakoval, da bomo prenovljeno kapelo blagoslovili že 
ob godu zavetnice lurške matere božje, ki je 11. februarja, 
vendar mojstri ne zmorejo v tako kratkem času dodelati 
vse potrebno; trdno pa upam, da bo kapela nared v 
prvi polovici marca in bomo tako praznik blagoslovitve 
doživeli na sredo po godu sv. jožefa, 29. marca.

dragocena vizita, naj sklenem pisemce z veseljem, da, 
še enkrat z veseljem, da si ti tu, da si naša, da smo skupaj!

mir in dobro,

tvoj bolniški duhovnik p. marko

V Novem mestu, v januarju 2017
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 Obnovljena kapela v Splošni bolnišnici Novo 
mesto
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splošno zdravje uvrščamo med najpo-
membnejše vrednote. zdravstvena nega 
je usmerjena k posamezniku, družini in 
skupnosti, še posebej k ranljivim skupinam 
prebivalcev. sledi trenutnim potrebam popu-
lacije v skrbi za sočloveka v najširšem pomenu 
besede. zdravstvena in socialna sporna 
vprašanja vključujejo vedenjska tveganja 
za zdravje, biološke in psiho-emocionalne 
dejavnike tveganja, revščino, neenakost v 
dostopnosti zdravstvene oskrbe itd. za 
stenami stanovanj se skrivata tako blišč kot 
beda sodobnega časa, kar je z varne razdalje 
zdravstvenih ustanov prikrito. pa naj nam ne 
bo vseeno, tudi  z manjšimi koraki se bližamo 
velikemu cilju.

prioritetna naloga države in njene politike je 
skrb za zdravje državljanov,  vse pomemb-
nejša pa  je dolžnost in odgovornost vsakega 
posameznika, da skrbi za lastno zdravje, za kar 
potrebuje osnovno znanje o zdravih in ško-
dljivih vzorcih vedenja. v informacijski dobi 
so pacientom dostopni vsemogoči podatki. 
med značilne spremembe sodobnega časa 
lahko vključimo tudi povečana pričakovanja 
pacientov glede kakovosti zdravstvene 
oskrbe in tudi glede lastnega zdravja.  

pogosto si posamezniki na svoj način raz-
lagajo svoje zdravstveno stanje, s stališča 
svetovne zdravstvene organizacije, ki 
zdravje pojmuje zelo široko, ima tudi vsak 
svoj prav. v urgentnem centru so stalnica 
pacienti, katerih stanja je težko opredeliti kot 
urgentna, so pa tudi posamezniki, ki nimajo 
osnovnega znanja in predolgo čakajo, da se 
bo vse uredilo samo po sebi. pacient je tisti, 
ki ima prvo in zadnjo besedo v zdravstveni 
oskrbi,  eden od kriterijev kakovosti so tudi 
odziv, mnenje in zadovoljstvo pacienta. in 
če lahko rečemo, da smo pred zakonom vsi 
enaki, zagotovo ne moremo trditi, da imamo 
vsi enake možnosti in priložnosti v življenju. 
tudi pomanjkljivo znanje, revščina in social-
na izključenost lahko močno zaznamujejo 
posameznike in cele skupnosti.

v preteklosti je razvoj zdravstva zelo veliko 
prispeval k podaljševanju življenja, včasih 
tudi za ceno slabe kvalitete. razvijanje 
preventivnih ukrepov in odgovornosti pri 
posamezniku, da so bolj odgovorni za svoje 

Blišč in beda današnjega časa
zdravje, je lahko naložba za boljše družbeno 
zdravje in zmanjševanje stroškov za zdra-
vstvene storitve. pri uresničevanju strategije 
svetovne zdravstvene organizacije »cilji za 
vse za 21. stoletje« imajo pomembno vlogo 
medicinske sestre, še posebno v lokalni 
skupnosti. zdravje skupnosti pomeni 
skupno doseganje najvišje stopnje fizične-
ga, mentalnega in socialnega zdravja, ki je 
v skladu z dosegljivim znanjem in sredstvi. 
pomeni izpolnjevanje kolektivnih potreb 
z ugotavljanjem problemov in vodenjem 
medsebojnih vplivov znotraj skupnosti ter 
med skupnostjo in širšo družbo. to pa zahteva 
zavzemanje, učinkovito komunikacijo, priso-
tnost in usklajevanje konfliktov, sodelovanje, 
reševanje odnosov s širšo družbo, zavest o 
sebi in drugih in mehanizme za zagotavljanje 
interakcije med udeleženci in za sprejemanje 
odločitev (šušteršič in drugi, 2006).

revščina in socialna izključenost sta del soci-
alnih kazalcev zdravja in negativno vplivata 
na zdravje posameznika, skupnosti in družbe. 
revščina je večplastni pojav, ki vključuje ma-
terialni, družbeni, politični in mentalni vidik in 
ima več obrazov. razdelimo jo lahko na šest 
človeških razsežnosti (batas, 2004):
•	 telesna (pomanjkanje hrane, nezdrava 

prehrana, pomanjkanje obleke in 
bivališča, slabo zdravstveno varstvo),

•	 duševna (pomanjkanje znanja, 
neizobraženost, čustvena otopelost, 
razvade, pomanjkanje dobrih navad),

•	 duhovna (neodgovornost do svojih 
odločitev),

•	 medčloveška (nerazvita zmožnost za 
komuniciranje in za prevzemanje vlog 
v temeljnih odnosih, pomanjkanje 
zmožnosti za delo in zaslužek, 
zlorabljanje),

•	 razvojna (zaostajanje za svojimi 
osebnimi zmožnostmi, nazadovanje) in

•	 bivanjska (otopelost za smiselno 
orientacijo in ravnanje v danem 
trenutku, položaju).

najpogostejši razlogi za revščino so izguba 
dela, pomanjkanje ustreznih ukrepov države, 
predvsem v obliki socialne pomoči in dela-
vskega zavarovanja za  nezaposlene in druge 

oblike neenakosti, ki preprečujejo, da bi se 
podpora splošnega mnenja revnim izboljšala. 
revni so izpostavljeni dvakrat večji nevarnosti 
nevarnih bolezni in prezgodnji smrti. 

revščina se kaže na podeželju drugače 
kot v mestih.  ovira na podeželju, zlasti za 
bolne in ostarele, je oddaljenost od trgovin, 
lekarne in zdravstvene službe. ljudje v mestu 
so pogosto izolirani od ožje in širše okolice 
zaradi starosti in slabega zdravstvenega 
stanja. mnogi imajo nizke pokojnine, ki komaj 
zadoščajo za položnice in nekaj hrane. ne gre 
zanemariti porasta nasilja v družinah, vzrok 
zanj je tudi finančna stiska. zaradi težav se 
lahko poruši duševno zdravje posameznika. 
ljudje v stiski se pogosto zatekajo k alkoho-
lu, kajenju in drogi. mnogo mladoletnikov 
je prepuščenih samemu sebi, saj so njihovi 
starši v neprestanem teku za zaslužkom za 
preživetje. posledično se zvišuje pojav nar-
komanije, nasilja med vrstniki in kriminalnih 
dejanj. Žal ne zaznamo vseh teh ljudi, to 
niso samo klošarji, narkomani in romi, ki jih 
vidimo beračiti po ulicah. poleg teh veliko 
družin živi v slabih stanovanjskih razmerah. 
ne vidimo mater, očetov, ki ne vedo, koliko 
denarja jim bo ostalo za hrano, ko bodo 
plačali vse položnice. to je revščina, ki je na 
prvi pogled ne opazimo, posamezniki se jo 
pogosto trudijo prikriti, da se ne izpostavijo, 
zaznamujejo.  na drugi strani smo priča obilju 
in preobilju, blišču, ki ga tudi vsak po svoje 
dojema. revščina je stanje, ki ogroža našo 
največjo vrednoto - zdravje. 

Viri:
•	 Batas,	R.	(2004).	Življenje	v	družini	na	robu	
revščine.	

•	 Šušteršič,	O.,	Horvat,	M.,	Cibic,	D.,	Peternelj,	
A.,	Brložnik,	M.	(2006).	Patronažno	varstvo	in	
patronažna	zdravstvena	nega	–	Nadgradnja	in	
prilagajanje	novim	izzivom.	Obzornik	zdravstvene	
nege	2006.	str.	247-252.
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Dobro se z dobrim vrača
mnogi izmed nas vsaj vsake toliko podvomijo, 
ali je sploh še kaj dobrega v ljudeh. ko gledaš, 
kaj vse piše v dnevnem časopisju, ko gledaš 
dnevna poročila, ko se v službi in družbi ves 
čas boriš z neko hudobijo ... ja, takrat si res v 
mnogih dvomih.

a vedno je potrebno gledati tudi vse tisto, kar 
je zastrto, kar ne sili tako v ospredje, mogoče 
je tega  mnogo več od tistega, kar vidimo, 
samo tako ne bode v oči. in kaj je to? 

dobrota, dobra dela, prijaznost, solidarnost, 
sočutje ... ljubezen do bližnjega.

mnogi si rečejo, le zakaj bi se še trudili, saj ni 
nihče hvaležen,  če jim narediš nekaj dobrega. 
pa je pravzaprav to res bistvo tega, da delamo 

dobro? ja, res je prijetno, če ti je nekdo hva-
ležen ob tem, da si mu v nečem ustregel, mu 
nekaj podaril, ni pa prav, da delamo dobro 
le zato, da bi dobili povrnjeno. slej ko prej 
se dobro delo povrne na kakšen drug način. 
ne sicer vedno od tistega, ki si mu dobro 
delo storil, pač pa nekje, kjer tega sploh nisi 
pričakoval.

priznam, tudi jaz sem dostikrat razočarana, 
ker v zameno za dobro delo ne dobim nič ali 
pa celo nož v hrbet. a ko potem premislim, si 
rečem, da je pomembno le to, da jaz vem, da 
nisem bila nehvaležna, nesramna ... hudobna.

in tako sem potem popolnoma nepriča-
kovano dobila  90% popust na blagajni v 

merkurju, v vrtnariji ob nakupu pa veliko 
božično zvezdo za lepe praznike ... in ko sem 
šla nekoga naročit k zdravniku, so mi ponudili 
brezplačno manikuro ... zadnjič sem stala v 
dolgi vrsti na pošti, ko se je odprlo sosednje 
okence. stopila sem v sosednjo vrsto,  pa se 
spet ni nikamor premaknila. takrat me je 
presenetila prijazna ženska v sosednji vrsti, 
ki je bila na vrsti in mi ponudila, naj grem jaz 
k okencu, čeprav sem v sosednji vrsti, ker sem 
bila pred njo tam ...

ja, splača se delati dobro, verjeti v dobroto, 
vztrajati v njej ... pa ne zaradi tega, ker bo 
povrnjena, pač pa zaradi naše mirne vesti in 
mirnega spanca.

Bolečina 
z njo se rodimo in umremo. izražamo jo z 
jokom, solzami, molkom. spremlja nas skozi 
celo življenje.  

pravijo, da boleti ne sme! ko ob prazniku 
odpreš modro kuverto in bereš na glas 
izvid rutinske preiskave, piše: karcinom. 
bereš naprej, ker ne poznaš pomena besed. 
naenkrat te zmoti glas poslušalca, ki pravi: 
»saj ti imaš raka!« bolečina prestreli telo, ostaja 
tam do konca. mogoče ni fizična, ampak je 
psihičnega izvora. rečemo ji tudi strah. 
strah te je smrti, trpljenja, čakanja na konec. 

bolečina ni vedno samo posledica fizičnega 
dogajanja v telesu, ko nam majhne celice 
spreminjajo naše telo. bolečine povzročajo 
besede iz modre kuverte, na praznični božič, 
besede, ki jih slišiš ob odhodu zdravnika iz 
sobe po  končani  viziti: »ta ne bo več dolgo, 
vse je že načeto.« ob prihodu svojcev pove: 
»lahko bi rekli meni v obraz, sem pripravljen.« 
takrat ugasne še zadnje upanje in želiš si le 
domov. 

k sreči pa ni vse tako črno kot se zdi. so ljudje v 
modrem in belem, ki te poslušajo, sprejemajo, 

spremljajo in zdravijo tako, kot se učimo, da 
naj bi bilo. s teboj upajo, jokajo, se smejijo in 
te poslušajo. k sreči tudi ko ni več pomoči, ko 
je bolečina huda, lahko pomagajo s stalnim 
lajšanjem bolečin. s tem omogočajo človeku 
dokaj normalno živeti, razumeti, potrpeti in 
se človeku dostojno posloviti. 

težak je začetek in konec takšne poti. vmes pa 
je pot, ki jo človek rad začrta sam, s podporo 
vseh tistih, ki posamezniku želijo dobro. 

olajšajte trenutke življenja tistim, ki jim 
bolečina uničuje življenjsko pot.  
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Prijaznost ni dovolj za dobro komunikacijo
Moč slapa je v sodelovanju kapljic. 

(ljudski pregovor)

v zdravstveno obravnavo in oskrbo spreje-
mamo najrazličnejše paciente. ne glede na 
starost, medicinsko diagnozo, ne glede na 
psihosocialne sposobnosti, kulturo in pričako-
vanja, je za zdravstvene delavce vsak pacient  
pacient, ki potrebuje celostno obravnavo. prvi 
stik je zelo pomemben za vzpostavitev dobre 
komunikacije. tako uči teorija in potrjuje 
praksa. dobra komunikacija zahteva veliko 
znanja, izbiro pravih besed, primeren ton 
glasu, prave kretnje… 

tudi pri delu v specialistični ambu-
lanti se srečujemo z najrazličnejšimi 
pacienti. kratkotrajen stik z njimi nam pre-
prečuje poglobljeno ukvarjanje z vsakim, 
paciente pripravljamo na različne posege/
postopke,  izvajamo odrejene preiskave itd.. 

polna čakalnica in vrsta pred vrati kabineta za 
preiskave mi je v zadnjem času postala izziv v 
smislu vzpostavitve tako dobre komunikacije, 
da bodo pacienti po obravnavi kljub čakanju 
in številnim preiskavam, ki so potrebne za 
poglobljeno diagnostiko, odhajali domov za-
dovoljni, s potrebnimi informacijami, terapijo 
in opolnomočeni s potrebnim znanjem za 
samooskrbo. cilj je trenutno nerealno pos-
tavljen, vsak pacient je poglavje zase. pri delu 
mi primanjkuje časa, da bi pacientu dovolila 
vprašanje, preprosto vodim dobro komu-
nikacijo s prijaznim pozdravom in pohitim 
z navodili, da prehitim pacienta. spretnejši me 
presenetijo, odgovorim skladno s kompeten-
cami. večina pacientov pa le vpraša, kakšen 
je izvid, prijazno in diplomatsko pogosto od-
govorim, da mu bo zdravnik razložil in če kaj 
ne bo razumel, naj še enkrat vpraša. ob tem 
me spreleti neprijeten občutek, kot takrat, ko 
te vsi postrani pogledajo, če si predolgo na 
govorilni uri, vrsta pred vrati pa je še dolga. 
tudi zdravniki si ne morejo privoščiti dovolj 

časa za vsakega pacienta. če sem iskrena, ni 
vedno čisto tako. kadar je manj pacientov, si 
vzamem za vsakega več časa. ob poslušanju 
pacientov sem ugotovila, da imajo veliko 
vprašanj, da so lahko njihova pričakovanja 
nerealna, ker ne poznajo dejstev…

kar nekaj sem prebrala o integralni zdravstve-
ni negi, nuji sodobnega časa, ki se v nekaterih 
državah že uspešno prakticira. pridobljene 
informacije me preganjajo kot pomanjkljiva 
obravnava pacientov, moja komunikacija 
kljub prijaznemu pozdravu in iskreni skrbi 
za sočloveka pa nikakor ni komunikacija 
prihodnosti. pacienti potrebujejo razumljive 
informacije o svoji bolezni, kako poskrbeti, 
da se njihova bolezen zaradi neznanja ne bo 
poslabšala itd.. vse le ni samo odgovornost 
zdravnika.

svojo refleksijo o komunikaciji in skrbi za pa-
cienta bom zaključila z željo, da svojo kapljico 
združim z vami v moč slapa. 

ob praznovanju osmega marca, dneva žena, simbolično pokažemo na vlogo 
žensk v družbi in na boj za enakopraven položaj na vseh ravneh delovanja.

posebno pozornost zaslužijo ženske, ki s svojo energijo in voljo, ob vseh 
družinskih in drugih obveznostih, kljub težavam, uspešno usklajujejo poklicno 
in družinsko življenje, bogatijo kolektive, podajajo roko svojim bližnjim in 
sodelavcem in s svojo prizadevnostjo navdihujejo druge. Ženske so kot čajne 
vrečice: šele, ko jih spustijo v vrelo vodo, pokažejo, česa so dejansko 
sposobne! 

vse najboljše za dan žena! 

kot alternativo dnevu žena pa so si po krščanskem izročilu 
izbrali svoj praznik tudi moški, v spomin na 40 mučenikov. 
vsa ženska populacija jim namesto suhih sliv, trnja in 
klobas izreka spoštovanje, bodite še naprej to, kar pač ste.

drage članice, spoštovani člani sindikata zdravstva in 
socialnega varstva!

hvala, ker si upate del sebe žrtvovati za to, da drugi lahko 
živijo.

Vodstvo SZSV bolnišnice

Nekaj misli po dnevu žena in dnevu mučenikov…
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Cirila Gradišar

Moje prvo 
delovno 
mesto

pisalo se je leto 1967. bilo je moje zadnje 
šolsko leto, šolsko leto prve generacije šole 
za zdravstvene delavce (šzd) v novem mestu. 
pripravljala sem se na maturo in razmišljala 
o svoji prvi zaposlitvi. le kaj mi bo ponudila 
splošna bolnišnica, ko jim bom prinesla spri-
čevalo o zaključnem izpitu. od bolnišnice sem 
dobivala kredit za svoje šolanje in če se ne bi 
zaposlila pri njih, bi ga morala vrniti. ker smo 
bile vsakodnevno v bolnišnici na praksi, nam 
je bilo delo v njej poznano. tudi osebje nas 
je poznalo in kot medicinska sestra se nisem 
bala sprejeti dela na nobenem oddelku. 

odličnjakinjam  ni bilo potrebno opravljati 
zaključnega izpita, če so uspešno opravile 
praktični del, ki je v bolnišnici potekal tri dni. 
vsaka dijakinja je prevzela v celodnevno 
oskrbo enega pacienta, ga spremljala na vseh 
njegovih preiskavah in posegih in ga nego-
vala. po treh dneh je sledil  praktični preizkus 
pred komisijo, nato smo zagovarjale še stro-
kovni del nasprotne vsebine. moja pacientka 
je bila na kirurškem oddelku, zagovarjala pa 
sem interno medicino, pa tudi del slovenščine 
si moral opraviti vsaj s štirico. meni ni uspelo, 
ker sem pri slovenščini dobila oceno 3-4 in 
sem  morala opravljati zaključni izpit še iz 
ostalih predmetov. opravila sem dobro, 
čeprav se nisem pripravljala za preostali del. 
junija sem imela zaključni izpit, julija pa sem 
že nastopila službo. nobenih počitnic ni bilo.

leta 1965, ko je bila zgrajena nova bolnišnica, 
smo dijakinje šzd pred odprtjem kirurškega 
oddelka v njej postiljale postelje. v stari stavbi 
na levem bregu krke, kjer je prej domoval 
kirurški oddelek, pa so pričeli urejati prostore 
za novo pridobitev bolnišnice - orl oddelek. 
vse skupaj je trajalo do leta 1967, ko je bil v 
novem mestu orl oddelek odprt.  

letos, v mesecu februarju, je orl oddelek 
praznoval 50 let svojega obstoja. 

prvi predstojnik oddelka je bil zlatko marin, dr. 
med., spec. otorinolaringolog. na oddelku je 

Kotiček Nine Vidiček

ključni vrlini, ki sta potrebni v tem letu sta:

MILINA IN HARMONIJA

harmonija je moč združevanja in povezovanja vseh dobrih sil.

je resnični red vesolja.

brez harmonije sta telo in duša v vojni, kar povzroči uničenje.

duša, ki uživa harmonijo, je vesela in radostna.

dao modrost

                      

MODROSTI ŽIVLJENJA
To življenje je moje življenje, zavedanje tega je smisel življenja.

Zaustavimo kdaj svoj korak, ozrimo se okrog. 

Zazrimo se v dan in ga živimo.

Je pot, na kateri dobi naše življenje smisel? 

Je, čeprav ni najširša med potmi, ki bi jo radi.

Življenje naj ne bo roman, ki so nam ga dali, 

marveč roman, ki smo ga sami naredili.

Da šibko premaga močno, 

da se trdo umakne nežnemu, 

vemo vsi, a se po tem nihče ne ravna.

Potovanje dolgo tisoč kilometrov 

se začne z enim samim korakom, 

do tja, kamor je vredno priti, ne vodi nobena bližnjica.

Dve tragediji sta v življenju. 

Ena je, ko ne dosežeš želje svojega srca, 

druga, ko jo dosežeš.

Obstaja samo en način, da se dobro počutimo: 

naučiti se moramo biti zadovoljni s tem, kar nam je bilo dano 

in ne vedno zahtevati tisto, kar nam trenutno manjka.

Če človek svojim današnjim tegobam 

ne bi prištel še včerajšnjih in tudi jutrišnjih, 

bi bila sleherna usoda neznosna.

Kdor ni trpel, ne ve ničesar. 

Ne pozna niti dobrega, niti zlega, ne pozna ljudi, 

ne pozna niti samega sebe.

Človek je svoboden, ko se ničesar ne boji in ničesar ne želi.

neznan avtor 
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delal tudi specialist ciril kržan, dr. med.  orl 
oddelek je imel moški oddelek v zgornjem 
nadstropju stavbe, otroško sobo z 12 poste-
ljami v pritličju in ženski oddelek v prizidku. 
operacijska soba in oddelčna soba sta bili 
nasproti otroške sobe, zunanja ambulanta 
poleg sprejemne pisarne,  v kateri je bila 
administratorka majda hrastar. v operacijski 
sobi sta delala malči cujnik in jože cvelbar, 
na oddelku pa negovalke malči grandljič, 
pepca mali in Fanika gorenc. strežnica v 
operacijski sobi je bila kristina zupančič, na 
oddelku pa marija bečirovič, tončka merlin, 
anica hrovat, ivanka pirnat in pepca modic. 
glavna medicinska sestra oddelka je bila 
albinca sivec, oddelčna medicinska sestra 
pa ljubica glücks. julija leta 1967 smo na orl 
oddelku dobile svojo prvo zaposlitev dragica 
dolinar, poročena kržan, justi gole, nataša 
bambič in cirila gradišar. tega oddelka nisem 
bila vajena, saj tu nismo imeli prakse, toda vsi 
zaposleni so nas sprejeli z veseljem in moram 
reči, da smo bili čudovit kolektiv. pomagali 
smo drug drugemu, nihče ni nikdar rekel, tega 
ne bom, to ni moje delo. sama sem delala kot 
sobna medicinska sestra na vse treh enotah. 
naše mesto v nočni službi je bil hodnik pred 

otroško sobo, kjer sta bila dva trda stola. 
ker v sobah na ženskem oddelku ni bilo 
zvoncev, s katerimi bi nas pacient priklical, 
so bili obhodi zelo pogosti. če je bil pacient 
sprejet, kadar ni bilo administratorke, sem to 
delo opravila jaz, ker sem znala strojepisje. 
tudi v operacijski sobi sem kdaj pa kdaj na-
domeščala instrumentarko. 

ker ni bilo dvigala, moški oddelek pa v nad-
stropju, smo morali po strmih stopnicah nositi 
paciente iz operacijske sobe na nosilih, kjer 
so nam na pomoč priskočili tudi zdravniki. 
nič ni bilo hudega, tudi ko je bilo potrebno 
generalno čistiti ženski oddelek – »dratirati« 
parket,  stopili smo skupaj in delo je bilo hitro 
opravljeno. 

delo na orl oddelku mi je bilo zelo všeč. 
dogajale so se mnoge zanimive reči, za 
katere si ne moreš misliti, da se lahko zgodijo. 
v spominu je ostalo mnogo anekdot. naj 
povem eno: 

»bila sem v nočni službi, ko je na vratih 
pozvonilo. šla sem odpret, a pred vrati ni bilo 
nikogar, na kar sem zaslišala glas: «pomagajte, 
da se ne ubije!« pogledala sem proti tlom 

in zagledala moškega, ki je v naročju držal 
svojo ženo. tretjič je prišla rojevat. roke sem 
stegnila v njeno mednožje in otrok je pristal 
v mojih rokah. poskrbela sem, da je zajokal in 
rekla, naj položi ženo na tla, da bom poskrbela 
še za vse ostalo. a odgovor mamice je bil: »si 
bom umazala plašč.« no, pa jo je mož vseeno 
položil na tla, babica pa je opravila delo do 
konca. vse se je srečno izteklo.«

zadovoljna sem bila s svojim delovnim 
mestom na orl oddelku, saj je bilo delo zelo 
zanimivo, posegi raznovrstni, pacienti pa se 
me še danes spominjajo, ko me srečajo. eni so 
bili takrat otroci, drugi moje starosti ali nekaj 
let starejši. nikdar nisem dvomila v izbiro 
svojega poklica in danes, ko sem v pokoju, 
se z veseljem spominjam prijetnih trenutkov, 
preživetih v družbi dobrih sodelavcev na orl 
oddelku in kasneje na oddelku za patologijo 
in citologijo v citološkem laboratoriju. 

hvala vsem, ki boste brali o lepih trenutkih 
mojega službovanja, zaposlenim na orl 
oddelku pa vse čestitke in uživajte v svojem 
delu tako kot prvi dan nastopa službe. imejte 
se radi.

Fotografije so iz osebnega arhiva cirile gradišar.



39

besedo navdih slovar slovenskega knjižnega 
jezika razlaga kot ustvarjalno moč, domišlji-
jo, ki jo vzbuja pojav ali stvar, lahko ga črpaš 
iz narave in tudi hrane, to pa je tisto, o čemer 
želim nekaj napisati. recimo,  da sem ob 
novici, da bo vizita pričela ponovno izhajati,  
dobila nov navdih, o čem bom pisala. 

lansko leto sem imela to srečo, da sem 
doživela nekaj lepih dogodkov, najbolj pa 
se me je dotaknilo  kuharsko tekmovanje, 
ki ga vsako leto pripravlja revija Ženska, 

leta nazaj naša žena. ker sem pred leti 
večkrat sodelovala, me je urednica povabila 
k sodelovanju. tema kuhanja je bila “moja 
pokrajina, moj iziv,“ to pa je bil zame pravi 
navdih, ker imam resnično rada dobre jedi 
naših babic. na tekmovanje pa tokrat nisem 
odšla sama, temveč sem povabila snaho, jaz 
pa sem bila v vlogi pomočnika. ker sva iz 
predtekmovanja napredovali v finale, sva 
morali najin jedilnik nadgraditi. Finalno 
tekmovanje je bilo konec maja lanskega 
leta na gostinski šoli v zagorju, pokrovitelj 
tekmovanja  pa je bilo trgovsko podjetje 
lidl. 

v finalu nas je bilo osem tekmovalk. kuhale 
smo jedi iz  predtekmovanja. pripravili sva 
belokranjsko šaro, kašnato potico ali po 
domače “štulo,”  za konec pa še jabolčni 
zavitek v srajčki, postrežen s svežimi 

Danica Jožef

Za navdih
gozdnimi jagodami. ocenjevalna komisija 
je štela štiri člane. glavni ocenjevalec je bil g. 
tomaž kavčič iz dvorca zemono, ostali trije 
člani pa urednica revije Ženska, profesorica 
praktičnega pouka na gostinski šoli in obi-
skovalec prireditve. 

v dveh urah sva morali pripraviti kvašeno 
testo z nadevom (spodaj sledi recept), 
pripraviti vso zelenjavo in nadev za jabolčni 
zavitek. priznam, da so dovolili uporabiti 
kupljeno vlečeno testo, sicer pa so ocenjevali 
sam potek priprave, izvirnost, upoštevanje 
sodobnih prehranskih načel, okus jedi in 
videz.  v finalu je bilo 8 tekmovalk iz različnih 
slovenskih krajev. v kulinarki velja pravilo, 
da gre k dobri hrani dobro vino, za kar je 
poskrbel prijazen  lidlov sommmelier. midve 
z anjo sva uspeli v dveh urah pripraviti najin 
jedilnik in ga na koncu tudi predstaviti. 
očitno je bilo vse v redu, ker sva zmagali.  
poleg nagrade v bonih smo prve tri tekmo-
valke dobile še tomaževo povabilo za obisk 
dvorca zemono, kjer smo poizkušale jedi iz 
tomaževe kuhinje. 

dvorec zemono smo zmagovalke obiska-
le na martinovo. vreme je bilo slabo, iz 
ljubljane do  vipave nas je ves čas spremljala  
burja z dežjem in snegom, nato pa nas je na 
vipavskem pričakalo sonce, kar je obetalo 
krasen dan. doživeli smo prisrčen sprejem 
in dodobra spoznali tomaževo kuhinjo. 
ob pozdravnem nagovoru je poudaril, da 
je za kuharja pomembno to, da se ti,  ko 
stopiš v shrambo ali pogledaš v hladilnik in 
vidiš neko sestavino, posveti v glavi, kaj bi 
iz tega  naredil. zato so jedi, ki nastanejo 
po navdihu, lahko čisto posebne in tudi 
enkratne. seveda pa je tudi druga možnost, 
da kuhaš po receptu, a vseeno  narediš nekaj 
drugače. jaz običajno uporabim to drugo 
možnost, sem pa od srečanja s tomažem 
tudi že poskusila z navdihom in je šlo. po 
vsem tem sva se z anjo odločili, da bova še 
kdaj skupaj kaj skuhali. 

ker sem doslej vedno pisala o receptih, ki 
sem jih prej preizkusila, vam sedaj priporo-
čam, da poskusite pripraviti najin jedilnik, 
pa čeprav ne bo to vaš navdih.

 razglasitev rezultatov

 danica jožef med tekmovanjem

dober tek
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pripravile bomo: belokranjsko šaro, 
kašnato potico in za sladico jabolčni 
zavitek v srajčki;

Belokranjska šara
za enolončnico potrebujemo (za 4 
osebe): 4 olupljene in na kocke nare-
zane krompirje, dva rumena korena, 
prav tako narezena na kocke ali 
kolobarje, 1 večjo kolerabo, narezano 
na kocke, po želji rdeč korenček, tudi 
narezan na kocke in skodelico kuha-
nega fižola. za okus dodamo lovorjev 
list, čebulo, česen, kumino, sol, poper, 
nasekljan peteršilj, po želji lahko malo 
rdeče paprike, seveda pa še maščobo 
(olje, mast, itd.). belokranjci upora-
bijo še kos prekajenega mesa, da 
je bolj okusno, poleg pa postrežejo 
krompirjevo potico. no, jaz sem nare-
dila drugače in sem jo pripravila brez 
mesa, ker je bila poleg kašnata potica, 
kjer je v nadevu prekajeno meso. 

priprava: na maščobi pražimo čebulo 
in česen, nato dodamo narezano 
zelenjavo, razen fižola in krompirja. 
ko je šara napol kuhana, dodamo 
krompir in na pol kuhan fižol ter vse 
skupaj skuhamo do konca, da se 
sestavine zmehčajo. jaz ne delam podmeta, 
ampak  raje polovico kuhanega krompirja 
pretlačim, da se jed zgosti, nato pa z žličko 
paprike, soljo, poprom in peteršiljem jed 
začinim do konca. 

Štula – kašnata potica
kašnata potica je sicer znana na dolenjskem, 
vendar je njen izvor dobre polje. gospodinje 
so jo pripravljale ob večjih praznikih ali ob 
večjih kmečkih opravilih (npr. košnji). potica 
je zelo izdatna.

za testo potrebujemo: 75 dag bele moke, 
3 dcl mleka, 1 dl smetane,10 dag masla, 2 
rumenjaka, 1 kvas (42 mg), žlico sladkorja. 
za nadev pa potrebujemo: kos prekajene 
svinjine (okoli 50 dag), 30 dag kaše, 2 jajci, 1 
čebula, 5 strokov česna, šop peteršilja, ščep 
majarona, sol, poper.

priprava: za testo zmešamo rumenjake, toplo 
mleko, smetano in sol. kvas pripravimo iz 
nekaj žlic mleka, moke in žlice sladkorja, 
pustimo da malo haja, nato pa zlijemo v 
moko, premešamo, dodamo ostale zmešane 
sestavine in dobro pregnetemo ter pustimo, 
da testo naraste. 

za nadev je potrebno skuhati prekajeno 
meso, v vodi, kjer se je kuhalo meso, skuhamo 
proseno kašo, vendar ne preveč. kašo nato 
odcedimo, dodamo na koščke narezano 
meso, jajci, drobno sesekljano čebulo in 
peteršilj, majaron, strt česen, posolimo in 
popopramo ter dobro premešamo. nadev 
namažemo na razvaljano testo, zavijemo 
in položimo v pekač ter spečemo (okoli 60 

minut pri 180˚c, ventilatorska pečica). 
preden je potica pečena, jo prelijemo 
s smetano. kašnata potica je najboljša 
še topla. 

Jabolčni zavitek v srajčki 
je bil moj navdih, zato zanj ni poseb-
nega recepta. potrebujemo zavitek 
vlečenega testa, nekaj žlic masla, 
skuto, jajce, jabolka, rozine, vanilij, 
cimet, klinčke, poleti  jagode, sedaj 
pa lahko karmelizirate sesekljana 
orehova jedrca. 

priprava: po dve plasti testa razrež-
mo na večje kocke, jih premažmo s 
stopljenim maslom, sestavimo po 
dve plasti ter položimo v model za 
mafine. nato zmešmo skuto z jajcem, 
lahko dodamo malo jogurta ali kisle 
smetane, dodamo namočene rozine, 
vanilij, cimet, po želji malo sladkorja in 
limoninega soka. po eno žlico nadeva 
damo v modelčke in nato pri 180˚c 
pečemo okoli 10-15 minut, robovi 
testa morajo postati zlato rumerni. 

med tem pripravimo nadev iz jabolk. 
pol kilograma jabolk naribmo in 
dušimo na maslu (5 dag) ali kokoso-
vem olju, potresemo z žlico sladkorja 

in z začimbno mešanico za jabolčni zavitek 
(cimet, vanilij, klinčki, kardamon, ingver). 
ko je testo s skutnim nadevom pečeno,  
dodamo  dušena jabolka (eno večjo žlico)  
in po vrhu potresem o npr.  sveže poslad-
korjene  gozdne  jagode, v zimskem času 
pa na karamelu prepražene orehe. srajčke 
postrežemo v papirnatih ovitkih za mafine. 
najbolj teknejo topli. dober tek!

 zmagovalki s tomažem kavčičem

 jabolčni 
zavitek v 
srajčki
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Katja Stopar

Jubilanti in nagrajenci preteklega leta
Ob koncu lanskega leta je bolnišnica za zaposlene organizirala tradicionalno prednovoletno 
srečanje, na katerem so zbrane pozdravili direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan, strokovni 
direktor prim. Milivoj Piletič in v. d. pomočnice direktorice za zdravstveno nego Simona 
Volf. V svojih  nagovorih so se dotaknili sprememb, ki so v iztekajočem letu zaznamovale 
delovanje bolnišnice, predstavili so načrte za prihodnje leto ter hkrati vsem zaželeli uspešno 
in dobro medsebojno sodelovanje v prihodnjem letu. 

na srečanju je prejelo jubilejne nagrade in 
priznanja kar 86 jubilantov, podeljene so 
bile 3 plakete bolnišnice, trije sodelavci pa 
so prejeli priznanje za znanstveni naslov.

večer so popestrili igralci kulturnega društva 
špas teatra lado bizovičar, jaša jamnik in 
jernej čampelj s komedijo slovenska litera-
tura od a do Ž. 

po končanem srečanju so vsi navzoči v 
sproščeni in prijetni družbi sodelavcev, 
izbrani hrani in s kozarcem pijače nazdravili 
prihajajočemu letu.

 dvorana ... občinstvo ... kulturni program
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berk miha
bon tanja
davidović adisa
denkovski maja
Fursova tatiana
guštin zaletelj katarina
hozjan irena
hudoklin anja
jazbinšek jana
kavšek klavdija
kocjančič andreja
kolenc matej
krevs silva

novak andreja
oberč alenka
pašalić greta
peterle helena
peterle svjetlana
planinšek karolina
potokar simon
softić sedin
šeničar vanja
taraniš zdenka
vidmar petra
vučković jana
Žulič helena

krištof rovšek nataša
kuhar andreja
kulovec anita
kužnik dunja
lavrič marjana
lenič darja
makše urška
mede lea
mežan anja
miletić sara
mioč nenad
moravec stegne helena
mravinec sinur katja

Priznanje za 10 let dela so prejeli:

 slavnostni govorniki ...
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Priznanje 
za 20 let 
dela so 
prejeli:
Bogovac Vesna
Božič Tatjana
Dvojmoč Natalija
Glavan Darja
Globokar Mira
Grden Jožica
Iskra Blaž
Kavšček Mateja
Medle Marko
Medle Brigita
Milinković Dragan
Mohar Milan
Novak Lidija
Stražišar Branka
Stubler Robert
Špilek Barbara

cesar darja
cvetan danijela
golob irena
jakovljević dragica
jakše darinka
jarnevič goran

kepa marta
knez orijana
kralj damjana
malić slobodanka
martinšek maja
mijajlović stanislav

miklič metka
papež jožica
potočar irena
ristić suzana
rojc brigita
smolič sonja

Priznanje za 30 let dela so prejeli:
stangel rozalija 
šabanović verida
trlep jerneja
Žefran marija
Žulič Milena
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Priznanje 
za 40 let 
dela so 
prejeli:
Gačeša Mara
Lukić Mira
Majcen Sonja
Novak Mira
Pirnar Jožica
Podjed Majda
Ravbar Danijel
Struna Nada
Zorko Anica

Bojana Kolin
diplomirana medicinska sestra bojana kolin 
je po končani gimnaziji v novem mestu 
nadaljevala študij na višji šoli za zdravstvene 
delavce v ljubljani. kot višja medicinska sestra 
se je leta 1985 zaposlila v splošni bolnišnici 
novo mesto, kjer je najprej delala na različnih 
odsekih kirurškega oddelka, od leta 1999 
naprej pa je članica tima v enoti intenzivne 
terapije. ob delu je diplomirala na visoki zdra-
vstveni šoli v mariboru in si pridobila znanja 
in naziv diplomirana medicinska sestra. 
v lanskem letu je praznovala 30 let dela v 
splošni bolnišnici novo mesto. 

bojana je že več let predavateljica in licenci-
rana izpraševalka prve pomoči pri območni 
enoti rk v novem mestu, od leta 2010 je 
za isto strokovno področje članica izpitne 
komisije  na strokovnih izpitih pripravnikov 
zdravstvenih tehnikov v bolnišnici. v bol-
nišnici je tudi aktivna članica komisije za 
spremljanje katetrov in članica bolnišnične 

inventurne komisije, sodeluje v regijskem 
društvu medicinskih sester, babic in zdra-
vstvenih tehnikov, kjer je bila več let članica 
izvršilnega odbora.

pri svojem vsakdanjem delu  uporablja znanje, 
pridobljeno v času šolanja in ga povezuje z 
bogatimi izkušnjami 30 - letnega dela s paci-
enti. vsak dan se srečuje z najtežje obolelimi, 
ki so na videz v brezizhodnem položaju in 
se skupaj z njimi trudi, da s sodelovanjem 
in prizadevanji  iztržijo najboljši možni izid 
zdravljenja. zaveda se, da za pacienti stojijo 
njihovi najbližji in je tudi od njihovega sode-
lovanja odvisno, kako se bo pacient počutil in 
v kakšno oporo mu bodo, zato jih spodbuja, 
da se ne ustrašijo izzivov.

bojana ve, da brez sodelovanja v timu ni 
uspeha in da mora vsak član zdravstvenega 
ali negovalnega tima po svojih najboljših 
sposobnostih, zmožnostih in z največjo 
mero znanja sodelovati z ostalimi. posvetuje 
se s kolegicami in kolegi, jim posreduje svoje 

znanje in zaznavanja o pacientu, predlaga 
drugačne možnosti tistim, ki to potrebujejo 
za kakovostno in varno obravnavo pacienta. 
rada se pošali in tako poskrbi za dobro 
vzdušje v timu. vedno priskoči na pomoč, 
naj bo na službenem ali zasebnem podro-
čju. sodelavci in pacienti jo spoštujejo in ji 
zaupajo. pogumno gre čez čeri življenja in je 
medicinska sestra s srcem na pravem mestu.

Ana Pekez
medicinska sestra ana pekez se je po maturi 
na novomeški srednji zdravstveni šoli leta 
1979 zaposlila na internem oddelku sb 
nm. Že na začetkih njene poklicne poti so 
jo sodelavci prepoznali kot vestno, marljivo 
in skrbno medicinsko sestro. v letu 1984 je 
dobila povabilo za delo na odseku za dializo, 
kjer je zaposlena še danes. 
Za priznanje bolnišnice so jo sodelavci 
predlagali zaradi:

Najvišje priznanje, plaketo 
bolnišnice, so prejeli:

mi - vi - oni
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•	 dolgoletnih aktivnosti pri razvoju in 
oblikovanju zdravstvene in negovalne 
dokumentacije na odseku,

•	 pomoči mlajšim sodelavkam pri 
oblikovanju specifične dokumentacije 
za posamezna področja zdravstvene 
nege na dializi,

•	 aktivnega dela pri organizaciji 
strokovnih srečanj s področja 
nefrologije, dialize in transplantacije v 
regijskem in državnem merilu,

•	 njene aktivne vloge pri oblikovanju 
zbornikov predavanj strokovnih srečanj.

ana je marljiva in redoljubna sodelavka. 
spremembe pri organizaciji dela in nove 
delovne zahteve, ki pri mnogih sodelavcih 
povzročajo stres, zanjo pomenijo izziv, ki se 
ga ne ustraši. na sestankih odseka ali v nefor-
malnih pogovorih osebja pomaga pri iskanju 
novih, boljših rešitev, pa naj bo to na področju 
organizacije dela, tehničnih problemov pri 
zdravljenju z dializo ali pa pri posodabljanju 
dokumentacije na delovnem področju dialize.

z delom na računalniku se je prvič srečala 
ravno na svojem delovnem mestu. izkazalo se 
je, da ji osvajanje novih računalniških znanj ne 
povzroča nikakršnih težav. ravno nasprotno, 
z veseljem je opravila marsikatero nalogo, pri 
kateri je bila potrebna pomoč računalnika. 

zato so jo spodbujali pri pridobivanju novih 
znanj s področja informacijske tehnologije in 
jo vedno pritegnili k sodelovanju pri obliko-
vanju dokumentacije na odseku za dializo ter 
tudi širše - v okviru celotne bolnišnice. med 
prvimi je osvojila vsa znanja o računalniških 
programih Birpis in Lirvin in bila tudi aktivno 
vključena v oblikovanje informacijskega 
sistema na nivoju bolnišnice. pridobljeno 
znanje in izkušnje je z veliko energije in 
potrpežljivosti posredovala sodelavcem. 
njene z leti pridobljene veščine na področju 
informatike še danes rešujejo vsakdanje 
zagate na tem področju. 

vzpostavila je dokumentacijo za delo in 
nadzor cepljenja na odseku. bila je med prvimi 
v projektu izdelave zdravstvene in negovalne 
dokumentacije za delo na dializi. glede na 
potrebe stroke je vsa leta dokumente dopol-
njevala in posodabljala. aktivno sodeluje pri 
preprečevanju bolnišničnih okužb na odseku, 
njena zasluga je tudi dokumentacija s tega 
področja. statistična obdelava podatkov ji 
nikoli ni povzročala težav, zato se sodelavci 
vedno obrnejo nanjo, ko je potrebno obliko-
vati letna poročila.

pri delu na dializi se kolektiv vsakodnevno 
srečuje z uvajanjem novosti in v okviru danih 
možnosti sledi razvoju tehnologije. vse to 

ani predstavlja izziv in ji daje potrditev, da je 
na pravem delovnem mestu. za uresničitev 
inovativnih idej ji ni žal porabiti dragocenih 
ur prostega časa, zato smo prepričani, da si 
zasluži predlagano priznanje.

Darinka Ucman
darinka ucman je po končani osnovni šoli 
leta 1979 kot petnajstletna deklica postala 
strežnica na otorinolaringološkem oddelku 
bolnišnice in to delo zelo vestno opravlja še 
danes.  

v delovnem timu orl oddelka je resnično 
dragocena sodelavka, ki jo odlikujejo poš-
tenost, delavnost, skromnost, natančnost 
in  zanesljivost. kljub težkim situacijam, ki 
so spremljevalke njenega življenja, je ostala 
optimistka, s svojim nalezljivim smehom zna 
priklicati dobro voljo na obraze sodelavcev, 
ob tem pa ne pozabi na paciente in sode-
lavce ostalih oddelkov.  empatično pristopa 
do sočloveka, je preprosta, humana, njene 
iskrene besede  najdejo pot do vsakega srca. 
preprosto - je človek z veliko začetnico.

darinka je delavka stare šole. ne tarna, ne 
kritizira, delo pač opravi. njeno natančnost 

 Nagrajenke, 
prejemnice 
plakete bolnišnice
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v operacijski sobi  potrjujejo tudi vsakoletni 
neoporečni izvidi vzorčenja operacijske sobe. 

v več kot 35 letih dela je doživljala številne 
spremembe in hiter razvoj skrbi za pacienta 
ter se veselila napredka. kljub temu se z nos-
talgijo spominja časov, ko pri delu še ni bilo 
toliko hitenja, papirjev in računalnikov, ampak 
so v kolektivu družno skrbeli za paciente in res 
zgledno sodelovali, se pogovarjali, poslušali 
in dogovarjali. sodelavci so bili njena druga 
družina, odnosi zgledni, zato je v delovni dan 
kdaj pa kdaj vpletala šale in različne domislice, 
ki so vsem popestrile naporni delovnik. 

še danes sodelavce razvaja s prvo jutranjo 
kavo in pecivom, za katerega je prava 
umetnica. 

delovne in druge življenjske izkušnje so 
jo oblikovale v močno osebnost. težave, s 
katerimi se je pogosto srečala, ji niso vzele 
poguma, pogumno jim je kljubovala ter iz 
vsake  preizkušnje odšla močnejša. danes ima 
čudovito družino, dva otroka in vnukinjo, na 
katero je neizmerno ponosna.

čeprav se je marsikaj spremenilo, je darinka 
ostajala ista -  dobra , zaupljiva sodelavka, s 
katero rad popiješ kavo, ji zaupljivo odpreš 
svoje srce ter srkaš nasvete iz njene bogate 
zakladnice življenjski izkušenj.

sodelavci v operacijskih prostorih orl 
oddelka si še ne znamo predstavljati, kako 
bo brez nje, ko se bo upokojila. velik dar je 
imeti takšno sodelavko in naj bo priznanje 
bolnišnice naša skromna zahvala za vse, kar 
je v dolgih letih vestnega dela podarila orl 
oddelku.

Za dosežen 
znanstveni naslov 
v letu 2016 so 
prejeli priznanje

Matej Kolenc
Dr. Matej Kolenc, dr.med., specialist nevro-
logije, je pridobil akademski naslov doktorja 
znanosti potem, ko je na medicinski fakulteti 
univerze v ljubljani uspešno zagovarjal dok-
torsko nalogo z naslovom: „motnje mokrenja, 
iztrebljanja in spolnosti pri nosilcih gena za 
huntingtonovo bolezen.“

Klemen Bedenčič
Dr. Klemen Bedenčič, dr.med., specializant 
ortopedske kirurgije,  je pridobil akademski 
naslov doktorja znanosti potem, ko je na 
medicinski fakulteti univerze v ljubljani 
uspešno zaključil univerzitetni doktorski 
študij 3. stopnje biomedicina in zagovarjal 
doktorsko nalogo z naslovom:  „vpliv anti-
biotične ob-operativne zaščite na rezultat 
bakterijskih kultur vzorcev tkiva odvzetih ob 
revizijskih operacijah ortopedskih vsadkov.“

Robert Mulh
Mag. Robert Mulh, specialist plastične, 
rekonstrukcijske in estetske kirurgije, je na 
medicinski fakulteti univerze v ljubljani 
zaključil univerzitetni znanstveni podip-
lomski študij biomedicina ter zagovarjal 
magistrsko nalogo z naslovom: „primerjava 
endoskopske operacije sindroma zapestne-
ga prehoda z minimalno invazivno odprto 
tehniko.“

 Nagrajenci, 
prejemniki 
posebnih priznanj 
bolnišnice za 
znanstvene nazive

mi - vi - oni

Fotografije: Foto life, novo mesto
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Jožica Majcen

Srečanje upokojencev bolnišnice
Ko leto mine, obesimo 
nov koledar, ugasnemo 
novoletne lučke in se ozremo 
nazaj. Naj je bilo leto dobro 
ali slabo, v glavnem je minilo 
hitro. Tako razmišljamo 
upokojenci. Kljub temu pa 
imamo veliko načrtov in 
pričakovanj.

prav tako kot minula leta nas je tudi 
letos razveselilo vabilo na srečanje 
upokojencev v bolnišnici. tega se 
vedno veselimo, saj se imamo obi-
čajno lepo s tistimi, s katerimi smo 
bili v času službovanja in imamo 
srečo, da nismo pozabljeni niti 
sedaj, ko smo v pokoju.

ob prihodu so nas sprejeli nova 
direktorica, nov strokovni direktor 
in v.d. pomočnice direktorice za 
zdravstveno nego. direktorica doc.
dr. milena kramar zupan nas je v 
uvodnem nagovoru seznanila z 
dogajanjem in pridobitvami 
bolnišnice v minulem letu ter z 
njenimi načrti za naprej. sledili so 
pozdravni nagovori strokovnega 
direktorja prim. milivoja piletiča in 
v.d.pomočnice direktorice za zn 
simone volf. manjkala niso niti 
novoletna voščila in dobre želje 
za prihajajoče leto.

za pravi »gušt« je že med nagovori poskr-
bela glasbena etno skupina pusjebʹn gušt, 
ki nam je zapela nekaj znanih primorskih 
pesmi iztoka mlakarja. pripravili so prijetno 
vzdušje – bili so zares dobri.

pozabljeni niso bili tudi tisti, ki so minulo 
leto praznovali visok okrogli jubilej – 80 ali 
90 let. od direktorice so dobili darilo, objem 
in fotografiranje za spomin.

po pripravljenem programu nas je čakala 
večerja. tudi tokrat so se naše kuharice izka-
zale. še vedno dobro kuhajo.

V lanskem letu so 80 let dopolnili naši 
nekdanji sodelavci:

ljubica čordaš ciril hudoklin

albina judež marija judež

rozalija kastelic alojzija korevc

stanko ković alojzija markovič

marija mevžek jelka plaper

zorka struhar ana tekstor

ana tramte ivanka zaletelj

90 let življenja so dopolnili:

angela pavec

olga šketelj

anica viktorovski etno skupina pusjebʹn gušt

 direktorica z 90-letno angelo pavec

kot običajno smo zelo veseli ko pridemo, na 
koncu pa se nam kar hitro mudi in se prične-
mo pripravljati na odhod. kljub temu smo se 
naklepetali in se imeli lepo.

Hvala za povabilo, hvala za prijetno druže-
nje, hvala za res lep večer in komaj bomo 
čakali naslednjega povabila.
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Breda Benkič

Sindikati so pomembne in družbeno 
vplivne organizacije
Skupni imenovalec vseh 
najbolj perečih tem, s 
katerimi se sindikati 
ukvarjamo, je ne vedno 
dovolj opažen in ne vedno 
dovolj v središču – SOCIALNI 
DIALOG. 

slovenija potrebuje močne sindikate zato, da 
se upre  neoliberalni politiki in nadaljnjemu 
zmanjševanju delavskih in socialnih pravic. 
pravica do sindikalnega organiziranja je 
temeljna človekova pravica na podlagi pro-
stovoljnega včlanjevanja. 

Sindikat potrebuje tebe in 
ti potrebuješ sindikat!
pogajalska moč sindikata je odvisna od 
članstva. velika razlika je, ali na demonstra-
cijah sodeluje deset tisoč ljudi ali tisoč, ali 
se pogajaš za kolektivno pogodbo in višjo 
plačo v imenu deset tisoč ali tisoč članov, ali 
v zavodu stavka deset članov ali večina za-
poslenih članov sindikata. sindikat potrebuje 
vsakega delavca, ker mu s tem raste moč. če 

se zmanjša delež včlanjenih, se silovito poveča 
tekma proti dnu za slabšo plačo in pogoje.

vsak delavec sindikat potrebuje za zaščito 
svojih pravic, ki izhajajo iz socialnega spo-
razuma. vendar se nekaterim zdijo pravice, 
ki jih uživajo, samoumevne. kot luč, ki gori 
v sobi, dokler je ne ugasnemo. potem ni več 
samoumevno, da gori. te pravice so bile 
ohranjene zaradi našega sindikalnega boja!

vsak zaposlen bi se moral vprašati: kaj bi 
bilo, če ne bi bilo sindikata? tistim, ki se jim 
zdijo pravice tako samoumevne, dane od 
boga, morda od dobrohotne vlade ali od do 
delavcev dobrodušnih delodajalcev, bodo 
morda prišle prav informacije o delu sindikata. 
z njimi seznanjam  članice in člane ter ostale 
zaposlene, ki se nam boste pridružili.

Zaradi sindikalne moči smo v pogajanjih 
skozi leta ubranili:
•	 višino odpravnine, 
•	 povračilo stroškov za malico ter potne 

stroške,
•	 dodatek na delovno dobo,
•	 dopust, ki traja dlje kot 4 tedne,
•	 regres za letni dopust, ki presega 

znesek minimalne plače,

•	 vlogo in naloge sindikata na področju 
delovnih razmerij,

•	 delovno pravni položaj oziroma varstvo 
članov,

•	 pravilo, da kolektivna pogodba določi 
pravice, ki so ugodnejše za delavca, kot 
jih določa zakon in še...

Ostale prednosti članstva v Sindikatu 
Zdravstva in Socialnega Varstva
•	 pomagamo pri uveljavljanju pravic iz 

delovnega razmerja,
•	 nudimo brezplačno pravno pomoč pri 

reševanju problemov na delovnem 
mestu,

•	 enakovredno lahko sodelujete v 
organih sindikata v vseh oblikah 
delovanja in se vključite v pogajanja pri 
dograjevanju kolektivne pogodbe,

•	 v našem glasilu obtok dobite koristne 
informacije o vaših osebnih in naših 
skupnih naporih za dosego cilja,

•	 pomagamo pri reševanju gmotnega 
položaja iz solidarnostnih sredstev,

•	 pomagamo pri vlogah za višje jubilejne 
nagrade in dodelitev solidarnostnih 
pomoči,

•	 omogočamo najem povratne pomoči 
iz sredstev sindikalne članarine, 
ugodnih kreditov na delavski hranilnici 
in dodatno varčevanje po vaših 
zmožnostih,

•	 s člansko kartico lahko koristite popuste 
na več prodajnih in storitvenih mestih 
po sloveniji,

•	 nudimo vam cenejše letovanje, nakup 
kopaliških, smučarskih in gledaliških 
kart, obisk rekreacije, športnih 
tekmovanj in izletov, prispevamo ob 
smrti svojcev, darilo ob upokojitvi...

kot sindikalna zaupnica zavoda sem ponosna 
na vse vas, ki aktivno sodelujete pri reševanju 
težav in delu sindikata. na naš predlog se je 
preteklo leto v zavodu sprejel pravilnik o ino-
vacijah in izboljšavah, dosegli smo poplačilo 
nad ur za nazaj, sodelovali na sestankih z vod-
stvom, se udeležili uspešnih demonstracij pred 
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vladno palačo v ljubljani za ohranitev dialoga 
in za dostojne plače, vam nudili pravno pomoč 
in odgovore, pisali različne vloge, reševali vaša 
gmotna vprašanja, organizirali izlete, pohode, 
ugodnejše obiske kulturnih prireditev, term, 
različnih rekreacij, tretjič zapored zmagali na 
športnih igrah v umagu in prejeli že drugi 
prehodni pokal v trajno last in še in še...

veliko med vami je takšnih, ki plačujete 
članarino več let in niste nikoli potrebovali 
(hvala bogu) brezplačne pravne pomoči ali 
drugih uslug sindikata. ste pa s tem pomagali 
vsaj enemu delavcu, da je s sindikalno pravno 
pomočjo dobil tožbo na sodišču. to je eden 
od elementov solidarnosti. ni samo pravna 

in solidarnostna pomoč tista, za katero gre 
veliko sredstev iz članarine. če želi sindikat 
„parirati“ delodajalcem in vladnim službam v 
pogajanjih, mora imeti dobre strokovnjake in 
jih ustrezno plačati, če jih želi obdržati.

torej, biti ali ne biti član sindikata?  tu smo po-
vezani v bolnišnici največji sindikat zdravstva 
in socialnega varstva slovenije.

da pa bomo doseženo v prihodnje ohranili, 
potrebujemo tudi vas, ki še niste člani, 
mlade sodelavce, zaposlene po pogodbah 
za določen čas ali kot redno zaposlene.

v sindikatih se zavedamo odgovornosti oh-
ranitve socialnega dialoga in demokratične 

družbe. v nasprotnem primeru bodo delavke 
in delavci prepuščeni na milost in nemilost 
liberalnemu modelu kapitalizma, socialna 
država pa bo le še mrtva črka na papirju.

sindikalna pisarna (tel. 697) je odprta:  
•	 v sredo in četrtek    od 8.00 – 15.00
•	 v petek                        od 9.00 – 15.00

za nujne primere sem dosegljiva na tel: 031 
225 702 (predsednica szsv breda benkič) 
oziroma po e – pošti: breda.benkic@gmail.
com. 

veseli bomo vašega sodelovanja, vaših kritik, 
predlogov in pobud.

Marjanca Čegovnik

Dobrodelne Mezzike
vokalna skupina mezzo pod vodstvom prof. 
barbare lotrič v glasbenem prostoru deluje 
od leta 2010. vse od ustanovitve dalje se 
redno pojavlja na koncertnih odrih in pri-
reditvah, kjer se predstavlja s pestro izbiro 
programa najrazličnejših glasbenih obdobij 
in zvrsti. vse od prvega samostojnega kon-
certa leta 2011 redno organizira tematske 
koncerte, na katerih predstavi svoje delo. k 
sodelovanju vabi uveljavljene pevske zasedbe 
in instrumentaliste, s katerimi soustvarja 
glasbene večere, polne zvokov slovenskih 
ljudskih, sodobnih slovenskih in tujih skladb, 
popularne ter filmske glasbe.

v letu 2015 so pevke obeležile petletnico 
delovanja z odmevnim koncertom popu-
larne glasbe, na katerem so moči združile z 
dolenjskimi glasbeniki, skladateljema alešem 
makovcem in tomažem burkatom ter 
fotografom robertom kokolom. koncert in 
spremljajoča fotografska razstava sta imeli 
dobrodelno noto, vsa zbrana sredstva so bila 
podarjena društvu downov sindrom, centru 
za zgodnjo obravnavo novo mesto. 

svojo kakovost izboljšujejo tudi na pevskih 
revijah in tekmovanjih, s katerih se vsakič 
vrnejo z vidnimi uvrstitvami. eno takih se je 
v oktobru 2016 odvijalo v slovaški prestolnici. 

udeležile so se 4. mednarodnega zborovske-
ga festivala bratislava cantat, kjer so nastopile 
kar v dveh kategorijah – ženski zbori in 
sakralna glasba a cappella. iz bratislave so 
punce prinesle zlato plaketo za prvo mesto 
med ženskimi zbori ter srebrno priznanje v 
kategoriji sakralna glasba a cappella!

ker delovanje skupine temelji tudi na odprtosti 
src, v mesecu decembru nikoli ne pozabi na 
bolne in onemogle. pevke jih vsako leto  obiš-
čejo v domu za ostarele in v splošni bolnišnici 
novo mesto na internem in pljučnem oddelku 
ter jim s pesmijo olajšajo bolečino ter privabijo 
občutek bližine in topline domačega okolja. 

 Vokalna skupina Mezzo v bolnišnici
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Prašički so naj-
boljši, kadar jih 
spečeš sam

Metka Kovačič in Lilijana Barun Čop

Utrinki z  otroškega oddelka

Prazniki na otroškem oddelku
poleg daril, ki so jih vsi otroci prejeli v dar od prvega dobrih 
mož v veselem decembru, smo poskrbeli, da je praznični 
mesec tudi zadišal. tokrat smo pekli dišeče, dobro rejene, 
slastne, hrustljave… prašičke. pojedli smo tudi ušesa! kako 
so otroci pri peki uživali, presodite iz fotografij.

Kamišibaj 
decembra so otroci uživali v prav posebnem  dogodku. obiskala jih 
je ga. tatjana grabrijan, priznana ustvarjalka, lutkarica in kamišibaj-
karica – pripovedovalka zgodb ob malem gledališču in premikajočih 
se ilustracijah, ki tečejo vzporedno z zgodbo.  predstavljene zgodbe, 
pesmi in ilustracije so otroke tako prevzele, da je bilo njihovo navdu-
šenje neizmerljivo. spontano so se vključevali in iskrice iz njihovih 
radovednih oči so po-
menile, da je dogodek 
na vse male poslušalce 
deloval terapevtsko in 
kot zdravilo. tudi odrasli 
poslušalci nismo ostali 
ravnodušni.

Otroci so zavzeto pris-
luhnili Tatjani Grabrijan

Ustvarjali smo venčke
da novoletne jelke ne bi zeblo, smo ji  nadeli kapice, ki 
so bile še posebno tople, ker so nastajale izpod rok malih 
pacientov. obiskala nas je ga. danijela iz gg novo mesto, 
enota šmihel in nam pomagala ustvariti adventne venčke. 
dan smo zaokrožili z delavnico, ki so jo pripravila dekleta iz 
društva prostovoljk pikapolonice. otroci so k delu pristopili 
z veliko vnemo in ustvarjalnostjo. v soju novoletnih lučk pa 
so si ogledali še risanko jelenček niko. 

Pravljični  dan
preživeti decembrske dneve 
v bolnišnici ni mačji kašelj. 
obiskali so nas drugošolci iz 
oš toneta pavčka mirna peč. 
ob spremljavi učenk z igra-
njem na orffove instrumente 
so  uprizorili zgodbo dobri 
snežak. bili so res odlični, 
celo tako, da so priklicali 
samega dedka mraza. v 
dedkovem spremstvu 
je bil tudi čarovnik, ki je 
male paciente poklical 
za svoje pomočnike 
in jih naučil kar nekaj 
trikov. bilo je zelo lepo, 
čarobno in nepozabno, 
saj je dedek mraz še 
posebno pozoren do 
malčkov. pozdravi tudi 
tiste, ki zaradi bolezni ne morejo 
zapustiti bolniške postelje. 
darila nas bodo spominjala, da 
se je vse to res dogajalo.
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Zahvale 
danijeli jakše, tini praznik, katarini rakuša, jolandi knežević, ireni penca, renati parkelj, 
družini glavoč, nataši bratkovič, sonji struna, boru rostoharju, barbari snoj, damjanu 
novaku, svitu in niku jambrožiču, gospe kobe, prostovoljki tamari, nini tomše, jakobu in 
matevžu hvala, tinkari grum, gospodu mladenu ivičiću, sari in brini potisek, vrtcu labod, 
nini kramaršič, luyu liu in luman liu, nejcu in neži zoran, simoni sajovec, slavku merniču, 
darji krevs, aleksu in lani zver, nacetu in nuši, jasni kišak pajk, manci černe, leji, učencem 
3.b oš drska, družini bogovac, tanji kerin, nives pavlič, kiari mikec, barbari turk slak, jakobu 
in matevžu hvala, simonu in jakobu malnariču, lani kusič, tianu golobiču, bei bajuk, oš t. 
pavčka - vrtec cepetavček iz mirne peči, nacetu povšetu, aniti kulovec, anžetu andrejčiču in 
njegovi mamici katji, juliji in jakobu masnik, andreji mlakar, simoni sajovec, naju in lukasu 
čerčeku, nadji košir in maju zagorcu, tii, lauri in dušanu stojanovič, ani zanoški, jasni kišak 
pajk za likovne pripomočke, nastji knavs za didaktični material, knjige…
za podarjene knjige, piškote, sestavljanke in druge igrače se vsem iskreno zahvaljujemo. 
Posebna zahvala tokrat velja:
•	 družini zagorc iz vratnega pri šentjerneju, ki so nam polepšali veseli december s 

podarjenim ustvarjalnim materialom, 
•	 vrtcu čebelica, enota Živ-žav iz orehovice pri šentjerneju za veliko podarjenih 

plišastih igračk in ostalega,
•	 trgovini mak gazvoda za podarjene barvne tapete, s katerimi smo polepšali 

bolnišnične prostore na otroškem in orl oddelku, 
•	 vrtcu čebelica iz šentjerneja, ki so skupaj s starši zbrali toliko plišastih igrač, da nam 

jih še zlepa ne bo zmanjkalo. 
•	 lovru stuparju in njegovim staršem 

za podarjen invalidski voziček.
•	 tiskarstvu opara za pomoč pri izdelavi 

novoletnih voščilnic.
•	 društvu kmečkih žena iz šentjerneja za sodelovanje.
•	 vsem delavkam v pralnici za potrpljenje in prijaznost 

pri  pranju igrač.

Praznični obisk, 
čarobne vrečke in 
decembrski piškoti
toliko lepega se dogaja na našem otroškem 
oddelku, da lan včeraj kar ni želel domov! 
jelenček rudolf je otrokom pomagal nare-
diti vrečke, ki so jih naslednji dan napolnili 
s piškotki. bolni otroci so gnetli, valjali in 
oblikovali. kar naenkrat je oddelek omamno 
zadišal po domu in bližajočih se praznikih. 
obiskale pa so jih tudi prostovoljke szš 
pod mentorstvom ga. glorije šepec. s 
prostovoljnimi prispevki, pridobljenimi 
z decembrskega bazarja, so otrokom z 
oddelka kupile lepa darila. za takšna dejanja 
- božično kapo dol!

Članice Društva kmečkih žena 
Šentjernej pri malih pacientih
na otroškem oddelku je spet dišalo. tokrat so za to poskrbele članice 
društva kmečkih žena šentjernej. s svojo prisotnostjo in dobrotami so 
navdušile vse male paciente in jih popeljale v svet domačnosti. po njunih 
navodilih smo gnetli, pletli, oblikovali, pekli in na koncu tudi z veliko slastjo 
pojedli. tako so bolnim otrokom odvrnile misli od bolezni in jim polepšale 
dan.

gospe so tudi zelo prijetne sogovornice, povedale so nam marsikaj 
zanimivega o čebelah in medu in nam pokazale, kako se splete česen. 

vsi, ki smo bili prisotni, smo bogatejši, saj smo spoznali tako čudovite 
osebe, ki so si z veseljem vzele čas in nas obiskale. imeli smo se lepo.
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Irma Kumer 

novomeški skavti so želeli ta simbol miru 
ponesti tudi do zaposlenih in bolnikov v naši 
bolnišnici. tako so se  decembra oglasili in z 
besedami miru in dobrimi namerami skupaj 
z simbolom svetlobe obogatili delovni dan.

zaposleni iz nevrologije smo skupaj z bolniki 
skavte pričakali, z njimi prepevali, sprejeli 
njihovo poslanico in tople misli, da bi dan 
nadaljevali prijazno in toplo.

Luč miru iz Betlehema 
v SB Novo mesto
Luč miru iz Betlehema je dobrodelna akcija, ki poteka v 
Sloveniji že 26 let. Plamen Luči oznanja veselo sporočilo 
miru, povezanosti med narodi, sprejemanje različnosti. 
Prav v današnjem razburkanem svetu je to sporočilo 
pomembno ne samo prejeti, temveč ga tudi živeti.

mi - vi - oni

 “Tvoj dar me iz dneva v dan bodri,
 me greje, v meni vedno bolj živi.

 Z Božjo pomočjo gradiva mir,
 ki bo presegel vsak prepir.

 Okoli nas ljudje trpijo ob porazu,
živijo vsak v svojem mrazu.
 Res ni potrebe, da jih zebe,
 dajmo jim en košček sebe.”
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Ob koncu leta smo vas 
sindikati v  sodelovanju  s  
Turistično  agencijo  Palma 
prvo decembrsko soboto 
peljali na predbožični izlet. 
Tokrat smo obiskali  mestece  
na  morju.

benetke so zelo poznano obmorsko mesto, ki 
je nastalo v močvirni plitvi laguni in je grajeno 
na kolih. mesto benetke je razdeljeno na 116 
otokov, katere deli preko 300 kanalov ter 
povezuje 420 mostov. tako kot otoke so tudi 
mostove zgradili prebivalci sami. mostovi so 
del ponosa mesta ter dokazujejo bogastvo 
beneške republike. 

v osrčje benetk smo se z ladjico odpeljali iz 
pristanišča punta sabbioni. na trgu sv. marka 
smo si ogledali veličastno baziliko sv. marka, 
astrološko uro, ter zvonik campanille, ki je 
eden od simbolov mesta. prefinjena zuna-
njost doževe palače spominja na čipko, most 
vzdihljajev pa jo povezuje z zaporom, kjer je 
bil zaprt največji zapeljivec v zgodovini mesta 
- giacomo casanova.

Most vzdihljajev velja za najbolj romanti-
čen most v benetkah. vendar je bila usoda 
vseh tistih, ki so ga prisilno prečkali, vse prej 
kot romantična. ime je prispodoba za zadnji 
vzdihljaj svežega zraka, preden so zapornike 
odpeljali v zapor. 

v popoldnevu prostega časa smo si lahko 
privoščili samostojno raziskovanje, praznične 
nakupe in se popeljali z romantično gondolo.

Marjanca Čegovnik 

Benetke v soju prazničnih luči

obiskali smo
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Zdravje kot temelj socialnega in gospodar-
skega razvoja je odsev razmer v družbi skozi 
posamezna zgodovinska obdobja in tako 
predstavlja visoko vrednoto. 

skladno s temi načeli med nami raste interes vse 
večjega športnega udejstvovanja, kar se odraža 
tudi med zaposlenimi v splošni bolnišnici novo 
mesto, saj že vrsto let sodelujemo na športnih 
prireditvah tako v sloveniji kakor tudi v tujini. 
redno se udeležujemo delavskih športnih iger 
v mestni občini novo mesto, smo pobudniki in 
vsakoletni udeleženci športnih iger slovenskih 
bolnišnic, tekmujemo na mednarodnih igrah 
sindikatov zdravstva v umagu, posamezniki 
pa so del ekip, ki sodelujejo na različnih med-
narodnih tekmovanjih in zastopajo slovenske 
bolnišnice ali združenja.

z namenom kontinuitete in nadgradnje teh 
uspehov je bilo na pobudo takratne direktorice 
aprila leta 2012 ustanovljeno športno društvo 
splošne bolnišnice novo mesto, s pomočjo 
katerega smo zaposlenim v bolnišnici lahko 
ponudili nekaj več vsebin na področju športa 
in rekreacije.

Športno društvo  
Splošne bolnišnice Novo mesto

športno društvo je prostovoljno, samostojno 
in nepridobitno združenje zaposlenih v našem 
javnem zavodu in njihovih upokojencev, ki 
delujejo na področju športa in športne rekrea-
cije. sredstva za delovanje športnega društva 
pridobivamo iz naslova članarine, donacij in iz 
javnih sredstev. namen društva je organizirati, 
spodbujati ter uresničevati svoje skupne inte-
rese in aktivnosti na področju tekmovalnega, 
kakovostnega športa in športne rekreacije.

glede na izkazan velik interes koriščenja vadb 
in fitnesa smo za zaposlene v splošni bolnišnici 
novo mesto pridobili kar nekaj ugodnih mož-
nosti za športne aktivnosti. 

vsako sredo lahko brezplačno koristite 
športni center košenice za igranje bad-
mintona. dve igrišči sta vam na razpolago od 
18.30 do 20.00.

hop klub (vadbeni center cubus) in panter 
gYm (tuš novo mesto) lahko neomejeno 
obiskujete za 35€ mesečno, 4p (Fitnessclub 
novo mesto), rekreativni center simon 
(črnomelj) in Fitnes center klepec (trebnje) 
pa pri nakupu mesečne vstopnice z 20 % 
popustom.

v sodelovanju s sindikati smo poskrbeli še za 
mnogo drugih možnosti udeleževanja športnih 
aktivnosti.

Meseca junija so v Umagu 
že tradicionalno potekale 
mednarodne športne igre
športniki splošne bolnišnice novo mesto smo 
barve bolnišnice zastopali tako uspešno, da 
smo ponovno prvaki, prehodni pokal pa je po 
treh zaporednih zmagah s tem prešel v našo 
trajno last.

11. športne igre slovenskih 
bolnišnic
združenje zdravstvenih zavodov slovenije je na 
otočcu pripravilo 11. športne igre slovenskih 
bolnišnic. v prijetnem in športnem duhu se 
je sončno jesensko soboto pomerilo 21 ekip 
v 13 disciplinah. športniki splošne bolnišnice 
novo mesto smo osvojili 3. mesto. medalje in 
pokale je ob zaključku iger podelila direktori-
ca splošne bolnišnice novo mesto in članica 
organizacijskega odbora športnih iger milena 
kramar zupan. 

prejemniki medalj in pokalov po posamičnih 
disciplinah:
•	 1. mesto v badmintonu za moške: boris 

bele
•	 1. mesto v odbojki na mivki: ženska ekipa 

v sestavi nataša pirc, melanija grandovec, 
klara krvavica, sanja krist

•	 1. mesto v balinanju: moška ekipa v 
sestavi: iztok cesar, iztok cesar, milan rus, 
jože kovačič

•	 2. mesto v balinanju: ženska ekipa v 
sestavi: mateja jerman anica brulc, vida 
matuš, sanja krist

•	 3. mesto v odbojki na mivki: moška ekipa 
v sestavi: marko kobe, robi stubler, rok 
pucelj in andrej petaković

•	 3. mesto v košarki: moška ekipa v sestavi: 
Žiga dobravc, zoran davidovič, urban 
kovačič, goran topič

šport in rekreacija

 utrinki iz umaga
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šport in rekreacija

•	 3. mesto v nogometu: moška ekipa 
v sestavi: marko kobe, uroš benkič, 
lazar blagojevič, peter debevc, slaviša 
stanojevič, ivka branimir, miha božič, blaž 
jankovič

•	 3.mesto v plavanju: tanja tomšič 

istočasno so potekale delavske športne igre v 
kolesarjenju v organizaciji agencije za šport 
novo mesto, kjer je zdenka veršnik v a kate-
goriji osvojila zlato. športni dan smo zaključili 
ob večerji z družabnim srečanjem in plesnih 
ritmih ob zvokih dua carpe diem.

Delavske športne igre
56. sezona delavskih športnih iger (dši) 
novomeške občine je postregla s številnimi 
zanimivimi obračuni, predvsem pa je potekala 
v znamenju sodelovanja, povezovanja in tim-
skega duha. to so tudi vrednote, ki jim projekt 
dši kot edinstven v sloveniji sledi že vrsto let, 
v zadnjih letih pa mu je dodana še dobrodelna 
nota, kar je še toliko bolj pohvalno.

tekmovalni del dši v lanskem letu je bil izveden 
še pod okriljem agencije za šport novo mesto, 
ki pa je doživela »preobrazbo.« slovesnost s 
podelitvijo priznanj najboljšim v posameznih 
disciplinah v kc janeza trdine je tako že pote-
kala pod okriljem nove organizacije, ki združuje 
področje športa, kulture, turizma in mladine 
- zavoda novo mesto.

prav vsi, ki smo sodelovali na dši, smo združili 
prijetno s koristnim. ne gre le za to, da smo 
poskrbeli za rekreacijo, za zdrav duh v zdravem 
telesu in se ob tem še zabavali, ampak smo 

dejansko bili tudi dobrodelni, saj je v sodelo-
vanju s podjetjem ursa slovenija tudi v tej 
sezoni tekel dobrodelni ursa števec, ki je 
beležil udeležbo na igrah. zbrana sredstva bodo 
v sodelovanju sponzorja in ozrk novo mesto 
namenjena izboljšanju stanovanjskih razmer so-
cialno ogroženi družini iz okolice novega mesta.  
priznanja smo prejeli iz rok podžupana mo 
novo mesto boštjana groblerja in v.d. zavoda 
novo mesto roberta judeža. prireditev, ki jo je 
povezovala sabina gosenca, je z glasbenimi 
vložki popestril matevž maznik. predstavniki 
ekipe splošne bolnišnice novo mesto smo v 
minuli sezoni osvojili 7 ekipnih uvrstitev med 

prve tri in tako prejeli priznanje za skupno 5. 
mesto. nagrajenca v posamičnih panogah sta 
bila aleš jurejevčič za 1. mesto v pikadu in boris 
bele za 3. mesto v badmintonu.

Delavske športne igre letos
kot uvod v 57. sezono delavskih športnih iger je 
prvo soboto novega leta v športni dvorani marof 
potekal tradicionalni dobrodelni odbojkarski 
izziv. dobrodelni odbojkarski izziv, ki so ga poime-
novali »6 amaterjev na 2 profija,« je pravi športni 
spektakel, kjer na eni strani odbojkarske mreže 
šest predstavnikov ekip delavskih športnih iger 
»all stars« izzove dva člana moškega odboj-
karskega kluba krka na drugi strani. dobrodelni 
smo bili vsi obiskovalci, ki smo oddali napoved 
rezultata, prav tako tudi naš rok pucelj, ki je bil 
predstavnik ekipe dši. izkupiček od oddanih na-
povedi rezultata je bil namenjen ustanovi varna 
hiša novo mesto za dobrodelne namene.

za vse športne dosežke vsem ponovno čes-
titam in hkrati vabim k aktivni udeležbi tudi 
ostale zaposlene v splošni bolnišnici novo 
mesto, saj je redno gibanje del zdravega ži-
vljenjskega sloga, z zdravim duhom v zdravem 
telesu pa bomo dosegli še boljše rezultate. 
zavedamo se, da je vsak začetek težak in da 
smo vsi skupaj stopili na neko novo pot. Želimo 
biti uspešni in dostopni vsem zaposlenim, za 
takšno pot pa potrebujemo vašo podporo in 
sodelovanje. postanite naš član in skupaj bomo 
sledili sloganu športnega društva splošne 
bolnišnice novo mesto: »Mogoče nismo 
najboljši. Boljših pa tudi ni!«

 Športne igre slovenskih zdravstvenih zavodov




