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Uvodnik
Prelepa jesen z bogatimi sadovi nara‑
ve in močnimi sončnimi žarki ni izrini‑
la recesije v gospodarstvu. Nasprotno, 
prihaja v drugem, še močnejšem valu 
in obeta, da bo trajala kar nekaj let. 
Tudi zdravstvenemu sektorju ne bo 
prizanešeno. Zdravstveni zavodi in 
ostale inštitucije sodijo med poslovne 
subjekte, ki so namenjeni zadovolje‑
vanju potreb, zahtev in pričakovanj 
uporabnikov in izvajalcev. Zdravstvo 
je visoko specializirana dejavnost, v 
kateri se nenehno tesno prepletata 
strokovnost in poslovnost, zato je 
pri vodenju zdravstvenega sistema 
potrebno imeti prefinjen ekonomski 
čut, dobro organizacijo in vodenje ter 
pomembne poslovne cilje.

Sprememb ne bomo dosegali z 
ukazovanjem z vrha, s predpisova‑ 
njem, predstavljanjem in uvajanjem 
ukrepov. Učinkovitost sistema bo 
dosežena z odprtim sodelovanjem 
izvajalcev in uporabnikov.

Priča smo številnim razpravam in  
predlogom o možnostih in pri‑ 
ložnostih za varčevanje v zdravstvu.
Sprašujemo se, ali so res potrebni 
tako drastični ukrepi, kot so zapi‑
ranje določenih bolnišnic, zmanj‑ 
ševanje programov, zniževanje cen 
storitev, odpuščanje zaposlenih, 
zmanjševanje sredstev za plačilo 
dežurstev, zmanjševanje sredstev 
za amortizacijo... Ali ne bi sprejemali 
ukrepe, ki bi bili bolj prijazni do izva‑
jalcev in uporabnikov, s katerimi bi se 
oboji sprijaznili in jih dosledno tudi 
uresničevali?

In kakšna je naša realnost? Uprav‑
ni odbor Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje za Aneks 2 predlaga 
Vladi v sprejem ukrepe, ki bi omilili 

izgube zdravstvene blagajne v tem 
letu, predvsem na račun bolnišnic. Za 
našo bolnišnico bi to pomenilo ob 
koncu leta izgubo v višini 2 milijona € 
in drastično poslabšanje likvidnosti v 
poslovanju. Tako se nam dejansko lahko 
uresničijo vse napovedi o potrebnem 
zmanjševanju zaposlenih, motnjah v 
dobavi materialnih sredstev, popolnem 
moratoriju na področju investicij in 
težave pri nabavi najnujnejših osnovnih 

sredstev, problemih pri realizaciji pro‑
gramov in ne nazadnje v zmanjšani 
dostopnosti do zdravstvenih storitev 
in podaljševanju čakalnih vrst.

Javni zavodi potrebujejo preobrazbo. 
Organizirani bi morali biti po prin‑
cipu javnih podjetij in delovati kot 
neprofitne organizacije. Delovna 
zakonodaja potrebuje spremembe 
v duhu časa, zdravstvena politika pa 
bi morala jasno pokazati strategijo 
razvoja zdravstva in jo podpreti z us‑
trezno zdravstveno zakonodajo. Kdaj 
jo bomo dočakali?

Zdravstvo je področje, ki ustvarja in 
ohranja zdravje ljudi in pospešuje na‑
cionalno blaginjo. Kljub finančni krizi 
in gospodarski recesiji verjamemo, da 
bo zdravstvo ena izmed panog, ki bo 
imela pospešeno gospodarsko rast in 
bodo zdravniki in medicinske sestre 
poklicna kategorija, ki bodo še vrsto 
let zelo iskan profil kadra. Spodbud‑
na prihodnost po potrebnosti našega 
poslanstva nam daje motivacijo, da 
tudi v težkih časih, z razumevanjem 
drug drugega, sodelovanjem in pozi‑
tivno komunikacijo, popeljemo naš 
zavod do cilja odlične bolnišnice.

Veliko tega smo pokazali komisijam 
ob predpresoji za pridobitev akredi‑
tacije po standardu NIAHO ter ob 
zunanji presoji vodenja bolnišnice 
po modelu EFQM. V jesenskem času 
nam sledi še presoja za pridobitev 
akreditacije DNV in presoja za potrdi‑ 
tev standarda ISO 9001‑2008. Ocene 
vseh komisij so, da smo na dobri poti, 
sami pa se zavedamo, da moramo 
še marsikaj spremeniti, dopolniti in 
izboljšati. Lastno zavedanje tega pa 
je ne nazadnje pogoj za naš razvoj.       

Mira Retelj, direktorica
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Direktorica Mira Retelj je predstavila projekte Minister za zdravje Dorijan Marušič

Mira Retelj, Zdenka Seničar 

V bolnišnici smo bogatejši  za nove 
pridobitve
11. oktobra 2011 je bila z otvoritveno slovesnostjo v restavraciji bolnišnice zaključena 1. faza  
energetske sanacije kirurške stavbe bolnišnice, pacientom in zaposlenim Internega oddelka so 
bili predani v uporabo novi, sodobno opremljeni prostori nefrološkega in diabetološkega odseka 
ter prostori funkcionalne diagnostike kardiološkega odseka, Očesni oddelek ima že od pomladi 
nove operacijske prostore, hkrati pa je bolnišnica bogatejša še  za tri nove diagnostične aparate. 
Slovesnega dogodka so se poleg zaposlenih udeležili številni gosti, med njimi minister za 
zdravje g. Dorijan Marušič, poslanci DZ, župani dolenjskih in belokranjskih občin, predstavniki  
sponzorjev g. Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor krke d.d, ga. Ada Ivanetič  
Zupanc, namestnica direktorja NLB Novo mesto in g. Mirjan kulovec, direktor podjetja kolpa invest 
d.o.o Novo mesto, predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov, direktorji slovenskih bolnišnic, 
člani Sveta zavoda bolnišnice,  predstavniki izvajalcev investicij ter predstavniki medijev.   

Direktorica ga. Mira Retelj je uvodoma predstavila zaključene projekte, ki so za bolnišnico velikega pomena in pomenijo za paciente 
in zaposlene dodano vrednost pri zagotavljanju zdravstvenih storitev. 

ENERGETSKA SANACIJA BOLNIŠNICE
V okviru I. faze energetske sanacije bolnišnice je bilo od febru‑
arja do septembra letos zamenjanih 546 starih oken z visoko 
kvalitetnimi okni Kovinoplastike Lož, hkrati so potekala dela na 
izolaciji 5.500 m2  fasade izvajalca podjetja Kolpa invest d.o.o. 
iz Novega mesta, podjetje Begrad iz Novega mesta je opravilo 
izolacijo 3500 m2 podstrešja kirurške stavbe in veznega trakta, 
ob tem je bil obnovljen še del preperelega ostrešja, stara salo‑
nitna streha pa zamenjana z novo Esal streho.   

Navadne ročne ventile na radiatorjih je podjetje PSP d.o.o. iz 
Ljubljane zamenjalo s termostatskimi.  

Celotna dosedanja izvedba investicije Energetske sanacije 
bolnišnice je bila sofinancirana s strani Evropske unije in Re‑
publike Slovenije. Vrednost do sedaj opravljenih del znaša 2. 
230. 000 EUR. 

Z zamenjavo termostatskih ventilov se je začela II. faza ener‑
getske sanacije, v kateri je  predvidena zamenjava priprave 
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Fotografije Božidar Podobnik, Marko Klinc

mehke vode za potrebe kotlovnice, dodaten toplotni izmenje‑ 
valec v odvodni zračni kanal iz sušilnika v pralnici ter izvedba 
hidravličnega uravnoteženja v energetskih podpostajah. V ok‑
viru II. faze bo opravljena posodobitev električne razsvetljave 
na povezovalnih hodnikih in stopniščih ter zamenjava svetilk 
zunanje bolnišnične javne razsvetljave, planirana je posodo‑ 
bitev centralnega nadzornega sistema, s čimer bo omogočeno 
sprotno spremljanje porabe energije na lokacijah in daljinsko 
krmiljenje energetskih naprav. Za vsa ta dela je že izveden javni 
razpis in podpisane pogodbe z izvajalci v vrednosti 750.000 
EUR. II. faza bo zaključena v prvem trimesečju leta 2012.

V okviru III. faze energetske sanacije je planirana posodobitev 
centralne kotlovnice z dogradnjo trigeneracije in posodobitve 
parnih kotlov z vsemi potrebnimi vzporednimi deli. Gradbeni 
posegi zaradi dograditve trigeneracije ne bodo potrebni. Tre‑
nutno smo v fazi pridobivanja soglasij za pridobitev gradbene‑ 
ga dovoljenja. Planiramo, da bomo še v letošnjem letu izvedli 
javni razpis in z deli pričeli v prvi polovici leta 2012. Ocenjena 
vrednost del III. faze znaša 1.800.000 EUR.

V letu 2011 je bolnišnica zaključila tudi ostale projekte, ki bodo 
pomembno prispevali h kvalitetnejši obravnavi pacientov.

 OSTALI PROJEKTI
Preselitev nefrološkega in diabetološkega 
odseka v nove prostore 
Stavba Internega oddelka je bila kot ena najstarejših stavb v 
Sloveniji, kjer se izvaja zdravstvena dejavnost, zgrajena leta 
1892, zaradi česar že od leta 1971 dalje potekajo razgovori za 
preselitev Internega oddelka na novo lokacijo. 

Kljub temu, da projekt zaradi objektivnih in subjektivnih ra‑
zlogov še ni realiziran, je bolnišnica uspela razviti strokovno 
medicinsko in negovalno oskrbo pacientov na ravni, primerljivi 

z regijskimi bolnišnicami v 
Sloveniji; na posameznih 
področjih dosega nivo 
terciarne ravni.

S preselitvijo nefrološkega 
in diabetološkega odse‑
ka Internega oddelka v 
preurejene prostore kirurške 
stavbe so vsaj nekaterim 
internističim pacientom zago‑ 
tovljeni boljši bivalni pogoji, zapos‑
lenim pa omogočeni boljši delovni pogoji. Brez dvoma so 
pogoji v novih bolniških sobah s tremi posteljami neprimer‑ 
no boljši, prav tako pa je zagotovljena hitrejša dostopnost do 
ostalih zdravstvenih storitev, ki se izvajajo v kirurški stavbi 
(npr. specialistična ambulantna dejavnost, dializa, servisne 
dejavnosti).

Bolniška soba na nefrološkem in diabetološkem odseku

Povabljeni gostje na otvoritveni slovesnosti
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Preselitev Enote funkcionalne diagnostike  
srčno-žilnih bolezni v preurejene prostore gradu 
Kamen
Funkcionalna diagnostika srčno‑žilnih bolezni se bo odslej izvajala 
v prenovljenih kletnih prostorih gradu Kamen. V novih prosto‑
rih bodo potekale ergometrije na tekočem traku in kolesu, UZ 
pregledi srca, 24‑urno snemanje EKG in merjenje krvnega tlaka. 
S tem bosta zagotovljeni večja varnost in zasebnost pacientov. 

Vrednost projekta, ki je poleg prenove 780 m2 prostorov obsegala 
tudi sanacijo 35 let starega in dotrajanega vodovoda, kanalizacije 
in ogrevanja ter vseh elektro inštalacij, je znašala 730.000 €, kar je 
bolnišnica financirala iz lastnih sredstev amortizacije. 

Kopalnica na obnovljenem odseku     

Novi prostori funkcionalne diagnostike kardiološkega odseka

Vhod v prostore funkcionalne diagnostike

 NAKUP UZ APARATOV 
Nakup UZ aparata na Odseku za intenzivno 
medicino Internega oddelka
Uporaba ultrazvoka je v medicini naredila izjemen kakovostni 
preskok v diagnostičnih postopkih obravnave bolnika. Danes se 
UZ uporablja praktično na vseh področjih medicine. Tehnološki 
razvoj v zadnjih 20. letih je omogočil, da so UZ aparati mnogo 
zmogljivejši, pa vendar manjši. Bolnikom na intenzivnih od‑ 
delkih praviloma opravimo diagnostične preiskave in terapevt‑ 
ske postopke v bolniški postelji in jih, če je le mogoče, ne 
prevažamo, saj s tem poslabšamo njihovo stabilnost in možnosti 
okrevanja. Nekatere preiskave pa so za bolnike »na aparatih« 
nedostopne. Postopki »ob postelji« so zaradi kompleksnosti 
bolnikovih bolezni zahtevnejši in procesno težji. Tako smo bili 
v situaciji,   ko za najbolj zahtevne bolnike nismo imeli ustreznih 
diagnostičnih možnosti. Samo z odličnim UZ aparatom lahko 
prikažemo srce, trebuh, žile in ostale strukture. Zaradi številnih 
razlogov je preglednost pogosto slaba. 

UZ aparat v enoti OIM

Z novim aparatom lahko pregledamo srce v tridimenzionalni 
tehniki v realnem času tudi iz požiralnika. S tem je mnogo bolj 
natančno in zanesljivo možno prikazati vrsto bolezenskih pro‑
cesov, npr. komplikacije na umetnih zaklopkah, oz. videti bolezen‑
ska odstopanja v velikosti nekaj mm, tako na srcu, v trebuhu in 
na žilah. 

Nakup novega UZ aparata je znašal 193.606 €.  

Nakup UZ aparata za Oddelek za anesteziologijo, 
intenzivno medicino  in  terapijo bolečine 
Na Oddelku za anesteziologijo, intenzivno medicino in terapijo 
bolečine smo septembra 2011 dobili multifunkcijski ultrazvočni 
aparat M‑Turbo SonoSite v vrednosti 48.680 €. Aparat ima tri 
sonde, s katerimi lahko opravimo tudi orientacijske diagnostične 
postopke pri bolnikih v Enoti za intenzivno terapijo (UZ trebuha, 
pljuč in plevralnih prostorov, mehkih tkiv, žil in srca). To pomeni, 
da je za naše kritično bolne paciente možen diagnostični pregled 
tudi ob postelji v Enoti intenzivne terapije: kardiolog sedaj lahko 
opravi ultrazvočni pregled srca, ki do sedaj pri teh bolnikih sploh 
ni bil možen. Tudi radiologi lahko ob postelji opravijo pregled 
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trebuha, žil, mehkih tkiv. To predstavlja za bolnike veliko prednost, 
saj je njihov transport v EIT velikokrat zelo otežen in nevaren. 

Nakup aparatov sta z donacijo omogočili Tovarna zdravil 
Krka, d.d. in NLB d.d., enota Novo mesto. 

UZ aparat v EIT

Obnova prostorov in nakup digitalnega RTG 
aparata za diaskopijo na radiološkem oddelku
Nov Siemensov digitalni diaskopski RTG aparat v vrednosti 
444.794 € bo pacientom zagotavljal boljšo diagnostiko bolezni 
prebavil, sečil, rodil in skeleta; aparat omogoča izdelavo special‑
nih ortopedskih posnetkov (npr. posnetek celotne hrbtenice in 
posnetek celotne spodnje ekstremitete). Za montažo novega RTG 
aparata je bilo potrebno ustrezno prilagoditi prostor starega CT 
aparata in urediti delovno sobo za odčitavanje in pisanje izvidov 
ter sanitarije za paciente in osebje. V sklopu tega projekta smo 
na RTG oddelku ustrezno prilagodili prostor za obstoječi UZ in 
istočasno pripravili prostor za novi UZ.

Skupna vrednost projekta  nabave aparata in adaptacije prostorov 
je znašala 580.000 €.

Siemensov diaskopski rentgenski aparat na Oddelku 
za radiologijo

 POSODOBITVE V BOLNIŠNICI
V letu 2011 smo poleg zgoraj navedenih pridobitev izvedli še 
naslednje posodobitve: 

dokončanje dveh operacijskih dvoran za potrebe okulistične •	
dejavnosti v skupni vrednosti 182.112,00 €, kar je bolnišnica 
zagotovila iz lastnih sredstev iz leta 2010 in s prispevkom 
Kolpe d.d. Novo mesto v višini 28.000 €, 
klimatizacijo stavb – nabavo in montažo dodatnih klima split •	
naprav v skupni vrednosti 20.000 €, s čimer smo v poletnih 
mesecih reševali problematiko visokih dnevnih temperatur v 
bolnišničnih prostorih, 
ureditev prostorov za vzpostavitev skupne urgentne službe •	
primarne in sekundarne dejavnosti,
izvedbo najnujnejših vzdrževalnih del (sistem varovanja z •	
namestitvami dodatnih vrat v sklopu izboljšanja varnosti 
v bolnišnici, pleskanje prostorov ob menjavi oken v okviru  
energetske sanacije bolnišnice),
sanacijo kirurške ortopedske ambulante v kleti kirurške •	
stavbe,
preureditev bivše okulistične operacijske dvorane za potrebe •	
kirurškega in ORL oddelka,

Obnovljeni prostori za diaskopijo

Novi operacijski prostori Očesnega oddelka
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trenutno poteka obnova prostorov obstoječe kirurške ur‑•	
gence. V prvi fazi bomo zagotovili prostor za reanimacijo, v 
nadaljevanju pa bo sledila adaptacija B‑ambulante, mavčarne 
in vhodne avle s sprejemno‑informacijskim centrom. Projekt 
bo predvidoma v celoti zaključen spomladi leta 2012.

Minister za zdravje Dorijan Marušič je vodstvu bolnišnice čestital 
za dosežke ter napovedal, da čakajo bolnišnice zahtevni časi, ko se 
bodo morale spoprijeti z novimi izzivi, kako bodo svojo dejavnost 
prilagajale potrebam in zahtevam pacientov. V zvezi z gradnjo ur‑
gentnih centrov, na katerega čaka tudi naša bolnišnica, pa je opo‑
zoril, da bodo morale vse bolnišnice vzpostaviti enote po enakih 

standardih, ki jih pripravlja posebna delovna skupina na MZ.

O pomenu novih pridobitev za bolnišnico sta zbranim govorila še 
v.d. strokovnega direktorja bolnišnice Josip Smodej in predstojnik 
Internega oddelka prim. Rafael Kapš.

S priznanjem bolnišnice sta se direktorica Mira Retelj in v.d. stro‑ 
kovnega direktorja Josip Smodej zahvalila donatorjem: g. Jožetu 
Colariču iz Krke, d.d. Novo mesto, ga. Adi Ivanetič Zupanc iz NLB 
in g. Mirjanu Kulovcu iz podjetja Kolpa invest Novo mesto.

Uradni del se je nadaljeval z ogledom obnovljenih prostorov 
bolnišnice in z druženjem ob pogostitvi. 

Gostje v prostorih funkcionalne diagnostike  
kardiološkega odseka

Na ogledu v OIM Internega oddelka

Obisk na novi lokaciji nefrološkega in diabetološkega odseka

Predstojnik Internega oddelka prim. Rafael Kapš in 
dr. Silva Ostojić Kapš v razgovoru z gosti

Prikaz uporabe UZ aparata v OIM

V EIT se skupaj s sponzorji veselijo novega UZ aparata

Moderatorka 
prireditve 
Metoda 
Gorenc

Na 
radiološkem 
oddelku
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Božidar Podobnik

V mesecu septembru 2011 se je končala I. faza energetske sanacije v Splošni bolnišnici Novo 
mesto, ki je trajala od februarja 2011, obenem pa se začenja II. faza, ki bo v smislu motenja 
običajnega delovanja bolnišnice mnogo manj zahtevna. 
V I. fazi so bila opravljena dela na zamenjavi stavbnega pohištva, izolaciji fasade, izolaciji 
podstrešja na kirurški zgradbi in veznem traktu ter zamenjava oken na upravni zgradbi. 
Zaradi bližajoče se ogrevalne sezone so bili na vseh radiatorjih v prostorih bolnišnice zamenja-
ni navadni radiatorski ventili s kvalitetnimi termostatskimi ventili, kar sodi v II. fazo sanacije. 
Projekt je vodil gospod Božidar Podobnik, univ.dipl.inž., vodja službe za tehnično oskrbo in 
energetiko v bolnišnici.

Energetska sanacija kirurške zgradbe

Dela so se pričela na zamenjavi stavbnega 
pohištva. Zamenjanih je bilo 546 pozicij. 
Staro, leseno stavbno pohištvo, ki ni v no‑
benih karakteristikah zadostovalo novim 
energetskim zakonskim zahtevam (PURES 
– Pravilnik o učinkoviti rabi energije v 
stavbah), smo zamenjali z visoko kvalitet‑
nim stavbnim pohištvom proizvajalca 
Kovinoplastike iz Loža. Stavbno pohištvo 
je sestavljeno iz ojačanih plastičnih pro‑
fi lov in s trojno zasteklitvijo, katere fak‑
tor prevodnosti stekla Ug znaša 0,6W/
m2K, faktor prevodnosti celotnega okna 

Uw znaša 0,76W/m2K (faktor prevodnosti 
celotnega starega lesenega okna je znašal 
2,81W/m2K). Vsa okna imajo zamenjano 
notranjo in zunanjo okensko polico ter 
nova senčila. Okvir okenske odprtine je 
z notranje strani dodatno toplotno izo‑
liran. Sistem vgradnje stavbnega pohištva 
je bil izveden po evropsko priznanem RAL 
standardu.
Vzporedno z zamenjavo oken je 
potekala tudi izolacija fasade, ki jo 
je izvajalo podjetje Kolpa invest iz 
Novega mesta. Izolirane je bilo 5. 500m2 
fasade. Tehnologija izolacije, ki je bila 
uporabljena, je sistem prezračevalne 
fasade, ki je na prvi pogled draga 
fasada, tovrstna fasada je približno 10 
odstotkov dražja kot bi bila kontaktna 
fasada (z upoštevanjem vseh stroškov 
in zahtevanimi parametri po PURES‑u), 
medtem ko sta kvaliteta in trajnost 
nekajkrat preseženi. Na mestih, kjer 
tehnološko ni bilo možno izvesti 
prezračevalne fasade, je bila narejena 
kontaktna fasada z identičnimi tehni‑
čnimi karakteristikami. Prezračevalna 
fasada je sestavljena iz 16 cm debele 
kamene volne, preko katere je 
nameščena folija, ki je od zida navzven 
paro propustna, z zunanje strani proti 
zidu pa vodo zaporna. Foliji sledi 7 cm 
zračnega kanala, ki omogoča kroženje 
zunanjega zraka. Končno zunanjo obliko 
fasadi dajejo visokotlačne HPL plošče – 
Kerrock, debeline 8,1 mm, ki je barvno 
homogen. Z izvedeno fasado se je faktor 
toplotne prevodnosti iz 1,22 W/m2K 
zmanjšal na 0,55 W/m2K.

Fotografi ja 1/1: Okna pred zamenjavo…

Fotografi ja 1/2: Okna po zamenjavi

Fotografi ja 2/1

Fotografi ja 2/2

Fotografi ja 3/1
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Ločeno od navedenih del je potekala 
izolacija podstrešja kirurške zgradbe in 
veznega trakta, ki jo je izvajalo podjetje Be‑
grad. Izolacija je bila narejena na površini 
3.500m2. Na obstoječi betonski tlak je bila 
najprej položena folija parne zapore, sledi 
ji talna plošča mineralne volne, debeline 
2x12 cm, na vsem tem pa je nameščen 
še OSB suh leseni tlak, debeline 4 cm. 
Izvedba izolacije je nemoteno pohodna 
in omogoča tlačno trdnost do 30 kpa. Z 
izolacijo podstrešja se je faktor toplotne 
prevodnosti zmanjšal iz predhodnih 2,34 
W/m2K na 0,15 W/m2K.

V času izvajanja izolacije podstrešja se 

Fotografija 3/2 Fotografija 4/1 Fotografija 4/2

Fotografija 5/1 Fotografija 5/2 Fotografija 6/1

Fotografija 6/2

Fotografije od  2/1do 6/2 kažejo izgled 
fasade pred in po izvedbi obnovitvenih del

je pokazalo izredno slabo stanje strešne 
kritine in dela ostrešja na trinadstropnem 
delu kirurške zgradbe, ki ni bila zamenja‑ 
na od novogradnje tega objekta. Zaradi 
velike možnosti puščanja strehe bi bila 
novo položena izolacija v kratkem času 
uničena in nefunkcionalna. Obnovili smo 
del preperelega ostrešja in zamenjali staro 
salonitno streho z novo ESAL streho. Inves‑
ticija v novo strešno kritino je bila v celoti 
financirana iz lastnih sredstev in ne pred‑
stavlja upravičenega stroška ob energetski 
sanaciji.

Zamenjavo navadnih ročnih ventilov s ter‑
mostatskimi ventili na radiatorjih je izva‑

Fotografija 7/1 Fotografija 7/2

Fotografiji 7/1 in 7/2 : Izolacija podstrešja 

jalo podjetje PSP iz Ljubljane. V prostorih 
celotne bolnišnice je bilo na vseh radiator‑
jih zamenjanih 1430 ventilov. Temperatura 
prostora, pri kateri termostatski ventil pre‑
klaplja, je nastavljena po predpisanih nor‑
mativih glede na namembnost prostorov 
in se giblje od 20 do 23ºC, uporabnik pa jo 
lahko spreminja v območju 2ºC.

Celotna dosedanja izvedba investicije  
Energetske sanacije bolnišnice je sofinan‑
cirana s strani Evropske unije in Republike 
Slovenije. Vrednost dosedanjih izvedb 
je znašala 2.230.000 EUR. Nepovratna 
sredstva predstavljajo 90% upravičenih 
stroškov, od tega predstavljajo namenska 
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sredstva Kohezijskega sklada, opredeljena 
v okviru prednostne usmeritve »Energet‑ 
ska sanacija in trajnostna gradnja stavb« 
v okviru Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture za 
obdobje 2007‑2013, razvojne prioritete 
»Trajnostna raba energije« 85%‑ni delež in 
Republike Slovenije v okviru iste prioritete 
15%‑ni delež. Vse financiranje s strani EU 
in RS teče v skladu s podpisano pogodbo 
in predvidenim terminskim planom.

Dosedanja dela so zaradi narave dela 
predstavljala motnjo v delovanju bol‑ 
nišnice. Ob tej priložnosti bi se rad zahva‑ 
lil vsem zaposlenim in vsem uporab‑
nikom bolnišnice, ki so to fazo izvedbe del 
omogočili, da smo jo s skupnimi močmi, 
ponekod z malo več, drugje z nekoliko 
manj napora,  pripeljali do zaključka. Zah‑
vala velja tudi vsem izvajalcem del, ki so 
svoje delo opravili kvalitetno in v dogo‑
vorjenih rokih. Vse izvedene aktivnosti 
bodo  omogočile nižjo porabo energije, 
manjše onesnaževanje okolja in boljše 
počutje uporabnikov in zaposlenih v 
bolnišnici. Kolikšen bo ta prispevek, bo 
v veliki meri odvisno predvsem od vseh 
nas, ki te prostore uporabljamo.

Fotografija 8/1

Fotografija 8/2

Fotografiji 8/1 in 8/2: Termostatski ventili 
po zamenjavi

Prezračevanje prostorov 
z odpiranjem oken
Najbolj razširjena metoda 
prezračevanja prostorov je 
odpiranje oken. Ločimo dol-
gotrajno prezračevanje, kjer 
okna pripremo ali zvrnemo 
v polvertikalni položaj (»ski-
pana okna«) in ostanejo 
priprta večino dneva in noči. 
S tem načinom omogočamo 
1- do 4- kratno izmenjavo 
zraka v prostoru, kar pomeni 
v hladnih dnevih relativno 
veliko izgubo toplotne ener- 
gije. Poleg tega se zaradi 
hladnejšega in manj vlažnega 
zraka znižuje relativna 
vlažnost zraka in povečuje 
gibanje prahu. Podhlajujejo 
se tudi površine v neposredni 
okolici okna. Prezračevanje 
prostorov z delnim odpira- 
njem oken v času ogrevanja 
in hlajenja ni priporočljivo.

Veliko primernejše je krat-
kotrajno intenzivno prezra- 
čevanje prostorov s popolnim 
odpiranjem oken. V enako-
mernih časovnih intervalih 
(npr. vsake 3 ure), ki so odvisni 
od namembnosti prostora in 
drugih zahtev, za kratek čas 
(5 do 10 minut) popolnoma 
odpremo okna. V tem času 
znaša izmenjava zraka med 9 
in 15 krat na uro, kar pomeni, 
da se celotna količina zraka 
zamenja v 4 do 8 minutah.

Viri: Energetska učinkovitost in 
energetska izkaznica stavb,  
poglavje 5/6, stran 11,        
Založba Forum Media d.o.o., 
2010.
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Silva Ostojić Kapš

Uporaba ultrazvoka v  anesteziji  in  
intenzivni  medicini

Uporaba ultrazvočnih aparatur se  je z razvojem tehnologije 
in novih znanj  preselila na številna področja medicine. Še 
pred nekaj leti je bila uporaba ultrazvoka v domeni rent-
genologov, gastroenterologov in kardiologov. Nove teh-
nologije v razvoju ultrazvoka so omogočile, da so apara-
ture postale manjše, prenosne in cenejše, s tem pa tudi bolj 
dostopne drugim medicinskim strokovnjakom.  S tehničnimi 
izboljšavami je slika postala boljša in omogoča tudi prepoz-
navo nežnih struktur, kot so periferni živci. 

Anesteziologi že vrsto let poznamo  pred‑
nosti t.i. regionalnih tehnik anestezije/
analgezije pri operacijah. Regionalna 
anestezija pomeni, da je »uspavana« samo 
ena regija, po navadi spodnja ali zgornja 
okončina, ali pa samo le del nje, tisti del, 
kjer bo potekala operacija. V ta namen iz‑
vajamo tehnike regionalnih blokad glede 
na znanje anatomije in zunanje markacije 
na koži. S posebnimi iglami z električnim 
tokom (»Stimuplex igle«)  iščemo potek 
perifernega živca in ga z lokalnim anes‑
tetikom začasno »uspavamo«. Te tehnike 
so zelo uporabne tudi v kombinaciji s 
splošno anestezijo, zlasti pri operacijah, 
ki so boleče, dolgotrajne in je zaželena 
podaljšana pooperativna analgezija. Ne‑
malokrat so bili bolniki začudeni, zakaj 
so dobili periferno blokado in še splošno 
anestezijo, kot npr. pri operaciji rotatorne 

manšete, kjer je pooperativna bolečina 
dokaj huda, položaj med operacijo pa za 
»budnega« bolnika zelo naporen.  S to teh‑
niko zagotavljamo dobro medoperativno 
analgezijo, ki občutno zmanjša porabo 
anestetikov in analgetikov med anestezi‑

»Mentorski nadzor« pri izvajanju 
ultrazvočne blokade aksilarnih živcev 
(Silva Kapš, dr.med)

nevarnosti, ki se jih  pri t.i. slepih metodah 
najbolj bojimo. 

V takih primerih nastopi prednost upo‑
rabe ultrazvoka pri regionalnih tehnikah: 
z ultrazvočno sondo prepoznamo periferni 
živec in pod kontrolo usmerjamo iglo v 
bližino živca. V tem primeru je zaradi zelo 
natančne pozicije igle potrebna veliko 
manjša količina lokalnega anestetika za 
kvalitetno blokado.  Pozicijo igle ves čas 
kontroliramo, tako da ni dodatnih poškodb 
okolnih tkiv ali živca. Lokalni anestetik 
damo spet pod kontrolo ultrazvoka, kjer 
vidimo, kako anestetik oblije živec in na 
ta način povzroči blokado. 

V strokovni literaturi  že več let opisujejo 
regionalne tehnike blokad pod ultra‑
zvokom.  Omenjeno tehniko že približno 
eno leto izvajamo in uvajamo na našem 
oddelku in lahko se pohvalimo, da smo eni 
prvih v Sloveniji, ki smo začeli z uporabo 
ultrazvoka pri regionalni anesteziji.

Drugo pomembno področje, kjer s pridom 
uporabljamo ultrazvok, je intenzivna me‑
dicina. Pri kritično bolnih je skoraj vedno 
potrebno uvajanje centralnega venskega 
katetra (CVK), ki je pod ultrazvokom veliko 
lažje in za bolnika manj nevarno, kot so 
slepe metode uvajanja CVK po anatom‑
skih markacijah. Ta prednost je toliko bolj 

Multifunkcijski ultrazvočni aparat 
M-turbo SonoSite

Ultrazvočno voden aksilarni blok za 
operacijo zloma podlahtnice (Matej 
Furlan, dr. med)

jo ter izvrstno pooperativno analgezijo, s 
katero zmanjšamo porabo analgetikov po 
operaciji.  Ker bolnika po operaciji ne boli, 
je tudi bolj mobilen, hitreje vstane in je po‑
operativnih zapletov manj.

Tehnika regionalne anestezije z uporabo 
Stimuplex igel je tako imenovana »sle‑
pa« metoda, ki zahteva ogromno znanja 
anatomije, izkušenosti  ter velike volumne 
lokalnega anestetika. Ravno veliki volum‑
ni in nevarnost  intravaskularnega (v žilo) 
dajanja lokalnih anestetikov  z zapleti sta 
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SLOVAR: 

SPLOŠNA ANESTEZIJA: 
bolnika z zdravili uspavata in nadzo‑
rujeta anesteziolog in anesteziološka 
diplomirana medicinska sestra.

REGIONALNA ANESTEZIJA: 
bolniku s posebnimi tehnikami 
»uspavamo« samo tisti del telesa, 
kjer bo potekala operacija.

LOKALNI ANESTETIK: 
zdravilo, ki začasno prepreči prevajanje 
impulzov (tudi bolečinskih) po živcu.

ANALGEZIJA: 
brezbolečinsko stanje.

HIPOTENZIJA: 
znižanje sistemskega arterijskega 
pritiska.

izražena pri bolnikih z motnjami strjevanja 
krvi,  septičnih bolnikih, bolnikih na umet‑
ni ventilaciji  in pri bolnikih, ki potrebujejo 
dializne katetre. 

Ultrazvok uporabljamo tudi za prepoz‑
navo plevralnega izliva in za ultrazvočno 
vodeno punkcijo oziroma drenažo. 

Na Oddelku za anesteziologijo, intenzivno 
medicino in terapijo bolečine smo septem‑
bra 2011 dobili multifunkcijski ultrazvočni 
aparat M‑Turbo, SonoSite. Aparat ima tri 
sonde, s katerimi lahko opravimo tudi 
orientacijske diagnostične postopke pri 
bolnikih v Enoti za intenzivno terapijo 
(UZ trebuha, pljuč in plevralnih prostorov, 
mehkih tkiv, žil in srca). To pomeni, da je 
pri naših kritično bolnih pacientih možen 
diagnostični pregled tudi ob postelji v 
Enoti intenzivne terapije: kardiolog lahko 
opravi ultrazvočni pregled srca, ki do sedaj 
pri teh bolnikih sploh ni bil možen. Tudi 
radiologi lahko ob postelji opravijo pregled 
trebuha, žil, mehkih tkiv. To predstavlja 
veliko prednost za bolnike v Enoti inten‑
zivne medicine, saj je transport naših bol‑
nikov velikokrat zelo otežen in nevaren. 

Za novo pridobitev se zahvaljujemo 
vodstvu Splošne bolnišnice in Tovarni 
zdravil Krka, d. d, ki sta v naših prošnjah 
videli dodano vrednost na naše delo in 
kvalitetno izboljšavo terapevtskih in 
diagnostičnih postopkov za bolnike.

23. 9. 2011 smo na Očesnem oddelku Splošne bolnišnice 
Novo mesto pričeli z zdravljenjem starostne degeneracije 
makule (rumene pege) z zaviralci rastnega dejavnika za en-
dotelij žil. Zdravljenje poteka v okviru raziskave, s katero so 
leta 2006 pričeli na Očesni kliniki. Takšno zdravljenje je v 

Barbara Tratnik Jakljič

Začetek zdravljenja 
starostne degeneracije 
makule z zaviralci 
rastnega dejavnika za 
endotelij žil na Očesnem 
oddelku Splošne 
bolnišnice Novo mesto

Zdravniki, diplomirane medicinske ses‑
tre ter diplomirani zdravstvenik smo se 
pred uvedbo nove metode zdravljen‑
ja  izobraževali  na Očesni kliniki. Na 
oddelku sta bili pred začetkom izva‑
janja novega zdravljenja organizirani  
dve predavanji za  osebje oddelka, kjer 
je bila predstavljena tudi klinična pot 
obravnave in zdravljenja bolnika s sta‑
rostno degeneracijo makule.

Doc. dr. Polona Jaki Mekjavić  

Sloveniji do sedaj potekalo 
le na Očesni kliniki v Lju-
bljani ter na Oddelku za 
očesne bolezni UkC Mari-
bor. Uvedba novega zdrav-
ljenja je plod večletnega 
dobrega sodelovanja s 
strokovnjaki Očesne klini-
ke. Ves čas uvajanja nove 
metode zdravljenja nam 
je bila v veliko pomoč  
zlasti doc. dr. Polona Jaki 
Mekjavić, za kar se ji iskre-
no zahvaljujemo! 

Izvajanje novega zdravljenja nam je bilo 
omogočeno z nabavo optičnega kohe‑
rentnega tomografa (OCT), s katerim lahko 
opazujemo globinsko sliko mrežnice in ET‑
DRS (Early Treatment Diabetic Retinopa‑
thy Study) tablic, ki omogočajo natančno 
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vrednotenje ter spremljanje vidne ostrine 
pri slabovidnih bolnikih. 

KAJ JE STAROSTNA  
DEGENERACIJA MAKULE?
Starostna degeneracija makule je bolezen, 
ki navadno prizadene starejše odrasle in 
vodi v izgubo centralnega dela vidnega 
polja zaradi poškodb mrežnice v makuli. 
Je najpogostejši vzrok slepote pri starost‑
nikih. Lahko močno oteži ali onemogoči 
branje in prepoznavanje obrazov, periferni 
vid pa ostane navadno ohranjen. Bolniki 
tožijo zaradi poslabšanja vidne ostrine, 

Udeleženci predavanja v septembru 
2011  

Glavna medicinska sestra  Očesnega 
oddelka Marta Blažič

ukrivljene slike (metamorfopsije) in izgube 
centralnega dela vidnega polja.

OBLIKE STAROSTNE  
DEGENERACIJE MAKULE
Ločimo suho in vlažno obliko starostne de‑
generacije makule. Suha oblika se kaže 
s pojavom značilnih rumenih depozitov 
(druz) na meji med žilnico in mrežnico. 
Napredovala oblika suhe oblike starostne 
degeneracije je geografična atrofija, pri 
kateri pride do propada čutnic v rumeni 
pegi. Ustreznega zdravljenja zaenkrat še 
ne poznamo, priporoča pa se jemanje vi‑
taminskih dodatkov z luteinom in zeaksan‑
tinom. Bolnikom lahko pomagamo tudi z 
ustreznimi optičnimi pripomočki.

Pri vlažni obliki starostne degeneracije 
makule, ki jo imenujemo tudi eksudativna 
ali neovaskularna  starostna degeneracija, 
pa gre za vraščanje novo nastalih krvnih 
žil iz žilnice v področje pod mrežnico. Te 
žile lahko puščajo serozno tekočino, lipi‑ 
de ali kri, kar povzroči dvig mrežnice in 
na ta način poslabšanje vidne ostrine. Z 
zdravljenjem je treba pričeti čim prej, sicer 
normalno zgradbo mrežnice s časom na‑Metamorfopsija

Izguba centralnega dela vidnega 
polja z metamorfopsijo 

 Izguba centralnega dela vidnega 
polja in kontrastne občutljivosti

domesti brazgotinasto tkivo, kar vodi 
v hudo in nepopravljivo izgubo vida. 
Vraščanje krvnih žil iz žilnice v področje 
pod mrežnico nastaja pod vplivom rast‑
nega dejavnika za endotelij žil (Vascular 
Endothelial Growth Faktor – VEGF), ki je del 
sistema za obnavljanje preskrbe s kisikom. 
Vlažno starostno degeneracijo zdravimo z 
vbrizganjem zaviralcev rastnega dejavnika 
za endotelij žil (anti ‑ VEGF) v steklovino 
prizadetega očesa. Zdravljenje mora 
potekati v aseptičnih pogojih operacijskih 
prostorov. 

V Sloveniji za zdravljenje vlažne starostne 
degeneracije makule uporabljamo regis‑
trirano zdravilo ranibizumab (Lucentis) in 
za intravitrealno rabo še neregistrirani, a 
pogosteje aplicirani in dokazano enako 
učinkoviti bevacizumab (Avastin), ki se 
ga v oftalmologiji zaenkrat lahko upora‑
blja le v okviru raziskav.  Bolnik prejme tri 
zaporedne injekcije zdravila na 4 do 6 ted‑
nov (faza nabora). Temu zdravljenju sledi 
faza vzdrževanja, ko bolnik prejme zdravilo 
le v primeru znakov aktivnosti bolezni. Žal 
so ob zdravljenju z injekcijami ant i‑VEGF 
možni tudi  zapleti, kot sta endoftalmitis 

Normalna zgradba očesa: beločnica - 
zunanja plast, žilnica - srednja plast, 
mrežnica - notranja plast 

Prikaz vbrizganja zdravila  v oko z  
vlažno starostno degeneracijo makule
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in odstop mrežnice, ki lahko povzročita 
hudo poslabšanje vida. V primeru, da bol‑
nik po vbrizganju zdravila v steklovino 
opazi rdečino očesa, bolečino očesa ali 
poslabšanje vidne ostrine, mora takoj 
poiskati pomoč oftalmologa. 

DIAGNOSTIKA
Diagnostika starostne degeneracije 
makule  poteka s pomočjo pregleda 
očesnega ozadja z oftalmoskopom ali 
zadnjo biomikroskopijo. Za natančnejšo 
opredelitev bolezni  uporabljamo optično 
koherentno tomografijo (OCT), fluores‑
ceinsko angiografijo (FA) ter indocianin‑
sko angiografijo (ICGA), bolniki pa lahko 
doma opravljajo samokontrole s pomočjo 
Amslerjeve mreže.

Pri pregledu očesnega ozadja z oftal-
moskopom ali zadnjo biomikroskopijo 
vidimo površino mrežnice s papilo vid‑
nega živca, makulo ‑ rumeno pego in žilje 
mrežnice. Makula je del mrežnice na zad‑ 
njem polu očesa, ki vsebuje rumeni pig‑
ment ksantofil in je odgovorna za centralni 
del vidnega polja.  

Oftalmoskopska slika normalne 
mrežnice

Oftalmoskopska slika mrežnice z 
vlažno starostno degeneracijo v 
makuli

Optična koherentna tomografija (OCT) je 
neinvazivna metoda, ki temelji na različni od‑
bojnosti tkiv za koherentno svetlobo. Sloje 
mrežnice, retinalni pigmentni epitel in del 
žilnice nam prikaže v prerezu, ki je skoraj ena‑
kovreden histološkemu prerezu tkiva.

Fluoresceinska in indocianinska an-
giografija sta invazivni angiografski me‑
todi, pri katerih bolniku v sistemski obtok 
vbrizgamo barvilo (fluorescein ali indo‑
cianin green). To barvilo se razporedi po 
krvnem obtoku, v žilah mrežnice in žilnice 
pa ga zasledujemo s pomočjo kamere za 
slikanje očesnega ozadja (fundus kamere). 
V primeru fluoresceinske angiografije iz 
fundus kamere zaradi ekcsitacijskih  filtrov 
v oko vstopa le modra svetloba. Ta se absor‑
bira v molekulah fluoresceina in jih  spod‑
budi k oddajanju (emisiji) rumenozelene 
svetlobe. Sliko nato beležimo s pomočjo 
zaporednega fotografiranja. Indocianin‑
ska angiografija je podobna angiografska 
tehnika, pri kateri se uporablja barvilo indo‑
cianin green, ki pa ga zaznavamo s pomočjo 
infrardeče video angiografije z uporabo pri‑
lagojene fundus kamere. Indocianin green 
lahko za razliko od fluoresceina  fluoresceira 
tudi skozi pigment in krvavitev in nam na 

 OCT normalne makule

OCT makule z vlažno degeneracijo

ta način omogoča odkrivanje novo nasta‑
lega žilja, prekritega s tanko plastjo krvi ali 
pigmenta.

Bolniki lahko doma spremljajo svojo vid‑
no ostrino tudi s pomočjo Amslerjevega 
testa. To je test, sestavljen iz vertikalnih 
in horizontalnih črt, namenjen za sprem‑
ljanje centralnega dela vidnega polja. Pri 
testu z vsakim očesom posebej opazujemo  
majhno piko v centru mreže. V pri‑ 
meru, da je mrežnica v makuli bolezensko  
spremenjena, črte na mreži postanejo 
ukrivljene ali pa izginejo.

Fluoresceinska angiografija normalne 
makule 

Fluoresceinska angiografija makule z 
vlažno starostno degeneracijo

Amslerjeva mreža 
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Amslerjeva mreža 
kot jo vidi bolnik  z 
vlažno starostno 
degeneracijo 
makule

ZDRAVLJENJE
Z zdravljenjem vlaž‑
ne starostne dege‑
neracije z injekcijami 
zaviralcev rastnega 
dejavnika za endotelij 
žil v steklovino očesa 
lahko upočasnimo ali 
zaustavimo napredo‑
vanje bolezni in na ta 
način pomagamo pri 
ohranjanju kvalitete 
življenja starost‑
nikov. Vsi bolniki z 
vlažno starostno de‑
generacijo so do 
sedaj po opravljenih 
diagnostičnih preiska‑
vah v naši ambulanti 
morali na zdravljenje 
v Ljubljano. Zaradi 
slabovidnosti so bili 
pogosto odvisni od 
prevoza svojcev in pri‑

VMS Cvetka Srpčič in Branko Vrlič, 
dr. med., spec.oftal., po vbrizganju 
Avastina v oko

jateljev, kar je mnoge odvrnilo od dolgotrajnega  zdravljenja, zato 
je uvedba nove metode zdravljenja v naši bolnišnici za bolnike 
iz naše regije velikega pomena. Za naš oddelek pomeni uvedba 
zdravljenja starostne degeneracije makule z zaviralci rastnega 
dejavnika za endotelij žil velik strokovni napredek . 

Zadovoljna ekipa v operacijskih prostorih po uspešno 
opravljenem delu

Helena Medved, Stanka Bojanc

Na travmatološko-ortopedskem odseku 
kirurškega oddelka je v septembru začela 
delovati predoperativna šola, namenjena 
pacientom, ki so predvideni za operativno  
vstavitev kolenske ali kolčne endoproteze. 
Pobudnik predoperativne šole je kirurg 
ortoped Gregor kavčič, v programu pa 
sodelujejo še dipl. med. sestri Helena 
Medved in Stanka Bojanc, ZT Matej Ferlič 
in dipl. fi zioterapevtka Nina kobe.

Predoperativna 
šola za paciente 
na ortopedskem 
odseku

Glavni namen predoperativne šole je edukacija pacientov in 
njihovih spremljevalcev o vrsti operativnega posega, o pripravi 
na poseg, ki poteka še v domačem okolju, o postopku sprejema 
v bolnišnico, neposredni pripravi na operacijo, pooperativnem 
poteku in kontroli bolečine ter zgodnji pooperativni mobilizaci‑
ji. Na ta način vzpodbudi pacienta k sodelovanju pri okrevanju 
in k pozitivnemu pristopu do trenutnega zdravstvenega stanja, 
pri tem pa zmanjša njegove skrbi za obdobje po odpustu, ko 
se vrne v domače okolje k normalnim aktivnostim.

Glavni principi programa so:
večja učinkovitost in kvaliteta zdravljenja,•	
edukacija pacienta,•	
doseganje zastavljenih ciljev,•	
kontrola bolečine,•	
zgodnja mobilizacija / rehabilitacija,•	
planiranje odpusta iz bolnišnice,•	
uporaba primernih kirurških tehnik in implantatov, ki •	
omogočajo zgodnjo mobilizacijo. 

Prednosti programa za paciente:
predoperativno pridobijo informacije glede njihove •	
operacije in rehabilitacije, vključno z možnimi zapleti,
doseganje zastavljenih ciljev, ki so zapisani v dnevniku •	
pacienta (npr. dan 0: posedanje, dan 1: aktivne vaje, 
učenje hoje, antikoagulantna zdravila,... ),
krajša ležalna doba,•	
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manjše bolečine,•	
boljša psihična in fizična priprav‑•	
ljenost pacienta na celotno obrav‑
navo, od predoperativne priprave do 
pozne rehabilitacije.

V tim predoperativne šole so vključeni:
pacient in spremljevalec, ki ga vz‑•	
podbuja in mu pomaga, skupaj 
se udeležita predoperativne šole, 
spremlja ga ves čas rehabilitacije,
ortoped/operater predstavi operativ‑•	
ni poseg in možne zaplete, pacientu 
pokaže vrste implantatov,
diplomirana medicinska sestra •	
predstavi predoperativno pripravo s 
poudarkom na ustreznem prehranje‑
vanju, na skrbi za redno odvajanje in 
skrbi za počitek, opozori na posebno 
pripravo pri jemanju antikoagulant‑
nih zdravil in nesteroidnih antirev‑
matikov ter predstavi pooperativni 
potek, pacienti dobijo napotke za 
ureditev doma, navodila o medika‑
mentozni terapiji,...
srednja medicinska sestra/zdravstve‑•	
ni tehnik paciente seznani z načinom 
sprejema v bolnišnico, z  bivanjem na 
oddelku in hišnim redom v bolnišnici, 
posebej opozori na pomen nadzora 
pooperativne bolečine,
fizioterapevt ga nauči vaj za krepitev •	
mišic, hoje ob opori bergel, opozori 
ga na pomen čimprejšnje mobilizaci‑
je po operativnem posegu in na nje‑
govo sodelovanje, opravi potrebne 
meritve,...

Anesteziolog, farmacevt in delovni tera‑
pevt v programu šole še ne sodelujejo.

Helena Medved med predavanjem Ortoped Gregor Kavčič v razgovoru s 
pacienti

Paciente zanima veliko stvari

Pacienti v predoperativni šoli Naučimo se vaj

Tako izgleda 
del kolčne 
proteze

Usklajevanje terminov

Predoperativne meritve morajo biti 
natančne Učenje vaj za krepitev mišic
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Predoperativna šola poteka v sejni sobi na 
travmatološko‑ortopedskem odseku vsak 
ponedeljek ob 11. uri dopoldne. 

V predoperativno šolo so vključeni pa‑
cienti, ki uspešno opravijo pregled v 
preanesteziološki ambulanti. 

Večja informiranost pacientov pripomore k 
manjšemu strahu pred operacijo, s tem pa 
zagotavlja manjšo bolečino po operaciji, 
krajšo hospitalizacijo in hitrejšo rehabilita‑ 
cijo. Pozitivni odzivi prvih pacientov, ki so 
se udeležili šole in njihovi dobri poopera‑
tivni rezultati so vsem sodelujočim velika 
motivacija za nadaljnje delo. 

Tako pripravimo bergle

Učenje hoje ob opori

Tatjana Remec

Slovenska nacionalna 
presečna raziskava 
bolnišničnih okužb 
(SNPRBO) 2011
V oktobru 2011 poteka enodnevna Slovenska nacionalna 
presečna raziskava bolnišničnih okužb (SNPRBO) 2011. 
Prva je bila izvedena pred 10 leti. 

Slovenska nacionalna presečna 
raziskava bolnišničnih okužb (SN‑
PRBO) poteka v okviru vzpostav‑ 
ljanja slovenske nacionalne mreže 
za epidemiološko spremljanje 
bolnišničnih okužb (MESBO). Koor‑
dinirajo jo na Inštitutu za varovanje 
zdravja Republike Slovenije (IVZ) 
v sodelovanju z Univerzitetnim 
kliničnim centrom Ljubljana in 
Univerzitetnim kliničnim centrom 
Maribor. Za izvedbo raziskave je 
soodgovorna mreža SNPRBO, katere 
člani so koordinatorji zbiranja po‑
datkov v bolnišnicah. Koordinacija 
izvedbe raziskave je sofinancirana 
pri Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije s so‑
financiranjem Ministrstva za zdravje 
(aplikativni raziskovalni projekt L3‑
2345). Slovenske bolnišnice sodelu‑
jejo z zbiranjem podatkov v okviru 
redne dejavnosti epidemiološkega 
spremljanja bolnišničnih okužb, ki 
je obvezno po Zakonu o nalezljivih 
boleznih (Ur. l. RS št. 33/06) ter 
Pravilniku za pripravo in izvajanje 
programa preprečevanja in obvla‑
dovanja bolnišničnih okužb (Ur. l. 
RS št. 74/99 in Ur. l. RS št. 10/11).

Raziskava poteka v okviru evropske 
presečne raziskave okužb, poveza‑
nih z zdravljenjem in uporabo pro‑
timikrobnih zdravil v bolnišnicah za 
akutno oskrbo (v angl.: Point preva‑
lence survey of health‑care‑associ‑

ated infections and antimicrobial use in 
European acute care hospitals), ki jo koor‑
dinira Evropski center za preprečevanje 
in obvladovanje bolezni (v angl.: Euro‑
pean Centre for Disease Prevention and 
Control – ECDC) v skladu s priporočilom 
Sveta Evropske unije za vzpostavitev 
nacionalnih sistemov epidemiološkega 
spremljanja okužb, povezanih z zdravlje‑ 
njem, in priporočilom za redno izvajanje 
presečnih raziskav na nacionalnem nivoju 
(Priporočila Sveta Evropske unije o varnos‑
ti pacientov, vključno s preprečevanjem 
in nadzorom okužb, povezanih z zdravst‑
veno oskrbo, 2009/C 151/01).

Cilji SNPRBO so med bolniki, hospi‑
taliziranimi v sodelujočih slovenskih 
bolnišnicah za akutno zdravljenje na 
dogovorjeni dan v oktobru 2011:
1. oceniti skupno breme (prevalenco) 

vseh BO in posameznih vrst BO (glede 
značilnosti bolnikov, bolnišnic, vrste 
oddelkov in specialnosti zdravnikov);

2. opisati mikroorganizme, ki povzročajo 
BO  in za nekatere bakterije oceniti    
delež odpornih proti določenim an‑
tibiotikom;

3. opisati značilnosti bolnikov in njihovo 
izpostavljenost zunanjim dejavnikom 
tveganja (invazivnim postopkom) ter 
opredeliti dejavnike, povezane z BO;

4. opisati uporabo protimikrobnih 
zdravil (glede učinkovin, indikacij in 
uporabe pri različnih okužbah);

5. oceniti nekaj strukturnih in pro‑
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cesnih kazalnikov glede prepre‑
čevanja in obvladovanja BO na 
nivoju bolnišnic (npr. število 
medicinskih sester, ki se posvečajo 
problemu BO, porabo alkoholnih 
razkužil za roke);

6. oceniti delež bolnikov, ki so bili ob 
sprejemu kolonizirani z mikroorga‑
nizmi, odpornimi proti protimikrob‑
nim zdravilom, delež bolnikov, ki so 
se med hospitalizacijo kolonizirali 
z mikroorganizmi, odpornimi proti 
protimikrobnim zdravilom in delež 
bolnikov z okužbami z mikroorga‑
nizmi, odpornimi proti protimik‑
robnim zdravilom; 

7. posredovati rezultate tistim, ki 
jih potrebujejo na ravni bolnišnic 
in nacionalni ravni, z namenom 
prispevati k boljšemu zaveda‑
nju problema BO, opredelitvi bolni‑
šničnih in nacionalnih problemov 
ter določanju prednosti pri prepre‑
čevanju in obvladovanju BO; 

8. v okviru vzpostavljanja MESBO 
prispevati k izboljšanju epide‑
miološkega spremljanja BO v slo‑
venskih bolnišnicah s ponavljajočimi 
se standardiziranimi presečnimi 
raziskavami. 

Opredeljeni cilji so usklajeni s cilji ev‑
ropske raziskave.

Metode zbiranja podatkov v SNPR‑
BO so skladne z metodami evropske 
raziskave in tudi delno usklajene z 
metodami prve slovenske nacionalne 
enodnevne presečne raziskave BO, ki 
smo jo izvedli leta 2001. Tako bodo naši 
rezultati primerljivi z rezultati drugih 
držav članic EU in delno tudi z rezultati 
slovenske raziskave iz leta 2001.

V bolnišnicah bodo anketarji podatke 
zbirali v oktobru 2011. Na posameznem 
oddelku morajo podatke zbrati v enem 
samem dnevu. Celotno obdobje zbi‑
ranja podatkov v posamezni bolnišnici  
ne sme preseči treh tednov. 

Irena Hočevar 

Naloge prehranskega tima so:

Prehranska podpora 
hospitaliziranih bolnikov

Prehrana hospitaliziranega pacienta je pomemben del 
v procesu zdravljenja, a je po rezultatih raziskav zadnjih 
let ne glede na starost ali vrsto obolenja približno 40% 
pacientov v bolnišnicah podhranjenih. Med hospitalizaci-
jo se prehransko stanje pacientov pogosto še poslabša, 
njihovi prehranski problemi niso nikjer zabeleženi in tudi 
komunikacija med člani tima je slaba, tako da ima le malo 
pacientov ustrezno prehransko obravnavo. Tega problema 
se že nekaj časa zavedamo tudi v naši bolnišnici, zato je bil 
kot prvi korak k preprečevanju in zdravljenju podhranje-
nosti pacientov 6. oktobra ustanovljen prehranski tim.

Članice prehranskega tima

sodelovanje pri oblikovanju preh‑•	
ranskih standardov in protokolov 
hranjenja,
sodelovanje pri pregledu vseh •	
obstoječih diet in uskladitev le‑teh 
s prehranskimi smernicami,
sodelovanje pri oblikovanju speci‑•	
fi kacije enteralne prehrane za prip‑
ravo dokumentacije za javni razpis,
obveščanje oddelkov/odsekov o no‑•	
vostih in spremembah na področju 
prehrane in enteralne prehrane,
uvajanje prehranskega presejanja •	
na bolniških oddelkih,
vpeljava prehranske obravnave na •	
oddelkih,     

širjenje zavesti med zaposlenimi o •	
pomenu dobre prehranjenosti pa‑
cientov,
priprava izobraževanj s prehranskimi •	
vsebinami,      
izvedba enodnevne presečne študije •	
»Nutrition Day«,
posredovanje in reševanje prehranskih •	
problemov hospitaliziranih pacientov 
in težav pri uvajanju prehranske pod‑
pore prehranskemu timu,
predlaganje možnih ukrepov za •	
reševanje problemov v zvezi s preh‑
ransko podporo pacientov in
povezovanje z drugimi člani prehran‑•	
skega tima. 
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Članice prehranskega tima so: Barbara Špilek, dipl.m.s., An‑
dreja Žnidaršič, dipl.m.s, Alenka Oberč, dipl.m.s., Danica Lukšič, 
dipl.m.s., Marija Lokar, ZT, Helena Konda, dipl.m.s., Rozi Pucelj, 
dipl.m.s., Bernarda Bobič, dipl.m.s., Jožica Hudoklin, dipl.m.s., 
Marjetka Dolušić, dipl.m.s., Milena Žulič, dipl.m.s., Milena 
Drnovšek, dipl.m.s., Mojca Avguštin, dipl.m.s., Renata Primc, 
dipl.m.s., Gordana Rožman, dipl.m.s., Nastja Knavs, dipl.m.s., 
Marija Pezdirec, dipl.m.s., Maja Janežič, dipl.m.s., Zdenka  
Gorenc, SMS,  Mojca Bašelj, ZT, Lea Mede, ZT, Lučka Kosec, dr. 
med., spec. anesteziologije in reanimatologije, Irena Sedej, univ.
dipl.inž.živil.tehnologije in mag. Irena Hočevar.

Za vodjo prehranskega tima je bila imenovana ga. Irena Sedej, 
prehranska svetovalka, za njeno namestnico pa mag. Irena 
Hočevar, vodja prehrambene službe.

Prva večja aktivnost prehranskega tima bo organizacija eno‑ 
dnevne presečne študije »Nutrition Day,« ki 

bo potekala 10.11.2011. V naši bolnišnici 
bo študija izvedena na štirih odsekih: na 

gastroenterološkem odseku (Milena Žulič), 
nevrološkem odseku (Renata Primc), 
urološkem odseku (Nastja Knavs), visce‑ 
ralnem odseku (Jožica Hudoklin), in v 
EIT anesteziološkega  oddelka (Lučka 
Kosec). Pri izvedbi študije bo sodelo‑ 
valo tudi 8 študentov Visoke šole za 

zdravstvo Novo mesto, koordinatorica pa 
bo Irena Hočevar. 

aktualno

Članice prehranskega tima

Irena Sedej in Irena Hočevar

Irena Sedej, vodja 
prehranskega tima

Reorganizacija dela sindikalne pisarne
V vodstvu sindikata želimo izboljšati stike s svojimi člani, 
vzdrževati dobre medsebojne odnose, se pogovoriti o do‑
brih in slabših delavnih razmerah, reševati morebitne prob‑
leme, sprejemati pobude in predloge članov za naše delo, ...  
Zato smo se odločili za reorganizacijo dela sindikalne 
pisarne.

Novi delovni čas sindikalne pisarne: 
vsak dan od 13.00 - 15.00 (ga. Majda Šoln Stojanović), •	

v sredo, četrtek in petek vam je od 7.30 – 14.30 na •	
voljo predsednica sindikata ga. Breda Benkič.

Elektronsko komuniciranje
Ker hočemo urediti elektronsko komuniciranje z vami, vas 
pozivamo, da nam posredujete svoje e‑mail naslove na tele‑
fon 697 ali na e‑mail: breda.benkic@gmail.com. Tako boste 
sproti obveščeni o aktualnih dogodkih.

Ugodnosti, ki vam jih nudi članstvo v SZSVS
pomaga vam pri uveljavljanju vaših pravic iz delovnega •	
razmerja,
nudi vam brezplačno pomoč pri reševanju problemov •	
na delovnem mestu,
pri sindikalnih zaupnikih dobite naše glasilo Obtok, v •	
katerem so koristne informacije o vaših osebnih in naših 
skupnih naporih za dosego ciljev,
neposredno lahko sodelujete pri dograjevanju kolek‑•	
tivne pogodbe in se vključite v nadaljnja pogajanja o 
pogojih in ceni vašega dela,
omogoča enakovredno sodelovanje v organih sindikata •	
v vseh oblikah delovanja le‑tega,
s člansko izkaznico lahko uveljavljate popuste v večjih •	
slovenskih zdraviliščih, na nekaterih smučiščih in na 
morju,
pomaga pri reševanju gmotnega položaja zaposlenih, •	
po kolektivni pogodbi,
omogoča najem kratkoročnega kredita iz sredstev •	
sindikalne članarine, dolgoročnega kredita pri Delavski 
hranilnici in dodatno varčevanje naših članov,
omogoča cenejši nakup smučarskih, kopaliških in •	
gledaliških vstopnic,
omogoča obiskovanje moške ali ženske rekreacije ter •	
izletov,
zagotavlja prispevek ob smrti svojca,•	

Breda Benkič

Novosti za člane Sind ikata 
zdravstva in socialne ga varstva 
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Novosti za člane Sind ikata 
zdravstva in socialne ga varstva

svojemu članu se sindikat zahvali ob •	
upokojitvi,
v sindikalni pisarni vam nudi vsako‑•	
dnevno svetovanje in pomoč.

Smo enovit sindikat vseh poklicev, de‑
lamo za vsakega svojega člana, za vsako 
poklicno skupino in dejavnost. In za za‑
poslene. Zato vas vabimo, da se nam 
pridružite! 

Anica Ribič

MAJO PODKRAJŠEK

Gospa Podkrajšek, ste doktorica medicine, specialistka radiologije, docent-
ka. Kako se je odvijala vaša poklicna pot po končanem študiju medicine?

Po končani Medicinski fakulteti sem delala eno leto kot zdravnica splošne prakse 
v ZD Ljubljana. Nadomeščala sem zdravnike na oddaljenih lokacijah ZD Vič, kot 
so npr. Velike Lašče in Polhov Gradec. Že leta 1990 sem dobila specializacijo iz 
radiologije, zaposlila sem se na Kliničnem inštitutu za radiologijo (KIR) Univer‑
zitetnega kliničnega centra in 1994 naredila specialistični izpit. Do leta 1997 sem 
delala na KIR v UKC, v glavnem na ultrazvočni diagnostiki, kasneje pa sem bila 11 
let zaposlena na Radiološkem oddelku Onkološkega inštituta, kjer sem se ukvarjala 
s trebušno diagnostiko in diagnostiko dojke. Leta 2008 sem prevzela mesto vodje 
trebušne diagnostike na KIR v UKC,  leta 2010 pa sem se zaposlila v vaši bolnišnici. 
Na Onkološkem inštitutu sem leta 1997 zagovarjala doktorsko disertacijo z naslo‑
vom »Ultrazvočna preiskava pazduhe pri zamejitvi bolezni bolnic z rakom dojk«. 
Od leta 2009 sem docentka za področje onkologije in radioterapije, predavam 
pa še na  Zdravstveni fakulteti v Ljubljani in na doktorskem študiju Medicinske 
fakultete v Ljubljani.

Poznamo vas kot veliko strokovnjakinjo v radiologiji, posebno na področju 
diagnostike trebušnih organov. To področje je zelo obširno, saj zajema diag-
nostiko  gastroenterologije, urologije, ginekologije in sega tudi subspecialno 
– na področje pediatrije. Izvajate CT, MRI in ultrazvočne preiskave, tudi UZ 
vodene punkcije. Na radiološkem oddelku ste vpeljali nekatere nove pre-
iskavne metode. Ali nam jih lahko malce podrobneje predstavite?

V svojem življenju sem se največ ukvarjala z diagnostiko bolezni v trebuhu. Takoj 
po opravljenem specialističnem izpitu sem tri leta delala na ultrazvočni diagnos‑
tiki Kliničnega oddelka za radiologijo v UKC. Na Onkološkem inštitutu sem delala  
poleg ultrazvočnih preiskav tudi preiskave z računalniško tomografi jo in magnetno 
resonanco ter vse vrste punkcij. Prvi v Sloveniji smo začeli uporabljati ultrazvočno 
kontrastno sredstvo druge generacije Sonovue, o dosežkih sem poročala na 
mednarodnem ultrazvočnem kongresu v Portorožu že leta 2005. Ko sem se leta 2008 
ponovno zaposlila na Univerzitetnem kliničnem centru, smo prvi v Sloveniji začeli z 
magnetno resonančno enterografi jo (preiskavna metoda za ozko črevo). To metodo 
smo izpopolnili v Splošni bolnišnici Novo mesto. V novomeški bolnišnici imamo zelo 
močno abdominalno diagnostiko, saj smo eni redkih, ki v Sloveniji izvajamo mag‑
netno resonančne preiskave vseh trebušnih organov, tudi tiste bolj komplicirane, 
kot je npr. MR preiskava ozkega črevesa pri bolnikih s Crohnovo boleznijo. Veliko se 
ukvarjamo z MR prostate in MR urografi jo, čaka nas še dinamičen prikaz medenice 
za diagnostiko bolezni, ki so posledica slabe (insufi cientne) medenične prepone.

Na UZ področju izvajamo tudi citološke punkcije in preiskave z ultrazvočnim kon‑

Predstavljamo vam doc. dr. 

konec preteklega leta se je v naši bolnišnici zaposlila doc. 
dr. Maja Podkrajšek, doktorica medicine, specialistka radi-
ologije. Da bi jo bolje poznali vsi zaposleni v bolnišnici, sva 
opravili kratek pogovor.
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trastnim sredstvom. Na CT področju smo uvedli nizkodozno CT 
preiskavo trebuha pri urgentnih bolnikih, trudimo se tudi, da bi 
postali učna baza za specializante radiologije.

Delali ste v dveh vodilnih zdravstvenih zavodih v naši državi, 
to sta Univerzitetni klinični center in Onkološki inštitut v 
Ljubljani. Kako bi opisali razliko glede preiskavnih metod, 
opreme, kadrovske zasedbe in organizacije dela med tema 
dvema ustanovama in našo bolnišnico?

Zagovarjam organsko usmerjene radiologe, na primer take, ki 
poznajo trebušne bolezni in uporabljajo aparate (UZ, CT, MR) 
kot sredstva za najhitrejši dostop do prave diagnoze, za raz‑
liko od  »na aparat usmerjenih« radiologov, na primer takih, ki 
celo življenje izvajajo le UZ preiskave. Smatram, da v kolikor 
znaš morfološko ugotoviti bolezen, lahko bolj enakovredno 
komuniciraš s klinikom. V terciarnih ustanovah se tak način 
dela šele uvaja, ker so vse spremembe zaradi velikosti sistema 
bolj počasne, pa tudi politike je tam preveč, zato je selekcija 
negativna. Kadrovska zasedba glede zdravnikov na našem od‑ 
delku je res problematična, a mislim, da bo z uvedbo modernih 
tehnologij, predvsem magnetne resonance in računalniške to‑
mografije ter organske usmeritve delovno mesto bolj zanimivo 
za radiologe. V kolikor bi dodali še malo raziskovalnega dela 

(imamo vse pogoje, da postanemo klinični oddelek za radi‑
ologijo), bi mlajši raje prihajali.

Pri nas ste že dobro leto, utrip naše bolnišnice vam je 
poznan. Kaj vidite pri nas dobrega, kar moramo ohraniti 
in negovati, kaj pa je tisto, kar bi bilo potrebno izboljšati, 
spremeniti? Ali morda opažate kakšne spremembe od vaših 
prvih dni pri nas pa do danes?

Meni osebno je delo v naši bolnišnici v veliko veselje. Ljudje so 
odprti, odnosi so vzorni, delamo veliko novega, vlada zelo pozi‑
tivno ozračje in vsi so pripravljeni pomagati. Kar se tiče našega 
odddelka, bodo sigurno potrebne kadrovske okrepitve, sicer pa 
je oddelek lep, obnovljen, aparati so dobri.

Imate veliko izkušenj, ki ste si jih nabrali tudi pri vašem 
strokovnem delu in izobraževanju v tujini. Kaj dobrega ste 
videli zunaj, kaj bi se dalo prenesti k nam oziroma kaj bi bilo 
dobro pri nas spremeniti?

Zmotno je misliti, da je v tujini vse bolje kot tukaj. Bila sem na 
praksi v Severni Nemčiji, še v času službovanja na Onkološkem 
inštitutu, pa sem videla, da so onkološki oddelki kar pomešani 
po različnih bolnicah. V Ameriki so določene inštitucije vrhun‑
ske in »furajo modo« celemu svetu, druge pa imajo slabo orga‑
nizacijo in stroko. Na našem oddelku se sigurno dela kvalitetno, 
organizacija je kljub izrazitemu pomanjkanju zdravnikov dobra. 
Slovenija ima prednost, ker se skoraj vsi poznamo.

Radiološka diagnostika se s podporo računalništva in in-
formatike bliskovito razvija. Kakšen je vaš pogled na razvoj 
in prihodnost radiologije?

Ker sem dinamična oseba, zelo pozdravljam informatiko, ki olajša 
delo. Z radiološkim informacijskim sistemom je delo za zdravnika 
lažje, ker imaš na voljo več informacij, lahko raziskuješ, seveda 
je potrebno izboljšati sisteme za varovanje podatkov pacien‑
tov. Tehnološki napredek v radiologiji pa je vezan na materialna 
sredstva. Navadno so nove metode in aparature bolj prijazne 
za bolnika in lažje za diagnostika, zato mislim, da je potrebno 
kljub  finančni situaciji namenjati sredstva za razvoj, morda iz 
samoplačniških preiskav?

Kakšna pa je vaša vizija o vlogi in pomenu radiološke di-
agnostike v odnosu do drugih strok v naši bolnišnici?

Zagovarjam stališče, da naj delajo preiskave zdravniki, ki imajo 
največ izkušenj z njimi, ni nujno, da so to vedno radiologi. Glede 
radiologije pa menim, da ima perspektivo, če se bo usmerila na 
organsko radiologijo namesto radiologije aparatov, kajti vsak 
klinik rad komunicira z radiologom, ki mu pomaga pri celovitem 
reševanju problema.

Doc. dr. Podkrajškova dela pri nas dva dneva in pol v ted-
nu. Znana je po veliki delovni vnemi in predanosti dobremu 
delu, zna prisluhniti našim težavam in nam jih tudi pomaga 
reševati. Kljub velikim obremenitvam in zasedenosti nikoli ne 
izpusti prijaznega pozdrava in nasmeha.

Doc. dr. Maja Podkrajšek
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Luka Ficko

Akreditacijska presoja po 
standardu DNV-NIAHO
V mesecu juniju je bila v Splošni bolnišnici Novo mesto izvedena predakreditacijska presoja po standardu DNV‑
NIAHO. Štiričlanska presojevalska ekipa iz Združenih držav Amerike je v bolnišnici v dveh dneh pregledala oziroma 
se seznanila z našimi procesi dela. Predmet predakreditacijske presoje  so bila  štiri področja: zdravljenje, zdravstvena 
nega, splošni del, ki obsega sisteme vodenja kakovosti v bolnišnici, ekonomski del, kadrovski del in vodenje, četrto 
področje pa je bilo področje fi zičnega okolja in protipožarna varnost. Njihove ugotovitve nam bodo pomagale 
izboljšati oziroma optimizirati naše delo v prihodnje.

Akreditacijska presoja za Splošno bolnišnico Novo mesto je napovedana za 7., 8. in 9. november letošnjega leta. 

Pogovor s predstojnikom Internega oddelka Ogled na lokaciji

Predstavitev projekta Člani akreditacijske komisije

Fotografi je Marija Trenz
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V vaji so sodelovali zaposleni na oddelku, Gasilsko reševalni 
center (GRC) Novo mesto, Prostovoljno gasilsko društvo 
(PGD) Šmihel, podjetje Globalno varnostni servis d. d. 
(GVS), delavci Službe za čiščenje, transport in kurirska dela 
(SČTKD), dijaki 4. letnika Srednje zdravstvene in kemijske 
šole (SZKŠ) Novo mesto in bolnišnični receptorji.

O času in namenu vaje smo obvestili Regijski center za 
ovbveščanje (ReCO), policijo in službo GVS. Širše javnosti o 
vaji nismo obveščali, ker je šlo za učno uro znotraj SB NM. 

Potek vaje
 Okrog 13. 45 je oseba na ginekološko porodniškem 

oddelku zaznala dim na hodniku, ki je prihajal iz bol‑
niške sobe št. 10. Ko je prišla do bolniške sobe, je opazila 
požar na žimnici v sobi in ocenila, da se je požar že preveč 
razvil, da bi ga bilo mogoče pogasiti z ročnimi gasilnimi 
aparati. Zato je takoj aktivirala najbližji ročni javljalnik 
požara in obvestila še ostalo osebje na oddelku.

 Receptor je po preverjanju alarma na oddelku poklical 
GRC Novo mesto, GVS in SČTKD.

 Osebje oddelka je „izključilo” elektriko in medicinske 
pline na oddelku in s pomočjo SČTKD začelo horizon‑
talno evakuacijo po oddelkih, ki so na istem nivoju.

 Po približno petih minutah so na kraj požara prišli gasilci 
GRC Novo mesto in PGD Šmihel. Le‑ti so začeli z gašenjem 
požara in evakuacijo oseb, ki so ostale ujete v sobi. 

 Še tri minute kasneje so prišli interventi GVS, ki so 
pomagali pri evakuaciji in zavarovali kraj požara. 

 Ob 14.15 je bil požar pogašen, vse osebe pa evakuirane 
na varno mesto.

Zaradi varnosti so paciente “zaigrali” dijaki 4. letnika Sred‑
nje zdravstvene in kemijske  šole Novo mesto, nekaj sob, v 
katerih so bile rizične pacientke, pa je bilo označenih in v 
njih gasilci niso vstopali.

Ponovno se je izkazalo, da so vaje v takšni obliki potrebne 

Luka Ficko Fotografi je Marija Trenz

Priznanje Republike 
Slovenije za 
Poslovno odličnost 
(PRSPO) za leto 2011
Splošna bolnišnica Novo mesto že več kot 10 let sodeluje v projek‑
tu »Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO)«, 
ki je najvišje državno priznanje v okviru nacionalnega programa 
kakovosti Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti 
proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata raz‑
voja znanja in inovativnosti. 

Konec meseca septembra nas je obiskala 6 članska ekipa pre‑
sojevalcev in 2 razsodnika. Opravili so temeljite razgovore z no‑
silci procesov, vodji služb, nekaterimi predstojniki oddelkov in 
naključno izbranimi glavnimi medicinskimi sestrami. V razgovore 
so vključili tudi veliko zaposlenih vseh profi lov v Splošni bolnišnici 
Novo mesto. Pohvalili so kooperativnost zaposlenih v bolnišnici in 
njihovo pripadnost 
bolnišnici. Rezultati 
ocenjevanja v pro‑
cesu PRSPO bodo 
objavljeni v mesecu 
novembru.

Zunanji presojevalci

Kakšni bodo rezultati?

Skupni sestanek

Aleš Krajšek

Evakuacija in reševanje na ginekološkem oddelku
V petek, 30. 09. 2011, smo na ginekološko 
porodniškem oddelku izvedli vajo eva-
kuacije in reševanja. Namen vaje je bil pre-
verjanje odziva zaposlenih in pacientov ob 
alarmu, preverjanje pripravljenosti zapos-
lenih na izvedbo evakuacije, preverjanje 
odzivnosti in sodelovanje sodelujočih.
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Evakuacija in reševanje na ginekološkem oddelku

tako za zaposlene kot tudi za gasilce. Zaposleni na oddelku so se 
pred vajo o njej pogovarjali in sami pri sebi preigravali različne 
scenarije. S tem so se podrobneje seznanjali s postopki ob mo‑
rebitnih resničnih nepredvidenih situacijah. Gasilci pa so tako 
spoznali še en del naše bolnišnice in njene posebnosti.

Z gotovostjo lahko trdim, da je vaja, kljub manjšim zapletom in 
nerazumljivemu obnašanju nekaterih naših zaposlenih, uspela 
in dosegla svoj namen.

Na koncu bi se za sodelovanje rad 
zahvalil kolektivu ginekološko po‑
rodniškega oddelka, vsem zunanjim 
sodelujočim, predvsem pa g. Janezu 
Mikliču in g. Luki Piku iz GRC Novo 
mesto, ga. Mirjam Gradecki, dr. med., 
predstojnici ginekološko porodniške‑
ga oddelka in neutrudni ga. Darinki 
Horvat, dipl. med. ses., glavni medi‑
cinski sestri ginekološko porodniške‑
ga oddelka, seveda pa tudi dijakom 
4. letnika SZKŠ Novo mesto, ki so pre‑
pričljivo odigrali bolnike.

G. Luka Piko

Dijakinje kot pacientke Dogovor o poteku akcije

Priprava na 
evakuacijo

      “Gasilci smo in 
   pogasimo vse,  
kar je v ognju ...”

Gasilci so 
prispeli

Na 
požarni 

poti
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Tekst in fotografi je: Peter Hudoklin

Brescia ni popotniška meka, ima pa lepo mestno jedro in grad, ki 
kraljuje na vzpetini nad mestom.

Od gospodarskih dejavnosti  tu prednjači težka industrija, ki je je sedaj 
vse manj, mesto pa je znano  po tovarni orožja Beretta. Iz Brescie izha‑
jajo Camillo Golgi, ki je 1906 prejel Nobelovo nagrado za medicino, 
papež Pavel VI., ki je papeževal od 1963 do 1978, Giacomo Agostini, 
večkratni zmagovalec svetovnega pokala med motoristi, Andrea Pirlo, 
nogometaš in slavni košarkaški trener Sergio Scariolo.

Klinika, ki sem jo obiskal, ima prostore v zgradbi iz obdobja pred 2. 
svetovno vojno. Otorinolaringološko dejavnost opravljajo na dveh 
oddelkih, prvi je namenjen otroški otorinolaringologiji, drugi pa 
težavam odraslih. Obe enoti sta prostorsko in kadrovsko popolnoma 
samostojni in ločeni.

December v BRESCII
V decembru 2010 sem  na priporočilo 
dr. Lanišnika iz UkC Maribor  mesec dni 
specializacije iz otorinolaringologije 
opravljal Brescii v Italiji.
Brescia je mesto, ki leži približno 40 km 
zahodno od nam bolj poznanega Gard-
skega jezera in kakih 100 km vzhodno 
od Milana, ki je največje mesto v pokra-
jini Lombardija,  Brescia pa je drugo 
največje mesto Lombardije in šteje okoli 
200.000 prebivalcev. Mesto je na istem 
področju stalo že v antiki in je nosilo 
ime Brixia.

Kroženje v okviru programa specializacije 
sem opravljal na oddelku za odrasle, ki šte‑
je 80 postelj, od tega jih je za vikend vsaj 
30 prostih. Imajo 3 operacijske dvorane. 
Za paciente skrbi 12 specialistov in do 7 
specializantov, ki na kliniki lahko odkrožijo 
celoten program specializacije. Ta traja 4 
leta, po nepisanem pravilu praktično vsi po 
zaključku odidejo na delo drugam, čeprav 
si skoraj vsi želijo ostati, kjer so se speciali‑
zirali. Za primerjavo: naša specializacija tra‑
ja 6 let. Na tem mestu se vedno vprašam: 
“A smo zato toliko boljši, bolj izobraženi in 
izkušeni, ali samo toliko starejši?”

Z operacijami bolezni ušes se praktično 
skoraj ne ukvarjajo, napravijo le do 50 
tovrstnih operacij letno, je pa res, da imajo 
v Piacenzi, ki je približno 100 km oddaljena 

Dr. Peter Milad (levo) iz Kaira, prof. dr. P. Nicolai (v 
sredini) s sodelavcema, dr. Peter Hudoklin  (desno)

Grad v Brescii
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od Brescie center, ki je specializiran prav za 
operacije ušes.

Glavnino dela v operacijski dvorani odpade 
na bolezni nosu in obnosnih votlin ter tu‑
morje glave in vratu. Direktor klinike in hkra‑
ti vodja katedre prof. Piero Nicolai je priznan 
otorinolaringolog, ki se ukvarja predvsem s 
kirurgijo nosu in obnosnih votlin. Sodeloval 
je tudi pri pripravi smernic za endoskopsko 
obravnavo tumorjev nosu in obnosnih vot‑
lin, ki so bile objavljene v suplementu revi‑
je Rhinology. Za bolezni nosu in obnosnih 
votlin ter tumorje glave in vratu je klinika v 
Brescii tako imenovani referenčni center.

V času mojega dela na kliniki so operirali 
bolnike iz celotne Italije in tudi tujce. Ravno 
na dan mojega prihoda v Brescio so operi‑ 
rali 12 ‑ letnika iz Slunja (Hrvaška) zaradi ju‑
venilnega angiofibroma, zaradi iste težave 
pa kmalu zatem še fanta z Madagaskarja. 
Endoskopsko so operirali tudi gospo iz Be‑
lorusije zaradi fibrozne displazije zgornje 
čeljustnice.

V eni izmed operacijskih dvoran praktično 
vsak dan operirajo tumorje glave in vratu.

Pri približno 70 pacientih letno nastalo vrzel 
krijejo z režnjem, ki je lahko vezan ali prost. 
Operirajo tudi ščitnico in žleze slinavke.

Zdravniki klinike sodelujejo tudi z različnimi 
proizvajalci medicinske opreme in le‑to tes‑
tirajo, svetujejo pri izboljšavah in pomagajo 
pri razvoju novih inštrumentov. Svoje zna‑ 
nje širijo na različnih kongresih in delavnicah, 
ki se jih udeležujejo in organizirajo. Pogosto 

objavljajo članke v strokovnih revijah.

Kroženje v Brescii ocenjujem kot pomem‑
ben korak v času moje specializacije, saj 
sem se tako srečal s kirurgijo, ki zaenkrat 
presega meje operiranja, ki sem ga videl 
ali izkusil v Sloveniji. Ugotovil sem, da so 
strukture za mejami, ki so nam iz vsako‑ 
dnevnega dela dobro znane, obvladljive, 
vendar ob predpostavki dobre kirurške 
tehnike, s primernim inštrumentarijem in 
z natančno pripravo pacienta ter seveda 
tudi kirurga na načrtovan poseg.

Želim si, da bi se takih in podobnih 
izobraževanj še lahko udeleževal, da bi z 
novimi znanji in izkušnjami s sodelavci ORL 
oddelka v Novem mestu kirurgijo nosu in 
obnosnih votlin še izboljšali oz. pripeljali na 
še višji nivo.

Insturmentarij za operacijo obnosnih votlin

Prof.dr. Nicolai med operacijo

Spedali Civili Brescia
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Celostna obravnava pacienta,obolelega 
za rakom grla in vratu
27. maja letos je v Mariboru potekalo drugo strokovno izobraževanje Sekcije MS in ZT v oto-
rinolaringologiji z naslovom Celostna obravnava pacienta, obolelega za rakom grla in vratu. 
Strokovno izobraževanje je bilo razdeljeno v dva sklopa, v prvem so bila strokovna predava- 
nja na omenjeno temo, v drugem pa učne delavnice.

G. Primož Levart, dr. med., se je posvetil šesti 
najpogostejši maligni bolezni v Sloveniji ‑ 
raku glave in vratu: 25 % je raka grla, ki se 
pojavlja med petdesetim in sedemdesetim 
letom, predvsem med moškimi, v nižjih so‑
cioekonomskih razredih. V 90% je povezan s 
kajenjem in pretiranim uživanjem alkohola.

Pripravo ambulantnega pacienta na pregled 
ter endoskopske preiskave, ki omogočajo 
pregled površine votlih organov, odvzem 
materiala za histologijo in zdravljenje, sta 
prikazala ga. Nataša Veren Horvat, dipl. med. 
sestra in g. Boris Onišak, dr. med. Priprava pa‑
cienta temelji na informiranosti, sodelovanju 
in celostni obravnavi (Jošt, 2002).

Kirurško zdravljenje raka ustne votline in 
vratu, ki je kljub velikemu napredku radi‑
ologije in kemoterapije še vedno temeljni 

način zdravljenja, je predstavil g. Bogdan 
Čižmarević, dr. med. (intraoralno ekscizijo, 
mandibula swing pristop, lingual drop pris‑
top, commando operacijo...).

Ga. Andreja Trdin, dipl. med. sestra, je ZN 
onkološkega bolnika pred operacijo in prip‑
ravo bolnika na operativni poseg znanstveno 
predstavila na modelih Virginije Henderson 
(14. osnovnih življenjskih aktivnostih), Doro‑
theen E. Orem (zmožnosti samooskrbe) in 
Hildegard Peplau (medsebojni odnosi).

ZN onkološkega pacienta po operativnem 
posegu, ki obsega ZN bolnika, ki zaradi 
patofizioloških motenj potrebuje kirurški 
nadzor, zdravljenje in ZN ter rehabilitacijo 
(Ivanuša, Železnik, 2000)  je opisala ga. Vesna 
Kranjc, dipl. med. sestra. Izpostavilla je možne 
negovalne diagnoze: nesposobnost ob‑ 

vladovanja bolečine, neučinkovito čiščenje 
dihalne poti, nepopolna izmenjava plinov, 
strah, nepopolna samooskrba, navzea, mo‑
teno doživljanje telesne podobe, nevarnost 
za neuravnotežen volumen tekočine, ne‑ 
popolna komunikacija, pomanjkljivo zna‑ 
nje,... (Gordon, 2003).

Pomen vloge MS pri hranjenju bolnika z 
nazogastično sondo je poudarila ga. Dunja 
Gornjak, dipl. med.sestra, s posebnim pou‑
darkom na kriterijih varne aplikacije, ki 
vključujejo temperaturo hrane, preventivo 
bakterijske kontaminacije, preventivo as‑
piracije, prehodnost sonde in aplikacijo zdravil 
po sondi (Lainščak Prelec, Šeruga, 1999).

O  vlogi MS pri odpustu laringektomiranega 
pacienta iz bolnišnice, ki vključuje pacien‑
ta, njegovo družino, sobnega zdravnika, 



29

stroka - izobraževanje

oddelčno MS ter patronažno MS, ki mora biti o odpustu obveščena, 
je spregovorila ga. Jožica Vrečko, dipl. med. sestra.

G. Mladen Jeličić, dipl. def. log., je opisal govorno rehabilitacijo la‑
ringektomiranega bolnika v UKC Maribor. Nazorni prikaz težav, saj 
popolna odstranitev grla prizadene številne življenjske funkcije 
(govor, hranjenje, odkašljevanje, vohanje, okus, kihanje, sposobnost 
fi zičnega dela, zunanji videz), je zaključil z govorno rehabilitacijo, 
ki vkjučuje ezofagealni govor (62%), govor s pomočjo govornega 
aparata (9%) in govor s pomočjo govorne traheoezofagalne pro‑
teze (8%).

Življenje laringektomiranega pacienta v praksi je z nami podoživel  g. 
Danilo Papež iz Društva laringektomiranih štajerske regije, ki deluje 
od leta 1999. Samo društvo skrbi za socialni program „Naučimo se 
govoriti,” v katerega so vključeni tudi zakonci in svojci .

O težavah laringektomiranih na domu je spregovorila tudi ga. 
Nataša Vrabič Potočnik, patronažna dipl. med. sestra. Patronažni MS 
posreduje podatke o bolniku oddelčna MS in sicer: osnovne podatke 
o pacientu, kirurškem posegu, postopkih in posegih ZN ter podatke, 
kdo od svojcev bo pomagal pacientu. Za izvajanje ZN na domu je 
potreben delovni nalog, ki ga izda zdravnik specialist, kasneje pa 
osebni zdravnik, na njem pa so zapisani naročeni postopki in posegi.  
Število obiskov na domu določi zdravnik.

V sklopu učnih delavnic je bil predstavljen bolnik s traheostomo (g. 
Anton Munda, dr. med) . Videli smo praktičen prikaz menjave kanile 
s tesnilko (ga. Aleksandra Bohak, dipl. m.s. in ga. Nada Urek Kranjc, 
srednja m. s.) in menjavo kanile brez tesnilke (ga. Petra Kolbl, dipl. 
m.s. in ga. Marija Manasijevič, srednja m. s.). 

Predavateljice so se osredotočile na aspiracijsko tehniko:
pri nameščeni kanili se aspirator uvede 0.5 ‑ 1 cm izpod nivoja •	
kanile, jakost sesanja je 16 ‑ 20 kPa; z aspiracijo se takoj preneha, 
če se aspiracijski kateter prisesa na steno traheje, če pulz pade za 
20 oz. se poveča za 40 utripov in če saturacija pade pod 90%,
pri odstranjeni kanili pa 20 cm dolžine aspiracijskega katetra vsta‑•	
vimo v trahejo, poaspiriramo, aspiracija traja največ 15 sekund.

Pozornost so namenile:
dokumentiranju: poseg zabeležimo v pacientovo zdravstveno •	
in negovalno dokumentacijo, dan, čas, velikost in vrsto kanile, 
napihnjenost tesnilke, odstopanja, izvajalca, 
možnim zapletom in adekvatnem ukrepanju: •	

‑ zoževanje svetline ‑ aspiracija sekreta,
‑ traheitis ‑ preveriti ustreznost kanile,
‑ dermatitis ‑ večkratna menjava podloge, mazilo,
‑ traheomalacija ‑ preveriti napihnjenost tesnilke, ustreznost kanile,
‑ dražeč kašelj ‑ preveč fi ksiran trak, neustrezna velikost kanile,
‑ dihalna stiska ‑ odstranitev celotne kanile, odreditev počasnih 

vdihov in eksplozivnih izdihov s kašljem. 

Seminar v Mariboru je nazorno prikazal težave, s katerimi se srečujejo 
oboleli, njihovi najbližji ter zdravstveni delavci, ki prihajajo z njimi v 
stik. Seznanil nas je tudi z najnovejšimi dognanji stroke. Kot vzpodbu‑
do za vse težave, s katerimi se srečuje MS pri delu z laringektomiranim 
pacientom, je ena izmed predavateljic uporabila stavek C. Robina iz 
Medvedka Puja: „Močnejši si, kot se zdiš, pogumnejši si, kot verjameš 
in bistrejši si, kot misliš” in s tem povedala vse.

Darinka Hrovat

Novosti pri 
umetni prekinitvi 
nosečnosti

Tema junijskega strokovnega izobra-
ževanja DMSBZT Novo mesto je bila „No-
vosti pri umetni prekinitvi nosečnosti.” 
Pripravile so ga  medicinske sestre in 
zdravnice z ginekološko porodniškega 
oddelka SBNM.  Predavanja so potekala 
v  kulturnem centru Primoža Trubarja v 
Šentjerneju. 

Program izobraževanja
Gospa Ismaili Hatije, dr. med., specialistka ginekologije in 
porodništva, je v svojem predavanju spregovorila tako o 
spontani kot o umetni prekinitvi nosečnosti. Predstavila 
nam je postopke, metode, možne zaplete, statistiko,... pri 
prekinitvi nosečnosti. Dotaknila se je tudi velikega pomena 
psihološkega vidika in predstavila  slovensko zakonodajo s 
tega področja. 

Gabrijela Vidic in Darinka Hrovat, dipl. medicinski sestri, sta 
pripravili predavanje z naslovom Klinična pot za medikamen‑
tozno prekinitev nosečnosti (MPN).  Cilj predavanja, ki ga je 
na izobraževanju predstavila Gabrijela, je bil prisotnim pred‑
staviti novo metodo prekinitve nosečnosti s pomočjo zdravil 
in klinično pot. 

Ginekologinja Damjana Koželj v Zambiji
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Medikamentozna prekinitev nosečnosti - MPN
Gre za vse bolj uveljavljeno metodo, ki poteka v dveh delih.  Prvi del 
poteka ambulantno, v katero nosečnica pride z napotnico izbrane‑
ga ginekologa, izvidom krvne skupine in podpisanim pristankom 
(pojasnilni del). Dobi eno tabletko Mifegin‑a in navodila za sprejem 
čez dva dni (36 – 48 ur po zaužitju tablete). Drugi del MPN poteka 
hospitalno. Pacientka je sprejeta na oddelek in dobi 4 tbl Cytotek‑a. 
Po štirih urah je odpuščena, dobi navodila za naprej.

Zadnje predavanje je pripravila Damjana Koželj, dr. med., spe‑
cialistka ginekologije in porodništva, ki je zelo popestrila popol‑
dansko druženje. Predstavila nam je svoje izkušnje s splavi in 
porodi v Zambiji. Ker je tam dostop do legalnega splava izredno 
težak, se ženske še vedno poslužujejo ilegalnih splavov in s tem 
ogrožajo svoja življenja. Predstavila nam je razmere v  tamkajšnji 
največji porodnišnici, ki so v primerjavi s Slovenijo katastrofalne. 
Porodnica mora k svojemu porodu prinesti vse, od rjuh, vate, 
rokavic, sponk za popek,... Zaradi pomankanja osebja je umrljivost 
novorojenčkov in porodnic še vedno zelo visoka. Kljub temu so 
ljudje za razliko od nas zadovoljni, veseli in cenijo vsako pomoč.

Po končanem stro‑
kovnem delu je 
sledil še občni zbor 
regijskega DMSBZT,  
predstavljena so bi‑
la poročila in pro‑
gram dela, ki smo ga 
zaključili ob pogo‑
stitvi in sproščenem 
klepetu. Veseli smo 
bili velike udeležbe na 
predavanjih, hkrati pa 
se zahvaljujemo tudi 
sponzorjem za pomoč 
pri organizaciji.

stroka - izobraževanje

Mlada mati v 
Zambiji

Udeleženke z ginekološko porodniškega oddelka

Ljubinka Počrvina, Zlata Rebolj

IX. Simpozij 
UMSIT - a regije 
Banja Luka

V mesecu juniju sem aktivno sodelovala na 
IX. Simpoziju UMSIT-a regije Banja Luka, 
ki ga je organizirala zbornica medicin-
skih sester in tehnikov regije Banja Luka. 
Sodelovala sem s  prispevkom »Usposa-
bljanje za delo diplomiranih medicinskih 
sester/ diplomiranih zdravstvenikov v 
Splošni bolnišnici Novo mesto«, ki sva ga 
pripravili z Zlato Rebolj.  Prispevek je imel 
namen predstaviti dobro prakso usposab-
ljanja novih sodelavcev diplomiranih 
medicinskih sester/ diplomiranih zdravst-
venikov, ki so končali študij po »Evropski 
direktivi«. Aktivno je na srečanju sode-
lovala tudi Visoka šola za zdravstvene 
vede Slovenj Gradec in Evropsko središče 
Maribor, predavateljice z Norveške in iz 
bivših jugoslovanskih republik. Simpozij 
je bil osredotočen na razvoj in profesiona-
lizacijo zdravstvene nege s poudarkom 
na izobraževanju medicinskih sester in 
zdravstvenikov na visokošolskem študiju  
ter  kompetencah medicinskih sester in 
zdravstvenikov pri opravljanju strokovne-
ga dela.

Usposabljanje za delo diplomantov visokih 
zdravstvenih šol
Za usposabljanje smo se v naši bolnišnici odločili, ker 
smo želeli pacientom zagotoviti varno in kakovostno 
zdravstveno nego, mladim sodelavcem pa lažji in bolj 
suveren začetek njihove kariere. Odločili smo se, da bo v 
bolnišničnem okolju organizirano usposabljanje za delo 
po vzoru pripravništva, ki je bil predpisan pred uvedbo 
študija po »Evropski direktivi«. Program usposabljanja smo 
sestavili za vse diplomirane medicinske sestre/diplomirane 
zdravstvenike enotno, a smo dopustili možnost individu‑
alnega prilagajanja programa glede na specialne zahteve 
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delovnega procesa, ki ga bo opravljal diplomant – začetnik. 
Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik – 
začetnik bo vodil dnevnik postopkov in posegov, ki ga je ob‑
likoval in sprejel tim dipl. med. sester. V času usposabljanja bo 
imel‑a diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik 
– začetnik mentorja na vsakem oddelku oziroma na področju, 
kjer se bo usposabljal‑a. Mentor bo diplomirana medicinska 
sestra, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj. Po končanem 
usposabljanju bo diplomirana medicinska sestra/ diplomirani 
zdravstvenik opravil‑a preizkus znanja pred tri člansko komisi‑
jo, ki jo bo imenovala pomočnica direktorice za zdravstveno 
nego. Če bo komisija presodila, da začetnik še ni usposobljen 
za delo v tolikšni meri, da bi ga lahko opravljal samostojno, 
bo lahko usposabljanje za delo podaljšala. Predlog programa 
je bil v pregled in soglasje posredovan Zbornici zdravstvene 
in babiške nege Slovenije, nato pa še MZ, kjer je bil ocenjen 
kot popolnoma ustrezen. Program je bil sprejet na redni seji 
kolegija pomočnice direktorice za zdravstveno nego v letu 
2010 in bil potrjen na strokovnem svetu zavoda. 

Usposabljanje ima pozitivne učinke na usposobljenost zapos‑
lenih in tudi na varnost pacientov. Zaposleni – začetniki imajo zelo 
pozitiven odnos do usposabljanja, ker so sami zaznali potrebo 
po znanju in praktičnih spretnostih, ki jih niso pridobili v času 
šolanja. 

Slaba stran usposabljanja za delo diplomantov visokih šol za 
zdravstveno nego je v tem, da ga ne financira Ministrstvo za 
zdravje Republike Slovenije. Usposabljanje je v celoti strošek 
bolnišnice, posledično pa tudi zaposlovanje manjšega števila 
diplomiranih medicinskih sester/ diplomiranih zdravstvenikov.

Kje je Banja Luka?

Sodelovanje na mednarodni ravni ima veliki pomen za izme- 
njavo znanja in izkušenj, ker strokovnjaki s področja zdravst-
vene nege predstavljajo rezultate raziskovalnega dela ter 
opozarjajo na pomen izobraževanja kot ključnega dejavni-
ka za profesionalizacijo zdravstvene nege in partnerskega 
sodelovanja, tako na področju zdravstva kot visokošolskih 
zavodov. 

Simpozij je potekal v nacionalnem parku Kozara, ki v geografskem 
pogledu zajema področje znotraj Dinarskega gorovja v Bosni in 
Hercegovini (v severozahodnem delu Bosne in Hercegovine). Na‑
cionalni park so razglasili leta 1967. Cilj nacionalnega parka je, 
da zaščiti kulturno ‑ zgodovinske in naravne vrednosti planine 
Kozare. 

Spomenik na Kozari

Banja Luka
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Marjanca Čegovnik

Zdravljenje s CPAP - stalnim pozitivnim 
pritiskom v dihalnih poteh

Izobraževanje je bilo sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega 
dela. V teoretičnem delu je bilo predstavljeno, kakšen je način 
predihavanja s CPAP‑om, pri katerih indikacijah ga uporabljajo 
in kdaj ne, kakšen je pričakovan uspeh ter možni zapleti pri iz‑
vajanju le tega. 

V praktičnem delu je bila prikazana različna vrsta CPAP aparatov 
s CPAP sistemi za dihanje preko maske ali preko čelade. Bilo je 
praktično prikazano natančno nameščanje in delovanje CPAP 
maske in čelade na bolniku.

Na internem oddelku je terapija s CPAP 
(Continuous Positive Airway Pressure),  
s katero se srečuje medicinsko osebje, 
postala že skoraj vsakodnevna praksa, 
zato sta v juniju Matej Godnič, zdravnik 
interne medicine in Ljubica Novak, diplo-
mirana fi zioterapevtka, organizirala in 
vodila izobraževanje o CPAP-u.

Izobraževanje je bilo namenjeno celotnem zdravstvenemu timu, 
saj so se ga udeležili zdravniki, fi zioterapevti in medicinske sestre/
zdravstveni tehniki. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so 
osvojili osnovna znanja o CPAP‑u, tako da lahko v času, ko ni pri‑
sotnih fi zioterapevtov (popoldne in ponoči), le to namestijo skupaj 
z zdravnikom in potem z budnim očesom spremljajo pacienta.

Predavanja bodo ponovno potekala v jesenskem času, ko se bo 
povečalo število dihalnih obolenj.
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Tanja Vrtar

40. Mednarodna konferenca EDTNA/
ERCA  v Ljubljani

Konferenca je bila organizirana od 10. 
do 13. septemra 2011, program pa je 
potekal v treh dvoranah Cankarjevega 
doma: v Gallusovi so strokovne 
prispevke prevajali v petih jezikih, v 
Linhartovi in Kosovelovi dvorani pa so 
bile organizirane delavnice.

Veliko predavateljev je govorilo o oprav‑
ljenih raziskavah, standardih in metodah 
dela na področju dialize. 

Izvedele smo, kako v določenih predelih 
sveta (Indija, Izrael) vpliva vera na pacien‑
tovo zdravljenje, da meditacija (joga) do‑
bro vpliva na zdravje pacienta in da se s 
smehom začne in konča dan na dializi, ker 
smeh (tudi, če je na silo) povzroči, da se 
ljudje počutimo boljše.

Predstavljenih je bilo veliko primerjav 
med oblikama nadomestnega zdravlje‑
nja ‑ peritonealno dializo in hemodializo, 
primerjali so odstotek okužb pri obeh ob‑
likah zdravljenja in prišli do zaključka, da 
je pri pacientih na hemodializi 70 % več 
možnosti, da pride do sepse in 10% več 
možnosti, da pride do pljučnice, v pri‑
merjavi s pacienti na peritonealni dializi. 

Zanimiva je bila tudi predstavitev glede 
vstavljanja katetrov za peritonealno diali‑
zo, kjer je bilo povedano, da so v Angliji za 
vstavljanje katetra za peritonealno dializo 
izučili diplomirane medicinske sestre. To 
so storili zato, ker ima medicinska sestra 
po njihovem mnenju veliko več znanja in 
izkušenj pri delu s pacienti, ki se odločijo 
za peritonealno dializo.

Transplantacija ledvice kot oblika zdrav‑
ljenja je bila predstavljena s strani več 

stroka - izobraževanje

Štiridnevne mednarodne konference EDTNA/ERCA o nadomestnem zdravljenju končne 
ledvične odpovedi, ki je obsegala veliko strokovnih vsebin, s pomočjo katerih pridobimo nova 
znanja, smo se udeležile medicinske sestre z dialize z željo, da bi pridobile veliko najnovejših 
informacij. Vsaka izmed nas se v službi vsakodnevno ukvarja z nalogami, ki so zelo zahtevne in 
specifi čne, zato je bil obisk te konference zelo zanimiv že zaradi primerjave z drugimi državami 
sveta.

držav. Med njimi je bila tudi Madžarska, 
kjer imajo vsako leto štiri odpovedi pre‑
sadka in se morajo pacienti vrniti na 
zdravljenje s hemodializo. 

Za zaključek pa najlepša novica, s ka‑
tero je predavatelj iz Anglije vlil upanje 
pacientom na hemodializi in tistim, ki že 
vedo, da so potencialni ledvični bolniki, 
pa so poleg tega še HIV pozitivni:  HIV ni 
več kontraindikacija za transplantacijo 
ledvice. Res pa je, da je potrebno opravi‑
ti še dodatne preiskave in potencialnega 
darovalca o vsem informirati, ker je to nov 
postopek in ga vse enote za transplan‑
tacijo še ne podpirajo. 

Na konferenci smo slišale veliko novega, 
predvsem pa so bili zanimivi plakati in 
različni  izdelki (obliži za kompresijo, dvo‑
lumenski katetri, tekočine za polnjenje ka‑
tetrov, ležalniki za paciente na hemodia‑
lizi, nov aparat za plazmaferezo, itd.).

Naj zaključim z besedami: »Najlepša hvala 
vsem sponzorjem, da so nam omogočili 
udeležbo na  izobraževanju, ki nam je 
omogočilo širši pogled na zdravstveno 
nego in omogočilo novo videnje, kako 
izboljšati nekatere postopke, da bi bilo 
življenje pacientov na dializi bolj kako‑
vostno.«

Cankarjev dom v Ljubljani
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K A D R O V S K E      N O V I C E
Pri ho di: 
Tatjana KOLENC, dr.med., pripravnica, 1.6.2011
Martina DARIŠ, dr.med., 1.6.2011
Jasna BARBIČ, diplomirana medicinska sestra, 1.6.2011
Barbara REŽEK, diplomirana medicinska sestra, 1.6.2011
Katica KUKMAN, tehnica zdravstvene nege, pripravnica,   
1.6.2011
Maja KOS, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.6.2011
Karmen ŽLOGAR, diplomirana medicinska sestra, 8.6.2011
Aleš JUREJEVČIČ, diplomirani zdravstvenik, 20.6.2011
Žiga KORELEC, dr.med., pripravnik, 1.7.2011
Urška DOLINAR, dr.med., pripravnica, 1.7.2011
Marjeta LUŽAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.7.2011
Klemen GABERŠČEK, kuhinjski pomočnik, 1.7.2011
Miomir ČIKIĆ, tehnik zdravstvene nege, 11.7.2011
Žan STUŠEK, tehnik zdravstvene nege, 11.7.2011
Alja IVAČIČ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 11.7.2011
Peter JORDAN, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 11.7.2011
Marina PEZDIRC, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 
11.7.2011
Ljubica LEVSTEK, kuhinjska pomočnica, 18.7.2011
Nina FILIPIČ BABNIK, dr.med., specializantka interne medicine, 
1.8.2011
Monika TURK, dr.med., pripravnica, 1.8.2011
Tina KORAČ, dr.med., pripravnica, 1.8.2011

Od ho di:
Đurđa FRANKO, kuhinjska pomočnica, upokojitev 20.6.2011
Polona SAVIČ, dr.med., pripravnica, 30.6.2011
Damjan MILIDRAG, dr.med., pripravnik, 30.6.2011
Jovanka TOPIĆ, medicinska sestra, upokojitev 3.7.2011
Marija JANC, ekonomska tehnica, upokojitev 3.7.2011
Marija VEDRIĆ, medicinska sestra, upokojitev 5.7.2011
Nada SAJE, strežnica, upokojitev 6.7.2011
Renata HOSTA, tehnica zdravstvene nege, 31.7.2011
Irena BUČAR, delavka, 31.7.2011
Ines KURE, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 31.7.2011
Polona MUC, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 
31.7.2011
Ivana MIKETIČ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 
9.8.2011
Danica LISJAK, medicinska sestra, 16.8.2011
Olga GORNIK, ekonomska tehnica, upokojitev 21.8.2011
Zala GROŠELJ, dr.med., specializantka splošne kirurgije, 
31.8.2011
Darinka REBOLJ, medicinska sestra, upokojitev 11.9.2011
Darko KRANJČEC, dr.med., specialist interne medicine, 
12.9.2011
Iva BOJANC, diplomirana fi zioterapevtka, 30.9.2011
Marija PAVČNIK, bolničarka, upokojitev 30.9.2011
Jožica KERMC, tehnica zdravstvene nege, 30.9.2011
Romana ŠTUKELJ, tehnica zdravstvene nege, 30.9.2011
Vesna BRATKOVIČ, čistilka, 30.9.2011
Aleksandar TODOROVIĆ, dr.med., 30.9.2011

kadrovske novice

Pripravila: Lidija Povšič, dipl. upr. org.

Specia l is t ičn i  i zp i t  :

Če sti ta mo!

asist. mag. Danijela FURLAN, 
univ.dipl.kem.,spec.med.biokem., 

je 15.6.2011 na Univerzi v Ljubljani, 
Fakulteti za farmacijo 

zagovarjala doktorsko dizertacijo 
»Nekonjugirana hiperbilirubenemija 

novorojenčkov in spremembe v genu za 
UDP‑glukoronil transferazo 1A1 (UGT1A1)« 

in si pridobila akademski naslov: 
DOKTORICA ZNANOSTI

Če sti ta mo!

Doktorsk i  š tud i j : Radmila LAZIĆ, dr.med., 
je dne 26.7.2011 opravila 

specialistični izpit iz interne medicine 
in si pridobila naziv: 

SPECIALISTKA INTERNE MEDICINE.

Matej GODNIČ, dr.med., 
je dne 22.9.2011 opravil 

specialistični izpit iz interne medicine 
in si pridobil naziv: 

SPECIALIST INTERNE MEDICINE.
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Predstojnica laboratorija Danijela Furlan 
je doktorica znanosti
Gospa Danijela Furlan, predstojnica bolnišničnega laboratorija, je bila 18. oktobra letos slavnostno 
promovirana v naziv doktorice znanosti. 

Dr. Danijela Furlan, univ.dipl.kem., spec.
med.biokem., je pod mentorstvom zasl.
prof.dr. Jane Lukač Bajalo, univ.dipl.kem., 
spec.med.biokem. v svoji doktorski di‑
sertaciji z naslovom NEKONJUGIRANA 
HIPERBILIRUBINEMIJA NOVOROJENČKOV 
IN SPREMEMBE V GENU ZA UDP‑GLU‑
KURONIL TRANSFERAZO 1A1 (UGT1A1) 
preučevala povezanost polimorfi z‑
mov A(TA)5‑8TAA v območju TATA 
ponavljajočega zaporedja v promotorski 
regiji gena UGT1A s pojavom hiperbiliru‑
binemije novorojencev. 

Bilirubin je do neke meje zaščita pred 
singletnim kisikom in drugimi radikali, 
vendar pa je pri vrednostih, ki presežejo 
fi zološke meje, nevrotoksičen in zahteva 
niz ukrepov in kot skrajni, zamenjavo 
krvi z izmenjalno transfuzijo. Omenjene 
polimorfi zme poznamo pod klinično oznako Gilbertov sindrom 
(GS), ki se v kavkaški populaciji pojavlja v okoli 15 % in se deduje 
avtosomno recesivno. Ugotovljeno je tudi, da  imajo osebe z GS 
lahko moteno tudi glukuronizacijo zdravil, ki zaradi tega lahko 
delujejo toksično.

V raziskavo je vključila skupno 335 novorojenčkov (dve sku‑
pini) in 236 odraslih prostovoljcev. V prvi preiskovani skupini 
147 novorojenčkov je ugotavljala razlike med donošenimi in 
nedonošenimi novorojenčki z nepojasnjeno patološko hiperbili‑
rubinemijo, v drugo preiskovano skupino je vključila 188 zdravih 
zaporedno rojenih donošenih novorojenčkov, ki jim je bila odvze‑
ta popkovnična kri  in 3. dan ter kasneje venska kri. 

Ključne ugotovitve raziskave so bile naslednje:
dokazala je, da je patološka nekonjugirana hiperbilirubine‑•	
mija novorojenčkov povezana s polimorfi zmom A(TA)7TAA v 
promotorski regiji gena UGT1A1,
da se tako akutna kot prolongirana hiperbilirubinemija •	
pogosteje pojavlja pri dečkih kot deklicah,
da sta genotip (TA)•	 7/7, značilen za Gilbertov sindrom in alel 
(TA)7 pogostejša pri dečkih z akutno in prolongirano nekon‑
jugirano hiperbilirubinemijo,
da je z merjenjem koncentracije bilirubina v popkovnični krvi •	
možno napovedati patološko nekonjugirano hiperbilirubi‑
nemijo,
na osnovi te zadnje ugotovitve je podala predlog, da se pri •	
vseh novorojenčkih uvede merjenje koncentracije bilirubina v 
neinvazivno odvzeti popkovnični krvi in se tistim s preseženo 
mejno koncentracijo izvede tudi genotipizacija, kar omogoča 
v kasnejšem obdobju farmakogenetsko svetovanje za ustre‑
zen izbor zdravil pri zdravljenju kasnejših bolezni vsem po‑
sameznikom z odkritim polimorfi zmom (TA)7/7.

Z rezultati raziskave je potrdila vse postavljene hipoteze. Diser‑
tacija dr. Danijele Furlan predstavlja izviren prispevek  k znanosti 
na področju klinične biokemije, pa tudi širše. 

     ISKRENE ČESTITKE !

Dr. Danijela Furlan, univ.dipl.kem., 
spec.med.biokem,  prof.dr. Borut Božič, 
spec.med.biokem. in mentorica, zasl. 
prof. dr. Jana Lukač Bajalo, spec.med.
biokem.

Za izvedbo raziskave je uporabila sodobne 
tehnike in metode molekularne genetike 
in laboratorijske medicine, za vrednotenje 
rezultatov pa ustrezne statistične analize.
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V spomin  
CVETKI 

POLJANEC

IN MEMORIAM 

Na pragu najlepšega pomladanskega 
meseca se je letošnjega aprila od nas 
za vedno poslovila sodelavka iz kuhinje 
CVETkA POLJANEC.

Rojena je bila pred 56 leti v Selih pri Zburah. 

Ni imela lahkega otroštva, zgodaj je izgubila očeta in pri 
petnajstih letih je morala od doma. Ko se je leta 1978 
poročila in si ustvarila družino, je bila ta njena največja 
sreča.

V naši bolnišnici je bila zaposlena od leta 1991. Sodelavci 
smo jo poznali kot pridno delavko in dobro sodelavko, 
hitrega, neutrudnega koraka. 

Družina in služba sta bili njeni največji vrednoti. Ko sta si 
otroka ustvarila družini, se je nadvse razveselila vnukov 
in jih razvajala, kot to znajo samo babice. 

Lepo življenje je najprej prekinila moževa bolezen in ko 
je ozdravel, je bolezen udarila znova, zbolela je Cvetka. 
Nikomur ni zaupala svojih težav in čeprav težko, je do 
zadnjega dneva pred upokojitvijo delala kot vsa leta prej 
in komaj dvigovala bremena.

Ni dočakala prve pokojnine, bolezen je bila neizprosna. V 
prvih dneh maja smo se sodelavci z žalostjo v srcu od nje 
za vedno poslovili, a pozabili je ne bomo nikoli.

Sodelavke in sodelavci kuhinje

Toni Gašperič

Ločevanje 
odpadkov
V vitrini sem najprej zagledal veliko, na recikliranem papirju natis‑
njeno priznanje Osvobodilne fronte slovenskega naroda. V roke 
mi ga je pred davnimi leti potisnil občinski sekretar Socialistične 
zveze delovnega ljudstva. Ob izročitvi je poudaril, da ga predaja 
človeku, ki zna brez dlake na jeziku ošvrkniti nepravilnosti, ki se 
dogajajo v naši, sicer zelo pravični socialistični družbi. Ljudje v 
dvorani, ki se je imenovala po legendarnem partizanskem ko‑
mandantu Stanetu, so zadržano ploskali, Bara Repičeva pa je 
nekaj na glas pripominjala, kot da si te časti nisem zaslužil, ker 
da sem navaden ritoliznik in hinavec, z rdečo knjižico v žepu zaradi 
koristi in privilegijev. Na ušesa mi je prišlo celo to, da je tovariš 
Sezedelejevič za šankom Pri razbiti buči mrmral v brado dovolj 
glasno in razločno o tem, kako so mi dali priznanje samo zato, 
da ne bi imele moje bodice  prevelike teže. »Če ga pohvalimo, 
bodo ljudje prepričani, da je naš od glave do peta.« In kar nekaj 
bedakov je to tudi verjelo, kaj verjelo, prepričanih je bilo v to, saj 
veste: pes ni še nikoli ugriznil psa.

Red dela s srebrnim vencem sem zagledal v kotu vitrine. V lepi, 
znotraj oblazinjeni rdeči škatlici, se je svetil okrogel, na videz zlat 
orden, zraven je bil priložen papir z obrazložitvijo in Titovim pod‑
pisom. Več kot polovica organizirancev v Repičevi dragi si bi dalo 
s kompresorjem vrtati koleno, če bi jih doletelo kaj podobnega. V 
menzi, kjer smo sicer malicali, so mi z izbranimi besedami izročili 
beograjsko pošiljko. Vem, moral bi biti neizmerno ponosen, a mi 
je to preprečeval črviček  v kotu možganov, ki mi je šepetal: »Ti 
si prejel red dela, direktor Hitrotkala pa je skoraj istočasno kupil 
mercedes, vreden več milijonov dinarjev.«

Listino o imenovanju  za častnega člana Prostovoljnega gasil‑
skega društva Pojoči petelin je najbrž postavila v prvo vrsto moja 
žena. Potihoma je bila namreč ponosna na moja človekoljubna 
dejanja, na glas pa je govorila, da sem zelo nepraktičen in 
neroden človek, ki ne zna zamenjati niti varovalke. Nasto‑
pal sem skoraj na vseh pasjih procesijah v kraju in na širšem 
območju. Ljudje so mislili, da s svojim pogostim pojavljanjem 

Red dela s srebrnim vencem
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na odrih zaslužim mastne denarje, a eno 
je mišljenje materialistično usmerjenih 
ljudskih množic, drugo pa resnica, ki je 
noče nihče ugotoviti, kaj šele slišati ali 
ji pritrditi. Saj veste: ljudje h i t r o 
verjamejo, če slišijo o vas 
kaj slabega, in se delajo 
gluhe, če vas kdo hvali. A 
takšni pač smo. »Bog se 
usmili naših grešnih duš,« 
ima navado reči Bogdan Ž., 
nekdanji partijski sekretar, 
ki je ob Titovi smrti 4. maja 
leta 1980 jokal v javnosti 
tri dni vsak dan po tri ure. 
Enako je počel, ko je dobrih 
petindvajset let pozneje v 
cerkvi svetega Nikolaja 
pri maši, kamor je pričel 
redno zahajati,  zvedel, da 
so Jezusa, ki nas je odrešil 
izvirnega greha, križali. 
»Nezaslišano,« je ihtel, «neza‑ 
slišana nehvaležnost.«

V moji vitrini s priznanji, pohvalami in 
zahvalami ima posebno mesto, ki mu ga 
je določila moja boljša polovica, nagrada 
za življenjsko delo za besedila, »ki sem jih 
ustvaril za narodno ‑ zabavne ansamble 
in s tem prispeval neprecenljiv delež v 
zakladnico naših umetelno ustvarjenih 
ljudskih pesmi«. Tako nekako piše na lis‑
tini s podobo frajtonarja Martina v vodnem 
tisku v ozadju. Mili bože, koliko zavisti je 
vzbudila med nenagrajenimi stihoklepci 

ta plahta papirja. Jože Rima, ki je na fes‑
tivalih pobiral prve nagrade za svoje 
naštancane stihe o nekdanjih lepih, zlatih 
starih časih, preživetih v revščini, toda v 
sreči, v na pol porušenih čumnatah z eno 
posteljo za osem otrok, je v veseli družbi 

somišljenikov brez zadržkov, 
celo pred damami, si lahko 
predstavljate, z največjo 
možno mero prezira rekel: 

«Z umotvori, kakršne spravi v 
kup nagrajeni cepec, si jaz vsa‑
kodnevno brišem rit.« Govoric 
nisem preverjal, toda menda 
so mu nekateri celo zaplo‑
skali, kar me ne bi preveč 
začudilo, saj ljudje njegove 
branže vsak zase mislijo, da 
so najboljši…

Bilo je toplo in sedel sem 
pred bistrojem v novem 
naselju. Srkal sem kavico, 
ko je prikorakala mimo 

četica otrok s posebnimi potrebami. Za 
njihovo društvo Sonček sem  nastopil, ko 
so zbirali sredstva za nakup igrač, ko jim 
je primanjkovalo denarja za počitnice na 
morju, ko niso imeli dovolj cvenka za na 
izlet v Postojnsko jamo…Iz skupine se je 
izluščila štirinajst, petnajst let stara punca. 
V rokah je imela rdečo jabolko. Pristopila 
je k moji mizi. «Jabka je zate, Toni, ker si 
naš prijatelj.« Presunilo me je. V trenutku 
sem dobil odgovor na dvome o smisel‑
nosti svojega početja tukaj. V tem času 
in prostoru… 

Ko bom, kdo ve kdaj, vračal zemlji mine‑ 
rale, se bo nekdo zazrl v omaro, v kateri 
hranim, kar hranim,  in ne bo vedel, kam 
s šaro, ki naj bi bila nema priča mojih de‑
janj in uspehov. Morda bo za hip okleval 
med odločitvijo: kupiti novo vitrino ali 
izprazniti  staro. Predvidevam, da se bo 
odločil  za drugo možnost, ker se mu bo 
zdela enostavnejša, predvsem pa  cenejša. 
Toda pri pospravljanju in metanju stvari 
v črno polivinilasto vrečko bo moral biti 
previden. Predmete, vsaj tiste papirnate, 
bo moral ločiti od kovinskih, sicer se lahko 
zgodi, da bo prejel kazenski račun komu‑
nalnega podjetja.

Jabolko za prijateljstvo

Tekstopisec Toni Gašperič

Srebrno-priznanje - OF
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Kako so tlakovane njihove ceste? Smo jim posredovali dovolj zna‑
nja, jih vzgojili v poštene, dobrohotne in odgovorne ljudi? Kakšne 
so njihove želje in pričakovanja? Bodo znali voditi razvoj po ozki 
cesti, ki ne uničuje naravnih biserov in spoštuje človeka?

Kadar me pri delu obkrožajo dijaki, se pogosto zamislim, kaj jim 
lahko ponudim. Jim lahko dam optimizem in vnesem v njihovo 
življenje radost, kar včasih pogrešam na njihovih obrazih? Jim 
lahko ponudim upanje v lepo prihodnost, da v njihovih očeh 
prižgem iskrico veselja in srce ogrejem s toplo besedo? Vem, dam 
jim lahko samo to, kar sem.

Če hočemo ali nočemo, kadar so med  nami bodoči zdravstveni 
delavci, s svojim delom vplivamo nanje. Željni so znanja, infor‑
macij in izkušenj. Posrkajo vse, tudi tisto, kar mogoče mi ne želimo. 
Pomembno je, kako oplemenitimo čas, ki ga preživimo s pacientom 
in kakšno sporočilo oddajamo v okolico!  Vzgajamo generacijo, 
ki bo lahko negovala tudi nas! Informacijski razvoj tem mladim 
ljudem pomeni izziv, hitro pridobivajo znanja in se osamosvajajo. 
Nekateri dijaki me presenetijo z izredno  globokimi vprašanji, včasih 
pa se zamislim, kako lahko nekatere stvari poenostavijo in pozabijo 
na etično in vsakršno odgovornost. Učijo se od nas. Vsem ljudem 
je skupno, da se motimo. Nekje sem prebrala in s tem se strinjam, 
da se med sabo  močno razlikujemo po tem, kako na svoje na‑
pake odreagiramo. Tudi to je tema, ki ne sme biti tabu med zdravst‑
venimi delavci, kjer ni prostora za najmanjše laži ali prikrivanje. 
Tudi priznanje, pa čeprav dijaku, da nekaj ne veš, je lahko dober 
zgled.

Vsak dan prinaša nove izzive in neštete možnosti.  Nenehno se 
izobražujemo in zaključujemo z maturo, morda diplomo in celo 
doktoratom. Jaz  pa verjamem, da obstaja tudi inventura. Rada 
jo imam. Pred spanjem vse premislim in naredim načrt, kaj bo 
potovalo z mano v novi dan in kaj bo ostalo za mano. 

Anka Klemenčič

Moja 
antiosteoporozna 
terapija

že dolgo vam nisem nič napisala in med 
tem se mi je zgodilo veliko vsega, tako 
dobrega kot slabega.. kljub pestrim do-
godkom pa pravzaprav še zdaj ne vem, o 
čem bi pisala.

Spomladi je moj sin diplomiral iz dirigiranja. Njegov diplomski 
koncert v frančiškanski cerkvi je požel veliko pohval. Potem je 
moja hči zaključila svoj status dijaka z zlato maturo. Moram 
priznati, da sem kar malo zrastla, nisem sicer merila svoje 
višine, a mislim, da se je mojih 150 centimetrov  kot elastika 
raztegnilo od ponosa  na moja otroka.

V avgustu sem spremenila svoj status. Pravzaprav sem prvot‑
nemu dodala še enega, moj sin se je  poročil in poleg matere 
sem zdaj še tašča. Veste, koliko je vicev o taščah? O tem bi 
najbrž kakšno rekla moja snaha, a je zaenkrat še brez komen‑
tarjev.

Tudi v službi je zelo pestro, a kaj bi vas, ki razmere v naši 
ustanovi dobro poznate, utrujala z vsakdanjimi problemi 
našega delovnega procesa. Mislim, da se več ali manj povsod 
srečujemo z istimi problemi, se pravi: s premalo počitka in 
preveč dela, tako, da bom to temo kar hitro zaključila.

Torej vam bom raje napisala nekaj o tem, kako sem v skrbi za 
preprečevanje osteoporoze začela s svojo rekreacijo in skrbjo 

Kar sem, to vam 
nudim!
krošnje dreves se odevajo v zlate in škrlatne 
barve, kmetje polnijo kleti, zadovoljni  vi-
nogradniki že prikimavajo ob pokušanju 
mošta. Stopili smo v prve jesenske dni. Utihnil 
je počitniški radoživi vrvež otrok. Prvošolčki 
se srečujejo s prvimi črkami, večji otroci spoz-
navajo zakonitosti eko sistema in odkrivajo 
svoje sposobnosti in talente.  Veliko mla-
dih upov se veseli novih odkritij in spoznanj 
in išče zase prave poti. Osvojeno znanje in 
privzgojene vrednote  jim bodo služile kot 
kažipot  na življenjskih križpotjih. 

Marija Lokar
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za telesno kondicijo. Pravijo namreč, da je za žensko mojih let 
najboljša preventiva proti osteoporozi čim več miganja oziroma 
ukvarjanja s kakšnim športom.

Opazovala sem svoje sodelavce in sodelavke, kako so kolesarili 
v službo, se pogovarjali o svojih kolesarskih podvigih v prostem 
času, pa sem si rekla, kaj pa če bi poskusila še jaz. Od takrat, ko 
me je soseda nekje pri osmih letih starosti na kolesu svojega 
očeta učila voziti, je sicer preteklo že mnogo časa. Ker so bile 
fi nance mojih staršev bolj skromne, nisem imela nikoli svojega 
kolesa in  sem bila zelo v dvomih, če sem sploh še ohranila kaj 
kolesarskega znanja. Pa kaj, zakaj pa se ne bi zdaj, pri skoraj pet‑
desetih, poskusila zopet spraviti na kolo. Sina sem prosila, če mi 
pomaga pri nakupu in skupaj sva se odpeljala v trgovino, kupila 
kolo, ki ga je kar sin pripeljal domov, to je bilo še najbolj varno.
Potem sem počasi začela vaditi vožnjo, najprej na hišnem do‑
vozu, kmalu že po naselju in ko sem ugotovila, da sem po nekaj 
poskusih še vedno živa, sem se odpravila s kolesom v službo. Že 
res, da mi je med vožnjo zdrsnila noga s kolesa in me je pedalo 
udarilo po čevlju, ta pa je ostal nekaj metrov zadaj. Pa kaj! Še 
dobro, da ga kombi, ki je ravno takrat pripeljal mimo, ni povozil. 
Bosa sem odcaplajala nazaj do čevlja in nato srečno pripeljala do 
bolnice. Bravo zame!

Naslednji dan sem prišla do službe brez problemov, a ko sem 
pripeljala na parkirišče, so zunaj sedeli pacienti. Prav nerodno 
mi je bilo, ko sem lezla s kolesa in pri tem tako udarila v pedal, 
da sem videla vse zvezde. Je rekel moj sodelavec, sestra Damir, 
da bom potrebovala za vožnjo s kolesom kar oklep, da čelada 
zame očitno ne bo dovolj. A jaz se ne dam kar tako in s pomočjo 
vztrajnosti in ženske trme sem uspešno začela kolesariti tako, da 
sem vedno živa in cela prispela do cilja.

V juliju je sledil pravi ognjeni krst, ko smo šli starši dijakov gim‑
nazije Želimlje na izlet na Irsko. En dan je bil namenjen ogledu 
Aranskih otokov in sicer tako, da se je ves dan kolesarilo. Malo me 
je bilo strah, če bom zmogla, a moj trening  mi je pomagal, da sem 
uspešno prestala preizkušnjo in ko sem bila na koncu vsa ponosna 

nase, sem si za nagrado privoščila zvrhan kozarec Guinessa, pa še 
prav teknil mi je! Zadovoljstvo nad mojim kolesarskim uspehom 
je bilo nepopisno.

Poleg kolesarjenja sem začela hoditi v hribe. Ko je bil moj mož 
še živ, smo se nekajkrat odpravili v hribe, ki so me povsem pre‑
vzeli. Če se mi je ponudila kakšna priložnost, da sem lahko šla v 
gore, sem bila tega zelo vesela. No, ob tem raje ne bi kaj dosti 
govorila o svoji kondiciji, a še vedno sem prišla tja, kamor sem 
se namenila. Ko sem bila prvič na Sv. Višarjah, so me tako pre‑
vzele, da sem šla tja še nakajkrat in vsakič bolj je v meni rasla 
želja, da bi šla nekoč iz Žabnice na goro peš in ne z gondolo. 
Doma so zagnali pravo paniko, češ da sama pa res ne smem v 
hribe, a trmasta kot sem, sem bila trdno odločena, da grem in 
sem tudi šla. V zgodnjem septembrskem jutru sem se odpravi‑
la od doma in ko sem se pripeljala v Žabnico, je sonce že prav 
toplo sijalo. V gojzarjih sem se zagnala po travniku pod gon‑
dolo v hrib, po smučarski progi navzgor,  kajti nisem hotela iti 
naokoli po romarski poti. Kaj kmalu sem spoznala, da to niso 
mačje solze in je pot naporna, vendar je bila volja še vedno 
neizmerno velika in nisem obupala. Med hojo sem si krajšala 
čas s petjem in molitvijo. Ko sem pred seboj zagledala cerkev, 
sem se s poslednjimi močmi potrudila, da sem prispela do 
cerkve, kjer sem se z neizmernim zadovoljstvom udeležila sve‑
te daritve in bila presrečna in Bogu hvaležna, da mi je uspelo.
Naj povem še to, da sem mislila, kako enostavno bo priti dol, pa 
žal ni bilo tako. Hoja skoraj navpično je bila še bolj utrujajoča kot 
prej navkreber. A vsega je enkrat konec, tudi ta pot se je končala 
in ko sem se peljala domov, sicer z žulji na nogah in popolnoma 
utrujena, sem bila presrečna, da sem zmogla to romarsko pot in 
da se mi je uresničila še ena velika želja.

Tako, v letošnjem letu je bilo zame kar veliko raznovrstne re‑
kreacije in upam, da moja osteoporoza nekje spi in se še en lep 
čas ne bo prebudila.

Vsem vam, dragi moji delovni sotrpini, pa želim, da bi se vam 
tako kot meni  uresničilo čim več želja. 

Strma pot do cerkve 
na Sv. Višarjih
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Sonja Cimerman Steklasa

ozrimo se nazaj

Spoštovani 
bralci!

Vsem, ki na tem mestu pogrešate 
prispevek našega sodelavca Mateja 
Kocjančiča sporočamo, da s svojimi 
hudomušnimi in bodičastimi ko‑
mentarji  ne bo več sodeloval v Vizi‑
ti in v prihodnje tudi ne bo več član 
uredniškega odbora.

Čeprav nam je žal, njegovo odločitev 
spoštujemo in ga podpiramo.

Njegove prispevke lahko odslej sprem‑
ljate na spletnih straneh Narodnjak.
si v rubriki Kvariton. Namenjeni so 
drugačnim temam, a izražajo njegov 
značilen pogled na nekatere družbene 
teme, ki zadevajo tudi nas in so zapisani 
na Mateju značilen način. Poleg tega je 
Matej priznan avtor večkrat nagrajenih 
besedil narodnozabavne glasbe.

V imenu vseh bralcev, ki so v Viziti 
uživali v njegovih prispevkih, se Mateju 
zahvaljujemo za petletno sodelovanje 
in mu želimo veliko uspehov.

Uredništvo Vizite

Zakaj telefonski klic iz Cerknega, zakaj za dr. Jožeta Steklaso?

20. 05. 2011 so v Cerkljanskem muzeju odprli razstavo MEDICINSKE SESTRE SKOZI 
ČAS. Razstava je sistematičen in celovit pregled organiziranja zdravstvene nege na 
Slovenskem, katere začetki so povezani z Angelo Boškin, prvo šolano skrbstveno 
sestro pri nas. 

Kustosinja ga. Magajna je želela seznaniti kirurga dr. Jožeta Steklaso, da sta v muzeju 
med številnimi eksponati razstavljeni tudi dve fotografi ji pokojnega dr. Jožeta Ste‑
klase starejšega, ki je kmalu po 2. svetovni vojni služboval v ZD Cerkno (ki je imel 
takrat tudi manjši stacionarij in laboratorij). 

V Cerknem so ob reki Cerknici tekla leta zgodnjega otroštva žilnega kirurga dr. Jožeta 
Steklase. Nepozabno je bilo srečanje kirurga, ki počasi zaključuje svoj delovni ciklus, 
z gospo Matildo Kovačič, staro 86 let, ki je za svoja leta v odlični psihofi zični kondiciji 
in je kot mlada bolničarka delala z dr. Steklaso starejšim. Gospa  Matilda Kovačič ni 
bila samo bolničarka, takrat desna roka zdravnika, bila je tudi vsakodnevno vpeta 
v življenje mlade družine, ki je stanovala v zgornjem nadstropju ZD Cerkno, kot je 
bila običajno navada v tistih časih. Skoraj 60 let se nista videla, vendar sta se pred 
muzejem v Cerknem spontano spoznala in si padla v moker objem. »Saj si tak kot 
je bil oče,« so bile njene besede.

Pri ogledu muzeja v Cerknem sva tako imela dvojno strokovno vodstvo, tako kus‑
tosinje Milojke Magajna kot bolničarke Matilde Kovačič. Preselila sva se v pretekla 
desetletja našega zdravstva in ob razstavljenih eksponatih nostalgično obujala 
spomine.

Zdravniki v prostem času
Telefonski klic kustosinje Cerkljanskega muzeja ge. Milojke 
Magajna v začetku letošnjega maja je bil razlog, da sva se 
s soprogom na lep avgustovski dan odpeljala v Cerkno.

Vir: www.muzej‑idrija‑cerkno.si
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Razstavo si lahko ogledate od torka do petka, od 9. 15. ure, v soboto, nedeljo in praznikih, od 9. do 13. ure in od 14. do 18. ure.Razstava je na ogled do 30. oktobra 2011.

V muzeju v Cerknem sta poleg razstave Medicinske sestre 
skozi čas na ogled tudi dve stalni razstavi: CERKLJANSKA 
SKOZI STOLETJA in PUST JE KRIV! PRIPOVED O CERKLJANSKIH 
LAUFARJIH. Laufarji so ena najbolj znanih pustnih skupin v 
Sloveniji. Njihova največja posebnost so lesene larfe, izrez‑
ljane iz lipovega lesa. Na ogled pa je tudi razstava čipk, ki so 
jih napravili tako otroci kot čipkarice z visokim strokovnim 
znanjem. 

Tistega nepozabnega avgustovskega dne je po ogledu muzeja 
in obujanju spominov na povojno življenje v Cerknem zmanj‑
kalo časa še za ogled Bevkove domačije v Zakojci, pa tudi 
ogled Partizanske bolnice Franja, ki je od 22.05.2010 po rekon‑
strukciji ponovno odprta za obiskovalce, bo prišel na vrsto 
v naslednjem letu. 

Lep jesenski dan vas vabi v zahodno Slovenijo, ki je preprede‑
na z grapami, katerih hudourniške vode se zlivajo v Cerknico 
in Idrijco. Obiščite Cerkljansko, obiščite muzej, ne bo vam 
žal.

Nina Vidiček

Dr. Draucio Varella

Umetnost 
dobrega počutja
Če nočeš biti bolan…govori o svojih občutkih.
Čustva in občutja, ki so skrita in zatrta, se končajo z boleznijo: gas‑
tritisom, razjedo, ledveno in hrbtenično bolečino. Zatiranje čustev na 
dolgi čas se lahko konča z rakom. Zato pojdite k svojim prijateljem, 
delite z njimi svoje občutke in » skrivnosti«, svoje napake, svoje dvome. 
Pogovor, izpoved, besede so močno zdravilo in zdravljenje!

Če nočeš biti bolan…se odloči.
Neodločen človek dvomi, je zaskrbljen in je v stiski. Neodločnost 
kopiči probleme, skrbi in napadalnost. Vsa človeška zgodovina temelji 
na odločitvah. Odločitev pomeni znati se odpovedati, izgubiti 
prednosti in vrednote, da bi dobili druge. Neodločni ljudje so žrtve 
želodčnih težav, živčnih bolečin in težav s kožo.

Če nočeš biti bolan…poišči rešitve.
Nezadovoljni ne iščejo rešitev in zato povečujejo probleme. Ljubše 
jim je negodovanje, čenče, črnogledost. Bolje je prasniti vžigalico 
kot obžalovati temo. Čebela je majhna, a izdeluje eno najslajših snovi 
na svetu, kar jih obstaja. Smo mislili, da smo. Negativne misli tvorijo 
negativno energijo, ki se sprevrača v bolezen.

Če nočeš biti bolan…ne živi na videz.
Kdor sebi prikriva resničnost, se pretvarja, se postavlja in hoče vedno 
dajati dober videz. Tak človek hoče, da ga imajo za popolnega, nepriza‑
detega in neobremenjenega. V resnici pa v sebi nosi tono bremen. 
Takemu pravimo bronasti kip z glinenimi nogami. Nič ni slabšega za 
zdravje kot živeti po videzih in pročeljih. To so ljudje z mnogo ličila in s 
šibkimi koreninami. Njihova usoda so zdravila, bolnišnice in bolečine.

Če nočeš biti bolan…sprejmi.
Nesprejemanje samega sebe, takega kot si, in pomanjkanje samo‑
zavesti ,nas odtuji. Biti eno, sam s seboj, je srčika zdravega življenja! 
Kdor tega ne sprejema, postane zavisten in ljubosumen oponašalec, 
prostaško tekmovalen in razdiralen. Sprejmi in boš sprejet. Sprejmi 
tudi kritike. To daje radost in zdravi um.

Če nočeš biti bolan…zaupaj in verjemi.
Kdor ne zaupa, se ne zna sporazumevati, ne zna biti odkrit, ne zna biti 
v odnosih in ne zmore globokih in trdnih vezi. Zato ne pozna pravega 
prijateljstva. Brez zaupanja ni nobenega odnosa in nobenega razmerja. 
Nezaupanje je rezultat pomanjkanja vere vase in vere v druge. Zato 
verjemi!!

Če nočeš biti bolan… ne živi z žalostjo.
Razpoloženje, smeh, počitek in sreča dajejo zdravju  nov sijaj in 
prinašajo dolgo življenje. Srečen človek nosi v sebi dar sija, ki ga deli 
s svojo okolico, kjerkoli živi. «Dobra volja nas rešuje pred kirurškimi 
rokami«. Iskrena sreča v srcu je zdravje in zdravljenje samo.

Dr. Draucio Varella je zdravnik, ki je svoje življenje namenil 
raziskavam in zdravljenju raka.



42

 Antonija Murgelj

prejeli smo

Ali si zdravniki in medicinske sestre še 
znamo prisluhniti in timsko sodelovati?

Zunaj nas obdajajo lepi, top-li jesenski dnevi, v bolnišnici pa nas lahko kakšna situacija še vedno kar zmrazi. Veliko govoričenja in pisanja o kako-vosti in odličnosti v zdravstvu me je spodbudilo, da bi z vami delila svojo osebno izkušnjo in s tem morda omogočila vpogled v to, kar se je zares dogajalo. 

Pri 51. letih starosti in 29. letih delovne 
dobe človek na delovnem mestu marsikaj 
doživi, tako lepega kot tudi neprijetnega. 
Vse to je pač del službe in del vsakdana, 
vendar je o nekaterih stvareh vredno 
spregovoriti in jih ozavestiti, če želimo 
izboljšati kvaliteto našega dela. Prisluhnite 
moji zgodbi. 

Začelo se je s popoldanskim klicem 
medicinske sestre iz kirurške urgentne am‑
bulante s prošnjo, naj vzamem otroku kri 
za preiskave. Seveda sem prošnji ugodila 
z željo, naj se starši z otrokom zglasijo na 
otroškem oddelku, kjer imamo za poseg 
primernejši prostor. Mamica z jokavo, 
nerazpoloženo in prestrašeno deklico je 
prišla na oddelek in takoj povedala, da 
otroka že ves teden »pikajo«, pa nič ne 
ugotovijo. Deklica je prišla k zdravniku 
zaradi bolečin v trebuščku. S pogovorom 
in obljubo, da bom deklico »pičila« samo 
enkrat, sem poskusila obe pomiriti in prip‑
raviti na odvzem krvi. Deklica je bila še ve‑
dno napeta, vendar sva jo skupaj z mamico 
umirili do te mere, da je bil odvzem sploh 
možen. Po postopku je deklica od nape‑
tosti zajokala in potožila: »Mami, polulala 
sem se!« Napetost je popustila, nakar sva 
deklico uredili in z mamico sta zadovoljni 
odšli z oddelka. 

Čez pol ure me je spet poklicala medicin‑

ska sestra, da je potreben ponovni odvzem 
krvi zaradi delne koagulacije. Iz izkušenj 
sem vedela, da lahko zdravnik iz drugega 
dela krvi oz. preiskave ugotovi, ali gre za 
akutno vnetje ali ne. Ob podobnih situaci‑
jah smo se namreč s pediatri vedno dogo‑
vorili, da ob prisotnosti tako močnega 
strahu pri otrocih in pri pogostih odvzemih 
poskušamo poiskati drugo rešitev. Tako 
sem prosila medicinsko sestro, če lahko go‑
vorim z zdravnikom in mu pojasnim situ‑
acijo. Ko sem zdravniku opisala, da je pri 
deklici prisoten izrazit strah in da je vsako‑
dnevni odvzem krvi za njo zelo stresen, sem 
ga prosila, da krvi ne bi ponovno jemala, če 
obstaja druga pot. A to je bilo zanj preveč. 
Dejal mi je, kaj si domišljam, kaj hočem s 
takimi idejami, saj je on odgovoren za 
primer, ki ga obravnava in zahteva izvide. 
Strinjam se, da so izvidi pomembni, ampak 
če bi se deklici in mamici bolj posvetil, bi 
ob vsem tem »pikanju« že prej uvidel, da 
je deklica prestrašena, a nima povišane 
temperature in da ni vse v številkah, kar je 
kasneje tudi sam ugotovil. Meni je zabru‑
sil, da bo dobil drugo medicinsko sestro za 
odvzem in jo tudi je, vendar preiskava ni 
pokazala ničesar.

Ko sva se srečala čez 14 dni, je pogovor 
ponovno napeljal na ta primer in to pred 
pacienti, ki so bili zgroženi nad slabo ko‑

munikacijo med nama in so mi po nje‑
govem odhodu ogorčeno dejali, da to 
vendar ni normalno, kaj medicinske ses‑
tre doživljamo in prenašamo pri svojem 
delu. 

Zdravnika sem očitno prizadela, ker sem 
odkrito povedala, da lahko ugotovi oz. 
izključi morebitno vnetje s pomočjo že 
opravljene analize. Kasneje mi je namreč 
očital, da sem mu postavila ultimat in rekel, 
da v tej bolnišnici več noben nobenemu 
ne odgovarja. Menim, da pri našem delu 
ne smemo dovoliti, da bi se šli merjenje 
moči med posameznimi poklici, ampak se 
moramo truditi za sodelovanje in za delo v 
skupno dobro – v dobro pacienta. 

Z razlago in predlogom nisem želela 
nikogar razjeziti ali se upreti zdravniku, 
hotela sem zgolj zaščititi prestrašeno 
deklico in predlagati drugačno pot. 
Če je bilo to dejanje neodgovorno, se 
opravičujem, vendar mi moje vrednote 
in etični kodeks pravita drugače. In tega 
se pri delu držim. Zavedam se, da je tako 
delo zdravnikov kot tudi delo medicin‑
skih sester zelo naporno in odgovorno; 
ravno zaradi tega so dobra komunikacija, 
sodelovanje in aktivno poslušanje  ključni 
pri interdisciplinarnem delu. Tega pa se 
bomo lahko naučili skupaj, če bomo le 
dovolj odprti in pripravljeni.
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Jožica Turk

Nedavno tega je svojo mamo spremljala 
mala, drobna, le štirinajst dni stara Živa.  
V sredo dopoldan smo iz ambulante pre‑
jeli klic zdravnika, da bo hospitalizirana  
mamica z dojenčkom, ki je še čisto majhna 
»štruca«, mama pa je zelo bolna.

Takoj je steklo delo. Gospa, ki je bila sama 
v sobi in je čakala na odpust, se je hitro 
oblekla in počakala prevoz domov v  
skupnem prostoru za paciente. Gospa iz 
čistilnega servisa je pohitela s čiščenjem 
in zračenjem sobe. Kolegice so priprav‑ 
ljale sveže perilo za posteljo in soba je bila  
en‑dva‑tri pripravljena. 

Ja, kaj pa naša mala dojenčica? Kam bomo 
z njo? Hitro smo poklicali na otroški od‑ 
delek in kolegice prosili za otroško posteljico 
in nekaj otroškega perila. Ko smo prišli po 
posteljico, nas je že vse čakalo pripravljeno 
na hodniku. Tako, bili smo pripravljeni!

Mamica in malčica sta v spremstvu 
zaskrbljenega očeta prispeli na oddelek. 
Kmalu po sprejemu je mama odšla na 
prve preiskave in za Živo smo poskrbele 
medicinske sestre. Po hranjenju je sledilo 
»podiranje kupčka«, pa menjava pleničke 
in malo crkljanja, dokler se mama ni vrnila. 
Skrb za malo Živo, ki je imela mogoče štiri 
kilograme, je bila čisto nekaj drugega kot 
skrb za naše odrasle paciente.

Tako so ob crkljanju minevali dnevi. Mala 

Kadar otrok spremlja starše
Pogosto slišimo, tudi v negativnem smislu, kako starši sprem-
ljajo bolnega otroka, ki je hospitaliziran. Dogaja pa se tudi, da 
otrok v bolnišnici spremlja starša ali vsaj enega od njiju. Seve-
da je to bolj redko, a se dogaja. Ti otroci so ponavadi dojenčki, 
ki jih mame še dojijo in če one zbolijo, jih malčki spremljajo 
tudi v bolnišnico. 

štručka nam je popestrila vsakdan. Mama 
se je  počutila nekoliko bolje, Živa pa še 
opazila ni, da je zamenjala okolje. Prišel je 
čas za njeno prvo kopanje, saj se je popek 
že lepo zacelil. A na oddelku nismo imeli 
pogojev za to, saj okna že nekaj let ne 
tesnijo, kar se pozimi še posebej občuti, 
kopalnice so za odrasle in od vsepovsod 
piha. Nismo imeli banjice, ne prostora, pa 
tudi otroških pripomočkov ne. Pa smo 
spet zavrtele telefon, če bi nam kolegice 
na porodniškem oddelku priskočile 
na pomoč in dovolile v njihovi otroški 
sobi skopati Živo. Z veseljem (smeh na 
drugi strani »žice«) so nas pričakale, ko 
smo s posteljico iz prvega nadstropja 
primaširale v drugo. Tam nas je čakala 
kolegica, ki je ponudila svojo pomoč in 
mala Živa je bila okopana, kot bi trenil. 
Skozi stekleno steno jo je opazovala pe‑
diatrinja in zadovoljno prikimala, da je 
lepo napredovala, odkar je šla od njih.

Tako, sveže okopano, smo zavile v toplo 
odejico in jo odpeljale nazaj na oddelek, 
kjer jo je v sobi čakala mama. Mala Živa 
se je najedla in spokojno utonila v sen, 
saj je bila pošteno utrujena.

Naslednje jutro so zdravniki na viziti 
odločili, da bo Živina mama lahko zdrav‑
ljenje nadaljevala doma. Že čez nekaj ur 
so proti domu zadovoljni odhajali mala 
Živa v »lupinici«, njena  mama in očka.

Napis »osti jarej« so našli na staro‑
davnem vrču za točenje pijač blizu 
Škocjana na Krasu leta 1911. Vrč danes 
hranijo v muzeju v Trstu, izvira pa iz ob‑
dobja nekaj sto let pred našim štetjem, 
ko so na področju srednje Evrope živeli 
naši predniki Veneti.

Osti jarej! Je najstarejši znani slovenski 
zapisani pozdrav ali napitnica, oziroma 
zdravica. Po skoraj 2.500 letih je pozdrav 
znova aktualen in ga z veseljem ter 
ponosom uporablja vedno več mla‑
dih Slovencev. Najbolj je razširjen v 
njegovi različici »oj!«, ki se je v zad‑ 
njih nekaj letih tako razširil, da mnogi, ki 
ga uporabljajo v vsakodnevnih stikih z 
ljudmi, niti ne vedo, kaj pomeni.

Torej – osti jarej tudi vi!

Vir: elektronska pošta neznanega 
avtorja

Osti  Jarej - 
OJ
Osti Jarej je starosloven-
ski pozdrav, sestavljen iz 
besed »osti« (ostani) in »jar-
ej« (mlad, nov, zdrav). Dve 
kratki besedi sporočata -  
ostanite mladi in zdravi! 



44

Zdenka Seničar

prejeli smo

Kako sem postala gospa
Da sem po novem »gospa«, so me opozorile kolegice z od-
delka, tudi gospe. Seveda sem jih debelo gledala in mi ni bilo 
popolnoma jasno, kaj naj bi to pomenilo.

Slovar slovenskega knjižnega jezika besedi 
gospa namenja več pomenov: lahko je 
spoštljiv naslov za odraslo žensko (vse gos‑
pe so bile v dolgih oblekah), kot nagovor 
(dober dan, gospa; želite, gospa? gospe in 
gospodje); kot pristavek k imenu, poklicu 
(gospa Helena; gospa doktorica), lahko je 
naslov za poročeno žensko (pogovarjal se 
je s sosedovo gospo), v meščanskem okolju 
je to žena, soproga (lepe pozdrave vaši 
gospe; darilo za gospo), redko delodajalka, 
gospodinja (naša gospa je zelo natančna), 
pa ženska, ki zaradi odličnega vedenja in 
lepega videza vzbuja spoštovanje, lahko 
je dama (bila je prava, resnična gospa), ali 
pa ženska, ki udobno živi in ji ni potrebno 
težko (fi zično) delati (bila je prava gospa).

Katera gospa sem torej?  Da si ne bi 
delala prevelikih utvar, mi je bilo kar ta‑
koj pojasnjeno, da smo po mnenju naših 
spoštovanih sodelavcev vse diplomirane 
medicinske sestre same »gospe«, ker da 
imamo (menda) dve levi roki in da nismo 
na tem svetu za nobeno drugo rabo, kot da 
delamo »špetir« in zgago, se sprehajamo 
in zapravljamo čas, medtem ko »drugi« 
delajo namesto nas. Ja, pa da ne pozabim, 
nekatere so še za okras.

Jasno, da mi je dvignilo pokrov!

Že dolgo je tega, kar sem ugotovila, da ta 
svet ni zame. Še vedno in kar naprej sem 
naivna in mislim, da je svet lep, čeprav ni 
vedno. Oprostite, toda to, kar se zadnja leta 
dogaja med nami, dragi moji sodelavci, 
presega meje. Pošteno povem, da ne zas‑
topim ničesar več, ali pa morda živim v 
nekem vzporednem svetu.

V principu nisem konfl iktna oseba. Delam, 
marsikaj požrem in opravičim in praviloma 
v ljudeh iščem dobre stvari. Ampak kaj, ko 
to postaja vsak dan težje.

Ker imam na grbi že kar nekaj koledarskih 
let in tudi delovne dobe v tej hiši, naj mi 

bo dovoljeno naslednji stavek začeti z...
NEKOČ (ja, vidim vas, kako vam gredo vsi 
lasje pokonci, češ: spet!). 

Ja, spet. Zato, ker smo se nekoč veliko 
bolje razumeli. Se spoštovali. Si zaupali. 
Se družili. Se skupaj smejali. Delovni dan 
smo začenjali z najnovejšimi šalami dr. 
Kotarja in na vizito smo šli nasmejani. Ve‑
liko smo se pogovarjali, pa nismo hodili 
na izobraževanja iz komunikacije, bili smo  
tim, čeprav takrat o tem še ni bilo moderno 
govoriti. Res se je svet vrtel nekoliko bolj 
počasi in smo poznali druge vrednote, pa 
kljub temu. Vse je bilo narejeno in pacient 
je bil kralj.

Potem so se časi seveda spremenili, kar 
je normalno, znašli smo se v demokraciji 
in v kapitalizmu. Doletelo nas je to, česar 
smo se ves čas potihem bali, vrednote so 
se spremenile, denar je postal sveta vladar, 
pacient pa samo še primer, številka, vsota 
na bolnišničnem bančnem računu. Danes 
nosijo  kralji drugačne uniforme. 

Čeprav je moderno govoriti o timskem 
delu, večina nima pojma, kaj to pomeni. 
Vsaka čast izjemam, a vsak gleda v prvi 
vrsti nase in še enkrat nase, potem pa 
mogoče malo na pacienta. Na sodelavce 
pač ne. Vsem se mudi, čeprav zapravljamo 
ure in mesece in leta za neplodne razprave 
in projekte, ki ne dajo rezultatov. 

Ne spoštujemo se, niti starejših sodelavcev 
ne, ki so v tej bolnišnici pustili svoja 
najboljša leta, svoje znanje, svoje zdravje, 
ne spoštujemo tistih, zaradi katerih 
bolnišnica sploh še obstaja. 

Ne zaupamo si. Iščemo napake pri drugih in 
komaj čakamo, da lahko koga zafrknemo, 
svojih pa ne vidimo in ne priznamo.

Ne pogovarjamo se. Ali se pogovarjamo 
premalo. Ali pa se pogovarjamo, pa se ne 
poslušamo.   

Ne smejemo se. Koliko prijaznih, nasme‑
janih obrazov pa lahko danes srečaš na 
bolnišničnih hodnikih! S sklonjeno glavo 
hodimo eden mimo drugega in mimo pa‑
cientov in na pozdrave ne odgovarjamo. V 
resni ustanovi je smeh nezaželen.

Ne sodelujemo. Sprejemamo dogovore, 
ki se jih ne držimo, vsak „obdeluje“ svoj 
vrtiček, ker mu je to dovoljeno in misli 
samo na svoje dobro. Drugi ga ne zani‑
majo.

In še. In še. In še.

Torej, dragi moji sodelavci, če smo jaz in 
moje kolegice gospe zato, ker delamo vse 
potrebno in nepotrebno, kar nam nala‑
gate, pa zato, ker ne sledimo slepo raznim 
»komandam«, ki se vsakodnevno nekajkrat 
spreminjajo, pa zato, ker nenehno opo‑
zarjamo na stvari, ki gredo narobe, a nanje 
ne moremo vplivati, pa nas že leta nihče ne 
sliši, ali pa mogoče zato, ker pač nimamo 
možganov na »off «, tudi prav! 

Pa se ne bi raje nekoliko zamislili tudi nad 
seboj?

Brez nas se svet res ne bi ustavil, bi se pa 
vsaj v naši bolnišnici precej počasneje 
vrtel in najbrž bi ga močno zanašalo. Kaj 
če bi se, za dobro naših pacientov in za 
naše boljše medsebojne odnose, malo 
bolj spoštovali in malo bolj sodelovali, na 
takšne in drugačne etikete pa pozabili!

???????????????

Saj sem vam rekla, da ta svet ni zame! 
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Edgar Schein  
  
zaslužni profesor 
menedžmenta
na poslovni šoli MIT 
Sloan, prejemnik 
častnega doktorata 
IEDC Bled  

“Največji problem nastane, če si podreje-
ni ne upajo opozoriti šefa na napake. 
Medicinske sestre se denimo velikokrat 
zavedajo, da bo zdravnik storil napako, le 
da si ga ne upajo na to opozoriti, sploh ne 
pred pacientom. Strah jih je posledic, ki 
bi jih lahko doletele, češ da ne spoštujejo 
zdravniške avtoritete. Takšna patologija 
pesti tudi druge organizacije. Zaposleni 
zavestno počnejo butaste stvari, ker jim je 
to pač naročil njihov šef. Ali pa, ker pravila 
upoštevajo dobesedno. Ne nazadnje je to 
način, zaradi katerega delujejo bele stavke: 
strogo upoštevanje pravil sistem povsem 
zamrzne.

V veliki večini organizacij morajo biti za-
posleni fl eksibilni in početi tisto, kar je 
treba, na pa tisto, kar je zahtevano.”

 

Vir: Uspešen šef dovoli, da ga popravljajo. 
Večer, 19. 10. 2011

(Fotografi ja:
 Edgar Schein, arhiv IEDC)

nepreslišano
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Danica Jožef

Po dežju se je obrasla rukola, paradižnik in 
jajčevci hitijo dozorevati, prav tako paprika 
in bučke. In če imate radi bučke, si jih lahko 
pripravite na zalogo bodisi v obliki kompota 
ali kot prilogo k mesu, lahko pa jih tudi na 
hitro podušite (malo olja, čebule, česna, 
kumine) in nato zamrznete. Pripravljenih 
jedi iz bučk, ki jih nameravate zamrzniti, 

Sedaj, ko se je poletje končno 
poslovilo, ko smo zakorakali v 
jesen in je zadnji dež nekoliko 
zalil presušeno zemljo, da si je 
opomogla, so tudi rastline spet 
oživele. Verjetno nam bo ostalo 
nekaj sveže zelenjave, ki je ne 
bomo mogli sproti porabiti. 

Kam z odvečno zelenjavo!
ne smete soliti. Tako jih lahko uporabite 
za kremno juho (s paličnim mešalnikom jo 
pretlačite), dodate, sol, poper, lovorjev list, 
okrasite z vejico peteršilja ali žličko smetane, 
ali pa pripravite bučke v prikuhi, tako da na‑
ribate 1 do 2 krompirja, narezan peteršilj in 
na koncu dodate malo kisle smetane. Poleg 
ponudite pire krompir in govedino iz juhe.

Za bučkin kompot potrebujemo: 2 kg na 
kocke narezanih bučk, 2 dcl jabolčnega 
kisa in 2 l vode. Vse skupaj namakamo 12 
ur, nato tekočino odcedimo. V večji lonec 
nalijemo 2 l vode, dodamo 40 dag slad‑
korja, 1 vanilijev sladkor in nekaj klinčkov. 
Kuhamo 20 minut, po petnajstih minutah 
pa dodamo 2 dcl ruma in sok 3 limon. Še 
vroče napolnimo v kozarce, dobro zapre‑
mo in obrnemo na pokrov ter pokrijemo in 
pustimo, da se počasi ohladi. Kompot ima 

okus po ananasu in je zelo okusen. 

Če imate kaj več paradižnika, si poleg 
domače mezge pripravite še paradižnikov 
zeliščni preliv, ki ga boste zamrznili ali na‑
polnili v kozarčke in kasneje uporabljali za 
pripravo raznih omak. Za preliv potrebu‑
jemo: 2 kg močno zrelega in mesnatega 
(volovsko srce ali jabučar) paradižnika, 
nekaj paprik, 2 do 3 čebuli in sveže liste 
bazilike. Paradižnike pod vrelo vodo umi‑
jemo, jih nato olupimo, razrežemo na 
koščke in posolimo. Čebulo razrežemo na 
drobne kocke, prav tako papriko, lahko 
je zraven tudi kakšen pekoč feferon in to 
vse skupaj na olivnem olju pražimo, da 
postekleni, nato dodamo paradižnik ter 
dušimo toliko časa, da voda izhlapi in pos‑
tane masa gosta, na koncu dodamo malo 
strtega česna, popra, po potrebi dosolimo 



48

dober tek

in na koncu dodamo še narezano baziliko. 
Z vročo maso napolnimo majhne kozarčke 
in shranimo, lahko pa tudi ohladimo in 
zamrznemo. Tak preliv bomo nato upora‑
bili kot samostojno omako za testenine, 
lahko pa jo dodamo k mletemu mesu, ali 
dodamo konzervo tune in že imamo nov 
okus, prav tako lahko preliv uporabimo pri 
izdelavi rižot ali zelenjavnih enolončnic. 

Preizkušen recept imam za »kraljevsko so-
lato« iz suhih paradižnikov, vloženih v olje. 
Če ima kdo od vas izkušnje o tem, katera 
vrsta paradižnika se uporablja, kako se ga 
suši in nato vlaga, bi bila zelo vesela, če bi se 
oglasil‑a. Jaz namreč tega še ne delam, zato 
uporabljam Naturetin paradižnik,  vložen v 
sončničnem olju, ki je tudi zelo dober. 

Za kraljevsko solato potrebujemo: 
kozarček vloženih suhih paradižnikov 
(polovičke ali četrtinke), 1 piščančje prsi 

brez kosti in kože, 2 pesti stročjega fižola, 
pest rukole, majhno glavico radiča, pest 
neolupljenih mandeljnov ali orehov, olje 
iz kozarčka paradižnika in sol po potrebi. 
Za preliv pa pripravimo nekaj žlic rdečega 
vinskega kisa (lahko malo balzamičnega), 
nekaj žlic olja, 2 žlici marelične marmel‑
ade in zvrhano žlico gorčice, sol, poper po 
potrebi. Priprava: očiščene prsi razrežemo 
po dolžini na štiri dele, jih popečemo v tef‑
lonski posodi z malo olja, par minut na vsaki 
strani, da malo porjavijo, jih odstavimo, po‑
solimo in popopramo ter pustimo ohladiti. 
Kuhan fižol odcedimo in prelijemo z mrzlo 
vodo, prav tako operemo rukolo, jo popiv‑
namo s papirnato brisačo, operemo radič 
in skupaj narežemo na koščke, paradižnike 
narežemo na trakove, mandlje ali orehe pa 
sesekljamo malo bolj na debelo, zmešamo 
preliv. Na krožnike najprej razporedimo ru‑
kolo in radič ter pokapljamo z žlico preliva, 

nato razporedimo še fižol, koščke piščanca, 
paradižnike in mandlje ali orehe, vse to pa 
prelijemo s preostalim prelivom. Solata je 
zelo dekorativna in tudi okusna. Ponudimo 
jo kot hladno predjed ali za večerjo. 

Pa še nekaj o rukoli. Jaz jo uporabljam kot 
zelišče in kot zelenjavo. Najraje jo pripra‑
vim k prigrizku in sicer jo na hitro oplaknem 
pod hladno vodo, odcedim, jo natrgam z 
rokami, dodam nekaj rezin paradižnika in 
nekaj koščkov sira mocarele ter vse skupaj 
pokapljam z olivnim oljem in premešam, 
pustim nekaj časa stati, nato pa postrežem 
z opečenimi kruhovimi rezinami. Če pa jo 
uporabim kot zelišče, dodam nekaj lističev 
k raznim omakam za testenine. 

Podobno kot  na vrtu pa ostaja višek sadja 
tudi v sadovnjaku. Tudi tega lahko koristno 
uporabimo za kuhanje svežega kompota, 
za zavitke, za razna peciva, zelo dobro pa 
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je tudi posušeno sadje. 

Za pecivo potrebujemo: 1 kg svežega 
raznovrstnega sadja (slive, jabolka, hruške, 
ipd.), za testo 15 dag masla, 3 jajca, 15 dag 
rjavega sladkorja, limonino lupinico, žlico 
limoninega soka, 15 dag moke (lahko malo 
pirine ali rožičeve moke), žličko pecilnega 
praška, za preliv pa 3 jajca, 10 dag sladkorja, 
10 dag mletih mandljev in žlico ruma. Sadje 
razrežemo, če imamo slive, jih razkoščičimo, 
in pečico segrejmo na 180°. Nato penasto 
umešamo maslo, mu dodamo rumenjake 
in sladkor. Posebej stepemo beljake in sneg 
dodamo k rumenjakovi zmesi, na sneg pa 
po žlicah dodamo moko, zmešano s pecil‑
nim praškom ter vse skupaj narahlo z metli‑
co premešamo v gladko zmes. Testo damo v 
namaščen in z moko potresen pekač ter za 
15 minut postavimo v ogreto pečico. Med 
tem  pripravimo preliv: v posodi stepemo 
beljake v sneg, dodamo sladkor, mandlje 
in rum. Po 15 minutah vzamemo testo iz 
pečice ga obložimo s sadjem, na koncu 
prelijemo s prelivom in nato še za 10 do 
15 minut damo nazaj v pečico, da se speče 
do konca in dobi preliv lepo zlato rjavo 
barvo. Postrežemo lahko vroče ali hladno. 

Dober tek!

Jožica Rolih

Upokojenci bolnišnice 
smo obiskali Belo krajino

ko smo pripravljali načrte za letošnji izlet, smo želeli 
nekam, kamor ne bi bilo predaleč, a da bi vendar bila 
lokacija dovolj zanimiva. Pa je padla odločitev: gremo 
v Belo krajino. Podrobnosti organizacije smo prepustili 
našemu članu Milanu. 

Vse priprave so potekale po načrtih in 8. junija zjutraj, v močnem dežju, se nas je 30 
članov društva zbralo na parkirišču pri trgovini TUŠ. Začetek je bil moker in dokaj 
klavrn in nismo verjeli, da bo dan premogel kaj lepega.

Kaj pa moremo proti naravi, nič. Z avtobusom smo se odpeljali proti Črnomlju in glej 
presenečenje, v Črnomlju ni več deževalo. Dežnike smo še nosili, vendar jih nismo 
odprli. Takoj smo bili boljše volje.

Ob prihodu v Črnomelj nas je pričakal lokalni vodič in nas ob sprehodu po starem 
mestnem jedru seznanil z nekaterimi zgodovinskimi znamenitostmi.

SCHIRNOMEL,TSCHRNEMBL ČRNOMELJ
Začetki človeške prisotnosti na lokaciji današnjega Črnomlja segajo že v pozno bro-
nasto dobo (1250 - 750 p.n.št.). Najzgodnejšo slovansko prisotnost potrjujejo grobovi iz 
časa 10. oz. 11. stoletja. Leta1228 se omenja Črnomelj kot kraj, kot mesto pa leta 1407 
z imenom Schirnomel.

Danes je največje mesto v Beli krajini in leži na pomolu v okljuku reke Dobličice in Lahinje.

V starem mestnem jedru je tudi črnomaljski grad, ki je bil zgrajen leta 1165. Pred drugo 
svetovno vojno je bil v lasti rodbine Lackner. Danes je grad obnovljen, tako da se lah-
ko uporablja za različne dejavnosti. V neposredni bližini se je ohranila tudi komenda 
viteškega reda templarjev.

Eden od pomembnih objektov iz antične dobe je cerkev Sv. Duha, ki je bila v naselbini 
današnjega Črnomlja zgrajena v 15. stoletju. Ker ni imela vidnejše vloge, je bila zane-
marjena in prepuščena propadanju. Kljub temu, da jo je že leta 1886 odkupila tedanja 
občina in jo rešila propada, je bila med drugo svetovno vojno precej uničena. Leta 2007 jo 
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je občina obnovila in jo namenila za kulturne 
namene. Omeniti pa je potrebno, da je cerkev 
sv. Duha prvi objekt v Sloveniji, v katerem je 
urejeno opazovanje kolonij netopirjev preko 
infrardeče video kamere in računalnika.

V neposredni bližini je Primožičeva hiša, ki je 
posvečena učiteljici Josipini Pepci Primožič. 
Njeno življenje je bilo prežeto z globokim so-
cialnim čutom, humanostjo in radodarnos-
tjo. Hiša je razglašena za kulturni spomenik 
lokalnega pomena. V njej so naprodaj izdelki 
domače in umetnostne obrti.

KRAJINSKI PARK LAHINJA
Naš naslednji cilj je bil krajinski park Lahi‑ 
nja. Pripeljali smo se v Pusti gradec, kjer nas 
je nasmejana pričakala gospa Ana Klepec. 
Kar precej časa smo poslušali pripoved o 
krajinskem parku in življenju v njem. Nato 
nam je pokazala staro obnovljeno žago in 
mlin. Žaga sicer ne obratuje, v mlinu pa  
kar meljejo, če je potreba. Na koncu smo si 
ogledali še arheološke najdbe na njihovem 
posestvu, med katerimi je tudi zlatnik, na 
katerem je upodobljen kralj Matjaž.

NERAJEC
Po slovesu od gospe Klepec smo se 
odpravili v Veliki Nerajec h gospe Veri Vard‑
jan. Po kratkem sprejemu na domačem 
dvorišču so nam postregli s še toplo ajdovo 
potico. Mnjam, je bila dobra, da sem vzela 
še repete. Nato nas je gospa popeljala v 
tipično staro belokranjsko hišo in nas sez‑
nanila z običaji ljudi tega kraja. 

Posebnost, ki je tudi na ogled,  je HIS. 
To je manjša hiška, ki je bila namenjena 
mladoporočencem. V njej so bili samo spal‑
ni prostori. Zanimivo, da so že takrat vedeli, 
da morajo biti mladoporočenci sami.

ADLEŠIČI
Od gospe Vere smo se poslovili in nadalje‑
vali pot v Adlešiče k družini Cvitkovič.

Tudi tu smo bili postreženi s češnjami in 
pijačo. Nato pa so nam predstavili »Lan od 
setve do žetve in predelava« (od semena 
do platna). Ves potek, kako se lan poseje, 
žanje in nato obdeluje, da na koncu do‑
bimo predivo, smo spoznali ob izčrpni 
razlagi gospe Nade Cvitkovič.

»Lan je lan –  
z njim je delo leto in dan.«     
Lan je približno 6000 let stara rastlina, nje-
na domovina je Azija. Poznali so ga skoraj 
vsi narodi predzgodovinske dobe: Kitajci, 
Egipčani, Feničani, Indijci, Grki, Rimljani in 
Slovani. Moram pa omeniti tudi, da se ve-
dno več govori tudi o zdravilnem učinku lana 
(laneno olje).

Poleg tega smo videli in poizkusili, kako 
delajo belokranjske pisanke. To obrt  
ohranjajo še nekateri v Beli krajini.

Bili smo že kar lačni, zato smo se odpe‑ 
ljali na kosilo k znanemu gostilničarju 
Kapušinu. Po dobrem kosilu in obnav‑ 
ljanju vsega, kar smo videli in doživeli ta 
dan, smo se odpravili proti domu. Med 
potjo smo ocenili, da je bil izlet zelo dobro 
pripravljen in da smo videli in doživeli ve‑
liko zanimivih stvari. Vreme je bilo potem 
sončno in toplo in smo lahko zares uživali 
v lepotah Bele krajine.

Moram priznati, da kljub temu, da sem 
rojena Belokranjica, določenih stvari še 
nisem vedela. Nikoli ni prepozno, četudi 
izveš kaj šele na stara leta.

Pa tudi star pregovor še vedno drži: SLAB 
ZAČETEK, DOBER KONEC.

mi - vi - oni
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Maja Janežič

Enota intenzivne 
terapije je 
dočakala prenovo
V projektu energetske sanacije je bila naj-
bolj zahtevna zamenjava oken. Večina 
oddelkov se je takrat združila s sosednji-
mi oddelki, nekateri so poleti za nekaj dni 
zaprli svoja vrata, spet drugi so svoje pa-
ciente začasno preselili na novo lokacijo.

Izvajanje potrebnih del je imelo velik vpliv na paciente, 
ki so ob svoji bolezni težko prenašali hrup. A drugače pač 
ni šlo.

V enoti intenzivne terapije smo intenzivno razmišljali, 
kako bomo ob menjavi oken sploh delovali. Obstajali 
sta dve možnosti: da preselimo najprej eno, potem pa 
še drugo polovico enote, kar bi bilo za osebje lažje, za 
paciente in izvajalce del pa zelo moteče, zato smo se naz‑
adnje odločili za pacientom prijaznejšo preselitev celotne 
enote naenkrat.

Najprimernejša lokacija za naše bolnike sta bili prva in 
druga soba na visceralnem odseku. Večino opreme in ma‑
teriala smo začasno shranili na oddelek nasproti dialize. Pri 
selitvi so nam pomagali študenti in delavci transportne 
službe. 

Hkrati s selitvijo smo izkoristili priložnost in izpeljali še 
vzdrževalna dela v EIT, saj je bilo nujno potrebno prepleska‑
ti stene, zamenjati dotrajane in že kar nevarne talne obloge 
in opremo,  zamenjati nekaj elementov v mali kuhinji za 
osebje in seveda vse skupaj temeljito očistiti. 

Čeprav smo v obdobju recesije, smo si zelo želeli lepše 
delovne prostore. Stopili smo skupaj in uspelo nam je, naša 
intenzivna je danes lepša in prijaznejša. 

Vsega pa seveda ne bi mogli izpeljati brez naših 
razumevajočih nadrejenih in sponzorjev.

Zahvaljujemo se direktorici, ga. Miri Retelj, za podporo pri 
naših dodatnih željah po obnovi prostorov. Za priročno 
kuhinjo in vse, kar sodi zraven, smo poiskali pomoč pri 
sponzorjih, zato se za  vsa podarjena sredstva iskreno 
zahvaljujemo podjetjem Mark Medical, Eventus, Iskra PIO, 
Pharmamed in Interpart.

Pohvaliti pa moramo tudi delavce tehničnih služb, ki so 
izpeljali naše zamisli. 

Prepričana sem, da bomo v lepših prostorih tudi pri delu 
uspešnejši, pacienti pa bolj zadovoljni.

Cirila Gradišar   

XVII. Regijsko 
preverjanje 
usposobljenosti ekip 
prve pomoči CZ in RK

V soboto 17. septembra se je pred Kongresnim centrom v Dolenj‑
skih Toplicah zbralo 13 ekip prve pomoči CZ in RK. Ekipe CZ so bile 
iz občin Semič, Šentjernej, Mirna peč in Revoza, ekipe OZ RK pa so 
bile iz Novega mesta, Trebnjega, dve ekipi iz Metlike in iz Črnomlja. 
Preverjanju so se pridružile tudi tri ekipe izven konkurence, ki se že 
pripravljajo na državno preverjanje. To so bile ekipe RK Sevnica in 
Slovenj Gradec ter ekipa CZ Kranj.

Ekipe so morale svoje znanje iz prve pomoči pokazati na treh delovnih 
mestih, kjer je bil realistično prikazan dogodek oziroma nesreča. Kraj 
prvega dogodka je bila prometna nesreča, kraj drugega dogodka 
nesreča pri delu v gozdu in kraj tretjega dogodka igrišče pred osnovno 
šolo ob igranju hokeja na rolerjih. Povsod so bili po trije poškodovanci 
– imitatorji z eno ali več poškodbami različne težavnosti, ki so jih 
ekipe morale v desetih minutah oskrbeti in jih pripraviti za transport. 
Imitatorji poškodb, ki so jim maskerji naredili poškodbe, so dobro 
opravili svoje delo. Izbor poškodb je pripravila Lučka Kosec, dr.med., 
specialistka anesteziologinja v naši bolnišnici.

Vse ekipe so pričele preverjanje istočasno, seveda so bila med de‑
lovnimi točkami počivališča in učne delavnice. Vsak poškodovanec je 
imel svojega ocenjevalca, predavatelja PP. Ocenjevalne pole so sproti 
nosili v Kongresni center, kjer so člani CZ ocene vnašali v računalnik, 
tako  da so bili rezultati kmalu znani.

Ob zaključku preverjanja je nekaj besed o delu ekip povedal Peter 
Černe, dipl. zdravstvenik, pomočnik vodje ocenjevalcev, nato pa je 
g. Stane Zagorc prebral rezultate 
tekmovanja, vsem ekipam podelil 
pokale, se jim zahvalil za sodelo‑
vanje in zaželel zmagovalni ekipi 
uspeh na državnem preverjanju 
08. oktobra 2011 v Brežicah. 

Zmagovalna ekipa XVII. pre-
verjanja usposobljenosti ekip 
prve pomoči CZ in RK je bila 
ponovno, že 4. zapored, ekipa 
CZ občine Šentjernej, drugo 
mesto je zasedla 1. ekipa OZ RK 
Metlika  in tretje mesto ekipa 
OZ RK Trebnje. 

Letos je v Dolenjskih Toplicah potekalo že XVII. 
regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve 
pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. 
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Srebrni jubilej Bolniške 
župnije v Ljubljani
V ponedeljek, 5. septembra '11 je bil na Teološki fakulteti Uni-
verze v Ljubljani seminar, ki sta ga pripravila Inštitut za ap-
likativno teologijo in Medškofi jski odbor za pastoralo zdrav-
ja ob 25 - letnici Bolniške župnije v Ljubljani in v spomin na 
dolgoletnega kurata v kliničnih bolnišnicah v Ljubljani g. Ja-
koba Turšiča. Udeležil se ga je tudi bolniški duhovnik naše 
(novomeške) bolnišnice.

Po pozdravu moderatorja dr. Jožeta 
Štupnikarja in dekana Teološke fakultete 
prof. dr. Stanka Gerjolja je prof. dr. Bog‑
dan Kolar predstavil „Lik, pomen in delo 
bolniškega kurata Jakoba Turšiča. “

Rojen je bil leta 1914, salezijanec je postal 
1932 leta, duhovnik pred natanko sedem‑
desetimi leti. Poslanstvo med bolniki je 
razumeval kot »zlato dobo« duhovništva. 
Odlikovali so ga čuteč odnos do človeka, 
odprtost in sproščenost, neposrednost 
in družabnost, posebno pa prijetna 
hudomušnost. Pomenljiv je moto njegove‑
ga srečevanja z bolniki:  „K bolnikom moram 
priti z zavestjo, da je Kristus vstal!“

V drugem predavanju je asistent dr. p. Tadej 
Strehovec odstiral „Nekatere etične dileme 
bolniškega duhovnika danes.“

V uvodu je poudaril stališče papeža 
Benedikta XVI., naj v svojem delovanju niko‑
li ne spregledamo človeške osebe, da je ta 
vedno v središču (pastoralnega) delovanja; 
hkrati pa papeževo opozorilo na temne, 
življenju nasprotujoče sile v svetu. Preda‑
vatelj se je dotaknil nekaterih občutljivih 
področij, ne le v našem okolju, ampak na 
širokem obzorju življenja in dogajanja: 
umetnega uravnavanja rojstev in spoš‑
tovanje človekovega življenja; predrojst‑
venih presejalnih testov in »terapevtskih« 
splavov; abortivnih (kirurških) posegov; 
presajanja organov in problematiko »črne 
trgovine« in z njimi povezane evtanazi‑
je (omenil je tudi, da smo v Sloveniji 
podpovprečni v darovanju organov, kar pa 
je v zdravih okoliščinah visoko etično de‑
janje!); spomnil je na neurejeno področje 

»ugovora vestí«; opozoril je na moralno 
problematiko evtanazije in tako imeno‑
vanega »asistiranega samomora«; predstavil 
je tudi dileme človekovega trajnega vegeta‑
tivnega stanja (pravico do ustrezne oskrbe 
in zdravljenja, zavestna odstranitev hrane 
in tekočine bi povzročila smrt zaradi lakote 
in žeje; ne smemo podaljševati agonije, a 
upoštevati pravico do naravne smrti; poka‑
zal je tudi na problematiko »tehnološkega« 
pristopa k bolniku). Ob koncu je omenil tudi 
pomen osebnega pooblaščenca, ki mu zau‑
pamo in bo odločal o našem zdravljenju, če 
sami ne bomo mogli.

Naslednji prispevek je pripravil prim. dr. 
Janez Zajc, dr. med.: »Pomen duhovne pod‑
pore pri zdravljenju bolnikov.«

Najprej se je ozrl na g. Jakoba Turšiča, ki je 
umrl pred dvanajstimi leti, in so že v njego‑
vem času zdravniki in drugo osebje priz‑
navali pozitivni vpliv duhovne oskrbe. 
Poudaril je nujnost celovitega pogleda 
na človeka, na bolnika, tudi duhovne 
razsežnosti bivanja… Omenil je pomen 
bolnišničnih kapel, ki so »oaze« za paciente 
in prav tako za osebje. Dotaknil se je tudi 
problematike zaposlenih duhovnikov / pas‑
toralnih delavcev v bolnišnicah: vprašanje 
denarja, ki je razburjalo medije in mnoge kri‑
tike, sploh ni osnovno in ne prvo vprašanje; 
gre predvsem za vstop v notranje dogajanje 
v bolnišnici, za intenzivno sodelovanje v 
delovnem timu, za stalno navzočnost in 
celovito delo z bolniki.  Pomenljiv je bil 
sad študije o duhovnem vplivu na zdrav‑
ljenje (odkril jo je v ameriški strokovni re‑
viji), kjer so predstavili izkustvo, da so  se 

bolniki mnogo bolje zdravili na oddelku z 
duhovnim spremljanjem kot na oddelku, 
kjer tega ni bilo.

Zadnje razmišljanje je bilo pričevanje 
bolniškega duhovnika iz Beljaka v Avstriji g. 
Marijana  Schustra, ki je tamkaj od leta 1994, 
bolniški duhovnik pa že petindvajset let:

Prvi poudarek je bil – pomembnost 
srečevanja in osebne povezanosti z bolniki, 
pa ne samo z njimi, ampak tudi z osebjem, s 
svojci in z drugimi, ki prihajajo v bolnišnične 
prostore. Stalna navzočnost (imeti čas za‑
nje!) in dosegljivost bolniškega duhovnika 
je temeljnega pomena za njegovo poslan‑
stvo… Omenil je preprosto in pomembno 
vprašanje ob sprejemu na bolnišnično 
zdravljenje: ali bolnik želi duhovno sprem‑
ljanje v času bivanja v bolnišnici? Iz občestva 
vere, v kateri živí, seveda! – Podaril nam je 
več »biserov« iz bogate izkušnje. Omenim 
naj še dve značilnosti v beljaški bolnišnici: 
redne pogovore o umiranju in smrti (na 
onkoloških oddelkih, v intenzivnih eno‑
tah in na oddelku za paliativno medicino); 
»poslovilne sobe« na oddelkih, ki so pri‑
merno opremljene, ker je poslavljanje od 
umrlih zelo dragoceno za žalujoče, velika 
tolažba…

Izročil sem vam, dragi bralci »Vizite«, nekaj 
utrinkov s seminarja – z željo, da pre‑
budijo razmišljanje, morda vódijo v pogo‑
vor in k obogatitvi v naši dragi novomeški 
bolnišnici.

Mir in dobro, 
vaš bolniški duhovnik p. Marko

P. Marko in sestra
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»Prostovoljnost je lepa obleka, 
                          ki človeka kaže kot človeka.«

Zopet je leto naokoli in z njim tudi naše tradicionalno uvodno izobraževanje za nove prosto-
voljce pod okriljem Splošne bolnišnice Novo mesto, Srednje zdravstvene in kemijske šole in 
Slovenske Filantropije. Prvo soboto v mesecu oktobru se nas je v sejni sobi zbralo kar lepo 
število novih prostovoljcev, mentorjev in organizatorjev izobraževanja. 

Letošnje izobraževanje je že osmo. Iz leta v leto se povečuje zani‑
manje dijakov Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto 
za to obliko izkoriščanja prostega časa. V šolskem  letu 2010/2011 
bo opravljalo prostovoljno delo v Splošni bolnišnici Novo mesto v 
skupini Sončki šestinpetdeset dijakinj ter v skupini Pikapolonice 
deset dijakinj.

Na začetku nas je pozdravila direktorica Splošne bolnišnice Novo 
mesto ga. Mira Retelj, ki nam je zaželela prijetno druženje in veliko 
dobre volje. Poudarila je, da je vesela, da se prostovoljno delo v 

bolnišnici tako lepo razvija in da bolnišnici veliko pomeni skrb 
prostovoljca v dobro bolnika. Predavanje je popestrila ga. Sabi‑
na Dogenik, predstavnica Slovenske Filantropije za bolnišnično 
prostovoljno dejavnost. Ga. Marjana Lavrič nas je opozorila na 
pravilno in učinkovito higieno rok, ga. Zdenka Seničar je govorila 
o občutkih pacienta v bolnišnici in poudarila, kako pomemben 
člen v verigi za samo zdravljenje bolnika je tudi prostovoljec, ga. 
Marica Parapot je poudarila, na kaj vse mora biti prostovoljec pri 
svojem obisku pazljiv – predvsem z vidika poškodb pri pacientu. 

Prostovoljci
Sabina Dogenik, predstavnica Slovenske 
Filantropije

Direktorica Mira Retelj

Predavateljica Marjana Lavrič
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Delo mentorja in samo odgovornost za 
delo z bolnikom je predstavila ga. Gloria 
Šepec. Predstavila je tudi nekaj dogod‑
kov, ki potekajo v letošnjem evropskem 
letu prostovoljstva: Gverilsko akcijo, ki je 
potekala zadnji dan v mesecu septembru 
2011 pod sloganom »Kdaj ste nazadnje kje 
pustili svoje srce?« in v kateri so tri pros‑
tovoljke v bližini bolnišnice ter zdravstve‑
nega doma razdelile preko 200 srčkov z 
namenom povabiti ljudi med prostovoljce. 
Predavanje je zaključila ga. Jožica Rešetič, 
ki je poudarila vlogo koordinatorice in 
dolžnosti in pravice prostovoljca.

Prostovoljno delo poteka na infekcijskem, 
internem, kirurškem, nevrološkem in 
otroškem oddelku. Prostovoljci so razdelje‑
ni v dve skupinici, in sicer Sončki (obisku‑
jejo bolnike na prvih štirih oddelkih) in 
Pikapolonice (obiskujejo male bolnike na 
otroškem oddelku).

Po skupnem ogledu vseh oddelkov, kjer 
poteka prostovoljno delo, smo druženje 
zaključili s skupnim kosilom in odšli vsak 
po svoje.

Ponosni smo na naše dosedanje rezul‑
tate dela, saj je v času samega šolskega 

leta povprečno najmanj en dijak na pros‑
tovoljnem delu, zelo dober je tudi odziv 
samih bolnikov, je zelo pozitiven, saj imajo 
z našimi dijaki same lepe izkušnje. Glede na 
letošnje število dijakov – prostovoljcev si vsi 
želimo, da bi se ta številka še povečala.

Skupni dopoldan in del popoldneva 
smo zaključili z mislijo, da se kmalu spet 
srečamo, si izmenjamo dosedanje izkušnje 
in se držimo misli malega princa »Kdor 
hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo 
je očem nevidno.«

Delavnica

Koordinatorici Jožica Rešetič in Gloria Šepec

Mlada prostovoljka Tea Jevšek

mi - vi - oni
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Natalija Novak, Meta Kovačič

Utrinki z otroškega 
oddelka

OTROCI SE  
ZAHVALJUJEMO  

Elvisi Taraniš, Saši Kociper in Maju •	
Jermanu, Tatjani in Maši Lokar ter 
Galu Lokarju, Katarini Zupančič in 
Martinu Zupančiču, Niku in Janu 
Peršetu, Zali Jaklič in Žanu Jakliču, 
Maji Kovačič in Gašperju Kovačiču, 
študentkama Barbari  in Klaudiji, 
mentorici Janji Vovko, med. sestri 
Dunji Kužnik ter vrtcema Labod in 
Marjetica 

za različne plišaste in druge igrače, 
pobarvanke ter CD-je z otroškimi 
priljubljenimi risankami in filmi.

Osebju v pralnici se zahvaljujemo, •	
ker so nam vse igrače oprali in 
nam s tem prijazno pomagali.

Mojstru Franciju se zahvaljujemo •	
za pomoč pri izdelavi lutkarskih 
stojal.

Zaposlenim v centralni kuhinji •	
hvala za pridno zbiranje lončkov.

Veseli nas, da smo v letošnjem •	
vročem poletju lahko v igralnici 
Otroškega oddelka vključili KLI‑
MO. Še enkrat se zahvaljujemo 
podjetju Turk, d.o.o  z Otočca in 
podjetju Inpro, d.o.o  iz Straže.

STRAH IMA VELIKE 
OČI, OKOLI PA GA 
NIČ NI
V okviru projekta o kakovosti in 
odličnosti slovenskih bolnišnic smo 
na Otroškem oddelku v mesecu juniju 
prijazno sprejeli obiske vrtičkarjev in 
prvošolcev. 

Montaža klime v igralnici

Obiskali so nas tudi otroci iz 
Vrtca Metka

Prvošolci iz OŠ 
Drska so zapeli

... in zaplesali
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Poglej, poglej, s pravo kirurško kapo me je prišla pogledat

Uh, 
koliko 
nas je,  
pa kako 
dobre 
volje  
smo

Vrtičkarji iz Vrtca Videk

Prijazna vila Petra je podarila štampiljke

Na Pogorelcu
Sodelavci iz administracije se vsako leto 
družijo na pikniku. Letos so se odpravili 
na Pogorelec, kjer so poklepetali in se  
nasmejali, občudovali prelep razgled…se 
sladkali ob še toplih dobrotah iz domače 
peči…..in se preprosto družili… 

Vsako leto bolj cenijo čas, ki ga posvetijo drug 
drugemu na prijateljski in iskren način. 

Takole so pozirali na vrhu Pogorelca…
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Tekst in fotografi je: Jure Marolt

Norge

To prelepo severnoevropsko državico smo obiskali junija, mesec dni 
pred tistim norim terorističnim napadom, ki ga prav gotovo ni nihče 
pričakoval. Prva stvar, ki jo človek opazi na Norveškem, je najver‑
jetneje prav spokojnost, ki jo premorejo njeni prebivalci. Ljudje so 
neverjetno mirni, nobenih avtomobilskih trob, preklinjanja, rogovi‑
ljenja in podobnih težkih zadev za naše slušne organe. Človek ima 
občutek, kot da je na obljudeni, a hkrati samotni peščeni plaži, kjer 
se čas ustavi. In gre za narod, ki je skozi zimo skoraj ves čas v temi. 
Sprijaznjeni z usodo pač izcimijo največ iz tega, kar jim je dano.

Zakaj ravno Norveška? Preprost odgovor. Naš novomeški kolega 
Igor je namreč ravno uspešno zaključeval študij na oselski univerzi 
BI in četverica nadebudnežev se je odločila, da gre ponj. Začnimo 
z boljšimi polovicami: Tjaša (moja in hkrati Jožičina, od tukaj tudi 
povezava za pisanje tega zvarka), Vesna (Igorjeva boljša polovica, 
čemur bi on najverjetneje ugovarjal), moja visokorasla malen‑
kost in Ožbi, naš simpatičen privesek, ki je tudi odličen voznik. 
Pokret navsezgodaj, kajti do Norveške je kar nekaj kilometrčkov 
– natančneje njih skoraj dva tisoč. Predvsem Nemčija je s sovozni‑
kovega stališča izredno dolga in se, da se vsaj malo navežemo na 
to, sicer zdravstveno obarvano čtivo, vleče kot debelo črevo. Ni in 
ni ji konca! Po dveh dneh vožnje v izredno udobnem in vizualno 
všečnem Adriinem avtodomu pa smo le dosegli našo prvo večjo 
postojanko, norveško prestolnico Oslo.

OSLO
Oslo je prečudovito mesto v vseh možnih aspektih. Prežeto s 
tisto pregovorno norveško nasmejanostjo in vseobsegajočo 
privlačnostjo je res ena vodilnih svetovnih prestolnic in to ne 
le v ceni artiklov, ki jih tam poskušajo prodati. Prav cene os‑
novnih življenjskih potrebščin so tiste, ki navadnim smrtnikom 
onemogočajo daljši postanek v njihovi deželi. Ker pa so na 
Norveškem pred pol stoletja odkrili tisti črni curek, ki se mu reče 
nafta, si luksuz lahko tudi privoščijo, saj je premo sorazmeren z 
njihovo neto plačo. Namig, kako si omiliti stroške na tovrstnih 
potovanjih: s sabo imejte vso zelenjavo, ki jo premore babičin 
vrt, nekaj litrov golaža, sedem vrst testenin in plato Laškega na 
osebo. Človek mora nekako preživeti in s tem se da.

Težko se je bilo spraviti k pisanju o poto-vanju, ki je že tri mesece za mano. Toda, ko Joži (Rešetič!) nekaj naroči, človek ne ugova-rja. »Zakaj pa naj jaz pišem za Vizito?«, sem jo presenečeno vprašal. »Ti samo napiši,« se je glasil odgovor. Neoporekajoč. ker moja teorija je povsem preprosta: redko se zgodi, da človek celo življenje preživi brez resnejših telesnih ali duševnih bolezni in v teh primerih je Joži človek, ki ga je (pre)dobro poznati. Tako da bodo naslednje – upam da čim bolj zanimive – vrstice posvečene Skandinaviji in predvsem Norveški.
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Oslo je mesto muzejev, parkov in prelepih, svetlolasih, brhkih dek‑
let. Vse je vredno ogleda, prav vse. Domačini so bolj prijazni kot 
lokalni slaščičar, vse ti je ponujeno kot na dlani. Infrastruktura v 
mestu je posodobljena vsako leto, turističnih znamenitosti je nepre‑
gledljivo veliko, številni nakupovalni centri, kjer vsakdo najde kaj za 
svojo dušo. Če odšteješ cene piva, ki se v povprečju gibljejo okoli 
desetih evrov (posledično tisti, ki časti rundo, to naredi z bančno 
kartico, kajti toliko denarja ni dobro prenašati naokoli), ima Oslo 
prav vse, kar sodobna in všečna prestolnica potrebuje.

Ena predstavnica nežnejšega spola se mi je še posebej utrnila 
v spomin – sem že omenil, da so Norvežanke res hude? Mater, 
erekcija na dveh nogah! Moja, ne njihova – in sicer blago rečena 
90‑letnica, ki sem jo opazil na postaji metroja. Imela je vsega 
meter petdeset, dobrih štirideset kil s klopco vred, ampak, am‑
pak! Ves čas se je samo smehljala, izžarevala je tako energijo, da 
nisem mogel odvrniti pogleda z njenega obličja. Ko je vstala, je 
bila njena zunanja podoba še manjša, upognjena hrbtenica jo je 
prisilila do tega, da je za hojo uporabljala planinske palice, toda 

vsemu naštetemu navkljub sem se ob njej počutil tako majhnega 
in manjvrednega. Z nasmehom na obrazu, odločnostjo v koraku 
in pristopom, ki mu ni enakega, mi je v danem trenutku podarila 
vse, kar mi človek lahko. Utrip srca se mi je pospešil, tudi sam sem 
oživel. Videl sem iskreno življenjsko srečo v dejanski osebi in zaradi 
tega sem bil tudi sam srečen. Zase verjamem, da stremim k sreči 
bolj kot h katerikoli drugi stvari v mojem bivanju. Če bom lahko 
le za pet minut v življenju gledal skozi oči te najbolj simpatične 
Norvežanke, kar jih premore ta dežela, bom dosegel vse.

KAM PA ZDAJ?
Sicer je celotno popotovanje trajalo štirinajst dni in če od tega 
odštejemo štiri dni, namenjeni vožnji do Norveške in nazaj do 
rodne grude, smo za ogled te razgibane skandinavske deželice 
imeli na voljo deset dni. Po dveh ‘oslovskih’ dneh smo se napotili 
proti zimskemu olimpijskemu središču Lillehammerju, kjer so leta 
1994 bronaste kolajne osvojili Alenka Dovžan, Jure Košir in lej ga 
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zlomka, tudi Katja Koren. Vijugaste ceste so nas nato vodile do 
bolj naravno obarvanih predelov države, saj smo se namensko izo‑
gibali izključno pohajkovanju po mestnih središčih. Narava v veliki 
meri spominja na našo Gorenjsko, predvsem z vsem zelenjem, ki 
ga premore, slapovi, ki so obcestna stalnica in razgibanim relie‑
fom, ki omogoča številne pohodniške avanture. Zaradi geograf‑
skih značilnosti je poljedelstvo v državi skorajda nično, medtem 
ko se živinoreja osredotoča predvsem na meketajoče ovce. Svoj‑ 
stvena posebnost so seveda tudi številni erozijsko oblikovani klifi, 
ki so danes, bolj kot kaj drugega, namenjeni turistom in njihovim 
sodobnim digitalnim fotoaparatom, saj so slike nad navideznim 
prepadom izjemno… razburljive… za laično oko.

Kulinarične posebnosti Norveške so nevredne omembe. Nobene 
tradicionalne jedi, nobenih gurmanskih presežkov. Kebabi, pice, 
francoski rogljički in podobne, na vsakem zemljinem kotičku že vi‑ 
dene dobrote (odvisno od naslovnika, seveda). Po svoji nagnjenosti 
k peki mesa in roštiljanju že malo mejijo na naše južne brate. Bodi ga 
dovolj o hrani, saj mi že ob samem pisanju o tem žalostno kruli. 

Naša pot nas je nato povedla tudi preko nekaterih drugih 
najpomembnejših norveških mest. Bergen je bil po našem mnenju 
vrhunec potovanja (tudi zato, ker je ta večer Igor spekel najboljše ribe, 
ki jih je v Bergnu več kot pečk v lubenici), prelepo mesto s starinskim 
pridihom in obmorskim čutom, Stavanger, njihovo naftno središče, 
Kristiandsand, pristaniško mesto na samem jugu države.

Z Norveško je tako: v primeru, da ste finančno dovolj preskrbljeni – 
kar delavci v javnem sektorju, kamor seveda spada tudi zdravstvo, 
zagotove ste (pomežik) – je to izjemno priporočljiva potovalna des‑
tinacija. Človek ima na enem mestu res vse, kar si lahko zaželi. Tudi 
morje je za tiste z bolj debelo kožo hitrostnemu kopanju primerno. In 
če vam je omogočena možnost izbire, pojdite s trebuhom za kruhom 
do Norveške v poletnih mesecih. Ne le zaradi toplejših temperatur, 
temveč tudi zaradi dejstva, da je v poletnih dneh dan dolg tudi več 
kot 23 ur. In na svetlobo se človek zelo hitro navadi, verjemite! Večerja 
ob enajstih zvečer pri še vedno obstoječi dnevni svetlobi pa je tudi 
svojevrstni gušt. Tako da… dohtarji, medicinske sestre in zdravstveni 
tehniki, sedaj veste kam na naslednji dopust. 
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Saša Longar, Darinka Hrovat, Gabrijela Simetinger

Koroška tura kolektiva ginekološko 
porodniškega oddelka

Osebje ginekološko porodniškega oddelka smo se na povabilo 
naše ginekologinje Gabi Simetinger drugo septembrsko  soboto 
zgodaj zjutraj odpravili v njene domače kraje na koroško. Izlet je 
bil organiziran z namenom strokovnega, kulturnega, kulinaričnega 
in etnografskega spoznavanja naravnih lepot koroške. V Velenju 
se nam je pridružila naša sodelavka Gabi Simetinger, tokrat ne 
kot zdravnica, ampak kot turistična vodička. Tudi to delo ji je šlo 
odlično od rok. Do Slovenj Gradca smo z zanimanjem poslušali 
načrt izleta in opis krajev, mimo katerih smo se peljali.

V Slovenj Gradcu se je začel strokovni 
del izleta. Ogledali smo si ginekološko 
porodniški oddelek Splošne bolnišnice 
Slovenj Gradec. Na oddelku sta nas 
prisrčno sprejeli glavna medicinska 
sestra Pavla Kogelnik in predstojnica 
ginekološko porodniškega oddelka Kat‑
ja Juvan Kramer. Ogled je bil za nas zelo 
zanimiv. Z navdušenjem smo si ogledali 
njihove prostore in si izmenjevali infor‑
macije o našem delu. Bolnišnica je stara, 
čakajo na selitev v nove prostore, imajo 
že nekaj nove opreme, ki je pripravljena  
za nove prostore. Ampak kljub temu, da 
je bolnišnica stara, smo si bile vse enotne, 
da je lepa, urejena in izžareva toplino in 
prijaznost. 

Pot nas je vodila preko Sel pod Uršljo goro 
do Prežihovih Kotelj. Pri Prežihovi bajti smo 

od lokalne vodičke obnovili in razširili znanje 
o življenju in delu našega Lovra Kuharja – 
Prežihovega Voranca. Na dan so privreli 
spomini na njegove prebrane knjige Solzice, 
Samorastniki, Boj na požiralniku, itd.

Po Mežiški dolini smo preko Raven in Pre‑
valj nadaljevali pot proti Šentanelu, gorski 
turistični kmetiji Ploder. Privoščili smo si 
koroško kosilo s tipičnimi jedmi – koroški 
hren, mežerle in kločave nudeljne. Po ko‑
silu smo pripravili presenečenje s torto 
za  našo Mirjano, ki se je kljub svoji okro‑
gli obletnici z veseljem udeležila našega 
izleta.

Nadaljevali smo pot preko Poljane proti 
Mežici in ogledu podzemlja Pece Rudnika 
Mežica. Z vlakcem smo se spustili v rud‑
nik, kjer nam je vodička predstavila delo 
in delovne pogoje rudarjev. Ob strokovni 
razlagi o delu in načinu življenja knapov 
nam je postalo naše delo v bolnišnici v 
pravo zadovoljstvo in veselje.

Naše potepanje smo zaključili z ogledom 
Črne na Koroškem, kjer je svojo mladost 
preživljala naša sodelavka Gabi Sime‑
tinger, pa Tina Maze, Mitja Kunc, itd. V Črni 
nas je čakal vodič Aleš, ki nam je na zelo 
zanimiv način predstavil Črno z okolico 
in nas popeljal v krajinski park Topla, v 
katerem so najvišje gorske kmetije v Slo‑
veniji. V Kordeževi glavi, ki je najvišji vrh 
Pece, smo si ogledali odsev kralja Matjaža, 
ki nas je navdušil.

Imeli smo res lep izlet, prekrasen sončen 
dan, odlično vodenje izleta, za kar se še 
enkrat zahvaljujemo  naši dr. Simetinger 
za enkratno „koroško turo“.     

V dobri družbi s 
Prežihovim Vorancem

V popolni bojni opravi pred rudnikom Mežica
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Marjanca Čegovnik

Člani Sindikata delavcev v zdravstveni 
negi na izletu v narodnem parku 
Plitvice

V narodnem parku Plitvice se v nedotaknjenem stoletnem gozdu 
skriva naravni sistem, ki močno očara slehernega obiskovalca. 
Šestnajst prekrasnih jezer intenzivne modro‑zelene barve ločujejo  
edinstvene kaskade iz lehnjaka, preko katerih se iz jezera v jezero 
preliva 92 slapov.

Unesco je Plitvice že leta 1979 uvrstil na seznam naravne in kul‑
turne dediščine.

Akademik Ivan Pavlek, eden prvih raziskovalcev tega naravnega 
fenomena, je davnega leta 1937 napisal: »Vode, jezera, slapovi in 
gozdovi so tudi drugod, vendar so Plitvička jezera le ena. Morate 
jih obiskati.«

Člani Sindikata delavcev v zdravstveni negi novomeške bolnišnice 
smo za obisk izkoristili lepo sončno junijsko soboto. 

Na poti, imenovani vodna ogrlica, smo se prepustili bučanju 
slapov, nato globokemu miru gozda, raziskovanju kraških jam, 
uživali smo ob pogledu na kristalna modro‑zelena jezera, bele 

kaskade in se prepustili izobilju rastlinskega sveta. Nadihali smo se 
svežega zraka, se popeljali z jezerskim plovilom in panoramskim 
vlakom in uživali v romantičnih, čarobnih doživetjih dneva.

Po ogledu parka smo si privoščili pozno kosilo in se razigrani, polni 
lepih vtisov, vrnili domov. Želimo, da bi se naslednjega potepa 
udeležili še v večjem številu.
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Ena gasilska mora bit

Pazi, kako hodiš

Glej, ptiček!

Smaragdna barva jezer očara vsakogar
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Breda Benkič

Prehodni pokal z 11. mednarodnih 
športnih iger v Umagu se je vrnil „domov“

Čeprav se o tem, da gremo v Umag, kot lanskoletni zmagovalci 
nismo dosti pogovarjali, je bilo v ekipi čutiti adrenalin in željo, da 
bi uspeh ponovili.

Prvi tekmovalni dan nam je šlo zelo dobro. Uresničila se je tudi 
želja članov nogometne ekipe, ki si je priborila fi nale. 

Drugi dan smo doživeli diskvalifi kacije (tenis, pikado), še danes ne vemo 
zakaj, toda v ostalih športih smo pridno dosegali dobre uvrstitve. 

Tretji dan nas je čakal še kros, kjer je poleg Slaviše in Katje (1. 
mesto) svojo borbenost pokazala še Marta in osvojila 3. mesto. 
Sledilo je še fi nale v nogometu in vlečenje vrvi. Popoldanski izra‑
čun vseh uvrstitev je pokazal, da smo blizu vrha. In ker je bil naš 
Zvone (predsednik SZSVS) blizu seštevanja točk, je informacija, da 
smo skupni zmagovalci, prišla do nas še pred uradno razglasitvijo. 
Seveda je bilo veselje veliko.

Za prijetno in prijateljsko vzdušje je poskrbela naša direktorica, 

Na 11. mednarodnih športnih igrah junija letos v Umagu je ekipa Sindikata zdravstvenega in 
socialnega varstva naše bolnišnice spet osvojila skupno zmago in prehodni pokal vrnila tja, 
kjer mu je mesto. Na svoje police.

ki se je skupaj z nami udeležila uradne podelitve priznanj. Hvala, 
to nam je res veliko pomenilo.

Lepo bi bilo, če bi se enkrat javno zahvalila sponzorjem, ki 
nam že vsa leta pomagajo. To so: Splošna bolnišnica Novo 
mesto, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, 
tovarna zdravil Krka, Revoz - g. Muhović Omer, Vini d.o.o., Her-
vis, Prevozi Prijatelj, Potnik turizem, Mizarstvo Gazvoda in g. 
Lisac, CPV inženiring, 3dva Magda, Kavka pub, Okrepčevalni-
ca Zetor, razne trgovine, ki nas založijo s posameznimi artikli 
in sadjem, tehnične enote bolnišnice ter posamezniki...

Naslednje leto nas čaka največji izziv: zmagati še tretjič in pridobiti 
prehodni pokal v trajno last. Dvomite?

 “Za vsakogar pride čas, ko mora zavihati rokave in na vrh svojega 
seznama obvezno uvrstiti sebe, ” je napisal Marian Wright Edel‑
man. Mi bomo zavihali rokave in … Počakajte na 2012.

Breda, kje je šampanjec?

Odnesli smo skoraj vse… (12 pokalov)
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Marjanca Čegovnik

21. junija 2011 so bile na Krki pri Irči vasi organizirane delavske športne igre v veslanju.

Povabilu k sodelovanju smo se v Splošni bolnišnici Novo mesto odzvale medicinske sestre Internega oddelka, 
poleg nas pa so sodelovale še ekipe: Adria Mobil, CGP, Krka, Avista nepremičnine, Pedagoginje, Revoz, Društvo 
upokojencev, Odvetnice in Zavarovalnica Tilia.

V četrtfinalu smo premagale ekipo CGP, v polfinalu ekipo Krke in v finalu ekipo Pedagoginj. Po težkem boju in 
nekaj žuljih smo Splošni bolnišnici Novo mesto priveslale zmago.

Medicinske sestre Internega 
oddelka - zmagovalke delavskih 

športnih iger v veslanju

Dogovor o strategiji Ogrevanje

V slogi je moč Opazovanje konkurence
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Tekmovanja so potekala v naslednjih disciplinah: nogometu, 
tenisu, namiznem tenisu, odbojki na mivki, balinanju, pikadu, 
streljanju z lokom, košarki, badmintonu, golfu in kot rekreacijski 
dejavnosti nordijski hoji. 

V naši ekipi je bilo 11 deklet in 21 fantov, ki so vsak posebej in vsi 
skupaj zaslužni, da je pokal za skupnega zmagovalca  športnih 
iger spet prišel v vitrine naše bolnišnice. Zmagovali smo v bali‑
nanju in badmintonu, bili drugi v košarki in nogometu, tretji v na‑
miznem tenisu, pikadu in golfu, četrti v streljanju z lokom, odbojki 
na mivki in tenisu.  Vsi ti rezultati so v seštevku pomenili, da smo 
drugouvrščeno ekipo ZZZS‑ja prehiteli za skoraj 100 točk. Tako 
smo se pošteno oddolžili za lansko drugo mesto, ko nam je zmaga 
ušla za samo dve točki. 

Našo zmago smo vsi skupaj  proslavili v restavraciji Tango, kjer smo 
se na koncu prelepega sončnega dne, polnega športnih dogajanj, 
veselili in plesali dolgo v noč.

Hvala lepa vsem sodelavcem ‑ tekmovalcem, ki s svojo udeležbo in 
svojimi športnimi rezultati dokazujejo, da smo lahko najboljši. 

šport in rekreacija

Marko Kobe

VI. športne igre slovenskih bolnišnic 
na Otočcu 

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
je s pomočjo in dobro voljo direktorjev 
nekaterih slovenskih bolnišnic organiziralo 
tradicionalne, že VI. športne igre sloven-
skih bolnišnic. Da se udeleženci ne bi izgu-
bili kjerkoli v Sloveniji, so jih povabili na naš 
Otočec, ki ga vsi že dobro poznajo. Splošna 
recesija in varčevalni ukrepi so poskrbeli, da 
so letošnje igre potekale v enem dnevu, kar 
pa na srečo ni vplivalo na številčno udeležbo 
tekmovalcev. Prijavljenih je bilo 16 ekip slov-
enskih zdravstvenih zavodov ter ekipi ZZZS-
ja in Ministrstva za zdravje, skupaj skoraj 400 
tekmovalcev.

Nogometaši na poti do zmage

V košarki smo bili »vice« prvaki
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Upam, da se bo nekaj te pozitivne energi‑
je preneslo tudi na ostale sodelavce in da 
se bomo na naslednjih igrah in družabnih 
srečanjih spet veselili novih zmag.

Organizacijskemu odboru na čelu z našo 
direktorico, ki ceni in spoštuje športne 
dosežke svojih zaposlenih, pa želim ve‑
liko uspeha in ne dvomim, da se vidimo 
naslednje leto na VII. športnih igrah slo‑
venskih bolnišnic.

VI. športne igre

Tudi najmlajši nam pomagajo zbirati točke

Odbojkarji

Tako servirajo pravi tenisači

Ženska ekipa v balinanju
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NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ ZADNJE 
ŠTEVILKE VIZITE:
1. na gra da: Bojana Vukelić Božić, NM
2. na gra da: Zdenka Režek, Otočec
3. na gra da: Sekula Alojz, Jurna vas, NM 

Pra vil na rešitev gesla se gla si:  
KRVODAJALSTVO

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
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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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