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Drage sodelavke, spoštovani sodelavci!
Današnja Evropa 
in lahko bi rekli, 
ves razviti svet, 

je pred novimi 
velikimi problemi 

in izzivi, ki jih prinaša 
ta čas. Svetovna finančna 

in ekonomska kriza nas je prizadela bolj 
kot druge dele sveta in njeno okreva‑
nje je počasnejše, kot bi si želeli. Tudi 
obeti za naslednje desetletje niso nič 
kaj vzpodbudni, napoveduje se nam 
namreč obdobje dolge recesije, znano 
pa je, da samo finančna stabilnost in 
gospodarska rast lahko zagotovita bla‑
ginjo ljudi. 

O zadovoljivih rezultatih tudi v zdravstvu 
ne bomo mogli govoriti. Pred kratkim 
sprejeti ukrepi naše vlade za zmanjšanje 
stroškov v zdravstveni blagajni nam na‑
kazujejo zmanjševanje finančnih sred‑
stev in zniževanje cen naših storitev, kar 
kaže na to, da moramo že sedaj, v letu 
2012 pa bomo morali še bolj, zategniti 
pas in znižati stroške poslovanja. Pravi 
čas bomo morali spoznati in razumeti 
probleme in poiskati rešitve.  

Vizija naše bolnišnice je biti odlična 
regijska bolnišnica. Da je naša volja to 
postati, zagotovo pričajo naše aktivnosti 
v smeri izboljševanja kakovosti zdrav‑ 
stvenih storitev, ki jih dosegamo z uva‑
janjem novih storitev, izboljševanjem 
obstoječih procesov dela in merjenjem 
kazalnikov kakovosti skozi različne stan‑
darde, kot so: ISO Standard 9001:2008, 
poslovna odličnost in v letošnjem letu 
tudi s spoznavanjem in implementacijo 
mednarodnega standarda DNV NIAHO 
za vzpostavitev sistema celovitega vo‑
denja kakovosti oskrbe in varnosti za 
celotno dejavnost Splošne bolnišnice 
Novo mesto.

Vsem zaposlenim se iskreno in iz srca 
zahvaljujem, da ste pripravljeni prispevati 
velik del vašega bogatega znanja, iskrene 

volje in tudi prostega časa, da skupaj ustva‑ 
rjamo ta pomemben trenutek. 

Naša prizadevanja bodo morala biti tudi v 
letu 2012 še bolj usmerjena v izboljševa‑
nje dostopnosti do zdravstvenih storitev. 
Kar zadeva dostopnost, se je treba še bolj 
resno spopasti z nedopustnimi čakalnimi 
dobami in izdelati programe dela, ki bodo 
le te skrajšali v okvir dopustnih in sprejem‑ 
ljivih za paciente.

Pri vsej množici današnjih nalog ne bi 
smeli nikoli pozabiti temeljne resnice, da 
je osnova uspešnosti zdravljenja najprej 
zaupanje v zdravnika, v medicinsko ses‑
tro, v zdravstveno ustanovo in na koncu v 
sistem zdravstvenega varstva. Mnogi znajo 
povedati, da imamo v Sloveniji odlično in 
celo edinstveno individualno znanje z 
medicinskega področja, istočasno pa je 
slišati, da to znanje ni dobro organizirano 
in da je slabo vodeno, da bi bilo učinkovito 
vključeno v zdravstveni sistem. Verjetno je v 
tem le nekaj resnice, prav sistemi kakovosti 
pa so tisti, ki nam pomagajo izboljševati 
naše procese in kakovost naših storitev.  
 
Delovanje kompletnega managementa 
bolnišnice bo torej tudi v bodoče temeljilo 
na razvoju kakovosti in rasti bolnišnice. Naša 
odgovornost  je, da v danih okoliščinah, v 
okviru razpoložljivih virov, povečujemo 
obseg in kakovost zdravstvenih storitev. 
Ne bo lahko, a če bomo postavili primarne 
vrednote v ospredje, jih pravilno interpre‑
tirali, dvignili raven medsebojnih odnosov 
in izboljšali kulturo dialoga, bomo lahko 
kos marsikaterim problemom in izzivom.   

Naj se le na kratko dotaknem naših kazal‑
nikov uspešnosti za leto 2011. Z zadovoljst‑
vom lahko povemo, da smo v celoti opravili 
planirane programe dela, da smo bili uspešni 
pri realizaciji investicijskih projektov v opre‑
mo in obnovo prostorov za internistično 
in radiološko dejavnost. Uspešno smo 
zaključili I. fazo projekta učinkovite rabe 
energije. Uspeli smo pridobiti nove kadre 

na področju zdravnikov specialistov in 
specializantov. Naredili smo prve korake 
v smeri  večjega povezovanja primarne in 
sekundarne ravni  s preselitvijo urgence 
v naše bolnišnične prostore, kar želimo 
v naslednjem letu nadgrajevati z izgrad‑
njo novega urgentnega centra v sklopu 
nove stavbe internega oddelka. To bo 
nedvomno za bolnišnico in Dolenjsko 
pomembna investicija. Še posebej pa 
si bomo v naslednjem letu prizadevali 
investirati v naše medsebojne odnose, v 
izobraževanje in razvoj kadrov. 

V letošnjem letu smo še posebej lahko 
ponosni na naši sodelavki ga. Danijelo 
Furlan in ga. Ireno Sedej, ki sta uspešno za‑
govarjali doktorski disertaciji in si pridobi 
znanstveni naziv »doktorica znanosti«. 

Na našem prednovoletnem srečanju 
smo čestitali vsem, ki so v letošnjem 
letu dosegli okrogli jubilej dela ter še 
posebej vsem prejemnikom plaket. 
Izrekam vam spoštljivo zahvalo za vaš 
prispevek k izgrajevanju bolnišnice. 
Želim, da bi bilo v naši bolnišnici ve‑
liko takšnih ustvarjalcev prihodnosti, 
ki bodo razvijali prijazen odnos do bol‑
nika, zaupanje, odlično zdravljenje in 
se zavedali, da sta zdravljenje in zdrava 
družba celovit proces, ki ga zagotavljajo 
poleg zdravnikov tudi množica zdravst‑
venih delavcev in vseh, ki so odgovorni 
za to, da bo naša bolnišnica postala še 
bolj prijazna našim uporabnikom in bo 
dosegla tudi mednarodno odličnost. 
Drage sodelavke in sodelavci, iskreno 
se Vam zahvaljujem za opravljeno delo 
v preteklem letu, za Vašo pozornost, za 
tehtne misli in dobronamerno kritiko.

Prihodnost je ponujena razprta dlan za 
dotik ‑ umik – dejanje – pričakovanje – 
ali le za sanje. 

Naj vam leto 2012 prinese čim več lepih 
sanj in nasmejanih dni!  

Mira Retelj, direktorica



3

iz vsebine uvodniki - vmesniki

stran 6
Splošni bolnišnici Novo 
mesto je bila podeljena 
mednarodna akreditacija 
za bolnišnice DNV – NIAHO

stran 14
Nagrajenci SB Novo mesto 
v letu 2011

stran 17
Jožica Hudoklin in 
Cvetka Srpčič - Dobitnici 
Srebrnega znaka DMSBZT 
Novo mesto

stran 33
Po piškotih diši

stran 36
Gruden - mesec  
prazničnih vonjav

stran 40
Iz aktivnosti Sindikata 
delavcev v zdravstveni 
negi

stran 45
Kaj  so delale  
Pikapolonice

Z zahvalo in dobrimi  željami 
v novo leto
Spoštovani sodelavci in prijatelji Vizite, cenjeni sodelavci bolnišnice in vsi, 
ki Vizito radi  prebirate, v našem skupnem sodelovanju za čim boljši interni 
časopis se izteka še eno leto. Odsev tega, kakšno je bilo, ste lahko prebirali 
tudi v Viziti, kakšno bo prihodnje, je odveč ugibati vnaprej. Saj bomo kmalu 
videli.

V uredniškem odboru upamo, da bo kljub odhodu nekaterih sodelavcev Vizita 
ohranjala svoj krog bralcev, nadgrajevala kakovost in s pravimi vsebinami 
upravičila svoj obstoj.

V Viziti želimo vsem vam ‑ zaposlenim, upokojencem, dijakom, študentom, 
pacientom in vsem, ki jo redno ali samo včasih vzamete v roke, predstaviti čim 
bolj aktualne in zanimive prispevke, ki odsevajo vsakdanji utrip bolnišnice, 
spremljajo novosti na strokovnem področju, predstavljajo naša prizadevanja, 
uspehe, razmišljanja, opažanja,... Želimo vas obveščati, izobraževati, spod‑
bujati k sodelovanju na različnih interesnih področjih in vas motivirati za 
posredovanje predlogov in pripomb, ki bi koristili našemu delu in prispevali 
k večjemu  zadovoljstvu zaposlenih in pacientov.

Želimo si čim širši krog sodelavcev vseh starosti in poklicev, da bi bila Vizita 
zares odsev vsega, kar se v bolnišnici in v zvezi z njo dogaja, da bi bila še 
naprej vsebinsko bogata, otroško pisana in tako zanimiva, da bi se v njej 
našel prav vsak od vas, ki se s svojim delom trudite za dobro ime bolnišnice. 
Želimo pa si tudi kritičnih, argumentiranih člankov, ki bi med bralci odpirali 
aktualne teme v razmislek, pa kakšnega dobrega fotografa, ki bi poskrbel za 
boljšo slikovno opremljenost Vizite. 

Vsem sodelavcem v bolnišnici, ki ustvarjate Vizito, se najlepše zahvaljujem 
za trud, posebna zahvala pa velja našim zunanjim sodelavcem, ki nam iz 
številke v številko točno kot ura pošiljajo svoje prispevke: nepogrešljivim 
Toniju Gašperiču, Danici Jožef, Nini Vidiček, Cirili Gradišar, p. Marku Novaku,  
Petru Udirju in seveda grafični oblikovalki Karmen Vrhovec, ki potrpežljivo 
prenaša naše stalno zamujanje pri oddaji materialov. Novo leto je čas novih 
obljub in obljubljamo ji, da se bomo poboljšali.

Naj vam prihajajoče leto nakloni predvsem zdravja in čim boljših medsebojnih 
odnosov, pa enega ali dva dobra prijatelja za povrh. Vse drugo bo potem 
čisto lahko.

Srečno.

Zdenka Seničar, urednica Vizite
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Novemu letu na pot...
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci,

zahvaljujem se direktorici 
ga. Miri Retelj in g. Josipu 
Smodeju, nekdanjemu 
strokovnemu direk‑
torju, za čestitke in 
prijazne ter vzpod‑
budne besede, ki sta 
jih izrekla, ko sta me 
predstavila in vas sez‑
nanila s spremembo 
v vodstvu bolnišnice. G. 
Smodeju se zahvaljujem tudi 
za nesebične nasvete in pomoč pri 
uvajanju v nove dolžnosti, ki jih prinaša 
mesto strokovne direktorice. 

določali prioritete razvoja stro‑ 
kovne dejavnosti.

Strokovno dejavnost bom 
predstavljala in bila zanjo 
odgovorna z nadzorova‑ 
njem izvajanja strokovne‑
ga dela. Strokovno delo 
na področju zdravstvene 

dejavnosti bom ocenjevala 
s spremljanjem dogovor‑

jenih kazalnikov uspešnosti 
posameznih izvajalcev. Glede na 

to bom predlagala in usklajevala stro‑ 
kovno izobraževanje in usposabljanje 
zdravstvenih delavcev. Odgovorna bom za 
uresničevanje uravnoteženega strokovne‑
ga razvoja posameznikov in oddelkov. 

Vzpodbujala bom povezovanje z drugimi 
zdravstvenimi zavodi doma in v tujini.

 Odgovorna bom za vzdrževanje in 
izboljševanje sistema nadzora nenehnega 
izboljševanja kakovosti strokovnega dela, 
da bomo skupaj izboljševali kakovostno in 
varno oskrbo pacientov, ki nam zaupajo 
vselej, ko potrebujejo pomoč in si za to 
izberejo našo bolnišnico. 

Želim si, da bi bilo okrnjenega ali izgu‑

bljenega zaupanja čim manj.

Poslovni direktorici bom po dogovoru s 
strokovnim svetom predlagala smernice 
kadrovske politike za področje zdravst‑
venih delavcev.

Glede na potrebe razvoja strokovne de‑
javnosti bom sodelovala pri pogajanjih 
z ZZZS.

Skrbela bom za realizacijo dogovorje‑ 
nega programa.

V primeru finančne izgube bom sode‑
lovala v postopkih ugotavljanja stro‑ 
kovnih razlogov izgube in pri pripravi 
sanacijskega programa. 

Spoštovani sodelavci, želim vas spodbu‑
jati pri strokovnem razvoju, ki je pomem‑
ben za uspeh, napredek in osebno rast in 
s tem za izboljšanje kvalitete življenja. To 
je moje darilo v času upanja, pričakovanj 
in lepih želja za vas in vaše domače v 
novem letu 2012.

Lučka Kosec, dr. med.,  
strokovna direktorica bolnišnice

Zahvaljujem se vam, da ste mi zaupali 
odgovorno funkcijo, ki ne bo lahka.

Zahvaljujem se vsem, ki ste mi čestitali 
ob imenovanju. Upam na dobro sode‑
lovanje z vsemi, le skupaj bomo lah‑
ko uspešni. Sama ne morem biti niti 
uspešna niti srečna.

Kot strokovna direktorica bom sku‑
paj s strokovnim svetom bolnišnice 
načrtovala, obravnavala in usmerjala 
strokovno dejavnost. S strokovnim sve‑
tom bomo v okviru finančnih možnosti 
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Spoštovane sodelavke in sodelavci, 
letos začenjam novoletno čestitko z 
zahvalo vsem vam, ki ste vse leto dobro, 
vestno, prijazno, ponosno, potrpežljivo, 
strokovno, nasmejano, spoštljivo do 
sodelavcev, pošteno, brez spletk in spre‑
nevedanj, opravljali svoje delo. 

Hvala vsem, ki ste se vse leto trudili, 
da je bila skrb za bolnika na prvem, 
najvišjem mestu. Posebna hvala gre vam, 
sodelavkam in sodelavcem v zdravst‑
veni negi, ki ste tradicionalno priprav‑
ljeni prenašati zahteve tistih sodelavcev 
in sodelavk, ki s svojimi zahtevami, ki 
nimajo nikakršne povezave z bolnikom 
in zdravljenjem, in neprimernim vede‑ 
njem, zadovoljujejo svoje frustracije in 
strahove. 

Hvala vsem, ki si upate misliti in svoje 
misli in predloge predstaviti. 

Hvala vsem, ki ste nam vzor in s katerimi 
zelo radi sodelujemo in se od vas učimo. 
Hvala vsem, ki sodelujete pri vseh pro‑
jektih vodstva bolnišnice in s svojim zgle‑
dom pritegnete k delu tudi druge. 

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pregle‑
dih za pridobitev akreditacije bolnišnice 
in ki razumete, da akreditacija ni sama 
sebi namen, ampak zagotavlja bolnikom 
večjo varnost v procesu zdravljenja, za‑
poslenim pa boljše delovne pogoje. 

Hvala vsem, ki želite pripadati bolnišnici 
in jo s ponosom povsod predstavljate. 

Hvala vsem sodelavkam in sodelavcem 
v zdravstveni negi, ki razumete, da je 
potrebno strniti vrste in da ni pravi čas 
za razprtije in podtikanja. 

Hvala vsem, ki razlikujete med izobrazbo 
in izkušnjami, ki verjamete, da se je vred‑
no boriti za stroko in položaj posamezni‑
ka, tudi za ceno nizkih udarcev.

V slavnostnem trenutku poslavljanja od 
starega leta je potrebno spregovoriti tudi 
o uspehih, ki smo jih dosegli v preteklem 
letu. V naši bolnišnici smo zabeležili kar 
nekaj uspehov na strokovni ravni in nekaj 
pridobitev, ki bodo zelo izboljšale pogoje 
za zdravljenje bolnikov in za delo zaposle‑ 
nih. Gostili smo eminentne obiskovalce, ki 
so poudarili pomembnost naše bolnišnice 
za regijo in za področje, ki ga bolnišnica 
pokriva s svojim delovanjem. 

S prenovami in posodobitvami v posa‑ 
meznih stavbah bolnišnice bomo po 
izračunih tudi nekaj prihranili. Žal pa vse 
bilance izkazujejo tudi neuspehe in pri‑
manjkljaje. 

V letošnjem letu nam kljub vsem prizade‑
vanjem ni uspelo vzpostaviti delovanja 
samostojnega oddelka za neakutno 
bolnišnično obravnavo in minimalnih 
pogojev za njegovo dobro in strokovno 
delovanje. Nerazumevanje in nasproto‑
vanje nekaterih predstojnikov in pred‑
stojnic oddelkov je tolikšno, da ga ni bilo 
mogoče preseči, tudi za ceno morebitnega 
zmanjšanega prihodka bolnišnice ne. Se 
pa zahvaljujem za podporo vsem tistim 
predstojnikom, ki so razumeli, kaj pome‑
ni negovalna bolnišnica za bolnike in so s 
svojim delovanjem poskušali pomagati, da 
bi oddelek samostojno zaživel.

Od lanskega leta smo se poslovili z 
upanjem, da bo letošnje leto do nas bolj 
prizanesljivo, da nam bo podarilo več 
možnosti. Če zelo podrobno pogledamo 
nazaj, se nam ni zgodilo nič takega, kar se 
nam ne bi že mnogokrat v preteklosti. Smo 
pa kljub temu bistveno bolj nezadovoljni, 
v službi in verjetno tudi doma. Naše neza‑
dovoljstvo izhaja iz nas samih. Poskusimo 
izboljšati odnose med seboj, pogovarjajmo 
se, iz oči v oči, ne po telefonu, »facebooku«, 

e‑pošti. Brez 
velikega tru‑
da se bomo 
počutili bolje 
in bili bolj zado‑
voljni z življenjem, 
lažje bomo opravljali 
delo v službi in doma in bili srečnejši, če 
bomo srečo iskali v drobnih, prijaznih 
stvareh.

V letošnjem letu se je kljub vsemu zgo‑
dilo tudi veliko dobrih stvari. Srečevali 
smo prijazne sodelavce in sodelavke, 
pomagali smo pacientom, ki so bili za‑
dovoljni z našim delom in odnosom, do‑
bili smo nove, zelo sodobne, za bolnike 
udobne in varne bolniške postelje, ki 
bodo tudi zaposlenim olajšale delo, gos‑
po Miro Retelj je Svet zavoda bolnišnice 
ponovno imenoval za poslovno direk‑
torico bolnišnice, gospo Lučko Kosec 
pa za strokovno direktorico bolnišnice. 
Obema želim pri delu veliko uspeha, 
modrosti in energije. 

Moje želje za prihodnje leto so skromne. 
Želim si dobrega sodelovanja z novim 
vodstvom, želim si dobrega sodelovanja 
z zadovoljnimi, inovativnimi, vztrajnimi 
sodelavci, želim si čim več ozdravljenih 
bolnikov, želim si dobrega sodelovanja z 
vsemi družbeno odgovornimi podjetji v 
naši regiji, želim si veliko srečnih trenut‑
kov z mojimi bližnjimi in obilo zdravja.

Spoštovane in cenjene sodelavke in 
sodelavci, vse, kar želim v prihajajočem 
letu sebi, želim tudi vam, vašim družinam, 
prijateljem, znancem in vsem ljudem do‑
bre volje 

Zlata Rebolj,  
pomočnica direktorice za ZN
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Člani akreditacijske komisije Zaposleni z zanimanjem sledijo poročilu

Luka Ficko

Splošni bolnišnici Novo mesto je bila 
podeljena mednarodna akreditacija za 
bolnišnice DNV – NIAHO 
NIAHO standard je standard, ki je namenjen zdravstvenim ustanovam in je zato blizu zdravst-
venim delavcem in zdravstvenim sodelavcem. Gre za standard, ki temelji na sistemskem pristopu 
za zagotavljanje kakovosti in varnosti pacientov in zaposlenih. Dejstvo je, da standard ponuja le 
smernice za kakovostno in varno delovanje, izvedba smernic pa je odvisna od vseh nas, ki smo 
zaposleni v bolnišnici.

Akreditacijska presoja po standardu DNV-NIAHO 
V začetku meseca novembra je bila v Splošni bolnišnici Novo 
mesto izvedena akreditacijska presoja po standardu DNV‑NIAHO 
(National integrated accreditation for healthcare organizations). 
Gre za mednarodno priznani standard, ki je osredotočen na ka‑
kovostno in varno obravnavo pacienta. NIAHO standardi imajo 
integrirane tudi zahteve standarda ISO 9001. Spoštovanje zahtev 
standarda ISO 9001 je tudi pogoj za pridobitev standarda NIAHO. 
Bolnišnice, ki so se odločile akreditirati po standardu NIAHO in 
nimajo vzpostavljenega sistema ISO 9001, bodo morale v dveh 
letih pridobiti omenjeni standard.

Akreditacijska presoja je v Splošni bolnišnici Novo mesto trajala 3 
dni in sicer od 7. do 9. novembra. Presojo so izvajali 4 presojevalci 
iz Združenih držav Amerike. Na presoji so bili prisotni tudi 3 zunanji 
opazovalci. Presojevalci so presojali bolnišnico na 4. področjih in 
sicer: procesi zdravljenja, procesi zdravstvene nege, procesi vodenja 

Kakovost in varnost v ZN je presojal g. James M. Campbell Predsednica akreditacijske komisije Dana L. Riddle, Lead Surveyor
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sistema kakovosti in proce‑
si povezani z varovanjem 
okolja, protipožarni varnos‑
ti ter varstvu zaposlenih in 
pacientov. Poudarek je bil 
na procesih zdravljenja in 
zdravstvene nege, uprav‑ 
ljanju z zdravili, medicinski 
dokumentaciji, varnosti 
zaposlenih in pacientov. 
Presojevalci so presoje 
izvajali v sklopu celotne 
bolnišnice. Ugotovitve 
presoj so presojevalci 
predstavili vodstvu, 
predstojnikom oddelkov, 
odgovornim medicin‑ 
skim sestram in vodjem 
služb na zaključnem ses‑
tanku. Uradno poročilo o presoji smo prejeli decembra.

Direktor Instituta za upravljanje v  zdravstvu Janez Ovsenik 
in direktorica bolnišnice Mira Retelj

Podelitev certifikata mednarodne akreditacije  
za bolnišnice
14. decembra 2011 je direktor Inštituta za upravljanje v zdravst‑
vu Janez Ovsenik naši bolnišnici podelil certifikat mednarodne 
akreditacije po standardu DNV ‑ NIAHO (National integrated ac‑
creditation for healthcare organizations), ki ga je direktorica Mira 
Retelj prejela na prednovoletnem srečanju zaposlenih. 

Splošna bolnišnica Novo mesto je ena od štirih mednarodno 
akreditiranih bolnišnic v Sloveniji, poleg Univerzitetnega reha‑
bilitacijskega inštituta RS – Soča, Splošne bolnišnice Jesenice in 
Bolnišnice Golnik KOPA, ki je prejela certifikat za vzpostavitev 
sistema celovitega vodenja kakovosti, oskrbe in varnosti pacien‑
tov za celotno dejavnost Splošne bolnišnice Novo mesto.

IRENA SEDEJ,  
univ. dipl. inž. živ. tehn.,

Letošnji november je bil za ga. Ireno Sedej,  
univ. dipl. inž. živ. tehn., specialistko klinične 
dietetike v naši bolnišnici, še posebej uspešen. 
25. 11. 2011 je uspešno zagovarjala dok-
torsko delo za naslovom „Analitika sestave 
maščobnih kislin v lipidih humanega mleka in 
plazme“ in si pridobila naziv doktorice znano-
sti s področja živilstva.

Doktorica znanosti 
s področja živilstva

Predstavitev doktorskega dela
Izključno ali polno dojenje v prvih šestih mesecih ter pozneje 
delno dojenje ob dopolnilni prehrani zagotavlja optimalno rast, 
razvoj in zdravje dojenčka. Ima enkraten biološki in čustven vpliv 
na zdravje matere in otroka, zato ga v svetu kot v Slovenji spod‑
bujamo. Dojenje priporočamo vsaj do dopolnjenega prvega 
leta starosti, po tej starosti pa, dokler to želita doječa mati in 
otrok. Kljub spodbujanju dojenja v klinični praksi opažamo, da 
le‑to v vseh primerih ni uspešno. Zaradi nezadostnega dojenja 
lahko dojenčki slabše napredujejo na telesni teži (angl. kratica 
FTT). FTT je ne glede na vzrok najnevarnejše in najbolj ogroža 
prav dojenčke v prvem letu starosti. Čeprav je potrebno izvajati 
strategijo vzpodbujanja in pospeševanja dojenja, morajo biti 
primeri nezadostnega dojenja odkriti pravočasno in po potrebi 
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uvedeno prehransko ukrepanje. 

V primeru, da ima doječa mati premalo mleka, ji nudimo stro‑ 
kovno podporo in ji svetujemo o ustrezni tehniki dojenja. Kadar 
dojenje kljub temu ni zadostno, se priporoča nadaljnjo dojenje 
ter dodatek ali uvedba začetne formule po volji. 

Mleko mater je vir esencialnih in pogojno esencialnih 
dolgoverižnih, večkrat nenasičenih maščobnih kislin (ang. kratica 
LCP). Razpoložljivost LCP v zgodnjem življenju vpliva na kako‑
vost rasti in ima pomembno vlogo v razvoju vida ter v razvoju 
intelektualnih procesov dojenčka, pripisujejo jim tudi vse večjo 
vlogo v kasnejšem  razvoju intelektualnih procesov otrok. LCP 
so nujne v zadnji tretjini nosečnosti in vse do drugega leta sta‑
rosti, ko poteka hitra rast in razvoj človeških možganov. Oskrba 
z LCP poteka pred rojstvom skozi posteljico. Razpoložljivost LCP 
po rojstvu pa je odvisna: od dojenčkovih LCP zalog ob rojstvu, 
od prehranskega vnosa LCP (humano mleko in/ali z LCP oboga‑ 
tena začetna formula) in zmožnosti lastne sinteze iz prekurzorskih 
maščobnih kislin. Za dojenčke, ki se hranijo s standardno začetno 
formulo brez dodanih LCP, je edini vir LCP lastna presnova linolne 
in α‑linolenske kisline.

Namen raziskave je bil:
ugotoviti, ali se maščobno‑kislinska sestava zrelega mleka •	
mater s hipogalaktijo (zmanjšano produkcijo mleka) razlikuje 
od maščobno‑kislinske sestave zrelega mleka mater z dovolj 
mleka, 
ugotoviti, ali se maščobno‑kislinska sestava posameznih frakcij •	
lipidov plazme zdravih donošenih (≥ 37 tednov), izključno 
dojenih dojenčkov s FTT razlikuje od enako starih zdravih 
dojenčkov z normalnim napredovanjem na teži in 
ugotoviti vpliv prehranskega ukrepanja z dodajanjem stan‑•	
dardne začetne formule brez LCP (F) in z LCP obogatene for‑
mule (0,2–0,3 g n‑3 LCP in 0,6–0,7 g n‑6 LCP/100 g maščob, 
F‑LCP) na parametre rasti in na LCP status v krvni plazmi 
dojenčkov. 

Potek raziskave
V raziskavo smo vključili 74 parov mati – dojenček. V skupino AB 
so bili razvrščeni dojenčki s FTT (≤ 10. percentilom za starost glede 
na Euro‑Growth percentilno krivuljo in/ali porast telesne teže od 
rojstva do vključitve v raziskavo < 40% pričakovanega porasta za 
starost, v starosti 1,87 (1,70) meseca, n = 33) in njihove matere. 
V skupino C so bili razvrščeni dojenčki z normalnim napredo‑ 
vanjem na teži (teža ≥ 50. percentilom za starost, (Euro‑Growth), v 
starosti 2,18 (0,80) meseca, n = 41) in njihove matere. Ob vključitvi 
v raziskavo smo dojenčke s FTT z dvojno slepo randomizacijo 
razdelili v dve skupini (skupina A in skupina B), ki sta bili poleg 
dojenja 31 dni dohranjevani s F‑LCP (skupine A, n = 15) ali F  
(skupina B, n = 16) (slika 1). 

Antropometrični podatki, vzorci humanega mleka in vzorci 
plazme dojenčkov so bili pridobljeni ob vstopu v raziskavo in po 
enem mesecu prehranskega ukrepanja. Predstavljena raziskava je 
bila zelo dolgotrajna. Vzorce humanega mleka mamic dojenčkov 

in krvi dojenčkov, vključenih v raziskavo, smo zbirali na Kliničnem 
oddelku za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko 
Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) v 
Ljubljani v obdobju od decembra 2000 do februarja 2004. 

Maščobno‑kislinsko sestavo zrelega humanega mleka in plazem‑
skih fosfolipidov (PL), trigliceridov (TG) in estrov holesterola (CE) 
posameznih frakcij plazemskih lipidov smo določili s kapilarno 
plinskotekočinsko kromatografijo in rezultate izrazili kot utežni 
odstotek  (ut. %) ter absolutno vsebnost (mg maščobne kisline/100 
g vzorca). Obsežen analitski del raziskovalne naloge je potekal do 
aprila 2005. V namen raziskave smo v laboratorij Centra za nutri‑
cionistiko Pediatrične klinike UKC v Ljubljani vpeljali metodi za 
določanje MK sestave posameznih frakcij plazemskih lipidov in 
zrelega humanega mleka ter na okoli 200 vzorcih humanega mle‑
ka in krvne plazme opravili preko 400 analiz s plinskotekočinsko 
kromatografijo in za dobljene rezultate obdelali preko 20000 
analitskih podatkov.

Rezultati:
Dojeni dojenčki s FTT so zaužili premajhno količino humanega •	
mleka zaradi hipogalaktije mater.
Po dodatku začetnega mleka so dojenčki obeh skupin prido‑•	
bili na telesni teži v skladu s pričakovanji.
Vrsta zaužite začetne formule (F ali F‑LCP) tekom enomesečnega •	
dohranjevanja ni vplivala na rastne parametre dojenčkov s 
FTT.
Vsebnost maščob v zrelem humanem mleku slovenskih •	
doječih mamic je primerljiva z vsebnostjo maščob, ki jo na‑
vajajo v literaturi.
Maščobno‑kislinska sestava zrelega humanega mleka mater •	
dojenčkov z normalnim napredovanjem na telesni teži iz naše 
raziskave je med ugodnejšimi v primerjavi s sestavo humanega 
mleka v ostalih evropskih državah. Sestavo humanega mleka 
smo določili na 41‑tih vzorcih zrelega humanega mleka mater 
iz osrednjeslovenske regije kar je premajhen vzorec za prenos 

Slika 1: Časovna shema antropometričnih meritev ter sprem‑ 
ljanja prehrane dojenčkov s FTT (skupina AB) tekom raziskave 
z dodajanjem začetne formule
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te ugotovitve na slovenski prostor. V ta namen bodo v istem 
laboratoriju v okviru tekočega projekta »Vloga humanega 
mleka v razvoju črevesne mikrobiote dojenčka«, www.moje‑
mleko.si, določili maščobno‑kislinsko sestavo zrelega hu‑
manega mleka na ustreznejšem vzorcu doječih mater.
Mleko mater s hipogalaktijo je imelo nepričakovano višji •	
odstotek ω‑6 LCP kot mleko mater kontrolne skupine. Obstaja 
možnost, da so se pri materah s hipogalaktijo zaradi majhnega 
izločanja humanega mleka (v povprečju le 470 ml/dan) zaloge 
ω‑6 LCP praznile počasneje kot pri materah, ki so sintetizirale 
večjo količino mleka. 
Dojenčki s FTT so nepričakovano imeli boljši status LCP v PL •	
in TG kot dojenčki z normalnim napredovanjem na telesni 
teži. Višji delež LCP v PL je lahko posledica višje vsebnosti 
dihomo‑γ‑linolenske in arahidonske kisline (ARK, ω‑6 LCP) in 
tendenčno višje vsebnosti dokozaheksaenojske kisline (DHK, 
ω‑3 LCP) v mleku mater teh dojenčkov. Naši rezultati nakazu‑
jejo, da slabše napredovanje dojenih dojenčkov na telesni teži 
ni bilo posledica pomanjkanja LCP. 
Med obema skupinama dojenčkov s FTT po mesecu dni doda‑•	
janja začetne formule ni bilo razlik v rastnih parametrih. 
Višji vnos LCP z začetno formulo se je že po 31‑ih dneh odrazil v •	
pomembno višjih vrednostih LCP tako v PL kot tudi v TG frakciji 
plazemskih lipidov. LCP, dodane s prehrano, se tudi pri dojenčkih 
s FTT učinkovito presnavljajo in vgrajujejo v telesne lipide. 

PRAKTIČNI NAPOTKI ZA  
PREHRANO DOJENČKOV
Raziskovalno delo je poleg znanstveno raziskovalnih rezultatov 
dalo potrditev nekaterim že znanim praktičnim napotkom v preh‑
rani dojenčkov:

a. Ob prehranski intervenciji z začetno formulo dojenčkom s 
FTT je smiselno in potrebno izvajanje strategij za podporo 
dojenju. Ohranjanje dojenja, kljub potrebnemu dodajanju 
začetne formule, smo dosegli pri 81 % dojenčkov, med njimi 
je dobra polovica dojenčkov dosegla popoln uspeh prehran‑
skega ukrepanja (tudi uspešen porast rastnih parametrov). Ti 
spodbudni rezultati bi lahko omilili strahove, razširjene med 
starši in zdravstvenimi delavci, da uvedba formule za dojenčke 
ogrozi uspešnost dojenja. Po naših izsledkih je ohranjanje 
dojenja ob sočasnem dodajanju začetne formule možno 
in uspešno. Velja opozoriti, da je polno dojenje dojenčkov s 
FTT za vsako ceno potem, ko so bile izčrpane že vse strategije 
za podporo dojenju, lahko tudi nevarno. 

b. Četudi doječa mati sintetizira premalo mleka za nor-
malno napredovanje dojenčka na telesni teži, je dojenje 
smiselno ohraniti, saj je tedaj humano mleko bogatejše z 
maščobami kot tudi s pogojno esencialnimi maščobnimi 
kislinami, kot sta DHK in ARK.  

 Proti pričakovanjem so imeli dojenčki s FTT boljše izhodišče 
v odstotku plazemskih LCP (višja vsota ω‑3 LCP v PL ter vsota 
ω‑6 LCP v PL in TG) pred prehranskim ukrepanjem kot dojenčki 

z normalnim napredovanjem na telesni teži. V PL in TG frakciji 
so imeli tudi značilno ali neznačilno višji ut. % skoraj vseh 
drugih LCP. Sklepamo lahko torej, da nezadostna oskrba z LCP 
ni bila razlog slabšega napredovanja na telesni teži. Slaba os‑
krba z LCP preko humanega mleka lahko še danes neugodno 
prispeva k številnim kliničnim težavam dojenčkov z beljako‑ 
vinsko‑energijsko podhranjenostjo v nerazvitem svetu. 

c. Katero začetno formulo uvesti dojenčku, obogateno z LCP 
ali ne?

 Zadnje desetletje nekateri proizvajalci začetnim formulam za 
donošene dojenčke dodajajo LCP. Z LCP obogatene formule 
(F‑LCP) pogosto tržijo tako, da izpostavljajo ugodne vplive na 
razvoj dojenčka. Leta 2005 noben izmed štirih, na slovenskem 
trgu prisotnih proizvajalcev začetnih formul za donošene 
dojenčke, v formuli še ni imel dodanih LCP. Danes lahko na 
slovenskem trgu kupimo 14 različnih osnovnih začetnih for‑
mul za donošene dojenčke osmih proizvajalcev. Trije izmed 

njih, z velikim tržnim deležem, imajo dodane LCP. Stroški 
proizvodnje obogatene formule so višji. Po izsledkih raziskav 
se rutinsko dodajanje LCP v začetne formule za izboljšanje 
gibalnega in nevrološkega razvoja ter razvoja vida donošenim 
dojenčkom ne priporoča. Evropsko združenje za pediatrično 
gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko (ESPGHAN) 
v svojih priporočilih sicer podpira neobvezno dodajanje LCP v 
začetne formule. Torej, ali izbrati začetno formulo obogateno 
z LCP ali ne? 

 V našem okolju, kjer je proteinsko‑energijska podhranjenost 
dojenčkov in njihovih mater prisotna le izjemoma, je smiselno, 
da doječo mati izprašamo o njenih prehranjevalnih navadah. 
Če matere uživajo dovolj naravnih virov ω‑3 LCP že pred in 
med nosečnostjo ter med dojenjem, potem bo tudi njihovo 
mleko dovolj bogato z LCP. Oskrba z ω‑6 LCP v našem okolju 
ob široki uporabi rastlinskih olj za običajno gospodinjsko 
rabo ni problematična. Izbiro z LCP obogateno začetno for-
mulo torej svetujemo doječim materam dohranjevanih 
dojenčkov, ki v svojo prehrano ne vključujejo zadosti 
naravnih virov ω-3 LCP kot so: morske ribe, ki vsebujejo ve‑
liko maščobe (slanik, skuša, losos in tuna), ribja olja, sojino, 
laneno in nekatere vrste repičnega olja.  
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P r o g r a m večera  so z glasbenimi vložki sooblikovali učenci 
novomeške glasbene šole Marjana Kozine Marta Pirnar, Luna 
Liu, Ana Zec, Veronika Zagorc in Laura Bartelj, pod mentor‑
skim vodstvom profesoric Jožice Prus, Branke Zorič Jazbec 
in Valeriye Jenič. Plesalca Petra Potočar in Matej Zupančič 
sta navdušila z vročimi latino ritmi,  vmes pa nas je z izbrano 
besedo razvajala moderatorka  Irena Potočar Papež. Za dobro 
mero smeha je z aktualnimi humornimi vložki poskrbel igralec 
in režiser Boris Kobal. 

NO
VEM

U LETU NAPRO
TI...

Letošnje prednovoletno srečanje zaposlenih novomeške 

bolnišnice v KC Janeza Trdine je bilo v prvi vrsti 

namenjeno jubilantom in nagrajencem bolnišnice ter 

vsem, ki so  uspešno sodelovali pri pridobitvi akreditacije 

DNV – NIAHO. Trem slovenskim bolnišnicam, ki so 

akreditacijo že prejele, se je ob navzočnosti gostov MZ 

tega decembrskega večera pridružila tudi naša. 

Janez Ovsenik in Mira 
Retelj ob predaji  
certifikata DNV‑

NIAHO

Večer je spretno povezovala 
Irena Potočar Papež

Slovesnosti v 
bolnišnici vedno 
spremlja glasba

Dolgoletni 
strokovni  

direktor 
bolnišnice  

Josip  Smodej  
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Priznanja sta jubilantom podelili direk‑
torica Mira Retelj in strokovna direktorica 
Lučka Kosec

Nekoč sošolke ‑ letos pa jubilantke za 30 let dela

Zlata Rebolj z letošnjimi dobitnicami plakete bolnišnice

V kolektivu centralnega 

laboratorija so bili letos trije 
jubilanti

Mlada plesalca latino ritmov 
Petra Potočar in Matej Zupančič

Boris 
Kobal 
se je za 
en večer 
prelevil v 
zdravnika

Miroslav Kramer in 
Barbara Slak Turk
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VEM

U LETU NAPRO
TI...

V pozdravnih nagovorih so se poslovna 
direktorica bolnišnice Mira Retelj, dolgo‑
letni strokovni direktor Josip Smodej in 
pomočnica direktorice za ZN Zlata Rebolj 
delavcem zahvalili za predano delo in 
poudarili pomen timskega dela  ter  sode‑
lovanja pri premagovanju ovir, ki jih je bilo 
v letu, ki odhaja, kar precej. Zbrane je na‑
govorila tudi nova strokovna direktorica 
Lučka Kosec in predstavila vizijo svojega 
delovanja, vsi pa so zbrane pospremili v 
novo leto z dobrimi željami.  

Prvi vrhunec večera je nastopil s podelitvi‑
jo certifikata za akreditacijo DNV‑NIAHO, 

Nagrajenka Anica Ribič in radiologinja 
Branka Stracenski

za katerega smo se v odhajajočem letu 
precej trudili, čeprav se zavedamo, da 
nas čaka še naprej veliko dela pri zago‑ 
tavljanju kakovosti in varnosti pacientov. 
Priznanje je direktorici predal direktor In‑
stituta za upravljanje v zdravstvu Janez 
Ovsenik.

Kar 79 delavcev je letos zabeležilo 10, 20 
in 30 let dela. Ob jubileju sta jima čestitali 
ga. Mira Retelj in Lučka Kosec in se jima s 
priložnostnimi darili zahvalili za uspešno 
delo in predanost bolnišnici.

Najvišje priznanje, plaketo bolnišnice, 
so v minulem letu prejeli: Marija Fab‑
jan, glavna operacijska sestra COB, 
Anita Jevšek, medicinska sestra v EIN 
kirurškega oddelka, Jože Končina, vod‑
ja kuhinje, Jovanka Marković, medicin‑
ska sestra babica s porodniškega od‑ 
delka in Anica Ribič, glavna radiološka 
inženirka.

Ob pogostitvi, ki jo je v avli kulturne‑
ga centra pripravila ekipa bolnišnične 
kuhinje, se je druženje nadaljevalo do 
poznih večernih ur.
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30 let dela so praznovali
Bernardka Mesojedec – pljučni oddelek
Jožica Nosan ‑ EIT
Milena Povše ‑ dializa
Mihaela Rešetič ‑ EIT
Jožica Ruperčič – interni oddelek

Marinka Benčin – interni oddelek
Andreja Blatnik – interni oddelek
Marinka Cimrmančič ‑ kuhinja
Stanka Cvelbar – kirurški oddelek
Ana Dolinar – centralna sterilizacija

Jelka Fabjan – kirurški oddelek
Darja Hrastar – kirurški oddelek
Sonja Hrastar – kirurški oddelek
Jožica Jakše – služba za ČTKD
Sonja Janec – kirurški oddelek
Martina Jordan – centralni laboratorij
Cvijeta Karlo – služba za ČTKD

Mira Klančar ‑ kuhinja 
Anka Klemenčič ‑ dializa
Pavla Kobe – kirurški oddelek
Marina Kokalj – interni oddelek
Majda Kostelec ‑ lekarna
Renata Kotar Jakše – zdravstvena administracija
Darinka Marković – služba za ČTKD 

Anica Saje ‑ COB
Marija Srebernjak – kirurški oddelek
Stanka Struna – kirurški oddelek
Andrej Šikovec – kirurški oddelek
Monika Šuštarič – kirurški oddelek
Marija Težak ‑ EIT
Mirijana Tonić – ginekološko porodniški oddelek

Mojca Tramte – interni oddelek
Jožica Turk – služba za ČTKD 
Marija Tutin – služba za ČTKD
Damjana Vene – centralna sterilizacija

10 let dela so praznovali
Matej Ferlič – kirurški oddelek
Goran Filipović – centralni laboratorij 
Suzana Glavan – ginekološko porodniški oddelek 
Damjan Gregorčič – služba za informatiko
Nataša Kirn – ginekološko porodniški oddelek
Marko Kmet – interni oddelek
Jana Kobe ‑ kuhinja
Miroslav Kramer – kirurški oddelek
Marjetka Kuplenk – služba za ČTKD
Urška Lorkovič – kirurški oddelek
Marjan Luzar – kirurški oddelek
Vlasta Malnarič ‑ dializa
Saša Murn Kobe – kirurški oddelek
Aleš Pavlenič ‑ kuhinja
Sonja Rejc – otroški oddelek
Barbara Slak Turk ‑ nabava
Katja Stopar ‑ uprava
Sabina Špan – radiološki oddelek
Sonja Štrbenc ‑ kuhinja
Marija Tkalčič – kirurški oddelek
Silva Travnikar – zdravstvena administracija
Branko Vrlič‑ očesni oddelek

20 let dela so praznovali
Anica Beličič – interni oddelek
Suzana Fekonja – služba za ČTKD
Branko Gregorič – interni oddelek
Petra Hribar ‑ COB
Bernarda Hrovat – oddelek za anestezijo
Nada Jarkovič – centralna sterilizacija
Natalija Klobučar ‑ EIT
Janja Krašovec – kirurški oddelek
Ivanka Markelc – zdravstvena administracija
Tatjana Miklavc ‑ dializa
Marjana Mišmaš – kirurški oddelek
Irena Mohar ‑ dializa
Andreja Novak – služba za ČTKD
Elizabeta Novak – ginekološko porodniški oddelek
Silva Ostojić Kapš – oddelek za anestezijo
Andrej Petakovič – radiološki oddelek
Katja Ravbar – pljučni oddelek
Ksenja Razdrh – kirurški oddelek
Branko Saje – tehnične službe
Štefan Spudič – ORL oddelek
Rozalija Volf Pečjak – oddelek za anestezijo
Tanja Žužek – interni oddelek
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Nagrajenci SB Novo mesto v letu 2011

MARIJA FABJAN je kot višja 
medicinska sestra svojo službeno 
pot začela v operacijskih sobah 
kirurškega oddelka, kjer dela že skoraj 
trideset let. Dolga leta je bila odgo‑ 
vorna medicinska sestra, leta 2006 
pa je postala glavna medicinska ses‑
tra centralnega operacijskega bloka 
(COB).

Marijo Fabjan poznamo kot skrom‑
no, natančno, delavno in vestno 
sodelavko, ki nikoli ne sili v ospredje. 
Kot glavna medicinska sestra je korek‑ 

Marija Fabjan
tna, potrpežljiva in vedno se trudi ustreči 
še tako nemogočim željam.  Kolektiv vodi 
blago in umirjeno. Naložene naloge oprav‑
lja tekoče in v dogovorjenih rokih. Njen 
delavnik se ne konča ob treh,  vendar se 
ne pritožuje, čeprav za dodatno delo ni 
posebej nagrajena. Ob selitvi operacijskih 
sob v nove prostore centralnega operacij‑ 
skega bloka, leta 2007, je zelo uspešno 
organizirala samo selitev in zagon dela v 
novih prostorih, da je vse potekalo tekoče 
in brez večjih zastojev. Od vsega začetka 
je aktivno sodelovala v projektni skupini 
za selitev COB‑a in pri pripravi projektne 
naloge.  

Poleg službe je aktivna tudi v sekciji 
medicinskih sester v operativni dejavnos‑
ti, ki deluje v okviru Zbornice‑Zveze. Je 
aktivna članica izvršilnega odbora stro‑ 
kovne sekcije. Kot članica programsko – 
organizacijskega odbora sodeluje pri orga‑
nizaciji in izvedbi najmanj dveh strokovnih 
srečanj letno.  Je avtorica ali soavtorica 
številnih strokovnih člankov. Vsi njeni 
prispevki so bili objavljeni tudi v zborni‑
kih. Za njeno aktivno delo ji je sekcija leta 
2005 podelila priznanje.

Leta 1999  je na 1. kongresu zdravstvene 
nege Slovenije kot soavtorica predstavila 
dokument perioperativne zdravstvene 

nege, je ena od soavtoric knjige Peri‑
operativna zdravstvena nega, vodnik 
za začetnike, ki je izšla leta 2005 in je 
prva taka knjiga v Sloveniji. 

Veliko delo je bilo narejeno tudi na 
področju strokovnih standardov, saj je 
od vsega začetka sodelovala pri prip‑
ravi in oblikovanju osnovnih in opera‑
tivnih strokovnih standardov zdravst‑
vene nege za operativno dejavnost. 
Zbirka le‑teh danes predstavlja tudi 
nepogrešljiv učni pripomoček.

Marija je s svojo mirnostjo in 
potrpežljivostjo odlična mentorica 
mlajšim sodelavkam in študentom. 
Sodelavke vzpodbuja tudi k aktivni 
udeležbi na strokovnih srečanjih in je 
vedno pripravljena pomagati in sveto‑
vati, saj ima sama veliko izkušenj na 
tem področju.

S svojim delovanjem prispeva k 
večji prepoznavnosti perioperativne 
zdravstvene nege in k napredku 
stroke, s svojim strokovnim delova‑ 
njem v širšem slovenskem prostoru pa 
tudi k ugledu Splošne bolnišnice Novo 
mesto.  

JOŽE KONČINA je po zaključe‑
nem poklicnem šolanju, smer kuhar‑
stvo, nadaljeval z izobraževanjem na 
Gostinskem šolskem centru Ljubljana 
in si leta 1982 pridobil poklic poslo‑
vodja kuhinje. V Splošni bolnišnici 
Novo mesto se je zaposlil leta 1991 
kot tehnik kuharstva, po dveh letih 
pa postal vodja kuhinje. 

Jože Končina
Jože Končina svoje delo opravlja strokovno, 
samostojno, vestno in natančno, z visoko 
stopnjo zavesti za nemoteno prehransko 
oskrbo bolnikov. Z vso skrbnostjo bdi nad 
kakovostjo dostavljenih živil in opozarja 
ter reklamira morebitne neskladnosti. 
Vedno je pripravljen sodelovati pri uva‑
janju izboljšav v pripravi jedi, pa naj bo to 
priprava recepture z manj soli ali preve‑

tritev prehrane sladkornega bolnika v 
smislu energijske in hranilne vredno‑
sti. S svojimi izkušnjami ter praktičnim 
znanjem presega nivo svoje formalne 
izobrazbe. 

Vsak praznični dogodek v bolnišnici, 
ki mu sledi pogostitev, mu pomeni 
velik izziv, saj ga jemlje z vso resno‑
stjo, odgovornostjo, predvidljivostjo 
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ANITA JEVŠEK je svojo poklic‑
no pot medicinske sestre začela 
leta 1988 v UKC Ljubljana, najprej 
na Kliniki za plastiko in opekline, po 
opravljenem strokovnem izpitu pa 
je bila premeščena v enoto kirurške 
intenzivne nege, kjer je svoje znanje 

Anita Jevšek
nadgrajevala z dodatnimi znanji.

V naši bolnišnici je leta 1994 najprej začela 
delati v kirurški intenzivni terapiji, ko pa se 
je le‑ta preoblikovala, je s svojim znanjem 
pripomogla k dobremu in kakovostnemu 
razvoju zdravstvene nege v Enoti za inten‑
zivno nego kirurških bolnikov. V zadnjih 
treh letih je končala še študij na Fakulteti 
za varnostne vede, na kateri je letos diplo‑
mirala in vpisala magistrski študij. 

Od leta 2008 namenja veliko časa in znanja 
še enemu poslanstvu – deluje pri LAS Novo 
mesto v skupini za pomoč odvisnikom od 
prepovedanih drog.

Anita Jevšek je zelo delavna in prizadevna 
medicinska sestra, visokih etičnih in mo‑ 
ralnih načel, natančna in zanesljiva, kar 
se odraža v odnosu do bolnikov in nji‑
hovih svojcev kot do  sodelavcev. Znanje 
in velik smisel za organizacijo dela ji na 
delovnem mestu pomagata premagovati 
vsakodnevne stresne situacije, s katerimi 
se srečuje. V kolektivu EIN je nepogrešljiva 

sodelavka, ki opozarja na pomanjklji‑
vosti pri delu in vzpodbuja k boljšemu 
in prijaznejšemu odnosu do pacien‑
tov, je pobudnica številnih izboljšav 
pri celoviti obravnavi pacienta, poleg 
tega pa kolektiv uspešno povezuje v 
homogeno celoto, tako da se zapos‑
leni veliko družijo tudi v prostem 
času.

Svoj poklic jemlje kot poslanstvo, zato 
je za paciente, v dobro stroke, prip‑
ravljena narediti veliko več kot od nje 
zahteva delovno mesto. Besed »ne« in 
»ne morem« ne pozna, svoje življenje 
in svoj čas prilagaja zahtevam poklica, 
ki mu je predana. Je prava prijateljica, 
kolegom pa zanesljiva in trdna opora, 
kadar jo potrebujejo. 

in predanostjo. Za vsako pogostitev 
posebej udejani svoje izvirne ideje, ki 
niso samo vabljive očem, temveč tudi 
zelo okusne in enkratne.

Jože je nepogrešljiv in dosleden tudi 
pri organizaciji rednih letnih general‑
nih vzdrževanj in čiščenj kuhinjskih 
prostorov. Ob tehničnih težavah v 
kuhinji je za svoje sodelavce vedno 
dosegljiv in če jih ni mogoče rešiti dru‑
gače, se z veliko zavzetostjo odpravi na 
mesto okvare. Njegove tehnične ideje 
so vedno dobrodošle tudi pri rešitvah 
v smislu boljše učinkovitosti, varnosti, 
funkcionalnosti in ergonomije. 

V svoji dvajsetletni predanosti delu 
v bolnišnici je v sistem vpeljal veliko 
izboljšav in novosti, ki so pomagale k 

večji učinkovitosti in zmanjšanju stroškov 
delovanja, predvsem pa k zanesljivosti in 
varnosti. 

Njegovo prijaznost, strokovnost, preda‑

nost bolnišnici in zavzetega dela pa 
ne opazimo le sodelavci, ampak jo 
pohvalijo tudi zunanji strokovni so‑
delavci bolnišnice.

praznovali smo
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Jovanka Markovič
JOVANKA MARKOVIČ je 
medicinska sestra babica, ki ves čas svoje 
delovne dobe ostaja zvesta istemu de‑
lovnemu mestu. Že 33 let dela v porod‑
nem bloku bolnišnice in z veliko vnemo in 
zavzetostjo dokazuje pripadnost svojemu 
poklicu. 

S svojo pojavnostjo, vedrino, sproščenostjo 
in hkrati vso resnostjo je nepogrešljiv člen 
v babiškem kolektivu. Nikoli ji ni bilo in ji 
še vedno ni nič težko. Je oseba, ki so ji 
pomembne danes vse bolj odrinjene 
vrednote in jih neprestano vnaša v po‑
rodno sobo. Strokovnost, odgovornost, 
prijaznost, spoštljivost, prilagodljivost, 
solidarnost, fleksibilnost, … To je njeno 

življenje. Prav zato je med babicami, 
pa tudi v širšem kolektivu ginekološko 
porodniškega oddelka zelo opazna, 
spoštovana in cenjena sodelavka. 

In kaj porečejo tisti, ki v njeni prisot‑
nosti, deležni njenega strokovnega 
znanja in izkušenj ter osebnostnih od‑
lik, postajajo starši? Z njo je resnično 
vsako rojstvo izjemen, edinstven do‑
godek in nikakor ne rutina. 

V življenje je pospremila že skoraj 
7000 otrok, vse z enako nežnostjo in 
toplino. Tako, kot je za marsikaterega 
novopečenega očka Jovanka prava 
»carica«,  je tudi za nas  nepogrešljiva 
sodelavka in prijateljica. 

Anica Ribič

ANICA RIBIČ je v osemin‑ 
dvajsetih letih dela na radiološkem 
oddelku kot radiološka inženirka 
poleg rednega dela opravljala še 
mnoge dodatne naloge. 

Z neizmernim trudom je Anica Ribič 
v veliki meri pripomogla k temu, da 
je bilo delo v celoti  opravljeno in da 
so bile vse novosti uvedene kvalitetno 
in primerljivo z ostalimi  radiološkimi 
oddelki v Sloveniji. 

Po strokovnosti je poznana tudi izven 
naše bolnišnice in je članica  komisije 
za strokovna vprašanja v okviru Zbor‑
nice radioloških inženirjev Slovenije.

Anica Ribič je zaposlenim na oddelku 
vedno v oporo, sodelavce podpira pri 
osebni in strokovni rasti, s svojim umir‑ 
jenim pristopom vedno na pozitiven 
način rešuje težave in veliko truda vla‑ 
ga v izgradnjo kakovostnega in pozi‑
tivnega vzdušja na oddelku, kar nas še 
vedno odlikuje in nam omogoča, da 
svoje delo z veseljem opravljamo. 

V obdobju od 2007 ‑ 2011 je bila pred‑
sednica Dolenjskega regijskega odbora 
Zbornice radioloških inženirjev Slovenije, 
je članica uredniškega odbora internega 
časopisa Vizita, je habilitirana mentorica 
študentom Zdravstvene fakultete. 

Od leta 1997 do 2007 je opravljala na‑
loge namestnice glavnega radiološkega 
inženirja, oktobra 2007 pa je bila imeno‑
vana za glavno radiološko inženirko. 

V tem času se je radiološki oddelek skoraj 
v celoti prenovil. Nabavljen je bil nov CT, z 
delom je pričela MR diagnostika, zamenja‑
na sta bila dva klasična rentgenska aparata 
in zamenjan mobilni aparat v COB‑u, na 
oddelku pa smo uvedli delno digitalizacijo 
rentgenskega slikanja. 

Sodelovala je v razpisnih komisijah pri 
nabavi novih aparatov, v kar je vložila 
ogromno truda. 

Delo na oddelku je bilo v tem času močno 
oteženo. 
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JOŽICA HUDOKLIN IN CVETKA SRPČIČ ‑ 
Dobitnici Srebrnega znaka DMSBZT 
Novo mesto

Med letošnjimi prejemniki najvišjega priznanja Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Novo mesto sta tudi naši sodelavki, medicinski sestri Jožica Hudoklin s kirurškega in Cvetka 
Srpčič z očesnega oddelka.

JOŽICA HUDOKLIN
Jožica Hudoklin se je rodila 08. 03. 1961 
v Novem mestu. Leta 1979  je končala 
Srednjo zdravstveno šolo v Novem mestu 
– otroška smer  in nadaljevala šolanje na 
Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani, 
kjer je 1. 6. 1982 diplomirala in si pridobila 
strokovni naslov višja medicinska sestra. 
Istega leta se  je zaposlila na visceral‑
nem odseku kirurškega oddelka Splošne 
bolnišnice Novo mesto, kjer je po oprav‑
ljenem strokovnem izpitu  najprej prevzela  
naloge višje medicinske sestre odseka, 
od leta 1991 do danes pa je odgovorna 
medicinska sestra tega odseka in od leta 
2009 tudi namestnica glavne medicinske 
sestre kirurškega oddelka.

Svojo profesionalno kariero je razvijala 
predvsem na področju enterostomalne 
terapije.

Že več kot 20 let se intenzivno ukvarja z 
zdravstveno nego in zdravstveno vzgojo 
pacientov s stomo. Kot prva enterostomal‑
na terapevtka v regiji je v času, ko vodstvo 
bolnišnice še ni zaznalo potrebe po special‑
nih znanjih medicinskih sester na področju 
enterostomalne terapije in ga zato tudi ni 
podpiralo, utirala pot sodobni zdravstve‑
ni negi in zdravstveni vzgoji pacientov s 
stomo in njihovih svojcev, premagovala je 
številne organizacijske in strokovne ovire, 
dokazovala nujnost in potrebo po dodatni 
obravnavi pacientov, sodelovala s proiz‑
vajalci sodobnih pripomočkov za oskrbo 
stom  in počasi vsem v stroki  dokazala, da 
pacienti potrebujejo več kot le operacijo 
in zdravila.

Od ustanovitve leta 1987 je članica Sekcije 
medicinskih sester v enterostomalni terapi‑
ji, že drugi mandat je članica izvršilnega 
odbora in vodja delovne skupine za prip‑
ravo modulov za specializacijo iz entero‑ 
stomalne terapije.

Redno se udeležuje strokovnih srečanj 
sekcije doma in v tujini, na domačih ak‑
tivno sodeluje s strokovnimi prispevki 
ali z zadolžitvami v organizacijskem od‑
boru. Posebej aktivno je sodelovala pri 
projektu priprave celostne dokumen‑ 
tacije za zdravstveno nego bolnika s sto‑
mo in inkontinenco, ki se danes upora‑

blja  v slovenskem prostoru, pri projektu 
izobraževanja o prehrani bolnika s stomo, 
zdaj pa kot predavateljica sodeluje v šoli 
enterostomalne terapije. 

Leta 2008 je bila v pripravah na 17. Svetov‑
ni kongres enterostomalnih terapevtov v 
Ljubljani članica raziskovalne skupine, ki je 
izvedla prvo klinično raziskavo na nacional‑ 
nem nivoju z naslovom Kakovost življenja 
ljudi s stomo v Sloveniji, v okviru katere 
so predstavili zdravstveno oskrbo ljudi s 
stomo v Sloveniji.

Leta 1992 je bila ena od pobudnic ustano‑
vitve, danes pa je strokovna sodelavka In‑
validskega društva Ilco za Dolenjsko in Belo 
krajino, ki povezuje paciente s stomo. 

V okviru internega strokovnega 
izobraževanja v bolnišnici je pripravila 
2 obsežni učni delavnici o zdravstveni 
negi in oskrbi stome. Je članica delovne 
skupine za zdravstveno nego in oskrbo 
kroničnih ran ter članica prehranskega 
tima bolnišnice. Vsa leta sodeluje pri 
načrtovanju in izvedbi različnih projektov 
na področju razvoja stroke zdravstvene 
nege v bolnišnici. Je zanesljiva, vestna in 
kritična sodelavka v vsakem ustvarjalnem 
timu.

Zaradi izrednega napredka stroke zdravst‑
vene nege in potrebe po novem znanju 
si je pridobila visokošolsko strokovno izo‑
brazbo.

Več kot 28 let je  članica regijskega Društva 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov, v katerem je v letih od 1996 do 
2004 aktivno sodelovala pri organizaciji in 
izvedbi strokovnih srečanj in ostalih pro‑
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jektov. Od leta 2004 je mentorica pros‑
tovoljcem,  že 25 let vodi  pripravnike in 
študente na delovni praksi in jim posreduje 
svoje znanje in izkušnje. 

Njeno delo na področju stroke ZN  in or‑
ganizacije dela je neprecenljivo.

CVETKA SRPČIČ
Cvetka Srpčič se je po končani srednji 
zdravstveni šoli leta 1974  kot otroška ne‑
govalka zaposlila v vrtcu v Šentjerneju. 
Kljub veselju in zadovoljstvu v službi je 
čutila, da lahko kot medicinska sestra 
ponudi nekaj več in da je njeno poslan‑
stvo skrb za bolne otroke. Po končani Višji 
šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani je 
leta 1979 poklicno kariero nadaljevala na 
neonatalnem oddelku Pediatrične klinike v 
Ljubljani, kjer je kot višja medicinska sestra 
ostala do leta 1982. 

Čeprav zelo predana svojemu delu se je 
vrnila v rodno Novo mesto in se zaposlila 
na očesnem oddelku Splošne bolnišnice 
kot operacijska medicinska sestra, kjer dela 
še danes. 

Pridobivanje znanja na področju 
oftalmološke in perioperativne zdravst‑
vene nege je njeno osnovno vodilo k 
uspešnosti in profesionalizaciji poklica. 

Leta 1986 je sodelovala pri organizaciji 
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strokovnega srečanja Oftalmološke 
sekcije kot odličen moderator. Na Sekciji 
medicinskih sester in zdravstvenih teh‑
nikov v operativni dejavnosti je leta 1998 
aktivno sodelovala s predavanjem Vloga 
medicinske sestre pri keratoplastiki. Pre‑
davanje je predstavila tudi v bolnišnici 
na internem strokovnem izobraževanju. 
Na sekciji se je ponovno predstavila leta 
2005 kot soavtorica prispevka Naloge in 

zahtevnosti medicinske sestre pri operaciji 
sive mrene. 

Kot mentorica svoje strokovno znanje 
prenaša na mlajše kolegice.

Ker želi spremljati vse novosti na različnih 
področjih zdravstvene nege, se redno 
udeležuje predavanj, ki jih organizira  
DMSBZT Novo mesto. Aktivno je na stro‑ 
kovnem srečanju društva sodelovala leta 
2010 s predavanjem Vloga medicinske ses‑
tre pri bolniku z očesno protezo. 

Svojo pripadnost delovnemu okolju izka‑
zuje z aktivnim sodelovanjem v projekt‑
nih skupinah. Pri nastajanju novega od‑ 
delka Centralne sterilizacije v bolnišnici je 
s svojim znanjem in izkušnjami pomagala 
pri zagotavljanju pravilne manipulacije 
mikrokirurških inštrumentov za očesne 
operacije. Tako smo se že na začetku izog‑
nili marsikateri nevšečnosti, uspelo nam je 
omejiti poškodbe inštrumentov, s tem pa 
tudi nepotrebne stroške.

Danes ni lahko biti odgovorna medicinska 
sestra v operacijski sobi. Cvetka z veliko 
mero odgovornosti, skrbnosti, varčnosti, 
potrpežljivosti in profesionalnosti ustvarja 
pozitivno klimo v delovnem okolju. Odli‑
kujejo jo profesionalnost, topel in veder 
pristop k bolniku ter korekten odnos do 
sodelavcev.

ČESTITAMO!
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stroka - izobraževanje

Irena Sedej

Orodja za prepoznavanje prehransko 
ogroženih bolnikov

Orodja za prehransko presejanje dajo odgovore na tri ali štiri osnovna vprašanja o sedanji 
izgubi telesne teže, indeksu telesne mase (ITM), resnosti bolezni in sedanjem vnosu hrane.

Orodja za prehransko presejanje, ki jih priporoča Evropsko združenje za klinično preh‑
rano in metabolizem (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism ‑ ESPEN) 
(1), (2), (4):

Malnutrition Universal Screening Toll•	  = MUST ‑ univerzalno orodje za prepozna‑
vanje podhranjenosti; za uporabo v skupnostih, 

Mini Nutritional Assesment •	 = MNA‑ mini prehranski pregled; za uporabo pri 
starejših osebah v domski oskrbi ali oskrbi na domu in

Nutritional Risk Screening•	  = NRS 2002 ‑ presejanje prehranske ogroženosti; za 
uporabo v bolnišnicah.Malnutrition Universal Screening Toll = MUST ‑ univerzalno 
orodje za prepoznavanje podhranjenosti (1) 

Za uporabo v skupnostih
MUST je uporabno orodje za splošno presejanje v skupnosti, pri odraslih, ki niso oskr‑ 
bovanci zdravstvenih in socialnih ustanov. Primerno je za hitro oceno stopnje podhra‑ 
njenosti. Njegova slabost je, da ne vključuje vnosa hrane.

Za uporabo pri starejših osebah v domski oskrbi ali oskrbi na domu
Mini Nutritional Assesment = MNA ‑ mini prehranski pregled (1), (2)

Pri starejših osebah v domski oskrbi, oskrbi na domu in v bolnišnicah je v uporabi »mini 
prehranski pregled«, ki poleg presejanja vsebuje nekaj prijemov natančnejše prehranske 
ocene (ocena duševnega in telesnega stanja) in odkrije podhranjenost pri številnih os‑
tarelih. Prehransko presejanje izvajamo pri starostnikih enkrat na teden. Njegova slabost 
je razmeroma nizka ponovljivost rezultatov.



20

stroka - izobraževanje

Mini prehranski pregled - prvi del: PRESEJANJE

A Ali v zadnjih treh mesecih pojeste manj hrane zaradi izgube apetita, težav s prebavo, žvečenjem  
ali požiranjem?
0 = huda izguba apetita
1 = zmerna izguba apetita
2 = brez izgube apetita

B Izguba teže v zadnjih mesecih?
0 = izguba teže več kakor 3 kg
1 = ne vem
2 = izguba teže med 1 kg in 3 kg
3 = brez izgube teže

C Sposobnost premikanja?
0 = vezan na stol ali posteljo
1 = lahko vstanem iz postelje/stola, vendar ne grem ven
2 = grem ven

D Ali ste utrpeli psihološki stres ali akutno obolenje v zadnjih treh mesecih?
0 = da
2 = ne

E Nevropsihološke težave?
0 = huda demenca ali depresija
1 = blaga demenca
2 = brez psiholoških težav

F Indeks telesne mase (ITM) (kg/m2)?
0 = ITM < 19
1 = ITM med 19 ‑ 21
2 = ITM med 21 ‑ 23
3 = ITM > 23

Točkovanje (iz prvega dela maksimalno 14 točk)
12 točk ali več  normalno ‑ ni nevarnosti        ni potrebno dokončati pregleda
11 točk ali manj  mogoča podhranjenost        pregled naj se nadaljuje

Mini prehranski pregled – drugi del: OCENA

G Živite samostojno (ne v domu za ostarele ali v bolnišnici)? 
0 = ne
1 = da

H Jemljete več kakor tri predpisana zdravila na dan?
0 = da
1 = ne

I Preležanine ali kožne razjede?
0 = da
1 = ne

J Koliko polnih obrokov pojeste na dan?
0 = 1 obrok
1 = 2 obroka
2 = 3 obroke

K Vnos beljakovin?
Vsaj en mlečni obrok na dan (mleko, sir, jogurt)  da   ne
Dva ali več obrokov stročnic ali jajc na teden?   da   ne
Meso, ribe ali perutnina vsak dan?    da   ne
0,0 = 0 ‑ 1 x da  0,5 = 2 x da   1 = 3 x da
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L Zaužijete dva ali več obrokov sadja ali zelenjave na dan?
0 = ne
1 = da

M Koliko tekočine zaužije na dan (voda, sok, kava, mleko, čaj)?
0,0 = manj kakor 3 kozarce  0,5 = 3 ‑ 5 kozarcev  1 = več kakor 5 kozarcev

N Način hranjenja?
0 = nezmožen hranjenja brez pomoči
1 = hranim se sam z nekaj težavami
2 = hranim se sam brez težav

O Samoocena prehranskega statusa?
0 = sebe ocenjujete kot slabo prehranjenega
1 = ste neopredeljeni glede svojega prehranskega statusa
2 = menite, da nimate prehranskih težav

P Kako ocenjujete svoje zdravstveno stanje v primerjavi z drugimi ljudmi?
0,0 = ne tako dobro   0,5 = ne vem
1,0 = enako dobro   2,0 = boljše

Q Obseg sredine nadlahti v centimetrih?
0,0 = manj od 21 cm   0,5 = 21 ‑ 22 cm   1,0 = več od 22 cm

R Obseg meč v centimetrih?
0 = manj od 31 cm   1 = več od 31 cm

Točkovanje (iz drugega dela maksimalno 16 točk) + Število točk iz presejanja (prvi del) = Skupno število točk (maksimalno 30 točk)

Merila podhranjenosti:
17 ‑ 23,5 točke     v nevarnosti za podhranjenost
manj od 17 točk    podhranjeni

Za uporabo v bolnišnicah
Nutritional Risk Screening = NRS 2002 ‑ presejanje prehranske ogroženosti (1), (2), (3)

ESPEN, Slovensko združenje za klinično prehrano in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, kot najustreznejšo 
metodo presejanja v bolnišnicah priporočajo NRS 2002. Izvajamo ga ob sprejemu bolnika v bolnišnico ter ga pri 
vsakem hospitaliziranem bolniku ponavljamo na vsakih 7 dni, četudi predhodna prehranska presejanja ne kažejo 
ogroženosti za bolnišnično podhranjenost oziroma podhranjenost pri bolniku še ni prisotna.

Prvi del vprašalnika: Začetno presejanje NRS 2002

Začetno presejanje I Da Ne
1 BMI je pod 20,5 
2 Ali je bolnik v zadnjih 3 mesecih izgubil telesno maso?
3 Ali bolnik opaža zmanjšan vnos hrane v zadnjem tednu?
4 Ali je bolnik močno bolan (npr. intenzivna nega)?

Če ste na eno izmed vprašanj odgovorili z “da”, opravite dokončno presejanje (drugi del 
vprašalnika).

Če ste z “ne” odgovorili na vsa vprašanja, ponavljate presejanje v času hospitalizacije 
enkrat tedensko. Če pri bolniku načrtujete večji operativni poseg, razmislite o preven‑
tivnem prehranskem načrtu, ki bi zmanjšal tveganje za nastanek podhranjenosti in z 
njo povezanih zapletov.
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Drugi del vprašalnika: Končno presejanje NRS 2002

Končno presejanje II
Odklon v prehranskem statusu (od normale) Stopnja obolelosti oz. povečane potrebe

Odsoten Normalen prehranski status. Odsotna Normalne prehranske potrebe.

Blag‑1 točka

Izguba telesne mase >5 % v 3 mesecih 
ali vnos hrane < 50‑75 % potreb v za‑
dnjem tednu.

Blaga‑1 točka Zlom kolka, kronični bolniki, še 
posebno z akutnimi zapleti: ciroza, 
KOPB, kronična hemodializa, slad‑
korna bolezen, onkološki bolniki.

Zmeren‑2 točki

Izguba telesne mase >5 % v 2 mesecih 
ali ITM 18,5‑20,5 in slaba splošna kon‑
dicija ali vnos hrane 25‑60 % potreb v 
zadnjem tednu.

Zmerna‑2 točki Večji kirurški posegi v trebuhu, 
možganska kap, huda pljučnica, 
hematološka maligna obolenja.

Hud‑3 točke

Izguba telesne mase >5 % v 1 mesecu 
(ali >15 % v 3 mesecih) ali ITM pod 18.5 
in slaba splošna kondicija ali vnos hrane 
0‑25 % potreb v zadnjem tednu.

Huda‑3 točke Poškodba glave, transplanta‑
cija kostnega mozga, bolniki 
intenzivne nege in zdravljenja  
(APACHE 10).

Točke:                                                           Točke:                        Seštevek:
Če je starost > ali = 70 let, dodajte skupnemu seštevku 1 točko.
Če je seštevek > 3: bolnik ima povečano prehransko tveganje, potreben je začetek prehranskega načrta.

Če je seštevek < 3 točk: ponovno vsakotedensko presejanje bolnika. Če pri bolniku načrtujete večji operativni poseg, razmislite o 
preventivnem prehranskem načrtu, ki bi zmanjšal tveganje za nastanek podhranjenosti in z njo povezanih zapletov.

Prehransko podporo predpišemo vsem bolnikom, ki
so hudo podhranjeni (štev. točk=3)•	
so resno bolni (štev‑točk=3)•	
so srednje podhranjeni in lažje bolni (štev. točk=2+1)•	
lažje podhranjeni zmerno resno bolni (štev. točk=1+2) in •	
vsem pri katerih je seštevek > 3.•	
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SEZNAM ORALNIH PREHRANSKIH DODATKOV

VRSTA EP             ENERG. GOSTOTA INDIKACIJE IME (proizvajalec)             VOLUMEN OKUSI

Osnovna standardna 
brez vlaknin

1,0 kcal/ml za bolnike z optimalno 
presnovo

FRESUBIN ORIGINAL  
DRINK (Fresenius Kabi)

200 ml vanilija, lešnik, 
breskev

ENSURE (Abbott) 250 ml vanilija, čokolada

NUTRICOMP  
STANDARD (B.Braun)

500 ml vanilija, karamela            

Osnovna standardna 
z modificiranimi 
ogljikovimi hidrati in 
z nizkim glikemičnim 
indeksom

0,92 kcal/ml zamenjava obroka, za 
vzdrževanje ciljne glikemi‑
je pri bolnikih z mo‑
teno presnovo glukoze, s 
sladkorno boleznijo tipa 
1 in 2, za zmanjševanje 
občutka lakote

GLUCERNA SR  
(Abbott)

230 ml vanilija, čokolada

Osnovna standardna 
za otroke v starosti 1 
do 10 let, težkih 8 do 
30 kg

1,00 kcal/ml primerna pri podhran‑
jenosti, zastoju v 
rasti, akutnih stanjih 
(poškodbe, opekline..), 
pripravi na kirurške 
posege in okrevanje po 
njih, povečanih potrebah 
po energiji, pomanjkanju 
apetita pri sicer zdravih 
neješčih otrocih

PAEDIASURE (Abbott) 200 ml                vanilija, čokolada

PEDIASURE  
COMPLETE (Abbott)

250 ml pripravljene 
mešanice oz. 49 g 
prahu

čokolada

Visokoenergijska, 
visokobeljakovinska 
formula za otroke 
v starosti od 1 do 
12 let. Obogat‑
ena z vlakninami                      
(< 1,5 g/100 ml).

1,5 kcal/ml primerna pri podhran‑
jenosti, zastoju v 
rasti, akutnih stanjih 
(poškodbe, opekline..), 
pri okrevanju pri kirurških 
posegih, povečanih 
potrebah po energiji, 
pomanjkanju apetita pri 
sicer zdravih neješčih 
otrocih

NutriniDrink MF 
(Nutricia)

200 ml jagoda, banana, 
čokolada, vanilija

EP za dojenčke 
od rojstva do 18. 
meseca starosti 
ali do 8 kg telesne 
teže obogatena z 
galakto‑ in frukto‑
oligosaharidi

1,00 kcal/ml primerna pri dojenčkih 
s pomankljivim vnosom 
beljakovin in energije (di‑
halna stiska, okrevanje po 
pooperativnih posegih..)

INFATRINI (Nutricia) 100 ml nevtralen

Visokoenergijska, 
visokobeljakovinska 
brez vlaknin

1,5 kcal/ml primerna pri podhran‑
jenih bolnikih s poman‑
jkljivim vnosom en‑
ergije, motnjah požiranja, 
zmanjšanem apetitu, kar‑
diovaskularnih boleznih, 
pri pred‑ in pooperativni 
prehranski podpori, KVČB, 
pri kongestivnem srčnem 
popuščanju, KOPB, 
cistična fibroza, starostniki 
(sarkopenija, demenca)

FRESUBIN ENERGY 
DRINK (Fresenius 
Kabi)               

200 ml vanilija, gozdni 
sadeži, jagoda, 
kapučino, tropski 
sadeži            

ENSURE PLUS (Abbott) 220 ml           vanilija, čokolada, 
jagoda, banana

NUTRICOMP DRINK 
PLUS (B.Braun)

200 ml banana, vanilija, 
jagoda, čokolada 
(min. delež vlaknin)

NUTRIDRINK (Nutricia) 200 ml čokolada, banana, 
vanilija, tropic

Visokoenergijska, 
visokobeljakovinska 
z vlakninami            
(< 2 g/100 ml)

1,5 kcal/ml primerna pri podhran‑
jenih bolnikih s poman‑
jkljivim vnosom en‑
ergije, motnjah požiranja, 
zmanjšanem apetitu, kar‑
diovaskularnih boleznih, 
KVČB, pri kongestivnem 
srčnem popuščanju, 
KOPB, starostniki (sarko‑
penija, demenca)

ENSURE PLUS FIBRE 
(Abbott)

200 ml             čokolada

NUTRIDRINK MULTI 
FIBRE (Nutricia)

200 ml čokolada, vanilija, 
jagoda
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Visokoenergijska, 
hiperbeljakovinska 
brez vlaknin

1,5 kcal/ml                       
10 g B/100 ml

primerna pri podhran‑
jenih bolnikih s po‑
manjkljivim vnosom 
beljakovin in energije, 
pri pred‑ in poopera‑
tivni prehranski podpori, 
kroničnih katabolnih 
boleznih

FRESUBIN PROTEIN 
ENERGY DRINK  
(Fresenius Kabi)            

200 ml vanilija, lešnik, 
tropski sadeži

Hiperenergijska 
hiperbeljakovinska 
brez vlaknin

2 kcal/ml                
< 8g B/100 ml

primerna pri podhran‑
jenih bolnikih s po‑
manjkljivim vnosom 
beljakovin in energije, pri 
zmanjšanem apetitu, pri 
anoreksiji, pri restrikciji 
vnosa tekočin (bolnikov, 
ki niso na dializi), jetrnih 
boleznih in ascitesu, pri 
kongestivnem srčnem 
popuščanju, KOPB, 
cistična fibroza

FRESUBIN 2KCAL 
(Fresenius Kabi)                

200 ml gozdni sadeži, 
vanilija                  

Ensure TwoCal  
(Abbott)

200 ml vanilija

Hiperenergijska 
hiperbeljakovinska 
z vlakninami (< 1,0 
g/100 ml)

2 kcal/ml               10 g 
B/100 ml

primerna pri podhran‑
jenih bolnikih s po‑
manjkljivim vnosom 
beljakovin in energije, pri 
zmanjšanem apetitu, pri 
anoreksiji, pri restrikciji 
vnosa tekočin (bolnikov, 
ki niso na dializi), jetrnih 
boleznih in ascitesu, pri 
kongestivnem srčnem 
popuščanju, KOPB

FRESUBIN 2KCAL  
FIBRE (Fresenius Kabi)               

200 ml čokolada, kapučino                

Visokoenergijska, 
brez maščob, brez 
vlaknin

1,5 kcal/ml z beljakovi‑
nami

pri malabsorbciji (KVČB, 
SKČ, kronični pank‑
reatitis, enteritis zaradi 
RT, preobčutljivost na 
maščobe), preobčutljivost 
na mlečne in sojine belja‑
kovine, pred‑ in poopera‑
tivna priprava bolnikov, 
še posebej za skrajšanje 
predoperativnega 
stradanja,  primerna za 
vegetarijance

PROVIDEXTRA  
(Fresenius Kabi)                                        

200 ml češnja, črni ribez, 
pomaranča-ananas

Nizkoenergijska, 
nizkoosmolarna, brez 
maščob brez  vlaknin

0,5 kcal/ml brez belja‑
kovin

predoperativna priprava 
bolnikov, še posebej za 
skrajšanje predopera‑
tivnega stradanja

PRE OP (Nutricia) 200 ml limona

KREME
visokoenergijska, 
visokoproteinska 
enteralna prehrana, 
kremne teksture

1,85 kcal/g pri disfagiji in ostalih  
motnjah požiranja,  
gostote pudinga

FRESUBIN CREME 
(Fresenius Kabi)

125 g vanilija, gozdna 
jagoda, čokolada, 
kapučino

1,5 kcal/g FRESUBIN YO CREME 
(Fresenius Kabi)

125 g limona, malina, 
piškotek, marelica-
breskev

stroka - izobraževanje
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BOLEZENSKO SPECIFIČNE ENTERALNE FORMULE: TERAPEVTSKA HRANA PRI DOLOČENIH BOLEZNIH
VRSTA EP             ENERG. GOSTOTA INDIKACIJE IME (proizvajalec)             VOLUMEN OKUSI

Peptidne 1,0 kcal/ml pri maldigestiji in ma‑
labsorbciji, pri stanjih 
po dolgotrajni popolni 
parenteralni prehrani, 
akutni zagon KVČB, SKČ, 
insuficienca pankreasa, 
zdravljenje s KT, enteritis 
zaradi RT, primerne za 
zgodnjo pooperativno 
prehrano po posegih v GI 
traktu

SURVIMED OPD 
DRINK (Fresenius 
Kabi)

200 ml vanilija

Diabetične                                                           
M, OH, do 35% E iz 
MUFA,                    
 polisaharidov

1,0 kcal/ml                                                       
1,5 kcal/ml

za bolnike z moteno 
presnovo glukoze,  
sladkorna bolezen

GLUCERNA (Abbott) 250 ml vanilija

DIASIP (Nutricia) 200 ml vanilija, jagoda

DIBEN DRINK  
Fresenius Kabi)

200 ml gozdni sadeži, 
vanilija

Jetrne                                               
BCAA, MCT, 
B:M:OH=12:≈40:≈50

1,3 kcal/ml pri malnutriciji zaradi 
kroničnih jetrnih obolenj, 
pri jetrni insuficienci, 
po posegih na jetrih, 
pri jetrni odpovedi z 
obstoječo ali pretečo 
hepatično encefalopatijo, 
cirozi, hepatitisu

FRESUBIN HEPA  
(Fresenius Kabi)

200 ml kapučino

NUTRICOMP HEPA 
(Braun)

500 ml čokolada

Ledvične                                           
BOLNIKI NA DIALIZI:                                        
B, E, P, K, vit.          

2 kcal/ml za bolnike na dializi, ki 
potrebujejo prehrano z 
zmerno količino bel‑
jakovin  ter omejenim 
vnosom elektrolitov in 
tekočin

NEPRO (Abbott) 200 ml vanilija

RENILON 7,5 (Nutricia) 125 ml marelica, karamela

Ledvične                                           
BOLNIKI NA 
PREDIALIZI:                                        
B (esencialne AK, 
ketoanalogi), E, 
P, K        

1,3 kcal/ml za preddializne bol‑
nike s kronično ali akutno 
ledvično odpovedjo

SURVIMED RENAL 
(Fresenius Kabi)

80 g prahu zmešano 
z 200 ml vode

banana

Pljučne                                        
M, OH 
                                                       

ARDS ‑ sindrom akut‑
ne dihalne stiske:                                                                       
ω‑3 ( npr. EPA, GLA) 
in AO 

1,5 kcal/ml za bolnike na mehanični 
ventilaciji, bolnike s 
KOPB, dihalno odpoved‑
jo, cistično fibrozo;                      
Op.: stabilen KOPB – ni 
prednosti uživanja spe‑
cializirane pred standard‑
no formulo

PULMOCARE (Abbott) 250 ml vanilija

/

Obogatene z EPA               
(priporočen dnevni 
vnos 1,4 do 2 g v 
max 500 ml)

1,5 kcal/ml
1,6 kcal/ml

za bolnike z rakom, 
tumorsko kaheksijo, za 
bolnike na zdravljenju s 
KT, RT

SUPPORTAN  
(Fresenius Kabi)              

2x200 ml tropski sadeži, 
kapučino        

PROSURE (Abbott) 2x240 ml vanilija, 
pomaranča,  
banana, čokolada

FORTICARE (Nutricia) 3x125 ml pomaranča/limona, 
breskev/ingver, 
kapučino

Obogatene z 
argininom (3g/paki‑
ranje) in glutaminom 
(3,46g/pakiranje), 
polimerna formula

1,25 kcal/ml za bolnike s pomanjklji‑
vim vnosom beljakovin in 
energije, pri preležaninah, 
slabšem celjenju ran

CUBITAN (Nutricia) 200 ml vanilija, jagoda, 
čokolada

stroka - izobraževanje
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Obogatene z glu‑
taminom (4,8g/paki‑
ranje) in argininom 
(1,35g/pakiranje), 
semielementarna 
formula

1 kcal/ml pri maldigestiji in malab‑
sorbciji, pri stanjih po dol‑
gotrajni popolni parenter‑
alni prehrani, akutni zagon 
KVČB, SKČ, insuficienca 
pankreasa, zdravljenje s KT, 
enteritis zaradi RT, prim‑
erne za zgodnjo poopera‑
tivno prehrano po posegih 
v GI traktu, opekline, blage 
sepse

ALITRAQ (Abbott) 300 ml pripravljene 
mešanice oz. 76 g 
prahu

vanilija

MODULARNI PREHRANSKI DODATKI
VRSTA PRIPOROČEN VNOS INDIKACIJE IME (proizvajalec)             PAKIRANJE OKUSI

prehranski dodatek v 
prahu z visoko vseb‑
nostjo glutamina in 
antioksidantov (vit. 
C, vit. E, selen, cink, 
β‑karoten)

3x22,4 g za bolnike z oksidativnim 
stresom, ki je posledica 
onkoloških obolenj, 
vnetnih črevesnih bolezni, 
HIV/AIDS, opeklin, poop‑
erativnih stanj

GLUTAMIN PLUS  
(Fresenius Kabi)                       

30x22,4 g pomaranča, nev-
tralen                      

prehranski dodatek v 
prahu z visoko vseb‑
nostjo glutamina, 
brez antioksidantov

3x20 g za bolnike z mukozitisi 
(npr. zaradi KT ali RT), 
pri poškodbah, vnetnih 
črevesenih boleznih in 
pri SKČ

KABI GLUTAMIN  
(Fresenius Kabi)

30x20 g nevtralen

prehranski dodatek 
v prahu z argininom 
(7,4 g/pakiranje), 
glutaminom (7,4 g/
pakiranje) in HMB 
(1,3 g/pakiranje ‑  
metabolit leucina)

2X24 g za bolnike s kronično 
rano (pri preležaninah, 
diabetičnem stopalu, 
venskih golenskih razje‑
dah), pri akutnih ranah 
(opeklinah, poškodbe, 
travme, kirurške rane), pri 
sarkopeniji in kaheksiji

ABOUND (Abbott) 2X24 g prahu pomaranča                      

beljakovinski do‑
datek v obliki prahu 
z visokim deležem 
mlečnih beljakovin 
in od teh ≤ 30%  
aminokislin z  
razvejano verigo

določi zdravnik ali 
dietetik           

pri akutni in kronični jetrni 
odpovedi in za uravna‑
vanje motenj v presnovi 
aminokislin z razvejano 
verigo, primeren tudi za 
uporabo pri dojenčkih in 
malih otrocih

HEPARON JUNIOR 
(Nutricia)       

pločevinka 400g              
1 merica=18g

nevtralen

beljakovinski preh‑
ranski dodatek, brez 
natrija, kalija in/ali 
fosforja

določi zdravnik ali 
dietetik           

za bolnike, ki z normalno 
prehrano ne morejo 
pokriti potreb po beljak‑
ovinah; za beljakovinsko 
bogatenje toplih in hlad‑
nih jedi in pijač

PROTIFAR (Nutricia)                pločevinka 225g                        
1 merica=3g

nevtralen

gostila za 
zgoščevanje jedi in 
pijač

določi zdravnik ali 
dietetik          

pri disfagiji in ostalih 
motnjah požiranja, prim‑
eren za zgoščevanje in bo‑
gatenje toplih in hladnih 
jedi in pijač

NUTILIS (Nutricia)                                  pločevinka 225g                    
1 merica=2,5g

nevtralen

THICK&EASY  
(Fresenius Kabi)

pločevinka 225g                   
1 žlica=4,5g

nevtralen

ogljikohidratni 
prehranski dodatek; 
maltodekstrin

določi zdravnik ali 
dietetik           

za energijsko bogatenje 
toplih in hladnih jedi in 
pijač, pri nedohranjenosti 
ali podhranjenosti

POLYCAL (Nutricia) pločevinka 400g               
1 merica=5g

nevtralen

trigliceridi, 
srednjeverižne 
maščobne kisline

določi zdravnik ali 
dietetik          

pri bolnikih z malabsorp‑
cijo maščob, za uporabo 
preko sonde, skozi usta ali 
bogatenje jedi

MCT olje (Nutricia)                           steklenica 500 ml                        
1 čajna žlička=5g

nevtralen

Opombe: 
Vrstni red proizvajalcev je naključen.
Za izdelavo prehranskega načrta se posvetujte z zdravnikom ali dietetikom specializiranim za klinično prehrano.
Podatke v sodelovanju z zastopniki enteralne prehrane za Slovenijo zbrala in uredila dr. Irena Sedej, univ. dipl. inž. živ. tehn. (irena.sedej@sb‑nm.si)

stroka - izobraževanje
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Irma Kumer

Srečanje z multiplo sklerozo –  
FACE MULTIPLE SCLEROSIS

Multipla skleroza (MS) je idiopatska avtoimunska vnetna demielinizacijska bolezen osred- 
njega živčevja, ki se lahko pojavi v vseh starostnih obdobjih. Najpogosteje se pojavi med 20. 
in 40. letom.

Zaradi raznolike klinične slike, še zlasti na začetku, predstav‑
lja MS diagnostični izziv, zgodnejše zdravljenje pa je lahko 
učinkovitejše.

V zadnjih treh desetletjih je bil dosežen velik napredek v pre‑
poznavanju, diagnostiki in zdravljenju bolezni. Leta 1965 so bili 
predlagani prvi diagnostični kriteriji za MS, ki jih poznamo kot 
Schumacherjeve kriterije.

Z uveljavitvijo MR in novejših tehnik so bili leta 2001 izoblikovani 
McDonaldovi kriteriji. Kriteriji še vedno slonijo na klinični sliki.

Diferencialna diagnoza zajema bolezni, ki pa se jih lahko izključi 
z dodatnimi preiskavami. MR osrednjega živčevja je najbolj 
priporočljiva preiskava.

Zdravljenje MS z interferoni beta in glatirameracetat zmanjšajo 
število zagonov bolezni za približno tretjino, le malo pa vplivajo 
na napredovanje bolezni. Pogosti neželeni učinki preparatov  
vključujejo simptome, podobne gripi, kožne reakcije in labora‑
torijske spremembe. Približno 20% naših bolnikov ima nevtraliza‑ 

cijska protitelesa proti interferonom beta. Zaradi tega je potrebno 
pri teh bolnikih vedeti, da učinek zdravila pri njih ni prisoten.

MS ostaja še vedno neozdravljiva bolezen. Z dosedanjimi zdravili 
prvega izbora (imunomodulatorna terapija) zmanjšajo število 
zagonov bolezni za približno 30%, zmanjša se število novih lezij 
na MR glave in upočasni napredovanje invalidnosti.

Ko zdravila prvega izbora niso učinkovita ali ko gre za zelo aktivno 
obliko bolezni, lahko uporabimo zdravili drugega izbora, natali‑
zumab (Tysabri) in mitoksantron.

Oralna zdravila fingolimod (v Sloveniji v uporabi leta 2012?), ter‑
flunomid, lakvinimod in fumarat so bolnikom prijaznejša. Vsa ta 
terapija je povezana s številnimi neželenimi (nevarnimi) učinki, za 
kar  bo potreben individualen pristop k zdravljenju, eskalacijsko 
in indukcijsko  zdravljenje.

Za bolnike z MS je prihodnost svetla s strani enostavnega jemanja  
učinkovitih zdravil, kot je bilo do sedaj. Med strokovnjaki pa je še 
veliko odprtih vprašanj v zvezi zanesljivosti in varnosti le‑tega. 
Seveda pa se vsi, ki delamo z MS bolniki, veselimo dosežkov 
znanosti in s tem lepšega in optimističnega življenja.

(Prispevek je nastal na osnovi predavanj s kongresa o MS 
25.11.2011)

Poškodovana mielinska ovojnica pri MS

Vir: mojekosvet.com
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Marija Račič

Vse življenje se učimo živeti z drugimi ljudmi in to predstavlja 
največji proces, življensko nalogo in življenjsko delo.

Proces zdravstvene nege 
v teoriji in praksi 

Proces zdravstvene nege (PZN) v teoriji in praksi, PZN od rojstva 
do smrti, PZN pri zdravem ali bolnem, PZN pri otroku ali starost‑
niku pa je dolga pot. Vlado Kreslin v svoji pesmi pravi: od plenic 
do človeka je dolga pot, v zdravstveni negi pa medicinske sestre 
vemo, da od plenic do plenic je življenjska pot.

Vsak proces se začne, kratko ali dolgo traja in pripada tistim, ki 
premorejo več energije zase in za druge ljudi.

Zdravstvena nega je delo in učenje za danes, jutri in za 
naprej.

Proces zdravstvene nege na vseh nivojih in področjih dela v 
zdravstvu se mora stalno zavzemati za realizacijo postavljenih 
ciljev in sodelovati pri njihovi realizaciji, kjer je glavni in najvišji 
namen pomagati pacientu. Pomembno je usmeriti razmišljanje 
in dejavnost k pacientu, najti pravo pot za odločitve in de‑
javnosti.

Dijake Srednje zdravstvene šole je potrebno podpirati pri 
sodelovanju, naučiti, kaj je negovalna anamneza, negovalna 
diagnoza oz. negovalni problem ter negovalna prognoza in 
ga vključevati v proces zdravstvene nege pri pouku v šoli in 
na praksi.

Tako PZN omogoča samostojne odločitve, nudi strokovno 
pomoč in podporo v primeru nastopa težav, skrbi, da se dose‑
ganje ciljev prepozna in meri in predvidi možnost morebitnih 
sprememb. Tako lahko tudi dijak v času šolanja s svojim zna‑ 

Izobraževanje o procesu ZN

njem prispeva k izboljšanju procesa in se trudi, da dobro opravi 
svoje delo v posameznih fazah procesa zdravstvene nege in 
pripomore k ustvarjalnemu delu.

Življenje je teorija in praksa z različnimi ocenami, izkušnjami 
in poglavji.

Zvočni wellness s starodavnimi glasbili

Predavateljica Mojca 
Simončič

stroka - izobraževanje
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»4. Dnevi Marije Tomšič –  
ODGOVORNOST V ZDRAVSTVENI NEGI«

PROGRAM SREČANJA

ki bo 19. in 20. 01. 20121  
v Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice.

Splošna bolnišnica Novo mesto vas v sodelovanju z regijskim DMSBZT Novo mesto 
in Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto vabi na strokovno srečanje

ČETRTEK, 19. 01. 2012

Moderatorka:  Zdenka Seničar
08.30 – 09.00 Registracija udeležencev
09.00 – 09.30  Otvoritev strokovnega srečanja in uvodni  
  nagovor           
  Zlata Rebolj, Splošna bolnišnica Novo mesto
09.30 – 09.40   Pozdravni  nagovori
09.40 – 10.00   Odgovorno odgovarjam odgovornim 
                         Matej Kocjančič, Splošna bolnišnica Novo   
  mesto
10.00 – 11.30   Nekateri vidiki pravne in etične  
  odgovornosti v zdravstvu
                         prof.dr. Miro Cerar, Univerza v Ljubljani,   
  Pravna fakulteta 
11.30 – 11.40  Razprava
11.40 – 12.00  Odmor

Moderatorici:  Barbara Luštek, Mojca Saje
12.00 ‑ 12.20    Odgovornost na preizkušnji 
                          Zdenka Seničar, Splošna bolnišnica Novo mesto
12.20 – 12.40   Pričakovanja svojcev in odgovornost  
  medicinske sestre 
                         Slavica Roljić, Psihiatrična klinika Ljubljana               
12.40 – 13.00   Osebna odgovornost izvajalcev v  
  zdravstveni negi
                         mag. Ana Podhostnik, Visoka šola za zdravstvo  
  Novo mesto
13.00 – 13.10   Razprava
13.10 – 14.30   Kosilo

Moderatorici:  Karmen Janežič, Darinka Hrovat
14.30 – 15.00  Odgovorno jemanje zdravil
  mag. Mojca Prah Klemenčič, Krka d.d. 
15.00 – 15.20   Odgovornost medicinske sestre pri lajšanju  
  pacientove bolečine na kirurškem oddelku  
  Splošne bolnišnice NM 
                          mag. Jožica Rešetič, Splošna bolnišnica NM 
15.20 – 15.40   Medicinska sestra štiriindvajset ur na dan 
                         Marija Lokar, Splošna bolnišnica Novo mesto
15.40 – 16.00   Odgovornost v perioperativni zdravstveni  
  negi
                         Marjeta Berkopec, Splošna bolnišnica NM 
16.00 – 16.20   Odgovornost anestezijske medicinske sestre
                         Bernarda Hrovat, Splošna bolnišnica NM
16.20 – 16.30   Razprava
16.30 – 16.50   Odmor

Moderatorici:  Marta Kavšek, Ana Podhostnik
16.50 – 17.10   Znanje in odgovornost za preprečevanje   
  okužb, povezanih z zdravstvom                        
  dr. Viktorija Tomič, Univerzitetna klinika za   
  pljučne bolezni in alergijo Golnik
17.10 – 17.30   Odgovornost medicinskih sester pri   
  preprečevanju bolnišničnih okužb
                         Marija AlNawas, Univerzitetni klinični center  
  Ljubljana 
17.30 – 17.50   Posebni varovalni ukrepi in načelo sorazmernosti
                         as. Simon Umek, Fakulteta za poslovne vede  
  Ljubljana
17.50 – 18.10   Razprava
18.10                Kulturni program in pogostitev
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SPLOŠNE INFORMACIJE:
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. 
Program je v postopku licenčnega vrednotenja strokovnih iz‑
popolnjevanj pri Zbornici ‑ Zvezi. 

Kotizacija za dvodnevni seminar znaša z DDV 90 EUR, za eno‑
dnevni seminar 40 EUR za člane Zbornice ‑ Zveze. Za nečlane 
znaša kotizacija 100 EUR za dvodnevni in 50 EUR za enodnevni 
seminar. V kotizacijo je všteto: udeležba na predavanjih, pogos‑
titev v odmorih, kosilo, zbornik predavanj, ogled kulturnega 
programa in pogostitev po njem.

Kotizacijo nakažite na: TR Splošne bolnišnice Novo mesto 
št. 001100 – 6030278379  s  pripisom  »4. Dnevi Marije 
Tomšič«.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence 
(če jo imate) in potrdilo o vplačani kotizaciji.

Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v strokovno informa‑
tivnem biltenu Utrip ali na spletnih straneh Zbornice ‑ Zveze, 
pošljite najkasneje do 15. januarja 2012 oziroma do zasedbe 
prostih mest na  e‑mail: matej.kocjancic@sb‑nm.si

REZERVACIJA PRENOČIŠČ: 
Terme Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 7, tel.: 07 39 19 
991/992 , e‑mail: booking.dolenjske@terme‑krka.si

ORGANIZACIJSKO - PROGRAMSKI ODBOR: 
Zlata Rebolj, Zdenka Seničar, Marjeta Berkopec, Ana Pod‑
hostnik, Darinka Hrovat, Jožica Rešetič, Matej Kocjančič, Mira 
Brodarič, Nataša Piletič, Barbara Špilek, Barbara Luštek, Mojca 
Saje, Karmen Janežič, Marta Kavšek, Milanka Markelič.

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki:07 
39 16 114 Zlata Rebolj ali na e ‑ mailu: zlata.rebolj@sb‑nm.si 

Organizator si dopušča možnost spremembe programa.

Vljudno vabljeni!

Predsednica organizacijskega odbora: 

Zlata Rebolj, dipl.m.s.,  
pomočnica direktorice za ZN, SB Novo mesto

Petek, 20. 01. 2012

Moderatorici:  Barbara Špilek, Mira Brodarič
09.00 – 09.20  Professional, legal and ethical responsibilities  
  of nurses in intensive care units
                         Gordana Dragosev, predsednica UINARS,   
  Serbia
09.20 – 09.40  Odgovornost medicinske sestre in staršev  
  pri zdravljenju otrok 
                        Gordana Rožman, Splošna bolnišnica NM 
09.40 – 10.00   Odgovornost posameznika za svoje zdravje
                         Petra Erpe, Polje harmonije,  
  Družba za kakovost življenja d.o.o.,
                         Tinkara Pacek, Splošna bolnišnica Brežice                      
10.00 – 10.20  Odgovornost študenta na klinični praksi v  
  zdravstveni negi
                        Miha Pleskovič, Silvija Šterk,  
  Visoka šola za zdravstvo Novo mesto
10.20 – 10.30  Razprava
10.30 – 10.50  Odmor

Moderatorici:  Nataša Piletič, Jožica Rešetič
10.50 – 11.10  Vloga babice pri izvajanju babiške nege,  
  njena pristojnost in odgovornost
                        Jelka Cimermančič, Splošna bolnišnica Novo  
  mesto
11.10 – 11.30  Odgovornost delavcev v zdravstveni  
  administraciji in medicinskih sester pri   
  pravilnem komuniciranju s pacienti
                        Matej Žlak, Splošna bolnišnica Novo mesto, 
                        Primož Žlak, Visoka šola za zdravstvo Novo   
  mesto
11.30 – 11.50  Odgovornost medicinske sestre v endoskopiji 
                        Gordana Dragišić, Splošna bolnišnica Novo   
  mesto
11.50 – 12.10  Odgovornost medicinske sestre v urgentni  
  internistični ambulanti
                        Natalija Kopina, Splošna bolnišnica Novo   
  mesto
12.10 – 12.30  Odgovornost za informirano delovanje in   
  odzivnost v zdravstveni negi
                        Vesna Zupančič, Visoka šola za zdravstvo   
  Novo mesto
12.30 – 12.50  Ali v centralni sterilizaciji velja pravilo 7P? 
                        Marta Benedik, Nada Jarkovič,  
  Martina Peterlin, Splošna bolnišnica   
  Novo mesto
12.50 – 13.00  Razprava in zaključek srečanja
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K A D R O V S K E      N O V I C E
Pri ho di: 
Martina VIVODA, dr.med., specializantka radiologije, 1.10.2011
Simona SAMIDE, dr.med., pripravnik, 1.10.2011
Melita ROŽMAN, dr.med., pripravnik, 1.10.2011
Alja Bernarda PAVLIN, dr.med., specializantka pediatrije,   
               1.10.2011
Gorazd PLEVNIK, dr.med., specialist interne, 1.10.2011
Alja KLEŠNIK, dr.med., specialistka radiologije, 1.11.2011
Karmen ROMOZI, dr.med., pripravnik, 1.11.2011
Milena KRAJINOVIĆ, dr.med., specializantka  
                           otorinolaringologije, 1.12.2011
Robert MULH, dr.med., specialist plastične, rekonstrukcijske in  
               estetske kirurgije, 1.12.2011

Od ho di:
Jasmina STANOVNIK, dr.med., 30.09.2011
Nataša TODOROVIĆ, dr.med., pripravnik, 30.09.2011
Vesna MILOJEVIĆ, dr.med., 31.10.2011
Ivanka HOČEVAR, operacijska strežnica, invalidska  
      upokojitev, 3.11.2011
Damjana KOŽELJ, dr.med., specialistka ginekologije in  
      porodništva, 7.11.2011
Tina SAJE, zdravstvena administratorka, 14.11.2011
Ljubica LEVSTEK, kuhinjska pomočnica, 20.11.2011
Miha PUŠELJA, dr.med., specialist patologije, 30.11.2011
Alja Bernarda PAVLIN, dr.med., specializantka pediatrije,  
               30.11.2011

Specia l is t ičn i  i zp i t  :

Če sti ta mo!

Če sti ta mo!

Dip lomira l i  so :

Na Visoki šoli za zdravstvo v Novem mestu  
je diplomirala in si pridobila strokovni naslov: 

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA

Tina VUKŠINIČ, 
26.10.2011

Na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru 
je diplomirala in si pridobila strokovni naslov: 

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA

Nadja KLEMENČIČ, 
8.11.2011

Na Visoki šoli za zdravstvo v Novem mestu  
je diplomiral in si pridobil strokovni naslov: 

DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK

Boris BELE, 

28.11.2011

Gorazd PLEVNIK, dr.med.,  
je dne 29.9.2011 opravil specialistični izpit  

iz interne medicine in si pridobil naziv:  
SPECIALIST INTERNE MEDICINE.

Alja KLEŠNIK, dr.med.,  
je dne 7.10.2011 opravila specialistični izpit  

iz radiologije in si pridobila naziv:  
SPECIALISTKA RADIOLOGIJE.

Robert MULH, dr.med.,  
je dne 22.11.2011 opravil specialistični izpit  

iz plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije 
in si pridobil naziv:  

SPECIALIST PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE  
IN ESTETSKE KIRURGIJE.
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Doktorat :
Irena SEDEJ, univ. dipl. inž. živ. tehn.,  

je 25. 11. 2011 uspešno zagovarjala  
doktorsko delo z naslovom  

»Analitika sestave maščobnih kislin  
v lipidih humanega mleka in plazme«  

ter s tem pridobila pravico do  
znanstvenega naslova  

DOKTORICA ZNANOSTI S PODROČJA ŽIVILSTVA. 

Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto  
je na svoji seji dne 23. 11. 2011  
za 4 ‑ letno mandatno obdobje  

imenoval Lučko KOSEC,  
dr. med., spec. anesteziologije  

z reanimatologijo,  
za STROKOVNO DIREKTORICO  

Splošne bolnišnice Novo mesto.

Če sti ta mo!

Informacija o kadrovski 
spremembi:

Če sti ta mo!

Čestitamo

Lučki KOSEC, dr. med.,  
spec. anesteziologije  
z reanimatologijo,  

čestitamo za imenovanje  
na mesto strokovne direktorice  
Splošne bolnišnice Novo mesto  
in ji želimo veliko uspehov, 

     
sodelavci EIT.

Borisu BELETU, dipl. ZN,

ob diplomi na  Visoki šoli  
za zdravstvo Novo mesto

čestitamo sodelavci EIT. 
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Toni Gašperič

Po piškotih diši
Za praznovanje božiča je bila brez javnega razpisa 
pri nas doma zadolžena mama. Oče je imel na 
skrbi le to, da se ga med prazniki ni napil 
bolj kot druge dni. V kot ene od dveh sob 
smo postavili  smreko, posekano na 
črno v bližnjem gozdu, nanjo obesili 
nekaj piškotov, ki  jih je spekla mama,  
otroci, bilo nas je šest, pa smo 
jih že prvo noč  staknili z vr‑
vic in jih ilegalno pojedli. 
Hrvaški sorodniki so nam 
vsako leto poklonili za božič 
purana, ki ga je mama hranila  
na podstrešju, da je pridobil na 
teži – in to je bilo to. Nismo zganjali 
cirkusa, kot je to dandanašnji v navadi, 
ko mislimo, da bomo srečni, če se bomo 
zatrpali  z božično ‑ novoletno kramo, ki 
nam jo v nakup ponujajo trgovci. Božič,  
silvestrovo ter prvi dan v novem letu so bili 
navadni dnevi, ko se ni zgodilo nič pretresljivega, kaj šele, 
da bi se, kot nekateri  pričakujejo, kaj spremenilo na bolje. 
Božička nismo poznali, je pa oče v silosu, kjer je delal, dobil trinaj‑ 
sto plačo, da ne bi povsem izgubili vere v Pravičnega. Edini dobri 
mož v mesecu decembru je bil dedek Mraz, za brado in kučmo 
katerega smo največkrat prepoznali učitelja matematike, eno leto 
pa celo »tršico« razrednega pouka… 

Pa smo iz otrok  zrasli v dekleta in fante, da smo šli lahko praznovat 
v mladinski klub, kjer smo plesali, pili in se poljubljali ob ploščah z 
gramofona, ki so ga podarile mladinski organizaciji Jugoslovanske 
državne železnice ob nekem svojem jubileju. Železničarji so takrat 
poslovali s plusi pod črto zaključnih računov.  Potniški vlaki so bili 

polni, ob koncu tedna večkrat  do te mere, da smo viseli iz 
vagonov kot grozdi s trt, in ni nas motilo, da je trajala 

vožnja iz Metlike do Novega mesta krepko čez uro. 
Na vlaku, s katerim sem se pet let vsakodnevno 

vozil v šolo in iz nje, sem pridobil skoraj vse 
znanje, da sem lahko uspešno končal 

novomeško učiteljišče, se zaposlil v 
metliški osnovni šoli in šel z 

učiteljsko plačo silvestro‑
vat v hotel brez zvezdic in 
kategorij, kajti za kaj več 
ni bilo dinarjev…

Decembrski prazniki me 
niso nikoli vrgli s tira, saj 
ne sodim med ljudi, ki 

postanejo evforični, če 
zagledajo lučko ali dve več, 

kot je to običajno. Ne zapodim se v 
trgovine kot sodobni lovec na dobrine, ne 

zapadem v depresijo, če me ne obkroža množica 
ljudi, ki je dobre volje zaradi zapovedanih praznikov in 

ni mi treba odpotovati v eksotične kraje, da bi bil srečen dan ali 
dva. Dovolj mi je topla peč, skodelica dišečega čaja, Ne daj se, 
Ines iz ozadja in pogovor s tistimi, ki sem se jim čez leto  premalo 
posvečal: zaradi večnega pomanjkanja časa, kar je sicer lahko res, 
lahko pa  služi tudi le kot izgovor, da imamo mir. Pred težavami, a 
tudi pred radostmi in veselji drugih, kajti če smo pravi Slovenci, 
nas lahko v našem miru enako motijo tako problemi kot tudi us‑
pehi drugih. Saj veste: ljudje vam lahko oprostijo laži, kraje, žalitve, 
takšna in drugačna  podtikanja, le uspeha ne.
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Marija Lokar

S katero nogo 
vstajaš?

Že ko stopim iz postelje se odločim, da bo pred 
mano lep dan. Najprej stopim do okna, se pre-
tegnem, zaokrožim po stanovanju in če imam 
srečo, sledim svoji odločitvi. Včasih se mi pridruži 
cela družina, take trenutke imenujem popolnost. 

Lahko pa se zgodi, da vstanemo z levo nogo. Negativna energija zajame ves dom. Še maček se umakne taki družbi. Kako hitro 
se širi slaba volja. Posledice so delovna neučinkovitost, težave z želodcem in še naprej verižna reakcija. 

Se z isto hitrostjo širi tudi dobra volja? Verjetno bi se lahko, če bi jo bili pripravljeni širiti.

Včasih se mi zdi, da smo  ljudje sebični, nehvaležni, celo škodoželjni in privoščljivi, drugič pa dobrohotni, ljubeznivi in pretirano 
ustrežljivi. Včasih smo močno užaljeni, celo drobci maščevalnosti se naberejo v nas in izrečemo lahko tudi kakšno nepremišljeno 
besedo, za kar nam je pozneje žal. Veliko različnih občutkov se nabira v nas. Ljudje se razlikujemo po značaju, po sposobnostih, 
po globini razmišljanja in po širini srca. Tako kot se razlikujemo po zunanjosti, smo različni tudi po doživljanju, mišljenju in ude‑
janjanju svoje biti.  Tako je tudi prav. Vsak si mora izboriti svoj življenjski prostor in preživeti. 

Živimo v času, ki nas sili k pehanju za posvetnimi dobrinami in k neizprosnemu boju za samopotrjevanje. S tesnobo in negoto‑
vostjo spremljamo neustavljivi  tehnološki razvoj, saj znanost dokazuje, da počasi, a vztrajno uničujemo naš planet. Kaj moram 
storiti, da bom prepoznala prave potrebe in jih ločevala od želja, ki mi jih ponuja dejanska stvarnost? Vse težje ugotavljamo, kaj 
sploh je dejanska stvarnost, ker ne opazimo več osnovnih potreb. Ljudje si domišljamo, da zmoremo vedno več. 

In kakšne ljudi imam rada v svoji bližini?  Takšne, s katerimi se lahko pogovorim in jim zaupam. Iskanje sorod‑
nih misli mi omogoča, da ne vstajam z levo nogo. Kdor pa vstaja z levo nogo in trosi slabo voljo z mislijo, 
da je edini na svetu, je v moji neposredni bližini zaželen na določeni varnostni razdalji. 

Stojim na pragu novega leta z željo, da bomo vstajali s pravo nogo. Ta naj nas vodi k dobrohot‑
nosti, k spoštovanju mnenj, k iskanju skupnih rešitev zase in za vse nas. 
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Anka Klemenčič

V času od mojega zadnjega pisanja je bilo zopet zelo pestro. Sicer sploh 
ne vem, če kdo bere moja razmišljanja, a  to mi v končni fazi tudi ni tako 
pomembno. Komur je všeč, naj prebere, komur pa ne, naj obrne list in 
prebere kaj boljšega. 

Zaradi karpalnega sindroma sem bila na operaciji in v tem obdobju močno 
občutila, kaj pomeni biti pacient, a ker  so pred nami prazniki, ne bom 
nobenemu kvarila predprazničnega vzdušja, pustimo to za drugič.

Adventni čas je, vsaj zdaj, ko to pišem. V tem času se kristjani priprav‑ 
ljamo na Jezusovo rojstvo in z radostjo v srcu pričakujemo Božič, drugače 
misleči pa silvestrujejo in se veselijo prihajajočega novega leta. Torej se 
vsak nečesa veseli!  Vsak po svojem čutenju in prepričanju in vsak z željo 
v srcu, da bi bilo vse to čim bolj lepo zanj in njegove bližnje.

Vsakemu izmed vas želim, da bi bilo to pričakovanje in praznovanje 
čim lepše. 

Zadnjič se me je močno dotaknila zgodba, ki sem jo prebrala in bi jo 
rada delila z vami. Morda pa se koga dotakne in bo njegovo življenje, 
ali pa življenje koga izmed njegovih bližnjih potem lepše, kar je v teh 
predprazničnih dneh še toliko bolj  pomembno. 

Nekega dne je človek posadil rožo, jo vsak dan zalival in opazoval. Pred 
cvetenjem je podrobno opazoval popke cvetov  in tik pred razcvetom  
zagledal po celem steblu tudi trnje. To ga je spravilo v slabo voljo, rožo je 
nehal zalivati, nanjo pozabil in v nekaj dnevih je ovenela in se posušila, 
še predno je uspela zacveteti.

To se velikokrat dogaja z našimi življenji! V globini vsakega izmed nas se skriva 
prelep cvet. Naši darovi, ki smo jih dobili ob rojstvu, rastejo med trnji naših 
napak. Mnogi med nami, ko razmišljajo o sebi, vidijo le trnje ‑ svoje napake. 
Obupujemo, misleč, da nam nikoli ne bo nič dobrega uspelo v življenju. A 
pozabljamo zaliti DOBRO, ki je v nas samih...in na koncu to ovene, umre. 
Ne zavedamo se svojih darov, mnogih sposobnosti. Mnogokrat ne vidimo 
cveta,  ki se skriva v nas in je potrebno, da nam ga pokaže nekdo drug.

Nekaj najboljšega je to, da zmoreš iti preko trnja in poiskati prelepi 
cvet, ki se skriva v duši bližnjega! To je prava ljubezen do bližnjega, da 
kljub vsem njegovim slabostim vidiš tudi tisto dobro v njem. Da mu 
pomagaš, da premaga te svoje napake, da uresniči svoje sanje, da odkrije 
to prečudovito rožo, ki se skriva v njem med trnjem in ji pomaga, da 
se skozi to trnje prebije in zacveti v vsej svoji lepoti s stoterimi cvetovi! 
Naša naloga na tem svetu je pomagati drugim pokazati cvetove v nji‑
hovih dušah in ne trnje, le tako lahko damo in občutimo pristno ljubezen 
do vseh ljudi. Če nam to uspe, bo tudi v našem lastnem vrtu vzcvetela 
prečudovita roža!

Dragi moji sodelavci in sodelavke in vsi zaposleni v naši bolnišnici, naj 
vam v teh prazničnih dneh v vas samih in tudi v vseh drugih okoli sebe 
uspe videti le prečudovite in dehteče cvetove, ki so skriti v notranjo‑
sti, pustimo trnje, odmislimo ga, ga pozabimo, saj povzroča le rane in 
trpljenje!

Predpraznično 
razmišljanje 
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KAKO OKRASIMO STANOVANJE
Ob vse večji stiski v tej naši ljubi deželici iz‑
pod Alp, ko je veliko ljudi na robu preživetja, 
si želim predvsem to, da bi  Slovenci zopet 
stopili skupaj in bi skušali z zdravo kmečko 
pametjo spraviti stvari v red. Sklenila sem, 
da bomo kljub zaskrbljenosti, kaj bo z 
nami, praznovali, vendar bolj skromno. To 
pomeni, da v trgovini  ne bom razmetavala 
denarja, temveč bom poskušala čim več 
jedi pripraviti iz domačih sestavin, hišo 
pa bom okrasila z zelenjem, ki raste okoli 
nas. Tako bo primerna že smrekova veja 
ali šopek bodike z rdečimi plodovi, vejica 
bele omele ali bisernika in nekaj vejic boro‑
vnic. Iz tega bom pripravila majhne šopke 
oziroma pogrinjke, ki jih bom potrebovala 
za svečano večerjo, naj si bo to za božič 
ali za silvestrovo. Nekje sem prebrala, da  
so letos dobrodošli rdeči žametni trakovi. 
Na vsak pogrinjek bom privezala mede‑ 
njak z letnico prihajajočega leta (recept za 
medenjake je v nadaljevanju). Prav tako 
bom z majhnimi šopki okrasila stanovanje 
ob varovalnih kozarčkih  s svečkami.

Tudi z darili ne bomo pretiravali, odločili 
smo se, da bomo nekaj podarili Karitasu in 
Rdečemu križu, za nas pa bo ostalo nekaj 
sladkih presenečenj. V razmišljanju, kaj 
pripraviti, da ne bo preveč in da bo dobro 
ter času primerno tudi zaradi recesije, sem 
se odločila za naslednji jedilnik.

Gruden - mesec prazničnih vonjav
Mesec december, staroslovensko "GRUDEN" pomeni, da je  
to čas, ko je zemlja na  polju  v grudah in počiva. Sicer pa je 
to mesec, poln lepih spominov na otroštvo in velja  za mesec 
preživljanja večerov ob topli krušni peči, z grizljanjem suhih 
hrušk ali jabolčnih krhljev, bolj poredko pa smo lahko griz- 
ljali orehova jedrca ali lešnike, ki jih je mati skrbno hranila za 
potice ob bližajočih se praznikih. Dostikrat smo s pogledova- 
njem skozi zamrznjena okna občudovali kristalčke ledu, ki so 
na šipe narisali ledene rože, nam pa je bilo prijetno ob misli, 
da bodo kmalu prazniki in s tem tudi kaj dobrega na mizi. 

PRAZNIČNI JEDILNIK

Kremna juha iz rumene kolerabe. 
Sestavine: 2 srednje veliki rumeni kolera‑
bici, limonin sok, pol litra zelenjavne os‑
nove, 1 dl smetane, 2 žlici oljčnega olja, 
sol, beli poper v zrnu, muškatni orešček, 
mleta kumina, strok česna, za preliv 2 žlici 
oljčnega olja in 4 vejice peteršilja.

Olupljeno kolerabo zrežemo na kocke in 
damo v posodo, v kateri smo segreli olje 
in prepražili narezan česen, vse skupaj 
prepražimo in zalijemo z juho (za vegetari‑
jance z zelenjavno), ostali lahko z govejo 
ali kurjo, začinimo s soljo, sveže mletim 
poprom, kumino in oreščkom. Kuhamo, 
da se koleraba zmehča, nato jo s paličnim 
mešalnikom gladko razmešamo; za poseb‑
no fino juho nazadnje še preko cedila. Juho 
pristavimo nazaj na ogenj in zalijemo s slad‑
ko smetano, dodamo limonin sok. Juha ne 
sme ponovno zavreti. Na koncu sesekljamo 
peteršilj in zalijemo z oljem. V juho lahko 
damo popečene kocke črnega kruha.

Svinjska ribica, gluhi štruklji  
in omaka iz suhih sliv. 
Sestavine za 4 člansko družino: 
1 file svinjske ribice, oljčno olje, sol, beli 
poper v zrnju, 2 stroka česna, 4‑6 listov 
svežega žajblja.

Za gluhe štruklje: 250 g ostre moke, 
1,5 dl toplega mleka, 2 g masla, 1 žlička 
sladkorja, 4 g svežega kvasa, žličko soli; za 
temno testo: 250 g pirine moke, ostalo isto 
kot zgoraj. Iz naštetih snovi naredimo dva 
testa in damo na toplo, da shaja. 

Za omako: 2 dl frankinje ali terana, 14‑
16 suhih izkoščičenih sliv, okoli 2 dl čiste 
goveje juhe, 30 g masla, sol, črni poper v 
zrnu, 1 vejica rožmarina, 2 (pečena) stroka 
česna.

Priprava: Slive namočimo v vino. Shaja‑
no testo za štruklje  ločeno razvaljamo, 
premažemo en del testa z maslom, nanj 
položimo drugo vrsto testa, vse skupaj zvi‑
jemo v štrukelj in damo v kuhinjsko krpo 
ali gazo ter prevežemo z vrvico. Pustimo 
hajati 15 do 20 minut, nato pa ga kuhamo 
v  osoljenem kropu okoli pol ure. Pustimo 
v vodi. 

Svinjsko ribico pretaknemo z žajbljem, 
nato pa jo z začimbno mešanico soli in 
popra ter oljčnega olja premažemo in v 
ponvi opečemo z obeh strani. V manjšem 
pekaču,  z dodanimi stroki česna,  jo posta‑
vimo v pečico, segreto na 200° in pečemo 
20 minut. Pečeno meso vzamemo iz 
pečice, pokrijemo z alu folijo in počakamo 
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pet minut. V ponev, v kateri smo popekli 
meso, stresemo namočene slive, dodamo 
sol, sveže mlet poper in rožmarin, zavremo 
in kuhamo toliko časa, da se omaka pokuha 
do polovice (izpari). Polovico sliv shranimo 
za dekoracijo, rožmarin odstranimo, preo‑
stale slive stresemo v mešalnik, dodamo sok  
pečenke in pečen česen, nato pa gladko 
razmešamo in pretlačimo skozi fino cedilo. 
Omako pristavimo, jo po potrebi razredčimo 
z vročo govejo juho, potem pa dodamo 
slive za dekoracijo in maslo, segrevamo in 
premešamo. Meso in štruklje razrežemo na 
rezine, jih razdelimo na krožnike in preko 
mesa polijemo omako iz sliv.

Sladica: Kakijeva strnjenka 
(recepta za orehovo potico in sadni kruh 
sta že bila objavljena v Viziti). 

Zanjo bomo potrebovali: 3 velike 
vanilijeve kakije, 0,5 dl sveže stisnjenega 
pomarančnega soka, 2 dl penečega vina, 
0,5 dl pomarančnega likerja Orly, 1 žlico 
sladkorja, 3,5 lističev želatine, 1/2 vanili‑
jevega stroka ali 1 vrečko vanilija. Želatino 
po navodilih raztopimo v vodi, olupljene 
kakije zrežemo na kocke, jih razdelimo 
v modelčke, pokrijemo s prozorno fo‑
lijo in postavimo v hladilnik. Posodo s 

pomarančnim sokom in likerjem postavi‑
mo nad vodno kopel, da se tekočina seg‑
reje, dodamo namočeno in ožeto želatino, 
da se stopi, sirup odstavimo in nekoliko 
ohladimo. V sirup zlijemo močno ohlajeno 
penino, potem pa s to mešanico prelijemo 
kakije v modelčkih, nastrgano vanilijo ali 
sladkor ter skodelice znova postavimo v 
hladilnik.

Strjenko iz modelčkov stresemo na krožnik 
in postrežemo s sladko smetano ali vanili‑
jevim sladoledom. Če strnjenka ne pade iz  
modelčka, jo za nekaj sekund potopimo v 
vročo vodo.

Pisani medenjaki. 
Sestavine zadostujejo za okoli 20 
piškotov.

Za testo potrebujemo: 50 g medu, 125 
mg masla, 1 vrečko dišav za medenjake, 2 
žlici mletih mandljev, 200 g moke (lahko 
mešamo malo ržene, pirine ali ajdove z 
belo moko), pol žličke pecilnega praška, 
1 rumenjak, za okras pa potrebujemo 75 
g sladkorja v prahu, 1 beljak in živilske 
barve.

Priprava: v majhni posodi segrejemo med 
in maslo, da se maslo stopi, odstavimo, v 

moko pomešamo pecilni prašek, dišave, 
mlete mandlje, rumenjak ter nazadnje 
ohlajeno maslo in med. Zamesimo v gladko 
testo. Testo oblikujemo v kepo, zavijemo v 
folijo in damo za 30 minut na hladno. Med 
dvema plastema prozorne folije razvalja‑
mo testo na debelino 3 mm. Z modelčki 
izrežemo srčke in jih v pekaču zložimo na 
peki papir ter pečemo v ogreti pečici na 
190°C od 10 do 12 minut. Srčke ohladimo 
in okrasimo z belo glazuro (brizgamo ali 
premažemo), ki smo jo pripravili iz sladko‑
rja in beljaka z jedilnimi barvami. 

Glazuro pripravimo tako, da v kotliček pre‑
sejemo sladkor v prahu, dodamo beljak in 
limonin sok, potem pa mešamo toliko časa, 
da dobimo gladko snežno belo zmes. Tako 
okrašene srčke posušimo, najbolje čez noč 
in jih nato uporabimo, lahko za darilo ali pa 
pri pripravi svečanega pogrinjka.

Za zaključek pa želim  
vsem sodelavcem Vizite  

in tudi ostalim v bolnišnici

SREČNO, ZDRAVO IN USPEŠNO  
NOVO LETO 2012!
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Toni Gašperič, fotografije Andrej Bajuk

NAMIG ZA IZLET:

Osnovna šola Brihtna 
glava na Radovici pri 
Metliki
Na Radovici, iz Metlike je oddaljena šest 
kilometrov, so uredili po zamisli humorista 
Tonija Gašperiča iz Metlike v nekdanji  os‑
novni šoli, ki je delovala do 1975. leta, raz‑
red, kakršne so bile učilnice v petdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Tam  lahko pri‑ 
sostvujete učni uri o Beli krajini, ne glede 
na to, koliko ste stari. Mlajši bodo pač vi‑
deli, kako je bilo nekoč, ko je v šoli še pela 
palica, starejši pa bodo obujali spomine 
na čase, ko so gulili hlače v šolskih klopeh 
z odprtino za črnilnik v desnem kotu, ko 
so imele učilnice »oslovsko« klop, in ko je 
poslal poredne učence učitelj klečat v kot 
na koruzo. 

»Ravnatelj« šole, ki se imenuje Brihtna gla‑
va, je znani glasbenik Andrej Bajuk, tudi 
učitelj igranja na diatonično harmoniko, 
strogega učitelja pa igra Jože Matekovič, 
sicer pesnik, član Literarnega kluba Met‑
lika, restavrator starega pohištva ter ljudski 
pevec. 

Šolska vrata Brihtne glave so odprta vse 
dni v tednu, in sicer dopoldne in popol‑
dne, odvisno pač od želja znanja željnih 
učencev. 

V neposredni bližini šole imata kmečki 
turizem Nevenka in Ivan Bajuk, ki lahko 

pripravita obiskovalcem Radovice mali‑ 
co, kosilo ali večerjo, Andrej pa lahko 
raztegne tudi meh. Na Radovico lahko 
pripelje še tako velik avtobus.

Starejši udeleženci pouka bodo prejeli 
tudi izpričevalo s svojim imenom in 
priimkom kot dokaz, da so osvojili os‑
novno znanje o deželici med Gorjanci 
in reko Kolpo. Tisti, ki so že prisost‑
vovali učni uri, so bili navdušeni. Med 
številnimi obiskovalci, ki pridejo na 
Radovico iz različnih slovenskih krajev, 
je bila tudi devetdesetletna varovanka 
Doma počitka iz Metlike, ki se je, kot je 
povedala, prijetno zabavala. Opremo za 
učilnico je Andrej zbiral po Beli krajini, 
po Dolenjski, zakoračil je tudi v osnovne 
šole na bližnjo Hrvaško, nekaj učnih 
pripomočkov pa si je sposodil tudi v 
Belokranjskem muzeju Metlika. Ni bilo 
lahko, kajti ob menjavi pohištva ali ko je 
prenehala šola z delovanjem, so (staro) 
pohištvo, stenske slike, računala in vse 

drugo enostavno skurili. Pri pouku so 
bili pred kratkim tudi pedagoški delavci 
iz Srbije, ki so prišli v Slovenijo pogle‑
dat, kaj ponuja »moja dežela« na ogled 
učencem, ki pripotujejo pod Alpe na 
izlet ali ekskurzijo. Bajukova šola na Ra‑

dovici je prejela najvišjo oceno, kar niso 
mačje solze, če vemo, da si je delegacija 
ogledala med drugimi tudi sečoveljske 
soline, Postojnsko jamo, velenjski rudnik 
in podobne bisere. 

Delček učne ure predstavita Andrej in Jože 
tudi na splavu, ki prevaža izletnike po reki 
Krki. Toda to je le »draženje«, saj, če hočete 
doživeti utrip šolske ure izpred  petdeset 
let, morate enostavno priti na Radovico.

Zanimiva, nova turistična po-
nudba v občini Metlika, pouk 
v razredu iz petdesetih let 
prejšnjega stoletja, spozna-
vanje zgodovine Bele krajine, 
njenih kulturnih in etnoloških 
znamenitosti na lahkoten, 
duhovit način po zamisli be-
lokranjskega humorista Tonija 
Gašperiča. 
Informacija bo prišla prav 
načrtovalcem izletov v deželo 
belih brez, metliške črnine in 
prijaznih ljudi. Trdina je zapisal, 
da je Bela krajina nekaj poseb-
nega med slovenskimi pokra-
jinami: zaradi lepe narave, 
pokončnih in poštenih ljudi  in 
ne nazadnje zaradi bogastva, 
ki se odraža v pesmih, plesih in 
v zvokih tamburic. Žal Slovenci 
premalo poznamo Belo kra-
jino, a kdor jo doživi enkrat, 
se vedno znova vrača v njeno  
naročje. 

Strogi učitelj Jože Matekovič v šoli 
Brihtna glava

Glasbenik Andrej Bajuk je ravnatelj

Podelitev „izpričeval“
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prejeli smo

Pripravila Nina Vidiček

POJDI NAPREJ
Mladi mož je vprašal starosto iz plemena Lakota, kakšen je odgovor na življenjske 
težave.

„Kihelakayo,“ je rekel stari mož, „pojdi naprej.“

Nato je rekel: „V življenju je mnogo resničnosti, kot sreča in žalost, zmagoslavje in poraz, 
pokončnost in padci, obilje in lakota ter dobro in slabo. Ampak dokončna resnica je: 
življenje je popotovanje, v katerem včasih hodiš po svetlobi, včasih v senci.

Noben od nas ni prosil, da bi se rodil, vendar smo tukaj. In moramo prehoditi pot z 
vsemi našimi krepostmi in šibkostmi.

V vsakomur od nas biva volja po zmagi in prav tako hotenje po porazu, drugače pove‑ 
dano ‑ odločnost soočiti se z življenjem ali v strahu bežati pred njim.

Življenje ni vedno lahko, so težave ‑ nevihte, ki prinašajo izgubo, nazadovanje, žalost, 
srčne bolečine in razočaranje vseh vrst.

Ampak vsaka nevihta, vsak problem nas lahko nauči, da smo močni.

Naučiti se biti močan pomeni pokončno se soočiti s težavami, ki nam jih življenje 
naprti.

To pomeni jokati, ko to potrebujemo.

Prav tako to pomeni, da iščemo življenjske odgovore, da ne izgubimo upanja. Pomeni, 
da preživimo ta trenutek in naslednjega … in naslednjega … Vse dokler tema ne mine 
in vzide sonce ‑ in spet, tako bo vedno.

Življenjsko popotovanje je kot hoja v klanec. Da dosežemo vrh, moramo  delati 
korak za korakom. Vedno bi se morali spominjati, da gre najkrajši ali najšibkejši ali 
najmočnejši korak v smeri sončnega vzhoda ‑ v smeri upanja proti vrhu hriba in  
korak je močnejši kot katera koli nevihta.

In nikoli ne bi smeli pozabiti, da je skrivnost odločnosti – iti naprej.

Ne glede, kako vihravo je lahko in ne glede, s čim se lahko soočimo.

Bistvo je: »Moramo iti naprej!«
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Marjanca Čegovnik

DRUŽENJE NA IZLETIH
Člani Sindikata zdravstvenega in socialnega varstva in Sindikata 
delavcev v zdravstveni negi iz naše bolnišnice smo se družili na 
izletu po Istri. 

Ogledali smo si puljsko areno, nato pa smo se v Fažani vkrcali na 
ladjico, ki nas je odpeljala do otoka Veliki Brijun. Po otoku nas je 
turistični vlak popeljal mimo velikih starih oljk, skozi drevored do 
safari parka, kjer smo občudovali številne eksotične živali, ki jih je 
od tujih državnikov dobil v dar nekdanji predsednik Jugoslavije 
Tito. Obiskali smo tudi bizantinski kastrum, ostanke rimske vile 
v zalivu Verige in se zapeljali mimo Titovih vil in rezidenc...

Dan je kar prehitro minil in po zabavi ob večerji smo se kar težko 
poslovili od čudovitega dne.

Iz aktivnosti 
Sindikata delavcev 
v zdravstveni negi

Na Brionih Stara oljka

Titov Cadillac

Prijazne živali

V objemu  
starodavne oljke

Ostanki rimske  
vile v zalivu Verige
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PRIDI NA KAVO
V sredo, 09. 11. 2011, je Sindikat delavcev v zdravstveni negi v 
Splošni bolnišnici Novo mesto organiziral akcijo “Pridi na kavo”, z 
namenom, da bi medicinske sestre / zdravstveni tehniki iz prve 
roke izvedeli vse, kar jih zanima s področja zdravstvene nege ter 
se seznanili s pravicami in ugodnostmi članstva v sindikatu.  

Z akcijo smo bili zelo zadovoljni in ideja vodstva SDZNS, da se je odpravi‑
lo na teren med svoje člane, se nam je zdela zelo dobrodošla.

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije je postal bogatejši 
za precej novih članov in članic. Vse to kaže, da se podpora dose‑
danjemu delu SDZNS samo še veča in da   medicinske sestre v tem 
sindikatu dobijo ustrezno varnost, ki jo v teh časih potrebujejo.

Združeni bomo močnejši v dialogu z državo in pri ohranjanju že 
pridobljenih pravic.

Dan odprtih vrat

Vodstvo  
sindikata z gostjami Pridi na kavo

NA MIKLAVŽEVEM IZLETU
V začetku letošnjega decembra smo se člani sindikata odpravili 
na izlet čez mejo, v Italijo. Obiskali smo grad Miramar, ki ga je 
dal zgraditi nadvojvoda Ferdinand Maksimilian I. Habsburško‑
Lotarinški, mlajši brat cesarja Franca Jožefa. Načrte za stavbo je 
naredil Carl Junker, gradnja pa je potekala med letoma 1856 in 
1860. Prvotno naj bi imel grad tri nadstropja, a se je Maksimilijan, 
ki je gradnjo financiral iz lastnih sredstev, zaradi pomanjkanja 
denarja tretjemu nadstropju odpovedal.

Še v času gradnje je s soprogo živel v Castelletu, manjšem objek‑

Od višine  
se zvrti

Grad Miramar

V parku



42

mi - vi - oni

tu v grajskem parku, kjer je Šarlota do preselitve v Belgijo živela 
tudi, ko se ji je zaradi moževe usode omračil um. Po Ferdinan‑
dovi smrti  je grad služil kot občasna rezidenca Habsburžanom, 
v tridesetih letih 20. stoletja pa je v 1. nadstropju gradu živel 
Amadej Savojski, 3. vojvoda d´Aosta.

Danes je grad urejen kot muzej.

Ob gradu se nahaja 22 hektarjev velik park z redkimi eksotičnimi 
rastlinami, ki jih je Ferdinand Maksimilian deloma prinesel s 
svojih potovanj. 

Nedaleč stran je grad Devin, ki je bil zgrajen v drugi polovici 14. 
stoletja kot nadomestek propadajočega antičnega gradu, od 
katerega so danes vidne le ruševine. Do gradu vodi tudi rilkejeva 
(energijska) pot. Z gradu je lep pogled na Stari grad ‑ Castello 
antico, ki stoji na skali Bela gospa ‑ Dama bianca, o kateri krožijo 
številne legende. 

Popoldne smo se potepali po Trstu, obiskali Miklavžev sejem, si 
privoščili italijansko kosilo ‑ in se imeli čudovito.

Na  
Miklavževem sejmu

Vojvoda  
Amadej Savojski

Na obzidju

Tržaška občinska 
palača ponoči
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Natalija Novak, Meta Kovačič

Kaj je novega na otroškem oddelku

Svetovni dan hrane

V okviru projekta “Od zrna do kruha” in ob svetovnem dnevu 

hrane smo se  v bolnišničnem vrtcu in šoli odločili, da po sveže 

pečenemu kruhu “zadiši” tudi na Otroškem oddelku. 

“Kuharski kotiček” smo popestrili s pripravo belega in polnozr‑

natega kruha. Otroci so z gnetenjem oblikovali hlebčke, plete‑ 

nice, žemlje, polže ... Prav res, otroci so bili polni idej. Delavni‑

ca je potekala pod vodstvom ga. Irene Hočevar, vodja službe  

bolnišnične prehrane, ki je v 

uvodnem kratkem preda‑

vanju poudarila pomen vsa‑

kodnevnega uživanja kruha 

in nas seznanila z najbolj 

zdravimi sestavinami, ki naj 

bi jih vseboval naš kruh. 

V likovni delavnici so otroci 

prepoznavali, razvrščali, ses‑

tavljali in lepili različne vrste 

žit, delo v njej pa smo po‑ 

pestrili s prebiranjem slovenskih 

pregovorov o kruhu.

Mednarodni teden otroka

Bolni otroci se v mednarodnem tednu otroka niso mogli 

udeležiti srečanja na Glavnem trgu, ki ga je organiziralo DPM 

Mojca, zato smo z njihovo pomočjo “balonarsko” vzdušje 

prenesli v dnevni prostor na Otroškem oddelku. Otroci so na 

balone napisali svoje želje in misli, razveselili pa so se  tudi 

podarjenih plišastih igrač. Teden otroka smo popestrili z izde‑

lovanjem škatel za pisala iz odpadnega materiala.

Odpadne škatle smo spremenili v škatle za pisala

Plišaste igrače za naše malčke

Otroci pri pisanju želja
Predavanje o kruhu

Od zrna do kruha

Mmm, kako diši
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Nastopajoči dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šoleLutkovna predstava PEKARNA MIŠMAŠ

Lutkovna igra MUCA COPATARICA

DECEMBRSKI UTRINKI

Lutkovni igrici
Prve dni decembra smo gostili prostovoljke iz Društva LEO Treb‑
nje. Najmlajše bolnike so razveselile z lutkovno igro Muca Copa‑
tarica. Dekleta so na igriv način popestrila otrokov bolnišnični 
vsakdanjik, zato se jim za sodelovanje še enkrat lepo zahvalju‑
jemo.

ZAHVALJUJEMO SE:

g. Branku Sajetu in njegovim hčerkam, Ines, Jasmini •	
in Larisi, ki so nam ob tednu otroka podarile plišaste 
igrače,
Doris in Tjaši Kavaš,  Anji in Maticu Vovko, Petri •	
Okleščen, ga. Marinki Svetlin, ga. Boži Plut in njenim 
otrokom Maticu, Binetu in Žigi, ga. Tončki Jazbinšek, 
ga. Emi Badovinec Muc in sinovoma Žanu in Žaku in 
družini Zupančič pa se iskreno zahvaljujemo za podar-
jene igrače v predprazničnem decembrskem času.

HVALA!

Prav na dan Sv. Miklavža pa so nas navdušili dijaki Srednje zdravst‑
vene šole, ki so pri nas nastopili z lutkovno igro Pekarna Mišmaš. 
Tudi njim, predvsem pa njihovi mentorici, prof. praktičnega pou‑
ka Janji Vovko, se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

Mali bolniki spremljajo pravljico

mi - vi - oni
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Mojca Simončič

V  letošnjem šolskem letu na otroškem oddelku prostovoljno delo opravlja deset 
prostovoljk ‑ Pikapolonic.  Enkrat mesečno v igralnici otroškega oddelka organizirajo 
delavnico.  

V  mesecu oktobru  so na oddelku  pripravile delavnico na temo jeseni. Izdelovale so 
buče, jih okrasile in izdelale razstavo. 

Hitro se je bližal novoletni čas, s tem pa advent in ostali prazniki. Del tega vzdušja so 
prostovoljke želele pričarati tudi otrokom, ki zaradi bolezni niso doživeli prazničnih 
utrinkov v domačem okolju. Konec novembra so zato skupaj z njimi izdelovale adventne 
venčke, pripravljale okraske iz slanega testa  za novoletno jelko in novoletne voščilnice, 
ki so jih otroci podarili svojim bližnjim. Da pa so bili prazniki res pravi, so se  potrudile 
s peko pravih prazničnih keksov. Mmmm…

Kaj  so delale Pikapolonice 

Venček je nared

Malo pomoči, pa gre Izdelava adventnih 
venčkov 

Jesensko tihožitje

Ko zadišijo piškoti

Bučke take in drugačne
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Na povabilo koordinatorice prostovoljne‑
ga dela v Splošni bolnišnici Novo mesto 
ge. Jožice Rešetič smo se vsi prostovoljci 
udeležili novoletnega druženja. Vsi smo 
nestrpno kot majhni otroci pričakovali 
prihod prvega izmed treh dobrih mož, 
ki nas obdarujejo v mesecu decembru 
in se veselili drobnih daril. Vendar smo 
morali na Miklavža malo počakati, saj nas 
je prišla pozdravit pomočnica direktorice 
za zdravstveno nego v Splošni bolnišnici 
Novo mesto ga. Zlata Rebolj in tudi naš 
ravnatelj g. Miran Grom. Srečanja so se 
udeležile tudi  mentorice z oddelkov, kjer 
poteka prostovoljno delo, pridružil pa se 
nam je tudi edini odrasli prostovoljec, ki 
je začel opravljati prostovoljno delo v 
letošnjem letu.

Letošnje šolsko leto smo začeli zelo do‑
bro, saj se nas je zbralo kar šestdeset 
in prav vsi dijaki svoje delo opravljajo 
zelo vestno. Kot je povedala mentorica 
Pikapolonic ga. Mojca Simončič, je letos 
velika tudi skupinica dijakinj, ki obisku‑
jejo bolne otroke na otroškem oddelku. 
Tam prostovoljke pripravljajo mesečne 
tematske delavnice. Imamo pa kar nekaj 
prostovoljk, ki delujejo v obeh skupinah, 
pri Sončkih in Pikapolonicah. S plakato‑
ma, ki smo ju predstavili v prehodu med 
kirurgijo in ginekologijo, smo obeležili 
tudi 5. december – Mednarodni dan 
prostovoljstva. Čeprav je prostovoljstvu 

mi - vi - oni

Gloria Šepec

Prostovoljce Srednje zdravstvene 
in kemijske šole Novo mesto je v 
bolnišnici obiskal Miklavž

uradno namenjen samo en dan v tednu, 
je za naše prostovoljce ta dan vsak dan, 
7 dni v tednu, 365 dni v letu, torej je to 
neskončno dolg dan.

Za srečanje smo pripravili kratek glasbe‑
no ‑ umetniški program. Dijakinji Cristina 
Cigler in Blerta Jusufi sta nam predstavili 
kratek prispevek, v katerem sta opisali, 
kako doživljata prostovoljno delo po treh 
mesecih, odkar sta prostovoljki. Pridružili 

sta se nam tudi dijakinji Nataša Podbregar 
in Tamara Kozole, prva je povedala dve 
božični pesmi, druga pa je na svoj klarinet 
zaigrala venček božičnih pesmi.

Po vitaminskem okrepčilu smo se 
poslovili in si zaželeli lepe praznike v 
krogu tistih, ki jih imamo najraje in nam 
veliko pomenijo.

Prostovoljke s SZKŠ
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Naj Vam leto 2013 prinese veliko priložnosti, 
lepot, sanj, izzivov, iger, bogatstva, ljubezni, 
dragocenosti, skrivnosti, izpolnjenih obljub in sreče 
  

kolektiv ORL oddelka.

Življenje je priložnost, izkoristi jo,

je lepota, občuduj jo,

je blaženost, okusi jo,

so sanje, spremeni jih v resničnost,

je izziv, spoprimi se z njim,

je dolžnost, izvrši jo,

je igra, zaigraj jo, 

je bogatstvo, ohrani ga,

je ljubezen, obvaruj jo,

je dragoceno, skrbi zanj,

je skrivnost, odkrij jo,

je obljuba, izpolni jo,

je bolečina, premagaj jo,

je borba, sprejmi jo,

je hvalnica, zapoj jo,

je sreča, pripoveduj o njej.

Življenje je življenje, brani ga.

  (M. Terezija: Hvalnica življenju)

Življenje je igra - igrajmo jo!
Življenje je ljubezen - podelimo jo!
Življenje je izziv - sprejmimo ga!
Življenje so sanje - uresničimo jih!
Življenje je dar - sprejmimo ga!
Življenje je pustolovščina - udeležimo se je!
Življenje je skrivnost - odkrijmo jo!
Življenje je boj - bojujmo se!
Življenje je lepota - poveličujmo jo!
Življenje je sestavljanka - sestavimo jo!
Življenje je priložnost - izkoristimo jo!
Življenje je pesem - zapojmo jo!
Življenje je cilj - dosezimo ga!
Življenje je poslanstvo - izpolnimo ga!

Miren Božič, v novem letu pa zdravja, sreče in 
zadovoljstva vsem želi kolektiv radiološkega 
oddelka.
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Kadar se zalotite, da na nekoga 
ne mislite ljubeznivo, 

zamenjajte negativno ploščo s 
pozitivno: 

nihče na svetu ni brez odlik, ki 
jih ne bi mogli pohvaliti…

In kmalu boste videli, 

da se bo okolica bistveno 
drugače vedla do vas…

Šolski center Novo mesto želi
dijakom, študentom, njihovim staršem,

poslovnim partnerjem,
učiteljem in predavateljem

vse dobro v novem letu 2012.

Štefan David ‑ Direktor

Voščilo
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Voščilo

V letu 2012 vam želimo  
pozitivnih misli ter  
prijaznih obrazov.

   KOLEKTIV NEVROLOGIJE
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V teh dneh prejemate mnoga voščila.
Ena so romantična, druga bolj stvarna,
ena izvirna, druga uradna in suhoparna.

Kaj naj vam zaželimo mi? 

Naj bo naša želja tokrat nasvet!

Ne pozabite nase, 
imejte se radi,
hitite počasi,
ljubite življenje...
Praznujte.

Kolektiv SČTKD

Da bi v letu, ki prihaja,

    mir imeli, srečo doživeli,

        da vam zdravje bi služilo 

            in razumevanje ne zapustilo.

SREČNO 2012                                            

KOLEKTIV PLJUČNEGA ODDELKA
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ŽELIMO VAM:

veliko sreče, zdravja in miru, 
topline in osebnega zadovoljstva,

veliko novega in spodbudnega,
doseženega in osvojenega.

Naj postanejo vse ovire premostljive, 
kar je bilo predaleč, naj bo dosegljivo,
kar je bilo nemogoče, naj bo možno,

česar nismo imeli, pa naj ostane 
v duhu upanja, vztrajnosti in poguma, 

tudi če se ne uresniči.

Kolektiv kirurškega oddelka.

Življenje je...

Življenje je... izziv...  
sooči se z njim.

Življenje je... dar...  
sprejmi ga.

Življenje je... bolečina...  
premagaj jo.

Življenje je... igra...  
pridruži se ji.

Življenje je... skrivnost...  
odkrij jo.

Življenje je... priložnost...  
zgrabi jo.

Življenje je... potovanje...  
potuj ga do konca.
Življenje je... lepo...  

hvali ga.
Življenje je... borba...  

bojuj jo.
Življenje je... cilj...  

dosezi ga. 
Življenje je...uganka...  

reši jo!

Srečno, zdravo ter uspešno  
leto 2012 vam želi  

kolektiv kirurških ambulant!
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Marija Lokar, TZN

Vse dobro vsem želi kolektiv  
OČESNEGA ODDELKA

NOVOLETNO VOŠČILO
Kaj le za prazničnimi vrati čaka nas, ko prestopili bomo letni prag?

Bodo pota z rožicami posejana in jutra s soncem obsijana?
Bomo zdravi, srečni, nas recesija ne bo obremenjevala?

Dnevi bodo zlati, če sivino pozlatimo s poštenim delom in dobroto, 
če z nasmehom jim vdihnemo lepoto.

Če radost, mir in ljubezen bomo res trosili, sanje mnoge bomo izpolnili.
Vsak delček svoj prispeval bo, 

da sreča za vse se namnožila bo!

Če bi pisali pesmi, bi poiskali Prešerna.

Če bi vlekli čopiče, bi sledili Groharju.

Če bi risali mostove in hiše, bi čutili Plečnika.

Ker se borimo za pravice in zadovoljstvo članov,
smo *S*indikat *Z*dravstva in *S*ocialnega 
*V*arstva.

Želimo vam lep, spokojen božič ter sproščeno  
in harmonično novo leto.

Sindikat Zdravstva in Socialnega Varstva
Bolnišnice Novo mesto

Fo
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Alenka Andolšek, mag.upr.ved 
Vodja zdravstvene administracije

 Prim. Rafael Kapš, dr. med. 
Predstojnik internega oddelka

 Marina Kokalj, dipl.m.s. 
Glavna med. sestra internega oddelka 

Tone Pavček je zapisal:

»Ne verjemite njim, ki vam pravijo: 

ta svet je grozen, grob, grd. Ni res. 

Res je, da je lahko še hujši. 

Toda za vas je to vaš edini svet,

edini, ki v njem živite, da se v njem udomite

 in ga v dobrem naravnate po svoji podobi.

Ne verjemite tudi njim, ki pravijo: 

življenje je trdo, trpko in težko. Ni res. 

Res je, da je lahko še hujše. 

Toda za vas je to življenje edino, enkratno in neponovljivo…

Vaše je, da iz njega naredite vse, kar je v dobrem mogoče. 

Ne verjemite komurkoli in karkoli. 

Ne bojte se življenja,

naj pljuska v vas  z vso silo in v vse žile, 

naj vas nese ali zanese, le ne pustite, da vas spodnese. 

In imejte ga radi, da bo tudi ono, življenje, imelo rado vas!«

Vsem delavcem SB Novo mesto se zahvaljujemo za uspešno sodelovanje v letošnjem 
letu in želimo, da bi vsi našli čas in drug z drugim kdaj prijazno poklepetali.

Vsem sodelavcem internega oddelka želimo vesele božične in novoletne praznike, 
v novem letu pa veliko zdravja, sreče ter medsebojnega razumevanja.
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Besede apostola Pavla prijatelju Timóteju so navdihnile 
geslo tega pastoralnega leta socialne pravičnosti: 
»Pravičnost v ljubezni«. V tem času naj bi pozorneje 
osvetlili in poglobili štiri temeljna načela »Družbenega 
nauka Cerkve«: - osebnostno načelo (zajema celovito 
pojmovanje človeka); - načelo  skupnega dobrega (ima 
pred očmi čim širše skupno dobro vseh ljudi in pravice 
vsakega človeka); - načelo solidarnosti ali vzajemnosti 
(ljudje smo odgovorni drug za drugega in vsi smo 
odgovorni za celoten planet in ozračje: vsi za enega, eden 
za vse); - načelo pristojnosti (določa odgovornosti v 
smislu pristojnosti).

V delovnem letu, ki ga zaznamuje 

vrednota socialne pravičnosti, naj 

Vam najprej ponudim središčno 

misel apostola Pavla:  

»Prizadevaj si za pravičnost, vero, 

ljubezen in mir s tistimi, ki iz 

čistega srca kličejo Gospoda«   

(2 Tim  2, 22).

Spoštovane bolníce, dragi bolniki, 
dragoceno osebje!

MIR IN DOBRO,

Vaša bolniška duhovnika
g. Adolf Mežan, ki je še vedno na zdravljenju,

in p. Marko Novak OFM

V Novem mestu, v adventu 2011  

V duhu »pravičnosti v ljubezni« umevamo, da je človeško 
življenje sveto, njegovo dostojanstvo pa izhodišče za 
etično/moralno prihodnost družbe. Vsakdo je dolžan 
iz odgovornosti do celotne družbe prispevati svoj 
delež za skupno dobro. Najšibkejši, revni in ranljivi so 
osnovno merilo moralne ravni družbe za doseganje 
skupnega dobrega. Vsi ljudje imajo pravico do udeležbe v 
gospodarskem, političnem in kulturnem življenju družbe. 
Ena sama velika družina smo, ne glede na naše razlike. 
Gospodarstvo mora biti v službi ljudi in ne nasprotno. 
Spoštujmo stvarstvo, katerega skrbniki smo. To so temeljne 
vrline naše človeške skupnosti!

V tem ozračju vrednot Vam iskreno voščiva VESEL IN 
BLAGOSLOVLJEN PRAZNIK JEZUSOVEGA ROJSTVA 
- učlovečenje je vstop Pravičnega v naš svet, je prihod 
Solidarnega z nami v vsem, je uresničenje Ljubezni 
v majhnosti Betlehema vse do popolne podaritve v 
velikonočnem dogodku!

 V prihajajočem letu 2012, nad katerim se iz bližine in 
daljave zgrinjajo temni oblaki stisk in preizkušenj, pa 
voščiva globoko ZAUPANJE  v Navzočega, v neugasljivi 
plamen BOŽJE ZVESTOBE ČLOVEKU, moč UPANJA in 
duha LJUBEZNI, ki jo hočemo in moramo živeti v pristni 

medsebojnosti…

V sklepnem akordu 2011 pa naj zadoni še ZAHVALA: 
- Vodstvu in osebju naše bolnišnične skupnosti 
za bližino, naklonjenost in vsakršno pomoč! 
– Bolnicam in bolnikom za mnoge darove iz 
trpljenja, bojev in molitev! – In svojcem za sočutno 
navzočnost in povezanost!



voščila

POSLANICA ZA LETO 2012
Rabin Harold Kushner je opazoval otroka, ki sta ob vodi zidala gradove iz pes-
ka. Ko sta ravno končala umeten grad, za katerega sta potrebovala veliko 
časa in potrpljenja, je prišel val in ga zravnal s tlemi. Rabin je pričakoval 
solze in jezo. Otroka pa sta se usedla, se prijela za roke in se smejala. Kmalu 
sta začela graditi nov grad. Dejal je: »Spoznal sem, da sta me naučila 
pomembne lekcije. Vse stvari v našem življenju, ki jih ustvarjamo s to-
liko časa in energije, so zgrajene v pesku. Trajni so samo naši odnosi 
z ljudmi. Prej ali slej bo prišel val in odnesel tisto, kar smo zgradili s 
toliko truda. Ko se bo to zgodilo, se bo lahko smejal samo tisti, ki se 
bo imel s kom držati za roke.«

 

VELIKO VESELJA IN  
ZADOVOLJSTVA V LETU 2012

VAŠI LABORATORIJCI
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V večeru tihem pridna roka nežno gladko nit prepleta,  
čudovite vzorce splete, polne sanj in domišljije,  

kot da nit življenja vije. 

 
Dobre želje združi v zvezde, srečo v sonce oblikuje,

nato na robu bele čipke cvetove upanja nasuje.  
 
 

 
Tako ljubeče naj usoda stke Vam dneve v Novem letu.  

Skrbno trenutke naj izbira, previdno naj poti ubira.

Vse dobro v prihajajočem letu 2012 vam želi 
osebje infekcijskega oddelka

Srečno 

vam želimo 

fizioterapevtke SB NM
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Prihaja novo leto 2012,

priložnost za nove 
odločitve, 

za nove ideje, 

za nove uspehe, 

za novo srečo. 

Naj bodo vaše odločitve 
modre, 

ideje ustvarjalne, 

uspeh zagotovljen 

in sreča brezmejna.

Veliko sreče 
v letu 2012

Novo leto je kakor nov dan,

je novorojenec v naročju,

je srečanje z iskrenimi željami, 

globokim upanjem in mislijo na nekoga, 

ki ga imaš rad.

vam želi kolektiv ginekološko porodniškega oddelka.
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Doživete, mirne božične 
praznike 
in vse dobro v  
prihajajočem letu želi 

oddelek za  
patologijo in citologijo

voščila

“Na stvari, ki si jih želite,
glejte, kot da so že vaše.

Vedite, da bodo prišle k vam takrat,
ko bo potrebno.

In nato jim dovolite, da pridejo.
Ne razburjajte se 

in ne skrbite zaradi njih.
In ne premišljujte o tem,

da jih nimate.
O njih premišljujte, 

kot da so vaše, 
kot da vam pripadajo, 

kot da so že v vaši lasti.”
(Robert Gollier)

… da bi se vam v letu 2012 
uresničilo čim več želja
vam želimo zaposleni COB-a.
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Veliko sreče in lepih sanj, 
naj vam prinese Božični dan, 

in Novo leto naj zaživi 
brez solza in skrbi. 

Vse, kar upate, naj se izpolni, 
vse, kar iščete, naj se odkrije, 

vse, kar v srcu čutite, 
naj se vam v osebno srečo zlije.

Prijetne božične praznike ter 
vse dobro v letu 2012

Vam želimo zaposleni  
v Centralni sterilizaciji

CTD Novo mesto  

»Prijazne besede  
so lahko kratke  
in enostavne,  

njihov odmev pa je 
neskončen.«

Srečno 2012 
 

vam želi  
kolektiv Prehrambene 

službe
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Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje in 
vsak nasmeh lahko prinese srečo

drugim ljudem. Vsak trenutek je lahko nov začetek. 
Velika upanja ustvarjajo velike ljudi,

zato radostno pojdimo naproti Novem letu 2012. 

Da bi se Vam in Vašim najdražjim uresničila mnoga pričakovanja, 
Vam želimo 

prostovoljci Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto

Tople misli naj hitijo na vse strani, 

lepe želje bogatijo nam vsakdanje dni. 

Sreča, zdravje in veselje - to si vsak želi, 

žalosti ne dopustimo, da si nas lasti. 

Iščimo vsak dan v letu dobro v ljudeh

in delimo naokrog le iskren nasmeh.  

Enota intenzivne terapije želi vsem SREČNO LETO 2012
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NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ ZADNJE 
ŠTEVILKE VIZITE:
1. na gra da: Jovanka Topić, Novo mesto
2. na gra da: Hermina Simončič, Trbovlje 
3. na gra da: Jožica Burgar, Novo mesto 

Pra vil na rešitev gesla se gla si:  
ŠOLA ZA STARŠE

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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