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Spoštovane kolegice in kolegi, 
najprej vam vsem iskreno čestitam ob prazniku, ki ga zaposleni v zdravstveni 
negi 12. maja praznujemo v počastitev spomina na medicinsko sestro in hu‑
manistko Florence Nightingale, začetnico stroke zdravstvene nege, ki se je že 
pred mnogo leti bojevala tudi za izobrazbo, priznanje in uveljavitev poklicne 
zdravstvene nege in ta prizadevanja trajajo še danes.

V preteklosti je bilo na tem področju opravljenega veliko dela. 
Družbene spremembe so omogočile, da zdravstvena nega v procesu 
zdravljenja vse bolj pridobiva vlogo, ki ji pripada. Posamezniki med 
nami pa žal še danes delujejo tako kot bi živeli v srednjem veku in 
s svojim obnašanjem v delovno okolje vnašajo nemir, nelagodnost 
in tudi strah, med zaposlene in paciente. Vse našteto se odraža v 
slabšem delu zaposlenih v zdravstveni negi, v begu v bolniški stalež, 
pa tudi v nezadovoljstvu pacientov, ki so posredno vse prevečkrat 
izpostavljeni žalitvam in nesramnostim, namenjenim medicinskim 
sestram in se ob takem ravnanju ne počutijo več varne. Nič nam ne 
pomaga, da imamo v zakonih zapisane pravice, ki nam zagotav‑
ljajo strokovno, prijazno in spoštljivo delovno okolje in obravnavo. 
Medicinske sestre smo pogosto deležne neprimernega odnosa tudi 
s strani nezadovoljnih pacientov. Ker si ne upajo svojega nezado‑
voljstva z zdravstveno obravnavo in organizacijo zdravstvene službe 
povedati zdravnikom, to ne prav prijazno povedo nam. Res pa je, da 
tudi medicinske sestre včasih pozabimo na prijaznost, saj to, da so 
drugi nesramni do nas, ne opravičuje naše nesramnosti ali nepri‑
mernega vedenja do pacientov in sodelavcev. Pogosto smo sami kri‑
vi za to, da se nam dogajajo neljube stvari. Prepogosto se obračamo 
po vetru in se ne držimo dogovorov, ker želimo biti všečni našim 
nadrejenim sodelavcem, kar je še prav posebej značilno za zaposlene 
v zdravstveni negi. Vsi se zavedamo, da je le v slogi moč, ko pa je 
potrebno udejanjiti složno delovanje, se prepogosto razidemo.

Spoštovane kolegice in kolegi, pogosto se pritožujemo, da se nam 
nalagajo nova in nova dela in da nam zmanjkuje časa za delo s pacien‑
tom. Res je, veliko dela je potrebno opraviti, ki ga včasih ne zmoremo. 
Količina dela se ni bistveno povečala,  zelo pa se je spremenil način 
dela. Danes nam ni potrebno zlagati zložencev, delati tamponov vseh 
mogočih velikosti in trdot, čistiti in pomivati raznih pripomočkov, ki jih 
potrebujemo pri negi in zdravljenju pacientov in tudi ne lepiti zaščitnih 
rokavic. Še bi lahko naštevala, česa vsega nam ni potrebno početi in 
kaj vse nam ne jemlje več časa, ki ga lahko namenimo zdravstveni 
negi pacientov. Res  pa je, da so spremembe korenito posegle tudi 
v naše delo. Danes si dela ob pacientu ne moremo več predstavljati 
brez pripomočkov za enkratno uporabo, elektronskih aparatur, brez 
računalnika. Informacijska tehnologija nam zagotavlja obilico infor‑
macij, ki jih bolnišnica potrebuje za zdravstveno obravnavo pacien‑
tov, podatke, ki so za to potrebni, pa je potrebno vestno in natančno 
dokumentirati. Vnašanje podatkov v veliki meri opravimo prav mi, 
zaposleni v zdravstveni negi. Veliko časa bi prihranili že s tem, ko bi 
nehali prepisovati vse mogoče izvide in rezultate preiskav na razne 
obrazce in temperaturne liste. Hkrati bi se s tem izognili veliki možnosti, 
da pri prepisovanju naredimo napako.

Še več težav kot obilica dela nam 
povzroča pomanjkanje medicinskih 
sester na posameznih delovnih mestih. Številke, 
ki so pri vodenju edino merilo, ne izkazujejo dejanskega stanja na 
delovnih mestih. Starostna struktura zaposlenih v zdravstveni negi 
je neugodna. Zelo veliko je starejših delavcev, ki zaradi zdravstvenih 
težav dela več ne zmorejo in je pri organizaciji službe potrebno 
upoštevati vse omejitve, ki jih taki delavci imajo (ne smejo delati 
v nočnem turnusu, imajo skrajšan delovni čas, ne smejo prenašati 
bremen težjih kot 5, 10 kg in podobno). Ob tem je potrebno čestitati 
sindikatom, ki so v svojem boju za delovnega človeka izposlovali 
pomembne zmage za pravice zaposlenih (mati do šestega leta sta‑
rosti otroka lahko dela samo štiri ure). Ko pa združimo vse pravice, 
ki nam jih nalagajo zakon, kolektivna pogodba in zahteve zaradi 
zdravstvenih težav zaposlenih v zdravstveni negi, se nam zgodi, da 
ne moremo organizirati službe zdravstvene nege, ne da bi peščico 
ljudi prekomerno fi zično in psihično obremenili in jih izpostavili 
izgorelosti. In to se ponavlja v nedogled. 

Verjamem in upam, da bo dokument kategorizacije potreb pacienta 
po zahtevnosti zdravstvene nege, ki pri ministru za zdravje že nekaj 
časa čaka na obravnavo, kmalu zagledal luč sveta. S sprejetjem tega 
dokumenta si za zdravstveno nego obetamo boljše kadrovske nor‑
mative in s tem boljše delovne razmere v zdravstveni negi, posredno 
pa tudi boljšo oskrbo pacientov.

Kljub vsem težavam, ki nas pestijo, pa smo letos zaposleni v zdravst‑
veni negi dobili priznanje, da dobro delamo, od tistih, za katere 
skrbimo, od naših pacientov. Rezultati nacionalne ankete MZ, ki so 
bili pred kratkim objavljeni tudi v sredstvih javnega obveščanja, so 
pokazali, da so pacienti v veliki meri z našim delom in odnosom 
zadovoljni, saj so nas najbolje ocenili. Rezultati nacionalne ankete 
so vzpodbuda in obveza vsem zaposlenim v zdravstveni negi, da 
se še bolj posvetimo svojemu delu. 

Spoštovane kolegice in kolegi, upam, da se bomo naslednje leto ob 
našem prazniku lahko bolj veselili.

Hvala vsem v zdravstveni negi, ki s svojim delom prispevate k do‑
bremu počutju in hitrejšemu okrevanju pacientov in njihovih 
svojcev. Hvala vsem, ki s svojim delom in strokovnostjo prispe‑
vate k ugledu bolnišnice, prijetnejšim delovnim pogojem in ne 
nazadnje tudi k fi nančni vzdržnosti bolnišnice.

     Zlata Rebolj, 
Pomočnica direktorice za zdravstveno nego
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Otvoritev skupne urgence Nagovor MZ 
Dorjana Marušiča

Mira Retelj

Minister za zdravje na obisku 
v novomeški bolnišnici
Prvega junija smo v novem mestu odprli skupno 
urgenco bolnišnice in zdravstvenega doma, tako 
kot že v nekaterih večjih regijskih središčih. do-
godku je prisostvoval tudi minister za zdravje 
dorjan Marušič, ki je ob tej priložnosti s splošno 
bolnišnico in zdravstvenim domom novo mesto 
podpisal sporazum o organizaciji in delovanju 
bodočega skupnega urgentnega središča.

»Odprtje je korak k postavitvi skupnega urgentnega centra, naslednji 
korak pa je združevanje teh služb. V obdobju, ko se bo postavljala nova 
ekipa, bo treba vzporedno zaključevati projekte v smislu infrastruk-
turnih, informacijskih in procesnih poti za skupno urgenco, ki bi morala 
biti po vseh načrtih v Sloveniji zaključena do leta 2015. Glede na zave-
zo Evropski uniji mora Ministrstvo za zdravje do takrat za slovenske 

urgentne centre porabiti predvidenih 30 milijonov evrov kohezijskih 
sredstev, 5 milijonov evrov zanje pa bo iz proračuna dodala država. 
Tako bo za nacionalno urgentno službo v obstoječih bolnišnicah, 
razen kliničnega centra, šlo skupaj 35 milijonov evrov«, je povedal 
minister Marušič.

Ministrov obisk je za bolnišnico Novo mesto pomenil tudi na‑
poved izgradnje urgentnega centra v Novem mestu ter novega 
bolnišničnega internega oddelka. Oba bi delovala v isti stavbi, 
kar pomeni, da bi do leta 2015 v Novem mestu dokončali tudi 
interni oddelek.

Minister Marušič je na sestanku s predstavniki obeh zdravst‑
venih zavodov predstavil svojo vizijo nadgradnje zdravstvenega 
sistema in izmenjal poglede na razvoj zdravstvene dejavnosti 
na primarnem in sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva v 
Novem mestu, ki ima velik potencial za regijski razvoj.
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Trak je prerezan Podpis porazuma

V razpravi so bili enotni, da se bo regijsko zdravstvo razvijalo 
s povezovanjem primarne in sekundarne ravni ter povezova‑
njem bolnišnic. V najkrajšem času naj bi se organizirali dnevni 
pediatrični centri, razvijala pa naj bi se tudi področja obravnave 
rakavih bolezni, nevrologije,  zdravljenja z biološkimi zdravili in 
specialistično ambulantne dejavnosti. Posebej so bile izpostav‑
ljene čakalne dobe, ki naj bi bile v okvirih sprejemljivih čakalnih 
dob, za kar minister pričakuje od izvajalcev ustrezne ukrepe.  

Dežurna služba ZD Novo mesto bo tako od 1. junija orga-
nizirana ob delovnikih od 20. do 7. ure zjutraj 
prihodnjega dne in ob sobotah, nedeljah ter 
praznikih od 7. ure do 7. ure zjutraj prihod-
njega dne. Dežurna pediatrična služba ob 
sobotah, nedeljah in praznikih med 8. in 
14. uro ostaja v Zdravstvenem domu. 
Prav tako ostaja v Zdravstvenem domu 
urgentna služba (PHE).

Preurejeni prostori urgentne ambulante

Na sestanku z ministrom

»VIOLINA JE KOT BOLNIK, 
 POTREBNO JO JE INTENZIVNO 

NEGOVATI«

mlada violinistka Laura
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Božidar Podobnik

splošna bolnišnica novo mesto sodi med srednje velike porabnike energije. kot osnovni vir 
energije uporablja zemeljski plin in električno energijo. zemeljski plin uporablja predvsem 
za proizvodnjo toplote, delovanje bolnišnične kuhinje in pralnice, centralne sterilizacije ter 
centralnega operacijskega bloka. električno energijo uporablja za razsvetljavo, delovanje 
vse zahtevnejših tehničnih naprav in naprav v medicini ter za ohlajevanje bolnišničnih pros-
torov. v podobni situaciji se nahajajo vse slovenske bolnišnice.

Energetska sanacija Splošne bolnišnice 
Novo mesto

Bolnišnica na letnem nivoju porabi okrog 
1,4 milijona kubičnih metrov zemeljskega 
plina, kar predstavlja okrog 12.500 MWh 
energije. Poraba zemeljskega plina je zara‑
di ogrevanja prostorov v zimskih mesecih 
štirikrat večja kot v poletnih mesecih. V 
zimskem času dnevno porabimo toliko 
energije kot je poraba srednje energijsko 
potrošne stanovanjske hiše v treh letih.

Letni nivo porabe električne energije znaša 
okrog 4.300 MWh. Poraba električne ener‑
gije se v poletnih mesecih predvsem na 
račun ohlajevanja prostorov dvigne za 
tretjino.

Javni razpis za energetsko 
sanacijo
Ministrstvo za zdravje je v februarju 2010 
v okviru Uredbe o izvajanju postopkov pri 
porabi sredstev evropske kohezijske poli‑
tike v Republiki Sloveniji v programskem 
obdobju 2007 do 2013 objavilo javni raz‑
pis za energetsko sanacijo stavb pravnih 
oseb javnega prava s področja zdravstva, 
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija 
in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje 
ter opravljajo zdravstveno dejavnost na 
sekundarni oziroma na terciarni ravni. 
Splošna bolnišnica Novo mesto je na 
omenjenem razpisu uspešno kandidira‑
la ter se na ta način aktivno vključila v 
program energetske sanacije. Vsebina 
energetske sanacije je bila določena z 
investicijskimi dokumenti, ki določajo 
potrebne ukrepe za zmanjšanje porabe 
energije. 

Razširjeni energetski pregled
Izhodiščni ukrepi na področju energetike so bili predhodno identifi cirani v študiji 
Razširjeni energetski pregled, ki ga je izdelalo podjetje Genera iz Ljubljane. V ener‑
getskem pregledu je bil prvotno izveden pregled obstoječega stanja, ki je pokazal kar 
nekaj pomanjkljivosti. Meritve in izračuni so pokazali, da na račun starega in dotrajanega 
stavbnega pohištva, neizoliranih fasad in neizoliranih podstrešij letno izgubimo okrog 
3.200 MWh toplotne energije. 

Izgube toplotne energije nazorno prikazujeta fotografi ji, ki sta bili posneti s termosen‑
zorsko kamero.

Na področju električne energije je mogoče na letnem nivoju predvsem na račun varčnih 
sijalk privarčevati okrog 80 MWh. Z ukrepi na energetskih podpostajah, izkoriščanju 
temperature dimnih plinov v kotlovnici, namestitvi radiatorskih termostatskih ventilov, 
izboljšanju avtomatike in regulacij je mogoče privarčevati še dodatnih 1.000 MWh 
energije.
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Izdelava investicijske dokumentacije, 
javni razpisi in podpis pogodb
Za zajem in ovrednotenje predlaganih aktivnosti je bila izdelana 
obsežna investicijska dokumentacija, ki kaže aktivnosti na več 
področjih. Prvo področje so gradbena dela na zgradbah: izo‑
lacije ovojev zgradb, zamenjava stavbnega pohištva in izolacija 
podstrešij. Drugo področje predstavlja obnovitev električne 
razsvetljave z vpeljavo varčnih svetil in regulacijo razsvetljave, 
tretje področje pa predstavlja posege na regulaciji temperature 
v bolnišničnih prostorih z ekonomičnim izkoriščanjem lastnosti 
zemeljskega plina in uporabo obnovljivih virov.

V letu 2010 so tako aktivno potekale aktivnosti za izpeljave javnih 
razpisov na področju projektiranja in izvajanja posameznih projek‑
tov. Izdelava projektov na vseh področjih je povečini zaključena, 
razen na področju strojne energetike, kjer se zaključuje projekt 
trigeneracije, ki vključuje so‑proizvodnjo toplote, električne ener‑
gije in hladilnega medija. Gradbene projekte je izdelalo podjetje 
Architecta iz Kopra, elektro projekte je izdelalo podjetje Neoplan 
iz Novega mesta s podizvajalcem Utris, projekte s področja strojne 
energetike pa končuje podjetje IMP projekti iz Ljubljane. 

V decembru 2010 je bil zaključen javni razpis za izbiro izvajalcev 
gradbenih del. Tako je podpisana pogodba za zamenjavo stavb‑
nega pohištva na zgradbi kirurgije s podjetjem Kovinoplastika iz 
Starega trga pri Ložu, izvedba prezračevalne fasade na zgradbi 
kirurgije s podjetjem Kolpa invest iz Novega mesta ter izolacija 
podstrešij s podjetjem Begrad iz Novega mesta.

Potem se je začela obnova
Z izvajanjem gradbenih del smo pričeli na kirurški zgradbi v feb‑
ruarju 2011. Zgradbo smo razdelili na 5 odsekov, ki predstavljajo 
gradbeno celoto. Prvi korak na odseku je predstavljala zamenjava 
oken, ki mu sledi izolacija fasade. Do konca maja je bilo zamenja‑
nih nekaj več kot 80 odstotkov oken, tako da imajo stara okna 
samo še na oddelku Centra transfuzijskih dejavnosti, nadstropje 
urgence in prostori v kleti proti povezovalnem hodniku. Predviden 
zaključek del zamenjave oken je v juniju.

Dela na fasadi so se začela sredi marca. Fasada je končana na 1. 
odseku, na 2. odseku se dela bližajo koncu. Dela na fasadi se bodo 
nato nadaljevala na odseku 3, 4 in 5 s predvidenim zaključkom v 
letošnjem avgustu. 

Izolacija podstrešja se je pričela sredi aprila. Tako so dokončani 
odseki 1, 2 in 3.

Na področju strojne in elektro energetike je v teku javni razpis za 
izbor izvajalcev del za obnovitev bolnišnične razsvetljave, name‑
stitev radiatorskih termostatskih ventilov ter manjše posege v central‑
ni kotlovnici in energetskih podpostajah. Pričetek del na tem področju 
planiramo v zadnjih štirih mesecih letošnjega leta. Za projekt trigene‑
racije smo trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Planirana vrednost celotne investicije v energetsko sanacijo 
Splošne bolnišnice Novo mesto znaša okrog 5,2 milijona evrov, 
od tega predstavlja okrog 1,2 milijona evrov lastnih sredstev. Preo‑
stali del predstavljajo nepovratna evropska sredstva v višini 85% 
in 15% sredstva Republike Slovenije, ki jih zagotavlja Ministrstvo 
za zdravje v okviru Ministrstva za gospodarstvo.

Odsek 1 pred, med in po obnovi fasade
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Zdenka Seničar

Skupaj v boju proti nasilju v družini
vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti (34. čl. ustave). Življenje brez nasi-
lja je tudi temeljna človekova pravica. Žal pa je prevečkrat kršena, še posebno z nasiljem nad 
ženskami. nasilno vedenje je največkrat naučeno in se prenaša iz generacije v generacijo. 
izhaja iz neenakovrednih družbenih odnosov med spoloma, neenakomerne porazdelitve 
zasebne in družbene moči ter iz samega kulturnega okolja (Pic).

Kaj je nasilje v družini? 
»Nasilje v družini je vsaka uporaba fi zičnega, 
spolnega, psihičnega ali ekonomskega 
nasilja enega družinskega člana proti 
drugemu družinskemu članu oziroma 
zanemarjanje družinskega člana ne glede 
na starost, spol ali katerokoli drugo oseb‑
no okoliščino žrtve ali 
povzročiteljice oziroma 
povzročitelja nasilja.« 

Oblike nasilja
»Fizično nasilje je vsaka 
uporaba fi zične sile, ki 
pri družinskem članu 
povzroči bolečino, strah 
ali ponižanje, ne glede 
na to, ali so nastale 
poškodbe.« 

Dejanja fi zičnega nasilje so k lofutanje, 
metanje predmetov proti osebi ali v osebo, 
odrivanje, dotikanje, zvijanje rok, omeje‑
vanje gibanja, odrekanje ali siljenje s 
hrano... 

»Spolno nasilje so ravnanja s spolno 

vsebino, ki jim 
družinski član 
nasprotuje, je 
vanje prisiljen ali 
zaradi svoje sto‑

pnje razvoja ne 
razume njihove‑

ga pomena.« 

Spolno nasilje je dejanje slačenja, opazo‑
vanja, komentiranja, nagovarjanja, polju‑
bljanja, otipavanja, siljenja h gledanju por‑
nografskih vsebin drugega, brez njegove 
privolitve oz. s privolitvijo pod prisilo. 

»Psihično nasilje so ravnanja, s katerimi 
povzročitelj nasilja pri družinskem članu 
povzroči strah, ponižanje, občutek manj‑
vrednosti, ogroženosti in druge duševne 
stiske.« Sem sodi kritiziranje človekove 
osebnosti, žaljenje, zmerjanje, poniževanje, 
ustrahovanje in grožnje z besedami, 
kričanjem, telesno držo, ignoriranje, 
molčanje, da bi dosegli svoj cilj. 

»Ekonomsko nasilje je neupravičeno 
nadzorovanje ali omejevanje družinskega 
člana pri razpolaganju z dohodki oziroma 
upravljanju s premoženjem, s katerim 
družinski član samostojno razpolaga oziro‑
ma upravlja ali neupravičeno omejevanje 
razpolaganja oziroma upravljanja s skup‑
nim premoženjem družinskih članov,« 

na primer omejevanje pravice do zapos‑
litve, preprečevanje osebi, da razpolaga s 
svojim ali skupnim denarjem, siljenje dru‑
ge osebe v fi nančno odvisnost, zahteva po 
pokorščini, ker so fi nančna sredstva osebe 
nižja. 

»Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar 
oseba opušča dolžno skrb za družinskega 
člana, ki jo potrebuje zaradi bolezni, in‑
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validnosti, starosti, razvojnih ali drugih 
osebnih okoliščin. » 

Posebno varstvo otrok 
Otroci, ki so najranljivejša družbena skupi‑
na, so poleg invalidov, starejših in oseb s 
posebnimi potrebami najbolj zavarovani. 
Zakon o preprečevanju nasilja v družini 
namreč določa, da je otrok žrtev tudi, 
če je le navzoč pri izvajanju nasilja nad 
drugimi družinskimi člani. Poleg tega 
mora vsakdo, ki sumi, da je otrok žrtev 
nasilja, to prijaviti centru za socialno delo, 
policiji ali državnemu tožilstvu, četudi 
ga zavezuje poklicna molčečnost. Zakon 
uvaja tudi posebno prepoved izpostav‑
ljanja otrok množičnim medijem v primerih 
nasilja v družini, kar je velikega pomena, saj 
smo dolžni otroka zavarovati pred nepo‑
trebnim vnovičnim doživljanjem nasilja, 
izpostavljanju pritiskov medijev in stig‑
matizacijo v družbi. 

približevanja za 48 ur. Preiskovalni sodnik 
prepoved potrdi ali zavrže v roku 24 ur in 
jo lahko podaljša na do 10 dni. Na sodišču 
lahko zaprosite za 6 mesečno prepoved 
približevanja po Zakonu o preprečevanju 
nasilja. Po Zakonu o preprečevanju nasilja 
v družini lahko sodišču sami predlagate 
bodisi prepovedi zaradi nasilnih dejanj, 

prepustitev stano‑
vanja v skupni rabi 
ter stanovanjsko 
varstvo v primeru 
nasilja ob razvezi. 
Ti ukrepi trajajo 6 
mesecev, na vaš  
predlog pa se lah‑
ko podaljšajo za 6 
mesecev. Pri uvel‑
javljanju teh ukre‑
pov imate pravico 

do brezplačne pravne pomoči. 

Pri prepovedi zaradi nasilnih dejanj sodišče z 
odločbo nasilnežu prepove vstopiti v stano‑
vanje, v katerem živite ali pa se zadrževati 
v njegovi bližini. Prav tako se mu prepove 
zadrževanje ali približevanje kraju, kjer se 
redno nahajate (npr. delovno mesto, vrtec). 

Pri prepustitvi stanovanja v skupni upo‑
rabi sodišče z odločbo povzročitelju 
nasilja naloži, da vam stanovanje prepusti 
v izključno uporabo. 

Kam se lahko obrnete po 
pomoč?
Do brezplačne pravne pomoči po Za‑
konu o preprečevanju nasilja v družini ste 
upravičeni, če je za vas podana ocena o 
ogroženosti. Zanjo zaprosite na pristojnem 
centru za socialno delo. 

Vir: Pravno‑informacijski center nevladnih 
organizacij‑ PIC (e‑mail: pic@pic.si)

Oseba, ki je strokovno usposobljena za 
delo z žrtvami nasilja, vam lahko svetuje 
glede možnosti, ki jih imate, npr. skupine 
za samopomoč, krizni centri, varne hiše. Te 
osebe najdete bodisi na centru za socialno 
delo ali pri kateri od nevladnih organizacij. 

Če vam družinski član grozi z nasiljem, ta‑
koj pokličite policijo za posredovanje. Tudi 
če vas družinski član ne bo fi zično napadel, 
ampak bo povzročal druge oblike nasilja, 
zaradi katerih boste ogroženi, pokličite 
policijo. Ta se je dolžna odzvati, četudi ni 
prišlo do fi zičnega obračuna. 

Prav tako lahko policist izreče ukrep pre‑
povedi približevanja po Zakonu o policiji, 
če na kraju dogodka ugotovi, da je oseba 
izvajala nasilje in če obstaja sum, da vas 
bo povzročitelj nasilja še naprej ogrožal. To 
pomeni, da mora nasilna oseba zapustiti 
skupno bivališče ter vas ne sme nadlegovati 
ne osebno, ne po telefonu ali pismih. Poli‑
cist na kraju posredovanja izreče prepoved 

KAJ STORITI, 
ČE PRIDE DO NASILJA? 

Čim prej poiščite pomoč ali pokličite 

113 ter prijavite nasilje. 
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Zdenka Kralj

Kaj nam prinaša Pravilnik o pravilih 
in postopkih pri obravnavanju nasilja 
v družini pri izvajanju zdravstvene 
dejavnosti?

v uradnem listu rs, št. 38 z dne 24. 5. 2011, je bil objavljen Pravilnik o pravilih in postop-
kih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju  zdravstvene dejavnosti (v nadaljevanju: 
pravilnik), ki je stopil v veljavo 8. junija 2011.

Pravilnik ureja pravila in postopke, način 
obveščanja ter organe obveščanja za 
usklajeno delovanje zdravstvenih delavcev 
pri izvajanju zdravstvene dejavnosti v zvezi 
z obravnavo žrtev nasilja v družini (v na‑
daljevanju: žrtve nasilja).

Nasilje v družini se obravnava kot pomem‑
ben zdravstveni problem, pri katerem 
žrtve nasilja utrpijo kratkotrajne ali dolgo‑
trajne fi zične oziroma psihične posledice 
na zdravju. Pri obravnavi nasilja v družini 
zdravstveni delavci ravnajo spoštljivo in 
sočutno z žrtvami nasilja in jih ne obso‑
jajo, njihovo zdravje in varnost pa sta na 
prvem mestu. Sestavni del obravnave 
nasilja v družini obsega tudi psihološko 
podporo, svetovanje, posredovanje in‑
formacij o drugih oblikah pomoči žrtvam 
nasilja in postopke obveščanja o nasilju v 
družini (2. člen).

Zdravstveni delavci pri svojem delu sledi‑
jo strokovnim smernicam za obravnavo 
nasilja v družini, ki jih potrdi Zdravstveni 
svet (3. člen).

Poizvedovanje o izpostavljenosti nasilju v 
družini se izvaja v vseh primerih, pri katerih 
iz okoliščin in zdravstvene obravnave ob‑
staja sum, da je obravnavana oseba žrtev 
nasilja (4. člen).

Pravilnik v 5. členu ureja dolžnost 
obveščanja zdravstvenih delavcev v prime‑
ru suma, da je obravnavana oseba žrtev 
nasilja v družini. 

Zdravstveni delavec obvesti:

Razlog obveščanja
Čas, v katerem se 
obvesti pristojni 
organ

Pristojni organ Način obveščanja

Okoliščine, ki jih 
zdravstveni delavec 
izve pri svojem delu 
in na podlagi katerih 
je mogoče sklepati, 
da se izvaja nasilje 
v družini

(1. odstavek 
5. člena).

V 24. urah, razen 
če:

‑ žrtev nasilja temu 
  izrecno 
  nasprotuje,

‑ ne gre za sum 
   storitve kaznivega
   dejanja, ki se 
   preganja po 
   uradni dolžnosti.

Pristojni center za 
socialno delo.

‑ pisno,

‑ v elektronski 
  obliki

ali

‑ po telefonu,   

  (v 3 dneh tudi  
  pisno)

Nujni primeri, ko je 
ogroženo življenje 
žrtve nasilja in nje‑
nih otrok (2. odsta‑
vek 5. člena)

TAKOJ. Policijo na tel. 113

ali pristojni center 
za socialno delo.

‑ pisno,

‑ v elektronski 
  obliki

ali

‑ po telefonu,

  (v 3 dneh tudi 
  pisno)

Nasilje v družini nad 
otroci

(3. odstavek 5. 
člena).

V 24. urah. Pristojni center 
za socialno delo, 
policijo ali državno 
tožilstvo.

‑ pisno,

‑ v elektronski 
  obliki

ali

‑ po telefonu,

  (v 3 dneh tudi 
  pisno)

Obvestilo po telefonu: zdravstveni delavec najpozneje v treh dneh od obvestila 
posreduje tudi pisno.
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Obvestilo pa zdravstveni delavec 
najpozneje v treh dneh od obves‑
tila pošlje v vednost tudi izbranemu 
zdravniku oziroma pediatru osebe, ki 
naj bi bila žrtev nasilja.

Pisno obvestilo se posreduje na 
obrazcu.

Zdravstveni delavec ob vsaki obrav‑
navi žrtve nasilja oceni njeno 
ogroženost in ogroženost more-
bitnih otrok žrtve nasilja. Zdravst‑
veni delavec z natančnim opisom 
zdravstvenega stanja osebe oziro-
ma okoliščin, na podlagi katerih je 
mogoče sklepati, da gre za nasilje 
v družini, sum nasilja evidentira v 
zdravstveni dokumentaciji obravna‑
vane osebe (7. člen). 

Za prepoznavanje nasilja v družini 
se izvaja izobraževanje zdravst‑
venih delavcev o nasilju v družini. 
Izobraževanja o nasilju v družini 
se morajo udeležiti vsi zdravstveni 
delavci, ki opravljajo zdravstveno 
dejavnost na področju splošne 
oz. družinske medicine, pedia‑
trije, ginekologije, psihiatrije in 
patronažne službe, v urgentnih 
oziroma travmatoloških ambulan‑
tah in oddelkih bolnišnic, v svetoval‑
nih službah. Zdravstveni delavci se 
udeležijo izobraževanja o nasilju v 
družini vsakih pet let v obsegu naj‑
manj pet ur. Vsebina izobraževanja 
bo določena s programom, ki ga bo 
določil minister, pristojen za zdravje. 
Izobraževanje o nasilju v družini 
se izvaja pri izvajalcih zdravst‑
vene dejavnosti v okviru stalnega 
izobraževanja zdravstvenih delavcev, 
pri čemer izvajalci zdravstvene de‑
javnosti opravijo prvo izobraževanje 
zdravstvenih delavcev najpozneje 
v roku enega leta od uveljavitve 
pravilnika (8. in 10. člen).

Zdravstveni delavci sodelujejo z 
drugimi organi v prizadevanju za 
zmanjševanje nasilja v družini in se 
vključujejo v lokalno in drugo skup‑
nost pri obravnavi zdravstvenega 
vidika nasilja v družini (9. člen). 

Zdenka Seničar

»JANEZ KRAMAR -

7. aprila, ob letošnjem občinskem prazniku novomeške 
občine, smo zaposleni novomeške bolnišnice ponosno zaplo-
skali našemu novemu lavreatu. najpomembnejše priznanje, 
naziv častnega občana Mo novo mesto, je letos prejel gos-
pod janez kramar, dr. med., specialist splošne kirurgije in 
urologije, prvi in dolgoletni predstojnik urološkega odseka 
kirurškega oddelka.

V VEČERU 
Kot obraz otrok pokrije 
si z ročico,
kot dekle oblije
z rahlo se rdečico,
sramežljiva roka,
da se skrije,
v megleno ovije
se tančico.

Mimo grem in v meni joče,
zaliva bol, večerna me tančica,
vedno mi je teže, teže –
odšlo da bi kot jutranja meglica.
Pesem je dr. Kramar napisal okrog leta 1955
in je bila objavljena v gimnazijskem glasilu Stezice

Janez Kramar se je rodil 29. aprila 1938 v dolenjski vasici Gor. Kamenje, osem kilometrov  
oddaljene od Novega mesta. Ljubezen do domače grude v njem tli še danes, na rojstno 
domačijo se vedno rad vrača in še vedno domačim pomaga pri delu.

Štiriletno osnovno šolo je obiskoval v Karteljevem, nato pa je šolanje nadaljeval na gim‑
naziji v Novem mestu, kjer je pisal pesmi in urejal literarno glasilo Stezice. Še danes rad 
bere pesmi in prozo.

častni občan Mestne 
občine Novo mesto«
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Po končani gimnaziji se je vpisal na 
medicinsko fakulteto v Ljubljani, kjer je 
leta 1963 diplomiral in se oktobra istega 
leta zaposlil v naši bolnišnici. Po opravljeni 
specializaciji iz splošne kirurgije leta 1971 
se je kmalu začel zanimati za urologijo, 
medicinsko vejo kirurgije, ki je bila v slo‑
venskem prostoru v začetku sedemdesetih 
let še v povojih. Veliko področje Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja je bilo brez urologa 
in po opravljenem specialističnem izpitu 
leta 1978 je bil Janez Kramar prvi urolog 
na tem področju. Kot prvi predstojnik 
novoustanovljenega urološkega odseka 
na kirurškem oddelku je uspešno začel z 
operacijami na urogenitalnem področju, 
posebej veliko se je ukvarjal z obolenji 
prostate in s svojim strokovnim zna‑
njem in delovnimi uspehi dvigoval ugled
novomeški bolnišnici. Vrsto let je delo‑
val sam, pozneje so se mu postopoma 
pridružili mlajši kolegi, ki jim je bil učitelj 
in vzornik, saj je nesebično razdajal svoje 
znanje in izkušnje. Njegov strokovni prispe‑
vek na področju operativnega zdravljenja 
prostate je tudi v slovenskem prostoru izje‑
men,  svoje znanje je nenehno izpopolnje‑
val in se dodatno izobraževal in k temu 
spodbujal tudi svoje sodelavce.

Svojemu delu se je brezpogojno predajal, 
v službi je bil vedno pripravljen pomagati 
in bil vedno spoštljiv do vseh pacientov 
in sodelavcev. 

Tudi po upokojitvi še vedno nudi stro‑
kovno pomoč v urološki ambulanti, kjer 
je njegovo delo zaradi pomanjkanja kadra 
njegovega profi la zelo pomembno.

Janez Kramar je človek, ki ga krasi globo‑
ka duhovnost, plemenita človečnost in 
predanost pomagati človeku. Je najbolj 
zaslužen, da ima novomeška bolnišnica 
kapelo za duhovno oskrbo pacientov. 
Vse je storil, da bi človeku res dal tisto, kar 
potrebuje telo, duh in srce.« (MO Novo 
mesto)

Po imenovanju za častnega občana je 
Gregor Macedoni za regionalni časopis 
Park zapisal:

»Da je priznanje šlo v prave roke, je potrdil 
večkraten bučen aplavz, predvsem pa ce-
lovita življenjska zgodba, ki je bila nag-
rajena. Nagrajenec se je razdajal tako na 
strokovni kot širše družbeni ravni, vendar je 
vseskozi ohranjal skromno držo in nikoli ni 
rinil v prve vrste novomeške družbene elite. 

Pa vendar je s človeško držo preko številnih 
srečevanj s pacienti gradil odnos, ki ga ob 
podelitvi ni bilo težko zaznati ob odzivih 
občinstva. Prava zgodba za današnji čas, 
ko iščemo nove (izgubljene) vrednote. Ver-
jetno je koga zmotilo, ko je v zahvalnem 
govoru omenil 10 božjih zapovedi, vendar 
je bil tudi tem njegovim besedam name-
njen spontan aplavz. Veličino nagrajenca 
dodatno potrjuje Kramarjeva ponižnost, 
ki jo je ponovil v najinem pogovoru ob 

čestitki, ko je priznanje prikazal kot na-
grado vsem njegovim sodelavcem in stro-
kovnim sopotnikom.«

Čestitkam se pridružujemo vsi zapos-
leni v bolnišnici. Ponosni smo, da smo 
bili sodelavci tako izjemnega človeka.

Vir: predstavitveni fi lm MO Novo mesto

Fotografi je: Majda Luzar, Udarni list

Vodstvo urološkega odseka

Podelitev priznanja



13

čestitamo

Janez Kramar

Zahvala ob prejemu naziva častni občan 
Mestne občine Novo mesto

Lepo pozdravljeni na rojstni dan nek‑
danjega Rudolfovega, danes pa našega 
Novega mesta. V čast mi je, da se v imenu 
nagrajencev mestne občine Novo mesto 
za leto 2010 lahko iskreno zahvalim vsem, 
ki ste nas prepoznali kot tiste, ki smo v 
našem mestu in okolici pustili določeno 
sled. Šolstvo in vzgoja, kultura in omika, 
prostovoljno delo v domačem okolju in 
zdravstvo so področja, iz katerih prihaja‑
mo letošnji nagrajenci. Iskrene čestitke 
vsem spoštovanim slavljencem, ker je 
vaše delovanje v Novem mestu res drago‑
ceno.

Svojega imenovanja za častnega občana 
Mestne občine Novo mesto sem seveda 
zelo vesel, še posebej pa zato, ker ga de‑
lim z mnogimi. Najprej je to priznanje 
plemenitemu poslanstvu naše bolnice 
in vsem novomeškim zdravstvenim 
delavcem. Novomeška bolnica, pred‑
vsem pa kirurški oddelek, je bila in je še 
danes moj drugi dom in druga ljubezen. 
Imel pa sem to srečo, da je tudi moja prva 
ljubezen, žena Marika, vso svojo delovno 

dobo preživela z mano v bolnici in sode‑
lovala pri najtežjih kirurških in uroloških 
operacijah ter pri zdravljenju v težkem 
in zelo pomembnem post ‑operativnem 
obdobju. Za vse to sem ji neizmerno 
hvaležen. 

Na ta svečani praznik se z neizmernim 
spoštovanjem in hvaležnostjo spominjam 
svojih učiteljev kirurgije:

profesorja Otona Bajca, ki je novomeško •	
kirurgijo postavil na trdne temelje in 
vizionarsko predvidel njen razvoj,
vesel sem, kadar srečam še vedno vital‑•	
nega primarija Toneta Šavlja, s katerim 
obudiva spomine na skupno delo in 
dežurstva, ki so bila z njim zame vedno 
prava učna ura kirurgije,
vsaka pot proti Otočcu mimo Lešnice •	
obudi spomin na prvo slovensko spe‑
cialistko kirurgije prim. Marino Masten, 
ki je pustila kljub telesni krhkosti neiz‑
brisen pečat v novomeški in slovenski 
kirurgiji,
 seveda pa velja to priznanje tudi vsem •	
zdravnicam in zdravnikom, medicins‑

kim sestram in tehnikom, bolniškim 
strežnicam in administrativnemu oseb‑
ju in vsem sodelavkam in sodelavcem, 
tudi tistim na diagnostičnih oddelkih, 
torej vsem, ki sem jih imel čast in za‑
dovoljstvo spoznati in z njimi sodelo‑
vati v teh mojih 48 letih, preživetih v 
novomeški bolnici.

Sam pa se bom še naprej trudil živeti in 
delati po desetih božjih zapovedih, kar so 
me naučili starši, pa tudi sam sem že davno 
spoznal, da kjerkoli se kršijo ta univerzalna 
življenjska pravila, življenje posameznika 
in družbe ni srečno.

Na koncu bi rad rekel kaj lepega o Novem 
mestu in Dolenjski, saj je toliko tega, pa so 
moje misli že upočasnjene in moje besede 
okorne, zato bom raje povedal pesem ve‑
likega Dolenjca, častnega občana Novega 
mesta, iskrivega in radoživega mojstra 
slovenske besede, pesnika Toneta Pavčka. 
Opravičujem se mu, ker bom zadnji verz 
njegove pesmi nekoliko spremenil, ampak 
samo za nocojšnjo rabo, mojstrovina pa 
ostaja.

Zahvalni govor Janeza Kramarja

spoštovani gospod alojzij 
Muhič, župan Mestne ob-
čine novo mesto, spošto-
vani gospod prelat božidar 
Metelko, generalni vikar 
novomeške škofi je, cenje-
ni letošnji nagrajenki in 
nagrajenci, spoštovani čast-
ni občani novega mesta, 
drage in spoštovane svet-
nice in svetniki, dragi moji 
sorodniki, spoštovani prija-
telji, dame in gospodje!

JA
N
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A smrt nič ne menja ne zbriše: 
polje ostane in delo in kruh 
in po starem beljene nizke hiše 
in v hišah po starem življenju duh. 

Iste prastare podobe na steni 
in večno enake skrbi; 
življenje, ki tre se in peni 
in zvon, ki le tole doni: 

nekje na Dolenjskem so kraji, 
hiša, vinograd, košček polja ... 
Tam so meseci sami maji, 
(tam sem nekoč bil doma)
tam sem in bom vedno s srcem doma. 

MOJ ROJSTNI KRAJ

Nekje na Dolenjskem so kraji, 
kjer dosti je trnja in dosti rož, 
a zemlja je žena, 
ki že s smehljaji 
vžge srca najtrdnejših mož. 

Tam pesmi so pisana polja, 
verzi samotne ozke poti 
in trdna, nezmagana volja 
kot ritem povsod valovi. 

Tam žita, do prsi visoka, 
vsako poletje šume 
in vsaka dlan je topla, široka, 
kot so široki in dobri ljudje. 

Tam gre življenje od leta do leta 
vedno isti zaključeni krog, 
dokler v grob ne pospremijo kmeta 
vaščani in zemlja in bog. 

Voščilo

Doktor Kramar, 
pridružujemo se čestitkam 
ob vašem imenovanju za 
častnega občana MO Novo 
mesto. Ponosni smo na vas. 

Kolektiv urološkega odseka.
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Katja Stopar

Moč našega vedenja
»ravnaj z ljudmi, kot bi bili takšni, kakršni bi morali biti, in 
pomagal jim boš, da postanejo to, kar so zmožni postati.« 
(Johann Wolfgang von Goethe)

Verjetno se je že vsak od nas kdaj srečal 
z  neprijetno, neprijazno, zoprno osebo na 
kakšnem uradniškem okencu (ali pa po 
telefonu), ko nas na okencu pričaka mrk 
pogled (če nas oseba sploh pogleda), nas 
naveličano vpraša, po kaj smo sploh prišli 
in nato počasi opravi svoje delo, pri tem 
pa imamo občutek, da ji je vse mučno. In 
odidemo nezadovoljni, potrti, slabe volje. 
Poznano?

Gotovo pa ste se že kdaj srečali z bolj 
prijetno situacijo, ko vas je na okencu 
pozdravila nasmejana oseba, ki je svojo 
prijaznost in sproščenost takoj prenesla 
še na vas, vas vljudno vprašala, kaj želite, 
vam takoj razložila, kaj še potrebujete ali 
vas napotila kam drugam. Z nasmeškom 
na obrazu je opravila svoje delo ter vam 
zaželela lep dan. 

Katera situacija vam je ljubša? Verjetno bi 
vsak od nas izbral drugo. Pa vendar, ali smo 
tudi sami vedno takšni? Prijazni, vljudni, 
pripravljeni pomagati? Pravzaprav ni težko 
biti prijazen, že samo en  jutranji pozdrav 
z nasmeškom na obrazu je nalezljiv za vse 
okoli nas. 

Izgovarjamo se na stres na delovnem 
mestu, na zahtevne ljudi, ki hočejo od 
nas nemogoče, da je čisto opravičljivo, če 
nam tu pa tam kdaj popustijo živci, ker ne 
zmoremo več takega tempa. 

Pa pravzaprav ni opravičila za neprijaznost, 
grobost, zadirčnost in oholost na delov‑
nem mestu, ne glede na to, kaj delamo in 
kaj smo. 

Ko ljudje stopijo v stik z nami, si nas za‑
pomnijo tako po videzu kot po dejanjih. 
In jaz že ne bi bila rada oseba, katero bi 
si zapomnili po tem, da je neprijazna, 
neustrežljiva, zoprna in h kateri ne bi nikoli 
več radi prišli. Pa vi?

Vsak od nas je odgovoren za svoje vedenje 
in prav malo je potrebno, da vsak od nas 
prispeva delček za dobro vzdušje na de‑

lovnem mestu, navsezadnje nas to tudi 
notranje bogati.

Preberite nekaj osnovnih dejstev o ve‑
denju ter kaj lahko sami storimo, da ga 
izboljšamo. 

(Povzeto po predavanju ga. Irene Deželak 
na 19. Kongresu poslovnih asistentk, sekre-
tark in tajnic v Portorožu, 19.-21.05.2011) 

V življenju, v službi in zasebno, je vse več 
zagrizenosti, skrbi in trme ter vse manj ve‑
selja, poguma in obzirnosti. Večina si želi 
olikanega, prijaznega in vljudnega sogo‑
vornika. Poglavitna dejavnika vedenja, ki 
spodbujata s slogom, sta prijaznost in 
vljudnost. 

Prijaznost je osnova sloga in občutka za 
medčloveške odnose. Pristna prijaznost 
je izraz notranjega bogastva ter se kaže 
v ljubeznivosti, prisrčnosti in privlačnosti. 
Prijaznost ni ne taktika ne metoda, ampak 
pozitivna lastnost značaja. Prijazna beseda 
lahko takoj popolnoma spremeni položaj 
ter ustvari sproščeno in veselo ozračje. 
Stara modrost pravi: Prijaznosti ne morem 
nikoli podariti, vedno se vrne!

Vljudnost je temelj za dobro, primerno in 
pravilno vedenje ter uspešno sporazume‑
vanje in sodelovanje. Z njo se je človeku v 
zapletenih okoliščinah ali pri nasprotujočih 
si temah lažje približati. Vljudnost ponuja 
veliko priložnosti, da se učinkovito razliku‑
jemo od drugih. Trenutki v družbi vljudne 
in prijazne osebe so v užitek.

Zlate resnice o vedenju:
Vedenje poraja vedenje.•	  Zavedati se 
moramo, da lahko sogovorniki vidijo le 
naše vedenje – ne morejo videti naših 
motivov, misli ali občutkov. Zato si o 
nas ustvarijo mnenje le na podlagi 
vedenja, ki ga vidijo. Vedenje je kot 
svetilnik, ki pošilja signale vsem, s ka‑
terimi se srečujemo. In signali, ki jih 
oddajamo z vedenjem, so ključni, kajti 

od vedenja je odvisna reakcija drugih. 
Drugi se vedejo do nas tako, kot se mi 
vedemo do njih.
Vedenje lahko izberemo.•	  Nekatere 
preproste refl ekse imamo prirojene, 
oblike vedenja pa pridobimo. Na pod‑
lagi poskusov in napak postopno pri‑
dobimo vedenje, uspešno in primer‑
no, ter opustimo tisto, ki se izkaže za 
neučinkovito in neprimerno. Slabo pa 
je, da se kasneje, ko odrastemo, misleč, 
da že vse znamo, nehamo učiti. Mis‑
limo, da obvladamo že dovolj različnih 
vzorcev vedenja in da bodo zadostova‑
li, da se prebijemo skozi življenje. Ve‑
denje ni prirojeno, zato je priporočljivo 
razmišljati o njem in znova oblikovati 
mehanizme izbora, ki so delovali prej 
in bodo tudi zdaj ter v prihodnosti.
Vedenje nas lahko pri delu ovira ali •	
pa je v pomoč. Profesionalno vedenje 
prikrije osebne probleme, predsodke 
ali občutke. Uspešni smo, ko omejimo 
vedenje, ki nas ovira, in poudarimo 
tisto, ki pripomore k doseganju želenih 
poslovnih rezultatov. Treba se je zave‑
dati, da je naše vedenje skupek vsega, 
kar rečemo in storimo, in da je drugim 
vsak trenutek na očeh.

Osebni slog komuniciranja
Kaj lahko naredimo za boljši osebni slog 
komuniciranja? Začnimo proučevati sa‑
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mega sebe! Ugotovimo, kakšen vtis naredimo s tem, kar navadno 
govorimo ali delamo v določenih okoliščinah. Premislimo, ali nas 
drugi vidijo tako, kot mislimo. Nato se vprašajmo, kaj moramo 
spremeniti, da bi pri sogovornikih ustvarili zaželeni vtis. Veliko 
lahko naredimo že s preprosto vajo: da se opazujemo ali skušamo 
ozavestiti komunikacijsko vedenje. 

Delovna uspešnost izhaja iz medčloveških odnosov!
Ne glede na to, kaj delamo in kakšne cilje uresničujemo – 
najpomembnejši so odnosi! Ni pomembno, s čim se ukvarjamo 
in kolikšen vpliv ter kakšno moč imamo – ne delamo namreč v 
„brezzračnem prostoru“. Vedno smo povezani z drugimi, ti pa prej 
ali slej določijo, v kakšnih okoliščinah bomo delali in do kod bomo 
prišli. V poklicu ne moremo uživati, če se vedemo kot osamljeni 
bojevnik v sovražnem okolju in če se moramo nenehno ukvarjati 
z nasprotovanjem drugih. Tudi dobri odnosi lahko vsak hip raz‑
padejo, saj jih lahko ogrozi recimo le sprememba v okolju, mi pa 
na to ne moremo vplivati. Drugače pa je, če nas ljudje, s katerimi 
sodelujemo, sprejemajo z odprtimi rokami ter delamo v skupini 
navdušencev in v veselem ozračju. Samo v takih okoliščinah lahko 
razvijemo sposobnosti in postanemo uspešni ter srečni. 

Naš cilj naj postane: postanimo sodelavcem in ostalim, s katerimi 
prihajamo v stik, prijatelji in zavezniki.

Načela ravnanja z ljudmi:
Ne kritizirajmo, ne obsojajmo in ne pritožujmo se!•	

Kritika, obsojanje in pritoževanje potisne sogovornika v obrambo, 
lahko je tudi nevarna, saj utegne prizadeti njegov ponos in raniti 
njegovo samozavest. Ljudje delamo vedno enako napako, da 
štejemo soljudi za razumska bitja, v resnici pa so čustvena bitja, 
podvržena čustvenim muham in predsodkom ter polna ponosa 
in nečimrnosti.

Ne skoparimo z iskreno pohvalo!•	
Če nimamo resnega dela, 95 % časa porabimo za razmišljanje o 
sebi. Kdor vsaj del tega časa nameni razmišljanju o dobrih last‑
nostih drugih, lahko komunicira s sogovorniki manj stresno in 
bolje. In če vemo, da nikjer, niti na najvišjih položajih, ni osebe, ki 
v ozračju odobravanja ne bi delala bolje in bolj prizadevno kot v 
ozračju pohvale, lahko uresničujemo to veliko skrivnost ravnanja 
z ljudmi.

Če hočemo imeti prijatelja, moramo biti komu prijatelj!•	
Skrivnost uspeha je v tem, da znate razumeti stališče drugega in 
videti stvar z njegovega stališča prav tako jasno kakor s svojega 
(Henry Ford). Bistvo opisanih medčloveških odnosov je, kako 
postanemo prijaznejši – s tem pridobimo spoštovanje in nak‑
lonjenost.

Bodimo nasmejani!•	
Za dober vtis je najpomembnejši nasmeh. Dejanja govorijo glas‑
neje od besed in človekov nasmeh ljudem kaže dobro voljo, ki 
mu jo nato tudi vračajo. 

Poskusite se držati teh načel in opazili boste čudeže pri sebi in pri 
ljudeh, s katerimi se boste srečevali. Postali boste bolj zadovoljni sami 
s seboj, kar je osnova za uspeh v poklicnem in zasebnem življenju!

Zdenka Kralj

Načrt  integritete  
Splošne  bolnišnice  
Novo  mesto
splošna bolnišnica novo mesto (v nadaljeva-
nju: zavod) je v skladu z zakonom o integri-
teti in preprečevanju korupcije (v nadaljeva-
nju: zakon) (uradni list rs, št. 45/10, 26/11 in 
30/11-skl. us in 43/11) zavezanec za obliko-
vanje načrta integritete, katerega namen je 
proces ugotavljanja, identifikacije koruptiv-
nih in neetičnih tveganj, njihovega ocenjeva-
nja in odpravljanja le-teh. Gre za vzpostavi-
tev registra koruptivnih in neetičnih tveganj 
s poudarkom na sprejemu ukrepov za odpra-
vljanje in obvladovanje teh tveganj. 

Korupcijo zakon opredeljuje kot vsako kršitev dolžnega ravna‑ 
nja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sek‑
torju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, 
ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno 
obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali 
pričakovane koristi zase ali za drugega. 

Integriteta pomeni pričakovano delovanje in odgovornost 
posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odprav‑ 
ljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga 
pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, 
pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.

Načrt integritete je ne glede na sprejeto novelo Zakona o integ‑
riteti in preprečevanju korupcije, ki je bila objavljena v Uradnem 
listu RS, št. 43/11 z dne 03.06.2011, s katero je rok za izdelavo 
načrta integritete podaljšan za eno leto, torej do 05.06.2012, 
do 05.06.2011 (prvotno postavljen rok za oblikovanje načrta 
integritete) oblikovala s sklepom direktorice imenovana de‑
lovna skupina, ob upoštevanju Smernic za oblikovanje načrtov 
integritete, ki jih je sprejela Komisija za preprečevanje korupcije 
dne 11.04.2011, in enotnega vzorca načrta integritete (pred‑
pisane tabele, navodila, priporočila), ki ga je pripravila Komisija 
za preprečevanje korupcije s predstavniki reprezentančnih de‑
lovnih skupin in velja za vse zavezance. 

Načrt integritete vsebuje: 
podatke o zavezancu,•	
podatke o osebi, odgovorni za načrt integritete,•	
podatke o delovni skupini,•	
podatki o skrbniku,•	
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opredelitev virov tveganj (orga‑•	
nizacijski pogoji, zaposleni in delovni 
procesi), pri čemer je tveganje vsak 
dogodek, pojav, aktivnost, ukrep, pa 
tudi stanje, ki lahko neugodno vpliva 
na zmožnost, da dosežemo zastav‑
ljene cilje,
podatke o dejavnikih tveganja v •	
organizacijskih pogojih, pri čemer 
so dejavniki tveganja lahko različne 
okoliščine, ki privedejo do nas‑
tanka oziroma povzročitve nekega 
tveganja, 
podatke o dejavnikih tveganja pri •	
zaposlenih,
podatke o dejavnikih tveganja pri •	
delovnih procesih,
podatke o ukrepih in njihovemu •	
uresničevanju,
register koruptivnih tveganj in •	
končno poročilo delovne skupine,
zapisnik s prilogo.•	

Načrt integritete sestavlja šest obveznih 
tabel, ki so enake za vse zavezance ter 
tabela, poimenovana sum korupcije 
in zloraba položaja, kamor so vpisana 
specifi čna tveganja zavoda za nas‑
tanek neetičnih in koruptivnih dejanj 
ter zlorabo položaja. Obvezna področja 
tveganj so nedovoljeno sprejemanje 
daril, neupoštevanje nasprotja intere‑
sov, neupoštevanje omejitev poslova‑
nja, nedovoljeno lobiranje, zaščita pri‑
javiteljev in javna naročila.

Zavod je na podlagi 1. odstavka 47. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije in v skladu z 19. členom 
Smernic za oblikovanje načrtov integ‑
ritete izdelan Načrt integritete Splošne 
bolnišnice Novo mesto posredoval 
Komisiji za preprečevanje korupcije, prav 
tako pa je zaposlenim dostopen tudi na 
bolnišničnem portalu »VMA«.  

Namen načrta integritete je, da se 
začnemo zavedati, prepoznavati, odprav‑
ljati koruptivna in neetična tveganja ter 
da bi vsak zaposleni uvidel svojo vlogo 
pri krepitvi svoje integritete in integritete 
zavoda, s tem pa integritete države in da 
se bo zavedal, da je s svojim lastnim po‑
slanstvom uresničeval poslanstvo vseh 
naštetih. 

Aleš Krajšek

Požari v bolnišnicah
vodstva bolnišnic, bolnišnično osebje in reševalci se zavedamo 
pomembne vloge požarne varnosti v ustanovah, kjer so upo-
rabniki delno ali povsem nemobilni in tako povsem odvisni od 
osebja, reševalcev ter izvedenih požarnovarnostnih in preven-
tivnih ukrepov v bolnišnici. kako je zgrajen objekt, koliko pa-
cientov je v njem, kako bomo izvajali evakuacijo, kam bomo 
postavili gasilska vozila in še veliko več vprašanj se zastavlja, 
kadar razmišljamo o požarih v bolnišnici.kadar razmišljamo o požarih v bolnišnici.

10. februarja pozno zvečer je zagorelo v izolski bolnišnici. Požar je izbruhnil v 
eni od sob, dim pa je ovil celotno nadstropje. Paciente so morali zato pre‑
seliti na varno. Ena oseba se je poškodovala, odpeljali so jo v ljubljanski 
klinični center, kjer je pozneje zaradi posledic požara umrla.

11. februarja je okoli 10. 30 zagorelo na Oddelku za pljučne bolezni 
UKC Maribor na Slivniškem Pohorju. Zagorel je dimnik kotlarne, ki 
so ga neposredno pred požarom očistili. 

Zadnja dva dogodka sta aktualizirala temo požarne varnosti v 
bolnišnicah tako v širši strokovni javnosti kot tudi med našimi za‑
poslenimi.

Zato smo se odločili, da v naši bolnišnici organiziramo seminar, 
ki bo v strnjeni obliki in s kompetentnimi predavatelji seznanil 
odgovorne osebe za požarno varnost z zakonskimi zahtevami s 
področja požarne varnosti, s specifi čnimi problemi s področja 
požarne varnosti v bolnišnicah in nam podal osnovne smernice 
za ravnanje v primeru večjega požara in evakuacije. 

Našemu vabilu so se odzvali: mag. Romana Lah, vodja Sektorja za 
inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, mag. Aleš Jug s Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo in Janez Miklič, dipl. var. inž., poveljnik gasilske opera‑
tivne enote v gasilsko reševalnem centru Novo mesto.

Gospa Romana Lah nas je v uvodu seznanila z zakonodajo, ki ureja 
področje varstva pred požarom:

Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 3/2007, ZV Poz‑UPB1),•	
Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/2007),•	
Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za VPP in o usposo‑•	
bljenosti ukrepov odgovornih oseb za izvajanje (Uradni list RS, 
št. 64/1995).

Opozorila nas je na varnostne ukrepe pred nastankom 
požara:

Poznavanje nevarnih prostorov, materialov, nevarnosti pred •	
požarom.
Določitev potrebnih ukrepov v požarnem redu glede na ne‑•	
varnosti in opremo.
Poznavanje požarnega reda in navodil za posameznike.•	
Usposabljanje.•	
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Proste in prehodne evakuacijske poti in izhodi.•	
Vzdrževanje opreme za javljanje in gašenje požara.•	

Predstavila je osnovne smernice za ukrepanje v primeru 
požara:

Učinkovito izvajanje nalog v skladu s požarnim redom.•	
Odstranitev nevarnosti (npr. zaprtje plina, pokritje gorečih •	
predmetov, gašenje, ….).
Klicanje gasilcev in obveščanje o požaru ljudi v bolnišnici.•	
Evakuacija bolnikov, obiskovalcev, zaposlenih, …•	
Pomoč pri gašenju ter zmanjševanju škode, če to zmoremo.•	
Ne povzročamo panike, ukrepamo kar se da mirno.•	

Še posebej opozorila na pomembnost usposabljanja zaposlen-
ih in odgovornosti posameznikov povezanih z usposabljanjem:

Delodajalec – •	 mora poskrbeti za usposobljenost.
Odgovorna oseba za VPP – •	 poskrbi za usposabljanja.
Zaposleni – •	 se mora usposobiti.
Izvajalci usposabljanj – •	 strokovno izvajati usposabljanja.

Na koncu nas je »prijazno« seznanila s sankcijami v primeru kršitev 
zakonskih zahtev.

Gospod mag. Aleš Jug s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologi‑
jo je vsaj po mojem prepričanju ena največjih avtoritet pri nas 
na področju evakuacij in požarov. Ker je njegov študent pri nas 
delal praktični del diplomske naloge ravno na temo evakuacije iz 
bolnišnice, posredno bolj pozna naše objekte in same postopke 
v primeru požara.

Gospod Jug nam je na začetku predstavil nekaj statističnih podat‑
kov o požarih v bolnišnicah, nas opozoril na še posebno nevarne 
prostore in glavne vzroke za nastanek požarov bolnišnicah. 

LETO DOGODEK DRŽAVA ŠT. MRTVIH
2011 BOLNIŠNICA V IZOLI SLOVENIJA 1
2011 UKC MARIBOR, ODDELEK 

ZA PLJUČNE BOLEZNI 
SLIVNIŠKO  
POHORJE

SLOVENIJA 0

2010 SPLOŠNA BOLNIŠNICA V 
SREMSKI MITROVICI

SRBIJA 0

2009 BOLNIŠNICA V BEOGRADU SRBIJA 0
2009 OTROŠKA BOLNIŠNICA V 

PANDŽABU
INDIJA 5

2006 BOLNIŠNICI V MOSKVI RUSIJA 42
2006 MESTNA BOLNIŠNICA V 

PEKINGU
KITAJSKA 27

2002 EAST HAM MEMORIAL 
HOSPITAL FIRE

ZDA 2000
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Nevarni prostori:
kotlovnice in kurilnice,•	
pralnice, ki zavzemajo površino nad 10 m•	 2,
kuhinje,•	
delavnice,•	
shrambe za posteljnino,•	
prostori, kjer se zbirajo odpadki,•	
prostori ali mesta, ki zavzemajo površino nad 5 m•	 2 in so 
lahko delavnice,  namenjene shranjevanju gorljivih snovi in 
opreme,
laboratoriji, kjer poteka delo z vnetljivimi in gorljivimi snovmi. •	

Vzroki za nastanek požarov v bolnišnicah:
16,9% oprema,•	
15.8% kajenje,•	
14,8% naprave v kuhinji,•	
13,7% razne druge naprave, orodja, klimati,•	
12,5% požig ali drugi sumljivi vzroki,•	
11,1% distribucija električne energije po objektu,•	
8% odprt ogenj, ogorki.•	

Prikazal nam je poučen kratek film o primeru gorenja navadne 
vzmetnice na postelji. Iz filma je bilo razvidno, da navadna vzmet‑
nica v celoti pogori v dobrih 4 minutah. Že po dobri minuti se pri 
gorenju sprosti dovolj toplote, da lahko pride do vžiga lesenega 
pohištva v neposredni bližini vzmetnice.

Na koncu smo bili seznanjeni tudi s principi evakuacije v 
bolnišnicah in vplivi na evakuacijske čase.

Gospoda Janeza Mikliča, dipl.var.inž., poveljnika gasilske opera‑
tivne enote v gasilsko reševalnem centru Novo mesto, sicer zelo 
cenim, vendar pa resnično upam, da ga po uradni poti ne bom 
videval pri nas.

Gospod Janez Miklič nam je v uvodu predstavil sestavo in orga‑
niziranost GRC Novo mesto, nakar je sledil opis same intervencije 
od prejema alarma do zaključka intervencije. Glede na to, da je 
vodil vajo na internem oddelku, je na podlagi izkušenj in pozna‑
vanja našega sistema in zaporedja ukrepov pripravil zanimivo 
časovno preglednico.

Dogodek Čas Skupni 
čas

Začetek požara 0 0
Avtomatski javljalnik zazna požar 1 1
Receptor telefonsko preverja stanje  
na oddelku

1 2

Preveritev dogodka 1 3
Sporočilo receptorju o dogodku 1 4
Klic na 112, obveščanje osebja v bolnišnici 1 5
Odziv na alarm 1 6
Alarmiranje GE 1 7
Čas vožnje 3 10
Ocena situacije in pridobitev informacij 1 11
Odločitev o delu in vstop v objekt 1 12
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Ukrepi zaposlenih pred prihodom  
gasilcev:

Obveščanje o dogodku•	
 ‑ Interno
 ‑ Zunanje

Gašenje začetnih požarov•	
 ‑ Gasilniki
 ‑ Hidranti

Evakuacija•	
 ‑ Popolna
 ‑ Delna

Zapiranje tehničnih plinov•	
Odstranjevanje nevarnih snovi•	
Izklop električne energije•	

Še posebno je poudaril, da morajo biti 
za uspešno intervencijo zagotovljene 
proste intervencijske poti in dostopi. Pri 
tem je pokazal nekaj fotografij, kako iz‑
gledajo »proste« intervencijske poti v naši 
bolnišnici (fotografije 1‑3 zgoraj).
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Prvi ukrepi gasilcev:
Po prihodu na kraj dogodka•	

 ‑ Ocena trenutne situacije
 - Pridobitev informacij s strani zaposlenih  

  (odgovorna oseba, vratar)
Odločitev•	

 ‑ Gašenje
   ‑ Zadostna ekipa?
   ‑ Zadostna tehnika?
   ‑ Ali so razmere požara obvladljive?
   ‑ Kam se širi požar in produkti gorenja?
Ali
 ‑ Reševanje – evakuacija
   ‑ Število ujetih ali ogroženih ljudi?
   ‑ Koliko oseb potrebujemo za uspešno reševanje?
   ‑ Značilnosti objekta

Poudarjene so bile tudi ovire, ki bi se lahko pojavile pri 
reševanju:

Slabe informacije o lokaciji•	
Dovozne poti so zaparkirane•	
Hidranti so zaparkirani•	
Prehodi•	

 ‑ Zaklenjeni
 ‑ Nedostopni, ovire na poti

Množica ljudi•	
 ‑ Zaposleni
 ‑ Pacienti
 ‑ Obiskovalci

Razvejanost oddelkov•	
Razporejenost oddelkov z zahtevnimi pacienti•	
Dolžina dostopnih poti•	
Neustrezni preventivni ukrepi•	

 ‑ Odprta požarna vrata
 ‑ Velikost požarnega sektorja
 ‑ Neustrezni načini ločevanja sektorjev
 ‑ Gradbene pomanjkljivosti

Prisotnost nevarnih snovi•	

Na koncu je povzel še najbolj pomembne točke:
Vsi postopki morajo steči nemudoma•	

 ‑ Obveščanje 
 ‑ Gašenje
 ‑ Evakuacija

Ne čakamo na gasilce, reševati pričnimo takoj•	
Prve minute so najbolj pomembne•	
Za evakuacijo se ne zanašati na gasilce•	
Poudaril je tudi pomembnost izvajanja vaj•	

Menim, da je seminar odlično uspel in dosegel svoj namen. Zato 
se tudi po tej poti iskreno zahvaljujem vsem izvajalcem seminarja 
in seveda tudi vsem vam, ki ste na seminarju sodelovali.

Še nekaj mojih misli.

Dejstvo je, da so bolnišnice v pogledu požarne varnosti 
specifične. 

Glavna ali najpomembnejša razloga sta:
1.  Arhitekturne in gradbene posebnosti večine bolnišnic (obsežne 

zgradbe, mešana uporaba prostorov, tehnične inštalacije, …)
2.  Poseben položaj, v katerem se nahajajo bolniki:

nepoznavanje ali slabo poznavanje kraja,•	
bolniki pogosto ne morejo hoditi oz. so nemočni, •	
deloma negativni psihični vplivi, bolniki so apatični in izredno •	
razdražljivi.

Dejstvo je tudi, da ni vprašanja, ali bo zagorelo, vprašanje je samo, 
v koliki meri se bo to zgodilo in kako se bomo mi pravilno od‑ 
zvali.

V bolnišnici imamo sprejet Požarni red, v katerem je med drugim 
opisan postopek ravnanja v primeru neke nevarnosti za nastanek 
požara oziroma požara. Zapisane so tudi zadolžitve v primeru 
nevarnosti za posamezne profile zaposlenih. Požarni red je bil 
dostavljen vsem predstojnikom, vodjem služb in glavnim medicin‑
skim sestram. Vsak oddelek oziroma služba je dobil tudi vsaj en 
izvod, poleg tega pa se ta nahaja tudi na intranetu.

Vsak novo zaposleni je seznanjen s Požarnim redom na predava‑ 
njih iz VPD in PV, hkrati pa je vedno omenjen tudi na periodičnem 
usposabljanju iz VPD in PV, zato o njem ne bom ponovno pisal.

Bi pa rad poudaril nekaj pomembnih stvari:

  Evakuacijska stopnišča
Evakuacijska stopnišča morajo biti prosta in prehodna. Kjer vodijo 
vrata na evakuacijska stopnišča, so ob vratih škatlice, v katerih 
mora biti ključ za odpiranje vrat. V primeru, da ni ključa v škatlici 
in da pride do požara, sem skoraj 100% prepričan, da se ključ ne 
bo našel in bo nastal problem, kako zapustiti oddelek oziroma 
kako bodo gasilci prišli na oddelek. Gasilci bodo sicer razbili vrata, 
vendar bo za to potreben določen čas. 

Drugo, kar je zelo pomembno, pa so razne ovire na  stopnicah. 
Vse prevečkrat se dogaja, da so na stopnicah različne brisače, 
rjuhe ali kaj podobnega. Na to je opozoril tudi g. Janez Miklič. 
Vse, kar se nahaja na stopnicah, v primeru evakuacije oziroma 
reševanja predstavlja oviro. Prvi gasilec bo morebitno oviro videl 
in prestopil, drugemu ali tretjemu pa lahko na oviri spodrsne in 
pade. Seveda se lahko isto zgodi tudi našim zaposlenim, ki bodo 
izvajali evakuacijo ali našim pacientom, ki bodo evakuirani po 
stopnicah. In spet bo izgubljenega nekaj prepotrebnega časa.

  Dovozne poti
Dovozne poti morajo biti proste, gasilci morajo imeti prosto pot. 
Na to sta opozorila tako g. Janez Miklič kot tudi gospa Romana 
Lah, ki je tudi povedala, da lahko inšpektor neposredno denarno 
kaznuje lastnika vozila, ki pusti avto na dovozni poti. G. Janez 
Miklič je sicer dodal, da bodo gasilci avto enostavno izrinili z do‑
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vozne poti, vendar bo zato zopet potre‑
ben določen čas. Utopično je razmišljati, 
da bo v primeru požara lastnik vozila imel 
čas umakniti svoj avto.

  Kajenje
Dejstvo je, da je kajenje v bolnišnici pre‑
povedano. Kajenje je eden najpogostejših 
vzrokov za požar. V vsakem primeru se po 
požaru poišče vzrok požara in potem tudi 
ustrezno ukrepa proti kršiteljem.

In za konec
Dobre štiri minute so potrebne, da •	
vzmetnica v celoti pogori. 
Dobro minuto po vžigu vzmetnice le‑•	
ta oddaja dovolj toplote, da se vžge 
leseno pohištvo v neposredni bližini 
vzmetnice. 
12 minut je potrebnih od odkritja •	
požara do začetka intervencije GRC 
Novo mesto. 

Zavedati se moramo, da zaklenjena vrata  
na evakuacijskih stopniščih, ker ni bilo 
ključa na svojem mestu, založena evakuacij‑ 
ska stopnišča in poti, neprevozne dovozne 
poti, močno upočasnijo prihod interven‑
cije in s tem posledično povečajo škodo, 
ki jo povzroči požar.

In za konec še vprašanje:

»Kdo bi rad živel z zavestjo, da je zaradi nje‑
govega ravnanja prišlo do požara, oziroma 
je nastala večja škoda, kot bi sicer???«

Katja Stopar

Naslavljanje poštnih 
pošiljk
v bolnišnici opažamo veliko število pošiljk, ki so napačno 
ali pomanjkljivo naslovljene. ker nam zaradi tega pošta po 
nepotrebnem dodatno zaračunava storitve, naprošamo vse 
zaposlene, da upoštevajo  navodila za pravilno naslavljanje 
pošiljk in z njimi seznanijo svoje sodelavce.

Vse pošiljke Zdravstvenemu domu Novo mesto pošiljamo po zunanji pošti, zato 
za pošiljanje uporabljajte kuverte z že natisnjenim bolnišničnim logotipom.

Podatki v naslovu pošiljke morajo biti čitljivo navedeni v naslednjem vrstnem redu:
naslovnikovo ime in priimek ali naziv ustanove, družbe ipd. (primer: ZPKZ Dob •	
pri Mirni),
ulica in hišna številka oz. naselje in hišna številka (primer: Slovenska vas 14),•	
pri uporabnikih poštnih predalov kratica •	 p.p. s številko (lahko je tudi dodana 
ulica oz. naselje, vendar v vrstici pred navedbo p.p.),
poštna številka in naziv naslovne pošte (primer: 8232 Mirna).•	

Naslovnikov naslov mora biti napisan v desnem delu naslovne strani pošiljke, 
vzporedno z njeno daljšo stranico, znotraj pravokotnega prostora (kot je na sliki 
spodaj) in NE SME segati na levo polovico pošiljke.

V kolikor bodo pošiljke napačno naslovljene, jih bomo morali vrniti nazaj na oddelek. 

PRAVILNO NASLOVLJENA POŠILJKA:

NEPRAVILNO NASLOVLJENA POŠILJKA:

Splošna bolnišnica Novo mesto   Poštnina plačana  
pri pošti 8105 Novo mesto

Gospod        
Janez Novak  
Prešernova ulica 10

4000  KRANJ

Splošna bolnišnica Novo mesto   Poštnina plačana  
pri pošti 8105 Novo mesto

Gospod        
Janez Novak  
Prešernova ulica 10

4000  KRANJ
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Mira Retelj, Zdenka Kralj, Luka Ficko

Nacionalna ankleta o izkušnjah 
pacientov v akutni bolnišnici za leto 2010

Nacionalna anketa – kategorija Skupna ocena

Bolnišnica bo v prihodnje za izboljšanje skupne ocene o za-
dovoljstvu pacientov uvedla dodatne aktivnosti, usmerjene v 
izboljšanje odnosa med pacienti in zaposlenimi, ki med drugimi 
temeljijo na veščinah obvladovanja komunikacijskih poti.  

V nadaljevanju prikazujemo rezultate ankete po posameznih sk‑
lopih vprašanj oziroma kategorijah..

Nacionalna anketa -  kategorija: Sprejem v 
bolnišnico

Zadovoljstvo pacientov s sprejemom v bolnišnico se z leti rahlo 
viša. V letu 2010 je imela bolnišnica boljši rezultat v primerjavi s 
primerljivimi regionalnimi bolnišnicami. 

Po rezultatih ankete v 28 slovenskih 
bolnišnicah v letu 2010 so najboljše 
bolnišnice po oceni uporabnikov zasebne 
bolnišnice, slabše pa nekatere regijske. 
najslabše (82,8 točke) je ocenjen sprejem v 
bolnišnico, najbolje (94 točk) pa obravnava 
medicinskih sester.
Po ocenjevanju bolnikov so na prvih treh  mestih zasebni za‑
vod MC Medicor, Kirurški sanatorij Rožna dolina in Bolnišnica 
Sežana. Kot slabše so bile ocenjene SB dr. Franca Derganca iz 
Šempetra pri Gorici, SB Novo mesto, Inštitut za rehabilitacijo 
Soča in SB Izola.

Vse bolnišnice so pravzaprav ocenjene zelo dobro. Prva na 
lestvici je prejela skoraj 100 točk, zadnja na tej lestvici pa okoli 
86 točk.

V primerjavi z rezultati ankete, ki je bila izvedena leta 2008, se 
ocene niso bistveno spremenile. Na vrhu so še vedno zasebne 
bolnišnice, najbolj je napredovala sežanska bolnišnica, ki je bila 
leta 2008 v spodnji polovici lestvice. Nazadovala je SB Izola.

Ministrstvo za zdravje je ob predstavitvi rezultatov ankete 
poudarilo, da bolnišnice med seboj pravzaprav niso najbolje 
primerljive, saj je dejavnost zavodov in struktura bolnikov po 
zavodih različna, zaradi česar je bolj smiselno primerjati in ana‑
lizirati ocene, ki jih v zavodih dobijo v posameznih letih. Anketa 
je bila opravljena med hospitaliziranimi bolniki na treh oddel‑
kih bolnišnic ‑ na splošni kirurgiji, splošni interni medicini in 
na ginekologiji. V specialnih bolnišnicah so anketo opravili na 
oddelkih ortopedije in pulmologije, v psihiatričnih bolnišnicah 
pa na oddelkih za psihotične bolezni in oddelkih za bolezni 
odvisnosti.

Skupna ocena izkušenj bolnikov za vse bolnišnice je zelo 
dobra, saj so anketiranci akutnim bolnišnicam za leto 2010 
v povprečju podelili 91,4 točke od stotih, psihiatričnim 
bolnišnicam pa 88 točk. Povprečna ocena, ki so jo bolniki 
slovenskim bolnišnicam podelili za zdravljenje, je bila 92,9, 
za obravnavo zdravnikov 92,2, za bolnišnično okolje 89,4, 
za odpust iz bolnišnice pa 88,7 točke. Ugotovljeno je, da so 
najvišje ocene dajali bolniki ginekoloških oddelkov, nižje 
pa bolniki internih oddelkov.

Primerjava med rezultati naše bolnišnice in primerljivimi re‑
gionalnimi bolnišnicami kažejo odstopanja za eno odstotno 
točko. 
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Nacionalna anketa – kategorija: Kako so vas 
obravnavali zdravniki

Zadovoljstvo pacientov z obravnavo s strani zdravnikov raste. V 
letih 2008 in 2010 je kazalnik presegel zastavljeni cilj bolnišnice, 
kot tudi povprečje primerljivih regijskih bolnišnic. 

Nacionalna anketa – kategorija: Kako so vas 
obravnavale medicinske sestre

V opazovanem obdobju je bolnišnica presegla zastavljeni cilj pri 
zadovoljstvu pacientov z obravnavo medicinskih sester. 

Nacionalna anketa  - kategorija Zdravljenje

Pri zadovoljstvu pacientov z zdravljenjem, ki vključuje vprašanja, 
vezana na odnos zdravstvenega osebja do pacientov in zdravst-

veno obravnavo v času hospitalizacije, je bolnišnica v zadnjem 
letu zaznala rahel padec v primerjavi s preteklima opazovanima 
letoma, kar kaže, da je potrebno usmeriti aktivnosti v izboljševanje 
poslovne kulture, v kateri ključni del predstavlja komunikacija. 

Nacionalna anketa – kategorija: Bolnišnično 
okolje

V kategoriji bolnišnično okolje je bolnišnica predvidevala pa-
dec zadovoljstva zaradi dotrajanosti objektov, v katerih poteka 
internistična dejavnost in intenzivno izvaja aktivnosti za selitev 
omenjene dejavnosti v nove, preurejene prostore.

Nacionalna anketa – kategorija: Odpust iz 
bolnišnice

Bolnišnica je v navedeni kategoriji primerljiva s panogo. Za 
ozaveščanje pomena posredovanja informacij pacientom se plani-
ra in izvaja še več komunikacijskih delavnic in izobraževanj.  
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Svetovni dan zdravja 2011 – POSLANICA IVZ RS

7. aprila vsako leto obeležujemo svetovni dan zdravja, ki ga je svetovna zdravstvena orga-
nizacija (szo) prvič razglasila že leta 1950. Geslo letošnjega svetovnega dne je »Premagajmo 
odpornost mikroorganizmov proti zdravilom - brez ukrepanja danes ni ozdravitve jutri!«
letos želi szo še posebej opozoriti na pojav bakterij, ki lahko povzročajo življenjsko nevar-
ne okužbe in postajajo vedno bolj odporne proti antibiotikom. Gre za posledico razširjene 
in nepreudarne uporabe antibiotikov tako pri ljudeh kot živalih. odpornost mikroorganiz-
mov proti zdravilom je vse bolj pereč problem, zato jo je szo izpostavila kot  osrednjo temo 
svetovnega dne zdravja 2011.

»Premagajmo odpornost 
mikroorganizmov proti zdravilom – 

Brez ukrepanja danes ne bo ozdravitve jutri!«

Informacije za vsakogar 
Antibiotiki so dragocena in zelo pomemb‑
na zdravila za zdravljenje in preprečevanje 
okužb, ki jih povzročajo bakterije. Več 
antibiotikov se uporablja, več bakterij 
razvije odpornost proti njim. Delno je to 
naravni pojav in se dogaja po vsem svetu, 
problematično pa je zlasti takrat, kadar se 
antibiotike uporablja preveč in v napačne 
namene. Uporaba antibiotikov mora biti 
uravnotežena: uporabljamo jih le, če so 
potrebni za zdravljenje. 

Ali ste vedeli? 
Eden od razlogov za pretirano rabo •	
antibiotikov je v predpisovanju anti‑
biotikov za zdravljenje gripe in pre‑
hladov. Gripo, prehladna obolenja, 
večino angin ali vnetij žrela ter bron‑
hitisov povzročajo virusi in ne bakteri‑
je. Antibiotiki ne učinkujejo na viruse, 
zato njihovo jemanje ljudi ne zdravi. 
Nepotrebno zdravljenje z antibiotiki 
je škodljivo, saj povečuje tveganje 
za kasnejši pojav okužb z odpornimi 
bakterijami. Te, proti antibiotikom 
odporne bakterije, lahko povzročijo 
okužbe tudi pri drugih ljudeh, ne le pri 
osebi, ki je (po nepotrebnem) jemala 
antibiotik. 
Odpornost proti antibiotikom se širi! •	

Odporne bakterije se lahko prenašajo 
med ljudmi, med živalmi in v okolju. 
Lahko se uspešno razširijo v mednarod‑ 
nem prostoru.
Zdravljenje okužb z odpornimi bak‑•	
terijami zahteva dražja zdravila, traja 
dlje časa in lahko močno podaljša 
zdravljenje v bolnišnici. 
Za posebne namene se antibiotike •	
lahko uporablja za preprečevanje 
bakterijskih okužb in sicer pred 
določenimi operacijami ali posegi. 
Praviloma se antibiotikov za take 
namene ne daje več kot 24 ur. 
Antibiotike se ponekod uporablja tudi •	
v živilski verigi, zlasti kot pospeševalce 
rasti živali za proizvodnjo živil 
živalskega izvora. V Evropski uniji (EU) 
je uporaba antibiotikov za te namene 
prepovedana, ne pa tudi v drugih de‑
lih evropske regije Svetovne zdravst‑
vene organizacije (SZO), kjer je lahko 
poraba antibiotikov pri živalih včasih 
večja kot pri ljudeh. Ker se odporne 
bakterije razvijajo tudi pri živalih, je 
problem še večji: odporne bakterije 
se širijo iz prehrambene verige med 
ljudi in lahko tudi v bolnišnice. 
Novih antibiotikov še kar nekaj časa •	
ne bo na voljo. Raziskave za razvoj 
zdravil so zelo drage in dolgotrajne 

in je razvoj novih zdravil odvisen od 
odločitev proizvajalcev. 

Možne posledice 
Če prekomerne in napačne uporabe 
(zlorabe) antibiotikov ne ustavimo, an‑
tibiotiki morda ne bodo več učinkoviti 
za zdravljenje, ko jih bomo potrebovali. 
Predstavljajmo si, da ni na voljo zdravila 
za našega otroka ali našega prijatelja 
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z bakterijsko okužbo, za katero ni več 
učinkovitega antibiotika! Trenutno v EU, 
Islandiji in na Norveškem vsako leto umre 
25 000 ljudi zaradi bakterijskih okužb, ki 
se ne odzivajo na zdravljenje z antibiotiki 
in to najpogosteje v bolnišnicah. Kaj hitro 
nas lahko to vrne v čas, ko antibiotikov še 
nismo poznali in so ljudje umirali zaradi 
preprostih okužb. 

Odporne bakterije se  hitro pojavljajo in 
širijo. Nekatere bakterije so že odporne 
proti več vrstam antibiotikov hkrati. 
Življenjsko ogrožajoče okužbe, kot so bak‑
terijske okužbe krvi ali pljučnice, so lah‑
ko neozdravljive. Z izgubo učinkovitega 
preprečevanja okužb z antibiotiki bi posta‑
le nekatere operacije in posegi, kot so ar‑
troskopije, vstavljanje protez, operacije na 
debelem črevesu, zelo tvegani. Antibio‑
tiki nas namreč ne bi več zaščitili pred 
morebitnimi bakterijskimi okužbami pri 
teh posegih. 

Pojav odpornosti proti antibiotikom je 
nujna skrb nas vseh. Če želimo ustaviti 
širjenje odpornosti, je pomembna za‑
vest vsakega posameznika, da jemlje an‑
tibiotike le, kadar je to potrebno in ko jih 
predpiše zdravnik. 

Številne države v evropski regiji SZO iz‑
vajajo kampanje za ozaveščanje javnosti 
glede zmanjšanja uporabe antibiotikov, ki 
že kažejo rezultate. Vsakdo lahko prispeva 
k reševanju tega problema.  

Kaj lahko storimo 
sami 

Nikoli ne kupi‑•	
mo ali jemlji‑
mo antibio‑
tikov, ne da bi
nam jih pred‑
pisal zdravnik 
na recept. 
Ne pričakujmo, •	
da nam bo zdravnik 
predpisal antibiotike 
za vsako okužbo. Virusi so 
povzročitelji različnih okužb dihal, 
vključno s prehladi in gripo. Antibioti‑
ki so samo za zdravljenje bakterijskih 
okužb. Zaradi nepotrebnega jemanja 
antibiotikov smo lahko v prihodnje 
bolj ranljivi. 
Če nam zdravnik predpiše antibiotike, •	
jih jemljemo natančno po navodilih 
zdravnika ali farmacevta.  Antibiotike 
jemljemo predpisan čas tudi, če se že 
počutimo bolje, ker se sicer lahko obo‑
lenje povrne. 
Ne uporabljajmo antibiotika, ki je bil •	
predpisan drugemu ali za drugo obo‑
lenje. 
Redno si umivajmo roke in k temu •	
spodbujajmo svojo družino, prijatelje 
in znance. 

Več informacij lahko poiščete na spletni strani Regionalnega urada SZO za Evropo 
www.euro.who.int/whd2011. 

Vir: WHD factsheet Every E. pdf ; Fotografi ja: razkrito.net

Opredelitve pojmov: 
antibiotiki in odpornost proti antibiotikom 
antibiotiki so skupina zdravil, ki delujejo le proti bakterijam. lahko so naravno pridobljeni iz bakterij ali plesni (gliv) ali proizvedeni sintetično. znanstveno se beseda »antibiotik« nanaša samo na naravno pridobljene protibakterijske snovi, vendar v besedilu uporabljen izraz pomeni vsa zdravila ali snovi, ki delujejo proti bakterijskim okužbam. 

Pojav odpornosti proti antibiotikom je naravni biološki fenomen, ki se pojav-lja z uporabo antibiotikov in je posledica sposobnosti bakterij, da se branijo pred napadom z antibiotiki. odpornost se lahko razvije zaradi mutacij ali s pridobitvijo genov za odpornost iz drugih bakterij, ki so že odporne proti antibiotikom. 

Glavni dejavniki za odpornost proti antibiotikom so uporaba antibiotikov, zlasti prekomerna (napačna ali tudi nezadostna uporaba) ter prenos in širjenje že odpornih bakterijskih sevov ali genov, ki nosijo zapise za odpornost. 

Nekatere bak‑•	
terijske okužbe lah‑

ko uspešno pre‑
prečujemo s cep‑
ljenjem. 
Kmetje bi mo‑•	

rali uporabiti 
antibiotike za 

svoje živali le, ko
jih predpiše živino‑

zdravnik, nikakor pa 
ne kot pospeševalce ras‑

ti, kar lahko povzroča širjenje 
odpornih bakterij. 

Zapomnimo si 
Antibiotiki niso vedno potrebni. •	
Njihova prekomerna in napačna upo‑•	
raba vodi k odpornosti bakterij proti 
antibiotikom. 
Proti antibiotikom odporne bakterije •	
povzročajo več zapletov in nepotreb‑
nih smrti. 
Bakterijska odpornost proti antibi‑•	
otikom lahko družbo vrne v dobo 
pred antibiotiki, ko so ljudje zaradi 
enostavnih okužb umirali. 
Če ne bomo ukrepali danes, lahko jutri •	
ostanemo brez učinkovitega zdravila. 
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10. maj - svetovni dan 
možganske kapi
Možganska kap je tretji najpogostejši vzrok smrti, takoj za 
boleznimi srca in ožilja ter rakom. v sloveniji možganska kap vsa-
ko leto prizadene okoli 4.000 ljudi, v evropi pa zaradi nje vsako 
leto umre 650.000 ljudi. zaradi staranja prebivalstva se stopnja 
umrljivosti zaradi možganske kapi vsakih pet let podvoji.

Možganska kap vsako leto prizadene več 
kot en odstotek ljudi, starejših od 65 let. 
Bolezen je usodna za eno tretjino zbolelih, 
navajajo v Sekciji za možgansko‑žilne bo‑
lezni pri Slovenskem zdravniškem društvu. 
Med preživelimi je vsaj ena polovica trajno 
onesposobljenih, zaradi česar ta bolezen 
predstavlja v svetu in prav tako tudi v Slo‑
veniji prvi vzrok zmanjšane motorične, ko‑
gnitivne, govorne in socialne zmožnosti.

Možganska kap se lahko pojavi pri osebah 
vseh starosti, tudi pri otrocih. Pogostejša 
je pri moških. Tveganje je večje, če je mo‑
žgansko kap utrpel kdo od staršev, starih 
staršev, sester ali bratov.

Dejavniki tveganja, na katere lahko vpli‑
vamo, so povišan krvni tlak, kajenje, pre‑
komerno uživanje alkohola, uživanje ne‑
katerih drog, povišan holesterol, telesna 
nedejavnost in debelost.

Obstajata dve glavni vrsti možganske kapi. 

Najbolj pogosta je ishemija, ki nastane 
zaradi krvnih strdkov ali zoženih arterij, 
ki dovajajo kri v možgane. Druga najbolj 
pogosta možganska kap ‑ hemoragija ‑ 
pa nastane takrat, ko pretrgana arterija 
povzroči krvavitve v možganih.

Znaki možganske kapi so različni, odvisni 
so predvsem od tega, kateri del možganov 
je prizadet. Če je prizadeta leva možganska 
polobla, pride do prizadetosti živčnih 
centrov. V tem primeru ima bolnik priza‑
dete vse višje živčne dejavnosti, kot so 
sposobnost govora, računanja, pisanja 
in branja. To spremljata ohromelost in 
motnja občutka desne polovice telesa. 
Če je okvara v desni polovici možganov, 
je prizadeta leva polovica telesa. Okvara 
v zatilnem delu se kaže v obliki motenj 
vida, okvara v čelnem delu možganov pa 
povzroči motnje osebnosti.

Eden najučinkovitejših načinov za 
preprečitev možganske kapi je obvla‑

dovanje krvnega 
tlaka z zdravo 
prehrano, zdra‑
vim načinom 
življenja in zdrav‑
ljenjem. 

Vir: STA, 10. 5. 11,
       ZIB bilten, 11. maj 

2011;  Fotografi ja: 
times.si

letošnji praznik medicin-
skih sester smo novomeške 
medicinske sestre, babice in 
zdravstveni tehniki najprej 
obeležili od 12. do 14. maja 
z udeležbo na 8. kongresu 
zdravstvene in babiške nege 
slovenije v Mariboru, na ka-
terem sta s svojim prispev-
kom aktivno sodelovali naši 
kolegici in sodelavki karmen 
janežič in jožica rešetič, 
regijsko društvo medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov pa je pripravilo 
poster o delovanju društva 
in s pomočjo prostovoljcev 
stojnico s predstavitvijo de-
javnosti in regije.
20. maja smo se zbrali še 
na slavnostni prireditvi v 
kkc dolenjske toplice, kjer 
smo si najprej ogledali ko-
medijo dober dan teatra iz 
Prečne »stilistka,« zvečer 
pa je sledilo družabno 
srečanje v organizaciji term 
krka - zdravilišča dolenjske 
toplice. 
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»Medicinske sestre zagotavljamo enakost 
in dostopnost v zdravstveni oskrbi pacientov«

Ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester
V plenarnem delu 8. Kongresa zdravst-
vene in babiške nege Slovenije v Kon‑
gresnem centru Habakuk so bile poudar‑
jene tri za zdravstveno in babiško nego 
pomembne vsebine: 

pogled na etiko izven zdravstva in •	
zdravstvene nege, 
dostopnost zdravstvene nege z vidika •	
človekovih pravic in 
kakovost v zdravstvu.•	

Strokovni program
Predavanja so dnevno potekala v štirih 
dvoranah, predstavljeni prispevki domačih 
in tujih predavateljev pa so tematsko 
pokrivali različna področja zdravstvene 
obravnave pacienta: 

promocijo zdravja, •	
skrb za starostnika, •	
vseživljenjsko učenje, •	
medpoklicno sodelovanje, •	
management v zdravstveni in babiški •	
negi, 
skrb za ranljive skupine, •	
poklicno etiko in zdravstveno •	
zakonodajo, 
zdravstveno nego tu in tam, •	
babištvo,•	
izobraževanje za zdravstveno in •	
babiško nego, 
organizacijo dela v zdravstveni in •	
babiški negi, 
pacienta s kronično boleznijo v •	
domačem okolju, 
pacienta s kronično boleznijo v •	
bolnišnici, 
profesionalno skrb za človeka in •	
varnost pacientov.•	

Razstava posterjev je bila namenjena 
različnim strokovnim in znanstvenim vse‑
binam, regijska društva pa so predstavila 
svoje delovanje s posterji in stojnicami. 

Slavnostna akademija
Na slavnostni akademiji 
je predsednica Zbornice 
zdravstvene in babiške nege 
Slovenije ga. Darinka Kle‑
menc med drugim poudarila: 
»Spremembe vrednot, pohlep 
po brezglavem bogatenju na 
eni strani in na drugi neza-
poslenost, bitka za preživetje 
tisočerih posameznikov 
in družin ter posledično 
zahtevnejše urejanje področij 
zdravstva in sociale so stal-
nica današnjega časa. Ran-
ljivost velikega števila ljudi 
in visoka kakovost življenja 
premožnejših pomenijo ved-
no težje urejanje enakosti in 
dostopnosti do zdravstvenih 
storitev nasploh. Z denarjem 
lahko do neke mere kupiš tudi 

dostopnost. Enakost je v tako 
polariziranem okolju težko 
nasnuti na isto premico – 
med revnimi in bogatimi so 
na obeh puščicah te premice 
velike razdalje.

Priporočeni besedi iz mota 
ICN dostopnost in enakost 
lahko obvisita v zraku, če 
odpove sistem. Sistemi pa 
danes odpovedujejo na več 
ravneh, od gospodarstva 
do bančništva in naprej, 
posledično v post-recesij-
skem času tudi zdravstveni 
in socialni. Čeprav sta v os-
novi dostopnost in enakost 
altruistično usmerjeni in 
dobronamerni besedi, nista 
vedno uresničljivi. Prizade-

Udeleženke pred začetkom kongresa 
    

Prostovoljci so izdelali simbolična 
darilca za stojnico

Zdenka Seničar
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vanja medicinskih sester po vsem svetu v 
tej smeri lahko le koristijo, kar je osnovno 
sporočilo mota ICN. Prav medicinske sestre 
lahko z neposredno vključenostjo v sisteme 
naročanja in vstopa v sistem zdravstvene 
obravnave naredimo marsikaj. To pa je 
praktično povsod. Torej je vloga medicin-
skih sester,  zlasti pri dostopnosti, velika, 
morda celo lažja kot pri enakosti.«

Obkongresne dejavnosti
Letos so bile prvič organizirane tudi ob‑
kongresne dejavnosti, namenjene prazno‑
vanju in predvsem druženju medicinskih 
sester. Dolenjke smo se seveda odločile za 
ogled Lenta, najstarejšega dela Maribora, z 
obiskom  Hiše Stare trte, kjer smo najprej 
prisluhnili predstavitvi zgodovine Mari‑
bora, Lenta in svetovno znane Stare trte, 
potem pa so prijazni gostitelji z degus‑ 
tacijo vrhunskih vin poskrbeli še za naša 

suha grla in dodatno dobro voljo, ki je ni 
zmanjkalo do poznih večernih ur, zato smo 
si Maribor ogledale še z gladine Drave in 
preverile nočni utrip Lenta.   

Hiša Stare trte je hram vinske tradicije in 
kulture Maribora, Štajerske in Slovenije, ki 
predstavlja zgodovino in pomen stare trte, 
kulture in dolge tradicije vinogradništva in 
vinarstva na našem območju. Na njenem 
pročelju raste najstarejši živi primerek 
žlahtne vinske trte, ki še rodi, na našem 
planetu. Grozdje stare trte, sorte žametov 
ka ali modra kavčina, je eno izmed 
najstarejših udomačenih žlahtnih vin‑
skih sort na Slovenskem. 35 do 55 kg 
simboličnega letnega pridelka je uste‑ 
kleničenega v 2,5 dcl stekleničke zname‑
nitega umetnika Oskarja Kogoja, ki pred‑
stavljajo dragoceno protokolarno darilo. 
Letno jih napolnijo samo 100. Potomke 
stare trte rastejo skoraj na vseh kontinen‑
tih in po številnih krajih v Sloveniji. Vsako 

Hiša Stare trte ...  ... in Stara trta na Lentu

leto v njeno čast organizirajo prireditve: 
rez stare trte, martinovanje in svečano  
trgatev.

»Poslopje Hiše Stare trte so pozidali že v 
16. stoletju in to na kraju, ki so mu tedaj 
rekli Ob napajališču. Stalo je tik ob mestnih 
Dravskih vratih, ki so bila tam, kjer se sedaj 
začenja spodnji konec srednjeveške ulice z 
imenom Splavarski prehod. V takšni 'vlogi' 
je Hišo Stare trte lepo videti kar na štirih 
ohranjenih slikah iz 17. stoletja, katerih 
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Vrednote Zbornice – Zveze
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originale ali kopije hranijo v Pokrajinskem 
muzeju Maribor in Štajerskem deželnem 
arhivu v Gradcu. Najstarejša omemba hiše 
na Vojašniški 8 izvira iz leta 1780. Tedaj so ji 
rekli hiša Pri pristaniških vratih. Leta 1844 
je v kataster vpisana kot ‘visoka, z opeko 
krita hiša s stranskimi poslopji v Splavarski 
ulici’. V pritličju je imela obokani skladišči 
in obokano klet za shranjevanje živil. V 
prvem nadstropju so bili štukirana pred‑
dvorana, ena obokana in štiri štukirane 
sobe ter obokana kuhinja s shrambo za 
živila. Imenitna stavba torej, na katere 
dvorišču je bilo z opeko krito stransko po‑
slopje z dvema hlevoma za osem konjev, 
sobici za služinčad ter remiza za vozove. 
Na dvorišču je bil tudi vodnjak s črpalko. 
Celovita prenova Lenta v osemdesetih le‑
tih 20. stoletja je zajela tudi Vojašniško 8, 
vendar se je kasneje izkazalo, da so potreb‑
ni temeljitejši posegi v ‘nevidno’ strukturo 
stavbe, tudi v temelje. Tako Hiša stare trte 
sedaj dobesedno in hkrati tudi simbolno 

Na vožnji po Dravi

Viri: Utrip št. 6, junij 2011;  http://maribor‑pohorje.si

V O Š Č I L O

stoji na trdnih temeljih.” 

Od leta 2007 vabi turiste kot osrednji 
vinsko‑kulturni hram. Hiša Stare trte je 
razstaviščni prostor z vodenimi ogledi bo‑
gate vinske dediščine, muzejskih ekspona‑
tov, upodobitev sort vinske trte bratov 
Kreuzer, nadvojvode Janeza, zaslužnega 
za razvoj vinogradništva na Štajerskem… 

Hiša Stare trte je degustacijski prostor in 
prodajno mesto vrhunskih štajerskih vin, 
spominkov, slastnih slovenskih čokolad 
in ročno izdelanih pralinejev, je turistično 
informacijski center in izjemni prireditveni 
prostor. V njej je častni sedež slovenskih 
in mednarodnih združb, zapriseženih 
čaščenju vina in vinske kulture: Združenja 
častivrednih vinskih konventov sv. Urbana, 
Združenja evropskega reda vitezov vina, 
Združenja slovenskega reda vitezov vina, 
Združenja predstavnic slovenskih in mari‑
borskih vinskih kraljic.

Na kongresu je bil slovesno razglašen 
dokument »Predstavitev podobe 
medicinske sestre, babice in tehnika 
zdravstvene nege,« ki opredeljuje na‑
men in cilj dokumenta, temeljno vlogo in 
odgovornost ter strokovno, osebnostno in 
zunanjo podobo medicinske sestre, babice 
in tehnika zdravstvene nege. Dokument 
zavezuje vsakega zaposlenega v zdravst‑
veni negi.

Spoštovane medicinske sestre!
Ob vašem prazniku vam iskreno čestitam in vam želim, da svoj plemenit poklic še naprej opravljate tako uspešno kot do sedaj. Čas morda res ni najbolj naklonjen priznavanju tega poklica, a ko človek potrebuje vašo skrb in nego, se šele zave težavnosti vašega dela in poklica, zato je prav, da vsaj enkrat v letu tudi v javnosti poveste, kakšno je stanje na področju zdravstvene nege in kaj od družbe 

pričakujete.

Mira Retelj

Labod na Dravi
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Predstavitev podobe 
Medicinske sestre, babice in tehnika 
zdravstvene nege
NAMEN

V dokumentu je predstavljena podoba medicinske sestre, 
babice in tehnika zdravstvene nege, ki vključuje strokovno, 
osebnostno in zunanjo podobo. Sleherni predstavnik poklicne 
skupine naj se z njo poistoveti. 

CILJ

S celostno podobo želimo doseči visoko stopnjo strokovnosti 
in profesionalne kulture, ki bo omogočala varno in kakovostno 
izvajanje zdravstvene nege in oskrbe ter babiške nege. Želimo 
prispevati k odličnosti, dvigu ugleda in prepoznavnosti stroke 
na področju celotne zdravstvene dejavnosti.

PODOBA MEDICINSKE SESTRE, BABICE IN TEHNIKA 
ZDRAVSTVENE NEGE
Osrednji namen delovanja medicinske sestre, babice in tehnika zdravst‑
vene nege je PACIENT, enkraten in neponovljiv v času in prostoru, zato 
je v skupini najvišjih vrednot njihovega vrednostnega sistema.

Osrednja vrednota medicinske sestre, babice in tehnika zdravstvene 
nege je SKRB ZA SOČLOVEKA. Temeljna načela za delo so humanost, 
moralnost, etičnost in strokovnost.

Medicinsko sestro in tehnika zdravstvene nege zavezuje Kodeks etike 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zve‑
za, 2005).

Babico zavezuje Kodeks etike za babice (Zbornica – Zveza, 2011).

Podlaga za delokrog medicinske sestre, babice in tehnika zdravstvene 
nege so “Poklicne aktivnosti v zdravstveni in babiški negi“ (Zbornica – 
Zveza, 2008, 2010, 2011).

Medicinska sestra, babica in tehnik zdravstvene nege za svoje delo 
prevzemajo etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost v 
skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (ZZDej – UPB1, 55. člen).

MEDICINSKA SESTRA 
Je diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik (dipl. 
m. s. / dipl. zn.), ki ima zaključen visokošolski študij zdravstvene nege, 
pri čemer študijski program v celoti upošteva Evropsko direktivo za 
regulirane poklice št. 2005/36/ES, ter ji/mu je ustrezen organ podelil 
pravico za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti.

Medicinska sestra je NOSILKA zdravstvene nege in oskrbe v Re‑
publiki Sloveniji. 

Medicinska sestra je strokovnjakinja na področju zdravstvene 
nege in oskrbe za celostno zdravstveno obravnavo posameznikov in 
skupin, ki avtonomno prevzema naloge in odgovornosti na primarni, 
sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva, področju social‑
nega varstva in šolstva. Je samostojna strokovnjakinja v negovalnem 
timu in članica zdravstvenega tima, v katerem z drugimi strokovnjaki 
sodeluje v zdravstveni obravnavi pacienta.*

TEMELJNA ODGOVORNOST medicinske sestre v dejavnosti zdravst‑
vene nege je po defi niciji Mednarodnega sveta medicinskih sester 
(International Council of Nurses – ICN, 2010) sledeča:

»Avtonomna in sodelujoča skrb za posameznike vseh starosti, za 
družine, skupine in skupnosti, za bolne in zdrave in v vseh okoljih; 
vključuje promocijo zdravja, preprečevanje bolezni in skrb za obo-
lele, invalidne ter umirajoče.«

Ključne naloge so tudi zagovorništvo, spodbujanje varnega okolja, 
izobraževanje, raziskovanje, sodelovanje pri oblikovanju zdravst-
vene politike ter sodelovanje v obravnavi pacientov in upravljanju 
zdravstvenih sistemov. 

* V skladu s svojo strokovno usposobljenostjo lahko dejavnost zdravstvene nege samostojno 
opravljajo tudi višja medicinska sestra / višji medicinski tehnik, profesor/ica zdravstvene 
vzgoje in medicinske sestre s fakultetno izobrazbo različnih smeri.

BABICA
Je diplomirana babica / diplomirani babičar (dipl. bab.), ki ima 
zaključen visokošolski študij babištva, pri čemer študijski program v 
celoti upošteva Evropsko direktivo za regulirane poklice št. 2005/36/ES, 
ter ji/mu je ustrezen organ podelil pravico za samostojno opravljanje 
dela v zdravstveni dejavnosti.

Babica je NOSILKA babiške nege v Republiki Sloveniji.

Babica je strokovnjakinja na področju babištva in babiške nege, 
ki avtonomno prevzema naloge in odgovornosti na primarni, sekun‑
darni in terciarni ravni zdravstvenega varstva ter področju šolstva. 
Je samostojna strokovnjakinja v babiškem in negovalnem timu ter 
članica zdravstvenega tima, v katerem z drugimi strokovnjaki sodeluje 
v zdravstveni obravnavi žensk in otrok.*

TEMELJNA VLOGA babice v dejavnosti babištva je po defi niciji Med‑
narodne zveze babic (International Confederation of Midwives – ICM, 
2005) naslednja:

»Podpira, neguje in svetuje ženski med nosečnostjo, porodom in 
v poporodnem obdobju ter izvaja babiško nego novorojenčka in 
dojenčka. Ta skrb vključuje preventivne ukrepe, promocijo normal-
nega poroda, prepoznavanje zapletov pri materi in otroku, dostop 
do zdravstvenega varstva ali druge ustrezne pomoči ter izvajanje 
prve pomoči.«

Po defi niciji babiške nege ima babica pomembno vlogo pri zdravst-
veni vzgoji ženske, družine in širše družbene skupnosti. Njeno 
delovanje vključuje prenatalno vzgojo, pripravo na odgovorno 
starševstvo, posega pa tudi na področje zdravja žensk, spolnosti 
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ali reproduktivnega zdravja ter zdravja otrok (ICM, 2005).

* V skladu s svojo strokovno usposobljenostjo lahko dejavnost babiške nege samostojno 
opravljajo tudi medicinska sestra – babica (srednja stopnja izobrazbe), višja/diplomirana 
medicinska sestra/babica, višja medicinska sestra/specialistka porodniške zdravstvene nege 
ter babica s fakultetno izobrazbo različnih smeri. 

TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE 
Ima zaključen srednješolski strokovni izobraževalni program zdravst‑
vene nege.

Tehnik zdravstvene nege je SODELAVEC v zdravstveni negi* in 
oskrbi v Republiki Sloveniji.

Tehnik zdravstvene nege sodeluje z medicinsko sestro ter z drugimi 
strokovnjaki v zdravstveni obravnavi pacienta. V skladu s svojo stro‑
kovno usposobljenostjo izvaja zdravstveno nego v okviru svojih 
poklicnih aktivnosti. 

TEMELJNA ODGOVORNOST tehnika zdravstvene nege je strokovno in 
odgovorno izvajanje in sodelovanje v zdravstveni negi za zdrave, obo‑
lele, invalidne ter umirajoče posameznike v vseh starostnih obdobjih.

* Sodelavec v zdravstveni negi z zaključenim srednješolskim strokovnim izobraževalnim pro-
gramom zdravstvene nege: srednja medicinska sestra / srednji zdravstvenik, zdravstveni/a 
tehnik/ca, tehnik/ca zdravstvene nege, srednja medicinska sestra / srednji medicinski tehnik. 

** Na področju zobozdravstva deluje zobozdravstveni asistent z zaključenim srednješolskim 
strokovnim izobraževalnim programom.

*** Na področju zdravstvene in socialno-varstvene oskrbe sodeluje v negovalnem timu 
bolničar negovalec z zaključenim poklicnim izobraževalnim programom. 

STROKOVNA PODOBA MEDICINSKE SESTRE

Medicinska sestra: 
samostojno in avtonomno izvaja delo diplomirane medicinske sestre 
v skladu s temeljnimi odgovornostmi in področjem dela. Zdravstve‑
no nego pacienta izvaja z upoštevanjem veljavnih strokovnih načel, 
smernic in standardov ter zagotavlja pacientu najvišjo možno raven 
varnosti in kakovosti v zdravstveni negi in oskrbi. 

Vrednota medicinske sestre je znanje, ki je temelj za doseganje 
ciljev in strokovnega napredka. Medicinska sestra si prizadeva 
prenašati svoje znanje in izkušnje na člane negovalnega tima in dru‑
ge, ki vstopajo v proces izobraževanja. Podlago za delo predstavlja 
dosežena stopnja izobrazbe na ravni dodiplomskega visokošolskega 
strokovnega izobraževanja ter vseživljenjsko učenje.

Medicinska sestra specialistka: 
samostojno in avtonomno izvaja delo diplomirane medicinske sestre 
s specialističnimi znanji ter določene aktivnosti, prenesene s strani 
zdravnika. Pri tem uporablja visoko stopnjo kritičnega mišljenja in 
veščin ter ustrezno klinično presojo. Podlago za delo predstavljajo 
klinične specializacije kot oblika podiplomskega izobraževanja v 
zdravstveni negi in oskrbi.

Medicinska sestra magistrica zdravstvene nege:
je nosilka sistematičnega spremljanja kliničnega dela, vodenja timov 
za izboljševanje klinične prakse, pobudnica sprememb in izboljšav, 
ki jih neposredno uvaja v proces zdravstvene nege in oskrbe. Je no‑
silka in/ali izvajalka znanstvenoraziskovalne dejavnosti za področje 
zdravstvene nege in oskrbe, ki aktivno vključuje člane negovalnega in 
zdravstvenega tima. Je mentorica študentom in visokošolska učiteljica 

na prvi bolonjski stopnji. Podlago za delo predstavlja program druge 
stopnje zdravstvene nege po Bolonjski deklaraciji. 

Medicinska sestra doktorica zdravstvene nege: 
prevzema vodilno vlogo pri določanju in zagotavljanju sprejemljivih 
standardov klinične zdravstvene nege, raziskovanja in izobraževanja 
na podlagi neposrednega vključevanja v proces zdravstvene nege 
in oskrbe. Je tudi visokošolska učiteljica predvsem na drugi in tretji 
bolonjski stopnji. Povezuje teoretična znanja s potrebami kliničnega 
okolja. Podlago za delo predstavlja program tretje stopnje zdravst‑
vene nege po Bolonjski deklaraciji.

Zaradi potreb po učinkovitem in kakovostnem vodenju zdravstve-
no-negovalnih timov potrebuje medicinska sestra, vodja na vseh 
ravneh, dodatna znanja s področja vodenja in upravljanja.

STROKOVNA PODOBA BABICE 
Babica: 
samostojno in avtonomno izvaja delo diplomirane babice v 
skladu s temeljnimi odgovornostmi in področjem dela. Babiško 
nego ženske izvaja z upoštevanjem veljavnih strokovnih načel, 
smernic in standardov ter tako zagotavlja najvišjo možno raven 
varnosti in kakovosti v babištvu. 

Vrednota babice je znanje, ki je temelj za doseganje ciljev 
in strokovnega napredka. Babica si prizadeva prenašati svoje 
znanje in izkušnje na člane babiškega in negovalnega tima ter 
druge, ki vstopajo v proces izobraževanja. Podlago za delo pred‑
stavlja dosežena stopnja izobrazbe na ravni dodiplomskega 
visokošolskega strokovnega izobraževanja ter vseživljenjsko 
učenje.

Babica specialistka: 
samostojno in avtonomno izvaja delo diplomirane babice s 
specialističnimi znanji ter določene aktivnosti, prenesene s 
strani zdravnika. Pri tem uporablja visoko stopnjo kritičnega 
mišljenja in veščin ter ustrezno klinično presojo. Podlago za delo 
predstavljajo klinične specializacije kot oblika podiplomskega 
izobraževanja v babištvu.

Babica magistrica babištva:
je nosilka sistematičnega spremljanja kliničnega dela, vodenja timov 
za izboljševanje klinične prakse, pobudnica sprememb in izboljšav, 
ki jih neposredno uvaja v proces babiške nege. Je nosilka in/ali iz‑
vajalka znanstvenoraziskovalne dejavnosti za področje babištva, ki 
aktivno vključuje člane babiškega in zdravstvenega tima. Je men‑
torica študentom in visokošolska učiteljica na prvi bolonjski stopnji. 
Podlago za delo predstavlja program druge stopnje zdravstvene 
nege po Bolonjski deklaraciji.

Babica doktorica babištva: 
prevzema vodilno vlogo pri določanju in zagotavljanju sprejemljivih 
standardov klinične babiške nege, raziskovanja in izobraževanja na 
podlagi neposrednega vključevanja v proces babiške nege. Je tudi 
visokošolska učiteljica predvsem na drugi in tretji bolonjski stopnji. 
Povezuje teoretična znanja s potrebami kliničnega okolja. Podlago 
za delo predstavlja program tretje stopnje babištva po Bolonjski 
deklaraciji.

Zaradi potreb po učinkovitem in kakovostnem vodenju babiških 
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in o svojem poklicu ter izkazuje stopnjo samozavedanja o vlogi, ki 
jo ima na delovnem mestu.

Z zunanjo podobo predstavlja odnos do sebe, do drugih ljudi, do 
poklica oz. poklicne vloge, do položaja in do institucije, ki ji pripada. 
Z urejenostjoneposredno sporoča profesionalnost, dostopnost, 
samozaupanje ter s tem pridobiva zaupanje pacienta. Je pomem‑
ben dejavnik uspešne komunikacije. 

Medicinska sestra, babica in tehnik zdravstvene nege so pri svojem 
delu izpostavljeni kritičnim pogledom strokovne in splošne javnosti. 
Osebna higiena, urejenost in negovanost so v skladu s kulturno‑
estetskimi pravili in higiensko‑epidemiološkimi predpisi. 

Osebna higiena, urejenost in negovanost 
Negovane, gladke roke brez nakita in urejeni nohti ustrezajo 
higiensko‑epidemiološkim standardom, z namenom preprečevanja 
prenosa okužb, in estetskemu videzu.

K urejenosti lahko sodi tudi zmerno in nevsiljivo naličen obraz, ki 
poudarja osebnost in estetsko noto posameznice. Za moške velja 
urejena brada in/ali gladko obrit obraz. Urejeni zobje odpirajo vrata 
prijaznemu profesionalnemu nasmehu. Podobo ustvarja tudi ureje‑
na pričeska; lasje so negovani, dolgi lasje so speti, kratko pristriženi 
ne pokrivajo oči ali zakrivajo obraza. Medicinsko sestro, babico 
ali tehnika zdravstvene nege označuje vonj po čistoči in svežini. 
Nevsiljiva dišava lahko dopolnjuje celostni zunanji videz.

Nakit nosi zmerno in nevpadljivo, tako da dopolnjuje osebnost; 
ne ovira pri delu in ne ruši celovitosti podobe. Nošenje nakita je 
skladno s higienskimi predpisi in standardi. 

Estetsko okraševanje vidnih delov telesa s tetoviranjem in »piercin‑
gom« ni skladno s podobo medicinske sestre, babice in tehnika 
zdravstvene nege. 

Delovna obleka kot simbol poklica
Medicinska sestra, babica in tehnik zdravstvene nege se istoveti in 
izraža pripadnost poklicni skupini z delovnim oblačilom v tradicio‑
nalni svetlo modri barvi. 

Delovno oblačilo je čisto in urejeno; predpisi določajo, kdaj ga je treba 
nositi in kakšno mora biti. Enako velja za delovno obutev. Zagotavlja 
naj varno in čvrsto hojo, ki ne povzroča neprijetnega hrupa. 

K delovnemu oblačilu za ženske in moške sodijo tudi nogavice nev‑
padljivih barv in vzorcev, ki jih praviloma nosijo vse leto.

V delovnem okolju se predstavljajo z nošenjem predstavitvene 
priponke. 

Medicinska sestra, babica in tehnik zdravstvene nege z videzom, 
vedenjem in obnašanjem ne vzbujajo dvomljive pozornosti, temveč 
svoja osebna merila usklajujejo z načeli profesionalne urejenosti in 
organizacijske kulture institucije.

VIRI
Aktivnosti zdravstvene nege za diplomirane medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege •	
v ambulanti družinske medicine. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije 
– Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije; 2011.
Benedetti K. Protokol, simfonija forme. Ljubljana: Planet GV, 2008.•	
Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifi kacij. •	
Evropska Unija. Evropski parlament. Strassbourg, 2005. 
Defi nition of Nursing. International Council of Nurses, 2010.•	
Defi nition of the Midwife. International Confederation of Midwives. Brisbane,•	

in zdravstveno-negovalnih timov potrebuje babica, vodja na vseh 
ravneh, dodatna znanja s področja vodenja in upravljanja.

STROKOVNA PODOBA TEHNIKA ZDRAVSTVENE 
NEGE 
Tehnik zdravstvene nege:
samostojno izvaja dela tehnika zdravstvene nege v skladu s temeljnimi 
odgovornostmi in področjem dela. Deluje kot sodelavec v zdravst‑
veni negi in oskrbi znotraj negovalnega in zdravstvenega tima ter 
se vključuje v zdravstveno‑vzgojno delo. Z upoštevanjem veljavnih 
strokovnih načel, smernic in standardov zagotavlja pacientu najvišjo 
možno raven varnosti in kakovosti v zdravstveni negi in oskrbi.

Vrednota tehnika zdravstvene nege je znanje, ki je temelj za dose-
ganje ciljev in strokovnega napredka. Tehnik zdravstvene nege si 
prizadeva prenašati svoje znanje in izkušnje na člane negovalnega tima 
in druge, ki vstopajo v proces izobraževanja. Podlago za delo predstav‑
lja dosežena stopnja izobrazbe na ravni srednješolskega strokovnega 
izobraževanja ter vseživljenjskega učenja.

OSEBNOSTNA PODOBA 
MEDICINSKE SESTRE, BABICE IN TEHNIKA 
ZDRAVSTVENE NEGE 
Oseba, ki se odloči za poklic v zdravstveni ali babiški negi, je telesno in 
duševno zdrava ter duhovno in socialno zrela osebnost. 

Skrbi za svoje osebno zdravje na način, da njena zmožnost zagotav‑
ljanja zdravstvene (in babiške – op.p.) nege ni ogrožena (ICN, 2005).

Osebnostno podobo sestavljajo njene temeljne lastnosti, kot so 
človekoljubnost, dostojanstvo, dobrohotnost, pravičnost, zaupnost, 
preudarnost, vztrajnost, optimizem, spoštljivost, poštenost in strpnost. 
Dopolnjujejo jo sposobnost sožitja z ljudmi, humanost ter profesio‑
nalno vživljanje v sočloveka. 

Odlikujejo jo osebnostna kultura z izraženo komunikacijsko kulturo, 
sposobnostjo zaznavanja, kritičnega mišljenja, samoocenjevanja, ust‑
varjalnostjo in razvojnoraziskovalno usmerjenostjo.

Spoštuje temeljne človekove vrednote in pacientove pravice. 

S svojim vedenjem in ravnanjem vedno in povsod vzdržuje pozi‑
tivno podobo svojega poklica in povečuje zaupanje javnosti vanj 
(ICN, 2005). 

Prizadeva si za ustvarjanje prijaznega, spoštljivega delovnega 
okolja. 

Pripadnost poklicu izkazuje s spoštovanjem profesionalne 
dediščine, tradicije in s tem povezanih vrednot, z vključevanjem 
v stanovska združenja ter krovno stanovsko organizacijo, ki 
skrbijo za celosten razvoj in odličnost delovanja stroke.

ZUNANJA PODOBA 
MEDICINSKE SESTRE, BABICE IN TEHNIKA 
ZDRAVSTVENE NEGE 
Zunanja podoba medicinske sestre, babice in tehnika zdravstvene 
nege je izražena z urejenim zunanjim videzom ter s primernim in 
spoštljivim vedenjem in obnašanjem. S svojo podobo priča o sebi 
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Katja Podlogar

8. aprila 2011 je na brdu pri kranju v organizaciji 
onkološkega inštituta ljubljana in Ministrstva za 
zdravje republike slovenije potekalo 2. srečanje 
državnega programa zora, katerega smo 
se udeležile tudi medicinske sestre 
in zdravniki ginekološko - 
porodniških ambulant sb 
novo mesto.

Izobraževalni dan programa ZORA

Kaj je ZORA?
Gre za organizirani populacijski prese‑
jalni program za zgodnje odkrivanje  
predrakavih sprememb materničnega 
vratu, ki v Sloveniji poteka že od leta 2003. 
Slovenske ženske so ZORO dobro sprejele, 
saj se več kot 70% redno udeležuje prese‑
jalnih pregledov. 

V letu 2009 registrirani izvidi brisov 
materničnega vratu (BMV) kažejo, da je 
bilo 85,0%  opredeljenih kot normalnih 
(A), 6,1% z reaktivnimi spremembami (B) in 
patoloških brisov (C) je bilo 8,7%.  Na pod‑
lagi stopnje patoloških sprememb v BMV 
se ženski predlaga nadaljnji postopek, ki 
spada v eno od dveh skupin: tisto, kjer je 
smiselno še počakati in bris ponoviti čez 
pol leta (saj lahko spremembe tudi same 
izginejo), in tisto, kjer je potrebna takojšnja 
histopatološka preiskava. 

V nekaterih primerih je na podlagi 
citološkega oz. histološkega izvida BMV 
smiselno opraviti še dodatno preiskavo, 
imenovano »triažni test HPV«. S testom 
HPV je mogoče ugotoviti morebitno 
okužbo s posebnimi vrstami virusov, 
imenovanimi »hudo ogrožajoči humani 

papiloma virusi« oz. onkogeni HPV. Ti 
virusi so ključni dejavnik pri nastanku 
predrakavih in rakavih sprememb 
materničnega vratu (MV). Pozitiven iz‑
vid testa HPV še ne pomeni, da boste 
zagotovo zboleli za rakom MV, saj pri 
večini žensk okužba izzveni v letu ali 
dveh brez vsakršnih posledic, s HPV se 
namreč vsaj enkrat okuži večina spolno 
aktivnih žensk. Tveganje za okužbo s HPV 
najbolj povečujejo prvi spolni odnos v 
zgodnjih najstniških letih in številni spol‑
ni partnerji, kajenje in oslabljen imunski 
sistem pa sta pomembna dejavnika pred‑
vsem pri nastanku dolgotrajne okužbe s 
HPV. Če pa so v celicah MV ugotovljene 
začetne patološke spremembe, bo iz‑
vid testa HPV ginekologu v precejšnjo 
pomoč pri načrtovanju nadaljnjih ukre‑
pov v zvezi s preprečevanjem raka MV. 
Zato je od leta 2010 triažni test HPV v 
strokovno strogo določenih okoliščinah 
pravica iz zdravstvenega zavarovanja kot 
nadgradnja programa ZORA, lahko pa 
nam izbrani ginekolog opravi test HPV 
tudi samoplačniško (kot tudi citološki 
BMV).

Cepljenje proti HPV virusom
K zmanjšanju pojavnosti RMV pripo‑
more tudi cepljenje, in sicer z dvema 
protivirusnima cepivoma. Dvovalent-
no cepivo preprečuje okužbe z dvema 
najpogostejšima visokorizičnima tipoma 
HPV 16 in 18 ( virusa, ki povzročita kar 70% 
RMV ). Štirivalentno cepivo pa preprečuje 
okužbe z visokorizičnima HPV 16 in 18, 
kakor tudi z dvema najpogostejšima 
nizkorizičnima tipoma HPV ‑6 in 11  (viru‑
sa, ki povzročita 90% genitalnih bradavic). 
Cepivi sta se izkazali za varni in učinkoviti, 
saj se v telo ne vbrizgava virusa, temveč 
le virusu podobne delce, ki ne povzročajo 
okužbe, pač pa le nastanek protiteles. Tudi 
resnejših stranskih učinkov nimata.

Kongresni center Brdo

Zloženka preventivnega programa 
Zora
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Cepiti se je možno od 9. leta naprej, v slovenskem nacional‑
nem programu cepljenja pa od jeseni 2009 cepijo deklice v 
šestem razredu OŠ. Precepljenost teh deklic, ki so prejele vse 
tri odmerke cepiva, je približno 50%, saj je odločitev o cepljenju 
prostovoljna in v rokah staršev. Za vse ostale je cepivo zaenkrat 
še samoplačniško, priporočljivo za deklice in mlajše ženske med 
10.  in 25. letom starosti. Najbolj učinkovito je cepljenje takrat, 
ko telo še ni okuženo, zato se najbolj priporoča še pred prvo 
spolno aktivnostjo, učinkovito pa je tudi pri spolno aktivnih. Pri 
nas poteka tudi  samoplačniško cepljenje dečkov, saj so tudi 
oni prenašalci virusa in lahko zbolijo, v nekaterih neevropskih 
državah cepijo dečke tudi že rutinsko.

Novosti za ginekološke dispanzerje
Novost pri odvzemih BMV je ta, da bomo v bližnji prihodnosti tudi 
v Sloveniji začeli uporabljati prenovljen citološki izvid in priporočila 
po novi klasifi kaciji Bethesda, ki je že v uporabi v EU in drugod po 
svetu. Namen le tega je ustvariti tako terminologijo, da bo citološki 
izvid BMV jasen in bo jasno odražal nadaljnjo obravnavo žensk s 
spremembami materničnega vratu. Posodobljen citološki izvid je 
še vedno razdeljen na tri dele: uporabnost brisa, ocena sprememb 
na celicah in priporočila. Pomembna razlika med novo in staro 
napotnico je v tem, da citopatologi ne bodo več odločali o tem, kaj 
se bo z žensko dogajalo naprej, temveč bo odločitev prepuščena 
ginekologu. Zato bo zelo pomembno, da bodo ginekologi zelo 
dobro poznali nove Smernice za celostno obravnavo žensk s pre‑
drakavimi spremembami materničnega vratu.

Zaključek
Incidenca RMV, kot jo spremlja register raka RS, se je od uvedbe 
ZORE zmanjšala za skoraj 40%, z 210 novih primerov leta 2003 
na 129 novih primerov leta 2009. To je tudi za evropska merila 
odličen dosežek.                       

Program ZORA uspešno deluje zaradi dobrega dela številnih 
ginekologov, presejalcev, citopatologov in patologov v labo‑
ratorijih in vseh drugih strokovnjakov, ki sodelujejo v multi‑
disciplinarnem postopku presejanja in zdravljenja rakavih in 
predrakavih sprememb materničnega vratu.

Tako se tudi v ginekološkem dispanzerju SB Novo mesto tru‑
dimo, da se naše pacientke redno udeležujejo preventivnih 
pregledov BMV, saj je rak materničnega vratu eden izmed red‑
kih rakov, ki ga lahko preprečujemo dovolj zgodaj, saj od prvih 
sprememb do resnih zapletov lahko mine tudi 10 let.

Viri: 
Zbornik 2. izobraževalni dan programa ZORA, april 2011• 
Premagajmo HPV, priloga revije Viva, marec 2011• 
Fotografi ja: zora.onko-i.si, urbanaslovenija.blog.siol.net• 
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IZBRUH E. coli 
(STEC E. coli) 

Osnovne informacije o bolezni
E. coli (STEC) je skupina patogenih sevov E. coli, ki proizvajajo 
Šigove toksine. Pri ljudeh lahko povzročajo hude črevesne in 
sistemske bolezni. Obstaja okoli 250 različnih sevov E. coli se‑
roskupine O, ki proizvajajo Šigove toksine, od teh jih okrog 
100 lahko povzroča obolenje pri ljudeh. Med temi je klinično 
najpomembnejši serotip O157: H7, do 50% okužb pa povzročijo 
ne‑O157 seroskupine.

Prenos okužbe je možen z okuženo hrano ali vodo, preko stika 
z živalmi, možen je tudi neposreden prenos z dotikom človek‑
človek(družine, vrtci, domovi za ostarele, itd.). Kot sumljivo živilo v 
izbruhih so bili pogosto navedeni: surovo (nepasterizirano) mleko 
in sir, kuhano goveje meso, različne vrste sveže zelenjave (npr. 
ohrovt, špinača, solata), nepasterizirani sadni sokovi (jabolčnik). 
Nedavni izbruh STEC O157 v Kanadi in ZDA je bil povezan z orehi. 
Različne vrste živali, zlasti govedo in drugi prežvekovalci, so lahko 
zdravi nosilci za človeka patogene STEC. 

Infektivna doza je zelo nizka (100‑200 klic). Inkubacijska doba 
je 3‑8 dni. 

Značilna klinična slika pri obolenju s STEC je akutni gastroenteri‑
tis, ki ga pogosto spremlja zmerno povišana telesna temperatura 
in včasih bruhanje. V večini primerov je krvava driska blaga in pri 
večini mine sama od sebe v 5 do 7 dneh.

Pri približno 15% otrok, pri katerih je potrjena okužba s STEC O157, 
se pojavi hud zaplet v obliki hemolitično uremičnega sindroma 
(HUS). Pri odraslih je delež tega zapleta veliko manjši. 

Fotografi ja: zora.onko-i.si, urbanaslovenija.blog.siol.net• 
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Na klinično sliko okužbe s STEC vpliva več dejavnikov:
vrsta serotipa E. coli, vrsta Šiga toksina in druge virulenčne •	
lastnosti bakterije,
pomembno vlogo imata bolnikova starost in količina klic,•	
večje tveganje za smrt zaradi dehidracije in septikemije je •	
pri dojenčkih in otrocih, mlajših od 5 let.

Okužba s STEC je pomemben javnozdravstveni problem zaradi 
možnosti izbruhov in tveganja za resne zaplete, kot je HUS. Le‑ta 
sodi med najpomembnejši vzrok za akutno ledvično odpoved 
pri otrocih v evropskem prostoru. Medtem ko so laboratorijske 
metode za dokazovanje okužb s STEC‑O157 dobro uveljavljene, 
to ne velja za okužbe z ne‑O157 seroskupinami. Zato so te 
okužbe in obolenja pri ljudeh verjetno podcenjena.

Zdravljenje okužb s STEC je predvsem simptomatsko (re‑
hidracija). Antibiotiki so pogosto kontraindicirani, ker lahko 
povzročajo klinično poslabšanje z možnim razvojem HUS‑a. V 
okviru epidemiološkega spremljanja v EU je bilo v letu 2009 
prijavljenih 3 573 primerov okužb s STEC, od tega približno 
polovica povzročena z E. coli O157: H7 serotipom.

ECDC ocena tveganja za EU
Izbruhu STEC v Nemčiji je potrebno skrbno slediti zaradi ve‑
likega števila HUS primerov (138), ki so se pojavili v nekaj ted‑
nih in sicer pretežno pri odraslih ženskah. Običajno se namreč 
HUS pojavlja pri približno 15% otrok in je delež obolelih med 
odraslimi nižji. To pomeni, da je verjetno v tem izbruhu zbolelo 
več 100 primerov, kar se bo razkrilo v prihodnjih tednih, ko bo 
postavljena defi nicija primera in poročanje usklajeno.

Zaključek
Izbruh STEC je nenavaden dogodek in trenutno omejen na 
Nemčijo, kjer potekajo intenzivne preiskave za ugotovitev no‑
silca povzročitelja (živilo), kar je ključnega pomena za oceno 
tveganja in načrtovanje nadaljnih ukrepov.

V izbruhu se bodo verjetno pojavili sekundarni primeri, predv‑
sem z neposrednim prenosom z dotikom človek‑človek, zato je 
izjemnega pomena poudarjanje izvajanja osebne higiene.

ECDC še naprej pozorno spremlja ta dogodek v sodelovanju z 
državami, članicami EFSA, Evropsko komisijo in WHO.

Povzeto po: ECDC Rapid Risk Assessment Outbreak of Shiga 
toxin‑producing E. coli (STEC) in Germany

Vir: 
IVZ RS, maj 2011•	
Fotografi ja: www.rtvslo.si•	

AIDS - trideset let 
po odkritju še vedno brez cepiva 
agencija zn za boj proti aidsu (unaids) je v 
poročilu ob 30. obletnici odkritja bolezni aids 
poudarila, da se z virusom Hiv vsak dan po 
svetu okuži 7.000 ljudi. aids je doslej terjal 30 
milijonov življenj, z virusom Hiv pa je konec 
lanskega leta živelo več kot 34 milijonov ljudi.

Polovica okuženih z virusom 
HIV se svoje okužbe niti ne za‑
veda in poročilo Unaidsa pozi‑
va k povišanju sredstev v boju 
proti AIDSu ter k njihovi boljši 
porabi in izboljšanju progra‑
mov, še posebej v smeri večje 
osredotočenosti na bolj rizično 
populacijo. Odkar so ameriški 
epidemiologi 5. junija 1981 ob‑
javili študijo z opisom bolezni, je 
bil v boju proti njej sicer dosežen 
bistven napredek, ki pa ga je gospodarska kriza leta 2008 zavrla. 
Število novih okužb z virusom HIV je od leta 2001 do leta 2009 
padlo za 25 odstotkov. Do leta 2010 je dostop do zdravljenja 
dobilo 22‑krat več ljudi v revnih in srednje razvitih državah kot pa 
leta 2001 ‑ oziroma skupaj 6,6 milijona ljudi. Še vedno pa dostopa 
do zdravil nima najmanj 9 milijonov ljudi. Sredstva za boj proti 
bolezni v revnejših državah so od leta 2001 do leta 2009 porasla 
z 1,6 na 15,9 milijarde dolarjev, vendar pa bi bilo za utrditev na‑
predka potrebnih najmanj 22 milijard dolarjev letno.

Izvršni direktor Unaidsa Michael Sidibe je ob objavi poročila z 
naslovom “AIDS pri 30‑ih: Države na razpotju” opozoril, da gre 
za velik problem. 

“Število na novo okuženih in smrtnih primerov sicer upada, ven‑
dar pa so mednarodni fi nančni viri, ki so potrebni za ohranitev 
napredka, sedaj prvič po desetih letih nazadovali”, pa je v svo‑
jem poročilu pred začetkom konference o AIDSu v tem tednu na 
sedežu ZN sporočil generalni sekretar ZN Ban Ki Moon. Največ 
denarja za boj proti AIDSu sicer namenijo ZDA. Leta 2009 so 
zanj namenile 3,2 milijarde dolarjev. Sledi jim Velika Britanija s 
658 milijoni dolarjev, Nizozemska pa je namenila 389 milijonov. 
Največji delež svojega BDP sicer prispeva Danska. 

Poročilo Unaidsa med drugim opozarja tudi na nadaljevanje diskri‑
minacije homoseksualcev in prostitutk v Zahodni Afriki, ki jih pri 
zdravljenju večinoma namerno izpustijo, čeprav je med njimi kar 
10 odstotkov več okužb z virusom HIV od povprečja. Južnoafriška 
republika ima težave z osveščanjem in obveščanjem ljudi, Azija z 
usmerjanjem pomoči rizičnim skupinam med mladimi, Unaids pa 
skrbijo tudi pomanjkljivi postopki Rusije in Ukrajine. 

Vir:  STA,ZIB; Fotografi ja: healthactionaids.org 
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Helena Švajger

Celiakija danes

7. aprila, ob svetovnem dnevu zdravja, smo v Društvu CeliaC 
– življenje brez glutena povabili v našo sredo  doc. dr. Roka 
Orla, dr. med, specialista pediatrije, predstojnika kliničnega 
oddelka za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionisti‑
ko Pediatrične klinike v Ljubljani. Predaval nam je o celiakiji 
kot novi stari bolezni.

Dr. Rok Orel se v svojem kliničnem delu ukvarja z diagno‑
stiko in zdravljenjem bolezni prebavil in jeter pri otrocih in 
mladostnikih. Svojo magistrsko nalogo je pred leti posvetil 
raziskavi imunskega odziva pri celiakiji.

Predavatelj nam je nazorno predstavil zgodovino bolezni ter 
njen potek. Opozoril je na vse možne manifestacije bolezni 
(črevesne, kostno‑mišične, kožno ‑ sluznične, hematološke, 
nevrološke in reproduktivne ) in pogoste avtoimune bole‑
zni.

Vloga genetike je tukaj izrednega pomena, kajti >90% obo‑
lelih za celiakijo ima HLA DR3 – DQ2 ali DR4 – DQ8 konfi gu‑
racijo genov in prav takšno konfi guracijo ima tudi 20‑30% 
celotne populacije.

Postavlja se vprašanje: »Ali bi preprečevanje – zdravljenje celi‑
akije lahko preprečilo pojav avtoimunih bolezni?«  Rezultati ra‑
ziskave so pokazali, da je pri ljudeh s celiakijo, ki so bili na 
dieti zgodaj, (5%) manjše število avtoimunih bolezni kot pri 
tistih, ki so z dieto začeli pozno (25%). Pri obolelih za celi‑
akijo na dieti se avtoprotitelesa proti žlezam z notranjim 
izločanjem pojavljajo zelo pogosto, pri obolelih brez diete 
pa so še pogostejša. 

Slušatelje je opogumila in jim vlila novega upanja ideja o 
imunomodulaciji in razvoju encima, ki bi razgradil gluten. 
Dieta brez glutena pa za zdaj še vedno velja za edino zdra‑
vilo. Razvoj znanosti in medicine prinaša vsak dan novosti 

in oboleli za celiakijo čakamo na 
dan, ki bo zagotovil kvalitetnejše in 
predvsem lažje življenje obolelega 
s celiakijo.

V sklopu mednarodnega dneva ce‑
liakije smo te dni organizirali ku‑
harsko delavnico, kjer smo ponov‑
no posvetili posebno pozornost 
pripravi brezglutenskih jedilnikov. 
Tečaj je bil namenjen tako članom 
društva kot tudi kuharjem v šolah, 
vrtcih in gostiščih. V društvu je na 

voljo tudi zloženka, v kateri so strnjena 

zdravje

in oboleli za celiakijo čakamo na 
dan, ki bo zagotovil kvalitetnejše in 
predvsem lažje življenje obolelega 

V sklopu mednarodnega dneva ce‑

voljo tudi zloženka, v kateri so strnjena 
osnovna pravila brezglutenske kuhinje. 

Majsko sobotno dopoldne pa smo popestrili s pohodom na Ržišče 
pri Šentjerneju. Kljub muhastemu vremenu smo uživali v naravi in 
si v prijetnem klepetu izmenjavali izkušnje.

Dobro mednarodno sodelovanje znanstvenikov in zdravnikov 
na področju celiakije je prispevalo k visokemu nivoju razvoja di‑
agnostike celiakije, kar bi še pred nekaj leti težko predvideli. Ob 
mednarodnem dnevu celiakije bo junija letos organiziran že 14. 
mednarodni simpozij celiakije v Oslu na Norveškem. 
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Pravila v 
brezglutenski 
kuhinji
brezglutenski 

Izberite sestavine, ki so zagotovo brez glutena.
 Izberite sestavine in izdelke, ki im

ajo na  em
balaži znak »preèrtan pšenièni klas«.

N
e dotikajte se živil s pom

okanim
i rokam

i ali z neopranim
 priborom

 ali posodam
i 

(skodelice, kuhalnice, odcejalniki za testenine, lonci ...), ki so m
orebiti bile v 

stiku s prepovedanim
i živili.

N
e polagajte živil neposredno na z glutenom

 onesnažene površine, kot so delovna 
površina, 

pekaèi, 
plošèa 

ali 
žar, 

lesene 
dešèice. 

P
red 

zaèetkom
 

 
priprave 

brezglutenske hrane vedno vse dobro oèistite.

N
e uporabljajte olja ali druge m

ašèobe, ki ste jih že uporabili za pripravo 
pom

okanih ali z drobtinam
i pripravljenih živil.

Z
a kuhanje brezglutenskih testenin uporabljajte vedno svežo vodo.

N
e m

ešajte z isto kuhalnico glutensko in brezglutensko hrano. 

N
e uporabljajte lesene kuhalnice in deske. 

P
ri pripravi brezglutenske hrane uporabljajte  posebno kuhinjsko krpo.

S
krbite, da se v èasu priprave brezglutenske hrane v kuhinji ne praši druga m

oka, 
ki vsebuje gluten (pšenièna, pirina, jeèm

enova, ržena in ovsena)

O
nesnaženost 

z 
glutenom

 
se 

lahko 
izognete 

tako, 
da 

najprej 
pripravite 

brezglutensko hrano oz. jo pripravljate v loèenem
 prostoru.

Z
avedajte se, da so vir prenašanja glutena lahko tudi skrita m

esta, kot so posebna 
stojala, zareze kuhinjskih pripom

oèkov in gospodinjskih strojèkov.
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Pravila v 
brezglutenski 
kuhinji

Pravila v 
brezglutenski 
kuhinji
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Blažena Berus

Tehnike dvigovanja in premeščanja 
pacienta
obstaja med nami kdo, ki ga po nekaj letih službe še ni zabolelo v križu? verjetno je takšnih zdravst-
venih delavcev malo. bolečine v hrbtenici so več ali manj naš stalni spremljevalec. skrajni čas je, da 
se pričnemo zavedati, kaj lahko sami storimo za svojo hrbtenico. s tem namenom smo na šc novo 
mesto v začetku aprila 2011 organizirali delavnice tehnike dvigovanja in premikanja pacienta.

Delavnice smo vodile učiteljice Srednje 
zdravstvene in kemijske šole Barbara Stopar, 
Blažena Berus, Mojca Gajić ‑ Bojanc in Mirjam 
Bauer. Prikazale smo finski model dvigovanja in 
premeščanja. Osvojile smo ga  pod vodstvom 
gospe Wirpi Wegge, učiteljice športne vzgoje 
s Srednje zdravstvene šole v mestu Hyvinkaa 
na Finskem. Leta 2005 smo izdale zgoščenko 
Tehnike premikanja bolnika oz. varovanca.

Izvajalke smo seminar pričele s predavanjem o 
ergonomskih načelih in predstavitvijo učnega 
pripomočka − DVD‑ja. Predstavnica podjetja 
Soča oprema Tamara Bokalič se je potrudila s 
predstavitvijo priročnika za izdajo in izposojo 
medicinsko tehničnih pripomočkov.

Sledile so delavnice s praktičnim delom. Mir‑
jam Bauer, profesorica športne vzgoje, nas je 
za uvod ogrela z vajami za ohranjanje zdrave 
hrbtenice. Tako ogreti in pripravljeni za delo 
bi imeli pri opravljanju težjih opravil v službi 
gotovo manj težav. 

V nadaljevanju smo izvajalke demonstrirale 
različne načine dvigovanja in premeščanja 
pacienta:

premeščanje po postelji navzgor,•	
premeščanje na transportni voziček,•	
premeščanje na invalidski voziček,•	
prestrezanje pri padcu.•	

Poudarek je predvsem na tehniki drsenja in 
ne dvigovanja, imeti moramo pokrčena ko‑
lena in vzravnano hrbtenico. Ko se začnemo 
zavedati, da je drža našega telesa nepravilna, 
smo naredili velik korak naprej. Prepogosto 
pričnemo vrednotiti zdravje šele takrat, ko ga 
izgubimo. Tehnike dvigovanja in premeščanja 
so prijaznejše do izvajalcev in uporabnikov sto‑
ritev, kar mora biti osnovni cilj našega dela. 

Seminar smo zaključili prijetno utrujeni. Kljub 
pozni popoldanski uri so nam sončni žarki 
popestrili nadaljevanje dneva.
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Nada Jarkovič, Martina Peterlin

Prepoznavnost 
našega dela - 
izziv ali zahteva?
7. in 8. aprila je v Laškem potekal dvodnevni seminar Sekcije 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji z 
naslovom Prepoznavnost našega dela ‑ izziv ali zahteva.

Iz centralne sterilizacije SB Novo mesto smo se seminarja 
udeležile tri medicinske sestre. Nagovoril  nas je predsednik 
svetovnega združenja za sterilizacijo gospod Wim Renders. 

Predstavljen nam  je bil pomen  kvalitete vode in pravilna upo‑
raba čistil za strojno čiščenje inštrumentov. 

Splošna bolnišnica Jesenice se je predstavila z novo podobo. 

Splošna bolnišnica Celje je predstavila deset letno delovanje 
plazma sterilizatorja. Za popestritev je bila prikazana robotska 
kirurgija. 

Predstavljene so bile novosti ovojnin in razkužil. 

Novomeška bolnišnica se je predstavila s temo elektronsko 
dokumentiranje perioperrativne zdravstvene nege in zaščitna 
sredstva – zahteva predpostavljenega ali lastna varnost?

Strokovnega srečanja so se udeležile tudi medicinske sestre iz 
Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.

Sklop predavanj je bil namenjen reprocesiranju v zobozdravst‑
vu. Predstavljene so bile tudi težave, s katerimi se srečujejo na 
tem področju.

Seminar  je bil zelo zanimiv. Domov smo se vrnile polne novih 
znanj in idej, ki jih bomo posredovale sodelavkam ter jih upo‑
rabljale pri svojem delu.

Marta Blažič

14. in 15. aprila. 2011 je v laškem potekala 
konferenca, ki sta jo organizirali evropsko 
združenje za medicinsko informatiko (eFMi) in 
slovensko društvo za medicinsko informatiko 
(sdMi). konference sem se udeležila v petek, 
15.4.2011.

e-Zdravje preko 
meja brez omejitev

Rdeča nit je bila usmerjena k obravnavi pacienta in organizaciji 
delovnega procesa z informacijsko podporo v bolnišnicah. Pre‑
davatelji so bili iz različnih držav, zato je bilo toliko bolj zanimivo 
prisluhniti  e‑Zdravju preko meja.

Zanimiv je bil prispevek o pomenu izobraževanja iz informa‑
tike v dodiplomskem in post diplomskem študiju medicine in 
zdravstvene nege. Zdravniki in medicinske sestre pri svojem 
delu vse bolj potrebujemo oziroma uporabljamo računalnik, 
saj so vse večje zahteve po hitri dostopnosti informacij. Pri 
izvedbi izobraževanja o informatiki pa prihaja do omejitev pri 
fi nanciranju, podajanju znanj in pomanjkanju časa. Z znanjem 
iz informatike in multidisciplinarnim znanjem lahko posameznik 
doseže višji nivo pri opravljanju svojega dela v zdravstvenem 
sistemu. 

Nujno potrebno je defi nirati osnovna znanja in spretnosti in 
v nadaljevanju defi nirati potrebe za vsak posamezni nivo 
izobraževanja v zdravstvenem sistemu, kar zagotovo premakne 
meje in daje nove priložnosti za razmišljanja in konkretne na‑
loge.
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Povečanje mednarodnih poslovnih povezav, povečanje trgovine 
in transporta ter ostalih aktivnosti, kot so turizem, šolanje in 
splošna mobilnost, ljudem povečujejo tudi zahteve in potrebe 
po zdravstvenih storitvah preko meja.

Za pacientove podatke v procesu zdravljenja je nujno, da so 
dostopni glede na varnost, pa čeprav potujejo v drugo državo 
ali celo na drug kontinent. e‑Zdravje je ena izmed osnovnih 
pomembnih orodij za doseganje takih ciljev.

Ko se pripravljajo rešitve, je pomembno, da se upoštevajo 
različni pogledi in omejitve, ki jo podajajo različne zmožnosti in 
različni postopki, kot tudi finančni elementi. Ko pacient potrebu‑
je zdravstveno oskrbo, je pomembno, da se vzpostavijo take 
rešitve oziroma povezave ter podatkovne baze, ki so medse‑
bojno povezane za vse, ki sodelujejo v mednarodni zdravstveni 
oskrbi.  Avtorji prispevka so bili mnenja, da je veliko omejitev, 
ki pogojujejo operativno izvedbo informacijskega sistema 
zdravstvene oskrbe v praksi oziroma vzpostavitev osnovnega 
podatkovnega registra.    

Centraliziran informacijski sistem, povezan z več bolnišnicami, 
kjer je vključena celotna bolnišnična dejavnost, je prednost za 
zdravstveni sistem, s povečanjem efektivnosti dela in povečano 
kvaliteto dela tudi na področju zdravstvene nege, je bilo mnenje 
avtorja prispevka.

Z implementacijo informacijskega sistema so pričakovali, da bo 

prišlo do problemov na področju organizacije znotraj bolnišnice, 
do kadrovskih in tehničnih problemov.

V raziskavi so sodelovali uporabniki informacijskega sistema in 
informatiki. Rezultati so pokazali, da težave nastanejo zaradi 
nedorečenih standardov in pomanjkljivega znanja med upo‑
rabniki, kar gre pripisati pomanjkanju izobraževanja. Ugotovili 
so tudi, da je najbolj pomemben faktor za uspešno izgradnjo 
informacijskega sistema v bolnišnici aktivna podpora vodstva, 
kar posledično pritegne zaposlene k sodelovanju.

Predstavljena je bila raziskava o potrebi po dodatnem 
izobraževanju iz informatike na delovnem mestu, katere rezul‑
tati so pokazali potrebo po pridobivanju novih znanj za dosego 
višjega nivoja uporabe informacijske tehnologije.

Razvoj informacijske tehnologije je zelo hiter, kar zdravstvene 
delavce neposredno vodi k  neizbežni uporabi le‑te na delovnem 
mestu. Veliko je že narejenega, vendar še več nedokončanega. 
Uporabniki se srečujemo z ovirami, ki so pogosto finančne 
narave, z neznanjem in posledično z nezainteresiranostjo. 
Za nemoten proces dela pogosto primanjkuje računalnikov 
in pridobljeni podatki pogosto obtičijo neobdelani. Celovita 
informacijska podpora in znanje uporabnikov je rešitev, ki bi 
izboljšala kvaliteto dela, pridobljene podatke pa bi uporabili v  
raziskovalne namene za razvoj stroke.    

Vir: fotografija: pirs.si
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Primeri dobre 
prakse v 
perioperativni 
zdravstveni negi

18. in 19. marca je v rogaški slatini poteka-lo strokovno srečanje sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti pod naslovom »Primeri dobre prakse v perioperativni zdravstveni negi«.

Prvi dan so potekala predavanja v štirih sklopih. Prvo predavanje, 
uporabo kirurškega varnostnega kontrolnega seznama pri oper‑
ativnem posegu, nam je predstavila Dominika Oroszy, dr. med. V 
okviru razvoja varnosti pacientov med kirurško oskrbo je SZO od 
l. 2008 naprej začela po celem svetu širiti projekt «Varna kirurgija 
rešuje življenja«. Temu projektu se je maja 2010 priključila tudi 
SPS Kirurška klinika UKC Ljubljana. Osnovni namen projekta je 
zagotoviti varno oskrbo kirurškega pacienta in zmanjšati rizične 
dejavnike in zaplete v operacijski sobi. Projekt vključuje različne 
poklicne skupine (kirurgi, anesteziologi, operacijske medicinske 
sestre, medicinske sestre pri anesteziji in bolničarji), ki sodelujejo 
pri izvajanju operativne dejavnosti. Varnostni kontrolni seznam 
uvaja novo varnostno kulturo v operacijski sobi in strukturirano 
komunikacijo med posameznimi poklicnimi skupinami, ki sode‑
lujejo pri operativnem posegu.

Pomemben element pri uvajanju kulturne varnosti v operacij‑
skem bloku so varnostne vizite in pogovori o varnosti, o katerih 
je spregovorila Darja Rajgelj, dipl. m. s. Vse varnostne vizite in 
razgovori so namenjeni predvsem izboljšanju varnosti pacien‑
tov v času bivanja v operacijskem bloku in varnosti osebja na 
delovnem mestu. Poudarek je predvsem na tem, da se začnemo 
zavedati, da se stvari dogajajo, da imajo lahko velike posledice, 
da poskušamo dogodke preprečiti ali vsaj omiliti in da ni namen 
tega iskati krivce, ampak najboljše rešitve.

V naslednjem sklopu predavanj je Marija Al Nawas, dipl. m. s., 

predstavila rezultate pilotske prevalenčne študije o bolnišničnih 
okužbah, s poudarkom na okužbi kirurške rane. Dobljeni re‑
zultati so pokazali, da je bila prevalenca višja kot leta 2001. 
Najpogostejše BO so bile pljučnice, sledile so okužbe kirurških 
ran, okužbe sečil in okužbe katetrov.

Milena Prosen, dipl. m. s., nam je predstavila nov standard pri‑
prave kože na operativni poseg s CHG (klorheksidinom).

Tanja Žmauc, dipl. m. s., nam je predstavila specializirane sete 
za enkratno uporabo v operacijskem bloku SB Ptuj. To so seti, ki 
vsebujejo dodatke, specifi čne za določeno operacijo.

Naslednji sklop predavanj se je nanašal na sodobni način zdrav‑
ljenja številnih bolezni‑presaditev organov in tkiv, ki je uve‑
ljavljena metoda zdravljenja končne odpovedi organov. Pre‑
davanje je predstavil  Blaž Trotovšek, dr. med. V letu 2000 je bil 
sprejet Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa 
zaradi zdravljenja in Slovenija je postala polnopravna članica 
mednarodne fundacije Eurotransplant, ki skrbi za mednarodno 
izmenjavo organov med članicami. V Sloveniji uspešno presa‑
jamo ledvice, jetra, srce in trebušno slinavko skupaj z ledvico. 
Predstavljena nam je bila vloga operacijske MS pri presaditvi 
srca, jeter, ledvic, trebušne slinavke in pri odvzemu kadaverskih 
kožnih transplantatov. 

V soboto smo poslušale predavanja kolegic  Marjete Berkopec, 
dipl. m. s. in  Anje Hudoklin, dipl. m. s. iz SB Novo mesto.  Marjeta 



43

stroka - izobraževanje

Berkopec je predstavila elektronsko do‑
kumentiranje perioperativne ZN v COB‑
u SB Novo mesto. Projektna skupina za 
posodobitev dokumentiranja periopera‑
tivne ZN je skupaj s strokovnimi delavci 
iz podjetja SRC Infonet pripravila projekt 
Elektronsko dokumentiranje periopera‑
tivne ZN. Cilj projekta je bil poenotenje 
dokumentacije perioperativne ZN v 
bolnišnici z možnostjo izpisa dokumenta 
in ciljnega iskanja informacij. S pomočjo 
izpisa dokumentacije perioperativne 
ZN dobimo vpogled v dogajanje med 
operativnim posegom. Anja Hudoklin 
je predstavila pred in pooperativno 
obravnavo pacienta s škiljenjem.

Anita Razgoršek, dipl. babica, nam je 
predstavila laparoskopsko operacijo 
slepiča v SB Slovenj Gradec. Te posege 
večinoma opravljajo v dežurstvu. Z vi‑ 
dika OP MS to pomeni predvsem daljšo 
pripravo na poseg in daljši čas čiščenja 
in priprave instrumentov na sterilizacijo, 
se pa nedvomno krajša čas posega, kar 
pozitivno vpliva na pacienta in na nje‑
govo okrevanje.

Zanimivo predavanje o rekonstrukciji po 
raku dojke je imela  Milena Lesjak, dipl. 
m. s. Za rakom na dojki v Sloveniji zboli 
nekaj več kot 1000 žensk na leto. Večina 
jih potrebuje kirurško zdravljenje, pri 
katerem onkolog z operacijo odstrani 
del ali celotno dojko. Z rekonstrukcijo 
se skuša odpraviti estetsko motnjo, 
izboljšati psihično stanje bolnice ter 
kakovost njenega življenja. Bolnica se 
lahko odloči za rekonstrukcijo s prsnim 
vsadkom ali rekonstrukcijo z lastnim 
tkivom (prosti prenos tkiva), največkrat 
s spodnjega dela trebuha. 

Radmila Bjelajac, dipl. m. s. s Kliničnega 
inštituta za radiologijo v Ljubljani, nam 
je predstavila mehanično revaskula‑ 
rizacijo pri akutni ishemični  možganski 
kapi in vlogo operacijske MS.

Po vsakem sklopu predavanj je sledila 
razprava o vseh primerih dobre prakse, 
ki jo izvajamo v svojem delovnem okolju. 
Samo delo operacijske MS zahteva visok 
profesionalen odnos in znanje. Nova 
znanja, predloge, informacije smo pre‑
nesle na ostale sodelavce.

Karmen Janežič

slovensko združenje za intenzivno medicino je letos na bledu 
organiziralo že jubilejni 20. simpozij intenzivne medicine in 
17. seminar za medicinske sestre. tema letošnjega simpozija 
je bilo kardiopulmonalno oživljanje in etične dileme v inten-
zivnih terapijah, predstavljenih pa je bilo tudi  nekaj prostih 
tem ter prikazi zanimivih primerov. 

Simpozij intenzivne 
medicine na Bledu

Zelo zanimiva se nam je zdela tema o novostih v etiologiji zdravljenja septičnega šoka 
z vodikovim sulfidom. Prispevek je bil deležen velikega zanimanja, saj nam takšno 
zdravljenje predstavlja izziv v prihodnosti in morda velik potencial uspešnega zdrav‑
ljenja septičnega šoka.

Predstavljena je bil tudi zunajtelesna mehanska podpora pri odpovedi pljuč – ECMO, 
ki standardno tehnologijo zunajtelesnega obvoda z ustvarjanjem kontinuiranega 
nepulzatilnega minutnega volumna zagotavlja cirkulatorno podporo z zunajtelesno 
oksigenacijo.  Poznamo veno‑venski ECMO, ki zagotavlja zunajtelesno oksigenacijo 
ob dihalni odpovedi ter venoarterijski ECMO, ki zagotavlja podporo cirkulaciji in oksi‑
genaciji. Indikacija za V‑V ECMO so bolniki z  ARDS, pljučnico, pri katerih s standardnim 
zdravljenjem ne uspemo zagotoviti zadostne oksigenacije, respiratorno odpovedjo 
ob poškodbi pljuč, plevropulmonalno fistulo in bolniki s hudo kronično boleznijo 
pljuč, ki čakajo na transplantacijo. 

Dotaknili smo se tudi teme uporabe antibiotikov, saj smo v evropskem vrhu glede 
porabe le teh. Skupaj z veliko porabo antibiotikov pa korakajo tudi glivične okužbe, 
ki predstavljajo v enotah intenzivne terapije  velik problem, saj so v porastu, glavni 
vzrok za ta porast pa so vse bolj pogosti in obsežni kirurški posegi, uporaba agresivnih 
metod diagnostike, dolgotrajno zdravljenje in dolgotrajna uporaba antibiotikov s 
širokim spektrom delovanja.
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Pri zdravljenju bolnikov v intenzivni 
terapiji se srečujemo tudi z mnogi‑
mi etičnimi dilemami, zato je bilo 
predstavljeno nekaj tem tudi s tega 
področja. Tudi naš prispevek je bil na 
to temo. Naslov je bil Profesionalno de‑
lovanje medicinske sestre in ohranja‑ 
nje bolnikovega dostojanstva v enoti 
intenzivne terapije. Prispevek sva pri‑ 
pravili Nataša Kokalj in Karmen Janežič 
iz OIM, kjer sva izvedli tudi raziskavo o 
tem, kako medicinske sestre delujejo 
v enoti intenzivne terapije s stališča 
etike in morale. V prispevku sva na‑
menili precej pozornosti tudi oviranju 
pacientov, ki je danes zelo aktualna in 
problematična tema.

Poslušali smo tudi predavanje s 
področja fizioterapije o pomenu 
zgodnje rehabilitacije bolnikov po 
poškodbi hrbtenjače, obračanju bol‑
nika na trebuh in prednosti takšnega 
obračanja, predstavljenih pa je bilo 
tudi nekaj primerov.

Intenzivna medicina se bliskovito 
spreminja in razvija. Pomembno je, da 
smo seznanjeni z novostmi in da jim 
sledimo. Menim, da smo v slovenskem 
prostoru vsi, ki smo zaposleni v eno‑
tah intenzivne terapije, pripravljeni na 
spremembe in novosti, nove izzive ter 
se zato tudi z veseljem udeležujemo 
takšnih strokovnih srečanj, kjer imamo 
možnost izmenjati svoja mnenja in 
izkušnje.

Profesionalno delovanje 
medicinske sestre in 
ohranjanje dostojanstva 
bolnikov v intenzivni terapiji

Karmen Janežič, Nataša Kokalj

UVOD
Medsebojni odnos med bolnikom in 
medicinsko sestro se največkrat obli‑
kuje med izvajanjem zdravstvene nege. 
Spoštovanje dostojanstva bolnika je 
osnovna potreba in hkrati pravica, ki jo 
medicinska sestra zagotavlja bolniku v 
času njegove hospitalizacije v intenzivni 
terapiji. Priznanje dostojanstva bolniku 
pomeni tudi priznanje njegove vred‑
nosti in hkrati pravico do samostojnega 
odločanja in s tem tesno povezane pravi‑ 
ce do spoštovanja bolnikove osebnosti 
in oblikovanja življenja na podlagi lastnih 
odločitev. V intenzivni terapiji je potrebno 
o bolniku pridobiti  potrebne informaci‑
je, pogosto tudi preverjanje identitete, 
zaradi izvajanja različnih posegov in 
diagnostično terapevtskih postopkov, ki 
se izvajajo pri bolniku, zato posameznik 
težko uveljavlja željo po anonimnosti, s 
katero bi ohranil zasebnost. Raziskava, iz‑
vedena v intenzivni terapiji, podaja ugo‑
tovitve, da je dostojanstvo pri bolnikih 
v intenzivni terapiji občutljivo področje 
tudi zaradi pomanjkanja zasebnosti, 
na kar v največji meri vpliva obnašanje 
medicinskih sester. 

Profesionalna naloga medicinske sestre 
je spoštovanje bolnikovega dostojanstva, 
tako v zdravstveni obravnavi kot v odno‑
su do osebnih podatkov bolnika za čas 
življenja in tudi po smrti bolnika, saj mora‑
jo biti zdravstveni podatki ustrezno hra‑ 
njeni in zavarovani pred nepooblaščenimi 
vpogledi. Profesionalen odnos med 
medicinsko sestro in bolnikom in hkrati 
njen nadrejeni položaj zaradi nemoči in 
neznanja bolnika zahteva od medicinske 
sestre veliko mero zrelosti. Za bolnikovo 
dobro počutje, občutek spoštovanosti 
in upoštevanosti je izjemnega pomena 

odnos medicinske sestre do njega in tudi 
odnos osebja med seboj. 

Dostojanstvo je naslovljeno na določeno 
osebo, ki ji drugi s priznavanjem te pravice 
izkazujejo spoštovanje in sprejetost osebe 
takšne, kakršna je. Spoštovanje dostojan‑
stva je poleg strokovnega znanja osnovna 
prvina v zdravstveni negi bolnika v inten‑
zivni terapiji in predpogoj za etični odnos 
do bolnika. 

Spoštovanje dostojanstva bolnika je os‑
novna potreba in hkrati pravica, ki jo 
medicinska sestra zagotavlja bolniku 
v času njegove hospitalizacije v inten‑
zivni terapiji. Mains ugotavlja, da so za 
zdravstveno nego pomembne tri oblike 
človekovega dostojanstva:

dostojanstvo v povezavi s kakovostjo •	
posameznika, ki je vredna 
spoštovanja,
dostojanstvo kot občutek lastne •	
vrednosti,
dostojanstvo kot vztrajanje pri •	
spoštljivi obravnavi.

Bolniki se zelo dobro zavedajo svojega last‑
nega dostojanstva, vedo, kdaj jim je odvze‑
to ali ohranjeno. Za številne medicinske 
sestre v intenzivni terapiji je zelo privlačno 
delovati v čisto tehnološkem smislu, vendar 
ne smemo pozabiti na upoštevanje dosto‑
janstva bolnikov, kar lahko dosežemo že z 
enostavnimi in osnovnimi gestami. Četudi 
lahko delo opravimo na visoko tehnološki, 
hiter in učinkovit način, gre lahko to na 
račun dostojanstva bolnikov. Vzdrževanje 
dostojanstva je lahko tako osnovno, enos‑
tavno, nevsiljivo in neopazno.

Različne situacije v neposredni praksi 
zdravstvene nege v intenzivni terapiji so 
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zelo podvržene možnostim, da bo dosto‑
janstvo bolnikov okrnjeno. 

Šmitek navaja, da je lahko bolnikovo dos‑
tojanstvo ogroženo pri:
1. zanemarjanju bolnika,
2. pri grobem odnosu do bolnika,
3. norčevanju ali zasmehovanju,
4. pri pomanjkanju sredstev ali 

pripomočkov za zdravstveno nego. 

Spoštovanje bolnikovega dostojanstva se 
lahko kaže na različne načine:
1. razgaljanje bolnikovega telesa samo 

toliko, kolikor je potrebno,
2. ne pogovarjamo se med seboj, kot da 

bolnika ni v sobi,
3. nismo žaljivi ali pokroviteljski do 

bolnika,
4. z vzpostavljanjem neodvisnosti,
5. z uporabo izbranega imena npr. 

gospa Novak in ne mamika, teti, itd.
6. z omogočanjem nadzora nad 

situacijo,
7. z ustrezno komunikacijo, ki jo 

prilagodimo vsakemu bolniku 
posebej, sproti,

8. z omogočanjem samostojnega 
odločanja,

9. bolnike naj bi tudi poslušali v celoti, ko 
razlagajo svoje težave in jih ne preki‑ 
njamo, če nekaj po našem mnenju 
ni direktno povezano s specifičnim 
obolenjem, včasih pomaga, če nam 
razložijo svoje družinske probleme ali 
kaj podobnega. 

Medicinska sestra mora imeti občutek za 
diskretnost, taktnost in razumevanje v 
primerih, ko gre za določene neprijetne 
situacije za bolnike. Neetično je šepetanje 
ob bolniški postelji ali glasno spraševanje 
bolnika o njegovih problemih v bolniških 
posteljah, kadar so prisotni ostali bolniki. 
Pri bolniku bo takšen neetičen in netakten 
način komuniciranja prav gotovo vzbudil 
neugodno počutje. 

Intubiranim bolnikom povzroča endo‑
trahealni tubus nelagodje in bolečine. 
Bolniki so prizadeti, ker je njihovo spo‑
razumevanje z okolico otežkočeno ali 
celo onemogočeno. Vsekakor ima na tem 
mestu velik vpliv zdravstveno osebje, ki 
lahko z razlago bolniku, da je tako stanje 
začasno, veliko pripomore. Zelo težko je 

komunicirati z neozdravljivo bolnimi in 
umirajočimi bolniki. Potrebno je ohraniti 
vso humanost, upoštevati vsa etična načela 
in ravnati tako, da bolniku ne vzamemo 
upanja, istočasno pa ga ne zavajamo z 
lažnimi spodbudami.

Bolnikove pravice se nanašajo na celotno 
zdravstveno obravnavo, s tem tudi na 
področje komunikacije. Med temi je pravi‑
ca do zadovoljivega informiranja o zdravst‑
venemu stanju, o diagnostičnih postopkih, 
o postopkih zdravstvene nege in oskrbe, 
ter seveda tudi primerna komunikacija 
v času umiranja. Enako pomembne so 
pravice do spoštovanja bolnikove zaseb‑
nosti, do soodločanja, soodločanja o sebi 
in svojem telesu, do kakovostne zdravst‑
vene obravnave, do varovanja bolnikovih 
osebnih in zdravstvenih podatkov.

Veliko vprašanj se pojavlja tudi glede ovi‑
ranja pacientov, ki je v intenzivnih terapi‑
jah zelo pogosto uporabljeno. Nepro‑
stovoljna imobilizacija ali namestitev 
oviralnic pomeni katerikoli način fizičnega 
onemogočanja bolnikove svobode giba‑ 
nja, fizične aktivnosti ali normalnega pre‑
mikanja celega telesa ali samo dela telesa. 
Pomeni tudi njeno neprostovoljno upora‑
bo kot del potrjenega protokola ali kot del 
indicirane odločitve posameznega člana 
zdravniškega tima (Robida, 2004). Poseb‑
ni varovalni ukrepi so urgentni posegi, ki 
omogočajo in zagotavljajo varnost bol‑
nika, sobolnikov, osebja ter okolice nas‑
ploh. Naročnik teh posegov je zdravnik, 
izvajalci pa medicinske sestre in tehniki 
zdravstvene nege. Zdravnik tudi določi 
čas trajanja neprostovoljne imobilizacije 
(Dernovšek, Novak, 2001).

RAZISKAVA
Z raziskavo, ki smo jo izvedli v inten‑
zivni terapiji, in na osnovi proučene li‑ 
terature smo želeli opisati izkazovanje 
in spoštovanje dostojanstva v izvajanju 
fizičnih in psihičnih potreb bolnika v inten‑
zivni terapiji ter ugotoviti, ali medicinske 
sestre ohranjajo bolnikovo dostojanstvo 
in na kakšen način. 

Za pridobivanje podatkov je bil upora‑
bljen delno odprt anketni vprašalnik, ki je 
bil razdeljen na Odseku intenzivne interne 
medicine v mesecu aprilu leta 2011. Do‑
bljene podatke smo statistično obdelali 
in uredili s pomočjo računalniškega pro‑
grama Microsoft Excel. Vzorec zaposlenih 
na Odseku intenzivne interne medicine 
je sestavljalo 16 zdravstvenih tehnikov 
(16 žensk) in 9 diplomiranih medicinskih 
sester (9 žensk). 
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REZULTATI
Rezultati raziskave so pokazali, da se ob 
sprejemu bolnikov v enoto intenzivne 
terapije izvaja preveč posegov in postopkov 
hkrati. Bolniki se verjetno počutijo »ujeti«, 
saj jih večina ne vpraša za mnenje. Interven‑
cije je potrebno izvajati ob prisotnosti tistih 
oseb, ki so nujno potrebne za izvedbo, ra‑
zen če bolnik ne da drugačnega soglasja. 

Analiza podatkov je pokazala tudi, da se 
medicinske sestre veliko pogovarjajo z 
bolniki. Bolnikom ob bolniški postelji po‑
dajajo pojasnilno dolžnost v zvezi s posegi 
zdravstvene nege. Redko pa jih vprašajo 
za privolitev v določen poseg. Na primer, 
medicinska sestra največkrat reče: «Vstavila 
vam bom urinski kateter«. Redko se zgodi, 
da medicinska sestra vpraša bolnika: « Ali 
vam lahko vstavim urinski kateter?«

Pomembno je tudi varstvo informacijske 
zasebnosti, saj medicinske sestre vstopajo 
v bolnikovo najbolj intimno področje, zato 
morajo poznati zakonska določila v zvezi z 
varovanjem osebnih podatkov. Medicinske 
sestre izvajajo predajo službe v bolniški sobi 
z več kot enim bolnikom na način, s katerim 
spoštujejo dostojanstvo bolnika tudi z varo‑
vanjem zdravstvenih podatkov. 

Na podlagi dobljenih podatkov večina 
medicinskih sester poskrbi za zasebnost 
bolnikov v času izvajanja zdravstvene 
nege. Medicinske sestre v večji meri pou‑
darjajo skrbnost pri razumevanju bolnika. 
V času različnih posegov in postopkov 
zdravstvene nege medicinske sestre veliko 
komunicirajo z bolniki, tudi z intubiranimi. 
Zelo redko pa se medicinske sestre pred‑
stavijo bolnikom z imenom in priimkom. 

V enoti intenzivne terapije so bolniki 
pogosto ovirani, vendar redko po naročilu 
zdravnika. Oviranje bolnikov MORA pisno 
na temperaturni list odrediti zdravnik in se 
podpisati. V primeru, da se oviranje bolnika 
izvede pred zdravnikovim prihodom, naj bi 
medicinska sestra v negovalno dokumen‑ 
tacijo zabeležila čas izvedbe ukrepa, čas, ko 
je bil zdravnik obveščen in ime zdravnika, 
opisala bolnikovo vedenje ter vrsto ukrepa. 
O uporabi ovirnic je potrebno obvestiti tudi 
svojce. Primerno je, da se svojcem razloži 
nastalo situacijo, izpostavi pomen varnosti 
za bolnika in tako razloži smisel namestitve 
ovirnic. Neobveščeni svojci ob prihodu v 
bolniško sobo mnogokrat odreagirajo 
zgroženo in teh ukrepov ne odobravajo. 

Ponavadi tudi bolniki najprej povedo, da 
so privezani. Večkrat se medicinska sestra 
znajde v konfliktni situaciji, vendar sprotni 
dialog in primerno dokumentiranje razreši 
nastalo situacijo.

Oviranje bolnikov ni nadomestilo za 
medikamentozno zdravljenje in tudi ne 
sme biti oblika sankcioniranja. Zdravstveno 
osebje mora biti za izvajanje ukrepov ustre‑ 
zno teoretično in praktično usposobljeno, 
poznati mora tudi zakonska določila. Za‑
kon o človekovih pravicah namreč oviranja 
ne dovoljuje, zakon o duševnih boleznih 
pa to dejanje dovoljuje, zato moramo biti 
zelo previdni, kadar se odločamo za ovi‑
ranje pacienta.

Raziskava je pokazala visoko stopnjo 
ozaveščenosti medicinskih sester glede 
dostojanstva bolnikov v enoti intenzivne 
terapije, potrdila zavezanost medicinskih 
sester k dostojni in skrbni zdravstveni 
negi ter izpostavila občutljivost medicin‑
skih sester do morebitnih kršitev pri ohra‑ 
njanju dostojanstva bolnika. Ohranjanje 
dostojanstva je po mnenju medicinskih 
sester proces, ki upošteva bolnikove želje, 
življenjske navade ter zagotavlja zaseb‑
nost bolnika. Ključen element ohranjanja 
bolnikovega dostojanstva je tudi dobra in 
uspešna komunikacija.

Ugotavljamo, da se v bolnišnicah obseg 
dela povečuje, medtem ko število kadra 
ostaja približno enako. Časovna stiska 
ne more biti izgovor za to, da se ne bi 
zagotovila zasebnost bolnika, primerna 
komunikacija z bolnikom ter skrbno 
opazovanje bolnika. Določeni vedenjski 
ukrepi medicinskih sester lahko učinkovito 
zmanjšajo število fizičnega oviranja bol‑
nikov v intenzivni terapiji. Bolnikom, ki 
so sprejeti v enoto intenzivne terapije, 
pogosto zelo veliko pomenijo stvari, ki 
jih sicer zdravi strokovnjaki opravimo kot 
samoumevne, njim pa predstav‑
ljajo velik problem, to je npr. 
uporaba stranišča, plenice, 
samostojno hranjenje, os‑
novni bonton. Pomemben 
je odnos, ki ga ustvarimo z 
bolnikom in na podlagi tega 
nam bo bolnik zaupal, ali pa tudi 
ne, gotovo pa bo odnos z osebjem 
vplival na njegovo dobro ali slabo počutje. 

stroka - izobraževanje

se jaz počutila, če bi bila na bolnikovem 
mestu, ali če bi bil na njegovem mestu kdo 
od mojih bližjih. Zagotavljanje bolnikove 
zasebnosti je gotovo eden ključnih de‑
javnikov za ohranitev dostojanstva in 
dobrega počutja bolnika, kljub njegovi 
bolezni.

ZAKLJUČEK
Sodobna medicina se prepogosto 
osredotoči samo na zdravljenje, poprav‑ 
ljanje nepravilnosti in žal prevečkrat ob 
tem pozabi na človeka. Sodobna ZN pa po‑ 
stavlja zahtevo po celostnem, holističnem 
razumevanju v obravnavi bolnika ter uve‑ 
ljavlja procesno metodo dela, bistvo tega 
procesa pa je individualizacija. Prav je, da 
se tega tako MS kot vsi ostali zdravstveni 
delavci pri opravljanju svojega poklica v 
celoti zavedamo, saj bomo le na ta način 
zadostili svojim etičnim in moralnim nor‑
mam, svojim varovancem pa bomo dali 
občutek, da sodelujejo pri obravnavi in 
jim na ta način vzbudili zaupanje in ust‑
varili enakovreden partnerski odnos, ki pa 
je v današnjem času še kako potreben za 
kakovostno storitev.

Dobre medicinske sestre morajo biti spo‑
sobne empatičnega odnosa. Vprašati se je 
potrebno, kdo je tukaj za koga oz. kako bi 
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Darinka Hrovat,  Elizabeta Novak

Gospa Kerri Frischknecht in Nicole Kauf‑
mann sta nam predstavili svoje bogate 
izkušnje iz otroške bolnišnice St. Galen 
v vzhodni Švici. Razvili sta timski pris‑
top podpore pri hranjenju in reševanju 
težav pri hranjenju za otroke in njihove 
družinske člane. Glede na to, da se rodi 
vedno več nedonošenčkov, bolnih otrok 
in otrok s prenizko porodno težo, je 
postalo očitno, da za podporo hranjenju 
teh otrok potrebujemo timski pristop. 
V njihovi bolnišnici  imajo zaposlene 
svetovalce za dojenje, ki se ukvarjajo 
samo s svetovanjem. 

3. Strokovno srečanje 
IBCLC svetovalcev v 
Dobrni

v mesecu maju smo se lidi-ja Žalec, elizabeta novak in darinka Hrovat udeležile 3. strokovnega srečanja ib-clc svetovalcev z naslo-vom »ibclc svetovalci izboljšujeMo znanje.«  kot je že v navadi, srečanja potekajo v termah dobrna. društvo svetovalcev za lak-tacijo in dojenje slovenije deluje že šesto leto. v društvu delujemo vsi, ki smo naklo-njeni dojenju in ga podpi-ramo. tovrstna srečanja so namenjena obnavljanju in nadgrajevanju znanja ter izmenjavi izkušenj s področja dojenja. 

Raziskavo na temo Izkušnje s hranjenjem 
nedonošenčkov v Sloveniji nam je pred‑
stavila asis. Andreja Tekauc Golob, dr. med., 
spec. pediater, IBCLC, iz Maribora.

Gospa Andreja Domljan Arnšek, dr. med., 
spec pediatrije, IBCLC, nam je predstavila 
novosti v laktariju porodnišnice Ljubljana. 
Na enoti za intenzivno nego in terapijo 
novorojenčkov so z donacijo pridobili 
analizator humanega mleka. Aparat s 
pridom uporabljajo za analizo vsebnosti 
beljakovin in maščob v MML. Analiza MML 
je  namenjena nedonošenčkom pod 32 
tedni gestacije  in omogoča individualno 

prilagojeno hranjenje. To je pomembno 
zato, ker vemo, da je v prematurnem 
mleku dovolj beljakovin, v zrelem mleku 
pa premalo za rast nedonošenčkov. Tako 
nam analiza MML pove koliko beljakovin‑
skih ojačevalcev moramo dodati za razvoj 
nedonošenčka.

Na koncu smo poslušali še dva primera iz 
prakse. Izmenjava praktičnih izkušenj je 
vedno dobrodošla pri našem nadaljnjem 
delu. Razvila se je tudi živahna razprava. 

Vir: Zbornik predavanj IBCLC svetovalci izboljšujemo 
znanje. Terme Dobrna, 20. maj 2011.
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Nina Grubar, Tatjana Remec, Tanja Tomšič

Optimizacija zdravljenja z Vankomicinom 
v Splošni bolnišnici Novo mesto

v lanskem letu smo v okviru diplomske naloge nine Grubar, takrat absolventke Fakultete za 
farmacijo, preučevali zdravljenje z vankomicinom v splošni bolnišnici novo mesto. diplom-
ska naloga je potekala pod mentorstvom prof. dr. aleša Mrharja, mag. farm. in somentorst-
vom tatjane remec, dr. med. spec. inf., ter ob sodelovanju specializantke klinične farmacije 
tanje tomšič, mag. farm.

Vankomicin je glikopeptidni antibiotik, ki 
se uporablja za zdravljenje hudih okužb z 
Gram pozitivnimi mikroorganizmi, ki niso 
občutljivi na druga protimikrobna zdravi‑
la, in pri bolnikih z znano alergijo na peni‑
ciline in cefalosporine. Visoka minimalna 
plazemska koncentracija Vankomicina 
(nad 10‑14 μmol/l oziroma 15‑20 mg/l) 
je povezana z nefrotoksičnostjo, kar se 
kaže v zmanjšanem obsegu glomerulne 

V retrospektivnem delu raziskave smo 
preučili dosedanji način zdravljenja 
z Vankomicinom v Splošni bolnišnici 
Novo mesto pri 52 hospitalizacijah, v 
prospektivnem delu pa smo poskušali 
optimizirati zdravljenje z Vankomicinom 
pri 16 bolnikih ter ga primerjati z retro‑
spektivnim. Z uporabo populacijske far‑
makokinetike Vankomicina smo določali 
začetni režim odmerjanja Vankomicina, 

fi ltracije, koncentracija nad 21 μmol/l 
lahko poškoduje tudi slušne živce. Zaradi 
tega je nujno stalno spremljanje in nadzo‑
rovanje ustrezne plazemske koncentracije 
Vankomicina. Zdravljenje z Vankomici‑
nom mora biti skrbno načrtovano tako 
zaradi možnosti pojava neželenih učinkov 
kot tudi razvoja odpornosti mikroorga‑
nizmov.

Naš namen je bil ugotoviti ustreznost 
zdravljenja z Vankomicinom v realnem 
bolnišničnem okolju in uvesti izboljšave. 

nato pa z uporabo posamezniku lastnih 
farmakokinetičnih parametrov prirejali 
način odmerjanja Vankomicina. 

Povzetek raziskave:
V retrospektivni raziskavi smo ugo‑•	
tovili, da referenčne vrednosti mini-
malnih kocentracij Vankomicina 
niso bile enotno in jasno defi nirane. 
V prospektivni študiji smo določili, 
da mora biti minimalna plazemska 
koncentracija Vankomicina vedno 
nad 7 µmol/l (10 mg/l), pri resnejših 

vedno v razponu 10-14 μmol/l (15-20 
mg/l). Pomembno je upoštevati, da 
naš laboratorij (tako kot večina ostalih 
po Sloveniji) podaja rezultate meritev 
v enotah μmol/l.
V retrospektivni raziskavi smo ugo‑•	
tovili, da čas in način odvzema vzor-
ca krvi za določanje koncentracije 
Vankomicina ni bil jasno defi niran. 
Izmerjene koncentracije velikokrat 
niso bile najmanjše plazemske kon‑
centracije Vankomicina, kar je večkrat 

okužbah (endokarditis, meningitis, 
osteomielitis, sepsa oz. septični šok, 
hospitalna pljučnica) morajo biti 
najnižje koncentracije Vankomicina 
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povzročilo napačno spremembo 
režima odmerjanja. V prospektivni 
študiji smo določili, da je potrebno 
odvzeti vzorec krvi največ pol ure 
pred 4. ali 5. odmerkom, oziroma 
ko je doseženo stacionarno stanje. 
V prospektivni raziskavi smo ugotovili 
nepravilnosti v odvzemu vzorca krvi 
pri bolnikih s kontinuiranim odmer-
janjem Vankomicina. Vzorci krvi so se 
jemali iz centralnih venskih katetrov, 
kjer je potekala aplikacija Vankomici‑
na, zato so bile izmerjene koncentraci‑
je včasih mnogo previsoke. Dogovorili 
smo se, da se pri bolnikih s kontinui‑ 
ranim odmerjanjem Vankomicina 
odvzemajo vzorci krvi za določitev 
koncentracij Vankomicina tako, da se 
infuzijo Vankomicina ustavi za 15 min, 
nato pa odvzame vzorec iz iste roke.

izmerjenih koncentracij v retrospek‑
tivni raziskavi nižjih od ciljnih, v pros‑
pektivni pa le 23%. V retrospektivni 
raziskavi je bilo več večjih odstopanj 
od referenčnih vrednosti koncentracij 
Vankomicina. S primerjavo deležev 
bolnikov, razporejenih v posamezne 
razrede koncentracij ugotovimo, 
da je imel v prospektivni raziskavi 
znatno večji delež bolnikov ustre‑ 
zne minimalne plazemske koncen‑
tracije Vankomicina. V prospektivni 
raziskavi noben bolnik ni imel stalno 
prenizkih koncentracij Vankomicina, 
v retrospektivni raziskavi pa kar 19%. 
Način odmerjanja in prilagajanja 
odmerjanja Vankomicina se je iz-
kazal bolj uspešen v prospektivni 
raziskavi. Z uporabo novih spoznanj, 
večjim upoštevanjem navodil in sode‑

V prospektivni raziskavi smo ugotovili•	  
nujnost uporabe infuzijske črpalke 
za kontinuirano odmerjanje in nepri- 
mernost uporabe regulatorjev pre-
toka za gravitacijsko infuzijo za  kon‑
tinuirano aplikacijo Vankomicina. 
V prospektivni raziskavi je večji delež •	
izmerjenih plazemskih koncentracij 
Vankomicina ustrezal referenčnim 
vrednostim minimalnih koncentracij 
Vankomicina kot v retrospektivni 
raziskavi. Skupaj je bilo vsaj 57% 

lovanjem med zdravstvenimi delavci, 
je rezultate prospektivne raziskave 
mogoče še izboljšati.
Računanje prvega načina odmer-•	
janja s pomočjo farmakokinetike 
v prospektivni raziskavi ima pred-
nosti pred empiričnim določanjem 
prvega odmerjanja v retrospektivni 
raziskavi. V prospektivni raziskavi je 
bilo ustreznih 54% prvih izmerjenih 
minimalnih koncentracij Vankomicina, 
v retrospektivni raziskavi pa le 15%. 

V prihodnje bi bilo smotrno poiskati 
ustreznejšo populacijsko farmakoki‑
netiko za izračun očistka Vankomicina 
iz očistka kreatinina.
Z analizo •	 pravilnosti odločitev pri 
prilagajanju odmerjanja Vanko-
micina smo ugotovili, da so bile 
boljše v prospektivni raziskavi. Z 
doslednejšim upoštevanjem novo 
postavljenih smernic je možno doseči 
še boljše rezultate.
V retrospektivni raziskavi smo ugo‑•	
tovili, da so s kontinuirano infuzijo 
aplicirali raztopine s previsoko 
koncentracijo Vankomicina (kon‑
centracija Vankomicina v pripravljeni 
raztopini ne sme preseči 5 mg/ml), s 
čimer lahko povzročimo tromboflebi‑
tis. V prospektivni raziskavi smo to na‑
pako skušali odpraviti.
V prospektivni raziskavi se je •	
manjšemu deležu bolnikov (6%) 
znatno poslabšalo delovanje ledvic v 
primerjavi z retrospektivno raziskavo 
(10%). To je lahko posledica manjšega 
deleža bolnikov s previsokimi plazem‑
skimi koncentracijami Vankomicina v 
prospektivni raziskavi.
Delež pozitivnih •	 kliničnih izidov je 
malo večji v prospektivni raziskavi, 
kar je lahko posledica boljšega načina 
odmerjanja in posledično večjega 
deleža ustreznih minimalnih koncen‑
tracij Vankomicina. Ugotovili smo, da 
na klinični izid ne moremo vplivati 
le z ustreznimi plazemskimi kon-
centracijami Vankomicina, vendar 
so pomemben dejavnik pri zago- 
tavljanju kliničnega uspeha zdrav-
ljenja. V prihodnosti bi bilo smotrno 
poleg antibiogramov podati tudi 
minimalne inhibitorne koncentracije 
Vankomicina.
Omejitev raziskave je majhno število •	
preiskovancev v prospektivnem delu 
in nepopolno upoštevanje protokola 
prospektivne raziskave. V prihodnos‑
ti bi bilo smotrno ponoviti študijo z 
večjim številom preiskovancev.

V zaključku bi se rade zahvalile vsem, ki 
so bili neposredno ali posredno vključeni 
v izvedbo raziskave. Hvala za potrpljenje 
in koristne pripombe.
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Magis trsk i  š tud i j :
Matej MAKOVEC, dr. med., 

specialist splošne kirurgije, je na Medicinski 
fakulteti v Ljubljani dne 1.9.2010 zagovarjal 

magistrsko nalogo z naslovom: 
»Intraoperativno elektrofi ziološko spremljanje 

spinalnega korena S 1 med disaktomijo« 
in si s tem pridobil znanstveni naslov: 

MAGISTER ZNANOSTI.

Če sti ta mo!

K A D R O V S K E      N O V I C E
Pri ho di: 
Valerija SIMONČIČ, dipl. medicinska sestra, 1.4.2011
Tončka MIRTEK, kuhinjska pomočnica, 1.4.2011
Vanja PERKO, dipl. babica, 1.4.2011
Anita ROGINA, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.4.2011
Anita GNIDICA, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.4.2011
Polona HROVAT, dipl. fi zioterapevtka, pripravnica, 1.4.2011
Marko VUKŠINIČ, tehnik zdravstvene nege, 1.4.2011
Lazar BLAGOJEVIĆ, dr. med., pripravnik, 1.4.2011
Nataša TODOROVIĆ, dr. med., pripravnik, 1.4.2011
Jožica PANGARČIČ, kuhinjska pomočnica, 11.4.2011
Merima SALETOVIĆ, zdravstvena administratorka, 18.4.2011
Simona FINK, zdravstvena administratorka, 18.4.2011
Jerneja RUDMAN, dipl. medicinska sestra, 3.5.2011
Jožica MLAKAR, šivilja, 16.5.2011

Od ho di:
Polonca ŽERJAV, dr. med., pripravnik, 31.03.2011
Mojca ŠIMC, dr. med., specializantka transfuziologije, 
31.3.2011
Nataša BRCAR, kuhinjska pomočnica, 14.4.2011
Peter HOZJAN, dipl. zdravstvenik, 30.4.2011
Mateja HORJAK, dipl. medicinska sestra, 30.4.2011
Andreja HLADE LOKAR, čistilka, 30.4.2011
Minka PIRNAR, strežnica, invalidska upokojitev, 5.5.2011
Tjaša PUNGERŠIČ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 
14.5.2011
Srečko VOVKO, inženir radiologije, 15.5.2011
Sašo PETROVIČ, dr. med., specialist radiologije, smrt, 
20.5.2011
Jasna OSOLNIK, dr. med., 31.5.2011
Biserka PEJIĆ, dr. med., specialistka radiologije, 31.5.2011

kadrovske novice

Pripravila: Lidija Povšič, dipl. upr. org.

Specia l is t ičn i  i zp i t  :

Če sti ta mo!

Simona BAZNIK, dipl.m.s., 
je 1. 4. 2011 na Fakulteti za zdravstvene vede 

Univerze v Mariboru magistrirala po študijskem 
programu 2. stopnje Zdravstvena nega in 

si pridobila strokovni naslov: 
MAGISTRICA ZDRAVSTVENE NEGE.

Marta BLAŽIČ, dipl. m. s., 
je 6.5.2011 na Fakulteti za zdravstvene vede 

Univerze v Mariboru magistrirala po študijskem 
programu 2. stopnje Zdravstvena nega in 

si pridobila strokovni naslov: 
MAGISTRICA ZDRAVSTVENE NEGE.

Neva KAVČIČ, dr. med., 
je dne 31.3.2011 opravila specialistični izpit iz 

interne medicine in si pridobila naziv: 
SPECIALISTKA INTERNE MEDICINE.

Barbara PROSEN, dr. med., 
je 5.4.2011 opravila specialistični izpit 
iz anesteziologije, reanimatologije in 
perioperativne intenzivne medicine 

in si pridobila naziv: 
SPECIALISTKA ANESTEZIOLOGIJE, 

REANIMATOLOGIJE IN PERIOPERATIVNE 
INTENZIVNE MEDICINE.
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V času bujnega razcveta pomladi, v ve‑
likem travnu, je ugasnilo življenje našega 
sodelavca in prijatelja, zdravnika Saše 
Petroviča.

V naši bolnišnici se je zaposlil leta 1985 kot 
mlad zdravnik splošne prakse.  V Ljubljani 
je opravil  specializacijo iz rentgenologije 
in bil potem zaposlen na radiološkem od‑
delku vse do svoje prezgodnje smrti.

Bil je naš Sašo. 

Rad je imel zgodnja jutra. Na delo je pri‑
hajal, ko je bilo še vse mirno in tiho. Pre‑
vidno je vstopil skozi glavni vhod, da ne 
bi prestrašil vratarja, nato pa odhitel za 
svojo delovno mizo, razobesil rentgenske 
slike na negatoskop in pisal izvide. Ko smo 
sodelavci  prihajali na delo, je pogosto iz 
njegovega računalnika po hodniku »nove‑
ga rentgena« vela nežna glasba...

Sašu v slovo                    
Noben človek ni otok, 
sam zase, 
vsak je kos celine, 
del kopnega.

John Donne  

« Aha, Sašo si je vzel malo časa za spros‑
titev ob lepi glasbi«. 

Kasneje se nam je pridružil pri jutranji kavi, 
vsakega od nas nagovoril, sodelavkam pa 
poklonil kakšen kompliment. Bil je zelo po‑
zoren, opazil je vsako spremembo pričeske, 
zanimiv make‑up ali pa celo nenašminkane 
ustnice. Rad je pil grenko kavo. Še malo 
je pokramljal z nami, nam povedal novo 
šalo, nato pa nas je že priganjal na delo, 
kajti prve bolnike z oddelkov je poklical na 
preiskave. Njegov: »Gremo delat!« nas je 
dvignil od mize. Dobro je organiziral delo, 
znal je najti tudi čas za malico. Rad je imel 
sladice, posebno pehtranovo potico.  

Bili so tudi dnevi, ko je bil čemeren. Takrat 
nismo drezali vanj. Naslednje jutro je bilo 
navadno že vse dobro.  

Velik del svojega srca je namenil živalim. 

Mešanec  Helo,  bernardinec  Kendo in nazad‑
nje Šani ter številne muce so bili deležni 
njegove velike  pozornosti in naklonjenos‑
ti.  Rad nam je pripovedoval o njih. 

Zadnje leto so ga začele pestiti tegobe 
bolezni. Ni se pritoževal, težave je prenašal 
molče, le na njegovem licu smo sem ter 
tja ujeli znake zaskrbljenosti. Moči so 
mu počasi, a vztrajno pohajale. Njegova  
lučka je ugasnila v bolnišnici, v prvem nad‑
stropju. 

V spominu ga bomo ohranili kot iskrenega, 
naravnega in odkritega prijatelja.

Na hodniku »novega rentgena« ni več 
slišati njegove priljubljene  glasbe.  »Ave 
Mario« mu bodo odslej peli le »trebevski« 
zvonovi …

Ana
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Toni Gašperič

POLICIJA IMA 
PRISLUHE
Takole povsem laično: prisluhi so glasovi, ki 
jih slišimo, nimajo pa resnične osnove. Se 
pravi: slišimo, da nas kdo kliče, pa nas ne 
nihče. To se je dogajalo moji stari mami, ko 
jih je imela blizu devetdeset. Trdila je, da jo 
tam okoli polnoči pokliče njen rajnki mož 
in da se potem dolgo pogovarjata. Ni nam 
mogla povedati, od kod prihaja glas: iz pe‑
kla, vic ali nebes. Po načinu življenja bi bil 
lahko to pekel, kajti dedek je bil razvratnež, 
ki je pil, preklinjal, kadil in povaljal kar ve‑
liko bab v  fari. Ja, celo v sosednjih. Govorilo 
se je, da je imel tajni dogovor z  župnikom, 
ki da mu je kar velikokrat prišepnil, katera 
od vdov ali nesrečno poročenih žensk 
najteže prenaša pomanjkanje piljenja. 
Dedek pa bi lahko klical babico tudi iz vic. 
Tja naj bi prispel zaradi sladkanja: znal je 
tako medeno govoriti in pihati ženskam 
na dušo, da je marsikatera, če je temu ver‑
jeti, dobila zaradi tega sladkorno bolezen. 
Najprej je postala zelo pogosto žejna, bolj 
kot normalno jo je tiščalo na malo potrebo, 
nakar je pričela slabše videti, na nogah so 
se ji odprle rane in po nekaj letih je pristala 
na invalidskem vozičku brez leve ali desne 
noge. Ali celo obeh. Malo manj verjetno bi 
bilo, da bi dedek komuniciral z mamo moje 
mame iz nebes. A se nič ne ve. Možakar 
je imel silno rad otroke. Skoraj vsakega, 
ki ga je srečal, je pobožal po glavi, Ve‑
likokrat je zbral  gručo otrok in jih 
je peljal v slaščičarno, kjer so se 
lahko po mili volji na njegov 
račun basali s sladole‑
dom, medenimi 
ploščicami  ali 
kremnimi 
rezina‑
mi.  

 
S kančkom 

hudobije, ki 
je v vsakem izmed 

nas, bi lahko rekli, da je 

že pred pojavom seksualne 
revolucije spoznal, da je 
dobro biti z otroki pri‑
jazen, saj ne nazadnje 
nikoli ne veš, kateri je 
tvoj. Če upoštevamo 
samo ljubezen do 
otrok, bi dedek 
že lahko sedel kje 
blizu boga, saj ima 
tudi on menda rad 
otroke. No, vse ljudi, 
da ne bi delali razlik. 
Soseda Marija, ki ni 
imela prisluhov, pač 
pa privide, je označila 
babičino pripovedovanje 
o stikih z dedkom za shizof‑
renijo, njena sestra Rezka, ki ni 
bila tako šolana, da bi poznala tuje 
izraze za domače bolezni, pa je bila 
prepričana, da je moja babica 
nora. Bolj  pametno  bi bilo, 
če bi ženski pometli 
pred svojim pra‑ 
gom in ne bi  
blebetal i 

naokol i , 
da vidita ob 

večerih  na strešni 
lini obraz Feliksa, fan‑

ta, ki je umrl kmalu potem, 
ko ga je udaril konj s kopitom 

naravnost med oči…

O, groza. Tudi sam sem imel prisluh. 
Zgodil se mi je v Erjavčevi   koči na Vršiču, 
ko smo peljali tja na ekskurzijo osmošolce. 
Pod vplivom rumcole in v zavetju trdne 
teme sem se spravil na skupnem ležišču 
na tovarišico praktičnega pouka iz Os‑
novne šole Mirana Jarca. V začetku se je 
branila, da si ne bi o njej mislil kaj slabega, 

predvsem  to, da je lahka, a so 
ji kmalu  popustile vse erotično 

moralne bremze, meni pa tudi. 
Malo je manjkalo, pa bi se 

vnela slama, tako sva te‑
lovadila.  In takrat sem jo 

slišal, kako je med globokim 
dihanjem  prosila:« Nehaj, nehaj! 

Umrla bom!«

Pri zajtrku je beseda nanesla tudi na to.

»Saj si nor! Le čemu naj bi govorila 
kaj tako nesmiselnega?« se je čudila z 
jajčnim rumenjakom v ustih. Poplaknila 
ga je s čajem, vstala in odšla od mize, 
vidno nerazpoložena in kar je še huje – 
nepotešena. Prisluh torej. Začetek shizo‑ 
frenije. Bil sem zmeden, preplašen, potrt, 
zaskrbljen. Vsaj toliko kot zdaj, ko berem, 
da so v zadevi »čista lopata« kot dokazno 
gradivo poslušali na sodišču policijske 
prisluhe. Mili bog! V kakšni državi pa živim, 
ko ima prisluhe že policija? Ko policija na 
podlagi prisluhov ovaja državljane? Če se 
bodo k temu pridružili še policijski prividi, 
bo najbolje pobrati šila in kopita in oditi 
kam, kjer te, če te, zaprejo na podlagi ma‑
terialnih dokazov ‑ne pa prisluhov.
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Marija Lokar

PISMO BABICI
draga babica,

že osemnajst let je minilo, odkar si zapustila ta svet. včasih se mi zdi,  kot da sem še včeraj 
sedela v tvojem naročju, prepletala dolge lase in ti pripovedovala,  kar mi je ležalo na duši. 
vedno si imela dovolj časa, nisi se jezila, tolažila si me ob krivicah, svetovala v težavah, z mano 
si se veselila in tudi jokala. 

Imela sem to srečo, da sem bila ob tebi, ko 
si se poslavljala.  Tako, kot si se vse življenje 
razdajala za svoje ideale, tako si se zadnji 
trenutek na svoj način razdala tudi vsem 
svojim bližnjim in se od vseh poslovila. 
Babica, vrsto let smo s tabo delili  sobo tvoji 
vnuki, nismo imeli nobene potrebe po svoji 
sobi. Med nami so med štirimi stenami nas‑
tajale čudovite vezi, ki jih ni pretrgala ne pot 
v odgovorno samostojno življenje niti tvoja 
smrt. Delček tebe potuje z nami! 

Babica, odkar sem ponovno maturirala, me 
prevzema posebna radost. Tokrat ni bilo 
šolskih svetovalcev, preprosto sem sledila 
klicu srca in postala medicinska sestra. 
Vendar ti že veš, da me nekaj tudi muči, 
sicer ti ne bi pisala tega pisma.

Saj vem, razumevanje raste iz skromno‑
sti, ne vsevednosti, a vseeno se včasih s 
svojim znanjem počutim tako majhna in 
omejena. Rada bi reševala svet, pa imam 
dovolj dela že sama s sabo. Veš, tudi v 
naši ljubi Sloveniji danes lahko odpreš 
vrata z daljinskim upravljalcem, v 
trgovini lahko kupiš pečeno 
meso in kosilo pripraviš v 

njena skrivnost je malo pričakovanj od 
drugih in  veliko od sebe za uspeh. Tudi 
če si postavljen pred vrata tovarne. Kako 
rada bi spremenila ta svet, kjer ni dovolj 
dela za delovne ljudi ali pa dovolj modrosti 
za pametne odločitve. Nisem politik  in ne 
ekonomist, a želim ostati človek med ljud‑
mi in vsakemu želim, da bi znal poskrbeti 
zase. Moje zveste  spremljevalke so knjige,  
pomagajo mi sestavljati drobne trenutke v 
mozaiku sreče. Tudi svinčnik in papir sta ve‑
dno v moji bližini. Če pa želim kdaj postati 
babica, moram po svojim možnostih odgo‑
vorno poskrbeti zase že danes.

Za konec še misel iz knjige Erina Brockovi‑
cha: “Med dnevom za hip postoj in dovoli, 
da ti sonce poboža obraz. Za trenutek ali 
dva prisluhni glasbi smeha otrok med igro. 
Pojdi na obrežje reke in prisluhni šumenju  
vode, ščebetanju ptic, vršanju vetra. Svet 
okoli tebe te nagovarja in te bo navdih‑
nil. Če dovolj pozorno prisluhneš, boš v 
sebi našel glas in sposobnost in moč, da 
spremeniš svet.”  

Vir: fotografi ja: daniyel.blog.siol.net

nekaj minutah. Tista Amerika, o kateri so 
navdušeno pripovedovali izseljenci iz naše 
vasi, se je preselila tudi med nas. Tudi jaz, 
skrajno nepriročna za dojemanje nove teh‑
nologije, uporabljam računalnik in imam 
celo svoj avto. Ti si skoraj vse življenje živela 
v pomanjkanju, zato boš razumela, kaj 
me neznosno tišči.  V družbi, kjer je vsega 
preveč, nekatere družine nimajo osnovnih 
dobrin. Ko sem bila letos v službi na praznik 
dela, sem začutila, kako je pomembno, da 
človek zna iskati vedno nove poti. Draga 
babica, ti mi nisi nizala oguljenih napotil, 
učila si me predvidevati, prisluhniti sebi in 
ukrepati po svoji vesti. Res se sreča  skriva 
v majhnih stvareh, toda 
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Če smo zadnjič »čistili« telo, bomo sedaj čistili svoj dom. limo-
na in kis  nista prisotna  samo v kulinariki, z njima lahko tudi 
čistimo dom, kar je vsekakor dobrodošlo v  današnjem času ob 
vsej številni ponudbi sredstev, ki sicer res očistijo, vendar pa 
tudi zelo, zelo obremenjujejo naše okolje. 

Danica Jožef

Zdrav trojček 
(kis, limona in soda bikarbona) 

Čeprav je temeljito spomladansko čiščenje 
že za nami, pa vseeno poglejmo, kje vse 
lahko uporabljamo kis, limono in sodo 
bikarbono.

Za poliranje pohištva, predvsem lesene‑
ga, si lahko naredimo premaz in sicer 
nekaj žlic navadnega jedilnega olja in 
nekaj limoninega soka, to premešamo, v 
mešanico namočimo krpo za loščenje in s 
krožnimi gibi premažemo že prej obrisano 
pohištvo.  

S kisom lahko očistimo tudi pečico in mi‑
krovalovko, le čas čiščenja je malo daljši, ker 
moramo skodelico kisa skupaj z vodo posta‑
viti v vročo pečico in pustiti vsaj pol ure 
(če je pečica manj umazana), sicer pa tudi 
dlje. Nato poskusimo z malo tršo gobico 
odstraniti  ostanke in madeže maščobe. 

Isti rezultat, toda  z veliko prijetnejšim 
vonjem, cenovno pa tudi  malo dražji, 
dosežemo s sokom limone in sicer tako, 
da v ognjevarno posodo nalijemo pol li‑
tra vode, v katero razrežemo rezine  treh 
limon  in postavimo v vročo pečico, kjer 
mora voda zavreti, nato pečico izključimo 
in počakamo, da bo limonina para nare‑
dila svoje, nam pa preostane samo še, da 
pobrišemo s krpo. Če boste pečico redno 
čistili, bo tudi strošek za limone in elek‑
trično energijo sčasoma postal manjši, 
bistvo je, da se madeži ne smejo preveč 
posušiti. 

S kisom se lahko lotite tudi pip, nastavkov 
za prho, kjer je vodni kamen zelo aktiven in 
težko odstranljiv, zato bomo tu potrebova‑
li alkoholni kis (za vlaganje) in sicer bomo 
krpo namočili v čisti kis, jo ovili okoli pipe 
in pustili delovati okoli pol ure, nato pa 
bomo vse skupaj obrisali. Izvrstno očisti 

tudi stene tuš kabin, kjer se sčasoma na‑
redi voščena prevleka, po kateri kapljice 
vode kar zdrsijo in ne ostajajo beli madeži. 
To sem poskusila in sem  po mesecu in pol 
zadovoljna nad učinkom. 

Fuge v kopalnici se lahko očistijo tudi 
s praškom sode bikarbone ali pecilnim 
praškom. V manjši skodelici zmešajte 
vrečko sode bikarbone ali pecilnega 
praška in nato z zobno ščetko vtrite, kar 
korajžno, v fuge in  pustite nekaj minut, 
nato pa sperite z vodo. S sodo bikarbono 
lahko očistite tudi hladilnik. Z gobo, ki 
jo posipamo s sodo, zbrišemo hladilnik, 
pustimo nekaj minut, nato pa z vlažno 
krpo pobrišemo. 

Kis lahko dodajamo v pralni stroj, za pisano 
perilo kar med gel v boben, za belo perilo 
pa v predal za prašek in za mehčalec.  Ob 
redni uporabi vam bo stroj hvaležen, perilo 
bo dobilo svežino in mehkobo, barve pa 
bodo kar oživele. Pri likanju lahko v destili‑
rano vodo dodate nekaj kapljic kisa. 

Kis v kuhinji služi predvsem kot razkužilo, 
zato ga lahko uporabljamo tudi pri čiščenju 
kuhinjskih pultov, desk,  kozarcev, posode, 
kuhalnih plošč, pomivalnih korit, jedilne‑
ga pribora in vseh ostalih gospodinjskih 
pripomočkov. 

Jabolčni kis lahko uporabimo tudi za nego 
rastlin in sicer enkrat tedensko dodamo 
eno do dve žlici kisa v vodo za zalivanje 
balkonskih, sobnih in vrtnih rastlin. Deluje 
kot gnojilo, hkrati pa odganja žuželke in 
polže. 

Pri negi telesa uporabljamo limonin sok 
in kis  v kopelih, pri umivanju las ob zad‑
njem spiranju, s sokom limone in olivnim 
oljem si lahko natremo telo in roke, koža 

na petah bo postala voljna, nekaj kapljic 
limoninega soka kanemo v vitaminsko 
masko za obraz  (žlička medu, malo jogurta 
in sok),  pustimo delovati 15 do 20 minut, 
nato s kamiličnim čajem speremo. 

Toliko o koristni uporabi v gospodinjstvu. 
Kaj pa pri kuhanju, solate brez kisa ali li‑
mone si ne moremo predstavljati. Ker 
jabolčni kis pripomore k zdravju in vit‑
kosti, se  priporoča  redno pitje  in sicer 
vsako jutro spijete 1 do 2 žlici jabolčnega 
kisa v 3 dcl vode z žličko medu, kar koristi 
predvsem  boljši presnovi, črevesju, krvi 
in celicam. 

Predlagam še nekaj lahkih jedi  in sicer 
od zajtrka do večerje. 

Za zajtrk potrebujemo 100g jagod, 1 žličko 
limoninega soka, manjšo skodelico skute, 
žlico smetane, žlico sončničnih semen in 
košček rženega kruha ali kosmiče. Oprane 
jagode narežemo, pokapamo z limoni‑
nim sokom in pustimo nekaj minut stati. 

54
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Zmešamo skuto in smetano in dodamo 
jagode, nadrobimo kruh ali kosmiče. 

Kosilo: pripravimo si postrv s krompirjem 
(pride prav na pikniku v naravi). Potre‑
bujemo eno manjšo postrv in štiri krom‑
pirje, sol, 1 žlico limoninega soka, šopek 
peteršilja, 1 žlico belega vina in žlico kisle 
smetane.  Krompir skuhamo v oblicah. 
Oprano postrv natremo z obeh strani s 
soljo in pokapamo z limoninim sokom, jo 
nadevamo s peteršiljem  in položimo na 
alu ‑ folijo, jo polijemo z vinom in zavijemo 
folijo ter spečemo v pečici  (okoli 40 minut 
na 200°) ali žaru. Ponudimo jo v foliji, z neo‑
lupljenim kuhanim krompirjem, ki smo ga 
polili s smetano.

Večerja: paprike v solati s klobasicami  iz 
tofuja: potrebujemo eno rdečo in zeleno 
papriko, 1 čebulo, 1 majhno kislo kumari‑
co, 2 klobasici  iz tofuja (lahko tudi sojin sir), 
1 žličko gorčice, 1 žlico jabolčnega kisa, 1 
žlico rastlinskega olja, 1 žlico limoninega 
soka, sol, poper, 2 hrustljava kruhka. Paprike 
očistimo, operemo in narežemo na tanke 
pramene, olupljeno čebulo narežemo na 
obročke, kumarico drobno sesekljamo, 
klobasici pa narežemo na tanke kolobarje. 
Vse skupaj v skledi zmešamo in prelijemo 
s  prelivom  iz gorčice, jabolčnega kisa, 
rastlinskega olja, limoninega soka, soli in 
popra. Zraven jemo hrustljavi kruhek

Na koncu pa bi ponudila limonine rezine, 
ki kot sladica  k zgornjemu jedilniku ne 
pripadajo, vendar se jih ni potrebno čisto 
odreči. 

Potrebujemo biskvit  (3 jajca, 9 dag slad‑
korja, 9 dag moke, vanilija), za nadev 
potrebujemo 2 dl sladke limonade (sok 1 
do 2 limoni), pomešane z 2 žlicama vina, 
2 lističa ali ½ dag želatine v prahu, 2 dl 
sladke smetane. Spečemo biskvitno tes‑
to, želatino namakamo 10 minut v hladni 
vodi. Ohlajen biskvit navlažimo s polovi‑
co limonade. V drugo polovico limonade 
zamešamo razmočeno želatino, pristavi‑
mo in segrevamo, da se želatina razpusti 
in jo med mešanjem ohladimo. Tik preden 
začne želirati, jo vlijemo v stepeno sladko 
smetano in mešamo, nato jo razmažemo 
po biskvitu. Pustimo, da se do konca strdi 
in narežemo na rezine. 

Naj vam tekne!
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Ureja Nina Vidiček

Ljudje, ki so mi všeč
Všeč so mi ljudje, ki vibrirajo.

Ljudje, na katere ni potrebno pritiskati, 
katerim ni potrebno reči, da naredijo  
stvari, ampak vedo, kaj morajo narediti 
in to delajo.

Ljudje, ki negujejo svoje sanje, dokler 
te sanje ne prevladajo v njihovi lastni 
resničnosti.

Všeč so mi ljudje, ki so sposobni, da pre‑
vzamejo nase posledice svojih dejanj, 
ljudje , ki tvegajo gotovo za negotovo, 
da gredo za sanjami, dovolijo pobegniti 
od razumnih nasvetov, tako da pustijo 
rešitve v rokah boga.

Všeč so mi ljudje, ki so pravični do 
drugih in do sebe, ljudje, ki se veselijo 
novega dneva, dobrih stvari, ki obsta‑
jajo v njihovem življenju, ki živijo vsako 
uro z dobro voljo in dajejo od sebe vse 
najboljše, ki so hvaležni, da živijo, da 
lahko podarijo nasmehe, ponudijo svoje 
roke in velikodušno pomagajo, brez da 
bi pričakovali karkoli v povračilo.

Všeč so mi ljudje, ki me znajo konstruktiv‑
no in neposredno kritizirati, ne da bi me 
prizadeli ali ranili. Ljudje, ki so obzirni.

Všeč so mi ljudje z občutkom pravičnosti. 
Takšne imenujem svoje prijatelje.

Všeč so mi ljudje, ki poznajo pomen veselja 
in ga slavijo. Ljudje, ki nas med šalami učijo 
gledati na življenje s humorjem. Ljudje, ki 
nikoli ne prenehajo biti otroci.

Všeč so mi ljudje, ki s svojo energijo naleze‑
jo druge.

Všeč so mi iskreni in neposredni ljudje, 
ki so sposobni nasprotovati odločitvam 
drugih z razumljivimi argumenti.

Všeč so mi zvesti in vztrajni  ljudje, ki se ne 
utrudijo, ko gre za dosego ciljev in idej.

Všeč so mi ljudje z razsodnostjo, ki se ne 
sramujejo priznati, da se motijo in česa ne 
vedo.

Ljudje, ki priznajo svoje napake in se 
resnično trudijo, da jih ne ponovijo.

Ljudje, ki se borijo proti težavam.

Všeč so mi ljudje, ki razmišljajo in v 
notranjosti meditirajo. Ljudje, ki cenijo 
sebi podobne, ne zaradi socialnega  
stereotipa ali zaradi tega, kako izgledajo. 
Ljudje, ki ne obsojajo in ne pustijo, da bi 
obsojali drugi. 

Všeč so mi ljudje, ki imajo osebnost.

Všeč so mi ljudje, ki razumejo, da je 
največja človekova napaka to, da poskuša 
iz glave izvleči tisto, kar ne pride od 
srca.

Občutljivost, pogum, solidarnost, dobrota, 
spoštovanje, mirnost, vrednote, veselje, 
ponižnost, vera, sreča, obzirnost, zau‑
panje, upanje, hvaležnost, radost,sanje, 
kesanje in ljubezen do drugih so bistvene 
stvari, ki označujejo LJUDI.

S takšnimi ljudmi lahko sklenem kompro‑
mis za karkoli do konca življenja, ker se 
zaradi tega, da jih imam ob sebi, imam za 
dobro poplačanega. 

Hvala, ker sem med takšnimi ljudmi.
Nemogoče je dobiti, brez da bi znal  
izgubiti. 
Nemogoče je hoditi, brez da bi znal pasti.
Nemogoče je zadeti, brez da bi se znal 
motiti.
Nemogoče je živeti, brez da bi znal 
podoživeti.

Veličastnost ni v tem, da nikoli ne padeš, 
ampak v tem, da se pobereš vedno, kadar 
je to potrebno.

In to je nekaj, kar imajo le redki in sicer 
privilegij, da lahko eksperimentirajo. 

Srečni so tisti, ki jim je že uspelo. 

Enako pa moramo sprejeti dobitek ali 
izgubo, zadetek ali zmoto, zmago in  
poraz…..

Mario Benedetti,  
urugvajski novinar, pisatelj in pesnik
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Ali si kdaj opazoval otroke na vrtiljaku?
Ali poslušal šum dežja,

ko pade na tla?
Ali si kdaj sledil neenakomernemu

prhutanju metuljevih kril?
Ali opazoval sonce,
ko izginja v noč?

Bolje bi bilo, ko bi upočasnil.
Ne pleši tako hitro.

Čas je kratek.
Glasba ne bo trajala.

Preživiš vsak dan v letu?
Ali počakaš na odgovor,
kadar vprašaš „kako si”?
Ko se dan bliža h koncu,
ali se zlekneš na posteljo

z na stotine novih vprašanj,
ki ti rojijo po glavi?

Bolje bi bilo, ko bi upočasnil.
Ne pleši tako hitro.

Čas je kratek.
Glasba ne bo trajala.

Ali si kdaj rekel svojemu otroku,
„to bova napravila jutri”,
ne da bi v naglici opazil
njegovega razočaranja?

Ali nisi izgubil stika
z dobrim prijateljem samo zato,

ker ga nikoli nisi utegnil
poklicati in reči ”Ciao”?

Bolje bi bilo, ko bi upočasnil.
Ne pleši tako hitro.

Čas je kratek.
Glasba ne bo trajala.

V silni ihti,
da bi nekam prišel,

se ne utegneš veseliti, da sploh lahko greš.
Ko si zaskrbljen in cel dan hitiš,

je kot bi nikoli ne odprl darila . . .
Vržen proč.

Življenje ni tekma.
Upočasni.

Poslušaj glasbo.
Upočasni.Upočasni.Upočasni.Upočasni.Upočasni.

Poslušaj glasbo.Poslušaj glasbo.

se ne utegneš veseliti, da sploh lahko greš.
Ko si zaskrbljen in cel dan hitiš,

je kot bi nikoli ne odprl darila . . .
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Ko si zaskrbljen in cel dan hitiš,Ko si zaskrbljen in cel dan hitiš,

je kot bi nikoli ne odprl darila . . .

Poslušaj glasbo.Poslušaj glasbo.Poslušaj glasbo.Poslušaj glasbo.

prejeli smo

Počasni ples (prosti prevod)

To poezijo je napisala najstnica, umirajoča zaradi raka.
Želela je videti, koliko ljudi jo bo prebralo. Poezija je zgovorna po sebi.

Kdor postane suženj navad,
Kdor si vsak dan postavlja iste omejitve,
Kdor ne zamenja rutine, 
Kdor si ne upa zamenjati barve,
Kdor ne govori s tistimi, ki jih ne pozna.
Počasi umira,
Kdor beži pred strastmi in njihovimi močnimi 
emocijami zaradi katerih se zasvetijo oči in znova 
oživijo osamljena srca..
Počasi umira,
Kdor ne zamenja življenja, ko je nezadovoljen s službo 
ali ljubeznijo…
Kdor se zaradi sigurnosti odreka morebitni sreči,
Kdor ne sledi svojim sanjam,
Kdor si ne dovoli vsaj enkrat v življenju ubežati 
pametnim nasvetom…
Počasi umira,
Kdor ne potuje,
Kdor ne bere,
Kdor ne posluša glasbo,
Kdor ne najde miline v sebi…
Počasi umira,
Kdor uničuje lastno ljubezen,
Kdor ne dovoli, da bi mu pomagali,
Kdor preživi dneve z jamranjem nad lastno smolo ali 
nad neprestanim dežjem…
Počasi umira ,
Kdor opusti načrt, še preden ga je poizkusil izvesti,
Kdor ne sprašuje o tistem, česar ne ve, kdor ne odgovori, 
ko je vprašan o tistem, kar ve…
Ne dovoli si počasnega umiranja.
Tvegaj in uresniči želje še danes!
Živi za danes!!!!

Pablo Neruda

Počasi umira
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Susana Carizza
Rasteš…
Nemogoče je iti skozi življenje,
Da ti ne bi kaj uspelo,
Da ne bi bil razočaran nad prijateljstvom,
Da nikoli ne bi bil bolan,
Da ti ljubezen ne bi zadala rano,
Da ti nihče od najdražjih ne umre, 
Da nikoli ne narediš nobene napake…
To je cena življenja.
Vendar ni pomembno tisto, kar se dogaja okrog nas, 
ampak tisto, kar se zgodi v nas.
Če se kar naprej ukvarjaš s starimi ranami, boš kot 
ranjena ptica, ki nikoli ne bo poletela.
Rasteš…
Če ni v tebi praznega upanja,
Če ne veš, kaj je to slaba volja, 
Če nisi izgubil vere.
Rasteš…
Če sprejmeš dejstva in ponosno živiš,
Če sprejmeš svojo usodo in storiš vse, da jo spremeniš,
Če sprejmeš svoje danosti in sposobnosti in jih razvijaš,
Če sprejemaš to, kar je bilo in spreminjaš to, kar prihaja.
Rasteš…
Če se  spoštuješ in daješ sadove, 
Če ustvarjaš nove poti in puščaš sledove za seboj,
Če se učiš na napakah,
Če rasteš iz korenin.
Rasteš…
Če si postavljaš cilje,
Če se ne oziraš na negativne kritike in predsodke,
Če daješ dober zgled, čeprav si zato zasmehovan,
Če uresničuješ svojo poklicanost.
Rasteš…
Če si krepiš značaj,
Če se izobražuješ,
Če jasno poveš svoje mnenje.
Rasteš…
Če si pripravljen sprejeti sredi zime golo vejo, 
Če znaš najti cvet tudi med trnjem,

Vendar ni pomembno tisto, kar se dogaja okrog nas, 
ampak tisto, kar se zgodi v nas.
Če se kar naprej ukvarjaš s starimi ranami, boš kot 
ranjena ptica, ki nikoli ne bo poletela.

Če ni v tebi praznega upanja,
Če ne veš, kaj je to slaba volja, 
Če nisi izgubil vere.

Če sprejmeš dejstva in ponosno živiš,
Če sprejmeš svojo usodo in storiš vse, da jo spremeniš,
Če sprejmeš svoje danosti in sposobnosti in jih razvijaš,
Če sprejemaš to, kar je bilo in spreminjaš to, kar prihaja.

Če se  spoštuješ in daješ sadove, 
Če ustvarjaš nove poti in puščaš sledove za seboj,
Če se učiš na napakah,
Če rasteš iz korenin.

Če si postavljaš cilje,
Če se ne oziraš na negativne kritike in predsodke,
Če daješ dober zgled, čeprav si zato zasmehovan,
Če uresničuješ svojo poklicanost.

Če si krepiš značaj,
Če se izobražuješ,
Če jasno poveš svoje mnenje.

Če si pripravljen sprejeti sredi zime golo vejo, 
Če znaš najti cvet tudi med trnjem,

Če kljub prahu in kamenju znaš najti pravo 
pot.
Rasteš…
Če znaš v pepelu poiskati iskro,
Če si sredi smeti sposoben najti rožo,
Če znaš začutiti svetel plamen na ruševinah 
ljubezni..
Rasteš…
Kadar drugim pomagaš spoznati samega sebe
In daješ v življenju več, kot pa prejemaš.
Rasteš…
Kadar zasajaš korenine globoko, 
Da se ne bi umaknil ali pobegnil,
Kadar kakor orel ne nehaš leteti, 
Kadar si trdno zasidran in siješ kot zvezda.

Torej….
Rasti…!!!
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Ko sem se začel resnično imeti rad, 
sem spoznal, da sem vedno 

in ob vsaki priložnosti 
na pravem mestu in v pravem času, 
in da je vse kar se dogaja, pravilno - 

od takrat dalje sem lahko miren. 
Danes vem, da se to imenuje ZAUPANJE. 

Ko sem se začel resnično imeti rad, 
sem lahko spoznal, da so čustvena bolečina 

in trpljenje za mene samo opozorila, 
da živim v nasprotju z lastno resnico. 

Danes vem, da se to imenuje 
BITI VERODOSTOJEN. 

Ko sem se začel resnično imeti rad, 
sem prenehal hrepeneti za 
nekim drugim življenjem 

in lahko sem videl, da je bilo vse 
okoli mene poziv za rast. 

Danes vem, da se to imenuje ZRELOST. 

Ko sem se začel resnično imeti rad, 
sem si prenehal krasti prosti čas 

in prenehal sem ustvarjati mogočne 
projekte za prihodnost. 

Danes počnem samo to, kar ustvarja 
zadovoljstvo in radost, 

tisto, kar ljubim in kar ustvarja smeh
 v mojem srcu, 

na moj lasten način in v mojem osebnem ritmu. 
Danes vem, da se to imenuje ČASTITOST. 

Ko sem se resnično začel imeti rad, 
sem se osvobodil vsega, kar ni bilo zdravo zame, 

od jedi, ljudi, stvari, situacij 
in od vsega, kar me je vedno ponovno povleklo 

nižje, proč od samega sebe. 
Na začetku sem to imenoval »zdravi egoizem«, 

a danes vem, da je to 
LJUBEZEN DO SAMEGA SEBE. 

Ko sem se resnično začel imeti rad, 
sem prenehal imeti vedno prav, 

tako sem bil manj v zmoti. 
Danes sem spoznal, da se to imenuje 

SKESANOST. 

Ko sem se resnično začel imeti rad, 
sem se odrekel življenju v preteklosti, 

in da skrbim glede prihodnosti. 
Sedaj živim samo v tem trenutku, 

v katerem se vse začenja. 
Tako živim danes in to imenujem 

ZAVEDANJE. 

Ko sem se resnično začel imeti rad, 
sem spoznal, da lahko od svojih misli zbolim in 

da sem lahko slaboumen. 
Ko pa sem spet našel moči svojega srca, 
je razum dobil pomembnega partnerja. 

To vez danes imenujem MODROST SRCA. 

Ni potrebe, da se še naprej bojimo razprav, 
konfl iktov in problemov s samim seboj 

in drugimi, 
ker tudi zvezde sem ter tja trčijo med seboj 

in nastanejo novi svetovi. 
Danes vem: TO JE ŽIVLJENJE. 

Ko sem se začel resnično imeti rad 

Prevedel in obelodanil - Janez Kozamernik

Charlie Chaplin, sebi za 
70. rojstni dan, 
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Cirila Gradišar

Rodila se je 25. maja 1931 v Kamniku 
pod Krimom. Že zgodaj se je odločila, 
da bo postala zdravnica, tako kot njen 
starejši brat, znan specialist patolog, ki 
je živel v Avstraliji in se je na profesional‑
nem področju specializiral predvsem za 
oftalmološko patologijo. Spoznala sta ga 
tudi patologa iz naše bolnišnice, nekdanja 
predstojnika  oddelka za patologijo Jan 
Struhar in Nada But‑Cigler.

Še ne stara 24 let je Milena Hadl končala 
študij medicine v Ljubljani in pričela z leto 
in pol dolgim stažem na Jesenicah, na 
Golniku, na področju splošne medicine 
pa v Ivančni Gorici, kjer jo je župan prosil, 
naj ostane pri njih in specializira splošno 
medicino. Toda v Ivančni Gorici je spoznala 
svojega bodočega moža Draga Hadla, ki 
je delal kot veterinar v Stični. Odločila sta 
se, da se bosta oba zaposlila v Novem 
mestu. Tako je leta 1957, po pogovoru z 
direktorjem bolnišnice dr. Perkom, začela 
kot zdravnica ‑ sekundarij delati na in‑
ternem oddelku, kjer so bili že dr. Kosec. 
dr. Primožičeva, nato pa še dr. Hübscher in 
dr. Atanackovič. Ker  bolnišnica še ni ime‑ 
la specialista infektologa, ji je predstojnik 
predlagal to specializacijo. Odločila se je 
zanjo in jo končala leta 1964 ter še istega 
leta  postala predstojnica infekcijskega 
oddelka z 21 posteljami, ustanovljena pa 
je bila tudi infekcijska ambulanta. Njeni 
sodelavci so bili višja medicinska sestra 
Slavka Dular, dve bolničarki, dva bolničarja 
in tri strežnice. Prva leta je delala tudi v am‑
bulanti za zaposlene in vodstvo bolnišnice 

prva infektologinja novomeške 
bolnišnice
Gospo Mileno Hadl, dr. med, specialistko infektologinjo, sem spoznala že pred 
sedeminštiridesetimi leti in sedaj, v mesecu maju, ko gospa praznuje rojstni dan, sem se 
odločila, da jo predstavim tudi mlajši generaciji zaposlenih v bolnišnici,  vsem, ki jo poznate, 
pa obudim spomine na čas, ki ste ga preživeli z njo na delovnem mestu, zasebno, ali pa ste 
bili njeni pacienti.

MILENA HADL -

M
ILEN

A H
AD

L
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je imelo takoj pripombe, če je zaposlenim predpisala preveč 
bolniške odsotnosti. V začetku je imela tudi proti‑alkoholno am‑
bulanto, sodelovala je pri rentgenskih pregledih (ker še ni bilo 
rentgenologa), pisala je izvedenska mnenja, ves čas sodelovala 
v strokovnem kolegiju, o infekcijskih boleznih predavala dijakom 
na Srednji zdravstveni šoli  v Novem mestu in še bi se našlo.

V dolgih letih njenega službovanja v bolnišnici se spominja 
mnogih lepih in veselih trenutkov. Rada je imela svoje delo, dobro 
se je razumela s sodelavci, radi so jo imeli tudi pacienti. A poleg 
veselja je kdaj nastopila tudi žalost in tak žalosten trenutek je bil 
takrat, ko ni mogla pomagati otroku, ki je zbolel za davico.

Ko se je leta 1990 upokojila, je začela obiskovati gledališče, hoditi 
v hribe, obiskuje  različna predavanja, rada vzame v roke dobro 
knjigo, skratka počne vse tisto, za kar v času službovanja ni imela 
časa.

Ko sem prišla na obisk h gospe Hadlovi, me je prevzela toplina 
njenega doma, predvsem pa sem bila očarana nad vitrino domače 
izdelave, ki jo je podedovala po tastu in v kateri so razstavljeni 
spominki s številnih potovanj. Vsak predmet pripoveduje svojo 
zgodbo in ko ga pogledaš veš, da boš izvedel nekaj zanimivega. 
Tako sem izvedela, da sta z možem prepotovala kar nekaj sveta 
in obiskala države od Grčije, Krete, Italije, Holandije, Kanarskih 
otokov in še in še. 

Njeno veselje so tudi ročna dela, saj je veliko pletla, kvačkala, 
šivala in vezla. Tudi danes rada kvačka. 

Ob sinu Mihi se je naučila smučati. Njihova smučišča so bila najprej 
v Črmošnjicah, Kranjski gori in na Voglu, pozneje pa v Avstriji. Oba 
z možem sta imela rada tudi tek na smučeh. 

Pri hiši je bil vsa leta tudi pes terier, danes pa psa nimajo, čeprav 
si ga vnuk Luka, njen sonček, močno želi.

Milena Hadl je tudi članica Društva upokojencev Splošne 
bolnišnice. Nikoli ne zamudi prve srede v mesecu, ko se dobimo 
v prostorih društva in ob skodelici čaja dobri dve uri klepetamo 
o vsem mogočem. 

Poznati in družiti se z gospo Hadlovo ter poslušati njene 
življenjske izkušnje je ne samo užitek, je naravnost čudovito. 
Želim, da bi bilo še dolgo tako.

Ob rojstnem dnevu  ji poklanjam naslednjo misel: 

»Poznati vas pomeni poznati nekoga, na katerega se lahko opr� ,pomeni poznati nekoga,s katerim lahko deliš svoje v� elje in smeh, svoje solze in sanje,
nekoga, 

ki ti je posebno drag prijatelj. 
Vse najboljše!«
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Marko Novak

PETA OBLETNICA BLAGOSLOVITVE 
NAŠE BOLNIŠNIČNE KAPELE

bolnišnična kapela je bila blagoslovljena na svečnico, 2. februarja 2006. blagoslovil jo je 
sedaj upokojeni gospod nadškof alojz uran. tokrat smo praznovali »pol-okroglo« obletni-
co v sredo, 16. februarja 2011, skupaj z XiX. svetovnim dnevom bolnikov. Med nami je bil 
gost – naš gospod škof andrej Glavan, z nami je bila naša direktorica gospa Mira retelj, 
somaševali so g. prelat božidar Metelko, g. dekan Miro virant, naš župnik p. simon Peter 
berlec in bolniški duhovnik p. Marko novak, za igralnikom nas je spremljal p. tadej inglič. 
občestvo je bilo številno, okrog petdeset, tako z oddelkov kot »romarji« od zunaj… v srcu je 
bil z nami tudi bolniški duhovnik g. adolf Mežan, ki je na zdravljenju v ljubljani.
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Naša gospa direktorica je g. škofa 
pozdravila z izbranimi besedami, nadvse 
prisrčno, in se s poglobljeno besedo ozrla 
na odnos do bolnikov, pa tudi do osebja, 
njihovega dela in do svojcev, občuteno 
je vpletla tudi papeževo poslanico za XIX. 
svetovni dan bolnikov z geslom: »Glejmo 
na trpečega človeka s Kristusovim pogle‑
dom.«

G. škof se je v pridigi toplo približal bol‑
nikom in vsem, ki jim služijo v njihovi 
preizkušnji, z osebno izkušnjo bolezni in 
spremljanja bolnikov in ostarelih pa je dal 
svojim besedam osebni pečat. Izhajal je 
iz Božje besede, iz evangelija, ki pričuje 
o Božji in naši Materi Mariji pod križem, 
povezal pa se je tudi s Kano Galilejsko, 
kjer Marija naroča: »Karkoli vam reče (Je‑
zus), storite!«

Ob sklepu sta se g. škofu iskreno zahvalila 
zakonca Ema in Rudi Poreber, sodelavca in 
dobrotnika bolnišnične kapele, in pouda‑
rila tudi tole: »… Ob zahvali Vam želimo, 
da bi Božji Duh vedno razsvetljeval Vašo 
misel, njegov ogenj pa razžárjal besedo in 
kalíl dejanje pri graditvi naše – prav tako 
pet let stare – novomeške škofi je! Tudi 
bolnišnično občestvo želi biti sooblikova‑
lec naše velike škofi jske družine: z darom 
služenja bolnícam in bolnikom, z njiho‑
vimi darovi trpljenja in upanja, s skup‑
nimi darovi molitve…«

Po bogoslužnem praznovanju smo se raz‑
veselili gostoljubja našega vodstva, ki nas 
je pogostilo z okusnim okrepčilom, ki je 
že »dobra tradicija«!

Peta obletnica blagoslovitve me kliče k 
zahvali dobremu Bogu za ta prostor Sve‑
te navzočnosti, za zavetje tihote in miru; 
narekuje mi hvaležnost bolnišničnemu 
vodstvu in osebju za naklonjenost, trdno 
povezanost in dobro sodelovanje; vabi 
me k hvaležnosti bolnícam in bolnikom, 
svojcem in prijateljem bolnišnične kapele 
za vse podarjeno iz stiske in bolečine, iz 
dobrotnega srca; končno me obletnica 
vódi tudi v hvaležno bližino z brati, ki so 
moja opora in dom! 

Prihod zadnje »Vizite« je prehitel poročilo 
z našega praznovanja, zato je na vrsti šele 
zdaj…

»Ti, sveti Ogenj, sveti v naših srcih.
Ti, sveta Voda, teci v naših odnosih.
Ti, Sveti Duh, prešini naše misli.

Ti, sveti Zagovornik, govori v naši notranjosti.
Ti, sveta Ptica, leti v naš svet.

Ti, sveta Ljubezen, navduši vse ljudi.«

(Anton Rotzetter)
MIR IN DOBRO

In ker od velike noči prihajamo k binkoštim, naj bo za sklep še duhovna misel in spod‑
buda binkoštnega praznika: 

Slovesnost ob peti obletnici 
blagoslovitve bolnišnične 
kapele

Pater Marko
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Mojca Simončič,  Janja Vovko

Postani prostovoljec –  spreminjaj svet

svet evrope je leto 2011 razglasil za evropsko leto  prostovoljnih dejavnosti in spodbujanja 
k aktivnemu sodelovanju. slogan leta je postal »Postani prostovoljec, spreminjaj svet,« 
misel, ki nas vodi skozi prostovoljno delo v tem letu.

Pikapolonice vodijo delavnico ob materinskem prazniku

Prostovoljci Srednje zdravstvene in kemijske šole smo z 
načrtovanjem aktivnosti za letošnje leto začeli že v letu 2010. 
Poleg rednih obiskov prostovoljcev smo želeli poudariti pomen 
prostovoljnega dela in prikazati naše delo širši lokalni skupnosti. 
Trudili smo se, da bi k prostovoljnemu delu privabili večje število 
dijakov in s tem pomagali večjemu številu ljudi.  

V začetku leta smo pripravili razstavi v SB NM in na ŠC NM. V prvem 
delu razstave smo prikazali prostovoljno delo v letu 2010, kaj je 
prostovoljno delo, naše aktivnosti in kje ga opravljamo. Drugi del 
razstave je bil namenjen  Evropskemu letu prostovoljstva in poleg 
rednih aktivnosti poudarek na promociji prostovoljnega dela. 

V mesecu marcu smo se udeležili vseslovenske akcije Dan za 
spremembe. Pripravili smo pet različnih aktivnosti. V domovih 
starejših občanov Trebnje, Krško in Impoljca smo obiskali varo‑
vance, posebno pozornost smo namenili materinskemu dnevu in 
razdelili majhna darilca, ki so jih izdelali prostovoljci.  

V Splošni bolnišnici Novo mesto smo na otroškem oddelku pri‑
pravili delavnico, ki je bila posvečena materinstvu, pomladi, pros‑
tovoljstvu. V uvodu smo pripravili krajši kulturni program, nato 
pa smo skupaj z otroki izdelovali voščilnice, rožice in delili lepe 

misli o sreči in majhne pozornosti, ki so jih izdelali prostovoljci. V 
avli kirurškega oddelka smo pripravili stojnico z informacijami o 
organizaciji prostovoljnega dela v Splošni bolnišnici Novo mesto, 
mimoidočim pa smo prav tako razdelili majhne pozornosti. 

V mesecu aprilu smo se prijavili na natečaj Naj prostovoljka za 
leto 2010. Predlagali smo dijakinji  Ingrid Hrastar, ki je najraje 
opravljala prostovoljno delo na nevrološkem oddelku in Jasno 
Primc, ki je prostovoljka na otroškem oddelku. 

Poleg naštetih aktivnosti smo opravljali redne obiske pacientov v 
Splošni bolnišnici Novo mesto in se sestajali na rednih srečanjih 
v šoli. 

Kljub številnim obveznostim v šoli prostovoljno delo opravljamo 
z veseljem in odgovorno. Zato naj nam bodo majhni spodrsljaji 
oproščeni tako s strani pacientov kot s strani organizacij. Mislim, 
da je nekdo nekoč dejal: »Ni nujno, da smo vedno najboljši, a prav 
je, da se trudimo biti dobri«.

V letu 2011 je pred nami še veliko izzivov. Verjamem, da se bomo 
v jeseni vrnili v šolske klopi spočiti, polni delovnega elana in da 
bomo nadaljevali našo začrtano pot prostovoljstva. 
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Cirila Gradišar

jožica Majcen, upokojena 
višja medicinska sestra, je 
članica društva podeželskih 
žena in deklet, ki že vrsto let 
deluje v beli cerkvi, vodi pa 
ga sonja košak. društvo je 
letos že četrtič zapored orga-
niziralo ocenjevanje in raz-
stavo kruha, jožica je za svoj 
kruh osvojila zlato priznanje. 

Zlato  priznanje  za Jožičin kruh

Aprilska razstava z ocenjevanjem kruha 
v Beli Cerkvi je bila tokrat prvič orga‑
nizirana na državnem nivoju. Prireditev je 
nosila naslov »Sožitje kruha in vina.« Med 
šestdesetimi sodelujočimi, ki so spekle 82 
vrst kruha, je bila tudi Jožica Majcen, ki se 
tega dogodka aktivno udeleži vsako leto. 
Kruh so sprejemali in ocenjevali v soboto 
dopoldne, zvečer pa je bila odprta  raz‑
stava v vinotoču Pavlin v Beli Cerkvi.

Pet ocenjevalcev je pri oceni kruha 
upoštevalo: zunanji videz (barvo, obliko, 
izgled), vonj skorje in sredice (debelino in 
enakomernost sredice, povezanost sko‑
rje s sredico, barvo sredice, poroznost, 
elastičnost), okus skorje in sredice, topnost 

Jožica Majcen s priznanji za svoj kruh

skorje in sredice. Najvišja možna ocena je 
bila 80 točk.

Jožica Majcen je letos dobila zlato prizna‑
nje za rženi kmečki kruh iz kislega testa. 
To pa ni njeno prvo priznanje. Leta 2008 
je prejela zlato priznanje za ajdov kruh in 
leta 2010 bronasto priznanje za posebne 
vrste kruha.

V nedeljo popoldne so kruh, vina in 
domače mesnine okušali obiskovalci pri‑

reditve. Pridne žene in dekleta so popol‑
dne spekle več kot 30 vinjevrških pogač iz 
vzhajanega testa iz mešanice bele in ajdove 
moke,   premazanih z jajcem in potresenih 
z orehi in debelo soljo. Vinjevrška pogača 
je značilna za njihovo društvo. 

Kaj pa kruh, za katerega je dobila Jožica 
Majcen zlato priznanje?

Poskusite ga sami narediti. Jedli ga boste 
lahko tri dni. 

Pira
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PRIPRAVA:
1. Kvasec pripravimo dva dni vnaprej: kvas nadrobimo in med stepanjem dodamo 1 liter tople vode in 2 žlici sladkorja. Postopoma 

vtepemo moko. Mešamo, dokler zmes ni povsem gladka. Pokrijemo s kuhinjsko krpo in pustimo 24 ur pri sobni temperaturi. Nato 
testo temeljito pregnetemo, spet pokrijemo in pustimo še 24 ur. Dobili bomo kvasec, rahlo kislo testo, pripravljeno za nadaljnjo 
uporabo.

2. V veliki posodi zmešamo rženo moko, namensko moko, sol in sladkor. Primešamo kvasec za kislo testo, vmešamo še dve skodelici 
tople vode. Gnetemo.

3. Testo zvrnemo na pomokano delovno površino in ga gnetemo z obema rokama. Če je pretrdo, mu dodamo par žlic vode. Testo 
15 do 20 minut prepogibamo in vlečemo, da bo res temeljito pregneteno.

4. Prestavimo ga v veliko skledo, pokrijemo s prtičem in pustimo naj vzhaja 1 do 2 uri.
5. Vzhajano testo zvrnemo na pomokano površino. Mesimo ga približno 5 minut. Ta del je pomemben, saj tako aktiviramo gluten. 

Testo oblikujemo v eno ali dve dolgi štruci. Postavimo ju na plitev pekač in pustimo vzhajati še 1 uro, toliko, da se površina testa 
ob nežnem pritisku s prstom nekoliko ugrezne.

6. Pečico razgrejemo na 220°C. Če smo pripravili dve štruci, ju pečemo 
približno 45 minut, eno veliko štruco pa pečemo uro in pol. 

Po prebranem receptu ne recite, da kruh ni zlato. S kruhom, ki ga 
je spekla, je Jožica dala ocenjevalcem precej dela, a so pri oce-
njevanju v kruhu videli vse lastnosti, ki jih mora dober kruh imeti. 
Jožica je v svoj kruh namesto bele moke dala belo pirino moko, 
pekla pa ga je v krušni peči. Jožica – vse čestitke, le tako naprej!

Recept za kmečki kruh iz kislega testa:
Kvasec za kislo testo:     

42 g (1 zavojček svežega kvasa)•	
1 l tople vode•	
2 žlici sladkorja•	
500 g namenske moke•	

Krušno testo:
1 kg bele ržene moke•	
500 g namenske moke•	
2 žlici soli in 1 žlička sladkorja•	
5 dl tople vode•	

mi - vi - oni
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Preteklo leto je bilo leto varčevalnih ukre‑
pov. Borili smo se, da pri delavcih ne bi 
prihajalo do presežka ur, nadur. Vodje 
oddelkov so bile pozvane, da razporejajo 
zaposlene medicinske sestre tako, da je 
izkoristek le teh čim večji. Problematiko 
nadur in preobremenjenosti medicin‑
skega osebja smo predstavili tudi na seji 
bolniškega sveta. Ker viška ur kljub dobri 
organizaciji dela ni bilo moč izkoristiti, smo 
direktorico pozvali k izplačilu nadur.

Veliko je bilo tudi pogajanj zaradi prehaja‑
nja dela iz dežurstva v turnusno obliko dela. 
Sindikat se je zavzemal za enako merilo za 
zaposlene v zdravstveni negi in zdravnike.

Lansko leto smo v bolnišnici pričeli z vno‑
som delovnega razporeda v računalniški 
program. Vodje oddelkov so imele na za‑
četku veliko dela predvsem zato, ker je po‑
trebno narediti dobre načrte dela in določiti 
zaposlenim prave urnike. 

V zvezi z uresničevanjem pravice do dodat‑
ka za delo v neenakomerno razporejenem 
delovnem času, dodatka v višini 10% urne 
postavke osnovne plače zaposlenega, še ni 
bilo podane jasne razlage, zato smo zahte‑
vo po razlagi poslali na komisijo za razlago 
kolektivne pogodbe.

V mesecu marcu smo izvedli volitve. Za 
predsednico je bila izvoljena Marjanca Če‑
govnik, za podpredsednico Irena Potočar. 

mi - vi - oni

Marjanca Čegovnik

AKTIVNOSTI SINDIKATA DELAVCEV 
V ZDRAVSTVENI NEGI

sindikat delavcev v zdravstveni negi slovenije, sindikalne enote 
splošne bolnišnice novo mesto, je na sestanku 12. 04. 2011 podal letno 
fi nančno poročilo, poročilo dela za leto 2010 in plan za leto 2011.

Predsednica in podpredsednica sta bili iz‑
voljeni za 4 letni mandat. 

Najbolj aktualno dogajanje v Sindikatu zdra‑
vstvene nege je bila prav gotovo stavka jav‑
nih uslužbencev. Člani Sindikata v ZN se stavki 
nismo pridružili, smo jo pa javno podpirali.

Na rednih sejah Republiškega odbora smo 
sprejemali odločitve in usmeritve našega 
dela, ki so obvezovale vodstvo sindikata, 
člane RO in predsednike sindikalnih enot, 
da smo nenehno delovali v interesu našega 
članstva.

Stališče sindikata do ukrepov in prilagodi‑
tve ekonomske politike zaradi poslabšanja 
gospodarskih razmer v preteklem letu je 
bilo odobravanje prizadevanja vlade v 
smislu umirjanja in reševanja problematike 
na področju ekonomske krize. Sindikat je 
vnaprej nasprotoval kakršnim koli posegom 
v plačno politiko, ki bi zniževal ekonomski 
status zaposlenih v zdravstveni negi.

Del sindikatov javnega sektorja, Konfede‑
racija sindikatov javnega sektorja Slovenije, 
katere član je tudi SDZNS, je 22. julija 2010 z 
vladno stranjo v pogajanjih glede ukrepov 
na področju plač dosegla kompromis. Bili 
smo enotnega mnenja in smo podprli Pre‑
dlog dogovora o ukrepih na področju plač 
in drugih prejemkov v javnem sektorju za 
leti 2011 in 2012 ter predlog Aneksa št. 4 h 
Kolektivni pogodbi za javni sektor.

Prizanesla nam ni tudi narava, zato se je Sin‑
dikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije v 
lanskem letu odzval klicu na pomoč in namenil 
solidarnostno pomoč vsem svojim članicam, ki 
so jih prizadele poplave in plazovi.

Vse težave, ki so nas spremljale, smo hoteli vsaj 
za trenutek pozabiti, zato smo organizirali kar 
nekaj izletov. 30. januarja smo smučali v Bad 
Kleinkirkenhheimu, 6. februarja v Gerlitznu, 15. 
maja in 4. septembra smo organizirali izlet v Pli‑
tvice, 19. junija smo bili na pikniku v Simonovem 
zalivu, 25. junija v Gardalandu, 4. decembra pa 
smo obiskali predbožični  Dunaj.

Plan dela za leto 2011 ostaja enak. Še vedno 
bodo potekali redni sestanki, sproti bomo re‑
ševali morebitno problematiko. 

Podan je bil predlog, da bi v bolnišnici organi‑
zirali krajša srečanja, katerih teme bi bile med 
drugimi tudi naše pravice, pravno svetovanje, 
komunikacija, ki bi prispevala k boljši osvešče‑
nosti, večji razgledanosti in nenazadnje eno‑
tnosti zaposlenih. Pri tem bomo za pomoč 
prosili Zdenko Seničar in Dušanko Polimac.

Še naprej bomo nudili solidarnostno pomoč v 
izjemnih primerih, v primeru smrti svojcev ter 
pomoč v obliki brezobrestnega kredita.

Ohranili bomo enake pogodbe za rekreacijo 
in organizirali izlete predvsem glede na želje 
članov. 

Vljudno vabljeni!
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Natalija Novak, Meta Kovačič

Pomladni utrinki z Otroškega oddelka
Željo po cvetočem travniku in živih barvah pomladi smo z ustvarjalno noto prvih toplih mesecev 
prenesli tudi med bolne otroke. naj vam tokrat namesto besed spregovorijo fotografije, ki smo 
jih posneli na otroškem oddelku bolnišnice.

Velikonočna delavnica je bila v znamenju barvanja 
mavčnih vlitkov in izdelovanja košaric. 

Nasmejana Sara s škatlami za pisala.

OTROCI SE 
ZAHVALJUJEMO:

ga. Maji Novak za podarjene  •	
pobarvanke in igrače,
ga. Kum in njenemu sinu za  •	
podarjene avtomobilčke in 
knjige,
ga. Tini Ambrožič in njenima •	
hčerkama za podarjene 
plišaste igrače, ki so danes že 
pri novih najmlajših lastnikih,
ga. Dragi Nedeljko za dve •	
vreči lepih plišastih igrač.
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Da nam ne bi bilo preveč 
dolgčas, smo se »slikar-
sko igrali« z dežniki in 
metulji. V kolikor si jih 
zaželite, si jih lahko 
ogledate na hodniku 
otroškega oddelka in 
otroške ambulante.

Šolo lulanja je obiskalo kar nekaj 
predšolskih in šolskih otrok. Vsi 
so jo pod budnim očesom  osebja  
otroškega oddelka uspešno zaključili, 
med  njimi je bil tudi Nik.

Brez »zdravih« obiskov 
pa na našem oddelku tudi 
ne gre. Bolnim otrokom 
in njihovim staršem sta 
popestrila dan lutkarja 
iz Lutkovnega gledališča 
Ljubljana in Rdeči noski, 
ki so navdušili tudi  
prvošolce iz OŠ Grm. 
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Na povabilo gospe Irene Mohar smo učenci 1. c razreda OŠ Grm v 
torek, 15. 05. 2011, obiskali Zdravstveni dom (reševalno postajo). 
Tam nam je reševalec razkazal in predstavil reševalno vozilo ter 
odgovarjal na raznovrstna vprašanja učencev. Učenci so uživali ob 
ogledu pripomočkov za reševanje, poslušali pa smo tudi glasno 
sireno reševalnega vozila. 

Gospa  Gordana Rožman nas je po ogledu reševalnega vozila 
odpeljala po tunelu najprej v pralnico, kjer smo si skozi okno 
ogledali velik boben pralnega stroja. Še nikoli nismo videli toliko 
umazanega perila na kupu. 

Pot nas je naprej vodila še mimo kuhinje, kjer so kuharice in kuharji 
pripravljali hrano za bolnike in zaposlene. Ker v kuhinjo seveda 
nismo smeli, smo si jo ogledali le od daleč. Vsi smo bili mnenja, da 
se ta dan kuha nekaj zelo dobrega, saj je zelo lepo dišalo. 

Pot nas je pripeljala v Splošno bolnišnico. Potem smo se ustavili 
v mavčarni. Prijazna gospoda sta kar praktično na treh učencih 
prikazala postopek polaganja mavčnih oblog. Vsi trije učenci so 
odrezane mavčne obloge odnesli domov. 

Šli smo še na dializni oddelek, kjer smo si ogledali, kako pacientom 
z boleznijo ledvic očistijo kri. Aparature so bile učencem zelo za‑
nimive. Še nikoli nismo videli toliko cevk na enem aparatu. Prese‑
netilo pa nas je število pacientov, ki potrebujejo tako zdravljenje. 
Na dializnem oddelku nas je čakalo še sladko presenečenje. 

Na koncu smo se ustavili še na otroškem oddelku, kjer sta nas 
sprejeli prijazni vzgojiteljica in učiteljica, ki delata z bolnimi otroki. 
Učenci so se najbolj razveselili gospoda Dr. Ugačnega‑a, ki nam 
je polepšal dan s kratko predstavo in nam razdelil rdeče noske, 
ki smo jih odnesli domov. Na oddelku smo se še posladkali in se 
zadovoljni vrnili v šolo.
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Nataša Vranešič, Majda Mohar

V mesecu maju je naša kolegica, glavna medicinska 
sestra očesnega oddelka Marta Blažič, dipl. med. 
sestra, uspešno zaključila podiplomski študij na 
Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru 
in si pridobila naziv magistrica zdravstvene nege.

Iskreno ji čestitamo!

Kolektiv očesnega oddelka

Šolarji na obisku

Zahvaljujemo se vsem, ki so nam omogočili ogled in predstavitev 
različnih poklicev zdravstvenih delavcev.

                                     Učenci 1. c razreda OŠ Grm 

Mali radovedneži 

Mali radovedneži na dializi

Č e s t i t k a Č e s t i t k a
1. aprila letos ni bil čisto običajen dan šaljivcev. 
Čeprav smo bili prepričani, da nas vleče za nos, 
je tega dne na Zdravstveni fakulteti Univerze v 
Mariboru z zagovorom magistrske naloge končala 
podiplomski študij zdravstvene nege in pridobila 
strašansko resen naziv magistrica zdravstvene nege  
naša kolegica Simona Baznik, odgovorna diplo-
mirana medicinska sestra v kirurški EIN. 

Skupaj z njo se veselimo in ji iz srca čestitamo 
sodelavke kirurškega oddelka.
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NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ ZADNJE 
ŠTEVILKE VIZITE:
1. na gra da: Dušanka Plut, Semič
2. na gra da: Marija Judež, Mirna Peč
3. na gra da: Joži Štupar, Novo mesto 
Pra vil na rešitev gesla se gla si:  
ARTROSKOPIJA

Nagrade bomo nagrajencem poslali po pošti. 

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

Uredništvo VIZITE,   
Splo šna bol ni šni ca Novo me sto,  
Šmi hel ska ce sta 1, 8000 Novo me sto, 
tel: 07 39 16 115, fax: 07 33 23 097,  
ali na e-naslov: vizita @sb-nm.si.

nagradna križanka



NOVO

Na voljo  

brez recepta!

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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Ponavljajoča se zgaga je moteča nadloga, ki lahko znatno poslabša kakovost življenja. Potrebno je zdravljenje, ki poskrbi 
za dolgotrajno rešitev. Nolpaza control spada v skupino zdravil, ki jih običajno predpišejo zdravniki. Zaradi učinkovitosti in 
varnosti je sedaj na voljo tudi brez recepta.

Ne dovolite, da vam zgaga zagreni življenje. Obiščite svojo lekarno.

Nolpaza control. Dolgotrajno prežene zgago.

Majhna tabletka  
za velike težave z zgago.

Za več informacij obiščite www.nolpaza-control.si.

Nolpaza control deluje 
na mestu izločanja 
želodčne kisline.

Nolpaza control zagotavlja 
dolgotrajen nadzor nad 
zgago.

Zgaga je posledica 
čezmernega zatekanja 
želodčne kisline 
v požiralnik.
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