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Spoštovani!

Razvoj, ki smo ga v letu 2007 dose
gli na večini področij zagotavlja, da 
se uresničevanje prenovljene raz
vojne strategije Splošne bolnišnice 
Novo mesto uspešno nadaljuje. Z 
zadovoljstvom vam predstavljamo 
dosežene rezultate in poudarimo de
javnike, ki so vplivali na to, da smo 
poslovno leto zaključili uspešno.
Izhodišča razvojne strategije Splošne bolni
šnice Novo mesto, s katerimi smo nadgradili 
temeljni dokument, sprejet v letu �004, se 
odzivajo na dogajanje na slovenskem zdravs
tvenem trgu. Tega v prvi vrsti zaznamujejo 
vse večja skrb za izboljšanje dostopnosti do 
zdravstvenih storitev, izboljševanje kakovosti 
in varnosti v zdravstvu, zagotavljanje finanč
ne vzdržnosti sistema in ne nazadnje sooča
nje s konkurenco v zasebnikih s koncesijami 
in drugimi javnimi zavodi.

S pomočjo vrednot: zadovoljen pacient, 
spoštovanje posameznika, sodelovanje, 
timsko delo, zavzetost, odločnost, inovativ
nost in učenje, nam je uspelo tudi leto �007 
zaključiti dokaj uspešno. Zadovoljni smo z 
opravljenim delom tako v bolnišnični, kot v 
specialistično ambulantni dejavnosti. V letu 
�007 smo realizirali �1.145 primerov, oziro
ma �6.�19 uteži v akutni bolnišnični obravna
vi, kar v primerjavi z letom �006 pomeni za 
1,44% več primerov, oziroma utež. Program 
do ZZZS smo presegli za 1,99 %. V neakutni 
bolnišnični obravnavi smo realizirali 7.847 
bolniškooskrbnih dni, kar pomeni presega
nje plana za 0,68% in povečanje programa 
na leto �006 za 5,40 %. V specialistično am
bulantni dejavnosti smo realizirali 176.58� 

obiskov, oziroma �.098.197 točk. Plan je bil 
presežen za 6,4� % pri obiskih in za 1,65 % 
v točkah. Tudi v letu �007 smo pridobili en
kratni dodatni program za skrajševanje ča
kalnih dob v obsegu 667 operacij, ki smo jih 
realizirali v višini 78 %. Povprečna utež SPP 
primerov bolnišnice je bila dosežena v višini 
planiranega količnika 1,�4

Finančni izid poslovanja bolnišnice izkazuje, 
da je bila izkoriščenost in poraba virov sred
stev v mejah planiranih sredstev in da leto 
zaključujemo z minimalnim presežkom pri
hodkov nad odhodki. Prihodek je bil v letu 
�007 dosežen v višini 41.3�5.996 € in je bil 
glede na realizacijo v letu �006 višji za 8,7 % 
in glede na plan večji za 8,5 %. V kolikor bi 
dobili plačilo za celotni realiziran program 
bi imeli za 581.000 € višji prihodek.

Na tolikšen porast prihodkov nad planom 
in realizacijo v letu �006 je vplival ugoden 
rezultat arbitražnega postopka na predlog 
pogodbe za izvajanje programa zdravstve
nih storitev za leto �007. Dosežen je bil cilj 
boljšega vrednotenja naših storitev v akutni 
bolnišnični obravnavi, s čimer smo pridobili 
1.5�5.000 € prihodkov na letni ravni in dose
gli, da se je cena uteži izenačila s povprečno 
ceno v slovenskih bolnišnicah. 

Tudi odhodki so nam v letu �007 porasli gle
de na leto �006 za 8,71 % in glede na plan 
za 8,60 %. Dokaj uspešno smo obvladovali 
vse stroške, razen stroškov materiala, ki so 
nam porasli za 11,99 % glede na realizacijo v 
letu �006 in 11,33 % glede na plan. V skupini 
teh stroškov daleč najbolj odstopajo stroški 
električne energije, ki so porasli za 49,9� % 
in stroški zdravil in drugega lekarniškega ma
teriala, ki so presegli porabo v letu �006 za 
1�,05 %. V bolnišnici smo izdelali podrobno 
analizo teh stroškov in sprejeli program ukre
pov za zmanjšanje stroškov, ki pa ne smejo 
biti v škodo bolnikov temveč v korist kako
vostnejše zdravstvene obravnave in raciona
lizacije stroškov.

Povečan program dela smo opravili z enakim 
številom zaposlenih kot v letu �006. Število 
zaposlenih na dan, 31.1�.�007 nam izkazu
je povečanje števila zaposlenih na enako 
obdobje leta �006 za 4,58 %, kar pomeni 43 
delavcev več. Povečanje je bilo pričakovano, 
ker smo v letu �007 prekinili sodelovanje za 

izvajanje čiščenja bolnišničnih prostorov z 
zunanjim izvajalcem. Po izvedenem javnem 
naročilu za opravljanje storitev čiščenja in 
dejstvu, da bi bili stroški čiščenja nižji za prib
ližno �00.000 €, če storitve izvajamo v lastni 
režiji, smo v službi za čiščenje in transport 
dodatno zaposlili 43 delavcev.

Dokaj ugodna kadrovska zasedenost, ki smo 
jo dosegli v letu �006, se nam je začela v letu 
�007 slabšati. Ob koncu leta izkazujemo 
zmanjšanje števila zdravnikov specialistov 
za 6,�5 %, kar za 3�,35 % se je glede na leto 
�006 zmanjšalo število zdravnikov speciali
zantov. Podatki kažejo na to, da je pomanjka
nje zdravnikov specialistov vse večji problem 
regijskih bolnišnic in tudi na to, da je sedanji 
sistem vodenja specializacij neprimeren, ker 
javni zavodi pri kadrovanju svojih potreb po 
specializantih nimajo nikakršnega vpliva.

Uspešni smo bili tudi v doseganju ciljev kako
vosti. Z veseljem povem, da smo tudi v letoš
njem letu sodelovali na razpisu za Priznanje 
RS za Poslovno odličnost �007 in na razpisu 
za Zlato lastovko javnega sektorja �007. Oba
krat smo se uvrstili med finaliste in pridobili 
srebrno priznanje za doseženo število točk 
v priznanju PRSPO.

V letu, ki je za nami, smo dosegli temelje dol
go pričakovanemu pravičnemu financiranju 
naših zdravstvenih programov in tako podla
go za uspešno nadaljnje poslovanje. Za leto 
�008 smo zastavili povečanje programa za 
�% glede na plan v letu �007. Ob racionalizaci
ji poslovanja načrtujemo povečana vlaganja 
v novo opremo in investicije za izboljšanje 
prostorskih pogojev delovanja bolnišničnih 
oddelkov. Opravičena so pričakovanja naših 
uporabnikov po naših, še bolj kakovostnih 
storitvah, za boljši jutri in še večjo odgovor
nost v javnem delovanju. Krepiti moramo 
podjetnost in ustvarjalnost, saj bomo samo 
tako sposobni ustvarjati več in zagotavljati 
trdnejšo podlago naše dolgoročne stabil
nosti. Doseženo v letu �007 in načrti za leto 
�008 so naravnani k temu cilju. Prepričana 
sem, da nam bo s sodelovanjem zaposlenih 
in naših uporabnikov ter ob podpori okolja, 
v katerem delujemo, in ne nazadnje ob pod
pori zaupanja članov sveta zavoda uspelo še 
povečati dosedanjo rast in razvoj. 

Mira Retelj, direktorica
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Splo šna bol ni šni ca 
Novo me sto je v letu 
2007 v akut ni bol ni šnič ni 
de jav no sti obrav na va la 
21.776 bol ni kov in tako 
rea li zi ra la 21.145 SPP 
pri me rov sku paj z do-
dat nim pro gra mom po 
po sa mez nih de jav no stih. 
Sku paj je bilo rea li zi ra no 
111.411 os krb nih dni. 

Po ro či lo za leto 2007

1. DELOVNI 
PROGRAM

V pri mer ja vi s pre te klim le tom se je šte vi
lo SPP pri me rov zvi ša lo za 1,44 %. To je 
po sle di ca pre no sa en krat ne ga do dat ne
ga pro gra ma iz leta �006 v red ni pro gram 
v letu �007. To po me ni od 01.01.�007 
da lje po ve ča nje red ne ga pro gra ma za 
369 SPP oz. 1,0� % gle de na leto �006. 
Po leg tega pa je v rea li za ci ji za je to tudi 
5�� ope ra cij po do dat nem pro gra mu za 
leto �007. 

Šte vi lo os krb nih 
dni v akut ni bol
ni šni ci se je zvi
ša lo za 6,11 %, 
kar je po sle di ca 
ši ri tve or to ped
ske ga pro gra
ma, pred vsem 
pri ope ra ci jah 
en do pro te  ze 
kol kov in ko le
na, kjer je pov
preč na le žal na 
doba 8 dni. 

Vpro gra mu nea kut ne bol ni šnič ne obrav
na ve smo zdra vi li 843 bol ni kov in tako 
rea li zi ra li 7.847 os krb nih dni. Skup na 
pov preč na le žal na doba se je zvi ša la za 
4,98 % ozi ro ma iz 5,�� dni v letu �006 na 
5,48 dni v letu �007. Za se de no sti po stelj 
je bila v letu �007 pov preč no 97,56 %, kar 
po me ni, da je bilo v pov preč ju dnev no 
od sku paj 366 ob sto je čih po stelj, praz nih 
samo 9 po stelj. Tako je v letu �007 zna šal 
pov preč ni dnev ni sta lež 357 pa cien tov 
in se je v pri mer ja vi z le tom prej zvi šal 
za 1,16 %.

Sli ka 1: Le žal na doba v SB Novo me sto v 
pri mer ja vi s SLO v le tih 2000 – 2007
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DELOVNI PROGRAM2. 

STATISTIČNI KAZALCI OPRAVLJENEGA DELA DO VSEH PLAČNIKOV PO 2.1. 
METODOLOGIJI IVZ

Splošna bolnišnica Novo mesto je v letu 2007 v akutni bolnišnični dejavnosti obravnavala 21.776 
bolnikov in tako realizirala 21.145 SPP primerov skupaj z dodatnim programom po posameznih 
dejavnostih. Skupaj je bilo realizirano 111.411 oskrbnih dni. V primerjavi s preteklim letom se je število 
SPP primerov zvišalo za 1,44 %. To je posledica prenosa enkratnega dodatnega programa iz leta 2006 
v redni program v letu 2007. To pomeni od 01.01.2007 dalje povečanje rednega programa za 369 
SPP oz. 1,02 % glede na leto 2006. Poleg tega pa je v realizaciji zajeto tudi 522 operacij po dodatnem 
programu za leto 2007. 

Število oskrbnih dni v akutni bolnišnici se je zvišalo za 6,11 %, kar je posledica širitve ortopedskega 
programa, predvsem pri operacijah endoproteze kolkov in kolena, kjer je povprečna ležalna doba 8 dni. 

V programu neakutne bolnišnične obravnave smo zdravili 843 bolnikov in tako realizirali 7.847 
oskrbnih dni. Skupna povprečna ležalna doba se je zvišala za 4,98 % oziroma iz 5,22 dni v letu 2006 na 
5,48 dni v letu 2007. Zasedenosti postelj je bila v letu 2007 povprečno 97,56 %, kar pomeni, da je bilo 
v povprečju dnevno od skupaj 366 obstoječih postelj, praznih samo 9 postelj. Tako je v letu 2007 znašal 
povprečni dnevni stalež 357 pacientov in se je v primerjavi z letom prej zvišal za 1,16 %.

Slika 1: Ležalna doba v SB Novo mesto v primerjavi s SLO v letih 2000 – 2007
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Sli ka 2.: Šte vi lo am bu lant nih obi skov v SB Novo me sto 2000 –2007

Na po droč ju am bu lant ne de jav no sti je v 
ob dob ju sed mih let opa zi ti trend na raš ča
nja šte vi la obi skov, kar je po sle di ca pre no
sa dela sto ri tev iz hos pi ta la v am bu lant no 
de jav nost. Med obi ske šte je mo obrav na
va ne pa cien te v spe cia li stič nih am bu lan
tah, med tem, ko se obi ski v funk cio nal ni 
diag no sti ki ne šte je jo. V letu �007 se je v 
pri mer ja vi z le tom �006 šte vi lo obi skov zni
ža lo za 0,43 %.

Rea li za ci ja de lov ne ga pro gra ma 
do ZZZS

Rea li za ci ja de lov ne ga pro gra ma do ZZZS 
pred stav lja 99,�4 % ce lot ne rea li za ci je de
lov ne ga pro gra ma v na ši bol ni šni ci.

Ta be la.1: Rea li za ci ja red ne ga de lov ne ga pro gra ma do ZZZS

V letu �007 smo v Splo šni bol ni šni ci Novo 
me sto plan šte vi la SPP pri me rov pre se gli za 
399 pri me rov oz. 1,99 %, v nea kut ni obrav
na vi za 49 BOD oz. za 0,6� %, pri do je čih 
ma te rah pa za 64 pri me rov, ozi ro ma za 
�5,86 %.

Po leg red ne ga pro gra ma smo v letu �007 
rea li zi ra li iz na slo va en krat ne ga do dat ne
ga pro gra ma, ka te re ga je v fe bruar ju in 
ju ni ju raz pi sa lo Mi ni strs tvo za zdrav je, še 
5�� ope ra cij. Rea li za ci ja en krat ne ga do dat
ne ga pro gra ma je bila v pov preč ju 78,3 %. 
Pri ope ra ci jah sive mre ne je bilo na re je nih 
9� ope ra cij manj od pla na oz. 70,� % pod 
pla nom, pri ope ra ci jah kile ni smo rea li zi ra li 
1� ope ra cij, oz. �4 % pod pla nom, pri or to
ped skih ope ra ci jah rame ni smo rea li zi ra li 
1� ope ra cij, oz. ce lot ni plan, pri PTA po se gih 
pa ni smo opra vi li �9 po se gov oz. 46,8 pod 
pla nom. Rea li za ci ja do dat ne ga pro gra ma 
je raz vid na iz ta be le �.

Plan spe cia li stič no am bu lant nih točk je bil v 
ce lo ti do se žen v vi ši ni 100,51 %, plan šte vi la 
obi skov pa pre se žen za 5,61 %. 

Tudi na po droč ju gi ne ko loš ko dis pan zer ske 
de jav no sti smo pre se gli pred vi de ni ob seg 
dela v ko lič ni kih za 1�,67 % in pri obi skih 
za 53,65 %.

Struk tu ra pr vih in po nov nih obi skov zna ša 
53,53: 46,65 in se je gle de na leto �006 spre
me ni la v ko rist pr vih obi skov (49,11: 50,89).

Po leg red ne ga pro gra ma smo v letu �007 
rea li zi ra li iz na slo va en krat ne ga do dat ne ga 
pro gra ma, še 474 CT prei skav. 

V letu �007 smo na dia liz ni de jav no sti rea li
zi ra li 16.745 dia liz, ozi ro ma 605 dia liz manj 
od pla ni ra nih. Vzrok za ne do se ga nje pla na 
dia liz je v tem, da je bil plan po stav ljen v vi
ši ni in dek sa ra sti dia liz v letu 05/06, ka kor je 
do lo čal po droč ni do go vor, ven dar je bila pri 
ne ka te rih pa cien tih us pe šno iz ve de na trans
plan ta ci ja led vic in niso več na dia li zi.

2 FINANČNI IZID

Splo šna bol ni šni ca Novo me sto je za klju či la 
po slov no leto �007 s pre sež kom pri hod kov 
nad od hod ki v vi ši ni 111 €. Pre se žek pri hod
kov nad od hod ki v ugo tov lje nem zne sku 
pred stav lja 0,0003 % vseh pri hod kov.

Plan in fi  nanč ni na črt za leto �007 je bil na
re jen na os no vi fi  nanč ne ga na čr ta ZZZS iz 
po god be za leto �006 in pred vi de nih spre
memb v po god bi za leto �007. Po do lo či lih 
Splo šne ga in Po droč ne ga do go vo ra za leto 
�007 smo za po god be no leto �007 pri do
bi li do dat no še en krat ni do dat ni pro gram 
v skup ni vi ši ni 1.086 ti soč €. Pro gram je bil 
rea li zi ran v vi ši ni 86,15 %, kar nam je omo
go či lo do dat ni pri ho dek v vi ši ni 935.640 €. 

V skla du s skle pom ar bi tra že, smo ko nec 
leta pre je li še sreds tva za ize na če va nje cen 
akut ne bol ni šnič ne obrav na ve, ki na let ni 
rav ni zna ša jo 1.5�5.000 €. Ker pa po god ba 
ve lja la od.1.4.�007 da lje in po go ji ve lja jo 
samo za ob vez ni del, smo v letu �007 do bi
li iz tega na slo va do dat no 1.05�.593 €.
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Na področju ambulantne dejavnosti je v obdobju sedmih let opaziti trend naraščanja števila obiskov, kar 
je posledica prenosa dela storitev iz hospitala v ambulantno dejavnost. Med obiske štejemo obravnavane 
paciente v specialističnih ambulantah, medtem, ko se obiski v funkcionalni diagnostiki ne štejejo. 
V letu 2007 se je v primerjavi z letom 2006 število obiskov znižalo za 0,43 %.

URESNIČEVANJE DELOVNEGA PROGRAMA DO ZZZS2.2. 

Realizacija delovnega programa do ZZZS predstavlja 99,24 % celotne realizacije delovnega programa v 
naši bolnišnici.

Tabela.1: Realizacija rednega delovnega programa do ZZZS 
DEJAVNOST OBRAČUNSKA ENOTA real. 2006 plan 2007 real. 2007 IND re07/pl IND re07/06

HOSPITALNA 
DEJAVNOST
 

št. SPP primerov 19.799 20.049 20.448 102 103
št.doječih mater,spremstvo 223 232 292 126 131
št. BOD neakutna obravnava 7.436 7.794 7.843 101 105

SPEC.AMBULANTNA
DEJAVNOST

št.obiskov 175.802 165.916 175.232 106 100
število točk 1.881.989 1.979.668 1.989.831 101 106

GINEKOLOŠKI
DISPANZER

število obiskov 14.202 8.710 13.383 154 94
število količnikov 35.368 29.449 33.180 113 94

HEMODIALIZE število dializ 17.279 17.335 16.730 97 97

Hospitalna dejavnost 

V letu 2007 smo v Splošni bolnišnici Novo mesto plan števila SPP primerov presegli za 399 primerov 
oz. 1,99 %, v neakutni obravnavi za 49 BOD oz. za 0,62 %, pri doječih materah pa za 64 primerov, 
oziroma za 25,86 %.

Poleg rednega programa smo v letu 2007 realizirali iz naslova enkratnega dodatnega programa, 
katerega je v februarju in juniju razpisalo Ministrstvo za zdravje, še 522 operacij. Realizacija enkratnega 
dodatnega programa je bila v povprečju 78,3 %. Pri operacijah sive mrene je bilo narejenih 92 
operacij manj od plana oz. 70,2 % pod planom, pri operacijah kile nismo realizirali 12 operacij, oz. 
24 % pod planom, pri ortopedskih operacijah rame nismo realizirali 12 operacij, oz. celotni plan, pri 
PTA posegih pa nismo opravili 29 posegov oz. 46,8 pod planom. Realizacija dodatnega programa je 
razvidna iz tabele 2.
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Slika 2.: Število ambulantnih obiskov v SB Novo mesto 2000 –2007
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24 % pod planom, pri ortopedskih operacijah rame nismo realizirali 12 operacij, oz. celotni plan, pri 
PTA posegih pa nismo opravili 29 posegov oz. 46,8 pod planom. Realizacija dodatnega programa je 
razvidna iz tabele 2.

0

50000

100000

150000

200000

250000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

št
.p
re
gl
ed

ov

Slika 2.: Število ambulantnih obiskov v SB Novo mesto 2000 –2007
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3 IZKAZ PRIHODKOV 
IN ODHODKOV

Iz kaz pri hod kov in od hod kov je se stav ljen 
na pod la gi Za ko na o ra ču no vods tvu.

Do se že ni pri hod ki so v letu �007 zna ša li 
41.3�5.996 € in so za 8,70 % več ji od pri hod kov 
v letu �006 ter za 8,50 % viš ji od pla ni ra nih.

Vsi od hod ki so v letu �007 zna ša li 41.3�5.884 
€ in so po ra sli gle de na pre te klo leto za 8,71 
%, v pri mer ja vi s pla nom pa so po ra sli za 8,60 

Ta be la 2: Pri mer ja va ne ka te rih ele men tov po slo va nja SB Novo me sto v ob dob ju 2003 –2007

Sli ka 4: Struk tu ra pri hod kov v letu 2007

PRIHODKI
V pri mer ja vi s pla nom so bili v letu �007 pri
hod ki viš ji za 8,5 %. Pla ni ra nih pri hod kov ne 
do se ga jo pri hod ki iz do dat ne ga za va ro va nja 
in do pla čil, to pa zato, ker cena SPP pri me ra

iz na slo va pro sto volj ne ga za va ro va nja ni 
po ra sla v skla du z infl  a ci jo. V pri mer ja vi z 
rea li za ci jo v letu �006 so naj bolj po ra sli 

Sko zi vse leto �007 smo se tru di li, da smo 
z ra cio nal nim gos po dar je njem ok vir ja li ob
seg stroš kov bla ga, ma te ria la in sto ri tve pa 
tudi stroš kov dela v ok vi ru za te na me ne 
raz po lož lji vih sred stev. 

Kljub po zi tiv ne mu re zul ta tu, pa je še ved no 
za skrb lju jo če dejs tvo, da se še ved no sre ču
je mo z ve li ki mi lik vid nost ni mi te ža va mi, 
kar po sle dič no po me ni ne pra vo ča sno po
rav na va nje na ših ob vez no sti, pred vsem do 
do ba vi te ljev. Fi nanč no sta nje se v letu �007, 
ni bis tve no iz bolj ša lo, saj še ved no ni ma mo 
s stra ni na še ga us ta no vi te lja po kri tih iz gub 
za pre te kla leta. 

Sli ka 3: Gos po dar nost SB NM v ob dob ju 2002 – 2006

%. Gle de na stop njo infl  a ci je v letu �007 smo 
pri pri hod kih rea li zi ra li 3,33 % rea len po rast, 
od hod ki pa so real no po ra sli tudi za 3,33 %. 

pri hod ki od par kir nin in si cer za ra di uved be 
no ve ga re ži ma par ki ra nja za obi sko val ce. 

Pri hod ki iz oprav lja nja jav ne služ be

V os no vi jih raz de lju je mo na pri hod ke, ki iz
vi ra jo iz oprav lja nja pro gra ma iz Po god be z 
Za vo dom za zdravs tve no za va ro va nje ter na 
dru ge pri hod ke iz oprav lja nja jav ne služ be.

Pri hod ki iz pro gra ma ZZZS za ob vez ni in 
pro sto volj ni del pred stav lja jo 94,37 % vseh 

pri hod kov bol ni šni ce in so se v pri mer ja vi s 
pre te klim le tom po ve ča li za 7,76 %. Po rast 
gre pred vsem na ra čun do dat nih sred stev 
iz na slo va ize na če va nja cen akut ne bol ni
šnič ne obrav na ve. Med dru ge pri hod ke iz 

oprav lja nja jav ne služ be uvrš ča mo še pri hod
ke iz na slo va po vra čil stroš kov za se kun da ri
je ter pri hod ke iz na slo va izo bra že va nja. 

Pri hod ki iz pro da je na trgu

Med pri hod ke iz pro da je na trgu pri šte va
mo pred vsem pri hod ke od oprav lja nja la
bo ra to rij skih sto ri tev za dru ge za vo de ali 
za seb ni ke, pri hod ke od sa mo plač ni kov, 
pri hod ke od pro da je go stin skih sto ri tev 
(re sta vra ci ja), sto ri tve par kir ni ne, pro da
ja ener get skih sto ri tev, manj ši de lež pa 
od pro da ja od pad ne ga ma te ria la ipd. 
Pri hod ki so se v pri mer ja vi s pla ni ra ni mi 
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Tabela 8: Prihodek iz pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Prihodki od ZZZS realizacija 06 str. realizacija 07 str. Inde. 07/06
ABO 22.332.613 67,48 24.776.656 68,78 110,94
NBO 593.703 1,79 662.005 1,84 111,50
specialistično 
ambul.dejavnost 6.024.567 18,20 6.237.130 17,32 103,53

dializa 2.884.875 8,72 2.958.800 8,21 102,56
osnovna 
dejavnost 
(dispanzer)

135.329 0,41 149.655 0,42 110,59

doječe matere 28.748 0,09 31.181 0,09 108,46
specializanti in 
pripravniki 395.104 1,10

EDP 1.097.139 3,31 810.224 2,25 73,85
Skupaj 33.096.975 100,00 36.020.755 100,00 108,83

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV3.3. 

Izkaz prihodkov in odhodkov je sestavljen na podlagi Zakona o računovodstvu.

Doseženi prihodki so v letu 2007 znašali 41.325.996 € in so za 8,70 % večji od prihodkov v letu 2006 
ter za 8,50 % višji od planiranih.

Vsi odhodki so v letu 2007 znašali 41.325.884 € in so porasli glede na preteklo leto za 8,71 %, v 
primerjavi s planom pa so porasli za 8,60 %. Glede na stopnjo infl acije v letu 2007 smo pri prihodkih 
realizirali 3,33 % realen porast, odhodki pa so realno porasli tudi za 3,33 %. 

Tabela 9: Primerjava nekaterih elementov poslovanja SB Novo mesto v obdobju 2003 –2007
ELEMENTI l.2003 l.2004 l.2005 l.2006 l.2007
PRIHODKI 31.373.607 33.417.640 36.683.451 38.017.119 41.325.996
ODHODKI 32.179.267 34.018.505 36.680.914 38.016.523 41.325.884
POSL.REZULTAT -805.661 -600.864 2.537 596 112
GOSPODARNOST 97,50 98,23 100,01 100,00 100,00
DELEŽ DOB./IZG.V C -2,57 -1,80 0,01 0,00 0,00

Slika 3: Gospodarnost SB NM v obdobju 2003 – 2007

* Gospodarnost je razmerje med prihodki in odhodki. Če je indeks večji od 100, je 
gospodarjenje pozitivno.
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Tabela 11: Izkaz prihodkov in odhodkov v obdobju 1.1. do 31.12.2007 - struktura
real 2006 FN 2007 REAL.2007 IND IND

ELEMENTI BILANCE USPEHA % % %  re07/re06 re07/pl
I. PRIHODKI SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
A) PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI 99,80 99,72 99,05 99,25 99,32
1. PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 96,62 96,35 96,01 99,37 99,65
a ) Prihodki iz programa ZZZS 95,20 94,82 94,37 99,13 99,53
b Drugi prihodki 1,42 1,53 1,64 115,21 106,98
2. PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU 3,17 3,38 3,04 95,72 90,03
B) PRIHODKI OD FINANCIRANJA 0,03 0,03 0,03 92,08 115,58
C) IZREDNI PRIHODKI 0,14 0,22 0,58 415,84 266,65
D) PREVREDNOST.POSLOVNI PRIHODKI 0,03 0,03 0,34 1.081,13 1.025,33

II. ODHODKI SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
A) STROŠKI DELA 58,32 56,65 56,90 97,56 100,44
1. OBRAČUNANE PLAČE 42,72 41,82 42,00 98,30 100,42
2. DAJATVE NA PLAČE 9,28 8,58 8,52 91,74 99,31
3. DRUGI STROŠKI DELA 6,31 6,25 6,38 101,13 102,14
B) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 37,05 37,66 37,99 102,54 100,88
1. STROŠKI MATERIALA 27,29 27,40 28,11 103,02 102,60
a) Stroški zdravstvenega materiala 21,04 21,33 22,02 104,66 103,27
b) Ostali stroški materiala 6,24 6,07 6,09 97,47 100,26
2. STROŠKI STORITEV 9,76 10,26 9,88 101,21 96,28
C) AMORTIZACIJA 4,02 5,14 4,18 104,09 81,35
D) DRUGI STROŠKI 0,15 0,12 0,19 130,09 155,16
E) ODHODKI FINANCIRANJA 0,34 0,36 0,47 136,72 131,84
F) IZREDNI ODHODKI 0,01 0,02 0,06 786,54 336,83
G) PREVREDNOT.POSLOVNI ODHODKI 0,12 0,06 0,21 180,78 364,21

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0,002 0,00 0,00

Slika 4: Struktura prihodkov v letu 2007

STRUK TURA PRI HODK OV
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zni ža li za �,3� %, gle de na leto �006 pa 
so po ra sli za 4,05 %. Pla ni ra nih pri hod kov 
ni smo do se gli pri pri hod kih od go stin ske 
de jav no sti – ne rea li zi ra na in ve sti ci ja v bife, 
ter pri pri hod kih od os ta lih plač ni kov – niž
ja rea li za ci ja sto ri tev, kot v letu �006.

Pri hod ki iz fi  nan ci ra nja, izred ni pri
hod ki in pre vred no to val ni pri hod ki

Pri hod ki iz fi  nan ci ra nja vklju ču je jo obre sti, 
di vi den de, fi  nanč ne ra ba te v letu �007 in 
so ena ki rea li za ci ji v letu �006. Izred ni pri
hod ki pred stav lja jo od pi se obre sti in os ta le 
izred ne pri hod ke. 

Pre vred no to val ni mi pri hod ki so pri hod ki 
na sta li pri od tu ji tvi neo pred me te nih dol go
roč nih sred stev in opred me te nih os nov nih 
sred stev (od pro da ja sta re pral ni ce) in od pi
si ob vez no sti iz pre te klih let (obre sti). 

ODHODKI

Od hod ki so v pri mer ja vi s pla nom po ra sli 
za 8,60 %. Na od hod ke po mem bno vpli va
jo stroš ki ma te ria la, ki so bili gle de na plan 
pre se že ni za 1.�00 ti soč €, to je za 11,33 % 
in na rea li za ci jo v letu �006 za 11,99 %. O 
tem je bila iz de la na po drob nej ša ana li za in 
so bili tudi spre je ti ukre pi za ra cio na li za ci jo 
po ra be ma te ria la in sto ri tev. 

Stroš ki dela

Med stroš ke dela vklju ču je mo stroš ke plač 
z vse mi dav ki in pris pev ki, pre mi je za do dat
no po koj nin sko za va ro va nje ter ma te rial na 

po vra či la de lav cem, kot so po vra či lo stroš
kov za pre voz na delo, re gres za pre hra no 
de lav cev, re gres za let ni do pust in os ta la 
po vra či la de lav cem (so li dar nost ne po mo
či, od prav ni ne, ju bi lej ne na gra de, pre mi je 
za pro sto volj no po koj nin sko za va ro va nje). 
V letu �007 pred stav lja jo stroš ki dela 56,9 
% vseh stroš kov bol ni šni ce, v letu �006 
pa so zna ša li 58,3� %. V letu �007 so bile 
obra ču na ne pla če v vi ši ni 17.365.5�3 € in 
so po ra sle gle de na pre te klo leto za 6,86 %. 
Iz pla ča na bru to pla ča na za po sle ne ga iz de
lov nih ur v letu �007 je bila v vi ši ni 1.473 € 
in je za 8,96 % viš ja kot v pre te klem letu. 

Stroš ki ma te ria la:

Stroš ki ma te ria la so vred no sti po rab lje ne
ga ma te ria la in si cer vred no sti po rab lje nih 
zdra vil, os ta le ga zdravs tve ne ga ma te ria la, 
nez dravs tve ne ga ma te ria la, stroš ki po rab
lje ne ener gi je, ma te ria la in re zerv nih de lov 
po rab lje nih za vzdr že va nje, iz dat ki za na kup 

stro kov ne li te ra tu re, ča so pi sov in dru gih pub
li ka cij. V letu �007 zav ze ma jo v struk tu ri ce
lot nih od hod kov stroš ki ma te ria la �8,11 %. V 
pri mer ja vi s pre te klim le tom so se stroš ki za 
po rab ljen ma te rial po ve ča li za 11,99 %, pla ni
ra ne stroš ke pa smo pre se gli za 11,33 %. 

Stroš ki zdra vil in me di cin sko po tro šne ga 
ma te ria la 
Vred nost no naj viš ji po rast pred stav lja jo stroš
ki zdra vil in os ta le ga me di cin sko po tro šne ga 
ma te ria la, ki so se v pri mer ja vi z le tom �006 
zvi ša li za 13,77 %, v pri mer ja vi s pla nom pa 
so viš ji za 1�,05 %. Vred nost no so naj bolj po
ra sli stroš ki za sa ni tet ni ma te rial, zno traj te 
sku pi ne pa stroš ki za or to ped ski ma te rial in 

si cer za 406 ti soč €. Na po rast vred no sti vpli va 
tudi po jav ved no no vih zdra vil in ma te ria lov, 
ka te rih upo ra ba ugod no vpli va na zdravs tve
no sta nje bol ni kov (No vo se ven, Xsi gris, kri in 
krv ni pri prav ki …).

Ener gi ja
Po ra ba elek trič ne ener gi je v k Wh je bila 
v letu �007 več ja za 1� % gle de na leto 
�006. Bis tve no po ve ča nje po ra be je bilo 
zaz na ti v prvi po lo vi ci leta �007 (gle de na 
pred hod no leto), kar je po sle di ca za čet ka 
de lo va nja od del kov v letu �006, pred vsem 
ste ri li za ci je. Cena k Wh elek trič ne ener gi je 
se je dvig ni la iz pov preč ja 0,059 EUR v letu 
�006 na 0,077 EUR v letu �007. Stro šek 
elek trič ne ener gi je je bil v letu �007 za ra di 
�9,8 % dvi ga cene in več je po ra be več ji za 
45,3 % v pri mer ja vi z le tom �006. 

Sli ka 5: Struk tu ra od hod kov v letu 2007 Sli ka 6: Po ra ba elek trič ne ener gi je
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Slika 5: Struktura odhodkov v letu 2007
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PRIHODKI3.3.1. 
Prihodki iz poslovanja3.3.1.1. 

Tabela 12: Struktura prihodkov iz poslovanja
BESEDILO real 2006 FN 2007 real 2007 STR IND re07/re06 IND re07/pl07
PRIHODKI IZ POSLOVANJA 37.939.825 37.981.905 40.933.218 99,05 107,89 107,77
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 36.732.946 36.696.320 39.677.405 96,01 108,02 108,12
PRIH. IZ PROGRAMA ZZZS 36.192.396 36.113.103 39.000.443 94,37 107,76 108,00
OBVEZNO ZDRAV. ZAVAROVANJE 32.930.469 32.688.079 35.625.652 86,21 108,18 108,99
PRIH. IZ DOD. ZAV.IN DOPLAČIL 3.261.927 3.425.024 3.374.791 8,17 103,46 98,53
DRUGI PRIH.IZ JAVNIH SREDSTVEV 540.550 583.217 676.962 1,64 125,24 116,07
PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI 1.206.879 1.285.584 1.255.813 3,04 104,05 97,68
PRIH.OD SAMOPLAČNIKOV 71.959 87.631 71.779 0,17 99,75 81,91

Prihodki iz opravljanja javne službe
V osnovi jih razdeljujemo na prihodke, ki izvirajo iz opravljanja programa iz Pogodbe z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje ter na druge prihodke iz opravljanja javne službe.
Prihodki iz programa ZZZS za obvezni in prostovoljni del predstavljajo 94,37 % vseh prihodkov 
bolnišnice in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 7,76 %. Porast gre predvsem na račun 
dodatnih sredstev iz naslova izenačevanja cen akutne bolnišnične obravnave.

Med druge prihodke iz opravljanja javne službe uvrščamo še prihodke iz naslova povračil stroškov za 
sekundarije ter prihodke iz naslova izobraževanja. 
Prihodki iz javne službe predstavljajo 96,01 % vseh prihodkov. 

Prihodki iz prodaje na trgu
Med prihodke iz prodaje na trgu prištevamo predvsem prihodke od opravljanja laboratorijskih storitev 
za druge zavode ali zasebnike, prihodke od samoplačnikov, prihodke od prodaje gostinskih storitev 
(restavracija), storitve parkirnine, prodaja energetskih storitev, manjši delež pa od prodaja odpadnega 
materiala ipd. Prihodki so se v primerjavi s planiranimi znižali za 2,32 %, glede na leto 2006 pa 
so porasli za 4,05 %. Planiranih prihodkov nismo dosegli pri prihodkih od gostinske dejavnosti – 
nerealiziran investicija v bife, ter pri prihodkih od ostalih plačnikov – nižja realizacija storitev, kot v 
letu 2006.
Prihodki od prodaje na trgu predstavljajo 3,04 % vseh prihodkov.
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Slika 9: Poraba električne energije
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Na nivoju celotne bolnišnice se je poraba vode zmanjšala za 8,2 %, kar je doseženo z investicijo v 
novo pralno linijo v pralnici. Strošek vode se je zmanjšal za 25,3 %, kar je rezultat manjše porabe in 
ugodnejših faktorjev za obračun čiščenja odpadnih voda. Povprečna cena m3 vode se je tako v letu 2007 
zmanjšala za 18,6 %.

Tabela 22: Stroški porabljene energije
besedilo l.2004 l.2005 l.2006 l.2007 ind07/06
poraba vode
€/m3 2,53 2,48 2,90 2,36 81,41
m3 60.290 63.311 68.050 62.489 91,83
poraba elektrike
€/kWh 0,077 0,075 0,077 0,095 122,79
kWh (v 1000) 3.213,60 3.311,33 3.826,90 4.284,89 111,97
poraba zemeljskega plina
€/m 0,23 0,30 0,38 0,37 97,44
m3 (v 1000) 1.223,50 1.258,54 1.317,05 1.362,93 103,48

Stroški storitev

Medicinske storitve
Medicinske storitve vključujejo stroške mikrobioloških in drugih laboratorijskih in zdravstvenih 
storitev, ki jih naša bolnišnica naroča pri drugih izvajalcih (Zavod za zdravstveno varstvo, Klinični 
center, Onkološki inštitut…), kot tudi stroške testiranja krvi krvodajalcev. V strukturi vseh odhodkov 
predstavljajo 3,67 %. Porast stroškov za zdravstvene in laboratorijske preiskave je bil v letu 2007 
precejšen glede na leto 2006 in sicer so se povečali za storitve PTA, ki so jih za nas opravljali v SB 
Nova Gorica ter stroški za preiskave za spremljanje bolnišničnih okužb (sistematični odvzem brisov za 
MRSA). 

Stroški ostalih storitev 
Storitve čiščenje je v letu 2007 za nas izvajal zunanji izvajalec do 30.06. Konec leta 2006 je bil izpeljan 
nov javni razpis za te storitve. Najugodnejša ponudba, ki smo jo dobili s strani zunanjega izvajalca ISS 
Maribor, je bila glede na postavljen in zahtevan režim dela v bolnišnici in glede na dejanske stroške 
dosedanjih izvajalcev izredno nizka. Po zahtevanih dodatnih obrazložitvah in temeljitih analizah, smo 
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Voda
Na ni vo ju ce lot ne bol ni šni ce se je po ra ba 
vode zmanj ša la za 8,� %, kar je do se že no 
z in ve sti ci jo v novo pral no li ni jo v pral ni ci. 
Stro šek vode se je zmanj šal za �5,3 %, kar 
je re zul tat manj še po ra be in ugod nej ših 
fak tor jev za obra čun čiš če nja od pad nih 
voda. Pov preč na cena m3 vode se je tako 
v letu �007 zmanj ša la za 18,6 %.

Stroš ki sto ri tev

Me di cin ske sto ri tve
Me di cin ske sto ri tve vklju ču je jo stroš ke mi kro
bio loš kih in dru gih la bo ra to rij skih in zdravs
tve nih sto ri tev, ki jih na ša bol ni šni ca na ro ča 
pri dru gih iz va jal cih (Za vod za zdravs tve no 
vars tvo, Kli nič ni cen ter, On ko loš ki in šti tut…), 
kot tudi stroš ke te sti ra nja krvi kr vo da jal cev. 
V struk tu ri vseh od hod kov pred stav lja jo 3,67 
%. Po rast stroš kov za zdravs tve ne in la bo ra
to rij ske prei ska ve je bil v letu �007 pre cej šen 

gle de na leto �006 in si cer so se po ve ča li za 
sto ri tve PTA, ki so jih za nas oprav lja li v SB 
Nova Go ri ca ter stroš ki za prei ska ve za sprem
lja nje bol ni šnič nih okužb (si ste ma tič ni od
vzem bri sov za MRSA). 

Stroš ki os ta lih sto ri tev 
Sto ri tve čiš če nje je v letu �007 za nas iz va jal 
zu na nji iz va ja lec do 30.06. Ko nec leta �006 
je bil iz pe ljan nov jav ni raz pis za te sto ri tve. 
Na ju god nej ša po nud ba, ki smo jo do bi li s 
stra ni zu na nje ga iz va jal ca ISS Ma ri bor, je bila 
gle de na po stav ljen in zah te van re žim dela 
v bol ni šni ci in gle de na de jan ske stroš ke do
se da njih iz va jal cev izred no niz ka. Po zah te
va nih do dat nih obraz lo ži tvah in te me lji tih 
ana li zah, smo se od lo či li, da s 1.7.�007 pre ne
se mo sto ri tve čiš če nja na zaj v bol ni šni co. Od 
prejš nje ga iz va jal ca smo za ta dela prev ze li 
39 de lav cev in za če li z iz va ja njem del sami. 
V pri me ru, da bi čiš če nje os ta lo celo leto 
pri zu na njem iz va jal cu, bi bili stroš ki za leto 
�007 viš ji za 116 ti soč €. Ve lik po rast na leto 
�006 smo za be le ži li tudi pri ne proi zvod nih 
sto ri tvah, ki so v letu �007 po ra sle gle de na 

pre te klo leto za 51,9 %. V teh sto ri tvah so za
je te tudi sto ri tve pra nja pe ri la v ča su re kon
struk ci je pral ni ce v vi ši ni 130.0�7€. Brez tega 
stroš ka bi bil po rast samo za 0,58 %. 

Vzdr že va nje
Stroš ki te ko če ga in in ve sti cij ske ga vzdr že
va nja so v letu �007 zna ša li 1,65 % vseh 
od hod kov. Naj več ji de lež v tej sku pi ni 
stroš kov pred stav lja vzdr že va nje in ser
vi si ra nje me di cin skih apa ra tov, kar smo 
iz va ja li v skla du s pla nom. Pri sprot nem 
vzdr že va nju stavb, pa so bila v skla du s fi 
nanč nim na čr tom oprav lje na mi ni mal na 
sli ko ple skar ska dela in sa na ci ja sa ni ta rij na 
in ter nem od del ku. Pri in ve sti cij skem vzdr
že va nju smo sa ni ra li rav ni stre hi na stav bi 
bol ni šnič ne ku hi nje in nad kot lov ni co ter 
stre ho nad vho dom na dia li zo. Po leg tega 
smo na otroš kem od del ku do kon ča li ob no
vo vme sne ga trak ta za po tre be de žur ne ga 
oseb ja in zdrav niš ko sobo.

Amor ti za ci ja in in ve sti ci je
Za na ba vo opre me in in ve sti ci je smo upo
ra bi li na sled nje vire:

Sreds tva pa so bila po rab lje na po na sled njih sku pi nah:
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Slika 9: Poraba električne energije

str oški elektr ične ener gij e

0
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

EUR

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25
EUR/kWh

EUR 06 EUR 07 EUR/kWh 06 EUR/kWh 07

Na nivoju celotne bolnišnice se je poraba vode zmanjšala za 8,2 %, kar je doseženo z investicijo v 
novo pralno linijo v pralnici. Strošek vode se je zmanjšal za 25,3 %, kar je rezultat manjše porabe in 
ugodnejših faktorjev za obračun čiščenja odpadnih voda. Povprečna cena m3 vode se je tako v letu 2007 
zmanjšala za 18,6 %.

Tabela 22: Stroški porabljene energije
besedilo l.2004 l.2005 l.2006 l.2007 ind07/06
poraba vode
€/m3 2,53 2,48 2,90 2,36 81,41
m3 60.290 63.311 68.050 62.489 91,83
poraba elektrike
€/kWh 0,077 0,075 0,077 0,095 122,79
kWh (v 1000) 3.213,60 3.311,33 3.826,90 4.284,89 111,97
poraba zemeljskega plina
€/m 0,23 0,30 0,38 0,37 97,44
m3 (v 1000) 1.223,50 1.258,54 1.317,05 1.362,93 103,48

Stroški storitev

Medicinske storitve
Medicinske storitve vključujejo stroške mikrobioloških in drugih laboratorijskih in zdravstvenih 
storitev, ki jih naša bolnišnica naroča pri drugih izvajalcih (Zavod za zdravstveno varstvo, Klinični 
center, Onkološki inštitut…), kot tudi stroške testiranja krvi krvodajalcev. V strukturi vseh odhodkov 
predstavljajo 3,67 %. Porast stroškov za zdravstvene in laboratorijske preiskave je bil v letu 2007 
precejšen glede na leto 2006 in sicer so se povečali za storitve PTA, ki so jih za nas opravljali v SB 
Nova Gorica ter stroški za preiskave za spremljanje bolnišničnih okužb (sistematični odvzem brisov za 
MRSA). 

Stroški ostalih storitev 
Storitve čiščenje je v letu 2007 za nas izvajal zunanji izvajalec do 30.06. Konec leta 2006 je bil izpeljan 
nov javni razpis za te storitve. Najugodnejša ponudba, ki smo jo dobili s strani zunanjega izvajalca ISS 
Maribor, je bila glede na postavljen in zahtevan režim dela v bolnišnici in glede na dejanske stroške 
dosedanjih izvajalcev izredno nizka. Po zahtevanih dodatnih obrazložitvah in temeljitih analizah, smo 
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se odločili, da s 1.7.2007 prenesemo storitve čiščenja nazaj v bolnišnico. Od prejšnjega izvajalca smo 
za ta dela prevzeli 39 delavcev in začeli z izvajanjem del sami. V primeru, da bi čiščenje ostalo celo leto 
pri zunanjem izvajalcu, bi bili stroški za leto 2007 višji za 116 tisoč €. Velik porast na leto 2006 smo 
zabeležili tudi pri neproizvodnih storitvah, ki so v letu 2007 porasle glede na preteklo leto za 51,9 %. V 
teh storitvah so zajete tudi storitve pranja perila v času rekonstrukcije pralnice v višini 130.027€. Brez 
tega stroška bi bil porast samo za 0,58 %. 

Vzdrževanje
Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja so v letu 2007 znašali 1,65 % vseh odhodkov. Največji 
delež v tej skupini stroškov predstavlja vzdrževanje in servisiranje medicinskih aparatov, kar smo 
izvajali v skladu s planom. Pri sprotnem vzdrževanju stavb, pa so bila v skladu s fi nančnim načrtom 
opravljena minimalna slikopleskarska dela in sanacija sanitarij na internem oddelku. Pri investicijskem 
vzdrževanju smo sanirali ravni strehi na stavbi bolnišnične kuhinje in nad kotlovnico ter streho nad 
vhodom na dializo. Poleg tega smo na otroškem oddelku dokončali obnovo vmesnega trakta za potrebe 
dežurnega osebja in zdravniško sobo.

Amortizacija in investicije
Amortizacija je obračunana v skladu z Navodilom o načinu in stopnjah odpisa opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev. Celotna obračunana amortizacija po stopnjah iz Navodila o 
načinu in stopnjah neopredmetenih in opredmetenih dolgoročnih sredstev je bila v višini 2.214.920 
€. Ta je bila zmanjšana za 216.341 €, do višine amortizacije priznane v cenah Zavoda za zdravstveno 
zavarovanja. Nato pa je bila zmanjšana za še za 270.327 € v breme rezervacij prejetih namenskih 
sredstev za nabavo opreme. Odstotek amortizacije v vseh odhodkih v letu 2007 je 4,2 %. 
Za nabavo opreme in investicije smo uporabili naslednje vire:

Razpoložljiva sredstva amortizacije 1.998.578
Donacije podjetij 203.106
Donacije občani 1.748
Skupaj razpoložljiva sredstva 2.203.432

Sredstva pa so bila porabljena po naslednjih skupinah:
Poraba sredstev :
Nabava novih osnovnih sredstev - oprema 817.899
gradbeni objekti 520.981
drobni inventar 181.332
knjige 1.713
programska oprema 41.937
oprema v kuhinji, pralnici 734.814
pohištvo oddelki 30.552
računalniška oprema 106.455
ostala pisarnška oprem ain pohištvo 6.231
klima naprave in dr. oprema 63.190
oprema za predelavo toplotne energije 38.100
ostalo 71.026
investicije v izvajanju - oprema 93.098
investicije v izvajanju - gradbeni objekti 173.670
skupaj 2.880.996
Obračunsko več porabljena sredstva -677.564
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V pov preč ju je bi lov letu �007 za po sle nih 
966 de lav cev. Na dan 31.1�.�007 je bilo 
skup no za po sle nih 98� de lav cev. Za do lo
čen čas je bilo 107 de lav cev, od tega 15 pri
prav ni kov in 10 zdrav ni kov se kun da ri jev. 
Gle de na leto �006 je po rast ka dra za 4,58 
%, kar po me ni 43 de lav cev več kot je bilo 
za po sle nih na dan 31.1�.�006. 

Ob kon cu leta je bilo na kro že nju v bol ni šni
ci 16 spe cia li zan tov Zdrav niš ke zbor ni ce. 
Po leg tega je ime la bol ni šni ca ob kon cu 
leta še 7 svo jih spe cia li zan tov. Spe cia li za ci
jo so v letu �007 za klju či li zdrav ni ca spe cia
list ka pul mo lo gi je, zdrav ni ca spe cia list ka 
of tal mo lo gi je, zdrav ni ca spe cia list ka ra dio
lo gi je in zdrav nik spe cia list ra dio lo gi je.

V letu �007 smo us pe šno za klju či li in ve sti
ci jo v pre no vo pral ni ce tako grad be ne ga 
dela kot opre me. In ve sti ci jo smo v ce lo ti 
fi  nan ci ra li z last ni mi sreds tvi. Stroj na opre
ma je zna ša la 684.833 €, grad be ni del pral
ni ce pa je bil v vi ši ni 5�0.981 €. 

Za po tre be ane ste zio loš ke ga od del ka smo 
pro sto re ob po rod nem blo ku pre no vi li. Po
treb no je bilo nove apa ra tu re in in šta la ci je 
pri klju či ti na ob sto ječ si stem. V de cem bru 
smo za klju či li tudi s pri pra vo pro sto rov za 
mon ta žo no ve ga CT apa ra ta. Vred nost in
ve sti ci je je zna ša la 170 ti soč €. 

Po leg tega smo za me nja li si stem do sto pa 
na služ be ne par kir ne pro sto re in tudi pre
no vi li si stem re ži ma par ki ra nja na plač niš
kem par kir nem pro sto ru. 

Od hod ki fi  nan ci ra nja in izred ni 
od hod ki ter pre vred no to val ni 
od hod ki

Od hod ki za obre sti pred stav lja jo v struk tu ri 
vseh od hod kov v letu �007 0,47 %. Obra ču
na ne bre sti so po sle di ca sla be lik vid no sti, 
v ka te ri se bol ni šni ca na ha ja že vr sto let 
in so re zul tat ne po kri tih iz gub iz pre te klih 
let. Naj več ji de lež pred stav lja jo za mud ne 
obre sti za ne pra vo ča sno pla ča ne fak tu re. 
Gle de na leto �006 so obra ču na ne obre sti 
viš je za 49 %. Pre vred no to val ni od hod ki 
na sta ne jo za ra di os la bi tve za log, ter ja tev 
iz po slo va nja in opred me te nih os nov nih 
sred stev. 

Sli ka 7: 
Struk tu ra 
ka dra po
 stop njah 
izo braz be 

v letu 2007

Ta be la 3: Pre gled za po sle nih po pro fi  lih v letu 2007

Fluktuacija v letu 2007

V letu �007 je bila naj več ja ne ga tiv na fl uk tua
ci ja pri zdrav ni kih spe cia li stih, kar po me ni za 
oprav lja nje zdravs tve ne de jav no sti v bol ni šni
ci ve li ke te ža ve. V letu �007 je od nas odš lo 13 
zdrav ni kov in si cer se jih je 7 upo ko ji lo, 3 so 
se za po sli li v dru gem za vo du (Kli nič nem cen
tru Ljub lja na), 3 pa so odš li med kon ce sio nar
je. Od ho de zdrav ni kov sku ša mo na do me sti ti 
z no vi mi, z ob ja vo raz pi sov pro stih de lov nih 
mest v vseh mož nih me di jih (v letu �007 smo 
3 krat ob ja vi li po tre bo po 13 zdrav ni kih spe
cia li stih raz lič nih spe cial no sti), ven dar se na 
raz pis ni pri ja vil no ben kan di dat. 

Po zi tiv na fl uk tua ci ja pa je bila v služ bi za čiš
če nje in trans port za 39 de lav cev za ra di prev
ze ma de lav cev od zu na nje ga iz va jal ca čiš če
nja, ki je sto ri tve oprav ljal do 30.06.�007. 

Stro kov no izo bra že va nje in 
izo bra že va nje ob delu

V letu �007 je po te ka lo stro kov no iz po pol
nje va nje in izo bra že va nje vseh pro fi  lov. Za 
izo bra že va nje je bilo pla ča nih 33.666 ur od
sot no sti, to po me ni 1,64 % vseh pla ča nih ur 
ozi ro ma 16,1� de lav cev od sot nih dnev no.

V letu �007 se je stro kov ne ga izo bra že va
nja in se mi nar jev ude le ži lo 594 de lav cev.
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Slika 10. Struktura kadra po stopnjah izobrazbe v letu 2007
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Tabela 31: Število zaposlenih za določen in nedoločen čas v letu 2007
Zaposleni 2006 str 2007 str IND07/06
nedoločen čas 831 88,50 865 88,09 104,09
določen čas 94 10,01 107 10,90 113,83
sekundariji 14 1,49 10 1,02 71,43
Skupaj 939 100,00 982 100,00 104,58

Tabela 32: Število zaposlenih po strok.izobrazbi - zdravstveni in nezdravstveni delavci
Stopnja 
izobrazbe 2006 2007 IND IND

zdr. del. nezdr. del. % zdr. del. % nezdr. 
del. zdr. del. nezdr. del. % zdr. del. % nezdr. 

del. zdr. del. nezdr. del

VII/2 98 0 13,63 0 93 12,93 0,00 94,90
VII 187 24 26,01 10,91 183 27 25,45 10,27 97,86 112,50
VI 30 6 4,17 2,73 24 5 3,34 1,90 80,00 83,33
V 404 36 56,19 16,36 419 39 58,28 14,83 103,71 108,33
IV 42 0,00 19,09 40 0,00 15,21 95,24
II-I 112 0,00 50,91 152 0,00 57,79 135,71
Skupaj 719 220 100 100,00 719 263 100,00 100,00 100,00 119,55
struktura 76,57 23,43 73,22 26,78 95,62 114,31

V začetku leta 2007 je bolnišnica posredovala Zdravniški zbornici podatke o potrebah po 
specializantskih delovnih mestih vse do leta 2014. Na Zdravniški zbornici so pripravili kratkoročne 
in dolgoročne projekcije zasedenosti specializantskih delovnih mest. V okviru dolgoročne projekcije 
je zbornica ugotavljala stanje maksimalne zasedenosti delovnih mest za usposabljanje specializantov, 
ob upoštevanju dinamike postopnega povečevanja števila razpisanih specializacij za posamezna 
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KADROVSKE, PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE5. 
KADRI5.1. 

Standardi za načrtovanje kadrovske funkcije v javnih zdravstvenih zavodih so pomanjkljivi, saj imamo 
trenutno le standarde za specialistično ambulantne dejavnosti, ki jih določa Področni dogovor za leto 
2007. Za načrtovanje zaposlenih v bolnišničnih dejavnostih pa še vedno uporabljamo standarde, ki so 
bili podani v Nacionalnem programu zdravstvenega varstva Republike Slovenije – zdravje za vse do 
leta 2004. Osnova za načrtovanje kadra pa je tudi program zdravstvenih storitev, ki je predmet letnega 
dogovarjanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki pogodbeno določa število izvajalcev.

Tabela 29. Pregled zaposlenih po profi lih v letu 2007
Strokovna izobrazba stanje 2006 stanje 2007 indeks delavci iz ur 

2007
zdravnik specialist 95 90 94,74 112,25
zdravnik specializant 34 23 67,65 30,21
zdravnik sekundarij 14 10 71,43 8,35
klinični psiholog, san.inženir, social.
delavec 3 3 100,00 3,00

mag.farm./mag.farm.spec. 4 4 100,00 4,43
dipl/viš lab.inž, biolog. 10 16 160,00 14,80
visoka izobrazba nezdr.del. 27 28 103,70 27,84
DMS/VMS/DIPL.BAB 123 127 103,25 148,01
višji/dipl.fi ziot. 12 13 108,33 10,26
višji./dipl.inž.radiologije 16 15 93,75 18,50
višja izobrazba-nezdr.del. 1 2 200,00 2,00
ZT/SMS/BABICA 330 343 103,94 330,14
farm.tehnik 5 7 140,00 5,83
lab.tehnik, kemijski tehnik 20 16 80,00 18,92
srednja izobrazba-nezdr.del. 90 97 107,78 88,06
IV. - III stop. 42 42 100,00 36,99
I .- II stop. 112 146 130,36 122,19
SKUPAJ 938 982 104,69 981,78

V povprečju je bilov letu 2007 zaposlenih 966 delavcev. Na dan 31.12.2007 je bilo skupno zaposlenih 
982 delavcev. Za določen čas je bilo 107 delavcev, od tega 15 pripravnikov in 10 zdravnikov 
sekundarijev. Glede na leto 2006 je porast kadra za 4,58 %, kar pomeni 43 delavcev več kot je bilo 
zaposlenih na dan 31.12.2006. 

Tabela 30. Struktura kadra po stopnji strokovne izobrazbe v letu 2007
št. del.2005 struktura št. del.2006 struktura št. del.2007 struktura IND07/06

VII/2 97 10,92 98 10,44 93 9,47 94,90
VII 174 19,59 211 22,47 210 21,38 99,53
VI 50 5,63 36 3,83 29 2,95 80,56
V 405 45,61 440 46,86 458 46,64 104,09
IV 37 4,17 42 4,47 40 4,07 95,24
II-I 125 14,08 112 11,93 152 15,48 135,71
Skupaj 888 100,00 939 100,00 982 100,00 104,58



99

LETNO POROČILO
 2007

9

aktualno

6 JAVNA NAROČILA

Na bav na služ ba je v letu �007 po slo va la v 
skla du z ZJN1, v skla du z ZJN� (11�. člen 
ZJN�, in v skla du s pro jek tom ISO: Or ga
ni za cij ski pred pis za ugo tav lja nje po treb, 
iz bor do ba vi te ljev ter uprav lja nje po godb. 
Iz bi re do ba vi te ljev: zdra vil, me di cin ske ga 
po gro šne ga ma te ria la, ne me di cin ske ga 
ma te ria la in sto ri tev so bile iz pe lja ne na 
pod la gi iz ve de nih jav nih raz pi sov in s po
stop ki za od da jo na ro čil ma lih vred no sti.

V letu �007 smo na pod la gi jav nih raz pi sov 
za od da jo na ro čil bla ga, sto ri tev ter grad be
no obrt niš kih in in sta la cij skih del iz pe lja li:
 13 jav nih na ro čil po ome je nem po stop

ku (ZJN1). Na pod la gi iz ve de nih ome
je nih po stop kov smo skle ni li 106 po
godb v vred no sti 4.985.�51 € z DDV

 6 jav nih na ro čil po od pr tem po stop ku 
(ZJN�) s pod pi som 39 po godb v vred
no sti 3.751.660 € z DDV;

 5 jav nih na ro čil po po stop ku s po ga
ja nji brez pred hod ne ob ja ve (ZJN�) 
s pod pi som 5 po godb v vred no sti 
161.818 z DDV

 9 jav nih na ro čil male vred no sti (ZJN
1), s pod pi som 14 po godb v vred no sti 
181.508 € z DDV;

 38 jav nih na ro čil po po stop ku zbi ra nja 
po nudb brez pred hod ne ob ja ve (ZJN
�), s pod pi som 41 po godb v vred no sti 
1.131.4�5,3�96 € z DDV.

Na pod la gi jav nih na ro čil, ki jih je za na roč
ni ka iz va ja lo Zdru že nje zdravs tve nih za vo
dov Slo ve ni je smo skle ni li: 
 1 po god bo po od pr tem po stop ku 

(ZJN1) v vred no sti �97.�89,3055 € z 
DDV in

 1 po god bo po po stop ku zbi ra nja po
nudb po pred hod ni ob ja vi v vred no sti 
�.990,00€ z DDV.

Na pod la gi iz ve de nih ome je nih po stop kov 
(ZJN1), ki jih je za na roč ni ka kot poob laš
če ni na roč nik iz va ja lo Mi ni
strs tvo za zdrav je smo skle
ni li  �9 po godb v skup ni 
vred no sti 1.494.816,7181 
€ z DDV.

Sku paj je bilo skle nje nih 
�39 po godb v skup ni vred
no sti 1�.145.608,7�86 € z 
DDV. 

7 KONTROLE ZZZS 

V letu �007 smo ime li 19 nad zo rov ZZZS (9 
red nih nad zo rov, 6 fi  nanč nih, 3 za pred pi so
va nje me di cin sko teh nič nih pri po moč kov 
in 1 za pred pi so va nje zdra vil na re cept). Pri 
5 nad zo rih oz. �6,31 % ni bilo ugo tov lje nih 
ne pra vil no sti, pri os ta lih pa so bile ugo tov
lje ne na sled nje ne pra vil no sti:
 pre več za ra ču na nih sto ri tev v 

am bu lan tah
 ne pra vi len obra čun sto ri tev, 

oz na če nih z ***
 ne pra va SPP gru pa
 pod va ja nje obra ču na nih sto ri tev 
 na pač na ši fra sto ri tve
 v kar to nu ni na pot ni ce, zato se 

oprav lje na sto ri tev ne priz na
 pred ča sen pred pis me di cin sko 

teh nič ne ga pri po moč ka (MTP)

S stor na ci ja mi smo ne pra vil no sti od pra vi li, 
za pred ča sen pred pis me di cin sko teh nič
nih pri po moč kov pa smo ZZZS po vr ni li 
ško do v vi ši ni 449,�4 €.

V pri mer ja vi s pre te klim le tom je od sto
tek nad zo rov brez na pak os tal na ena ki 
rav ni. Zne sek za po vr ni tev ško de se je v 
letu �007 zni žal za 69,39 % v pri mer ja vi 
s pred hod nim le tom. Zne sek stor ni ra nih 
na pač no obra ču na nih sto ri tev pa ni vpli
val na rea li za ci jo ce lot ne ga pro gra ma in s 
tem pri hod ka, saj smo kljub rea li za ci ji stor
na cij de lov ni pro gram v ce lo ti rea li zi ra li in 
si s tem za go to vi li s po god bo do go vor jen 
pri ho dek.

8 NOTRANJA 
REVIZIJA 

No tra nji nad zor jav nih fi  nanc v skla du s 
100. čle nom Za ko na o jav nih fi  nan cah 
(ZJF) (Urad ni list RS, št. 79/99 in na dalj nji) 
vklju ču je si stem fi  nanč ne ga po slo vo de
nja in kon trol ter no tra nje ga re vi di ra nja, 
pri če mer je za vzpo sta vi tev in de lo va nje 
si ste ma no tra nje ga nad zo ra jav nih fi  nanc 
od go vor na di rek to ri ca Splo šne bol ni šni ce 
Novo me sto. 

Fi nanč no po slo vo de nje ob se ga vzpo sta vi
tev in iz va ja nje na čr to va nja in iz vr še va nja 
pro ra ču nov ter fi  nanč nih na čr tov, ra ču no
vo de nja in po ro ča nja z na me nom, do se či 
za stav lje ne ci lje ter za go to vi ti, da bodo 
sreds tva za va ro va na pred iz gu bo, oš ko do
va nji in pre va ra mi. No tra nje kon tro le ob se
ga jo si stem po stop kov in me tod, ka te rih 
cilj je za go to vi ti spo što va nje na čel za ko ni
to sti, pre gled no sti, us pe šno sti, učin ko vi to
sti in gos po dar no sti.

No tra nje re vi di ra nje za go tav lja neod vi sno 
pre ver ja nje si ste mov po slo vo de nja in kon
trol ter sve to va nje po slo vods tvu za iz bolj
ša nje nji ho ve učin ko vi to sti. 

V letu �007 je Splo šna bol ni šni ca Novo me
sto no tra njo re vi zi jo iz ved la z zu na njim iz
va jal cem no tra nje ga re vi di ra nja, ki je bil 
iz bran na skup nem jav nem raz pi su, iz ve de
nem s stra ni Zdru že nja zdravs tve nih za vo
dov Slo ve ni je. Zu na nji iz va ja lec je re vi zi jo 
v Splo šni bol ni šni ci Novo me sto iz ve del na 
na sled njih po droč jih po slo va nja: 
 pla če, oseb ni pre jem ki, po vra či la 

stroš kov,
 na ba ve bla ga, sto ri tev in gra denj, 
 pro ces pri pra ve ra ču no vod skih iz ka zov 

(bi lanc). 

Na os no vi iz ve de ne re vi zi je, je zu na nji 
iz va ja lec iz de lal Po ro či lo o iz ved bi no tra
nje re vi zi je za leto �007 in v njem na ve del 

ugo to vi tve in pri po ro či la 
za na še na dalj njo delo.

Pri pra vi la: 
Cvet ka Bar bo

Ta be la 4: Pri mer ja va nad zo rov ZZZS med 
leti 2005, 2006 in 2007

letno poroilo -  45

Tabela 36: Primerjava nadzorov ZZZS med leti 2005, 2006 in 2007
Besedilo Leto 2005 Leto 2006 Leto 2007

število nadzorov 27 26 19

število nadzorov brez napak 12 7 5

% nadzorov brez napak 44,44 26,92 26,32

Stornirani znesek 14.637 13.647 29.793

Povrnitev škode 584 1.298 449

Pregled po posameznih nadzorih je razviden v spodnji tabeli.

Tabela.37: Ugotovitve nadzorov ZZZS v letu 2007

ODD/ ambulanta Št. Zapisnika nepravilnost Ovrednotene 
napake v €

GINEKOLOGIJA 06020-NM-00374/2007-40 ni ustrezne dokumentacije za SPP 1.778

ORL ambulanta 06020-NM-00374/2007-6 storitve s tremi ***, nepopolna dokumentacija 218

INT AMB NM-59-00374-84/2007-ZAP ni bilo napak 0

Okulistika, Diabetična amb, ORL 06020-NM-00374/2007-78 predčasen predpis MTP 236

KRG AMB FRO-13-TB/2007 2x obračun storitve, napačna storitev 360

PLJ AMB NM-38-00374-86/2007 ni bilo napak 0
NEAKUTNA BOLN. OBR. 06020-NM-00374/2007-53 obračun NBO se ne prizna 24.685
OKULISTIČNA AMB 06020-NM-00374/2007-7 napačna storitev, napačen delež OZZ 22
KRG URGENCA 06020-NM-00374/2007-3 napačna šifra, storitev s tremi *** 175
KRG AMB, ORTOP.AMB 06020-NM-00374/2007-68 ni bilo napak 0
PEDIATRIJA 06020-NM-00374/2007-38 napačen obračun uteži 2.165

INT AMB 06020-NM-00374/2007-50-
ZAP napačna šifra storitve 28

ORTOPEDSKA AMBULANTA 06020-NM-00374/2007-4 napačna šifra storitve 2
OKULISTIKA,ORTOPEDSKA A. 06020-NM-00374/2007-59 predčasen predpis MTP 214
INT ODD 06020-NM-00374/2007-39 ni bilo nepravilnosti 0

INT URGENTNA AMB 06020-NM-00374/2007-2 previsoko ovrednotena storitev glede na 
dokumentacijo 201

OKULISTIČNA AMB 06020-NM00374-2/2007-ZAP napačna šifra storitve 157
PEDIATRIČNA AMB FRO-11DJ/2007 napačna šifra 2
GINEKOLOŠKA AMBULANTA 1803-520/07-LJ/2 materinska knjižica 0

SKUPAJ   30.242

NOTRANJA REVIZIJA 5.3.6. 

Notranji nadzor javnih fi nanc v skladu s 100. členom Zakona o javnih fi nancah (ZJF) (Uradni list RS, 
št. 79/99 in nadaljnji) vključuje sistem fi nančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja, pri 
čemer je za vzpostavitev in delovanje sistema notranjega nadzora javnih fi nanc odgovorna direktorica 
Splošne bolnišnice Novo mesto. 

Finančno poslovodenje obsega vzpostavitev in izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračunov ter 
fi nančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom, doseči zastavljene cilje ter zagotoviti, da 
bodo sredstva zavarovana pred izgubo, oškodovanji in prevarami. Notranje kontrole obsegajo sistem 
postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, uspešnosti, 
učinkovitosti in gospodarnosti.
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Stro kov no po ro či lo za 
leto 2007

Re zul ta ti stro kov ne ga dela so po sle di ca ne neh ne ga 
iz bolj še va nja po slov ne kul tu re, stro kov ne ga iz po pol nje-
va nja, sle de nja vsem no vo stim tako doma kot v tu ji ni 
ter vse bolj pri sot ne ga ob čut ka pri pad no sti za po sle nih 
bol ni šni ci. 

1. UVOD

V letu �007 je bil red ni de lov ni pro gram 
rea li zi ran v pla ni ra ni vi ši ni. Po leg red ne ga 
pro gra ma je bil v letu �007 rea li zi ran tudi 
do dat ni pro gram, za ka te re ga je sreds tva 
za go to vi lo Mi ni strs tvo za zdrav je in na ta 
na čin omo go či lo skraj še va nje nes pre jem
lji vih in neu rav no te že nih ča kal nih dob. 
En krat ni do dat ni pro gram je bil rea li zi ran 
sko raj v ce lo ti, pre tež no v po pol dan skem 
ča su, kar ka že na iz jem no pri prav lje nost in 
do bro or ga ni zi ra nost iz va jal cev do dat ne
ga pro gra ma.

Mi ni strs tvo za zdrav je je tudi 
v letu �007 na da lje va lo s po
li ti ko po de lje va nja kon ce sij 
z na me nom za go tav lja nja 
več je do stop no sti zdravs tve
nih sto ri tev ter zmanj še va nja 
mo no pol ne ga po lo ža ja jav nih 
za vo dov. Jav ni zdravs tve ni za
vo di ned vom no po slu je jo pod 
po go ji t.i. na rav ne ga mo no po
la z vse mi nje go vi mi ne ga tiv
ni mi zna čil nost mi. In ob stoj 
ta ke ga na rav ne ga mo no po la 
opra vi ču je dr žav no in ter ven
ci jo. Po sle di ca novo na sta le 
kon ku ren ce bo prav go to vo 
več ja pro duk tiv nost, bolj ša or
ga ni zi ra nost in koor di ni ra nost 
ter več ja stroš kov na učin ko vi
tost ob sto je čih jav nih za vo dov 
in s tem ce lot ne ga zdravs tve ne
ga si ste ma. Upo rab ni kom na ših 
sto ri tev bo omo go če na več ja iz
bir nost ter bolj ša do stop nost in 

pre skrb lje nost. Hkra ti bo si stem ka ko vo
sti, ob ohra nje nih do se da njih do sež kov 

zdravs tve ne ga si ste ma, še bolj zao stren 
za ra di ob sto je če kon ku ren ce. 

V pers pek ti vi je mo go če pri ča ko va ti še 
več po de lje nih kon ce sij, kar po me ni za 
bol ni šni co iz gu bo pro gra ma, po sle dič no 
pre se žek ka dra in pre se žek pro stor skih 
zmog lji vo sti. Pri la go di tve bol ni šni ce bodo 
nuj ne, pred vsem bo po treb no raz miš lja ti 
v sme ri mak si mal ne ga so de lo va nja bol ni
šni ce in či stih za seb ni kov ali pa no sil cev 
kon ce si je (na jem pro sto rov bol ni šni ce, na
jem ka dra, opre me, …) ter tudi o več jem 
pri do bi va nju last nih sred stev s po nud bo 
sto ri tev bol ni šni ce. Iz po stav lje na bo ka ko
vost sto ri tev gle de na novo na sta lo kon ku
renč no oko lje s ci ljem ohra nja nja pro gra
mov in pol ne za po sle no sti. Tako kot či sti 
za seb ni ki v zdravs tvu ter tako kot kon ce
sio nar ji se bodo tudi bol ni šni ce mo ra le 
ob na ša ti po trž nih za ko ni to stih, da bodo 
kon ku renč ne in da bodo pre ži ve le. In tudi 
v tem seg men tu bo po treb na dr žav na 
in ter ven ci ja. V od no se na trgu zdravs tve
nih sto ri tev ni sta vklju če na le bol nik kot 
pov pra še va lec in po nud nik kot iz va ja lec 
zdravs tve nih sto ri tev, tem več je ak ter jev, ki 
vpli va jo na od no se več. Po mem bna de jav
ni ka sta zdravs tve no za va ro va nje in dr ža va 
s svo ji mi ukre pi, pred vsem ma kroe ko nom
ski mi, pa tudi kon kret ni mi. 

2. REALIZACIJA 
DELOVNEGA 
PROGRAMA

V letu �007 je bil de lov ni pro gram v bol ni
šni ci rea li zi ran na 366 po ste ljah. Pov preč na 
za se de nost po stelj je bila 89,76% kar po
me ni, da je bilo na dan pov preč no za se de
nih 3�7 po stelj. Pov preč na le žal na doba v 
letu �007 je bila 5,48 dne va in je za 4,98 
% dalj ša v pri mer ja vi z le tom �006, kar je 
po sle di ca več je ga pre meš ča nja pa cien tov 
v nea kut no obrav na vo kot v letu �006 ter 
več je ga ob se ga dela na pro gra mih ope ra
cij (en do pro te za kol kov in ko len, ter zah
tev ne žil ne ope ra ci je), kjer je le žal na doba 
7 dni ali več.

De lov ni pro gram je bil rea li zi ran v pla ni ra ni 
vi ši ni, ra zen v dia liz ni de jav no sti. Rea li za ci
jo pri ka zu je ta be la �.1.:
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Ta be la 2.1: Rea li za ci ja de lov ne ga pro gra ma v letu 2007, pri mer jal no z le tom 2004, 2005 in 2006

V akut ni bol ni šnič ni de jav no sti je bilo skup
no rea li zi ra nih 548 SPP nad pla nom, kar 
pred stav lja rea li za ci jo pla na bol ni šnič nih 
pri me rov v vi ši ni 103%.

V enod nev ni bol ni šni ci je bilo rea li zi ra nih 
3.908 SPP, ozi ro ma 1�4 SPP manj od pla
ni ra nih, kar pred stav lja rea li za ci jo pla na v 
vi ši ni 97%.

Graf �.1. pri ka zu je obrav na vo od puš če
nih pa cien tov oz. SPP pri me rov iz akut
ne bol ni šnič ne obrav na ve v le tih �005
�007. 

Po leg red ne ga pro gra ma je bil v letu �007 
iz ve den tudi en krat ni do da ten pro gram, ka
te re ga je raz pi sa lo Mi ni strs tvo za zdrav je. 
Pro gram je bil pri ve či ni ope ra cij rea li zi ran 
v ce lo ti, ra zen pri ope ra ci jah sive mre ne, 
or to ped skih ope ra ci jah rame, ope ra ci
jah kile ter PTA prei ska vah. Do dat ni pro
gram je pred stav ljal v pov preč ju 11,0�% 
red ne ga pro gra ma pros pek tiv nih pri me rov. 

Graf 2.1.: Rea li za ci ja SPP pri me rov v akut ni bol ni šnič ni obrav na vi v le tih 20052007

Rea li za ci ja en krat ne ga do dat ne ga pro gra
ma je pri ka za na v ta be li �.�.

strokovno poroilo -  7

V enodnevni bolnišnici je bilo realiziranih 3.908 SPP, oziroma 124 SPP manj od planiranih, kar 
predstavlja realizacijo plana v višini 97%.

Graf 2.1. prikazuje obravnavo odpuščenih pacientov oz. SPP primerov iz akutne bolnišnične obravnave 
v letih 2005-2007.

Graf 2.1.: Realizacija SPP primerov v akutni bolnišnični obravnavi v letih 2005-2007
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Poleg rednega programa je bil v letu 2007 izveden tudi enkratni dodaten program, katerega je razpisalo 
Ministrstvo za zdravje. Program je bil pri večini operacij realiziran v celoti, razen pri operacijah sive 
mrene, ortopedskih operacijah rame, operacijah kile ter PTA preiskavah. Dodatni program je predstavljal v 
povprečju 11,02% rednega programa prospektivnih primerov. Realizacija enkratnega dodatnega programa 
je prikazana v tabeli 2.2.

Tabela 2.2: Prikaz realizacije enkratnega dodatnega programa v akutni bolnišnici v letu 2007, primerjalno z 
letom 2006

ENKRATNI DODATNI 
PROGRAM

Realizacija 
DP 2006 Plan 2007 Realizacija 

DP 2007
Razlika plan-

real Ind re 07/pl Ind re07/
re06

Realizacija 
RED.P. 2007

% DP glede 
na redni 
program

angiografi ja 37 17 17 0 100 46 257 6,61
operacija sive mrene 248 131 39 -92 30 16 1.431 2,73
operacije varic 200 160 160 0 100 80 518 30,89
operacije kile 13 50 38 -12 76 292 505 7,52
operacije žolčnih 
kamnov 48 52 52 0 100 108 360 14,44

endoproteza kolka 40 66 66 0 100 165 112 58,93
endoproteza kolena 36 36 36 0 100 0 37 97,30
rekonstr. Križnih vezi 30 0 0 0 0 0 94 0,00
artroskopija kolena in 
gležnja 70 0 0 0 0 0 271 0,00

ortopedske operacije 
rame 38 12 0 -12 0 0 126 0,00

op.karpalnega kanala 26 0 0 0 0 0 115 0,00
PTA preiskave 50 62 33 -29 53 0 49 67,35
operacije nosu in grla 
v ORL 55 81 81 0 100 147 863 9,39

Skupaj 891 667 522 -145 78 59 4.738 11,02

strokovno poroilo - 6

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA2. 

V letu 2007 je bil delovni program v bolnišnici realiziran na 366 posteljah. Povprečna zasedenost 
postelj je bila 89,76% kar pomeni, da je bilo na dan povprečno zasedenih 327 postelj. Povprečna ležalna 
doba v letu 2007 je bila 5,48 dneva in je za 4,98 % daljša v primerjavi z letom 2006, kar je posledica 
večjega premeščanja pacientov v neakutno obravnavo kot v letu 2006 ter večjega obsega dela na 
programih operacij (endoproteza kolkov in kolen, ter zahtevne žilne operacije), kjer je ležalna doba 7 
dni ali več.

Delovni program je bil realiziran v planirani višini, razen v dializni dejavnosti. Realizacijo prikazuje 
tabela 2.1.:

Tabela 2.1: Realizacija delovnega programa v letu 2007, primerjalno z letom 2004, 2005 in 2006
DELOVNI PROGRAM Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija PLAN IND IND
 2004 2005 2006 2007 2007 (5:4) (5:6)
1 2 3 4 5 6 7 8

SPP PRIMERI V HOSPITALU 15.053 15.105 14.182 16.715 16.167 118 103
 * ZZZS 14.903 14.984 14.045 16.555 16.039 118 103
 * Ostali 150 121 137 160 128 117 125
SPP PRIMERI V ENOD.
BOLNIŠNICI 3.782 4.137 3.771 3.908 4.032 104 97

 * ZZZS 3.714 4.126 3.754 3.893 4.010 104 97
 * Ostali 68 11 17 15 22 88 68

SPEC.AMB. TOČKE 2.086.555 2.053.451 1.896.729 2.007.567 1.994.645 106 101
 * ZZZS 1.987.920 1.953.523 1.881.989 1.989.831 1.979.668 106 101
 * Ostali 98.635 99.928 14.740 17.736 14.977 120 118
SPEC.AMB. OBISKI 167.884 169.158 177.038 176.582 167.556 100 105
 * ZZZS 166.465 167.942 175.802 175.232 165.916 100 106
 * Ostali 1.419 1.216 1.236 1.350 1.640 109 82
OBISKI V GINEKOLOŠKEM 
DISP. 12.902 14.716 14.240 13.392 8.738 94 153

 * ZZZS 12.853 14.606 14.202 13.383 8.710 94 154
 * Ostali 49 110 38 9 28 24 32
NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA 
OBRAVNAVA 6.577 7.667 7.445 7.847 7.804 105 101

 * ZZZS 6.577 7.638 7.436 7.843 7.794 105 101
 * Ostali 0 29 9 4 10 44 40

DIALIZA 17.103 18.122 17.279 16.745 17.335 97 97
 * ZZZS 16.977 18.114 17.279 16.730 17.335 97 97
 * Ostali 126 8 0 15 0 0 0

V akutni bolnišnični dejavnosti je bilo skupno realiziranih 548 SPP nad planom, kar predstavlja 
realizacijo plana bolnišničnih primerov v višini 103%.
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Ta be la 2.2: Pri kaz rea li za ci je en krat ne ga do dat ne ga pro gra ma v akut ni bol ni šni ci v letu 2007, pri mer jal no z le tom 2006

Ta be la 2.3: Pri kaz rea li za ci je red ne ga pro gra ma v akut ni bol ni šnič ni obrav na vi, enod nev ni bol ni šnič ni obrav na vi ter 
nea kut ni bol ni šnič ni obrav na vi v letu 2007

Z raz vo jem nein va ziv nih ki rurš kih me tod zdrav lje nja so se 
sko zi leta us tva ri li po go ji za iz ved bo akut nih bol ni šnič nih 
obrav nav v enod nev ni bol ni šni ci. 

V le tih �001 – �007 ugo tav lja mo ugo den trend, oz. 
na raš ča nje ob se ga dela v enod nev ni bol ni šni ci je 
raz vid no iz gra fa �.�.
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V enodnevni bolnišnici je bilo realiziranih 3.908 SPP, oziroma 124 SPP manj od planiranih, kar 
predstavlja realizacijo plana v višini 97%.

Graf 2.1. prikazuje obravnavo odpuščenih pacientov oz. SPP primerov iz akutne bolnišnične obravnave 
v letih 2005-2007.

Graf 2.1.: Realizacija SPP primerov v akutni bolnišnični obravnavi v letih 2005-2007
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Poleg rednega programa je bil v letu 2007 izveden tudi enkratni dodaten program, katerega je razpisalo 
Ministrstvo za zdravje. Program je bil pri večini operacij realiziran v celoti, razen pri operacijah sive 
mrene, ortopedskih operacijah rame, operacijah kile ter PTA preiskavah. Dodatni program je predstavljal v 
povprečju 11,02% rednega programa prospektivnih primerov. Realizacija enkratnega dodatnega programa 
je prikazana v tabeli 2.2.

Tabela 2.2: Prikaz realizacije enkratnega dodatnega programa v akutni bolnišnici v letu 2007, primerjalno z 
letom 2006

ENKRATNI DODATNI 
PROGRAM

Realizacija 
DP 2006 Plan 2007 Realizacija 

DP 2007
Razlika plan-

real Ind re 07/pl Ind re07/
re06

Realizacija 
RED.P. 2007

% DP glede 
na redni 
program

angiografi ja 37 17 17 0 100 46 257 6,61
operacija sive mrene 248 131 39 -92 30 16 1.431 2,73
operacije varic 200 160 160 0 100 80 518 30,89
operacije kile 13 50 38 -12 76 292 505 7,52
operacije žolčnih 
kamnov 48 52 52 0 100 108 360 14,44

endoproteza kolka 40 66 66 0 100 165 112 58,93
endoproteza kolena 36 36 36 0 100 0 37 97,30
rekonstr. Križnih vezi 30 0 0 0 0 0 94 0,00
artroskopija kolena in 
gležnja 70 0 0 0 0 0 271 0,00

ortopedske operacije 
rame 38 12 0 -12 0 0 126 0,00

op.karpalnega kanala 26 0 0 0 0 0 115 0,00
PTA preiskave 50 62 33 -29 53 0 49 67,35
operacije nosu in grla 
v ORL 55 81 81 0 100 147 863 9,39

Skupaj 891 667 522 -145 78 59 4.738 11,02

strokovno poroilo - 8

Tabela 2.3: Prikaz realizacije rednega programa v akutni bolnišnični obravnavi, enodnevni bolnišnični 
obravnavi ter neakutni bolnišnični obravnavi v letu 2007

Dejavnost
REALIZACIJA SPP 

AKUTNA BOLNIŠNIČNA 
OBRAVNAVA 2007

REALIZACIJA SPP 
ENODNEVNA 

BOLNIŠNIČNA 
OBRAVNAVA 2007

REALIZACIJA SPP 
SKUPAJ 2007

REALIZACIJA V 
DNEVNI BOLNIŠNICI V 

% 2007

REALIZACIJA 
BOD NEAKUTNA 

BOLNIŠNIČNA 
OBRAVNAVA 2007

KRG 6.596 1.243 7.839 15,86 1.578
GIN 2.496 674 3.170 21,26 78
ORL 917 113 1.030 10,97 137
OKU 480 1.274 1.754 72,63 789
Kirurške 
stroke skupaj 10.489 3.304 13.793 23,95 2.582

INT 2.385 604 2.989 20,21 2.689
PLJ 907  907 0,00 711
NEV 984  984 0,00 880
INF 543  543 0,00 450
DER 161  161 0,00 535
Internistične 
stroke skupaj 4.980 604 5.584 10,82 5.265

OTR 1.246  1.246 0,00  
SKUPAJ 16.715 3.908 20.623 18,95 7.847

Z razvojem neinvazivnih kirurških metod zdravljenja so se skozi leta ustvarili pogoji za izvedbo 
akutnih bolnišničnih obravnav v enodnevni bolnišnici. V letih 2001 – 2007 ugotavljamo ugoden trend, 
oz. naraščanje obsega dela v enodnevni bolnišnici (Tabela 2.4.)

Tabela 2.4.:Realizacija programa primerjava 2001 – 2007 ter % rasti glede na začetno leto 2001
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Akutna bolnišnična obravnava 19.060 17.989 15.828 15.053 15.105 16.182 16.715

Enodnevna bolnišnica 1.435 1.278 3.405 3.782 4.137 3.771 3.908

Ambulantni obiski 152.608 151.621 170.432 167.884 169.158 177.038 189.974

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Akutna bolnišnična obravnava 100 94 83 79 79 85 88

Enodnevna bolnišnica 100 89 237 264 288 263 272

Ambulantni obiski 100 99 112 110 111 116 124

V primere v enodnevni bolnišnici so vštete vse operacije in postopki zdravljenja, v skladu s priporočili 
ZZZS in MZ in stališči RSK-jev posameznih strok. V enodnevni obravnavi se izvajajo naslednje 
storitve:
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Graf 2.2.: Pre nos rea li za ci je iz akut ne bol ni šni ce v enod nev no bol ni šni co in spe cia li stič ne 
am bu lan te v le tih 20012007

Or ga ni za cij ska struk tu ra dela v bol ni šni ci 
(akut na bol ni šni ca, akut na enod nev na bol ni
šni ca, nea kut na bol ni šnič na obrav na va, spe
cia li stič na am bu lant na obrav na va) pri na ša 
ra cio na li za ci jo dela, je pa cien tu pri jaz nej ša 
ob li ka zdrav lje nja, na dalj ši rok po ve ču je do
stop nost do zdravs tve nih sto ri tev ter dol go
roč no pri na ša po zi tiv ni eko nom ski uči nek. 
Zah te va pa stro ge po go je upo šte va nja pro
to ko lov, do go vo rov, pra vil ter do go vor je nih 
pro gra mov in or di na cij skih ča sov.

Ča kal ne dobe so se v letu �007 gi ba le v 
me jah do lo čil do go vo ra z ZZZS ob moč no 

eno to ter se v pri mer ja vi z le tom �006 po vi
ša le oz. us ta li le. Po ve ča nje ča kal nih dob na 
vseh pro gra mih je po sle di ca več je ga šte vi la 
ča ka jo čih. Z zni že va njem ča kal nih dob v spe
cia li stič nih am bu lan tah je po ve ča na do stop
nost pa cien tov do spe cia li stič nih obrav nav 
in s tem se ve ča jo po tre be po ope ra tiv nih 
po se gih. Vzrok za ve ča nje šte vi la ča ka jo čih 
je tudi v raz vo ju or to ped ske de jav no sti v SB 
Novo me sto ter pri ORL ope ra ci jah, ka kor 
tudi pri li va pa cien tov iz dru gih re gij, kjer 
so ča kal ne dobe za to vrst ne ope ra ci je dalj
še kot v SB Novo me sto, kar je pri ka za no v 
ta be li �.4.:

Ta be la 2.4.: Pri mer jal ni pre gled ča kal nih dob za po sa mez ne ope ra ci je na dan 31.12.2006 
in 31.12.2007

3. KOMISIJA 
ZA STROKOVNI 
NADZOR

V letu �007 je ko mi si ja v se sta vi Ani ca Ber ginc 
Do len šek, dr. med,spec. in fek to log, pred sed ni
ca ko mi si je za in ter ni stro kov ni nad zor, Aleš 
Pi šek, dr. med., spec.gi ne ko log in po rod ni čar, 
član ko mi si je za in ter ni stro kov ni nad zor in Zo
ran Pre ve den, dr. med., spec. trav ma to log, član 
ko mi si je za in ter ni stro kov ni nad zor opra vi la 
tri red ne stro kov ne nad zo re na vseh od del kih 
Splo šne bol ni šni ce Novo me sto.

V letu �007 ni bil oprav ljen izred ni stro kov
ni nad zor. 

Z vpra šal ni kom, ki smo ga po sre do va li 
pred stoj ni kom od del kov za vsa ko šti ri me
seč je, smo že le li pri do bi ti po dat ke o: 
1. Šte vi lu ne za klju če nih po pi sov 
�. Po man klji vo sti po pi sov bo lez ni od puš

če nih bol ni kov
3. Sklad no sti zdravs tve ne os kr be s kli nič no 

pot jo 5/10* na ključ no iz bra nih po pi sov 
bo lez ni od puš če nih bol ni kov z do lo če
no bo lez ni jo ali bo le zen skim sta njem

In ugo to vi ti: 
4. Ali je bilo, v pri me ru in di ka cij, uve de no 

pro ti mi krob no zdrav lje nje po dok tri ni
5. Ali so se iz va ja le var nost ne vi zi te in po

go vo ri o var no sti na od del kih

* na več jih od del kih smo pre gle da li 10 po pi sov 
od puš če nih bol ni kov z do lo če no bo lez ni jo ali 
bo le zen skim sta njem, na manj ših 5 po pi sov

Ob pre gle du na ključ no iz bra nih po pi sov ugo
tav lja mo, da v ve či ni pri me rih ni obrav na van 
bol nik po kli nič ni poti, ker zdrav lje nje po kli

nič ni poti po te ka ve či no ma 
v enod nev ni bol ni šni ci. Na 
otroš kem od del ku so iz de
la li dve kli nič ni poti »Akut
ni bron hi tis« in »Akut ni 
ga stroen te ro ko li tis«, ki so 
ju po sku sno za če li uva ja ti 
de cem bra �007, red no ju 
bodo za če li uva ja ti ja nuar ja 
�008. V pri pra vi sta kli nič ni 
poti«Akut ni la rin gi tis« in 
»Akut ni pie lo ne fri tis«, ki ju 
bodo za če li uva ja ti ja nuar ja 
�008. V letu �008 bodo pri
pra vi li kli nič no pot za »Akut
ni me nin gi tis« in »Os kr ba 
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Graf 2.2.: Prenos realizacije iz akutne bolnišnice v enodnevno bolnišnico in specialistične ambulante v 
letih 2001-2007

Real i z aci j a v ak u tn i  bol n i šn i ci , v en odn evn i  bol n i šn i ci  i n  v am bu l an tah  v 
l et i h  2001- 2007
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Povprečna ležalna doba od leta 2006 narašča, kar je posledica obravnave pacientov v neakutni 
bolnišnici ter večjega obsega dela na programih zahtevnejših operacij (endoproteza kolkov in kolen, ter 
zahtevne žilne operacije), kjer je ležalna doba 7 dni ali več.

Ležalna doba je razvidna iz tabele 2.5:

Tabela 2.5.: Ležalna doba bolnišnice v primerjavi s slovenskim povprečjem 
ODDELEK povp.SLO * 2004 2005 2006 2007
KRG 5,6 4,96 4,37 4,2 4,68
INT 6,8 8,73 7,81 8,22 8,41
GIN 4,2 3,44 3,38 3,19 3,51
PLJ 6,8 9,06 9,45 10,37 9,95
OTR 4 3,8 2,92 3,9 3,82
DER 8,7 8,15 9,2 10,84 7,13
INF 6,7 7,41 8,47 8,71 8,49
ORL 4,5 3,22 3,07 2,99 2,78
OKU 2,6 1,39 1,44 1,51 1,1
NEV 12,5 8,74 9,3 8,97 7,98
Bolnišnica 5,6 5,27 5,13 5,22 5,48

* Povprečje SLO po dejavnostih: zadnje znani podatki iz leta 2006

Število obiskov pacientov v specialističnih ambulantah se primerjalno v letih 2005 – 2007 povečuje, kar je 
posledica drugačne organiziranosti hospitalnega dela bolnišnice (graf 2.3.). 
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Organizacijska struktura dela v bolnišnici (akutna bolnišnica, akutna enodnevna bolnišnica, neakutna 
bolnišnična obravnava, specialistična ambulantna obravnava) prinaša racionalizacijo dela, je pacientu 
prijaznejša oblika zdravljenja, na daljši rok povečuje dostopnost do zdravstvenih storitev ter dolgoročno 
prinaša pozitivni ekonomski učinek. Zahteva pa stroge pogoje upoštevanja protokolov, dogovorov, 
pravil ter dogovorjenih programov in ordinacijskih časov.

Čakalne dobe so se v letu 2007 gibale v mejah določil dogovora z ZZZS območno enoto ter se v 
primerjavi z letom 2006 povišale oz. ustalile. Povečanje čakalnih dob na vseh programih je posledica 
večjega števila čakajočih. Z zniževanjem čakalnih dob v specialističnih ambulantah je povečana 
dostopnost pacientov do specialističnih obravnav in s tem se večajo potrebe po operativnih posegih. 
Vzrok za večanje števila čakajočih je tudi v razvoju ortopedske dejavnosti v SB Novo mesto ter pri ORL 
operacijah, kakor tudi priliva pacientov iz drugih regij, kjer so čakalne dobe za tovrstne operacije daljše 
kot v SB Novo mesto, kar je prikazano v tabeli 2.6.:

Tabela 2.6.: Primerjalni pregled čakalnih dob za posamezne operacije na dan 31.12.2006in 31.12.2007

Operacija
Število 

čakajočih na dan 
31.12.2006

Čakalna doba 
2007, na dan 
31.12.2006 v 

mesecih

Število 
čakajočih na dan 

31.12.2007

Čakalna doba 
2007, na dan 
31.12.2007 v 

mesecih

Sprememba 
čakalne dobe v 

mesecih

Znižanje št. 
čakajočih v 

l.2007

kila 111 3 117 2 -1 6
žolč 31 1 82 2 1 51
varice 403 12 743 13 1 340
TEP.kolena 18 12 153 29 17 135
op.rame 13 1 33 3 2 20
TEP kolka 12 3 110 7 4 98
katarakte 93 1 100 1 0 7
CT 76 1 145 1 0 69
ORL 82 2 294 4 2 212
angiografi je 17 1 17 1 0 0

V PRILOGI 1 so podane čakalne dobe po posameznih specialističnih ambulantah in oddelkih.
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Graf 2.3: Realizacija obiskov v specialističnih ambulantah 
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no vo ro jenč ka po po ro du«.

Ko mi si ja je mne nja, da na dalj nji nad zo ri 
gle de sklad no sti zdravs tve ne os kr be s kli
nič no pot jo na ključ no iz bra nih po pi sov 
bo lez ni od puš če nih bol ni kov z do lo če no 
bo lez ni jo ali bo le zen skim sta njem NISO 
SMOTRNI, v ko li kor se na po sa mez nih od
del kih ne pri pra vi in uve de kli nič na pot za 
do lo če no bo le zen ali bo le zen sko sta nje, ki 
je naj po go stej ša za do lo čen od de lek. 

Smi sel no bi bilo oce nje va ti sklad nost 
obrav na ve pa cien ta s kli nič no pot jo pri 
od puš če nih bol ni kov z do lo če no bo lez ni
jo ali bo le zen skim sta njem. 

4. KOMISIJA ZA 
OBVLADOVANJE 
BOLNIŠNIČNIH 
OKUŽB

V letu �007 se je iz va ja lo sprem lja nje ko lo
ni za cij in okužb z MRSA na enak na čin, kot 
v pre te klih dveh le tih:
 z je ma njem nad zor nih kuž nin po 

spre je tem do go vo ru,
 s sprem lja njem re zul ta tov

diag no stič nih kuž nin,
 s sprem lja njem po ra be in zdrav lje nja 

z van ko mi ci nom,
 s sprem lja njem zdrav lje nja z 

li ne zo li dom,
 s sprem lja njem po ra be mu pi ro ci na
 s sprem lja njem us pe šno sti 

de ko lo ni za cij,
 z red ni mi obi ski od go vor ne ga sa ni tar ne

ga in že nir ja za bol ni šnič no hi gie no pri 
vseh bol ni kih, pri ka te rih je od krit MRSA

 z me seč ni mi ana li za mi in ci den ce in 
pre va len ce bol ni kov z MRSA ko lo ni za
ci jo ali okuž bo,

 z ana li za mi mož ne ga iz vo ra MRSA 
s pou dar kom na od kri va nju zno traj 
bol ni šnič nih pre no sov.

Na či ni sprem lja nja ko lo ni za cij in okužb z 
MRSA in iz va ja nje kon takt ne izo la ci je so na pi
sa ni v pro to ko lih, spre je tih na se stan kih KOBO 
in odo bre nih s stra ni stro kov ne ga di rek tor ja.
 Sprem lja nje in ukre pa nje ob ko lo ni za

ci ji ali okuž bi z MRSA na bol ni šnič nih 
od del kih v letu �007

 Sprem lja nje in ukre pa nje ob ko lo ni

za ci ji ali okuž bi z MRSA na od se ku za 
he mo dia li zo v letu �007

 Pri po ro či la za iz va ja nje izo la ci je pri bol
ni kih, obo le lih ali ko lo ni zi ra nih z MRSA

 Na vo di lo za od vzem nad zor nih kuž nin za 
od kri va nje ko lo ni za ci je z MRSA pri bol ni
kih na bol ni šnič nih od del kih v letu �007

Sprem lja nje ko lo ni za cij in okužb z MRSA 
na bol ni šnič nih od del kih je or ga ni za cij ski 
pred pis v sklo pu pro jek ta ISO 9001:�000.

V letu �007 je od go vor na sa ni tar na in že nir
ka za bol ni šnič no hi gie no red no iz va ja la 
izo bra že va nje no vih de lav cev bol ni šni ce 
iz bol ni šnič ne hi gie ne. Po seb nih do dat nih 
izo bra že vanj ni smo ime li. Od go vor na sa ni
tar na in že nir ka za bol ni šnič no hi gie no je 
ob red nih obi skih vseh MRSA po zi tiv nih 
bol ni kih pre ver ja la iz va ja nje kon takt ne izo
la ci je in hi gie ne rok in po ma ga la pri od stra
nje va nju te žav, ki so se ob tem po jav lja le.

Graf 5.1.: Struk tu ra po ra be zdra vil in os ta le ga le kar niš ke ga ma te ria la v le tih 20052007

5. KOMISIJA 
ZA ZDRAVILA 
IN LEKARNIŠKI 
MATERIAL

Stroš ki za zdra vi la se v �007 po nov no po ve
ča li. Naj več ji de lež po ra be je pri zdra vi lih za 
zdrav lje nje in fek cij ter zdra vil nih za bo lez ni 
krvi in kr vo tvor nih or ga nov. 

Po ra bo an ti bio ti kov oz. pri prav kov za si stem
sko zdrav lje nje in fek cij (po ATC kla si fi  ka ci ji 

sku pi na J01) izra ža mo s šte vi lom iz da nih 
dnev no de fi  ni ra nih doz (DDD) na 100 bol
ni šnič no os krb nih dni ali na 100 spre je mov. 
DDD po me ni ti sti od me rek zdra vi la, ki se, 
izra žen v gra mih, dnev no a pli ci ra za glav no 
in di ka ci jo zdra vi la odra sle mu bol ni ku. Vred
no sti DDD do lo či WHO in se ob ča sno spre
mi nja jo. Za pri mer ja vo sme mo upo ra bi ti le 
po dat ke, ki so izra ču na ni na ena ke DDD – v 
pri me ru, da se le  ta spre me ni, je po treb no 
sta re vred no sti pre ra ču na ti na novo z novo 
do lo če no vred nost jo DDD.

Po ra bo an ti bio ti kov v SB NM sprem lja mo 
od leta 1996 po šte vi lu DDD/100 BOD. 
Zad nje tri leta za ra di stal ne ga kraj ša nja 
le žal ne dobe sprem lja mo tudi šte vi lo 
DDD/100 spre je mov. Po dat ki o po ra bi 
an ti bio ti kov te me lji jo na ko li či ni iz da nih 
zdra vil iz bol ni šnič ne le kar ne. Po dat ke o 
bol ni šnič no os krb nih dneh in spre je mih 
pa po sre du je Plan sko – ana lit ska služ ba SB 
NM. Izra čun po dat kov po ve ljav nih DDD 
nam na re di Ko mi si ja za smi sel no po ra ba 
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2007 z utemeljitvijo glede na predhodno leto, cilji za naslednje leto in predvidenimi preventivnimi in 
korektivnimi ukrepi. 

Izvedeni ukrepi za nadaljnje delo na področju KKVP:

KKVP za  nadaljnje učinkovito in dobro opravljeno delo potrebuje aktivno udeležbo članov na 
sestankih, podporo Odbora za KKVP,  predstojnikov oddelkov in vodilnih medicinskih sester. 
KKVP je predlagala  upoštevanje primera strukture za kakovost (Ministrstvo za zdravje, Uvajanje 
izboljševanja kakovosti v bolnišnice, str. 8 od 68) : koordinator kakovosti na oddelku ali dejavnosti = 
izvršno telo na oddelkih ali dejavnostih.
Člani Odbora za KVP so na Strokovnem svetu in Kolegiju medicinskih sester ponovno predstavili 
pomen in vsebino varnostnih vizit, pogovorov o varnosti in ocen pogovorov o varnosti in MM 
konferencah in pripravili smo dokumentacijo s pomočjo katere izvajamo izboljševanje kakovosti v 
bolnišnici. 
Vse nosilce spremljanja obveznih kazalnikov mesečno opozarjamo o rednem spremljanju in poročanju. 
Nosilci spremljanja obveznih kazalnikov so tako lahko tekoče predlagali  ukrepe za izboljšave. 
Sprejeli smo nov Pravilnik o izvajanju  notranjih strokovnih nadzorih (stroka, nega in ostali zdravstveni 
delavci), ki ga sestavlja multidisciplinaren tim  s povečanim številom članov.
Sprejeli smo Plan dela za leto 2008, ki vključuje predloge za izboljšavo dela.

KOMISIJA ZA ZDRAVILA IN LEKARNIŠKI MATERIAL4.4. 

Graf 4.4.1.: Struktura porabe zdravil in ostalega lekarniškega materiala v letih 2005-2007
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Ta be la 5.1.: Pre gled po ra be an ti bio ti kov na re strik tiv ni li sti, izra že ne v DDD/ 100 spre je mov 
v le tih 2006 – 2007

pro ti mi krob nih zdra vil v Slo ve ni ji pod vods
tvom prof. Čiž ma na. 

Po ra ba an ti bio ti kov se v zad njih dveh le
tih zmanj šu je, še ved no pa je viš ja od slo
ven ske ga pov preč ja, ki za leto �005 zna ša 
58,80 DDD/100 BOD (od 4�,66 do 77,47 
DDD/100 BOD). 

V letu �007 smo se vklju či li v evrop ski pro
jekt op ti mi za ci je po ra be an ti bio ti kov ABS 
in ter na tio nal. Ime no va na je bila nova ko mi
si ja za an ti bio ti ke, ki bo za če la z de lom v 
letu �008. V letu �007 smo za sta vi li pro jekt 
pra vil ne rabe in nad zo ra po ra be an ti bio ti
kov za ki rurš ko pro fi  lak so. Z iz va ja njem 
bomo za če li v za čet ku leta �008. 

Gle de na ve li ko po ra bo an ti bio ti kov nas v 
na sled njih le tih ča ka pre cej dela na vseh 
po droč jih nji ho ve upo ra be. 

6. KOMISIJA 
ZA KAKOVOST 
IN VARNOST 
PACIENTOV

V letu �007 se je Ko mi si ja za ka ko vost in 
var nost pa cien tov (v na da lje va nju KKVP) 
se sta la de set krat. Obrav na va ne so bile 
teme, ki so pri po ro če ne v na cio nal nih us
me ri tvah za raz voj ka ko vo sti ozi ro ma za
pi sa ne v na cio nal ni stra te gi ji s po droč ja 
ka ko vo sti in var no sti pa cien tov. 

KKVP je za Od bor za KKVP v letu �007 pri pra
vi la dva po ro či la. Iz pre gle da po ro čil po sa

mez nih od del kov o iz va ja nju po go vo rov o 
var no sti in var nost nih vi zit s ci ljem iz bolj še
va nja de lo va nja oseb ja za var nost pa cien tov, 
oseb ja in obi sko val cev lah ko iz po sta vi mo ne
kaj skup nih prob le mov, ki pred stav lja jo iz ziv 
in pri lož nost za iz bolj še va nje dela na po droč
ju ka ko vo sti in var no sti pa cien tov: 
 Iden ti fi  ka ci ja pa cien tov.
 Do ku men ta ci ja (ča ka nje od pust ni ce, 

ne čit lji vo in ne po pol no pi sa nje na 
eti ke te …).

 A pli ka ci ja in do zi ra nje zdra vil, 
na ro ča nje te ra pi je po te le fo nu.

 Ne var nost pad cev pa cien tov.
 Shra nje va nje bol ni ko ve last ni ne.
 De lov ni po go ji.
 Obi sko val ci.

KKVP je od del kom sve to va la in pred la ga la 
iz bolj ša ve gle de na opi sa na po droč ja, hkra ti 
pa pred la ga la tudi pre ven tiv ne in ko rek tiv
ne ukre pe za na dalj nje delo. Ve či na od del
kov po zi tiv no oce nju je po go vo re o var no
sti in opa zi po zi tiv ne pre mi ke in iz bolj ša ve 
tako na po droč ju ko mu ni ci ra nja s so de lav ci 
kot tudi pri uve de nih iz bolj ša vah na pod la gi 
pri po ro čil KKVP(iz ve de na an ke ta).

V letu �007 so na ve či ni od del kov po te ka le 
MM kon fe ren ce, na ki rurš kem od del ku v so
de lo va nju z zdrav ni ki iz pa to loš ke ga od del
ka.Do ku men ta ci ja (ZAUPNI OBRAZEC: MM 
KONFERENCA) je ar hi vi ra na v taj niš tvih po
sa mez nih od del kov. Otroš ki, ne vro loš ki in 
ORL od del ki ima jo red ne po go vo re o zdrav
lje nju pa cien tov z neo bi čaj nim po te kom. 
Ne za pi su je jo jih v pred pi sa ni ob li ki, ker 
niso bili oce nje ni kot za plet zdrav lje nja s 
smrt nim izi dom. 

Iz va ja nje red nih 
no tra njih stro kov
nih nad zo rov

KKVP je v letu 
�007 pre je la dva 
po ro či la, ki sta 
bila pred stav lje no 
Od bo ru za KKVP in 
na se stan ku KKVP 
sta za je ma la:
 Zbir na šti ri me
seč no po ro či la o 
ne za klju če nih 
po pi sih. 
 Zbir na šti ri me

seč no po ro či la od del kov o po manj
klji vo sti po pi sov bo lez ni od puš če nih 
bol ni kov.

 Sklad nost zdravs tve ne os kr be s 
kli nič no pot jo.

 Uved ba an ti bio tič ne te ra pi je po 
dok tri ni.

 Po ro či la o var no stih vi zi tah in po go
vo rih o var no sti.

Sprem lja nje ob vez nih ka zal ni kov ka ko vo
sti v bol ni šni cah

V bol ni šni ci smo tudi v letu �007 sprem lja li 
še stih ka zal ni kov:
 Pad ci pa cien tov s po ste lje.
 Šte vi lo pre le ža nin na sta lih v 

bol ni šni ci.
 Ča kal na doba na ra ču nal niš ka 

to mo gra fi  jo.
 Ča ka nje na od pust.
 De lež ne na čr to va ne ga po nov ne ga 

spre je ma v isto bol ni šni co, po 
od pu stu v sed mih dneh za ra di iste 
diag no ze.

 Ko lo ni za ci ja z MRSA.

No sil ci sprem lja nja ome nje nih ka zal ni kov 
so me seč no ali tro me seč no sprem lja li ome
nje ne ka zal ni ke in spro ti ukre pa li v pri me ru 
od sto panj.KKVP je od vseh no sil cev pre je la 
po ro či lo o KK za leto �007 z ute me lji tvi jo 
gle de na pred hod no leto, ci lji za na sled nje 
leto in pred vi de ni mi pre ven tiv ni mi in ko
rek tiv ni mi ukre pi. 

Iz ve de ni ukre pi za na dalj nje delo na 
po droč ju KKVP:
KKVP za na dalj nje učin ko vi to in do bro 
oprav lje no delo po tre bu je ak tiv no ude lež
bo čla nov na se stan kih, pod po ro Od bo ra 
za KKVP, pred stoj ni kov od del kov in vo dil
nih me di cin skih se ster. 

aktualno

15

strokovno poroilo - 72

Tabela 4.4.2: Pregled porabe antibiotikov na restriktivni listi, izražene v DDD/ 100 sprejemov v 
letih 2006 – 2007
antibiotiki z restriktivne liste DDD/100 sprejemov

2006 2007
J01CR05 piperacilin tazobactam 1,71 3
J01D ceftazidim 10,9 7,13
J01DA24 cefepim 3,08 4,34
J01DH meropenem 0,02 0,48
J01DH imipenem 3,88 4,72
J01G amikacin 0,05 0,16
J01X vankomicin 6,38 6,05
J01X teikoplanin 0,08 0
J01XX08 linezolid 0,53 0,57
 antibiotiki z restriktivne liste - skupaj 26,63 26,45
J01 pripravki za sistemsko zdravljenje bakterijskih infekcij 370,15 376,66

Tabela 4.4.3: Vrednost antibiotikov z restriktivne liste v € glede na vrednost vseh porabljenih pripravkov za 
sistemsko zdravljenje bakterijskih infekcij v letu 2007 
 antibiotiki z restriktivne liste €

J01CR05 piperacilin tazobactam 49879,77

J01D ceftazidim 46000,42

J01DA24 cefepim 22641,41

J01DH meropenem 6419,96

J01DH imipenem 61346,3

J01G amikacin 399,64

J01X vankomicin 55766,01

J01X teikoplanin 0

J01XX08 linezolid 15839,46

 antibiotiki z restriktivne liste - skupaj 258292,97

J01 pripravki za sistemsko zdravljenje bakterijskih infekcij 814528,14

Graf 4.4.17: Delež antibiotikov z restriktivne liste v primerjavi z vsemi pripravki za zdravljenje bakterijskih 
infekcij glede na porabo v DDD/100 sprejemov in vrednost v € v letu 2007 
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KKVP je pred la ga la upo šte va nje pri me ra 
struk tu re za ka ko vost (Mi ni strs tvo za zdrav
je, Uva ja nje iz bolj še va nja ka ko vo sti v bol ni
šni ce, str. 8 od 68): koor di na tor ka ko vo sti 
na od del ku ali de jav no sti = iz vr šno telo na 
od del kih ali de jav no stih.

Čla ni Od bo ra za KVP so na Stro kov nem sve
tu in Ko le gi ju me di cin skih se ster po nov no 
pred sta vi li po men in vse bi no var nost nih 
vi zit, po go vo rov o var no sti in ocen po go
vo rov o var no sti in MM kon fe ren cah in 
pri pra vi li smo do ku men ta ci jo s po moč jo 
ka te re iz va ja mo iz bolj še va nje ka ko vo sti v 
bol ni šni ci. 

Vse no sil ce sprem lja nja ob vez nih ka zal ni
kov me seč no opo zar ja mo o red nem sprem
lja nju in po ro ča nju. No sil ci sprem lja nja 
ob vez nih ka zal ni kov so tako lah ko te ko če 
pred la ga li ukre pe za iz bolj ša ve. 

Spre je li smo nov Pra vil nik o iz va ja nju no
tra nji stro kov ni nad zor (stro ka, nega in 
os ta li zdravs tve ni de lav ci), ki ga se stav lja 
mul ti dis ci pli na ren tim s po ve ča nim šte vi
lom čla nov.

Spre je li smo Plan dela za leto �008, ki vklju
ču je pred lo ge za iz bolj ša vo dela.

7 ORGANIZACIJA 
DELA

Bol ni šni ca je or ga ni zi ra na v skla du s spre
je ti mi smer ni ca mi Mi ni strs tva za zdrav je. 
Obrav na va bol ni kov je raz de lje na na akut
no bol ni šnič no obrav na vo in nea kut no 
bol ni šnič no obrav na vo ter am bu lant no 
spe cia li stič no obrav na vo. Rea li za ci ja je 
izra že na v SPP pri me rih ter dne vih nea kut
ne obrav na ve, spe cia li stič no am bu lant ne 
sto ri tve pa se evi den ti ra jo v toč kah in šte
vi lu pre gle dov. Ra cio na li za ci ja dela in or ga
ni zi ra no sti bol ni šni ce te ži k vse več je mu 
šte vi lu obrav nav v enod nev ni bol ni šni ci, 
kar je po sta liš čih stro ke za pa cien te pri
jaz nej ša in var nej ša ob li ka dela. Sklad no 
s tem se bo še na prej ni žal po stelj ni fond 
v kla sič nem hos pi tal nem delu akut ne 
bol ni šni ce, na ra slo pa bo šte vi lo obrav nav 
v si ste mu spe cia li stič nih am bu lant. No vo
sti v stro ki, zla sti na seg men tu ope ra tiv nih 
de jav no sti, ob jek tiv no po da ja jo mož no sti 
še na dalj nje ga kraj ša nja le žal nih dob in 
po se gov v ob li ki am bu lant nih ozi ro ma 
enod nev nih sto ri tev.

Na pod la gi med na rod nih in na cio nal nih 
iz ho dišč in v ok vi ru uva ja nja ka ko vo sti v slo
ven ske bol ni šni ce je Mi ni strs tvo za zdrav je 
RS, od de lek za ka ko vost v zdravs tvu, pri pra
vi lo pri roč nik Splo šnih stan dar dov zdravs
tve ne obrav na ve bol ni šni ce. 

Si stem ka ko vo sti v zdravs tvu v RS, opre de
lju je ak tiv no sti na ome nje nem po droč ju:
 uved bo sa moo ce nje va nja in akre di ta

ci jo zdravs tve nih or ga ni za cij za ra di za
go tav lja nja ne neh ne ga iz bolj še va nja 
ka ko vost,

 uved bo zah tev za uprav lja nje ce lo vi te 
ka ko vo sti/ ne neh ne ga iz bolj še va nja 
ka ko vo sti in zah te ve po sa moo ce nje
va nju in akre di ta ci ji zdravs tve nih or ga
ni za cij v za ko no da jo,

 us ta no vi tev Agen ci je RS za ka ko vost v 
zdravs tvu.

Splo šna bol ni šni ca Novo me sto je dolž na v 
skla du s smer ni ca mi Mi ni strs tva za zdrav je 
o uva ja nju ka ko vo sti v slo ven ske bol ni šni
ce skr be ti za ne neh no iz bolj še va nje ka ko
vo sti zdravs tve ne os kr be v bol ni šni ci. Za 
rea li za ci jo uva ja nja ka ko vo sti v bol ni šni co 
je bil v letu �006 ime no van Od bor za ka
ko vost in var nost pa cien tov in Ko mi si ja za 
ka ko vost in var nost pa cien tov. 

Od bor za ka ko vost in var nost pa cien tov 
de lu je v se sta vi:
 di rek to ri ca: Mira RETELJ, univ.dipl.org.
 stro kov ni di rek tor: Jo sip SMODEJ, 

dr.med., spec. splo šne ki rur gi je
 glav na me di cin ska se stra bol ni šni ce: 

Zla ta REBOLJ, dipl.m.s.
 pred stav ni ca vods tva za ka ko vost: 

Bi ser ka SIMČIČ, dipl.ekon., spec. 
posl. ekon.

 vod ja Ko mi si je za ka ko vost in var nost 
pa cien tov: Luč ka KOSEC, dr.med., spec. 
ane ste zio lo gi je in rea ni ma to lo gi je

Na lo ge, poob la sti la in pri stoj no sti Od bo
ra za ka ko vost in var nost pa cien tov so:
 uved ba si ste ma uprav lja nja ce lo vi te 

ka ko vo sti/ne neh ne ga iz bolj še va nja 
ka ko vo sti,

 za pis in iz va ja nje sred nje roč nih stra teš kih 
ci ljev s po droč ja ka ko vo sti in var no sti,

 me ri la kli nič ne us pe šno sti na rav ni za
vo da, od del ka/pred stoj ni kov in dru gih 
zdravs tve nih de lav cev in so de lav cev ter 
me ri la us pe šno sti ne zdravs tve nih de lav
cev s po droč ja ka ko vo sti in var no sti,

 pos pe še va nje ak tiv no sti za ka ko vost in 
var nost,

 us tvar ja nje kul tu re ka ko vo sti in var no sti,
 za go tav lja nje vi rov za po droč je ka ko

vo sti in var no sti,
 nad zor ka ko vo sti in var no sti,
 or ga ni zi ra nje sre čanj zno traj bol ni šni ce 

s temo var no sti in ka ko vo sti naj manj 
en krat na 3 me se ce, kjer se pred sta vi
jo zla sti ak tiv no sti, ki po te ka jo zno traj 
bol ni šni ce, prob le mi pri iz va ja nju teh 
ak tiv no sti, po ro či la, stra te gi je, pro jek ti, 
var no sti in ka ko vost ni prob le mi in pri
lož no sti za iz bolj ša ve.

Od bor za ka ko vost in var nost pa cien tov o 
do sež kih s po droč ja ka ko vo sti in var no sti pa
cien tov po ro ča v let nem po ro či lu Mi ni strs
tvu za zdrav je in sve tu za vo da bol ni šni ce. 
Di rek to ri ca je za delo Od bo ra za ka ko vost 
in var nost pa cien tov od go vor na Mi ni strs tvu 
za zdrav je in sve tu za vo da bol ni šni ce. 

Ko mi si jo za ka ko vost in var nost pa cien
tov se stav lja jo:
 vod ja: Luč ka KOSEC, dr.med.,   

spec. ane ste zio lo gi je in rea ni   
mato lo gi je

 na mest nik vod je: mag. Mark   
MUŠIČ, dr.med., spec. splo šne 
 ki rur gi je

 član: Kle men KERIN, dr.med.,   
spec. splo šne ki rur gi je

 član: Bran ka OŽEK, dr.med.,   
spec. in ter ne me di ci ne

 član: Cvet ka BALKOVEC, mag.  
farm., spec.

 član: Vla sta PEKOLJ, dipl.fi  ziot.
 član: Jo ži ca REŠETIČ, dipl.m.s.
 član: Ma ri na KOKALJ, dipl.m.s.
 član: Lju bin ka POPOVIĆ,univ.dipl. 

org., spec.
 član: Kar men JANEŽIČ,dipl. m.s.

aktualno
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Ko mi si ja za ka ko vost in var nost pa cien tov 
je za dol že na za iz va ja nje na log, ki jih zah
te va od bor za ka ko vost, na cio nal ne us me
ri tve za raz voj ka ko vo sti, na cio nal na stra
te gi ja s po droč ja ka ko vo sti in var no sti ter 
stro kov na te le sa. 

Na lo ge, poob la sti la in pri stoj no sti Ko mi
si je za ka ko vost in var nost pa cien tov so 
na sled nje:
 pre gle du je in ana li zi ra po ro či la po sa

mez nih od del kov,
 sve tu je od del kom gle de iz bolj še va nja 

ka ko vo sti, 
 pred la ga ukre pe za iz bolj ša ve od bo ru 

za ka ko vost,
 sprem lja iz ved bo ukre pov,
 pri pra vi na vo di la za: 
 • mor ta li tet ne kon fe ren ce
 • var nost ne vi zi te
 • po go vo re o var no sti
 • za sprem lja nje po pi sov bo lez ni  

  gle de na ne do kon ča nost, 
  po pol nost in po manj klji vost

 • vzpo sta vi in nad zo ru je vo de nje  
  re gi strov za:

 • var nost ne za ple te
 • mor bi di tet ne in mor ta li tet ne  

  kon fe ren ce (šte vi lo, 
  lo ka ci ja,  obrav na va na tema)

 • no tra nje nad zo re
 • kli nič ne poti

V skla du s temi us me ri tva mi in na lo ga mi 
se je v letu �006 pri če lo s sprem lja njem 
ka zal ni kov ka ko vo sti, pred stav lje nih v pri
roč ni ku » Splo šnih stan dar dih zdravs tve ne 
obrav na ve za bol ni šni ce «. 

Na pod la gi pri dob lje nih re zul ta tov so bila 
spre je ta pri po ro či la in ukre pi za iz bolj ša nje 
ka ko vo sti zdravs tve ne os kr be in var no sti 
pa cien tov.

Po leg ome nje nih ob vez nih ka zal ni kov se 
v bol ni šni ci že več let sprem lja jo ne ka te ri 
ka zal ni ki ka ko vo sti kot npr. le žal na doba, 
oprav lje ne sto ri tve v enod nev ni bol ni šni ci, 
raz mer je med pr vi mi in kon trol ni mi pre gle
di. Po se ben pou da rek je dan na sled njim 
ka zal ni kom. 

 Sprem lja nje za do voljs tva 
upo rab ni kov 

Cilj na sku pi na: hos pi ta li zi ra ni bol ni
ki, pa cien ti v spec.  am bu lan tah, star ši 

Ta be la 7.1: Ka zal ni ki

KAZALNIKI

aktualno
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V skladu s temi usmeritvami in nalogami se je v letu 2006 pričelo s spremljanjem kazalnikov kakovosti, 
predstavljenih v priročniku » Splošnih standardih zdravstvene obravnave za bolnišnice «. 

Tabela 5.1: Kazalniki
2006 2007

1. Število padcev s postelje na 
1000 oskrbnih dni 2006

Št. padcev SB 43 45
Št. oskrbnih dni 112.441 115.296
Kazalnik 1 0,38 0,39
Nosilec: Zlata Rebolj, GMS bolnišnice 

2. Število preležanin, nastalih v bolnišnici, na 1000 
hospitalizacij 2006

št. preležanin 35 64
število vseh hospitaliziranih bolnikov 21.764 18.129
Kazalnik 2 0,16 3,53
Nosilec: Zdenka Seničar, pomočnica GMS bolnišnice

3. Čakalna doba za CT

Povprečna čakalna doba 25 32
Razpon čakalne dobe 8-49 0-45
Odstotek urgentnih preiskav 40% 39%
Odstotek neustreznih indikacij 0 0
Nosilec: prim. Branka Stracenski, predstojnica radiologije

4. Čakanje na odpust

št.bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi 
čakanja 732 843
število dni čakanja na odpust 7.445 7.847
razpon števila čakalnih dni 1 - 81 1-45
Kazalnik 4 – povp. št. dni/bolnika 10,17 9,31
Nosilec: Josip Smodej, Strokovni direktor

5. Število ponovnih sprejemov

število ponovnih sprejemov 158 142
število vseh odpuščenih bolnikov iz obravnav 21.554 21.712
Kazalnik 5 0,73 0,65
Nosilec: Josip Smodej, Strokovni direktor

6. Bolnišnične okužbe

6. a Vse bolnišnične okužbe
Število bolnikov z MRSA sepso 3 6
število vseh hospitaliziranih bolnikov 17.862 17.950
Kazalnik 6. a 0,02 0,03

6.b.kolonizacije in okužbe z MRSA
Število novo odkritih bolnikov koloniziranih z MRSA 137 124
Število vseh hospitaliziranih bolnikov 17.862 17.950
Kazalnik 6.b 0,77 0,69
Nosilec: Tatjana Remec,  Predstojnica infek. oddelka

Na podlagi pridobljenih rezultatov so bila sprejeta priporočila in ukrepi za izboljšanje kakovosti 
zdravstvene oskrbe in varnosti pacientov.

hos pi ta li zi ra nih otrok, otroč ni ce, kr vo da jal ci, 
dia liz ni pa cien ti, pa cien ti obrav na va ni v dnev
ni bol ni šni ci…./ re pre zen ta tiv ni vzo rec
Lo ka ci ja: od del ki, am bu lan te
Po go stost mer je nja: 1x �x let no

Po dat kov na baza: vpra šal ni ki, in for ma cij
ski si stem
No sil ci: glav na med. se stra bol ni šni ce, glav
ne med. se stre od del kov, ad mi ni stra tiv na 
služ ba
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aktualno

KLI NIČ NE POTI 

V letu �007 smo v Splo šni bol ni šni ci Novo 
me sto upo rab lja li že uve de ne kli nič ne poti 
v pred hod nih le tih. 

Ta be la 7.2: 
Kli nič ne
poti

aktualno

 Sprem lja nje raz je de za ra di pri ti ska
Cilj na sku pi na: bol ni ki z RZP/ vsi spre je ti 
bol ni ki v bol ni šni ci
Lo ka ci ja: od del ki  do lo če ni
Po go stost mer je nja: na 6 me se cev
Po dat kov na baza: ne go val na do ku men ta
ci ja, list oce ne ogro že no sti
No sil ci: de lov na sku pi na za ka ko vost, glav
ne med. se stre na od del kih 

 Sprem lja nje kom pli ka cij/ za ple tov 
i.v. ka na lov

Cilj na sku pi na: bol ni ki z i. v. ka na lom/ vsi 
spre je ti bol ni ki v bol ni šni ci
Lo ka ci ja: od del ki
Po go stost mer je nja: na 6 me se cev
Po dat kov na baza: obra zec, in for ma cij ski 
si stem
No sil ci: de lov na sku pi na za ka ko vost, glav
ne in od go vor ne med. se stre

strokovno poroilo -  77

Klinične poti 

V letu 2007 smo v Splošni bolnišnici Novo mesto uporabljali že uvedene klinične poti v predhodnih 
letih. 
Na novo so bile izdelane klinične poti:

otroški oddelek•  »Akutni bronhitis« in »Akutni gastroenterokolitis«, ki so ju poskusno začeli 
uvajati decembra 2007, redno ju bodo začeli uvajati januarja 2008
«Akutni laringitis« in »Akutni pielonefritis«, ki ju bodo začeli uvajati• 
januarja 2008. • 
kirurški oddelek•  »Obravnava bolnika pred vstavitvijo totalne endoproteze kolka« 
kirurgija enodnevna bolnišnica•  »Odstaranitev OSM materiala« 

Tabela 5.2: Klinične poti
KLINIČNE POTI,KI SO SE IZVAJALE V SB NOVO MESTO V LETU 2007

Oddelek KLINIČNA POT V uporabi od

KIRURGIJA
Enodnevna bolnišnica

Sindrom karpalnega kanala
Dupytrenova kontraktura
Artroskopija kolena
Manjše ekscizije tumorjev:epiteliom,
Fimoza
Papilomi mehurja
Retrogradni pielogram
Abdominalne kile
Hemeroidi
Hidrokela
Holecista
Odstaranitev OSM materiala

September 2004

September 2006
September 2006

2007

KIRURGIJA oddelki

Varice
Ingvinalna kila v lokalni anesteziji
Dupytrenova kontraktura
Hidrokela
Obravnava bolnika pred vstavitvijo totalne endoproteze kolka
Odstaranitev OSM materiala

September 2004

September 2006

2007

INTERNI ODDELKI Akutni koronarni sindrom (AKS)-obravnava v urgentni amb.
AKS – transport na PTCA Februar 2006

INFEKCIJSKI ODD. – KOBO Izvedbena navodila za dekolonizacijo z izdelki Bactroban, 
Hibisept in Plivasept peneči
Izvedbena navodila za dekolonizacijo z izdelki Prontoderm

2007

PLJUČNI ODDELEK /
DERMATOLOŠKI ODD. /
GIN.-PORODNIŠKI
ODDELEK /

NEVROLOGIJA Ishemični ICV-tromboliza
ANESTEZIJA /

OTROŠKI ODDELEK

Akutni bronhitis
Akutni gastroenterokolitis
Akutni laringitis
Akutni pielonefritis

2007
2007

pripravljeni začetek 
izvajaja januar2008

ORL ODDELEK /
OKULISTIKA /

V Splo šni bol ni šni ci Novo me sto ima mo 
iz de la na na vo di la za: 
 mor ta li tet ne kon fe ren ce,
 var nost ne vi zi te,
 po go vo re o var no sti 
 Vzpo sta vi li smo vo de nje in nad zor 

re gi strov za:
 var nost ne za ple te,
 mor bi di tet ne in mor ta li tet ne kon fe

ren ce (šte vi lo, lo ka ci ja, obrav na va na 
tema)

 no tra nje nad zo re,
 in kli nič ne poti.

Na novo so bile iz de la ne kli nič ne poti:
• otroš ki od de lek »Akut ni bron hi

tis« in »Akut ni ga stroen te ro ko li
tis«, ki so ju po sku sno za če li uva ja ti 
de cem bra �007, red no ju bodo za če li uva
ja ti ja nuar ja �008 «Akut ni la rin gi tis« 
in »Akut ni pie lo ne fri tis«, ki ju bodo 
za če li uva ja ti ja nuar ja 2008. 

• ki rurš ki od de lek »Obrav na va bol ni ka 
pred vsta vi tvi jo to tal ne en do pro te ze 
kol ka« 

• ki rur gi ja enod nev na bol ni šni ca »Od sta
ra ni tev OSM ma te ria la« 

PRIPRAVLJENE KLINIČNE POTI, KI SE ŠE 
NE IZVAJAJO:
• Her pes zoo ster der ma to ve ne ro loš ki 

od de lek
• Pljuč ni ca in fek cij ski odd.
• He mo ra gič ni ICV ne vro loš ki od de lek
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aktualno

Ta be la 8.1.: Pre gled rea li za ci je SPP pri me rov v akut ni bol ni šni ci po iz va jal cih

8. STORILNOST

V skla du z us me ri tva mi Mi ni strs tva za 
zdrav je o iz bolj še va nju ka ko vo sti v slo ven
skih bol ni šni cah je bila s stra ni MZ ime no
va na sku pi na za pri pra vo ka zal ni kov za 

pri mer ja ve med bol ni šni ca mi.

Ka zal ni ki se bodo sprem lja li in med se boj no 
pri mer ja li po sku pi nah so rod nih bol ni šnic:
  KC Ljub lja na, SB Ma ri bor,
 Re gij ske bol ni šnic: SB Ce lje, SB Izo la,SB 

Je se ni ce, SB Nova Go ri ca, SB Mur ska so bo
ta, SB Novo me sto, SB Slo venj Gra dec

 SB Bre ži ce, SB Tr bov lje, SB Ptuj, 
 Spe cial ne bol ni šni ce: B To pol ši ca, B Gol

nik, B Se ža na, In šti tut RS za re ha bi li ta ci
jo Lj., On ko loš ki in šti tut Lj., Or to ped ska 
bol. Val dol tra

 Po rod ni šni ce: BGP Kranj, Bol. za žen ske 
bol. Po stoj na

 Psi hia tri ja: PB Voj nik, PB Be gu nje, PK 
Ljub lja na, PB Idri ja, PB Or mož, SB Ma
ri bor (psi hia trič ni od de lek)

 Spe cial ni od del ki: Od de lek in va lid ne 

aktualno

strokovno poroilo - 80

Tabela 6.1.: Pregled realizacije SPP primerov v akutni bolnišnici po izvajalcih
2005 LETO 2006

SB NM SB NM UKC LJ SB SG KC MB SB CE SB IZ SB JE
KIRURGIJA 
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 324,15 282,29 137,41 273,29 162,15 225,33 250,16 252,45

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 58,23 72,66 31,83 50,22 34,84 76,12 55,59 67,5

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 466,77 391,18 344,91 405,67 317,03 344,3 354,51 405,4
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 83,85 100,69 79,89 74,54 68,13 116,32 78,78 108,39
ORL
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 644,96 652,20 185,02 188,02 288,85 366,10

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 94,87 114,40 68,94 66,24 98,43 72,32

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 748,16 595,32 367,40 283,96 441,60 249,38
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 110,65 104,42 136,89 100,03 150,47 49,26
INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 258,03 213,65 109,28 234,6 151,86 203,96 213,19 300,99

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 41,64 46,25 35,48 48,5 43,94 49,37 55,47 45,12

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 450,39 377,63 203,01 377,51 245,9 347,96 303,89 485,82
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 72,68 81,74 65,91 78,05 71,14 84,23 79,06 72,82
GINEKOLOGIJA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 354,34 338,16 243,35 409,69 283,94 365,5 307,95 216,76

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 62,49 116,7 64,1 74,08 81,25 117,03 124,66 120,84

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 269,29 260,38 229,76 375,77 230,03 266,5 220,28 162,77
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 47,49 89,86 60,52 67,95 65,82 85,33 89,17 90,74
ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA 123,12 118,81 72,76 114,54 55,8 95,1 79,74 71,96
ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER 39,6 41 19,17 20,71 15,97 30,45 32,28 40,12
PEDIATRIJA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 183,39 186,95 200,38 210,33 134,8 348,44 198,75 191,79

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 54,06 77,05 45,2 62,18 49,45 100,12 86,03 77,2

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 124,7 139,52 228,74 151,63 150,59 242,55 139,27 129,57
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 36,76 57,5 51,6 44,82 55,24 69,69 60,29 52,15
OKULISTIKA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 790,99 866,81 260,65 225,46 444,97 389,46

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 225,8 267,01 68,33 102,5 191,7 152,38

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 553,7 487,22 209,46 136,19 351,75 175,95
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 158,06 150,08 54,91 61,92 151,54 68,84
DERMATOVENEROLOGIJA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 124,81 119,72 115,79 79,81 95,72

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 38,84 38,57 48,68 35,29 46,76

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 134,76 134,08 97,66 59,7 82,17
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 43,89 43,2 41,05 26,4 40,14

V PRIPRAVI SO KLINIČNE POT:
• CA rek tu ma
• Ast ma
• KOPB
• Rak pljuč
• Gnoj ni me nin gi tis
• Bo le čin ski sin drom
• Te ra pi ja ven ske ga ul ku sa
• Akut ni me nin gi tis
• Os kr ba no vo ro jenč ka po po ro du

mla di ne NG, Cen ter za zdrav lje nje otrok 
Šen tvid pri Stič ni

Vsi ka zal ni ki so raz de lje ni v tri os nov ne 
sku pi ne:
I  ka zal ni ki po slo va nja
II  ka zal ni ki sprem lja nja učin ko vi to sti 

izra be vi rov
III  dru gi ka zal ni ki

Med ka zal ni ke sprem lja nja učin ko vi to sti 
izra be vi rov sodi tudi pri kaz sto ril no sti

Pri mer ja ve pro duk tiv no sti med bol ni šni ca
mi so raz vid ne iz spod njih ta bel. Za leto 
�007 še niso bile po da ne. 
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Tabela 6.1.: Pregled realizacije SPP primerov v akutni bolnišnici po izvajalcih
2005 LETO 2006

SB NM SB NM UKC LJ SB SG KC MB SB CE SB IZ SB JE
KIRURGIJA 
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 324,15 282,29 137,41 273,29 162,15 225,33 250,16 252,45

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 58,23 72,66 31,83 50,22 34,84 76,12 55,59 67,5

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 466,77 391,18 344,91 405,67 317,03 344,3 354,51 405,4
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 83,85 100,69 79,89 74,54 68,13 116,32 78,78 108,39
ORL
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 644,96 652,20 185,02 188,02 288,85 366,10

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 94,87 114,40 68,94 66,24 98,43 72,32

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 748,16 595,32 367,40 283,96 441,60 249,38
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 110,65 104,42 136,89 100,03 150,47 49,26
INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 258,03 213,65 109,28 234,6 151,86 203,96 213,19 300,99

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 41,64 46,25 35,48 48,5 43,94 49,37 55,47 45,12

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 450,39 377,63 203,01 377,51 245,9 347,96 303,89 485,82
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 72,68 81,74 65,91 78,05 71,14 84,23 79,06 72,82
GINEKOLOGIJA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 354,34 338,16 243,35 409,69 283,94 365,5 307,95 216,76

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 62,49 116,7 64,1 74,08 81,25 117,03 124,66 120,84

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 269,29 260,38 229,76 375,77 230,03 266,5 220,28 162,77
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 47,49 89,86 60,52 67,95 65,82 85,33 89,17 90,74
ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA 123,12 118,81 72,76 114,54 55,8 95,1 79,74 71,96
ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER 39,6 41 19,17 20,71 15,97 30,45 32,28 40,12
PEDIATRIJA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 183,39 186,95 200,38 210,33 134,8 348,44 198,75 191,79

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 54,06 77,05 45,2 62,18 49,45 100,12 86,03 77,2

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 124,7 139,52 228,74 151,63 150,59 242,55 139,27 129,57
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 36,76 57,5 51,6 44,82 55,24 69,69 60,29 52,15
OKULISTIKA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 790,99 866,81 260,65 225,46 444,97 389,46

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 225,8 267,01 68,33 102,5 191,7 152,38

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 553,7 487,22 209,46 136,19 351,75 175,95
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 158,06 150,08 54,91 61,92 151,54 68,84
DERMATOVENEROLOGIJA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 124,81 119,72 115,79 79,81 95,72

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 38,84 38,57 48,68 35,29 46,76

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 134,76 134,08 97,66 59,7 82,17
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 43,89 43,2 41,05 26,4 40,14
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Tabela 6.1.: Pregled realizacije SPP primerov v akutni bolnišnici po izvajalcih
2005 LETO 2006

SB NM SB NM UKC LJ SB SG KC MB SB CE SB IZ SB JE
KIRURGIJA 
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 324,15 282,29 137,41 273,29 162,15 225,33 250,16 252,45

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 58,23 72,66 31,83 50,22 34,84 76,12 55,59 67,5

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 466,77 391,18 344,91 405,67 317,03 344,3 354,51 405,4
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 83,85 100,69 79,89 74,54 68,13 116,32 78,78 108,39
ORL
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 644,96 652,20 185,02 188,02 288,85 366,10

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 94,87 114,40 68,94 66,24 98,43 72,32

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 748,16 595,32 367,40 283,96 441,60 249,38
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 110,65 104,42 136,89 100,03 150,47 49,26
INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 258,03 213,65 109,28 234,6 151,86 203,96 213,19 300,99

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 41,64 46,25 35,48 48,5 43,94 49,37 55,47 45,12

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 450,39 377,63 203,01 377,51 245,9 347,96 303,89 485,82
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 72,68 81,74 65,91 78,05 71,14 84,23 79,06 72,82
GINEKOLOGIJA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 354,34 338,16 243,35 409,69 283,94 365,5 307,95 216,76

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 62,49 116,7 64,1 74,08 81,25 117,03 124,66 120,84

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 269,29 260,38 229,76 375,77 230,03 266,5 220,28 162,77
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 47,49 89,86 60,52 67,95 65,82 85,33 89,17 90,74
ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA 123,12 118,81 72,76 114,54 55,8 95,1 79,74 71,96
ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER 39,6 41 19,17 20,71 15,97 30,45 32,28 40,12
PEDIATRIJA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 183,39 186,95 200,38 210,33 134,8 348,44 198,75 191,79

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 54,06 77,05 45,2 62,18 49,45 100,12 86,03 77,2

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 124,7 139,52 228,74 151,63 150,59 242,55 139,27 129,57
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 36,76 57,5 51,6 44,82 55,24 69,69 60,29 52,15
OKULISTIKA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 790,99 866,81 260,65 225,46 444,97 389,46

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 225,8 267,01 68,33 102,5 191,7 152,38

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 553,7 487,22 209,46 136,19 351,75 175,95
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 158,06 150,08 54,91 61,92 151,54 68,84
DERMATOVENEROLOGIJA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
ZDRAVNIKA 124,81 119,72 115,79 79,81 95,72

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA 
NEGOVALNI KADER 38,84 38,57 48,68 35,29 46,76

ŠT. UTEŽI  NA ZDRAVNIKA 134,76 134,08 97,66 59,7 82,17
ŠT. UTEŽI  NA NEGOV. KADER 43,89 43,2 41,05 26,4 40,14

strokovno poroilo -  81

Tabela 6.2.: Pregled storilnosti po izvajalcih
2005 LETO 2006

SB NM SB NM UKC LJ SB SG KC MB SB CE SB IZ SB JE
KIRURGIJA
ŠT. VELIKIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA 
IZ UR 225,15 238,96 119,26 190,28 126,08 180,79 162,53 240,18

ŠT.UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE/ 
ZDRAVNIKA IZ UR 355,66 403,09 0 307,05 351,48 0 373,5

ŠT. MALIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA 
IZ UR 531,43 525,23 864,9 146,4 675,04 831,99 26,2 547,16

ŠT.SPEC.AMB.TOČK ZA MALE 
OPERACIJE/ZDRAVNIKA IZ UR 7163,85 7.179,10 12.233,29 0 9.793,04 11.064,24 0 10.968,11

ORL
ŠT. VELIKIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA 
IZ UR 484,58 631,45 151,22 165,93 240,53 284,18

ŠT.UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE/ 
ZDRAVNIKA IZ UR 417,04 486,06 267,65 398,24 202,05 0

ŠT. MALIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA 
IZ UR 455,81 328,94 155,42 256,13 245 197,12

ŠT.SPEC.AMB.TOČK ZA MALE 
OPERACIJE/ZDRAVNIKA IZ UR 4308,74 4.332,17 1.722,15 5.141,80 3.353,61 0

OKULISTIKA
ŠT. VELIKIH OPERACIJ SKUPAJ/
ZDRAVNIKA IZ UR 734,78 770 204 178 395 340

ŠT.  OPERACIJ SIVE MRENE/
ZDRAVNIKA IZ UR 732,38 752 141 147 374 279

ŠT.UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE/ 
ZDRAVNIKA IZ UR 511 514 127 125 237 0

ŠT. MALIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA 
IZ UR 444 452 651 524 381 61

ŠT.SPEC.AMB.TOČK ZA MALE 
OPERACIJE/ZDRAVNIKA IZ UR 6368 6.490 6.359 6.558 3.097 0

GINEKOLOGIJA
ŠT. VELIKIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA 
IZ UR 192,49 174,16 115,98 109,83 153,47 189,95 98,28 112,33

ŠT.UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE/ 
ZDRAVNIKA IZ UR 124,05 91,63 0 123,55 134,45 0 74,24

ŠT. MALIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA 
IZ UR 1,62 0 0,84 2.127,18 119,86 0 188,64

ŠT.SPEC.AMB.TOČK ZA MALE 
OPERACIJE/ZDRAVNIKA IZ UR 0 0 13,42 0 2.212,50 0 0

 SPECIALISTIČNA AMBULANTA
ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA 48.586,09 40.703,53 38.365,15 39.650,21 51.162,97 52.059,66 41.665,34 45.096,11
ŠT.SPEC AMB.TOČK NA NEGOVALNI 
KADER 29.890,05 32.683,22 20.540,69 29.309,82 43.665,51 24.597,45 18.825,31

ŠT.OBISKOV NA ZDRAVNIKA 4.179,00 6.246,93 3.841,68 5.897,74 5.730,84 6.869,72 0 5.594,84
ŠT.OBISKOV NA NEGOV. KADER 2.571,00 5.016,02 2.056,83 4.359,67 4.891,04 3.245,84 2.335,56
DIALIZNA DEJAVNOST
ŠT. HEMODIALIZ  NA ZDRAVNIKA 6.243,00 6.194,86 3.592,47 4.691,16 4.023,50 10.984,78 7.700,86 5.596,00
ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI 
KADER 535 499,7 407,95 461,27 556,3 651,37 547,37 477,26
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9. PRITOŽBE 
BOLNIKOV IN 
SVOJCEV 

V Splo šni bol ni šni ci Novo me sto je po skrb
lje no za in for mi ra nost pa cien tov o nji ho vi 
pra vi ci do pri tož be. Obrav na va ne so vse pri
tož be, tako ust ne kot pi sne, ra zen pri tožb, ki 
so ano nim ne. Naj bolj po go sto se pa cien ti 
ali nji ho vi svoj ci pri to žu je jo nad dol gi mi ča
kal ni mi do ba mi, red ke je pa nad od no som 
oseb ja ali sa mim po te kom zdrav lje nja. 

V letu �007 je bilo spre je tih 4� ust nih pri
tožb. Na na ša le so se pred vsem na pre dol
go ča kal no dobo za spe cia li stič ni pre gled 
ozi ro ma spre jem v bol ni šni co za po seg, 
pa tudi na pre dol go ča ka nje v ča kal ni cah 

spe cia li stič nih am bu lant. S ko rekt nim po
go vo rom smo vse pri tož be re ši li v smi slu 
konč ne ga za do voljs tva na ših upo rab ni kov. 
V is tem letu be le ži mo tudi 15 pi snih pri
tožb. Po pred hod ni ana li zi te me lja pri tož
be smo na vsa ko dano pri tož bo od go vo ri li 
v pi sni ob li ki. V več jem šte vi lu so pri tož ni ki 
na šo raz la go spre je li kot ute me lje no. V 1� 
pri me rih so bili vlo že ni od škod nin ski zah
tev ki, ki še niso do konč no re še ni. 

10. ZAKLJUČEK 

Vsem za po sle nim v Splo šni bol ni šni ci 
Novo me sto se zah va lju jem za so de lo va
nje pri rea li za ci ji red ne ga pro gra ma ter za 
so de lo va nje pri vseh pro jek tih, iz ve de nih 
ali do kon ča nih v letu �007. Še po seb no se 

aktualno
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Tabela 6.2.: Pregled storilnosti po izvajalcih
2005 LETO 2006

SB NM SB NM UKC LJ SB SG KC MB SB CE SB IZ SB JE
KIRURGIJA
ŠT. VELIKIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA 
IZ UR 225,15 238,96 119,26 190,28 126,08 180,79 162,53 240,18

ŠT.UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE/ 
ZDRAVNIKA IZ UR 355,66 403,09 0 307,05 351,48 0 373,5

ŠT. MALIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA 
IZ UR 531,43 525,23 864,9 146,4 675,04 831,99 26,2 547,16

ŠT.SPEC.AMB.TOČK ZA MALE 
OPERACIJE/ZDRAVNIKA IZ UR 7163,85 7.179,10 12.233,29 0 9.793,04 11.064,24 0 10.968,11

ORL
ŠT. VELIKIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA 
IZ UR 484,58 631,45 151,22 165,93 240,53 284,18

ŠT.UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE/ 
ZDRAVNIKA IZ UR 417,04 486,06 267,65 398,24 202,05 0

ŠT. MALIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA 
IZ UR 455,81 328,94 155,42 256,13 245 197,12

ŠT.SPEC.AMB.TOČK ZA MALE 
OPERACIJE/ZDRAVNIKA IZ UR 4308,74 4.332,17 1.722,15 5.141,80 3.353,61 0

OKULISTIKA
ŠT. VELIKIH OPERACIJ SKUPAJ/
ZDRAVNIKA IZ UR 734,78 770 204 178 395 340

ŠT.  OPERACIJ SIVE MRENE/
ZDRAVNIKA IZ UR 732,38 752 141 147 374 279

ŠT.UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE/ 
ZDRAVNIKA IZ UR 511 514 127 125 237 0

ŠT. MALIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA 
IZ UR 444 452 651 524 381 61

ŠT.SPEC.AMB.TOČK ZA MALE 
OPERACIJE/ZDRAVNIKA IZ UR 6368 6.490 6.359 6.558 3.097 0

GINEKOLOGIJA
ŠT. VELIKIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA 
IZ UR 192,49 174,16 115,98 109,83 153,47 189,95 98,28 112,33

ŠT.UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE/ 
ZDRAVNIKA IZ UR 124,05 91,63 0 123,55 134,45 0 74,24

ŠT. MALIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA 
IZ UR 1,62 0 0,84 2.127,18 119,86 0 188,64

ŠT.SPEC.AMB.TOČK ZA MALE 
OPERACIJE/ZDRAVNIKA IZ UR 0 0 13,42 0 2.212,50 0 0

 SPECIALISTIČNA AMBULANTA
ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA 48.586,09 40.703,53 38.365,15 39.650,21 51.162,97 52.059,66 41.665,34 45.096,11
ŠT.SPEC AMB.TOČK NA NEGOVALNI 
KADER 29.890,05 32.683,22 20.540,69 29.309,82 43.665,51 24.597,45 18.825,31

ŠT.OBISKOV NA ZDRAVNIKA 4.179,00 6.246,93 3.841,68 5.897,74 5.730,84 6.869,72 0 5.594,84
ŠT.OBISKOV NA NEGOV. KADER 2.571,00 5.016,02 2.056,83 4.359,67 4.891,04 3.245,84 2.335,56
DIALIZNA DEJAVNOST
ŠT. HEMODIALIZ  NA ZDRAVNIKA 6.243,00 6.194,86 3.592,47 4.691,16 4.023,50 10.984,78 7.700,86 5.596,00
ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI 
KADER 535 499,7 407,95 461,27 556,3 651,37 547,37 477,26
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zah va lju jem so de lav kam in so de lav cem za 
us pe šno oprav lje no delo na do dat nem 
pro gra mu.

Re zul ta ti stro kov ne ga dela so po sle di ca 
ne neh ne ga iz bolj še va nja po slov ne kul tu
re, stro kov ne ga iz po pol nje va nja, sle de nja 
vsem no vo stim tako doma kot v tu ji ni ter 
vse bolj pri sot ne ga ob čut ka pri pad no sti 
za po sle nih bol ni šni ci. 

Nove raz me re pri na ša jo kon ku ren co tudi 
na po droč je zdravs tva. Pre pri čan sem, da 
bo leta še bolj mo ti vi ra la stro kov no na pre
do va nje na še bol ni šni ce. Fi nanč ni po go ji 
za delo so ome je ni in zah te va jo ra cio na
li za ci jo stroš kov ob za go tav lja nju vi so ke 
ka ko vo sti sto ri tev.



Zo ran Pre ve den

Iz stro kov ne ga po ro či la 
zdravs tve ne nege za leto 
2007

Kot ved no, smo tudi v letu 2007 za po sle ni v zdravs tve ni 
negi ne neh no raz miš lja li o tem, kako bi iz bolj ša li svo je 
delo. Že dav no smo prev ze li od go vor nost za svo je delo, v 
svo je zna nje in spo sob no sti zau pa mo, zato smo us pe šni. 

aktualno
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Zo ran Pre ve den

Stro kov ni ko le gi glav ne me di cin ske se stre 
bol ni šni ce je pos ve to val ni or gan za po droč
je zdravs tve ne nege, za vse ključ ne na lo ge 
in ak tiv no sti, ki pri po mo re jo k raz vo ju stro
ke in učin ko vi tej ši or ga ni za ci ji, k iz bolj še va
nju ka ko vo sti dela in več je mu za do voljs tvu 
bol ni kov ter za po sle nih. Že vr sto let se se
sta ja mo en krat me seč no, če je po treb no, 
za ra di nuj no sti in for ma ci je ali za ra di obi li
ce dela tudi dva krat me seč no. 

V le toš njem letu so vsi za pi sni ki s skle pi, 
ki so bili vo de ni za vse stro kov ne ko le gi
je glav ne me di cin ske se stre bol ni šni ce 
do stop ni na VMA. S tem, ko smo ob ja vi li 
za pi sni ke se stan kov na VMA smo omo go
či li več je mu šte vi lu za po sle nih ta koj šen 
do stop do in for ma cij. 

Pre gled obrav na va nih po dro čij 
in ak tiv no sti:
 stal no smo so de lo va li pri iz va ja nju pro

jek ta Mi ni strs tva za zdrav je »Uva ja nje 
ka ko vo sti v slo ven ske bol ni šni ce«. Naj
več po zor no sti smo pos ve ti li vo de nju 
in iz va ja nju po go vo rov o var no sti pa
cien ta, ka kor tudi sprem lja nju ka zal ni
kov ka ko vo sti (RZP in in ci den ti),

 spre je li smo pro gram dela na po droč ju 
ZN za leto �007,

 vod ja na bav ne služ be nas je sez na ni la z 
no vost mi v za ko nu o jav nih na ro či lih,

 sez na ni li smo se z mož nost mi na ba ve 
pri po moč kov za ZN,

 po nov no smo ime no va li men tor je za 
vo de nje prak tič ne ga pou ka za sred njo 
in vi so ko stop njo izo bra že va nja, 

 so de lo va li smo pri pre no vi in for ma cij

ske knji ži ce za bol ni ke in obi sko val ce,
 so de lo va li smo pri do lo či tvi no vih ča

sov obi skov,
 spre je li smo do go vor o ob no vi tve nem 

izo bra že va nju za po sle nih o raz ku že va
nju in umi va nju rok,

 sez na ni li smo se o pra vil ni ku o in ter nih 
stro kov nih nad zo rih,

 sez na ni li smo se z us ta no vi tvi jo trans fu
zij ske ga ko mi te ja v bol ni šni ci v ka te rem 
so de lu je jo tudi me di cin ske se stre,

 di rek to ri ca nas je sez na ni la z ak tiv no
stim, ki jih vo di jo za or ga ni za cij sko pre
se li tev trans fu zij ske ga od del ka SBNM 
v Ljub lja no,

 sez na ni li smo se s pred lo gom za us
ta no vi tev sku pi ne za rane ozi ro ma z 
ime no va njem čla nov, ki bodo de la li v 
sku pi ni,

 sprem lja li smo delo sku pi ne za rane, kjer 
so me di cin ske se stre zelo ak tiv ne,

 sez na ni li smo se z po go ji za pri do bi tev 
li cenc,

 so de lo va li smo pri ob li ko va nju do go
vo ra o na či nu za pri do bi tev li cenc,

 prav ni ca nas je sez na ni la z po stop ki pri 
ugo tav lja nju dela zmož no sti in pre meš ča
nju za po sle nih na dru go de lov no me sto,

 sez na ni li smo se tudi s po drob nost mi 
iz za ko na o de lov nih raz mer jih,

 sez na ni li smo se z ob nov lje ni mi na vo
di li za na ro ča nje in od ja vo bol niš ke pre
hra ne,

 ime no va li smo čla ne, ki bodo de lo va li 
v sku pi ni za na ro ča nje in evi den ti ra nje 
po ra be na bol ni ka,

 sez na ni li smo se z na lo ga mi in ak tiv

nost mi so cial ne de lav ke na po droč ju 
so cial ne obrav na ve bol ni kov,

 do pol ni li in ob li ko va li smo de lov ne sku
pi ne za do lo če ne na lo ge na po droč ju 
zdravs tve ne nege,

 sez na ni li smo se s fi  nanč nim na čr tom 
za leto �007,

 pred la ga li smo mož ne ukre pe za ra cio
na li za ci jo po ra be ma te ria la v zdravs tve
ni negi,

 sko zi vse leto smo opo zar ja li na neu
strez no ka drov sko za sed bo v ZN in 
preo bre me nje nost za po sle nih,

 iz po sta vi li smo ka te go ri za ci jo zah tev
no sti nege bol ni ka, ki bi bila lah ko us
trez na os no va za na čr to va nje ka dra,

 obrav na va li smo iz va ja nje do go vo ra o 
ob li ko va nju kli nič nih poti na od del kih 
in zbra li po dat ke o iz de la nih kli nič nih 
po teh in o kli nič nih po teh, ki ži vi jo,

 do go vo ri li smo se o na či nu in ob se gu 
iz va ja nja an ket o sprem lja nju bol ni ko
ve ga za do voljs tva,

 do go vo ri li smo se o stal nem izo bra že
va nju in or ga ni za ci ji ob no vi tve nih te
ča jev te melj nih po stop kov oživ lja nja 
za MS in ZT,

 obrav na va li in spre je li smo pred log za 
iz va ja nje in ter nih stro kov nih nad zo rov 
v letu �007,

 iz ved li smo red ni in ter ni stro kov ni 
 nad zor,
 sez na ni li smo se z ob li ko va njem 

tem pe ra tur ne ga li sta v in ter ni stič nih 
de jav no stih,

 spre je li mo do go vor, da bo sku pi na za 
do ku men ta ci jo in de lov ne stan dar de 

Zla ta Re bolj, glav na me di cin ska se stra bol ni šni ce
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ak tiv no so de lo va la pri uva ja nju pro jek
ta bol ni ko ve do ku men ta ci je in map za 
shra nje va nje lete, na ni vo ju bol ni šni ce,

 sez na ni li smo se s pri pra vo obraz ca in 
na vo dil za shra nje va nje bol ni ko vih dra
go ce no sti,

 sez na nje ni smo bili z ak tiv nost mi v zve
zi z rav na njem ob po ja vu »le gio ne le« v 
vo do vod nem omrež ju,

 sez na ni li smo se z na či nom iz va ja nja na
cio nal ne an ke te o iz kuš njah pa cien tov 
v bol ni šni ci, ki ga je opre de li la ko mi si ja 
za ka ko vost in var nost pa cien tov,

 obrav na va li smo del na po ro či la o ka zal
ni kih ka ko vo sti,

 obrav na va li smo pri tož be in poh va le, 
ter pred la ga ne ukre pe,

 sez na ni li smo se o oprav lja nju pro sto
volj ne ga dela v bol ni šni ci,

 sprem lja li smo ak tiv no sti ob pre se li tvi 
v nove pro sto re COBa,

 obrav na va li smo prob le ma ti ko evi den
ti ra nja de lov ne ga ča sa, na du re in de žur
ne ure,

 iz ved le smo eno me seč no sprem lja nje 
dela v de žur ni služ bi,

 sez na ni li smo se s pri čet kom de lo va nja 
»pre bu je val ni ce – opa zo val ni ce« v ur
gent ni ki rurš ki am bu lan ti,

 sez na ni li smo se z na čr to va njem pre
se li tve in ter ne ga od del ka v ki rurš ko 
stav bo in pre se li tvi jo trav ma to loš ke ga 
od se ka v tret je nad strop je v po rod niš
ko gi ne ko loš ki stav bi,

 obrav na va li smo ka drov sko prob
le ma ti ko, pred vsem za po slo va nje 
pri prav ni kov ZT in DMS, ka kor tudi 
na do meš ča nje od sot no sti de lav
cev za ra di dol go traj nih bol niš kih in 
po rod niš kih. 

Na se stan kih stro kov ne ga ko le gi ja smo 
sprem lja li rea li za ci jo de lov ne ga pro gra ma, 
po da na so bila po ro či la iz stro kov nih se mi
nar jev in iz se stan ka glav nih me di cin skih 
se ster slo ven skih bol ni šnic.

In for mi ra ni smo bili z uva ja njem no vo sti 
v po sa mez nih de jav no stih. Sprem lja li in 
ana li zi ra li smo stroš ke po tro še ne ga me di
cin ske ga ma te ria la in so de lo va li pri ob li ko
va nju var če val nih ukre pov.

Na po droč ju os kr be smo sprem lja li in ak tiv
no so de lo va li pri na čr to va nju reor ga ni za ci je 
in prev ze ma Služ be za čiš če nje, trans port na 
in ku rir ska dela. Cen tra li zi ra li smo skla diš če 

Ka der v ZN in ka te go ri za ci ja 
bol ni kov gle de na zah tev nost 
zdravs tve ne nege

Šte vi lo ka dra v zdravs tve ni negi iz leta v 
leto na raš ča. Po rast šte vi la ka dra je pred
vsem po sle di ca na do meš ča nja od sot no sti 
de lav cev za ra di dol go traj nih bol niš kih in 
po rod niš kih.

Manj še šte vi lo na novo za po sle nih je tudi 
na ra čun do dat ne ga pro gra ma na ki rurš ki 
kli ni ki. Pre se li tev ope ra cij skih pro sto rov v 
COB, za ra di dru gač ne or ga ni zi ra no sti dela 
zah te va več je šte vi lo de lav cev.

Na čr to va nje ka drov ske za sed be bi si že le li 
na os no vi ka te go ri za ci je bol ni kov gla de na 
zah tev nost zdravs tve ne nege, ki po te ka že 
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Graf 1: Struk tu ra bol ni kov v % po ka te go ri
jah ZN v letu 2007 v SBNM

Izo braz ba �004 �005 �006 �007
DMS 79 94 100 107
VMS 37 �0 17 13
ZT �87 �9� 3�5 335
Dipl. ba bi ca 4 5 6 7
ba bi ca 5 5 5 5
sku paj 41� 416 453 467

Ta be la 1: Pre gled sta nja ka dra v ob dob ju 
šti rih let

Izo bra že va nje v ZN
Pri prav niš tvo in prak tič ni pouk: 
V letu �007 je opra vi lo stro kov ni iz pit 5 di
plo mi ra nih med. se ster, � dipl. ba bi ci, 49 
ZT in 6 bol ni čar jev – ne go val cev.

V bol ni šni ci smo omo go či li tudi iz va ja nje 
pro gra ma pri prav niš tva 35 ZT. Ne kaj jih je 
oprav lja lo pri prav niš tvo iz dru gih zdravs
tve nih in so cial nih us ta nov. Pri prav niš tvo 
so opra vi le tudi 3 dipl. med. se stre in 1 dipl. 
ba bi ca, ki so za po sle ne v bol ni šni ci.

V letu �007 smo omo go či li oprav lja nje 
stro kov ne prak se tudi štu den tom Vi so ke 
šo le za zdravs tvo Ljub lja na in Fa kul te te za 
zdravs tve ne vede Ma ri bor. V pri hod njem 
letu bomo omo go či li tudi oprav lja nje 

stro kov ne prak se štu
den tom vi so ke šo le za 
zdravs tvo Novo me sto.

Do di plom sko 
izo bra že va nje:
Bol ni šni ca že ne kaj let 
vzpod bu ja izo bra že va nje 
ob delu, že za po sle nih za 
pri do bi tev vi so ke izo braz
be. V le toš njem letu se 13 
ZT izo bra žu je na vi so ko
šol skih or ga ni za ci jah.

po tro še ne ga ma te ria la in s tem raz bre me
ni li MS po od del kih in od se kih in po ve ča li 
nad zor nad po ra bo in stroš ki ma te ria la.

Obrav na va le smo tudi os kr bo od del kov s 
pe ri lom in so de lo va li pri iz bo ru zaš čit nih 
ob la čil za ZT in MS.

od leta �000. Ka te go ri za ci ja je po da tek, ki 
je pri mer ljiv tudi z dru gi mi bol ni šni ca mi v 
Slo ve ni ji, ker vsi upo rab lja mo ena ko me
to do lo gi jo.

Pra vil nost ka te go ri zi ra nja bol ni kov smo 
med le tom pre ver ja li in sprem lja li na se str
skih vi zi tah in red nih in ter nih stro kov nih 
nad zo rih.

Iz gra fa je raz vid no, da je ve či na bol ni kov v 
dru gi in tret ji ka te go ri ji zah tev no sti zdravs
tve ne nege, kar po me ni, da je obre me ni tev 
ka dra z zah tev ni mi po stop ki ZN in diag no
stič no te ra pevt ski mi po stop ki ve li ka.

aktualno
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ODDELEK/SLUŽBA ŠTEVILO POHVAL ŠTEVILO PRITOŽB
In ter ni 1� 7
Gin.por. 8 3
Ki rurš ki �7 13
In fek cij ski 3 0
Pljuč ni 6 �
Der ma to loš ki � 0
Ne vro loš ki 1 5
ORL 3 1
Oku li sti ka 10 9
Ad mi ni stra ci ja 0 1
Otroš ki 0 1
SKUPAJ 72 42

aktualno

Po di plom sko izo bra že va nje:
Šti ri dipl. med. se stre so se vpi sa le na ma gi
str ski štu dij, ki ga iz va ja Fa kul te ta za zdravs
tve ne vede Ma ri bor.

Dve dipl. med. se stri sta za klju či li po di
plom ski štu dij.

Tri dipl. med. se stre so se vpi sa le v eno 
se me str sko izo bra že va nje o bol ni šnič ni 
hi gie ni.

Stro kov no iz po pol nje va nje:
V letu �007 smo se za po sle ni v zdravs tve ni 
negi ak tiv no ude le že va li na se mi nar jih 
in dru gih ob li kah izo bra že va nja. Z ak tiv no 
ude lež bo smo pred sta vi li do sež ke v zdravs
tve ni negi in ka ko vo sti v na ši bol ni šni ci šir ši 
slo ven ski jav no sti ka kor tudi v tu ji ni. 

Pro jekt ce lo vi te ka ko vo sti
V ok vi ru pro jek ta ce lo vi te ka ko vo sti v bol
ni šni ci smo na po droč ju zdravs tve ne nege 
ime no va li več de lov nih sku pin. Nji ho vo 
delo je bilo us mer je no v iz bolj še va nje ka
ko vo sti pro ce sov, ugo tav lja nje za do voljs
tva na ših upo rab ni kov in sprem lja nje 
do lo če nih ka zal ni kov ka ko vo sti. Ak tiv no 
smo so de lo va li pri pro jek tu uved be in iz
va ja nja po go vo rov o var no sti bol ni ka in 
za po sle nih.

V letu �007 so bile rea li zi ra ne na sled nje 
na lo ge:
 vo de nje in be le že nje po go vo rov o var

no sti bol ni ka,
 ugo tav lja nje za do voljs tva za po sle nih 

s po go vo ri o var no sti bol ni ka,
 do pol ni tev stro kov nih stan dar dov v 

zdravs tve ni negi,
 sprem lja nje ka zal ni kov ka ko vo sti (in ci

den ti, RZP),
 sprem lja nje za do voljs tva upo rab ni kov,
 iz va ja nje ka te go ri za ci je bol ni kov gle de 

na zah tev nost zdravs tve ne nege,
 ugo tav lja nje ra ču nal niš ke ga zna nja za

po sle nih v ZN,
 iz va ja nje pro sto volj ne ga dela. 

Sprem lja nje za do voljs tva bol ni-
kov in os ta lih upo rab ni kov 
V na ši bol ni šni ci pre ver ja mo si ste ma tič no 
1 – � krat let no. Po sa mez na sprem lja nja 
na do lo če nih od del kih (po rod niš ki od de
lek, otroš ki od de lek, fi  zio te ra pi ja) po te ka jo 
red no vse leto. Po ro či la se pri prav lja jo 3 
krat let no.

Bol ni ki in os ta li 
upo rab ni ki ali nji
ho vi svoj ci ima jo 
mož nost po sre
do va ti pi sne pri
tož be, poh va le, 
po bu de in pred lo
ge v na bi ral ni ke, 
ki so na meš če ni 
pri vho dih na od
del ke, od se ke in 
am bu lan te. Poh
va le ali pri tož be 
pa lah ko po sre du
je jo tudi po elek
tron ski po šti. Vse 
pri tož be po sku ša mo red no re še va ti in o 
re ši tvi tudi ob ve sti ti pri za de te ga, če ima
mo nje go ve po dat ke. Re zul ta te an ket in 
dru ge in for ma ci je o poh va lah in pri tož bah 
bol ni kov obrav na va mo na stro kov nih se
stan kih od del kov.

Bol ni ki in obi sko val ci ozi ro ma sprem lje val ci 
bol ni kov v poh va lah izra ža jo za do voljs tvo 
z zdrav lje njem in os kr bo v na ši bol ni šni ci. 
Pred vsem hva li jo pri jaz nost in us trež lji vost 
vseh za po sle nih. Naj več poh val je bilo v 
me se cih ju lij, av gust in no vem ber.

Pri tož be bol ni kov in obi sko val cev se v ve
li ki meri na na ša jo na dol go ča ka nje v am
bu lan tah ali na spre jem v bol ni šni co (17). 
Ne kaj pri tožb se na na ša na na ro ča nje po 
te le fo nu (ob do lo če ni uri ni mo go če do bi ti 
zve ze), pre ma lo opre me (obe šal ni kov, sto
lov v ča kal ni cah in odd.), upo ra ba GMS apa
ra tov pri za po sle nih in bol ni kih, ne pra vil no 
par ki ra nje av to mo bi lov za po sle nih pred 
vho di v bol ni šni co (ovi ra jo pro met in ter
ven cij skih vo zil) in ča ka nje na od pust ni ce. 
Samo tri pri tož be se na na ša jo na ne pri me
ren od nos za po sle nih. Ne kaj bol ni kov pa 
nas je opo zo ri lo tudi na pre ve li ko po ra bo 
elek tri ke za ra di raz svet lja ve.

Šte vi lo pri tožb, ki se na na ša jo na ča ka nje 
bomo lah ko zmanj ša li, če bomo za po sle ni 
v več ji meri upo šte va li ure ob ka te rih so 
bol ni ki na ro če ni na pre gled ali spre jem.

Raz mer je med poh va la mi (63%) in pri tož
ba mi (37%) ni za skrb lju jo če.

V letu �007 so čla ni ce stro kov ne ga ko
le gi ja, ka kor tudi vsi os ta li za po sle ni v 
zdravs tve ni negi zelo do bro in plod no so
de lo va li pri vseh za stav lje nih na lo gah in 
pro jek tih. Us pe šno smo iz ved li šte vil ne 
na lo ge, spre je li po mem bne do go vo re in 

po skr be li za sprot no in for mi ra nje. Za pri za
dev no in pro fe sio nal no delo se vam is kre no 
zah va lju jem.

Po ro či lo na od del ku na po droč-
ju bol ni šnič ne hi gie ne
Za po droč je bol ni šnič ne hi gie ne je od go
vor na gos pa In grid Ja klič, dipl. sa ni tar na 
in že nir ka. V letu �007 so bile oprav lje ne 
šte vil ne na lo ge in za dol ži tve: sa ni tar no 
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hi gien ski pre gle di od del kov in od se kov, so
de lo va nje v ko mi si ji za ob vla do va nje bol ni
šnič nih okužb (plan raz ku že vanj, cep lje nje 
pro ti he pa ti ti su B za zdravs tve ne de lav ce, 
cep lje nje pro ti gri pi, sprem lja nje MRSA po
zi tiv nih bol ni kov), ak tiv no sti v zve zi z od
pad ki, ki na sla ja jo v zve zi z oprav lja njem 
zdravs tve ne de jav no sti, sprem lja nje ka ko
vo sti pit ne vode v bol ni šni ci in ak tiv no sti 
v zve zi s po ja vom »le gio ne le«.

Gos pa In grid Ja klič je ak tiv no so de lo
va la kot pre da va te lji ca tudi pri iz ved bi 
izo bra že vanj v bol ni šni ci in na se mi nar
jih v or ga ni za ci ji DMSZT Novo me sto in 
Ljub lja na.

Po ro či lo o so cial ni obrav na vi 
bol ni kov
So cial na obrav na va, za ka te ro je v na ši bol
ni šni ci za dol že na gos pa Sa bi na Kle men čič, 
univ.dipl.soc. del. je na me nje na bol ni kom, 
ki se zdra vi jo v bol ni šni ci. Če po tre bu je po
moč so cial ne de lav ke kdo od za po sle nih 
v bol ni šni ci, mu gos pa Sa bi na Kle men čič 
tudi nudi stro kov no po moč, pred vsem 

Ta be la št. 1: Od pust pa cien tov v obrav na vi

ODPUST ŠTEVILO STRUKTURA %
DOMOV 189 54,8
UMRLI 43 1�,5
PREMEŠČENI 17 4,9
DSO 96 �7,8
SKUPAJ 345 100

Poh va le in pri tož be
Ob kon cu leta vsi pre šte va mo us pe he in po sku ša mo ovred no ti ti delo v mi nu lem letu. 

pa nas vet. Os nov na na lo ga so cial ne de
lav ke je sve to val ne in or ga ni za cij ske na
ra ve. Naj po go stej ša na lo ga, ki jo mora 
opra vi ti so cial na de lav ka v bol ni šni ci je 
po moč upo rab ni kom pri ure ja nju in sti tu
cio nal ne ga vars tva bol ni kov po od pu stu iz 
bol ni šni ce.

Po bu do, za nje no so de lo va nje, naj po go
ste je po da jo me di cin ske se stre od del kov 
in od se kov, ne ma lo krat pa tudi svoj ci 
bol ni kov. 

Kot je raz vid no iz ta be le št. 1, je bilo ta koj 
po od pu stu iz bol ni šni ce v raz lič ne do mo
ve za sta re spre je tih 96 pa cien tov, pri ka te
rih je bila vklju če na v obrav na vo so cial na 
de lav ka.

V mi nu lih dveh le tih se je iz ka za lo, da ved
no več bol ni kov in tudi za po sle nih de lav
cev po tre bu je nas ve te in po moč so cial ne 
de lav ke.

Po ro či lo o iz va ja nju pro sto volj-
ne ga dela v bol ni šni ci
Pro sto volj no delo in z njim pro sto volj ci je 
v bol ni šni ci pri sot no že šti ri leta. Vsi, ki so
de lu je mo pri or ga ni za ci ji in iz ved bi pro sto
volj ne ga dela smo po no sni na do ber od ziv 
pri pro sto volj cih in pri bol ni kih. Pro sto volj
ci, ki obi sku je jo bol ni ke na zdrav lje nju v 
bol ni šni ci s tem iz bolj ša jo nji ho vo po čut je 
in jim po lep ša jo bi va nje v bol ni šni ci.

Kot vsa ko leto je vods tvo bol ni šni ce tudi 
lani pri pra vi lo no vo let no sre ča nje s pro
sto volj ci. Na ta na čin smo se jim po sku si li 
zah va li ti za vse sonč ne tre nut ke, ki jih s 
svo ji mi obi ski pri na ša jo bol ni kom, ka kor 
tudi za po sle nim. 

Pi še mo po ro či la v ka te rih ni za mo do
bra dela. Zau pa na mi je bila na lo ga 
sprem lja nja in re še va nja poh val in 
pri tožb upo rab ni kov na ših sto ri tev, 
kot mo der no re če mo bol ni kom. Še 
ved no bol ni ki in obi sko val ci svo je 
za do voljs tvo ali ne za do voljs tvo 
naj po go ste je izra ža jo ust no, v ve li ki meri 
tudi s pi sa njem. Zelo malo (�) poh va li sta bili po sre do va ni po 
e – po šti. Že le la bi vam pred sta vi ti ne kaj ob lik poh val in pri tožb, ki so nam jih 
v pre te klem letu na me ni li bol ni ki in nji ho vi sprem lje val ci. Ker so ne ka te re 
poh va le zelo iz vir ne in na pi sa ne s sr cem sem me ni la, da je prav, da jih pred
sta vim vsem za po sle nim bol ni šni ce.

Po tej poti se zah va lju jem vsem, ki so nam na me ni li do bro mi sel, nas poh va
li li in nam na ta na čin po lep ša li dan. Tudi za po sle ni po tre bu je mo poh va lo 
in priz na nje za delo, ki ga oprav lja mo. Poh va la, ki nam jo na me ni bol nik 
nam po go sto od že ne gren ke mi sli kako zelo smo iz čr pa ni in kako zelo nas 
na dre je ni ne ce ni jo.

Zla ta Re bolj

Poh va le in pri tož be

aktualno
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AKTUALNO - 
Re so lu ci ja o na cio nal nem 
pla nu zdravs tve ne ga vars tva 
2008 – 2013

3. Ključ ni cilj

Ključ ni cilj NPZV so za do volj ni upo rab ni ki 
in iz va jal ci zdravs tve nih sto ri tev.

4. Vred no te
 uni ver zal nost: ni ko mur ne sme biti one

mo go čen do stop do zdravs tve ne ga 
vars tva;

 ena kost: vsak do ima ena ke mož no sti 
za čim bolj še zdrav je;

 so li dar nost: vsak pris pe va v zdravs tve ni 
si stem gle de na nje go vo spo sob nost,

 vsa ko mur so za go tov lje ne sto ri tve 
gle de na nje go ve po tre be;

 ka ko vost: spod bu ja nje ak tiv no sti in 
uva ja nje spre memb, ki bodo pri pe lja
le do var nej še in vi so ko ka ko vost ne 
zdravs tve ne obrav na ve;

 zau pa nje: iz va jal ci zdravs tve nih sto ri
tev s ka ko vost nim de lom upra vi či jo 
zau pa nje pa cien tov;

 etič ne nor me rav na nja v po kli cih v 
zdravs tve ni de jav no sti.

Na cio nal ni plan zdravs tve ne ga vars tva 
pou dar ja na sled nja pred nost na raz voj na 
po droč ja z na sled nji mi ci lji: 

 etič ne nor me rav na nja v po kli cih v 
zdravs tve ni de jav no sti.

Na cio nal ni plan zdravs tve ne ga vars tva 
pou dar ja na sled nja pred nost na 
po droč japo droč ja z na sled nji mi ci lji: 
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Te melj ne us me ri tve na cio nal ne ga pla na 
zdravs tve ne ga vars tva so: 

1. Vi zi ja

Oza ve sti ti po mem bnost skr bi za last no 
zdrav je in or ga ni zi ra ti ka ko vo sten in dol
go roč no vzdr žen si stem zdravs tve ne ga 
vars tva, kjer je pa cient part ner.

2. Po slans tvo

Ob li ko va nje po go jev in po stav lja nje po li ti
ke zdrav ja v ko rist upo rab ni kov in v mo ti va
ci jo iz va jal cev zdravs tve nih sto ri tev.

V jav ni raz pra vi je do �6.03.�008 Re so
lu ci ja o na cio nal nem pla nu zdravs tve
ne ga vars tva 2008 – 2013 “za do volj ni 
upo rab ni ki in iz va jal ci zdravs tve nih 
sto ri tev”.

Re so lu ci ja o na cio nal nem pla nu zdravs tve ne
ga vars tva (NPZV) te me lji na Za ko nu o zdravs
tve nem vars tvu in zdravs tve nem za va ro va
nju in upo šte va smer ni ce Evrop ske stra te gi je 
zdravs tve ne ga vars tva (EU Health Stra tegy 
“To get her for Health” �008 – �013. 
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1. kre pi tev in va ro va nje zdrav ja
 po dalj še va nje pri ča ko va ne zdra ve 

živ ljenj ske dobe
 zmanj ša nje nee na ko sti v zdrav ju (med 

spo lo ma, po sa mez ni mi re gi ja mi in
po sa mez ni mi druž be ni mi sku pi na mi)

 zmanj ša nje šte vi la sa mo mo rov
 zgod nje od kri va nje raka
 zgod nje od kri va nje bo lez ni srca in oži lja
 zmanj ša nje zas vo je no sti (to bak, 

al ko hol, dro ge)
 ob vla do va nje gro ženj zdrav ju (na lez lji

ve bo lez ni, ke mij ska var nost, var nost 
pred se va nji, mno žič ne ne sre če)

2. zdravs tve na de jav nost
 ure di tev jav ne mre že (pri mar na, se kun

dar na in ter ciar na ra ven, nuj na me di cin
ska po moč, le kar niš ke de jav no sti)

 učin ko vi to iz va ja nje zdravs tve nih sto ri tev
 za go to vi tev var ne in vi so ko ka ko vost

ne os kr be
 za go to vi tev ka ko vo sti in var no sti sto ri

tve z nad zo rom
 raz voj dol go traj ne os kr be
 skraj še va nje ča kal nih dob
 us po sab lja nje ma na ge men ta

 po ve ča nje mo ti vi ra no sti za po sle nih v 
zdravs tvu

 izo bra že va nje za po sle nih v zdravs tvu
 pre struk tu ri ra nje in nova vlo ga In šti tu

ta za va ro va nje zdrav ja in ob moč nih 
za vo dov za zdravs tve no vars tvo

 spe cia li za ci ja de jav no sti pri iz va jal cih 
zdravs tve nih sto ri tev

 nova opre de li tev vlo ge zbor nic in zdru ženj
 ure di tev jav no za seb ne ga part ners tva

3. ci vil na druž ba
 so de lo va nje ci vil ne druž be v po stop kih 

pri pra ve pred pi sov
 vzpo sta vi tev me ha niz ma za izra ža

nje mnenj in so de lo va nje pri ključ nih 
od lo či tvah

 so de lo va nje s so cial ni mi part ner ji

4. zdra vi la
 re gu la ci ja naj viš jih do vo lje nih cen zdra vil
 ohra ni tev ka ko vost ne ga na bo ra zdra vil
 far ma cevt sko nad zors tvo 

5. in for ma cij ska teh no lo gi ja
 in for ma ti za ci ja zdravs tve ne ga si ste ma
 upo ra ba in for ma cij ske teh no lo gi je kot 

te melj za ce lo vi to obrav na vo pa cien tov

6. fi  nanč ni si stem zdravs tve ne ga 
vars tva

 dol go roč na fi  nanč na vzdrž nost si ste ma
 ohra ni tev ni vo ja jav nih iz dat kov
 po ve ča nje učin ko vi to sti upo ra be vseh 

vi rov

7. in ve sti ci je in stan dar di za ci ja
 do kon ča ti ne do kon ča ne in ve sti ci je
 stan dar di zi ra ti po stop ke in si stem 

vo de nja in ve sti cij
 po sta vi tev struk tur za vo de nje in 

uprav lja nje in ve sti cij
 pri pra va enot nih smer nic za pro sto re 

in opre mo
 za go tav lja nje učin ko vi te ga čr pa nja 

evrop skih sred stev
 iz lo či tev in ve sti cij iz mi ni strs tva na 

za vo de ozi ro ma na po kra ji ne v pri me ru 
spre je ma po kra jin ske za ko no da je

8. ko mu ni ci ra nje z jav nost mi
 za go to vi tev dvo smer ne ga ko mu ni ci ra

nja z jav nost mi
 ažu ri ra nje ko mu ni ka cij ske ga na čr ta za pri

me re na rav nih ne sreč in izred nih raz mer

�7
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ZAKON O PACIENTOV     IH PRAVICAH (ZP ac P)
Za kon do lo ča pra vi ce, ki jih ima pa cient kot 
upo rab nik zdravs tve nih sto ri tev pri vseh 
iz va jal cih zdravs tve nih sto ri tev, po stop ke 
uve ljav lja nja teh pra vic, ka dar so te kr še ne, 
in s temi pra vi ca mi po ve za ne dolž no sti. 

Pri ure sni če va nju pra vic pa cien tov se upo
šte va jo zla sti na sled nja na če la: 
 spo što va nje vsa ko gar kot člo ve ka in 

spo što va nje nje go vih mo ral nih, kul
tur nih, ver skih, fi  lo zof skih in dru gih 
oseb nih pre pri čanj,

 spo što va nje te le sne in du šev ne ce lo vi
to sti ter var no sti,

 vars tvo naj več je zdravs tve ne ko ri sti za 
pa cien ta, zla sti otro ka,

 spo što va nje za seb no sti,
 spo što va nje sa mo stoj no sti pri od lo ča

nju o zdrav lje nju,
 spo što va nje oseb no sti in do sto jans tva 

tako, da nih če ni so cial no zaz na mo van 
za ra di svo je ga zdravs tve ne ga sta nja in 
vzro kov, po sle dic ter oko liš čin tega sta
nja ali zdravs tve ne os kr be, ki jo je bil 
za ra di tega de le žen.

Za kon ure ja na sled nje pa cien to ve 
pra vi ce: 
1. pra vi ca do do sto pa do zdravs tve ne 

os kr be in za go tav lja nja pre ven tiv nih 
sto ri tev,

�. pra vi ca do ena ko prav ne ga do sto pa in 
obrav na ve pri zdravs tve ni os kr bi,

3. pra vi ca do pro ste iz bi re zdrav ni ka in 
iz va jal ca zdravs tve nih sto ri tev,

4. pra vi ca do pri mer ne, ka ko vost ne in var
ne zdravs tve ne os kr be,

5. pra vi ca do spo što va nja pa cien to ve ga 
ča sa,

6. pra vi ca do ob veš če no sti in so de lo va nja,
7. pra vi ca do sa mo stoj ne ga od lo ča nja o 

zdrav lje nju,
8. pra vi ca do upo šte va nja vna prej izra že

ne vo lje,
9. pra vi ca do pre pre če va nja in laj ša nja 

trp lje nja,
10. pra vi ca do dru ge ga mne nja, 
11. pra vi ca do sez na ni tve z zdravs tve no 

do ku men ta ci jo, 

Zden ka Kralj, vod ja prav ne služ be

Dr žav ni zbor Re pub li ke 
Slo ve ni je je na seji 29. ja-
nuar ja 2008 spre jel Za kon 
o pa cien to vih pra vi cah, ki 
je bil ob jav ljen v Urad nem 
li stu Re pub li ke Slo ve ni je, št. 
15/08 z dne 11.02.2008. 
Za kon zač ne ve lja ti pet naj-
sti dan po ob ja vi v Urad nem 
li stu Re pub li ke Slo ve ni je 
(26.02.2008), upo rab lja ti 
pa se zač ne šest me se-
cev po nje go vi uve lja vi tvi 
(26.08.2008), ra zen do ločb 
gle de spo ro ča nja po dat kov 
(16. člen) in na cio nal ne ga 
ča kal ne ga sez na ma (17. 
člen), ki se zač ne ta upo rab-
lja ti eno leto po uve lja vi tvi 
za ko na. 

aktualno
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ZAKON O PACIENTOV     IH PRAVICAH (ZP ac P)
1�. pra vi ca do vars tva za seb no sti in 

vars tva oseb nih po dat kov,
13. pra vi ca do obrav na ve kr ši tev pa cien to

vih pra vic,
14. pra vi ca do brez plač ne po mo či pri 

ure sni če va nju pa cien to vih pra vic.

Za do se ga nje ka ko vost ne in var ne zdravs
tve ne os kr be je pa cient v skla du z za ko
nom dol žan:
 de jav no so de lo va ti pri va ro va nju, 

kre pi tvi in po vr ni tvi last ne ga zdrav ja,
 v ča su bo lez ni rav na ti v skla du s pre je ti

mi stro kov ni mi na vo di li in na čr ti zdrav
lje nja, v ka te re je ust no ozi ro ma pi sno 
pri vo lil,

 dati pri stoj ne mu zdrav ni ku in dru gim 
pri stoj nim zdravs tve nim de lav cem ozi
ro ma zdravs tve nim so de lav cem vse po
treb ne in re snič ne in for ma ci je v zve zi s 
svo jim zdravs tve nim sta njem, ki so mu 
zna ne in so po mem bne za na dalj njo 
zdravs tve no os kr bo, zla sti po dat ke o 
svo jih se da njih in pre te klih poš kod bah 
ter bo lez nih in nji ho vem zdrav lje nju, 
bo lez nih v rod bi ni, mo re bit nih aler gi
jah in zdra vi lih, ki jih uži va,

 ob ve sti ti zdravs tve ne de lav ce in zdravs
tve ne so de lav ce o ne nad nih spre mem
bah zdravs tve ne ga sta nja, ki se po ja vi
jo med zdrav lje njem,

 biti ob zi ren in spošt ljiv do za seb no sti 
in dru gih pra vic dru gih pa cien tov ter 
zdravs tve nih de lav cev in zdravs tve nih 
so de lav cev,

 spo što va ti ob jav lje ne ur ni ke, hi šni red 
in pred pi sa ne or ga ni za cij ske po stop ke 
iz va jal cev zdravs tve nih sto ri tev,

 pra vo ča sno ob ve sti ti iz va jal ca zdravs
tve nih sto ri tev o mo re bit nem izo stan
ku na pre gled ali zdrav lje nje.

Za kon do lo ča po sto pek z zah te vo za 
obrav na vo kr ši tve pa cien to vih pra vic, 
in si cer na dveh stop njah: 

1. Prva obrav na va kr ši tve pa cien to vih 
pra vic pri iz va jal cu zdravs tve nih sto ri tev 
ozi ro ma ose bi, pri stoj ni za spre je ma nje 
in obrav na vo zah te ve za prvo obrav na vo 
kr ši tve pa cien to vih pra vic.

Na obrav na vi lah ko pri stoj na ose ba s pa
cien tom skle ne do go vor o na či nu re ši tve 
spo ra, le – ta pa se lah ko skle ne zla sti o:
 ust nem ali pi snem opra vi či lu,
 po vra či lu ne po treb nih stroš kov ali dru

ge ško de v vred no sti do 300 eu rov,
 pri do bi tvi dru ge ga mne nja,
 po no vi tvi, do pol ni tvi ali po pra vi 

zdravs tve ne sto ri tve, če je bila 
iz ve de na neu strez no,

 pred lo gu uved be in ter ne ga ali zu na
nje ga stro kov ne ga nad zo ra v skla du s 
pred pi si, ki ure ja jo stro kov ni nad zor v 
zdravs tvu,

 pred lo gu uved be po stop ka ugo tav
lja nja obrav na va ne kr ši tve vars tva 
oseb nih po dat kov.

2. Dru ga obrav na va kr ši tve pa cien to vih 
pra vic pred Ko mi si jo Re pub li ke Slo ve ni je 
za vars tvo pa cien to vih pra vic, ki jo se stav
lja pred sed nik in 75 čla nov s po droč ja 
pra va, eko no mi je ozi ro ma zdravs tva. 

V pri me ru dru ge obrav na ve se po pred hod
nem preiz ku su dru ge zah te ve na pri prav
ljal nem na ro ku, upo šte va je na ra vo kr ši tve, 
do go vo ri za eno od na sled njih mož no sti:
 ta kojš njo skle ni tev po rav na ve,
 so glas je za pri če tek po stop ka 

me dia ci je ali

aktualno
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 po sto pek obrav na ve dru ge zah te ve v 
se nat ni obrav na vi.

Se nat lah ko dru gi zah te vi del no ali v ce lo ti 
ugo di ali jo za vr ne. Če zah te vi ugo di, lah ko 
sprej me zla sti na sled nje od lo či tve:
 iz va jal cu zdravs tve nih sto ri tev na lo ži 

od pra vo ugo tov lje nih ne pra vil no sti in 
po ro ča nje o iz ve de nih ukre pih,

 iz va jal cu zdravs tve nih sto ri tev na lo ži, 
da pa cien tu obraz lo ži raz lo ge za na
sta nek ne pra vil no sti in se mu za nje 
opra vi či,

 iz va jal cu zdravs tve nih sto ri tev na lo ži 
iz ved bo do dat nih prei skav, po no vi tev, 
do pol ni tev ali po pra vo zdravs tve ne sto
ri tve, če je bila iz ve de na neu strez no, in 
po ro ča nje o iz ve de nih ukre pih,

 iz va jal cu zdravs tve nih sto ri tev na lo ži 
iz ved bo us trez nih ukre pov za pre pre
či tev kr še nja pra vic v pri hod nje in po
ro ča nje o iz ve de nih ukre pih,

 iz va jal cu zdravs tve nih sto ri tev, iz je mo
ma pa tudi ne po sred ne mu kr ši te lju, 
izre če opo min, pri tem pa lah ko od lo či, 
da se opo min, izre čen iz va jal cu zdravs
tve nih sto ri tev, tudi jav no ob ja vi na 
splet ni stra ni Ko mi si je,

 iz va jal cu zdravs tve nih sto ri tev izda pri
po ro či lo za ukre pa nje, ki lah ko pris pe
va k učin ko vi te mu uve ljav lja nju pra vic 
iz za ko na.

Se nat s skle pom lah ko pred la ga, da se 
opra vi:
 uprav ni nad zor v pri stoj no sti mi ni strs

tva, pri stoj ne ga za zdrav je,
 zu na nji stro kov ni nad zor po pred pi

sih, ki ure ja jo nad zor za za go to vi tev 
stro kov no sti dela zdravs tve nih de lav
cev ozi ro ma zdravs tve nih so de lav cev 
(stro kov ni nad zor s sve to va njem, ki 
ga iz ve de pri stoj na zbor ni ca ozi ro ma 
stro kov no zdru že nje z jav nim poob
la sti lom za oprav lja nje stro kov ne ga 
nad zo ra),

 fi  nanč ni nad zor, ki ga iz ve de Za vod za 
zdravs tve no za va ro va nje Slo ve ni je,

 dis ci plin ski ali drug po sto pek zo per od
go vor ne de lav ce iz va jal ca zdravs tve nih 
sto ri tev.

Po drob nej ša vse bi na Za ko na o pa cien to
vih pra vi cah bo pred stav lje na v na sled njih 
šte vil kah Vi zi te. 

aktualno



31

aktualno

Na podlagi analize stroškov energe
tike, elektrike, komunalnih storitev 

in medicinskih plinov, lahko ugotovimo, 
da so se ti stroški v letu �007 povečali za 
11,�5%. Največji porast je na področju 
porabe električne energije, kateri strošek 
se je v omenjenem obdobju povečal za 
36%. Zemeljski plin, in medicinski plini so 
v okviru planiranih postavk oziroma od 
porabe v predhodnem letu ne odstopa
jo za več kot 5%. Zmanjšal se je strošek 
komunalnih storitev h kateremu je prispe
vala bistveno nižja poraba vode v pralnici 
(investicija v novo pralno linijo) in nižji fak
torji za obračun čiščenja odpadnih voda 
v javnih čistilnih napravah.

Na izredno visoko povišanje stroškov za 
električno energijo sodi zvišanje cene 
električne energije, predvsem pa višja 
poraba glede na predhodno leto. Ker v 
letu �007 ni bilo inštaliranih novih večjih 
električnih porabnikov, razen lokalnih kli
matskih naprav, je glavni vzrok povišanja 
v neracionalni rabi električne energije. V 
preteklem letu smo bili kar nekajkrat opo
zorjeni, tako s strani uporabnikov bolnišni

Poraba energentov, komunalnih 
storitev in medicinskih plinov 
v letu 2007
Božidar Podobnik, univ.dipl.inž., vodja tehnično vzdrževalnih služb

Za porabo električne ener-
gije smo odgovorni vsi 
zaposleni bolnišnice, ven-
dar naj bo na racionalnem 
nivoju tako, da ne vpliva 
na slabše počutje ter splo-
šno varnost uporabnikov 
in zaposlenih v bolnišnici. 
Obnašajmo se kot racio-
nalni uporabniki in vplivi 
na okolje in naše počutje 
bodo ugodnejši.

ce, kot tudi s strani zunanjega pogleda 
na bolnišnične objekte, da so prostori 
bolnišnice predvsem v nočnem času 
preveč razsvetljeni. Racionalnejša raba 
električne energije je tako na dlani, saj 
se odgovor ponuja kar sam. Za porabo 
električne energije smo odgovorni vsi 
zaposleni bolnišnice, vendar naj bo na 
racionalnem nivoju tako, da ne vpliva na 
slabše počutje ter splošno varnost upo
rabnikov in zaposlenih v bolnišnici. Vsak 
prostor, kjer se nahaja pacient ali oseb
je mora biti, glede na potrebe, ustrez
no osvetljen. V hospitalnih prostorih, 
predvsem pa na področju ambulantne 
dejavnosti, kjer ni pacientov ali osebja, 
po končanem delu ugašajmo svetila in 
druge električne porabnike. Poseben 
poudarek imejmo na skupne prostore, 
hodnike, stopnišča, sanitarne prostore, 
pomožne prostore in prostore za oseb
je. Velja naj preprosto pravilo: ugasne
mo svetilo, ko zadnji zapuščamo prostor 
in ga ponovno prižgemo – če je to se
veda potrebno, ko v prostor vstopimo. 
Kar nekaj dejavnikov lahko indirektno 
zmanjša porabo električne energije in 
drugih energentov. Naj omenim samo 
nekaj vsakodnevnih, ki ne sodijo skupaj: 
odprta okna in vroči radiatorji v prosto
ru v zimskem času, odprto okno v pro
storu in vklopljena klimatska naprava 
v poletnem času, zastrti radiatorji ali 
klimatske naprave, nezapiranje vodo
vodnih pip, puščanje tople ali hladne 
vode brez obvestila vzdrževalne službe, 
prižgana svetila pri normalni dnevni os
vetljenosti.

Vsi ti ukrepi so lahko zelo učinkoviti, saj 
za izvajanje ni potrebne nobene finanč
ne aktivnosti, rezultati pa so vidni takoj. 
Če se bomo obnašali kot racionalni upo
rabniki, bo tudi vpliv na okolje ugodnej
ši in naše počutje boljše.



Spoštovani sodelavci, do zdaj smo 
vas ustno opozarjali in prosili za 

sodelovanje in večjo pazljivost pri ro
kovanju s predmeti, ki jih uporabljate 
pri vsakodnevnih opravilih. Ker pa očit
no ne verjamete, da se to dogaja tudi v 
naši bolnišnici smo se odločili, da vam 
postrežemo z nekaj fotografijami na ka
terih so ovekovečeni predmeti, ki prav 
gotovo ne sodijo v umazano perilo ozi
roma v pralnico.

Zavedati se moramo, da nam vsak os
ter, tudi manj oster predmet, ki zaide na 
pralno linijo, lahko povzroči veliko ško
do. Z okvaro pralne linije ima bolnišni
ca velike stroške, ne samo zaradi plači
la popravila, ampak tudi zato, ker mora 
bolnišnično perilo oddati v pranje v 

aktualno

Pot v nepravo smer
Zlata Rebolj, glavna med. sestra bolnišnice

drugo pralnico, kar 
je občutno dražje. 
Dodatne strošek 
nam povzroči izgu
ba zaslužka, ker v 
naši pralnici v času 
okvare, ne morejo 
prati perila zuna
njih uporabnikov. 

Vem, da nam bo
ste postregli z 
mnogimi izgovori: 
kako nimate časa, 
kako ste preobre
menjeni, kako se 
vam vedno mudi, 
kako vas preganja
jo vaši nadrejeni in 

še mnogo drugih opravičenih in malo 
manj opravičenih razlogov bi lahko na
vedli. Včasih poskusite ob svojem delu 
pomisliti tudi na delavke v pralnici, ki 
morajo zaradi vaše nepazljivosti pre
brati in premetati vsak dan približno 
3500 kg umazanega perila. Zagotovo 
si predstavljate kako mukotrpno je  
njihovo delo. 

Zaradi vseh naštetih razlogov vas prosi
mo, da poskušate biti pri svojem delu 
zelo pazljivi in s tem preprečiti, da bi 
kakršen koli predmet zašel v napačno 
smer – torej v pralnico. S tem, ko boste 
bolj pazljivi pri svojem delu in boste 
že na oddelku usmerili pripomočke v 
pravo smer, boste na en mah napravili 
več dobrih del. Prihranili si boste slabo 
voljo, ker vas nadrejeni opozarjajo na 

Pred časom mi je gospa 
Tušek, vodja pralnice 
potožila kako težko je 
nadzorovati in s tem pre-
prečevati škodo, ki nasta-
ne na strojih pralne linije 
zaradi predmetov, ki ne 
sodijo v perilo. 

napake, delavkam v pralnici morda ne 
bo potrebno prebirati umazanega peri
la, vedno boste imeli dovolj pripomoč
kov za delo in lahko bi našteli še in še 
prednosti, ki so povezane z natančnim 
in vestnim delom.

Prepričani smo, da vam bodo fotografi
je predmetov najdenih med umazanim 
perilom, vzbudile dobro misel in vas 
spodbudile k bolj pazljivem rokovanju 
z vsemi pripomočki, ki jih uporabljate 
pri svojem delu.

Bera enega meseca.

3�



stroka - izobraževanje

Štefan Spudič, dr. med.

SPEKTER ALERGIJSKIH BOLEZNI, 
KI JIH MEDIIRA HISTAMIN 

8. in 9. 2. 2008, Lizbona, Portugalska

»Spectrum of histamine mediated allergic disease« je bil 
naslov globalnega strokovnega simpozija, katerega katere
ga nova spoznanja sem poslušal v portugalskem glavnem 
mestu 8. in 9. februarja.

Histamin je centralni mediator alergičnega odgovora in 
je prav zato odgovoren za nadležne ali celo življenje ogro
žujoče simptome pri atopijskih boleznih. Dejstvo je, da je 
preobčutljiva že skoraj tretjina populacije. Videti je, kot bi se 
incidenca povečevala. Histamin je glavni mediator alergije 
pri večih boleznih, tako pri astmi, urtikariji, ekcemu kot tudi 
pri alergijskem rinokonjunktivitisu.

Omenjene bolezni preobčutljivosti 
negativno vplivajo na na več aspek
tov kvalitete življenja, nadležno 
motijo spanje in druge vidike noč
nega življenja. Tudi delovni učinek 
je manjši, tako pri učencih, dijakih 
in študentih, kot pri zaposlenih odra
slih.Težave pa motijo tudi splošno 
počutje in čustveno bogastvo last
nika zabasanega nosu, srbeče kože 
ali nadušljivih pljuč.

V Lizboni smo poslušali dognana, a 
poglobljena, z novimi izsledki razi
skav podkrepljena, dejstva o princi
pih alergijske reakcije, škodljivi vlogi 
histamina v orkestraciji preobčutlji
vosti, kot tudi o pomembnosti za 
pravilno odmerjen imunski obram
bni odziv pri vnetju…

Namen teoretične predstavitve vlo
ge histamina je bil seveda prikaz 

učinkovitosti redne in pravilne terapije te vrste bolezni z modernimi 
antihistaminiki. Farmacevtski strokovnjaki firme Schering Plough in 
eminence evropske alergologije so nam predstavili trenutno najbolj 
izpopolnjeno obliko sistemskega antihistaminika, ki je najučinkovi
tejši v boju z histaminom, hkrati pa nesedativen in ne obremenjuje 
jeter pri presnovi metabolitov. Govorci in diskutanti so govorili o 
pravilnem zdravljenju, večkrat pa so se dotaknili tudi pravočasne 
preventivne uporabe, oz. profilakse še pred pričetkom aktualnega 
spomladanskega cvetenja.

V Lizboni so bile jutranje temperature okoli 10 stopinj, čez dan pa 
preko �0, kar se je odražalo ne le v prijetnem 
brstenju dekoltejev, pač pa tudi v prisotnosti 
peloda v zraku. To so nam nesramno alarmi
rali preobčutljivi kihajoči nosovi in neznosno 
pekoče oči.

Po mini odisejadi in po čakanju na let iz Frank
furta na Brnik, smo pristali v ivje okrašeno 
zimsko jutro. Ponovno bunde gor… Bo pa 
vsaj pred alergeni še kakšen mesec mir. 

Jok, brate, odpade… bi lahko rekli v skladu 
z aktualnostjo. 

Pomlad je ogrela tudi našo ljubo Slovenijo 
in sprehodi po travnikih in obronkih gozdov 
za nas alergike niso več prijetni, kaj šele ro
mantični..Leska v pomladnem vetru ali ob 
razposajeni palici v otroški roki že rumeno 
razsipava obilni prah znanilca novega življe
nja, ki nam obeta nov rod lešnikov. Oči peče
jo, nosovi kihajo in jokajo in prosijo lastnika 
naj uporabi dozo lokalnega kortikosteroida 
in ob jutrih preventivno tableto antihistami
nika. Katerega, vedo alergiki sami, potem ko 
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so jih več preiz ku si li. Ene mu bolj po ma ga ta, dru ge mu dru gi. 
Naj bolj ši so obi čaj no naj no vej ši. To ni EPP, to so dejs tva.

Gle de na mi ni mal no poz na va nje eko no mi je in na tre nu ten 
za ton ju go borz nih in dek sov pa mo re bi ti aler gi kom, ki smo 
stal no smr ka vi in brez zdra vil ne 
mo re mo, ne preo sta ne dru ge ga, 
kot da del ni co ali dve vlo ži mo v 
Pa lo mo in far ma cevt ske fi r me. 
Aler gi ja je na mreč os vo ji la tako 
ime no va ni raz vi ti svet, se daj pa 
eks pan di ra še v ne ra zvi te ga. 

Naj si do vo lim za klju či ti kla sič
no eko nom sko. De lov na učin ko
vi tost aler gi ka brez simp to mov 
je bis tve no več ja, ab sen ti zem 
izra zi to manj ši. Ve čer no in noč
no živ lje nje pa ob od sot no sti 
cur lja nja in kap lja nja ter ki ha nja, 
ob ne pri mer nem ča su, si gur no 
im po zant nej še. 

Zato, se zon ski aler gi ki. Po nov no 
je pri šel čas, ko bomo mo ra li iz 
noč nih oma ric za pol leta po teg
ni ti male tab let ke an ti hi sta mi ni
ka, ki nam, po leg dru gih učin kov 
cve te nja, lep ša jo živ lje nje.

PS.: hva la fi r mi Sche ring Plough in vo dil nim ma tič ne us ta no ve 
za nova stro kov na spoz na nja. 

O
B
V
E
S
T
I
L
O
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Splo šna bol ni šni ca Novo me sto vse upo rab
ni ke par ki riš ča (za po sle ne, pa cien te in os ta le 
obi sko val ce) ob veš ča, da je na par ki riš ču Splo
šne bol ni šni ce Novo me sto pre po ve da na: 

vož nja, par ki ra nje ali us tav lja nje 
vo zil na ze le nih po vr ši nah, 

ga sil skih po teh, 
po sta vi tve nih po vr ši nah 
in na po teh, na me nje nih 

in ter ven cij skim in 
ko mu nal nim vo zi lom.

Di rek to ri ca:  Mira RETELJ, univ.dipl.org., l.r.



Na me njen je zdrav ni kom vseh spe cial no sti, 
ki se uk var ja jo z za čet no ob de la vo poš ko do
van cev. Stan dar di zi ra na obrav na va po mem
bno zmanj ša šte vi lo neu strez no os krb lje nih 
poš ko do van cev oz. nji ho vo umr lji vost. Prvi 
ATLS te čaj je bil or ga ni zi ran leta 1980 v ZDA. 
Na sve tu je da nes 47 dr žav, ki urad no upo
rab lja jo ATLS kot stan dard za za čet no ob de
la vo poš ko do van cev, v Evro pi 16. 

Mi ro slav Kra mer, dr.med.

Te čaj na da lje val nih po stop kov 
oživ lja nja poš ko do van cev (Ad-
van ced Trau ma Life Sup port 
– ATLS) uči si ste mat ski pri stop 
v za čet ni os kr bi poš ko do van-
ca. Cilj je pra vo ča sna in pra vil-
na oce na bol ni ko ve ga sta nja, 
vpe lja va za po red ja zdrav lje nja 
gle de na stop njo nuj no sti in 
od lo ča nje o pre me sti tvi v dru-
ge us ta no ve (sli ka 1). 

V letu �007 je bilo na po bu do Druš tva 
trav ma to lo gov Slo ve ni je skle nje no, da se 
si stem uče nja ATLS vpe lje tudi v Slo ve ni ji, 
ven dar je za to po treb no iz pol ni ti do lo če
ne po go je, pred vsem za go to vi tev pod po
re v stro kov ni jav no sti, fi  nanč nih sred stev 
in izo bra že va nja bo do čih in štruk tor jev. 
Tako je bil od 19. do ��. no vem bra �007 v 
Qu eens Me di cal Cen tru v Not ting ha mu 
or ga ni zi ran prvi ATLS te čaj za slo ven ske 
zdrav ni ke. Med šest naj sti mi ude le žen ci 
so bili pred stav ni ki ve či ne trav ma to loš kih 

Sli ka 1. : Za po red je po stop kov pri za čet ni 
os kr bi poš ko do van cev po ATLS

Sli ka 2. Sku pin ska sli ka or ga ni za tor jev in ude le žen cev te ča ja 

Pri mar ni pre gled po toč kah ABCDE v ATLS
A – air way and spi ne pro tec tion (zaš či ta di hal ne 

poti in vrat ne hrb te ni ce)
B – breat hing (di ha nje)
C – cir cu la tion (cir ku la ci ja in te ko čin sko 

na do meš ča nje)
D – di sa bi lity (ne vro loš ka ok va ra)
E – ex po su re and en vi ron ment (zu na nji pre gled 

ce le ga te le sa)

od del kov slo ven skih bol ni šnic, dva pred
stav ni ka pre hos pi tal nih enot in en ane ste
zio log. Na šo bol ni šni co sem za sto pal jaz. 
Te čaj je bil se stav ljen iz pred te sta, teo re tič
ne ga dela s pre da va nji, prak tič ne ga dela z 
va ja mi nuj nih po se gov na umet nih mo de
lih in ov cah ter za ključ ne ga iz pi ta s pi snim 
te stom in prak tič nim pri me rom. Or ga ni za
cij sko in vse bin sko je bil na zelo vi so kem 
ni vo ju, nanj smo se tako or ga ni za tor ji kot 
ude le žen ci do bro pri pra vi li, pri teg nil pa 
je tudi po zor nost an gleš ke jav no sti, saj ga 
je priš la po snet te le vi zi ja BBC. Za ključ ni 
iz pit smo vsi us pe šno opra vi li, za ra di nad
pov preč nih re zul ta tov smo pri do bi li tudi 
na ziv po ten cial ne ga in štruk tor ja in s tem 
mož nost po oprav lje nem do dat nem te ča ju 
po sta ti in štruk tor.

Pro ste ga ča sa za ra di str nje ne ga ur ni ka ra
zen zve čer prak tič no ni bilo, nam je pa An
gli ja vse tri dni po nu di la že zna no: krat ke 
dne ve, dež in pivo.
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Prvi te čaj na da lje val nih po stop kov 
oživ lja nja poš ko do van cev za slo ven ske 
zdrav ni ke

Prvi te čaj na da lje val nih po stop kov 
oživ lja nja poš ko do van cev za slo ven ske 
zdrav ni ke
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TEČAJ ENDOSKOPSKE KIRURGIJE 
OBNOSNIH VOTLIN 

MARIBOR, 18. in 19. 1. 2008 
Štefan Spudič, dr. med.

Ni nujno, da je dober kongres ali kirurška 
delavnica deset tisoč km daleč, nesramno 
draga in smrtniku iz regionalne bolnišnice, 
hudičevo nedostopna.Blesteč dokaz te trdi
tve so osebni vtisi po udeležbi na »hands 
on« učni delavnici endoskopske kirurgije 
obnosnih votlin, katero so organizirali še sve
ži predstavniki novopečene Klinike za otori
nolaringologijo in maksilofacialno kirurgijo 
Univerzitetnega kliničnega centra v Maribo
ru v sodelovanju z Institutoma za anatomijo 
MF v Ljubljani in MF v Mariboru.

Mlademu, še do sinoči vajencu, danes pa 
že učitelju, dr. Boštjanu Lanišniku s sodelav
ci je uspelo, ob ugodnem vetru v jadra sa
mozavesti in pogumnega vizionarstva ob 
neposrednosti, le njemu dane in gojene, 
zbrati v štajerski prestolnici ob domačih, 
hkrati tri evropske, beri.svetovne avtorite
te na področju bolj ali manj funkcionalne 
endoskopske rinokirurgije (FESS). 

Kakih 30 udeležencev teoretičnega, pred

vsem pa praktičnega dela 
dvodnevne Učne delavnice 
smo iz prve roke izvedeli sta
ra, še več pa novih dejstev 
iz kirurške anatomije in fi
ziologije sinusov, lobanjske 
baze in orbite, diagnostike 
in zdravljenja bolezni tega 
zanimivega, a nevarnega 
področja.

Učenje operative obnosnih 
votlin je potekalo v dvoji
cah. Prvi dan so nam, korak 
za korakom, prikazali potek 
in princip vsakodnevnih ru
tinskih operativnih posegov 
čeljustne votline, sitke in sfenoida; srednjo 
meatotomijo, etmoidektomijo in sfenoido
tomijo. Čeprav jih opravljam vsakodnevno, 
pa je bil stopenjski in anatomsko funcio
nalen pristop prof. Stammbergerja iz Gra
za ponovno odkritje že videnega. Prof. je 
namreč z nemško natančnostjo, čeprav je 

zaveden Avstrijec, med disekcijo prikazal 
in poimenoval kostno lamelo za lamelo, 
arterijo za arterijo, živec za živcem. Med 
prepariranjem mu je bilo vse jasno, ni se 
ustrašil vidnega živca, operacija sfenoid
nih sinusov in orbit pa mu je mačji kašelj. 
Pred leti sem imel srečo, da sem se ravno v  

http://earth.google.com
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Grazu med njegovim tečajem znebil preve
likega strahospoštovanja pred sfenoidom 
in mi sedaj operativa tega področja več 
tako zelo ne beli las.. Praktična spoznanja 
o sfenoetmoidnem področju mi je zaupal 
na Kliniki za ORL in CFK v Ljubljani prim. 
Podboj, ki je imel na tečaju predavanje o 
endoskpopski kirurgiji sfenoida. Žal pri
marija na praktičnem delu tečajniki niso 
agresivno izkoristili do meja, ki jih njegove 
tridesetletne endoskopske izkušnje, brez 
lažnih hvalospevov, nudijo. Škoda se mi je 
zdelo tudi to, da organizator ni v večji meri 
izkoristil domače vire znanja. Trto sodelo
vanja, ki jo je, desetletja v železnih časih za
lival skoraj izključno v področju rinologije 
in rinokirurgije, prim. Podboj pa moramo 
negovati, ne pa je še v tem segmentu oto
rinolaringologije, pustiti zamreti.

Zame posebej zanimiv 
in v praksi večkrat upo
raben je bil praktični 
video prikaz endonazal
ne radikalne operacije 
enega ali obeh fron
talnih sinusov. Ta del 
kursa je bil pravzaprav 
srčika mojega zanima
nja in osnoven razlog 
prijave na tečaj. To po
dročje mi namreč več
krat predstavlja strahu 
poln preznojen opera
tivni izziv, z rezultatom 
pa kljub temu večkrat 
nisem zadovoljen. 

Zlasti pri bolniku z recidivanto nosno poli
pozo, ki je bil že večkrat operiran, pa zaradi 
zabrisane anatomske slike in strahu pred 
intrakranialno ali intraorbitalno penetraci
jo, nikoli tako uspešno kot bi si operater in 
bolnik želela…. Se pravi enkrat za vselej 
dokončno. Pristop prof. Drafa pa je osvobo
jen izvirnega strahu, saj a priori sam poišče 
mejo, preko katere ne sme in se nato od nje 
postopoma oddaljuje v popolnoma varno 
področje sprednjega dela frontalnega sinu
sa. Princip je enostaven, sami pa vemo, da 
je najlažje operirati paciente z manj izraže
no patologijo, kjer bi se že lahko kresala 
mnenja o indikaciji za poseg nasploh. Pri 
težjih primerih si profesor pomaga tudi z 
navigacijo, ki do � mm natančno pove lo
kacijo; se pravi, ali je za celico že oko ali 
možganske opne ali pa je še ena celica, ki 
bi jo bilo, zaradi drenaže sinusa, vsekakor 
potrebno odstraniti..

Izjemno profesionalen učiteljski pristop pa 
je pokazal prof. Castelnuovo, ki mu ni bilo 

žal truda odgovoriti na vsako, iz praktič
nih situacij izvirajoče vprašanje. Na tre
nutke sem dobil občutek, da uživa v res 
brezkompromisnem razdajanju življenj
skih izkušenj. Takega pristopa, predvsem 
pri otološkem delu izobraževanja v rodni 
Sloveniji, nisem bil vajen. Dojel sem po
men besede »strokovni kolega«, katere 
bistva doslej nisem povsem razumel. 

Vsi trije strokovnjaki, ki so imeli relativno 
različen pogled predvsem na radikalnost 
operativnih posegov, oziroma indikacij 
za agresivnost posega, so se med seboj 
zgledno tolerirali. Seveda pa so, ko smo 

jih na samem vsakega posebej izzvali,  
srčno zagovarjali svoj modalitetni pristop 
k operativnem zdravljenju. V dani situaci
ji se moraš torej sam, glede na izkušnje, 
hrabrost, opremo in lokalno plačilno po
litiko, odločiti, katerega izkušnjam in dok
trini se boš bolj prikloni..

Nedvomno so vsi trije asi, le v barvi se 
razlikujejo. 

Doslej sem bil, glede na srečo, da sem na 
Kliniki v Ljubljani srkal znanje in izkušnje 
prim. dr. Podboja, pa tudi zaradi samode
javnosti, na večih mednarodnih učnih 
delavnicah. Priznati moram, da je bila 
mariborska Učna delavnica endoskop
ske kirurgije obnosnih votlin ne samo 
ena cenejših, pač pa predvsem neposred
nejših in strokovno ter z vidika uporabno 
aplikativnih rezultatov, koristnejših. 

Čestitam, Maribor.
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Leta 1973 je bil z elek tron skim mi kro sko pom od krit ro ta vi rus, ki je 
do bil svo je ime po zna čil ni ob li ki. To so okro gli vi ru si, ki pov zro ča jo 

čre ve sno na lez lji vo bo le zen pri lju deh in tudi pri ži va lih. Pre nos od 
ži va li na člo ve ka ni poz nan. Do ka za li pa so obrat no.

Ro ta vi ru si so di jo med po mem bne pov zro či te lje vi ru snih bol ni šnič nih 
okužb. Uvrš ča mo jih med pov zro či te lje hu ma ne ga iz vo ra Bol ni šnič ne 
vi ru sne okuž be pri za de ne jo naj več krat naj sta rej še in najm laj še bol ni
ke. Naj po go ste je obo le va jo otro ci v sta ro sti od 6 do �4 me se cev.

Ro ta vi ru si so zelo kuž ni 
in se hi tro ši ri jo ter pov
zro ča jo epi de mi je pred
vsem v ož jih, za pr tih 
sku pi nah, kot so vrt ci, 
šo le, dru ži ne, bol ni šnič
ni od del ki. Okuž be se 
naj po go ste je po jav lja
jo po zi mi in v zgod njih 
spom la dan skih me se cih. 
Zato so bo le zen spr va 
poi me no va li zim sko bru
ha nje. Okuž ba z ro ta vi ru
si pov zro ča dri sko, bru
ha nje, kr če vi te bo le či ne 
v tre bu hu, vro či no, lah
ko pa ti sprem lja jo tudi 
preh lad ni zna ki. Zna ki 
se po ja vi jo po 1 do treh 
dni po okuž bi. Obo le nje 
tra ja 57 dni. 

ROTAVIRUSI - 
POVZROČITELJI BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

Sli ka 1: elek tron ski po sne tek izo li ra ne ga vi ru sa

In grid Ja klič

Sli ka 2: os nov ni po stop ki umi va nja in raz ku že va nja rok nas 
naj več krat lah ko us pe šno ob va ru je jo

Pre nos ro ta vi ru sov je z ne po sred nim sti kom s kon ta mi ni ra no 
ko žo, pred me ti ali po vr ši na mi. Pre nos s sti kom ali kon takt ni 
pre nos je lah ko di rek ten ali in di rek ten. Kon takt ni pre nos je 
naj po go stej ši na čin pre no sa tudi os ta lih bol ni šnič nih okužb. 
Di rek ten je pre ko rok oseb ja, pri po moč kov za nego in diag
no sti ko ali z ob la či li, kar pa je manj po go sto. Zato je zelo po
mem bno, da skr bi mo za hi gie no rok in us pe šno raz ku že va nje 
pri po moč kov. Ro ta vi ru si se zelo lah ko in hi tro pre na ša jo. Ve li
ke ko li či ne vi ru sa se iz lo ča jo z bla tom oku že nih, z ro ka mi pa 
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se pre ne se jo na raz lič ne pre me te. Vi ru si se 
lah ko pre na ša jo tudi pre ko zra ka, npr. pri 
vdi ha va nju ae ro so la, ki na sta ne, ko bol nik 
bru ha. 

Pot pre no sa mo ra mo poz na ti, če ho če mo 
učin ko vi to pre pre če va ti nji hov pre nos. 
Vsi ukre pi za pre pre če va nje šir je nja obo le
nja ima jo na men pre pre či ti zbo le va nje in 
pre nos vi ru sa na zdra ve ga člo ve ka. Zelo 
po mem bno je, da s hi gien ski mi ukre pi po
sku ša mo pre pre či ti šir je nje vi ru sa, kar pa 
je v ko lek ti vih tež ko, ker je vi rus moč no 
ku žen. So zelo od por ni na raz lič na raz ku
ži la, uni či jo jih al ko ho li, fe no li in raz lič ne 
ki sli ne. Pre nos okuž be pre pre ču je mo s 
po go stim in pra vil nim umi va njem in raz
ku že va njem rok.

Če obo le li bru ha, iz bru ha ni no čim prej de
kon ta mi ni ra mo in jo s sta ni če vi no od stra
ni mo  od vr že mo v vreč ke za sme ti, ki jih 
za ve že mo, da ne pri de do šir je nja roa ta vi
ru sov v zrak. Pro stor, kjer se na ha ja bol nik 
mo ra mo več krat dnev no pre zra či ti in po vr
ši ne te me lji to oči sti ti z vodo, de ter gen tom 
in jih še raz ku ži ti.

Na otroš kem od del ku na še bol ni šni ce smo 
na temo boja pro ti pre no su ro ta vi ru sov 
opra vi li kar ne kaj ak tiv no sti:
 Za po sle ni so bili na red nem me seč nem 

se stan ku sez na nje ni z na či ni pre no sa 
vi ru sov in ukre pi za pre pre če va nje 
pre no sa,

 Vsi za po sle ni gre do na de lav ni ce o 
umi va nju in raz ku že va nju rok, ki jih 
vodi od go vor ni sa ni tar ni in že nir za 
bol ni šnič no hi gie no. De lav nic se ude
le ži jo vsi, ki ka kor koli pri de jo v stik z 
bol ni kom, od me di cin skih se ster do 
zdrav ni kov.

 Uved li smo novo smo raz ku ži lo za 

po vr ši ne (tla, po vr ši ne, 
ki so po go sto v sti ku z 
ro ka mi,..). Upo rab lja mo 
De si netcom pact Kon
cen trat v kon cen tra ci ji 
15 %, s kon takt nim ča
som 15 mi nut.
 Do lo či li smo, da 
se na od del ku vse bol ni
ke, ki ima jo sum ali že 
po tr je no ro ta vi ro zo, na 
od del ku na me sti v kon
takt no izo la ci jo, kjer se 
iz va ja jo poo stre ni hi
gien ski ukre pi.

 Ko se na od del ku iz va ja kon takt na izo
la ci ja, mora biti na od del ku či stil ka, 
ki je pri sot na ves čas in red no oprav
lja po stop ke poo stre ne ga čiš če nja in 
raz ku že va nja.

 Na od del ku bodo za če li sprem lja ti po
jav lja nje in tra hos pi tal nih okužb z ro ta
vi ru si in jih pi sno be le ži ti.
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Li te ra tu ra:

Ast ma pri otro ku: za me di cin ske se stre / (or ga ni zi ra 

SPS Pe dia trič na kli ni ka, Služ ba za pul mo lo gi jo; ured ni

ci Maj da Oš tir, Va si lij Ma ček). – Ljub lja na: Pe dia trič na 

kli ni ka; KC, 2000.

Od fe bruar ja leta 1999 po te ka šo la 
za zdrav lje nje ast me tudi v otroš ki 

am bu lan ti. Za ra di po manj ka nja viš jih 
me di cin skih se ster je te čaj za va di te lja 
šo le ast me opra vi la na ša, zdaj že upo ko
je na ga.Jo ži ca Mi kec. Te ča ja se je ude
le ži la de cem bra leta 1998 na Gol ni ku,
 prak tič no pa se je tega lo ti la fe bruar ja 
leta 1999. Svo je delo je vest no oprav
lja la vse do svo je upo ko ji tve. Vse pri po
moč ke in na pot ke za delo je pre pu sti la 
ga. Pe tri Jor dan, dipl.me di cin ski se stri.

Te čaj šo le za zdrav lje nje ast me or ga ni zi
ra Pe dia trič na kli ni ka iz Ljub lja ne. Ob se
ga dvod nev no pre da va nje, nato sle di pi
sni in ust ni iz pit na Pe dia trič ni kli ni ki.

Star ši lah ko po mem bno pris pe va jo k 
iz bolj ša nju ka ko vo sti živ lje nja otrok z 
ast mo, če poz na jo zna čil no sti in na ra vo 
bo lez ni, so pou če ni o po mem bno sti stal
ne ga pre ven tiv ne ga zdrav lje nja, red no 
in pra vil no da je jo in ha la cij ske glu ko
kor ti koi de v pred pi sa nem od mer ku in 
zna jo rav na ti pri akut nih po slab ša njih 
bo lez ni.

Kaj mo ra jo poz na ti star ši in otro ci:
• Os nov ne zna čil no sti ast me;
• spro žil ce in po slab še val ce bo lez ni;
• de lo va nje zdra vil in do bro lo če va nje 

Šo la za zdrav lje nje ast me je ob li ka vzgo je za otro ke in 
nji ho ve star še, ka te re cilj je do bro vo de na bo le zen.

Gor da na Rož man,dipl.me di cin ska se stra

ŠOLA ZA ZDRAVLJENJE 
ASTME V OTROŠKI 
AMBULANTI NAŠE 
BOLNIŠNICE

med pro tiv net ni mi zdra vi li in olaj še
val ni mi zdra vi li;

• raz mer je med ko rist ni mi in stran ski
mi učin ki zdra vil;

• pra vil no upo ra bo pr šil ni ka, po daljš
kov ter zdra vil v pra šnem sta nju;

• pra vil no teh ni ko vdi ho va nja zdra vil 
sko zi po daljš ke;

• zgod nje zna ke po slab ša nja bo lez ni;
• kako pre pre či ti po slab ša nje ast me;
• upo ra bo me ril ni ka naj več je ga pre to

ka zra ka v iz di hu;
• pra vi la za vo de nje dnev ni ka;
• sa moz drav lje nje v pri me ru, če jih po

slab ša nje pre se ne ti;

• pra vi la za sa moz drav lje nje ast me po 
si ste mu opo zo ril nih barv.

Ve či na otrok z ast mo je lah ko ena ko zdra
vih in zmog lji vih kot nji ho vi vrst ni ki brez 
nje, ven dar le, če je do bro zdrav lje na. Pre
ma lo zdrav lje na ast ma lah ko otro ka ome
ju je pri vsa kod nev nih de jav no stih. Huda 
po slab ša nja lah ko ogro zi jo otro ko vo 
živ lje nje.
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Z dializo se zdravimo takrat, ko pride do 
dokončne odpovedi ledvic. Po ocenah 

vsak 10 odrasli človek ima eno izmed oblik 
kronične ledvične bolezni različne stopnje. 
Na svetu ima kronično ledvično bolezen 
več kot pol milijarde ljudi. Kronična led
vična bolezen je bolezen, ki poteka tiho, 
običajno brez bolečin in dolgo tudi brez 
jasnih simptomov in težav. 

Ledvice v telesu opravljajajo zelo po
membne naloge, med drugim vsak dan 
prefiltrirajo/ prečistijo 200 litrov krvi.

Ko ledvice prenehajo opravljati svojo funk
cijo pride do odpovedi ledvic, njihovo vlo
go prevzame umetna ledvica, pravimo, da 
mora človek na dializo. Danes poznamo 
dve osnovni vrsti dialize: hemodializa in 
trebušna dializa. Prvo poznamo že več kot 
30 let, druga oblika pa je bolj nova. 

Število ledvičnih bolnikov stalno narašča. 
Danes v Sloveniji dializirajo vsakogar, 
ki potrebuje nadomestno zdravljenje, 
ne glede na spol, starost in versko ali 
drugo pripadnost.

Zato je danes na dializi mnogo starejše 
ljudi. Včasih so starejši ljudje umirali, 
ker je bila doktrina zdravljenja drugač
na kot je danes, pa tudi dializa ni bila 
tako razvita. Zato zagotovo lahko rečemo, 
da dializa podaljšuje življenje. Seveda kak
šna je kvaliteta življenja z oz. brez dialize 
je nesmiselno govoriti, če smo v situaciji, 
ko se odloča »živeti ali ne živeti«.

Dializa podaljšuje življenje

Število ledvičnih bolnikov stalno narašča. Danes v Sloveniji 
dializirajo vsakogar, ki potrebuje nadomestno zdravljenje, 
ne glede na spol, starost in versko ali drugo pripadnost.

Beseda dializa, poenostavljeno pomeni » čiščenje krvi«. 
Pojem hemodializa izhaja iz grščine in v dobesednem pre-
vodu pomeni naslednje: “hem” - kri, “dia” - skozi, “lijo” - raz-
rešiti, osvoboditi. Umetna ledvica s pomočjo aparature, 
dializnega aparata in določenega postopka očisti bolniko-
vo telo strupenih snovi, ki se nabirajo v telesu zaradi prene-
hanja delovanja lastnih ledvic. 

V novomeškem dializnem centru, se je 
starostna struktura v zadnjih 10 do 1� let 
povečala za več kot �0 let. Danes na dializi 
v Novem mestu najdete prave korenjake 
stare nad 80 let. Lani smo imeli 90 letnega 
jubilanta, letos konec februarja praznuje 
drugi korenjak prav tako 90 let. Kako sta
rejši ljudje gledajo na postopek dialize je 
težko opisati. 

Kot predsednica društva ledvičnih bolni
kov Dolenjske se s programi starejših ukvar
jam že kar nekaj let. Z bolniki se predvsem 
veliko pogovarjam, jih obiščem, v društvu 
poskrbimo, da jih med letom obdarimo in 
jim na različne načine lajšamo življenje z 
dializo. Mnogi med njimi so še pravi kore
njaki, polne življenjske modrosti, pamet
nih nasvetov, 
pridejo na naša 
srečanja, tudi 
zaplešejo ob 
zvokih prijetnih 
melodij, uživajo 
v srečanjih, kjer 
je veliko otrok 
naših članov. 

Drugi zopet 
povsem pesimi
stično gledajo 
na zdravljenje, 
saj dializo vidi
jo kot nekaj kar 
jih strašno ome
juje v njihovem 

naravnem staranju. Ne smejo piti, jesti, so 
vezani na bolnišnico vsak drug dan, doma 
z otroci ne najdejo pravega razumevanja, 
želijo si več pozornosti, pogovora, tolažbe. 
So večkrat osamljeni, zazrti v svoj svet. 

Obstajajo pa tudi tretji, ki so nekje vmes, ki 
dializo vidijo kot proces, ki jim podaljšuje 
življenje in jih ohranja primerno vitalne, da 
lahko delujejo doma, v domu oz. kjerkoli 
že živijo.

Vsem pa je skupno eno: neka tiha jeza, 
zakaj so morali na dializo. Velikokrat starej
šim bolnikom povem, da tudi mlajši tako 
razmišljamo, da smo velikokrat žalostni, 
tudi jezni in se sprašujemo zakaj ravni jaz 
in zakaj ravno zdaj. A vsem nam je skup
no eno: če ne bi bilo dialize, tudi nas ne 
bi bilo. Zato se tega mogoče premalokrat 
zavemo, tudi ko smo jezni na slovensko 
zdravstvo, ko smo jezni na vse kar je pove
zano z zdravstveno stroko. A prav ta nam 
omogoča daljše življenje! 

Seveda pa ne smem pozabiti, da je dializa 
le postopek, ki poteka s pomočjo »apara
ture« in da vse ostalo prispeva človek, ljud
je, zdravstveno osebje. In prav od njih je 
velikokrat odvisno kašno mnenje imamo 
bolniki o zdravljenju. Verjamem, da večina 
naših bolnikov, ki hodi na dializo ima dobro 
mnenje o naših zdravstvenih delavcih, da 
se na dializi počutijo varne in domače, saj 
je to del njihovega življenja. 

Zdravka Žižić, Društvo ledvičnih bolnikov Dolenjske
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Kot študent četrtega letnika me
dicinske fakultete sem preživel 
teden dni na vajah iz porodniš
tva v porodni sobi ljubljanske po
rodnišnice. Po 16 ur na dan smo 
študentje skupaj z mladimi babi
cami nabirali prve izkušnje in zna
nje o porodu in skrbi za mater in 
novorojenca. Nauke mojega uči
telja dr. Andreja Omahna, ki je 
bil tedaj še mlad specialist, bom 
ohranil v mislih in srcu do konca 
življenja. Tedaj sem tudi izbral svojo bodočo 
poklicno pot, ki ji še vedno sledim.

Na našem oddelku še dobro pomnimo 
čase, ko sta na oddelku delala le dva spe
cialista s tremi specializanti. Mladih zdrav
nikov, ki bi jih zanimala pot ginekologa in 
porodničarja ni bilo. Vsakega stažista, ki je 
prišel na oddelek, smo poizkusili prepriča
ti, da je naše delo zanimivo in da človeku 
zadovoljstvo in samopotrditev, pa seveda 
neizmerno dragoceni občutek, da smo iz
polnili svoje poslanstvo in pomagali našim 
bolnicam in nosečnicam ter porodnicam.

Tako smo s z leti zbrali v skupino sodelav
cev in prijateljev, ki smo skupaj premagali 
vrsto ovir na poti našega oddelka iz utes
njene stare porodnišnice brez možnosti za 
napredek in nove dejavnosti v novo stavbo 

Ginekološko porodniški oddelek  
Splošne bolnišnice Novo mesto - vir 
znanja in izkušenj za bodoče zdravnike

Aleš Pišek dr. med.

in okolje moderne porodne sobe in opera
cijskega bloka, ki nam nudijo odlične po
goje za delo in razvoj.

To so med prvimi opazili specializanti gine
kologije in porodništva. Mladi specializanti 
namreč lahko sedaj sami načrtujejo, kam 
bodo šli nabirat znanje in izkušnje in dober 
glas je segel zelo daleč. Časi, ko mladih ni 
bilo so že davno preteklost.

Za bodočnost naše stroke pa se trudijo 
tudi kolegi, ki poučujejo ginekologijo 
in porodništvo na Medicinski fakulteti 
v Ljubljani. Želeli so študentom medici
ne ponuditi kar najboljše možnosti, da 
naberejo znanje in izkušnje iz gineko
logije in porodništva in za pomoč so 
poprosili nas iz regionalnih bolnišnic.  
Tako smo prejeli povabilo, da se preizku

za izvolitev za univerzitet
ne asistente, in se temeljito 
pripraviti na sprejem prvih 
študentov.

Ponosen sem, da lahko zapi
šem, da bomo 11. februarja 
na našem oddelku sprejeli 
prvi par študentk na vaje in 
prepričan sem, da si bomo 
tudi med študenti pridobili 
sloves, kakršnega uživamo 
med specializanti ginekolo

gije in porodništva.

Tako se bo v naši bolnišnici tudi naš odde
lek pridružil kirurškemu in internemu oddel
ku, ki že dolgo skrbita za pouk študentov 
medicine iz kirurgije ter internistike in tako 
študentom omogočata, da pridobijo nova 
znanja in izkušnje, pa tudi spoznajo delo 
v naši bolnišnici in njene mnogotere poti, 
kako odlično poskrbeti za naše paciente.

Vabim vas, da nam tudi drugi pomagate 
čimbolj poskrbeti za naše mlade varovan
ce, saj jim bomo morali predstaviti tudi 
delo v operacijskem bloku, na rentgenu 
in patologiji. Prepričan pa sem, da bodo 
mladi radovedni in vedoželjni ter morda 
tudi na drugih oddelkih naše bolnišnice 
iskali pot do znanja.

simo tudi kot učitelji bo
dočih mladih zdravnikov 
in po predpisanem pro
gramu izvedemo vaje iz 
predmeta ginekologija in 
porodništvo za študente 
medicine.

Povabilo predstojnika 
katedre za ginekologijo 
in porodništva doc. dr. 
Boruta Kobala smo z ve
seljem sprejeli. Potrebno 
je bilo kar nekaj truda, 
saj smo morali oddelčni 
zdravniki izpolniti pogoje 
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Jo ži ca Av gu štin

GRADIMO MOSTOVE 
ZNANJ
Se mi nar ja smo se iz na še bol ni šni ce ude
le ži le šti ri ope ra cij ske me di cin ske se stre: 
Ma ri ja Fab jan, Na ta ša Kos, Pe tra Hri bar in 
Jo ži ca Av gu štin. 

Po krat kem kul tur nem pro gra mu in poz
drav nem go vo ru pred sed ni ce sek ci je Ma
ni ce Re ber nik Mili ć je sle di lo pre ko �0 za
ni mi vih pre da vanj, v ve či ni pre da va te ljev 
iz UKC Ljub lja na. Pre da va te lji stro kov ne ga 
dela se mi nar ja z na slo vom »Gra di mo mo
sto ve znanj« so po ka za li no vo sti me do
pe ra tiv ne de jav no sti, or ga ni za ci jo dela v 
ope ra cij skem blo ku, sle de nje ste ril nih in
štru men tov ter vlo go ope ra cij ske me di cin
ske se stre na raz lič nih po droč jih ki rur gi je.

Naj bolj nas je nav du ši lo pre da va nje dr. 
Do mi ni ke Oroszy, o us pe šni reor ga ni za
ci ji cen tral ne ga ope ra cij ske ga blo ka UKC 
Ljub lja na. Učin ko vi tej ši po tek ope ra tiv ne 
de jav no sti po sta ja po mem ben de jav nik 
us pe šne ga po slo va nja bol ni šnic. Pre hod 
iz ne koor di ni ra ne ga in ne gos po dar ne ga 
vo de nja ope ra cij skih dvo ran k učin ko vi tej
še mu cen tral ne mu vo de nju ope ra cij ske ga 
blo ka omo go ča us kla je va nje po treb po sa

Sek ci ja ope ra cij skih 
se ster in zdravs tve nih 
teh ni kov v ope ra tiv ni 
de jav no sti je 23. in 24. 
no vem bra 2007 or ga ni zi-
ra la dvod nev no sre ča nje 
v Gur man skem hra mu v 
Ma ri bo ru.

mez nih ki rurš kih od del kov s ka pa ci te ta mi 
ope ra cij ske ga blo ka in pri tem upo šte va 
raz po lož lji ve ka drov ske, pro stor ske in 
ma te rial ne vire. Or ga ni zi ra no vo de nje so 
do se gli z po sta vi tvi jo koor di na tor ja ope ra
cij ske ga blo ka. Nje go vo delo za je ma na čr
to va nje, koor di na ci jo, vo de nje in nad zor 
iz va ja nje ope ra tiv ne de jav no sti. Koor di na
tor ni vod ja ope ra cij ske ga blo ka, am pak 
sku paj s pred stav ni ki dru gih po klic nih sku
pin skr bi za učin ko vit po tek elek tiv ne ga 
ope ra tiv ne ga pro gra ma. 

Po pre da va njih je po te ka la za ni mi va raz
pra va. Med od mo ri smo si pri voš či li kavo 
in og le da li šte vil ne raz stav lje ne pro sto re 
raz lič nih proi zva jal cev me di cin ske opre me 
in pri po moč kov. 

Ude le žen ke se mi nar ja smo po leg zgoš
čen ke in seta prve po mo či proi zva jal ca in 
ge ne ral ne ga spon zor ja sre ča nja Paul Hart
mann Adria tic d.o.o., do bi le tudi zbor nik z 
vse bi na mi pre da vanj.

Po kon ča nih pre da va njih pr ve ga dne, smo 
se ude le ži le slav nost ne ve čer je, ka te ro je 

po pe stri la mod na re vi ja pre te klih in se da
njih ob la čil me di cin ske se stre na od del ku 
in v ope ra cij ski dvo ra ni. 

Med pre da va nji na sled nji dan pa je bilo 
tudi moje s pred sta vi tvi jo kli nič ne poti za 
en do pro te zo kol ka. Pred sta vi la sem vsa 
ob dob ja ope ra tiv ne de jav no sti s pou dar
kom na me do pe ra tiv nem ob dob ju. S 
šte vil ni mi fo to gra fi  ja mi sem pred sta vi la 
delo ope ra cij ske me di cin ske se stre, pri
pra vo pa cien ta na ope ra tiv ni po seg, os
kr bo ope ra tiv ne rane…Ome ni la sem še 
naj no vej šo mi ni mal no in va ziv no teh ni ko 
ope ra ci je en do pro te ze kol ka ter Knji ži co 
or to ped ske en do pro te ze. 

Na se mi nar ju smo sli ša le mno go no vo sti, 
ki jih bomo z ve se ljem pre ne sle os ta lim 
so de lav kam v ope ra tiv ni de jav no sti in 
ste ri li za ci ji. 

Prim. mag. An drej Ši ko vec, dr. 
med., je bil po vab ljen, da po ka
že la ser sko ope ra ci jo krč nih žil v 
bol ni šni ci Me di cal Park v Is tam bu
lu. Za ra di laž je de mon stra ci je in 
pre no sa zna nja, ga je sprem lja la 
in štru men tar ka dipl.med. se stra 
Kri sti na Ko vač.

Na še pred sta ve o Tur či ji oz. ni vo
ju me di ci ne v Tur či ji so bile dru
gač ne od re snič ne ga sta nja. Zato 
pred la ga mo, da si og le da te sli ke 
na: http://pi ca sa web.goo gle.si/
si ko vec/Is tan bul3dec07Me di cal
Park

Ena sli ka pove več kot ti soč be sed.

LASERSKA OPERACIJA KRČNIH ŽIL
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V Splo šni bol ni šni ci Novo me sto so se na pod la gi skle pa, št. 
785/07 z dne 05.11.�007, Sve ta za vo da Splo šne bol ni šni ce Novo 
me sto dne 15.01.�008 iz ved le vo li tve za iz vo li tev pred stav ni kov 
de lav cev v Svet za vo da Splo šne bol ni šni ce Novo me sto in de lav
ske ga zaup ni ka.

Vo lil na ko mi si ja je vo lil ne re zul ta te ugo to vi la z za pi sni kom z 
dne 18.01.�008, iz ka te re ga je raz vid no, da se je gla so va nje dne 
15.01.�008 opra vi lo na pod la gi kan di dat ne li ste za pred stav ni ke 
de lav cev v Svet za vo da Splo šne bol ni šni ce Novo me sto in na 
pod la gi kan di dat ne li ste za de lav ske ga zaup ni ka, pri če mer je bil 
na pod la gi za pi sni ka vo lil ne ga od bo ra št. 1 – knjiž ni ca ki rurš ke ga 
od del ka, za pi sni ka vo lil ne ga od bo ra št. � – se mi nar ska soba v 
kon ven tu (in ter ni od de lek) in za pi sni ka o pred ča snem gla so va
nju, ugo tov ljen na sled nji vo lil ni re zul tat:  

POROČILO O IZIDU GLASOVANJA NA VOLITVAH ZA IZVOLITEV

PREDSTAVNIKOV DELAVCEV V SVET DELAVCEV
SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO IN

DELAVSKEGA ZAUPNIKA

A) ZA PREDSTAVNIKE DELAVCEV V SVET 
ZAVODA SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO:
a) vpi sa nih v vo lil ni ime nik: 930
b) nak nad no vpi sa nih v vo lil ni ime nik: 5
c) gla so va lo: 516, to je 55,19 %.

Po sa mez ni kan di da ti so do bi li na sled nje šte vi lo gla sov:

1. HRIBAR Re na ta, dr.med. do bil/a 307 gla sov

�. IVANOVIĆ Izi dor do bil/a �53 gla sov

3. MARTINČIČ Mar jet ka do bil/a 198 gla sov

4. MILJAN Sta ni sla va do bil/a 141 gla sov

5. PANJAN Da rin ka do bil/a 179 gla sov

6. prim. PILETIČ Mi li voj, dr.med. do bil/a 3�5 gla sov

7. PIŠEK Aleš, dr.med. do bil/a 1�4 gla sov

8. RAJER VRETIČ Mar ti na do bil/a 98 gla sov 

9. SIMONIČ Jo ži ca do bil/a 1�7 gla sov 

10. SLAK TURK Bar ba ra do bil/a 100 gla sov 

11. VERNIG Kat ja do bil/a 107 gla sov

1�. VOGLAR Pe ter do bil/a 150 gla sov

13. VOVKO Sreč ko do bil/a ��5 gla sov

14. ŽALEC Li di ja, dr.med. do bil/a 158 gla sov

B) ZA DELAVSKEGA ZAUPNIKA:
a) vpi sa nih v vo lil ni ime nik: 930
b) nak nad no vpi sa nih v vo lil ni ime nik: 5
c) gla so va lo: 516, to je 55,19 %.

Po sa mez ni kan di da ti so do bi li na sled nje šte vi lo gla sov:

1. KRAMAR An drej do bil/a �47 gla sov

�. KRAŠEVEC Bo ja na do bil/a 83 gla sov

3. POTOČAR Ire na do bil/a 171 gla sov

Gle de na to, da je gla so va lo več kot po lo vi ca de lav cev Splo šne bol
ni šni ce Novo me sto z ak tiv no vo lil no pra vi co in da so bile vo li tve 
pred stav ni kov de lav cev v Svet za vo da Splo šne bol ni šni ce Novo 
me sto in de lav ske ga zaup ni ka iz ve de ne za ko ni to, so bili iz vo lje ni 
na sled nji kan di da ti:

a) ZA PREDSTAVNIKE DELAVCEV V SVET 
ZAVODA SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO:

1. prim. PILETIČ Mi li voj, dr.med.

�. HRIBAR Re na ta, dr.med. 

3. IVANOVIĆ Izi dor 

4. VOVKO Sreč ko 

5. MARTINČIČ Mar jet ka 

b) ZA DELAVSKEGA ZAUPNIKA:

1. KRAMAR An drej

Vo lil na ko mi si ja je vo lil ne re zul ta te raz gla si la z ob ja vo za pi sni ka 
o izi du gla so va nja na og la snih de skah za vo da. 

Vo lil na ko mi si ja je na pod la gi za pi sni ka o izi du gla so va nja vsem 
iz vo lje nim pred stav ni kom de lav cev v Svet za vo da Splo šne bol ni
šni ce Novo me sto kot tudi iz vo lje ne mu de lav ske mu zaup ni ku v 
skla du s 37. čle nom Po slov ni ka o ne po sred nih vo li tvah de lav cev 
z dne 13.01.�000 in 18.01.�000 iz da la po tr di lo o iz vo li tvi. 
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Pri ho di:
Anja ŠAŠEK, zdravs tve na ad mi ni stra tor ka, 1.1�.�007
Mi hae la CAR, dr.med, spe cia li zant ka dru žin ske me di ci ne, 1.1�.�007
Ja nja OJSTERŠEK, dr.med., spe cia li zant ka dru žin ske me di ci ne, 1.1�.�007
Si mo na BADOVINAC, di plo mi ra na me di cin ska se stra, 3.1�.�007
Ana KRAJNC, di plo mi ra na fi  zio te ra pevt ka pri prav ni ca, 3.1�.�007
Mat jaž ROŽMAN, spe cia li zant dru žin ske me di ci ne, 1.1.�008
Ta nja RAJER, zdravs tve na ad mi ni stra tor ka, 1.1.�008
An dre ja KOCJANČIČ, di plo mi ra na fi  zio te ra pevt ka, 3.1.�008 
Ta de ja DEŽMAN, uni ver zi tet na di plo mi ra na bio lo gi nja pri prav ni ca, 14.1.�008
Moj ca ŠKODA, di plo mi ra na in že nir ka ra dio lo gi je pri prav ni ca, 1.�.�008
Mir ja na ŠTAMPOHAR, teh ni ca zdravs tve ne nege, 1.�.�008
Moj ca BIZJAK, dr.med, se kun da rij, 1.�.�008 
Ka ta ri na PROGAR, di plo mi ra na me di cin ska se stra pri prav ni ca, 4.�.�008
Di ja na MALIĆ, di plo mi ra na me di cin ska se stra pri prav ni ca, 4.�.�008
De jan NOVAK, teh nik zdravs tve ne nege pri prav nik, 4.�.�008
Rok FILIPIČ, teh nik zdravs tve ne nege pri prav nik, 4.�.�008
Maja RAĐENOVIĆ, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, 4.�.�008
Na ta li ja MILKOVIĆ, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, 4.�.�008
Je ri ca RIFELJ, zdravs tve na teh ni ca pri prav ni ca, 4.�.�008
Bar ba ra JAKŠE, teh ni ca zdravs tve ne nege pri prav ni ca, 4.�.�008
Ve sna ZUPANČIČ, de lav ka, 4.�.�008
Fa ti ma HUSKIĆ, de lav ka, 1�.�.�008

Od ho di: 
Jo že RIBIČ, klju čav ni čar, 13.1�.�007 upo ko ji tev
Ire na KOBE, teh ni ca zdravs tve ne nege, �0.1�.�007
Su vad ČUSTIĆ, de la vec, 31.1�.�007
Pe ter HUDOKLIN, dr.med., spe cia li zant oto ri no la rin go lo gi je, 31.1�.�007
Na ta ša OBRADOVIĆ, dr.med., spe cia li zant ka dru žin ske me di ci ne, 31.1�.�007
Samo PLUT, dr.med., spe cia li zant ga stroen te ro lo gi je, 31.1�.�007
Mi hae la CAR, dr.med., spe cia li zant ka dru žin ske me di ci ne, 31.1�.�007
mag.Maja GABRIČ ZIRKELBACH, dr.med., spe cia list ka der ma to ve ne ro lo gi je, 31.1�.�007
Urš ka DRAGMAN, teh ni ca zdravs tve ne nege, 31.1�.�007
Bar ba ra JERMAN, uni ver zi tet na di plo mi ra na bio lo gi nja, 31.1�.�007
Ani ca BELIČIČ, di plo mi ra na me di cin ska se stra, 31.01.�008
Va nja KOS, dr.med., spe cia list ka ra dio lo gi je, 31.01.�008
Mar je ta NOVINEC, ku ha ri ca, 31.1.�008
Mat jaž POHAR, dr.med., spe cia li zant splo šne ki rur gi je, 31.1.�008
Pe tra ROGINA SKVARČ, dr.med., spe cia li zant ka in fek to lo gi je, 31.1.�008
Ve sna HOČEVAR, zdravs tve na teh ni ca, 31.01.�008
Mat jaž ROŽMAN, dr.med., spe cia li zant dru žin ske me di ci ne, 31.01.�008

K A D R O V S K E      N O V I C E

Ka ta ri na VIDEČNIK 
BALAŽIC, dr.med., 

Če sti ta mo!

Specialistični izpit: 

Irma ROZMAN 
SINUR, dr.med., 

je dne 6.11.2007 opra vi la spe cia li stič ni 
iz pit iz pnev mo lo gi je in si pri do bi la 

na ziv: SPECIALISTKA 
PNEVMOLOGIJE.

je dne 8.1.2008 opra vil spe cia li stič ni 
iz pit iz ane ste zio lo gi je, rea ni ma to-
lo gi je in pe rio pe ra tiv ne in ten ziv ne 

me di ci ne ter si pri do bi la na ziv:
SPECIALISTKA ANESTEZIOLOGIJE, 
REANIMATOLOGIJE IN PERIOPER-
ATIVNE INVENZIVNE MEDICINE.
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PLAKETE Splošne bolnišnice 
Novo mesto za leto 2007
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1. Dra gi ca BARBIČ

�. Moh sen HUSSEIN

3. Ma te j KOCJANČIČ

4. Fran c MAKSL

5. Mi la n RUS

6. Fe lik s STARIČ

Ko mi si ja za priz na nja v Splo šni bol ni šni-
ci Novo me sto je v skla du s Pra vil ni kom 
o po de li tvi priz nanj, na se stan ku dne 
27.11.2007 obrav na va le pris pe le pred lo-
ge za po de li tev pla ket Splo šne bol ni šni ce 
Novo me sto in za leto 2007. 
Plakete so prejeli:
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Dragica BARBIČ
Dragica Barbič, je v SB Novo mesto zapo
slena od leta 1991 dalje. Od leta 1977 je 
bila zaposlena v ZC Dolenjske – skupne 
službe in že 30 let opravlja delo v kadrov
ski službi.

Prvi stik vsakega zaposlenega v bolnišnici 
je z gospo Dragico. Z mirnostjo, prijaznost
jo in potrpežljivostjo že celih trideset let 
opravlja postopke sprejema novo zaposle
nih. Z natančnostjo in marljivostjo ureja 
vse podrobnosti in formalnosti v zvezi z za
poslitvijo, kadrovsko evidenco in ostalimi 

kadrovskimi postopki. Dela se loteva resno 
in natančno ter redno spremlja zakonodajo 
na področju kadrovanja in ravnanja z ljud
mi pri delu. Nemalokrat je rezultat njenega 
dela več od pričakovanega oz. se trudi prav 
pri vsakem posamezniku, da delo opravi 
kar najbolje v njegovo korist. Pripravljena 
je svetovati in pridobiti dodatne informaci
je vsem zaposlenim, ki potrebujejo pomoč 
in usluge v kadrovski službi. 

Z mirnostjo in natančnostjo vse postopke 
opravi in spelje do konca. Pri tem je po
trebno poudariti, da njeno delo obsega 
zelo širok delokrog nalog in da v nobeni 
primerljivi slovenski bolnišnici kadrovske 
dejavnosti ne opravlja tako majhno števi
lo zaposlenih. Kljub obilici dela je vedno 
pripravljena pomagati sodelavcem in 
opravljati dela poslovne sekretarke v nje
ni odsotnosti.

Vsako leto aktivno sodeluje pri pripravi 
prireditve za upokojence in zaposlene v 
bolnišnice, ki obeležijo svoj delovni jubilej. 
Prav Dragica je oseba, ki pozna vsakogar 
v naši bolnišnici, tako za desetletja nazaj 

kot tudi vse prihajajoče. Mnogokrat nas s 
svojim spominom in znanjem preseneti 
in pomaga razvozlati prenekatero težavo. 
V primeru, da se spremenijo postopki, ve
zani na kadrovsko dejavnost, ali spremeni 
zakonodaja, mnogokrat v prostem času 
preuči vse nove možnosti. Redno komuni
cira z Zdravniško zbornico Slovenije in us
klajuje zapletene postopke za opravljanje 
zdravniških specializacij, z Zavodom za za
poslovanje ureja postopke zaposlovanja, 
z Zavodom za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije ureja postopke upo
kojitve in postopke pridobitve različnih sto
penj invalidnosti. V primeru, ko posamez
ni zaposleni niso več sposobni opravljati 
delovnega mesta, se trudi skupaj z njimi 
in odgovornimi vodji najti kar najboljšo in 
najugodnejšo rešitev za zaposlenega.

Pri vsem naštetem in še obilici ostalih 
nalog pa ostaja vedno mirna, prijazna in 
pripravljena pomagati vsem udeleženim. 
Ocenjujemo, da si za svoje 30 letno delo na 
kadrovskem področju zasluži predlagano 
nagrado.

Mohsen HUSSEIN
Mohsen Hussein, dr. med., specialist or
toped je bil rojen leta 1967 v Elrachidea, 
Libanon in je zaposlen v Splošni bolnišni
ci Novo mesto od leta 1995. Osnovno šo
lo in Gimnazijo je obiskoval v Libanonu, 
medtem, ko je zaradi vojne nadaljeval 
študij medicine na Medicinski fakulteti v 
Zagrebu in jo uspešno zaključil leta 1994. 
Po opravljenem stažu je aprila 1995 začel 
specializacijo ortopedije na Ortopedski kli
niki V Ljubljani. Po prvem letu specializaci
je je preselil v Novo mesto, kjer si je ustvaril 
družino in kot volonter specializant pričel 
z delom v Splošni bolnišnici Novo mesto 
in leta �000 opravil tudi specialistični izpit 

iz ortopedije.

Leta �00� se je kot edini izbrani štipendist 
ESSKA (Evropsko združenje za športne poš
kodbe, kirurgijo kolena in artroskopijo) iz 
srednje in vzhodne Evrope strokovno izpo
polnjeval na Kliniki za športne poškodbe 
»Frederikssund Sygehus« v Kopenhagnu 
na Danskem pri priznanem ortopedu prof. 
Petru Albrecht Olsen. 

Po vrnitvi v Novo mesto je začel z artro
skopskimi operacijami rekonstrukcije križ
ne vezi, artroskopijo ramenskega sklepa 
in gležnja.

Strokovna novost je bila metoda  artro
skopska rekonstrukcija sprednje križne 
vezi kolenskega sklepa. Prednost te meto
de za bolnika je, da je poseg veliko manj 
boleč, zaradi česar je rehabilitacija hitrejša. 
Tudi ležalna doba je pri takem načinu ope
riranja znatno krajša.

Njegov naslednji pomembni dosežek je 
bila uvedba artroskopske tehnike opera
tivnega zdravljenja hrustančnih poškodb 
kolenskega sklepa, ki jo je g.Hussein v 
letu �004 začel izvajati, kot prvi v Sloveni
ji. Gre za metodo, pri kateri artroskopsko 
odvzamemo avtologni hrustančnokost
ni transplantat z nebremenilnega predela 

sklepne površine kolena in ga prenesemo 
na obremenilni poškodovani del sklepne 
površine.

Opazen napredek je g. Hussein opravil na 
področju operativnega zdravljenja kom
pleksnih znotraj sklepnih zlomov kolena. 
Pri oskrbi teh poškodb je prešel na artro
skopsko asistirano tehniko, ki omogoča 
natančnejšo rekonstrukcijo poškodova
nih sklepnih površin kolena ter hkratno 
oskrbo morebitnih pridruženih poškodb 
meniskusov.

Med najbolj odmevne strokovne novosti, 
ki jih je pri svojem delu uvedel je v prvi 
vrsti uvedba nove artroskopske tehnike 
rekonstrukcije sprednje križne vezi kolen
skega sklepa. Gre za metodo rekonstrukci
je sprednje križne vezi z dvema snopoma 
»Double bundle«. S to operativno tehniko, 
obliko in anatomski potek rekonstruirane 
sprednje križne vezi bolj približamo narav
ni sprednji križni vezi, ki je sestavljena iz 
dveh snopov. To naj bi prispevalo k izboljša
nju rotacijske stabilnosti kolena in morda 
tudi k preprečitvi kasnega razvoja artroze 
kolenskega sklepa. Metoda je tehnično 
precej zahtevna in se rutinsko izvaja le v 
redkih ortopedskih centrih v Evropi in Ame
riki. V Sloveniji smo trenutno edini, ki jo 

1.

�.
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uporabljamo. Gospod Hussein je omenje
no tehniko osvojil na enomesečnem stro
kovnem izobraževanju pri prof. Fuju, pred
stojniku Ortopedskega oddelka Univerze 
v Pittsburghu, ZDA in direktorju Centra za 
športno medicino univerzitetne bolnišnice 
Pittsburgh, ZDA. 

Prof. Fu je eden najuglednejših strokovnja, 
specializantom ortopedije in kolegom v 
okviru Zdravniškega društva Slovenije, 
Društva medicinskih sester in Slovenske
ga združenja fizioterapevtov. Bil je mentor 
več zdravnikom, ki opravljajo kroženje v 
Splošni bolnišnici Novo mesto v okviru spe
cializacije družinske medicine.

Mohsen Hussein, dr. med sodeluje na mno
gih srečanjih, simpozijih in kongresih s 
svojo aktivno udeležbo. V zadnjih 4 letih 
je imel preko �0 aktivnih udeležb doma 
in v tujini ter je avtor mnogih strokovnih 
in znanstvenih prispevkov v domači in tuji 
strokovni literaturi.

V Portorožu je v mesecu oktobru �007 po
tekalo mednarodno ortopedsko srečanje 
na temo minimalno invazivnih operacij (ar

troskopij) na kolenu, rami in kolku. Iz or
topedske bolnišnice Valdoltra in Splošne 
bolnišnice Novo mesto smo prenašali �3 
operacij v živo preko videokonferenčnega 
sistema v kongresni center Bernardin v Por
torož. Občinstvo je sestavljajo več kot 150 
udeležencev kongresa iz �� držav sveta, ki 
so lahko spremljali operacije in istočasno 
neposredno komunicirali z operaterji ter 
postavljali vprašanja številnim vrhunskim 
kirurgom iz tujine in Slovenije. S kolegom 

Mikekom sta bila glavna organizatorja 
omenjenega festivala in tako pripeljala v 
našo bolnišnico kar nekaj uglednih svetov
nih operaterjev in nedvomno na ta način 
prispevala k prepoznavnosti in ugledu na
še bolnišnice doma in v svetu. 

Z omenjenimi inovacijami in uvedbo novih 
operativnih tehnik ter dejavnostmi Moh
sen Hussein, dr. med. prispeva k boljšemu 
zdravju in počutju pacientov ter kakovosti 
življenja ljudi, hkrati pa promovira ortope
dijo v naši bolnišnici, dviga ugled bolnišni
ci in regiji na splošno. 

Novembra �006 je gospod Hussein prejel 
nagrado Mestne občine Novo mesto za 
inovacijsko in raziskovalno delo, kar ned
vomno potrjuje omenjene trditve. 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da 
si sodelavec Mohsen Hussein, dr.med. za 
svoje dosežke na področju ortopedije, za 
soorganizacijo mednarodnega artroskop
skega festivala ter za številni strokovne pris
pevki doma in v tujini, zasluži predlagano 
priznanje.

Matej KOCIJANČIČ
Matej Kocijančič se je po končani srednji 
zdravstveni šoli, ki jo je uspešno zaključil v 
Novem mestu, zaposlil v Splošni bolnišnici 
Novo mesto.

Z delom je pričel na urološkem odseku 
kirurškega oddelka, ko pa se je pokazala 
potreba po močnejši delovni sili je bil pre
meščen na poškodbeni odsek. Matej je že 
v začetku svojega uspešnega dela pokazal 
zanimanje za stisko bolnikov na poškodbe
nem oddelku, katerim je znal prisluhniti 

na prav poseben način. S svojim suhokranj
skim naglasom in prisrčnim humorjem je 
znal vsakemu bolniku omiliti še tako hude 
stiske. Z eno samo od srca izrečeno besedo 
v svojem narečju je znal razorožiti še tako 
zahtevnega bolnika.

Kot sodelavca ga odlikuje predvsem nje
gova mirnost, pripravljenost razreševati 
probleme v kolektivu na miren in preuda
ren način. Med sodelavci velja kot enkra
ten, poseben, nekonflikten, skratka, skoraj 
zmanjka besed, ko Mateja opisujemo.

Poleg strokovnega in natančnega dela na 
svojem delovnem mestu, je Matej izredno 
vešč pisanja tako pesmi kot člankov. Pred
stavlja se tudi kot avtor kolumne v inter
nem časopisu Vizita. Njegovi sestavki so 
izredno aktualni, napisani v odlični kritiki, 
ki je nam bralcem všeč. Kljub temu, da se 
dostikrat prepoznamo v njej, je njegova kri
tika dobro sprejeta in način kako se Matej 
hudomušno dotakne tako politične scene, 
naših razmer v zdravstvu ali na samem od
delku, je toplo pozdravljena. 

Ne samo kot dober in pošten delavec, ved
no je pripravljen osvajati nova znanja, teži 
h kvaliteti dela in poenostavljanju našega 
dela, zlasti računalniške komunikacije. Saj 

smo vedno, ko se nam je kaj zataknilo v 
vezi računalništva, poklicali Mateja. 

Pri svojemu delu vedno uporabi vse svoje 
strokovno znanje, ki jih nadgrajuje z obiski 
strokovnih seminarjev. Ob obiskih le teh se 
mu je večkrat porodila misel, da bi se lah
ko na področju predavanj in predavateljev 
marsikaj spremenilo. Zato se je odločil, da 
bo predstavil svoj sestavek „Beseda je konj“ 
na nedavnem seminarju v Portorožu, ki je 
doživel velik aplavz in za katerega je prejel 
mnogo čestitk.

Poleg vsega naštetega naj omenimo še 
Matejev prosti čas, ki ga z veseljem preživ
lja v krogu svoje družine. Ob svojima na
dobudnima malčkoma, katerih rojstvo in 
odraščanje spremljamo vsi na oddelku, saj 
vso skrb in ljubezen deli z nami sodelavci 
in počutimo se kot del njega in njegovih 
najdražjih. Matej je ljubeč mož in oče. Dru
žina mu pomeni veliko in brez nje ne bi bil 
Matej to kar je. Enkraten, prisrčen, dober 
sodelavec in odličen strokovnjak v svojem 
poklicu.

Ravno zaradi teh njegovih vrlin ga sodelav
ci predlagamo za prejemnika plakete Splo
šne bolnišnice Novo mesto za leto �007.

3.
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Franci MAKSL
Franci Maksl, dr.med., specialist anestezio
log, je bil rojen 19. septembra leta 1961, 
uradno v Novem mestu, v resnici pa v reše
valnem vozilu na Petelinjeku, kjer je s priho
dom na svet nekoliko prehitel svojo mamo 
na poti v novomeško porodnišnico. 

Osnovnošolske klopi je drgnil v Kostanjevi

ci, gimnazijske pa v Gimnaziji Brežice, kjer 
je maturiral leta 1980. Po letu dni vojaščine 
se je l. 1981 vpisal na Medicinsko fakulteto 
v Ljubljani, kjer je leta 1990 študij uspešno 
zaključil.

1. oktobra istega leta je pričel opravljati v 
novomeški bolnišnici in v mesecu septem
bru 1991 opravil strokovni izpit. Odločil se 
je za specializacijo iz anesteziologije, s ka
tero je pričel leta 199� in jo zaključil s spe
cialističnim izpitom leta 1997.

Franci Maksl je med sodelavci znan po svoji 
mirnosti, ki jo ohrani tudi v najbolj kritičnih 
situacijah, in po izjemni ročni spretnosti. 
Ta pride še posebej do izraza pri delu z naj
manjšimi pacienti  novorojenčki. Zdi se, da 
je prav porodništvo področje, kjer dela še s 
prav posebnim veseljem in navdušenjem. 

Tako je aprila leta �003 kot prvi anestezio
log v porodni sobi naše bolnišnice naši bol
nišnici prvi začel uvajati epiduralno analge
zijo med porodom. Zaslužen je zato, da je 

ta metoda postala rutinski način lajšanja 
porodnih bolečin. Z veliko požrtvovalnostjo 
in osebnim odpovedovanjem je pripravljen 
ob vsakem času pomagati porodnicam, ki 
to vrsto analgezije želijo. S kolegico,ki jo je 
v ta postopek uvedel sta izmenično ves čas 
na razpolago porodnicam, kar uvršča našo 
bolnišnico med tistih nekaj slovenskih po
rodnišnic, kjer je ta način lajšanja bolečin 
porodnicam dostopen.

Sam rad pove, da so rezultati njegovega 
dela malokje tako hitro vidni in tako nav
dušujoči kot ravno v porodništvu, zato de
ček, ki je bil septembra 1961 rojen v reševal
nem vozilu na Petelinjeku, nosi zasluge za 
to, da so tudi dolenjske porodnice deležne 
sodobnega in učinkovitega lajšanja porod
ne bolečine.

Zaradi teh njegovih zaslug in njegove iz
jemnosti mu Svet bolnišnice podeljuje 
plaketo Splošne bolnišnice Novo mesto 
za leto �007.

4.

Milan RUS
Milan Rus je zaključil poklicno šolanje stroj
ne smeri. V Splošni bolnišnici Novo mesto 
se je zaposlil 19.3.1990. Najprej je začel de
lati v kurilnici. Po odhodu delavcev iz plin
ske postaje v pokoj pa je prevzel njihovo 
delo. Je vodja plinske postaje in skrbi za ne
moten dotok plinov, potrebnih v operacij
skih dvoranah. Prevažanje plinskih jeklenk 
je nadomestila skrb za centralno napeljavo 
plinov. Poleg tega skrbi tudi za redne servi
sne preglede anestezijskih aparatov in za 
servisiranje operacijskih miz Sordina. 

Milan Rus svoje delo opravlja strokovno, 
vestno in natančno. Za nepogrešljivega 
sodelavca se je izkazal tudi pri selitvi cen

tralne sterilizacije in centralnega operacij
skega bloka. Kar se človek dogovori z njim, 
je tako rekoč že opravljeno. Ne samo, da se 
spozna na svojo stroko, razume se še na ti
soč drugih stvari, od delovanja in popravil 
različnih aparatov do izdelave specialnih, 
za našo bolnišnico uporabnih inštrumen
tov. Nanj se pogosto obračamo z idejami, 
kaj vse bi potrebovali. Milan rad pomaga 
s svojimi inovativnimi idejami in v svoji do
mači delavnici je izdelal kar nekaj inštru
mentov in nastavkov za operacijsko mizo, 
ki bi jih sicer bolnišnica morala drago plača
ti pri ponudnikih medicinske opreme. 

V Centralnem operacijskem bloku delamo 
na operacijskih mizah, ki se dnevno kvarijo. 
Vedno najprej obvestimo Milana Rusa, ki 
pride v COB tudi po večkrat na dan. Nikoli 
ga ni potrebno dvakrat obveščati, vedno 
pride takoj, z dobro voljo, ne glede ali je to 
zgodaj zjutraj, popoldan, ponoči ali v ne
deljo. Na telefonske klice se javlja �4 ur na 
dan, čeprav nima pripravljenosti. Njegove 
prijaznosti, predanosti bolnišnici in zavze
tosti za delo pa ne opazimo samo sodelav
ci, ampak jo pohvalijo tudi zunanji strokov
ni sodelavci naše bolnišnice. Med selitvijo 
COBa je kar nekaj predstavnikov opazilo 
in pohvalilo njegovo delavnost, saj so mu 
pogosto kar po telefonu naročali, kaj bodo 
pri svojem delu potrebovali in vedno jih 
je čakalo vse potrebno. Selitev centralne 

sterilizacije in COBa je bila stresna za vse 
prisotne. Zagotovo lahko rečem, da je bil 
Milan edini, ki je vseskozi uspel ohraniti 
prijaznost, potrpežljivost in pripravljenost 
brez pripomb ustreči vsaki še tako nemo
goči želji. Sam je ponudil svojo pomoč in 
prišel pomagat, ko je opazil, da smo v stiski 
s časom. Izgovorov, da nima časa ali da to 
ni njegovo delo, ne pozna.

Nepogrešljiv je tudi pri servisiranju ane
stezijskih aparatov. Že več kot petnajst let 
skrbi za njihovo vzdrževanje in nemoteno 
delovanje. S tega področja se tudi redno 
strokovno izpopolnjuje. Vedno sodeluje 
pri vseh servisih, ki jih opravljajo zunanji 
izvajalci in je edini v bolnišnici, ki je us
posobljen za nadzor opravljenega dela. 
Sposoben se je odločiti kdaj je pri okvari 
potrebno poklicati serviserja. Pogosto pa 
napako odpravi kar sam. S takim način dela 
se na oddelku izognemo izgubi časa in tudi 
materialnim stroškom.

Svojo pripadnost ustanovi izkazuje tudi z 
redno udeležbo na športnih igrah in nefor
malnih oblikah druženja, ki jih organizira 
naša bolnišnica.

Milan Rus s svojo predanostjo, delavnostjo, ko
rektnostjo in življenjskim optimizmom prispe
va k humanizaciji odnosov med zaposlenimi 
in je lahko zgled vsem nam, zato menimo, da 
si zasluži plaketo bolnišnice za leto �007. 

5.
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Fe liks STARIČ
Fe liks Sta rič se je ro dil 8.1�.1960 v Treb
njem. Po kon ča ni os nov ni šo li in gim na zi ji 
se je vpi sal na Me di cin sko fa kul te to Uni ver
ze v Ljub lja ni, kjer je di plo mi ral 8.7.1986. 
Po stro kov nem iz pi tu je eno leto služ bo
val kot splo šni zdrav nik v ZD Treb nje. Od 
�1.1�.1988 je za po slen na In ter nem od

del ku SB Nm. Spe cia li stič ni iz pit iz in ter ne 
me di ci ne je s poh va lo opra vil �5.3.1994 
in nato še po di plom ski štu dij iz kar dio va
sku lar nih bo lez ni na Me di cin ski fa kul te ti 
Uni ver ze v Za gre bu leta 1995. Vsa leta se in
ten ziv no do dat no izo bra žu je na po droč ju 
in ten ziv ne me di ci ne in kar dio lo gi je, tako 
doma kot v tu ji ni.

Dr.Sta rič je sa me ga za čet ka za po slen na 
Od se ku za in ten ziv no me di ci no In ter ne ga 
od del ka, hkra ti pa za ra di stal ne ga po manj
ka nja zdrav ni kov oprav lja tudi delo na kar
dio loš kem od se ku in v kar dio loš ki am bu
lan ti z us trez no diag no sti ko in te ra pi jo.

Od leta �003 je vod ja Od se ka za in ten ziv no 
me di ci no.

Delo na po droč ju in ten ziv ne me di ci ne zah
te va stal no raz vi ja nje in uva ja nje no vih me
tod diag no sti ke in zdrav lje nja in dr.Sta rič je 
s so de lav ci us pe šno pre ne sel vr sto no vih 
me tod iz tu ji ne, pred vsem na po droč ju 
he mo di nam ske ga nad zo ra ogro že ne ga 
bol ni ka, kom plek sne ga zdrav lje nja sep se, 
zdrav lje nja is he mič ne mož gan ske kapi s 

fi  bri no li zo, zdrav lje nja akut ne led vič ne od
po ve di s kon ti nui ra ni mi ob li ka mi dia li ze, in 
še vr sto drob nih iz bolj šav, ki iz bolj šu je jo 
diag no sti ko in zdrav lje nje na in ten ziv nem 
od del ku.

V na šo bol ni šni co je uve del me to do diag
no sti ke sin kop z na gib no mizo.

Ve li ko ča sa je pos ve til tudi iz bolj ša nju ob
de la ve ra ču nal niš kih stro kov no me di cin
skih po dat kov na in ten ziv nem od del ku.

Kri tič no bol ni ljud je zah te va jo stro kov no 
zelo us po sob lje ne ga zdrav ni ka, pre da ne
ga svo je mu delu, z iz jem no vi so ki mi pro fe
sio nal ni mi in mo ral noetič ni mi stan dar di, 
če mur Sreč ko vse ka kor us tre za.

Za nad pov preč no us pe šno delo na po droč
ju in ten ziv ne me di ci ne in kar dio lo gi je mu 
Svet Splo šne bol ni šni ce Novo me sto po de
lju je pla ke to bol ni šni ce za leto �007.

6.

V za čet ku de cem bra smo v do lenj skem 
Druš tvu pe tim me di cin skim se stram po de
li li sre br ni znak za leto �007. So de lav ci so 
opa zi li nji ho vo delo, zav ze tost, pri jaz nost 
in hu man od nos do lju di. Do bit ni ce priz naj 
so: Me to da Go renc, Štef ka Koc jan, Na ta ša 
Pi le tič, Ma ri ja Ra čič in Mar je ta Ber ko pec.

Do lenj sko Druš tvo že vr sto let us pe šno 

Ni v na ši mo či, 
da pre šte va mo li ste v knji gi 
živ lje nja, je pa v na ši mo či, 

da jih po pi še mo z do bri mi deli. 
(nez na ni av tor)

PRIZ NA NJA DMSBZT Novo me sto za leto 2007
so de lu je z no vo meš ko Krko, to var no zdra
vil, ki nas fi  nanč no, or ga ni za cij sko in stro
kov no pod pi ra pri vseh pro jek tih. Po leg 
sre br nih zna kov smo 13.de cem bra �007 
v DMSBZT Novo me sto po de li li tudi na ziv 
čast ni član gos po du Jo že tu Co la ri ču. Žal 
se za ra di os ta lih ob vez no sti slo ve sno sti ni 
mo gel ude le ži ti.

Jo že Co la rič je po mem bno zaz na mo val ne 
le Do lenj sko, tem več ce lot no Slo ve ni jo. V 
Krki, d. d., Novo me sto je za po slen že �4 let. 
Ja nuar ja �005 je prev zel me sto pred sed ni
ka upra ve in ge ne ral ne ga di rek tor ja po tem, 
ko je v druž bi že vr sto let oprav ljal vo dil ne 
funk ci je. Pre den se je leta 198� za po slil v 
Krki kot vod ja Od del ka za de viz nopla čil ni 
pro met v Fi nanč ni služ bi, je dve leti in pol 
de lal v Kom pa su Ljub lja na. V Krki je hi tro 
na pre do val: pri �9 le tih je po stal po moč nik 

di rek tor ja Fi nanč ne ga sek tor ja, po pe tih le
tih je prev zel vo de nje Iz voz ne služ be, leta 
1990 je po stal na mest nik Uvoz noiz voz ne
ga sek tor ja, tri leta ka sne je na mest nik ge
ne ral ne ga di rek tor ja za po droč je tr že nja 
in fi  nanc ter di rek tor Mar ke ting sek tor ja in 
pro da je. Od leta 1997 do kon ca leta �004 je 
oprav ljal funk ci jo na mest ni ka pred sed ni ka 
upra ve in ge ne ral ne ga di rek tor ja. 

Pod nje go vim vods tvom sku pi na Krka na
da lju je po slov ne tren de iz pre te klo sti. Vse

Jože COLARIČ, pred sed nik upra ve in ge ne ral ni di rek tor Krke
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sko zi se po ve ču je tudi do da na vred nost na 
za po sle ne ga, več kot po lo vi ca za po sle nih 
pa ima naj manj vi so ko šol sko di plo mo. Kot 
pra vi sam, so Kr kin us peh prav ljud je, saj 
stav be lah ko zgra diš, stro je in ro bo te ku piš, 
lju di pa ne. Rad pou da ri, da brez zag na nih, 
de lav nih in pri pad nih so de lav cev ne bi bilo 
na pred ka.

Vi zi ja Krke, ki ji je Jo že Co la rič s svo jim me
ne džer skim ti mom pre dan, je us mer je na v 
utr je va nje po lo ža ja Krke kot ene ga vo dil nih 
far ma cevt skih ge ne ri kov na evrop skem in 
dru gih tr žiš čih. V zad njih treh le tih so v Krki 
ure sni či li vse ključ ne stra teš ke pro jek te – okre
pi li so svoj pro dukt ni port felj, uved li nove 
iz del ke, ki so re zul tat ver ti kal no in te gri ra ne 
proi zvod nje in raz vo ja, iz bolj ša li stroš kov no 
kon ku renč nost in učin ko vi tost po slo va nja. 
Vse to je Krko pri pe lja lo med vo dil na ge ne
rič na far ma cevt ska pod jet ja v Evro pi. 

Jo že Co la rič oce nju je, da bo Krka še kre pi la 
svoj po lo žaj med vo dil ni mi ge ne ri ki tako 
za ra di vi so ke ka ko vo sti, var no sti in učin
ko vi to sti Kr ki nih iz del kov kot tudi za ra di 
ce nov ne spre jem lji vo sti na tr žiš čih sred nje, 
vzhod ne, za hod ne in ju govz hod ne Evro pe 
ter na os ta lih tr gih. Na slo ven skem tr žiš ču 
na me ra va jo še na prej os ta ti vo dil ni po nud
nik zdra vil.

Rast Krke pa v druž bi že od nek daj ne loč lji
vo po ve zu je jo s pri za de va nji za ce lo vit in 
urav no te žen raz voj oko lja, v ka te rem ži vi jo 
in de la jo. Svo je te melj no po slans tvo ži ve ti 
zdra vo živ lje nje ure sni ču je jo s pod po ro 
raz lič nih pro jek tov, po ve za nih pred vsem 
z zdrav jem in ka ko vost jo živ lje nja, tako 
na lo kal ni, na cio nal ni kot tudi med na rod
ni rav ni. 

Jo že Co la rič je v svo ji us pe šni ma na ger ski 
ka rie ri pre jel šte vil na priz na nja: na gra do 

Mest ne ob či ne Novo me sto za gos po dar
ske do sež ke (1997), Minařiko vo priz na nje 
čast ne ga čla na slo ven ske ga far ma cevt
ske ga druš tva za pris pe vek pri raz vo ju slo
ven ske far ma ci je (�001), na gra do ča sni ka 
Fi nan ce za iz jem ne do sež ke v gos po dars
tvu (�005), na ziv naj di rek tor po iz bo ru gos
po dar skih no vi nar jev na fi  nanč nih dne vih 
Ka pi tal �006 (�006), na gra do od lič no sti in 
moj strs tva na 18. Fo ru mu od lič no sti in 
moj strs tva (�006), na gra do Ma na ger leta 
(�006) in na gra do Gos po dar ske zbor ni ce 
Slo ve ni je za gos po dar ske in pod jet niš ke 
do sež ke za leto �006 (�007). Le tos spom la
di je bil ime no van tudi za čast ne ga ob ča na 
Mest ne ob či ne Novo me sto za leto �006 za 
iz jem ne us pe he na gos po dar skem po droč
ju in spod bu ja nju raz vo ja ob či ne in re gi je, 
bral ci No ve ga me di ja pa so ga iz bra li za Naj 
meš ča na No ve ga me sta �006.

Me to da Go renc se je ro di la 30. ja nuar ja 
1961 v No vem me stu. Os nov no šo lo je 
obi sko va la v Šent jer ne ju, nato pa se je vpi
sa la v sred njo zdravs tve no šo lo v No vem 
me stu. Bila je šti pen dist ka Splo šne bol ni

Metoda GORENC
šni ce Novo me sto, zato se je ta koj po kon
ča ni sred nji šo li v njej tudi za po sli la. Od 
oprav lje ne ga stro kov ne ga iz pi ta pa vse 
do da nes dela na in ter nem od del ku v in
ten ziv ni negi. 

Me to da je že od vse ga za čet ka ak tiv no 
so de lo va la na po droč ju izo bra že va nja in 
uva ja nja mla dih me di cin skih se ster v tim
sko delo, ki je v in ten ziv ni te ra pi ji zelo po
mem bno. Svo je bo ga to stro kov no zna nje 
in iz kuš nje z ve se ljem pre na ša mlaj šim ge
ne ra ci jam me di cin skih se ster. Ved no zna 
do bro in us trez no rea gi ra ti v tež kih si tua
ci jah in po ma ga ti mlaj šim ko le gi cam, ki so 
še brez iz ku šenj.

Ak tiv no je so de lo va la tudi pri na sta ja nju 
in or ga ni za ci ji in ten ziv ne te ra pi je na in ter

nem od del ku. 

Ves čas se je izo bra že va la na po droč ju 
zdravs tve ne nege bol ni ka v in ten ziv ni te
ra pi ji, so de lo va la je pri pri pra vah raz lič nih 
pre da vanj, ki smo jih pred sta vi le na se mi
nar jih tudi z med na rod no ude lež bo ter 
tudi sama pre da va la. 

Me to da je člo vek, ki je s svo jim ši ro kim stro
kov nim zna njem in iz kuš nja mi ved no pri
prav lje na po ma ga ti, pa naj bo to bol ni ku 
ali pa ko le gi ci, ki po tre bu je po moč, vzpod
bu do ali pa samo po tr di tev. Nje na do bra 
vo lja in pev sko zna nje pa nam po pe stri ta 
mar si ka te ro skup no dru že nje. 

Štefka KOCJAN

Ga. Štef ka Koc jan je ro je na 18.6.1960 
v Do le nji Pod go ri pri Sta rem trgu. Po 
os nov ni šo li jo je že lja po po mo či lju dem 
pri ved la na sred njo zdravs tve no šo lo, ki 
jo je z od li ko kon ča la leta 1980.Za po sli la 
se je na od del ku in ten ziv ne nege Kli ni ke 
za ki rur gi jo srca in oži lja. Tam je bila za
po sle na tri leta. Lju be zen do do ma če ga 
kra ja in bo do če ga mo ža je bila vzrok, da 
se je vr ni la v Belo kra ji no.

Leta 1980 ko se je od prl Dom sta rej ših ob

ča nov v Čr nom lju je bila ena pr vih za po
sle nih v njem. Štef ka Koc jan je me di cin ska 
se stra, ki je po kli cu pre da na z vsem svo jim 
bit jem. Ved no je pri prav lje na po slu ša ti 
dom ske sta no val ce, jim sve to va ti, jih to
la ži ti, izo bra že va ti in jih na po ti ti na pra va 
me sta po po moč. 

Za ve da se po me na vse živ ljenj ske ga izo
bra že va nja, kar do ka zu je z red ni mi ude
lež ba mi na izo bra že va njih, ki jih or ga ni
zi ra Druš tvo me di cin skih se ster, ba bic in 
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zdravs tve nih teh ni kov Novo me sto, ali de
lov na or ga ni za ci ja. Ude le žu je se tudi raz
nih izo bra že vanj v do ma čem oko lju. Štef ka 
ta zna nja ne le upo rab lja pri svo jem delu, 
am pak jih z ve se ljem pre na ša tudi na svo je 
so de lav ce. So de lav cem je ved no pri prav lje
na po ma ga ti.

Kljub temu, da po mo že vi smr ti sama skr
bi za tri odraš ča jo če otro ke in bo leh ne ga 
ta sta naj de ved no čas tudi za po moč po
mo či po treb nim. S svo jo ve dri no in op ti
miz mom, tudi po noč ni iz me ni, zna Štef
ka do bro re še va ti prob le me, ki na sta ja jo 
med so de lav ci, pri sta no val cih ali nji ho vih 
svoj cih. 

Štef ka je ose ba, ki s svo jo etič no dr žo po
klic me di cin ske se stre ple me ni ti, ga dela 
spo što va ne ga, ce nje ne ga in do sto jans
tve ne ga. Sre br ni znak je priz na nje, da so 
nje na pri za de va nja, delo in trud opa že ni 
in ce nje ni. 

Nataša PILETIČ 

Na ta ša Pi le tič se je po kon ča ni sred nji 
zdravs tve ni šo li za po sli la na ki rurš kem od
del ku Splo šne bol ni šni ce Novo me sto. Svo
je delo je oprav lja la vest no, na tanč no in 
pre da no. V že lji po pri do bi tvi no vih znanj 
se je vpi sa la na Vi so ko šo lo za zdravs tvo in 
jo v roku us pe šno za klju či la. Po kon ča nem 
štu di ju je po klic no ka rie ro na da lje va la na 
od del ku za ane ste zi jo. Nje no zna nje, spret
nost in od loč nost so opa zi li tako so de lav ci 
kot tudi vods tvo bol ni šni ce.

Ko se je v Splo šni bol ni šni ci Novo me sto 

za če la pri prav lja ti or ga ni za ci ja cen tral ne 
ste ri li za ci je kot sa mo stoj ne ga od del ka je 
bilo Na ta ši po nu je no me sto glav ne me
di cin ske se stre. Na ta ša je spre je la iz ziv in 
od go vor no de lov no me sto spre je la. Da bi 
us pe šno iz pe lja la vso lo gi sti ko vzpo sta vi
tve in or ga ni za ci je no ve ga od del ka je mo
ra la pri do bi ti ogrom no do dat nih znanj in 
pre ne sti ve li ko neu pra vi če nih kri tik. Da nes, 
po letu in pol sa mo stoj ne ga de lo va nja cen
tral ne ste ri li za ci je lah ko re če mo, da od de
lek us pe šno in do bro de lu je. Prav go to vo 
gre ve li ka za slu ga za to prav Na ta ši, ki se 
vseh na sta lih prob le mov lo te va stro kov
no, kon struk tiv no, od loč no in do sled no. 
So de lav ci ob ču du je jo nje no stro kov nost 
in na tanč nost, ki jo upra vi če no zah te va od 
vseh za po sle nih na od del ku. S svo jo vi so ko 
mo ti vi ra nost jo in po zi tiv nim od no som do 
dela je zgled ce le mu ko lek ti vu.

Na ta ša Pi le tič se za ve da, da je za us pe šno 
delo po mem bno kon ti nui ra no izo bra že va
nje in se red no ude le žu je stro kov nih sre
čanj, ki jih or ga ni zi ra sek ci ja me di cin skih 
se ster v ste ri li za ci ji ali pa druš tvo me di cin

skih se ster ba bic in zdravs tve nih teh ni kov 
Novo me sto. Ude le žu je se tudi med na rod
nih stro kov nih sre čanj. Na se mi nar jih tudi 
ak tiv no so de lu je. Na stro kov nem sre ča nju 
DMSBZT Novo me sto je sku paj s so de lav
ka mi iz ane ste zi je pri pra vi la pre da va nje o 
bo le či ni.

Je čla ni ca iz vr šil ne ga od bo ra sek ci je v ste
ri li za ci ji. S pre da va njem o pred sta vi tvi cen
tral ne ste ri li za ci je v Splo šni bol ni šni ci Novo 
me sto je od de lek pred sta vi la tako na se mi
nar ju me di cin skih se ster v ste ri li za ci ji kot 
tudi na se mi nar ju ope ra cij skih me di cin skih 
se ster. Ved no je pri prav lje na or ga ni zi ra ti 
stro kov no ek skur zi jo in og led ste ri li za ci je 
v no vo meš ki bol ni šni ci, saj je or ga ni za ci ja 
od del ka za ni mi va tudi za os ta le slo ven ske 
bol ni šni ce. 

Na ta ša Pi le tič s svo jim stro kov nim de lom 
pris pe va k raz vo ju stro ke zdravs tve ne nege 
in si za slu ži sre br ni znak za leto �007.

Marija RAČIČ 

Gos po Ma ri jo Ra čič je že lja, da bi de la la z 
bol ni ki po pe lja la na Sred njo šo lo zdravs
tve ne us me ri tve v Novo me sto. Šo la nje je 
na da lje va la na Viš ji šo li za zdravs tve ne de

lav ce. Po oprav lje ni di plo mi se je vpi sa la na 
red ni po di plom ski štu dij na Fa kul te to za 
or ga ni za cij ske vede v Kra nju – ka drov sko 
izo bra že val na smer. 

Da bi čim prej pri če la z de lom v stro ki, se 
je že kot ab sol vent ka za po sli la v UKC Ljub
lja na, na Ne fro loš ki kli ni ki – od de le ku he
mo dia li ze. V UKC je opra vi la dva stro kov na 
iz pi ta in si cer kot viš ja me di cin ska se stra 
in di plo mi ra na or ga ni za to ri ca dela, tako, 
da je ob red nem delu na Ne fro loš ki kli ni ki 
oprav lja la hkra ti vo lon ter sko pri prav niš
tvo v ka drov ski služ bi UKC Ljub lja na. Med 
za po sli tvi jo se je šest me se cev do dat no 
izo bra že va la na po droč ju he mo dia li ze, 
pe ri to neal ne dia li ze in trans plan ta ci je 

led vic. Po de ve tih le tih živ lje nja v Ljub lja
ni jo je pre ma ga la že lja po vr ni tvi v rod ni 
kraj. Leta 1994 je spre je la nov iz ziv in se 
za po sli la na Sred nji stroj ni in zdravs tve
ni šo li Novo me sto. Opra vi la je po treb no 
nad grad njo zna nja na Pe da goš ki fa kul te ti 
v Ljub lja ni, če mur je sle dil stro kov ni iz pit 
za uči te lja stro kov no teo re tič nih pred me
tov. Na ŠC Novo me sto je za po sle na že 
14 let, kar do bro vedo šte vil ne ge ne ra ci je 
nje nih di ja kov. V šo li je do sled na, vest na 
in ved no ak tiv na z že ljo po na pre do va nju 
stro ke zdravs tve ne nege. Red no so de lu je v 
raz lič nih pro jek tih. S Cen trom za po klic no 
izo bra že va nje v Ljub lja ni je so de lo va la pri 
pro jek tu oprem lja nja spe cial nih učil nic za 
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zdravs tve no nego zdravs tve nih šol Slo ve ni
je. So de lu je v sku pi ni stro kov nih so de lavk 
za pri pra vo in mo de ra ci jo pi sne ga dela 
po klic ne ma tu re pri pred me tu zdravs tve
na nega in prva po moč. Po pred hod nem 
na pre do va nju v na ziv men tor, je na pre do
va la tudi v na ziv sve to va lec, kar po me ni 
do dat no spod bu do h ka ko vost nej še mu 

delu. Bila je men to ri ca di ja kom na dr žav
nem tek mo va nju zdravs tve nih šol Slo ve
ni je, kjer so sku paj do se gli lepe re zul ta te. 
Ma ri ja Ra čič s svo ji mi pris pev ki ak tiv no 
so de lu je v DMSBZT Novo me sto. Kot oce
nje val ka zna nja iz nu de nja PP so de lu je z 
RK Novo me sto pri or ga ni za ci ji tek mo vanj 
za učen ce os nov nih šol Do lenj ske. Ma ri ja 

več krat po no vi: »Zelo rada imam di ja ke in 
svoj po klic.« Prav go to vo je to po leg stro
kov ne spo sob no sti, po klic ne us me ri tve in 
že lje po oseb nost ni ra sti naj več, kar lah ko 
člo vek sto ri zase in za dru ge. 

Marjeta BERKOPEC

Mar je ta Ber ko pec je po kon ča ni Sred nji šo li 
zdravs tve ne us me ri tve naj prej raz miš lja la 
o štu di ju me di ci ne, ven dar je štu dij na da
lje va la na Viš ji šo li za zdravs tve ne de lav ce. 
Leta 1989 se je za po sli la v Splo šni bol ni
šni ci Novo me sto in se po pri prav niš tvu 
naj prej raz da ja la ma mi cam in otro kom v 
po rod ni šni ci, a le za do bro leto, po tem pa 
je po sta la me di cin ska se stra – in štru men
tar ka na ki rurš kem od del ku, zdaj cen tral
nem ope ra cij skem blo ku.

Delo, ki ga oprav lja, ji ni ko li ne pred stav lja 
zgolj ru ti ne, kljub spe ci fi č ne mu de lov ne
mu me stu naj de ne šte to mož no sti za sti ke 

s pa cien ti, za sprem lja nje in raz voj stro ke 
– kar ji pred stav lja svo je vr sten iz ziv in mu 
sle di tako na po droč ju in ter ne ga izo bra že
va nja in šte vil nih ak tiv no sti zdravs tve ne 
nege v bol ni šni ci, kot tudi z ak tiv nost mi na 
več po droč jih de lo va nja re gij ske ga druš tva 
me di cin skih se ster, ba bic in zdravs tve nih 
teh ni kov in stro kov ne sek ci je ope ra cij skih 
me di cin skih se ster. S svo ji mi pris pev ki je 
so de lo va la na stro kov nih sre ča njih re gij
ske ga druš tva, stro kov nih sek cij in na kon
gre su zdravs tve ne nege v Por to ro žu. Ob 
kon cu de vet de se tih let je po nov no sed la 
v šol ske klo pi in si pri do bi la na ziv di plo mi
ra ne me di cin ske se stre.

V zad njih dveh le tih se je ak tiv no vklju či la 
v na čr to va nje in or ga ni za ci jo no ve ga ope
ra cij ske ga blo ka v no vo meš ki bol ni šni ci. 
Kot na mest ni ca glav ne me di cin ske se stre 
COBa je prev ze la šte vil ne na lo ge, hkra
ti pa je men to ri ca me di cin skim se stram 
– pri prav ni cam. V bol ni šni ci so de lu je v 
de lov ni sku pi ni za in ter no izo bra že va nje 
in raz vi ja nje do ku men ta ci je zdravs tve ne 
nege, pred vsem za ope ra tiv no de jav nost. 
So de lo va la je pri ob li ko va nju in iz de la vi 
in for ma cij ske zlo žen ke za pa cien te. Kot re

ci ta tor ka in po ve zo val ka kul tur nih pro gra
mov je ne po greš lji va na po droč ju kul tur ne 
de jav no sti v bol ni šni ci.

V delo DMSBZT se je naj prej vklju či la na 
stro kov nem po droč ju kot pre da va te lji ca 
na stro kov nih sre ča njih, poz ne je pa vse 
bolj kot or ga ni za to ri ca le teh. Že ne kaj let 
nas v Utri pu ob veš ča o de lo va nju Druš tva 
do lenj ske re gi je, ure ja splet no stran Druš
tva in pri prav lja pri lož nost ne slo ve sno sti. 
Ob 40 let ni ci DMSBZT Novo me sto je vo
di la pri pra ve za izid ju bi lej ne ga zbor ni ka 
in so de lo va la v pro gra mu slav nost ne aka
de mi je, v zad njem ča su pa si je brez nje 
ne mo go če za mi sli ti ka te ro ko li de jav nost 
Druš tva, saj s svo ji mi ide ja mi ved no zno va 
pre se ne ča in nav du šu je.

Mar je ta Ber ko pec je me di cin ska se stra, 
ki so jo ro je ni ce ob da ri le z ne šte to da ro
vi. Je to pla in ču te ča, a ka dar je po treb no, 
izred no ener gič na žen ska, ki tudi za ceno 
niz kih udar cev ne od sto pa od svo jih na
čel. Do kon ca pre da na po slans tvu po kli ca 
naj de čas za ne šte to drob nih ra do sti, ki ji 
bo ga ti jo živ lje nje in jo pol ni jo s po zi tiv no 
ener gi jo. 

Pra va diva 
ved no naj de 
čas za fot ko 
z obo že val ci.



Za pri ja te lje 
si je tre ba 
čas vzet…
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Mi bomo peli vse do be le ga dne… 

Utrin ki s 
sil ve stro va nja 

me di cin skih 
se ster, ba bic in 

zdravs tve nih 
teh ni kov na 

Pre pi hu

Vo di telj ski tan dem M&M tik pred za čet
kom slo ve sno sti – člo vek bi pri ča ko val 
več re sno sti.

Da je Ma tej od li čen tek sto pi sec že vemo, 
to krat se je iz ka zal tudi kot vo di telj 
– samo po glej te ta imidž.





Se stra Fra nja je bila pre pri ča na, da bo 
med na gra jen ka mi.



Kdo bi ver jel  novo pe če ni pen zi jo nist ki 
Jo ži ci.



V go stil ni se skle ne naj več do brih po
slov – pri hod nje leto pri de Te re za na 
špi tal sko fe što – gra tis.

Te re za Ke so vi ja – vče raj še v raz pro da ni dvo
ra ni Olym pia v Pa ri zu, da nes že na Pre pi hu 
– tak šno je pač živ lje nje es trad ni kov.
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V de cem br ski Vi zi ti smo med no vi cam pre bra li, da je Iva na Gar
da še vi ć, dr. med., opra vi la spe cia li stič ni iz pit iz of tal mo lo gi je. 
Bral ce z ve se ljem in po no som ob veš čam, da je bil to evrop ski 
spe cia li stič ni iz pit, ki ga je ko le gi ca lani maja v Pa ri zu opra vi la s 
poh va lo. Med �40 kan di da ti iz vse Evro pe je bila de ve ta.Vsi na 
oče snem od del ku smo se ve se li li nje ne ga us pe ha, ne kaj me se
cev poz ne je pa dejs tva, da je kljub po nud bi me sta spe cia li sta 

na Oče sni kli ni ki v Ljub lja ni,os ta la v No vem me stu.

Za ni miv je še po da tek, da je lani ta iz pit opra vi lo 9 slo ven skih 
zdrav ni kov in kar 6 se jih je uvr sti lo med pr vih pet najst. Slo ve ni ja 
je bila po us pe hu na pr vem me stu med vse mi dr ža va mi. 

In še to: tudi Kre ši mir Ma can, dr. med., je leta �005 opra vil evrop
ski spe cia li stič ni iz pit in prav tako pri šel na zaj s poh va lo za svo je 
zna nje. Ja nuar ja �006 se je pri dru žil oku li stič ni eki pi. S svo jim 
zna njem in vo ljo do dela na se kun dar ni (zla sti subs pe cial ni) rav ni 
do pol nju je delo cele eki pe, kar pa cien tom in nam vsem ve li ko 
po me ni, pa če prav je naš le en dan na te den. 

Pred stoj ni ca oče sne ga od del ka 
Ma ri ja Gre gor čič Ko žuh, dr.med.spec of tal mo lo gi nja

SAME POHVALESAME POHVALE

Sli ka za po sle nih v Cen tru za trans fu zij sko de jav nost Novo me sto, ki od 
1.3.2008 da lje de lu je pod okri ljem za vo da Re pub li ke Slo ve ni je za 
trans fu zij sko me di ci no. Pred sta vi tev de jav no sti v ok vi ru nove or ga ni zi ra no sti 
bomo pred sta vi li v na sled nji šte vil ke Vi zi te.

Nov na ziv no vo meš ke eno te je 
CENTER ZA TRANSFUZIJSKO DEJA-
VNOST NOVO MESTO (CTD NM) in 
je se stav lje na iz dveh or ga ni za cij skih 
po de not:
 od se ka za zbi ra nje, shra nje va nje 

in iz da jo krvi ter te ra pevt ske sto
ri tve in

 od se ka za diag no stič ne sto ri tve 

CTD NM bo še na prej oprav ljal de
jav no sti, ki jih oprav lja se daj in v 
stro kov nem smi slu bo funk cio ni ral 
ena ko kot do slej.

O B V E S T I L O

Iva na Gar da še vi ć, dr. med.

Kre ši mir Ma can, dr. med.
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ISKRENE ČESTITKE!

HRASTAR SONJA  KIRURGIJA  5x

RIBIČ ANICA  RADIOLOGIJA  5x

KRNC RAJKO  TEHNIČNE ENOTE  10x

ČUSTIĆ SUVAD  ČTKS  15x

RISTIČ SUZANA  UPRAVA  15x

KOTAR SILVA  TRANSFUZIJA  �0x

NOVINEC MARJETKA  KUHINJA  �0x

ZADNIK SONJA  RECEPTOR  �0x

KUKMAN MARIJA  OČESNI ODD.  �5x

BREZNIK VIKTOR  TEHNIČNE ENOTE  35x

LUZAR STANKA  KIRURGIJA  45x

SAJE FRANC  TEHNIČNE ENOTE  50x

POGAČAR BORIS  KIRURGIJA  105x

Pustni torek 
nam je 

popestrila 
vedno 

nasmejana 
“mačka “ 

- sodelovka 
Anica, ki se je 

tokrat 
spremenila 
v prijazno 

“miško”.

Člo vek pred vsem v sti ski ob ne sre či 
spoz na, kdo so nje go vi pra vi pri ja te lji 
ozi ro ma ka te ri ljud je so pri prav lje ni po-
ma ga ti.
Na tem me stu se zah va lju jem sin di ka tu 
zdravs tva in so cial ne ga skrbs tva Splo-
šne bol ni šni ce Novo me sto in ko lek ti vu 
pral ni ce za iz ka za no do bro to – de nar no 
po moč, ki so jo na me ni li ob na ši ne sre-
či, po ža ru sta no vanj ske hi še.

Is kre na hva la vsem do brot ni kom.

Jo ži ca Pov še z dru ži no

Z  A  H  V  A  L  A

Mar je ta Mar tin čič

ISKRENE ČESTITKE!



58

IN MEMORIAM 

Sre di de cem br ski dni smo se po
slo vi li od na še ga upo ko je ne ga 
so de lav ca in pri ja te lja Adol fa Šu
štar ja, ki je pre mi nil ne na do ma 
in prez go daj. Prez go daj pra vim 
zato, ker je vsa ka smrt prez god
nja, smrt na še ga ko le ga in pri ja
te lja še to li ko bolj. Po ve da ti je 
po treb no, da je bilo vse živ lje
nje Adol fa v zna me nju zgo daj, 
hi tro, sko raj pred ča sno, kot da 
bi po koj ni mo ral po ne kem nam 
nez na nem uka zu hi te ti, če je ho

(1937 – 2007)
Adolf Šuštar tel ure sni či ti svo je na čr te in iz ži ve ti vso svo jo 

iz jem no živ ljenj sko ener gi jo.

Tež ko do je ma mo dejs tvo, da se po sled njič 
po slav lja mo od pri ja te lja, lju bi te lja šport ne
ga le te nja, lju bi te lja smu ča nja in ob pro stem 
ča su tudi vi no grad ni ka. Prav za prav se je v 
njem zdru ži lo vse ti sto, kar lah ko daje živ
lje nju le po to.

Toda žal, v tej krh ko sti je naš la svoj pro stor 
tudi za hrbt na in huda bo le zen.

Vsa ka be se da o pre ma go va nju, o po te ku bo
lez ni, je da nes zgolj bo leč spo min, le slu ti mo 
lah ko, kako je tr pel, za ra di te za hrbt ne bo lez
ni. V nje go vih očeh je bila vid na bo le či na, bila 
je vid na tudi lju be zen do živ lje nja in vse ga, 
kar ga je osre če va lo. V nje go vem po gle du je 
bilo pol no pri ja teljs tva. V nje go vih de ja njih 
pa neo maj na vo lja po so de lo va nju, dru že nju, 
us tvar ja nju ved no ne kaj no ve ga in is ka nju 
pra vič no sti ter ra zu me va nja za soč lo ve ka.

Adolf Šu štar se je ro dil �7. maja 1937 v Žab ji 
vasi v No vem me stu. Os nov no šo lo in po klic
no šo lo je obi sko val v No vem me stu, ob delu 
pa je kon čal Viš jo uprav no šo lo v Ljub lja ni 
leta 1975. Nje go va prva za po sli tev je bila na 
le ta liš ču v Preč ni, kjer se je spoz nal z le po ta
mi le tal ske ga špor ta. Ob tem je spoz nal tudi 
svo jo že no Maj do, s ka te ro sta se leta 196� 
po ro či la in še isto leto do bi la sina Mit jo. Tako 
kot je bil Adolf pre žet z lju bez ni jo do zrač
ne ga le te nja sta bila temu špor tu pre da na 

Pred mno gi mi leti se je za po sli la v na ši bol
ni šni ci, na in ter nem od del ku in prav tu se 
je nje na živ ljenj ska pot tudi kon ča la. Bila je 
ena ti stih me di cin skih se ster, ki so so de lo va
le pri ob li ko va nju in ter ne ga od del ka in us ta
no vi tvi in ter ne in ten ziv ne nege. Spo mi nja li 
se je bomo kot me di cin ske se stre z ve li ko 
zna nja, od go vor no sti, vo lje in ener gi je. Vse 
to je zna la pre na ša ti na dru ge in tako smo 
po sta li do ber ko lek tiv. Ko li ko le pih, ve se lih 
in za bav nih tre nut kov smo pre ži ve li sku paj v 
dol gih no čeh noč ne iz me ne… Bili pa so tudi 
tre nut ki ža lo sti, ne mo či in neus pe ha, ob ka
te rih je zna la Vida ved no naj ti pra vo be se do 
to laž be, vzpod bu de…Bila nam je so de lav ka 
in pri ja te lji ca. Nau či la nas je biti po no sna na 
svo je delo, na po klic me di cin ske se stre, ki ji 
je ve li ko po me nil. Ved no je bila pol na idej, pa 
če je bilo po treb no ure di ti kak šno teh nič no 
za de vo, sku ha ti do bro ko si lo ali pa »uš pi či ti« 
kak šno neum nost.

Rada je za ha ja la v rod no Belo kra ji no, od ko der se je 
pre se li la v Novo me sto, kjer se je po ro či la in si us tva
ri la dru ži no. Nje no živ ljenj sko po slans tvo je na re di lo 
glo bok vtis na nje no hčer ko, ki se je po da la po nje nih 
sto pi njah in po sta la me di cin ska se stra.

Leta so mi ne va la in leta 1995 se je upo ko ji la, ker ji 
zdrav je ni več slu ži lo. Pre se ne ti la jo je za hrbt na bo le
zen, ki je po ča si, a vztraj no na če nja la nje no telo in du
šo. V zad njih le tih smo se vi de va li, a žal le ob bol niš ki 
po ste lji, ka mor jo je bo le zen pri kle ni la. Na zad nje smo 
jo spre je li na bo žič ni dan in praz ni ke je pre ži ve la v na
ši druž bi. Žal pa nas je 04. ja nuar ja zju traj pre se ne ti la 
no vi ca, da nas je Vida za ved no za pu sti la. 

Nje na živ ljenj ska pot se je kon ča la tam, kjer se je 
pred mno gi mi leti pol na ener gi je pr vič sre ča la z 
nami, zdaj pa je utru je na zas pa la za ved no. Ver ja me
mo, da je tam da leč naš la svoj mir, a v na ših sr cih bo 
ži ve la na prej.

So de lav ci in ter ne ga od del ka

(1948 – 2008)
Vida Pa vlič

tudi že na in sin.

Ve či na svo je de lov ne ka rie re je bil Adolf pre dan sin
di kal ne mu delu. Za po slen je bil na šte vil nih vo dil nih 
funk ci jah na ob čin skem in re pub liš kem sin di ka tu, 
ter na Ob či ni Novo me sto. Leta 1980 se je za po slil 
v Splo šni bol ni šni ci Novo me sto na de lov nem me
stu po moč ni ka di rek tor ja bol ni šni ce. Po za klju če nih 
dveh man da tih dela, se je 30.1�.1991 upo ko jil.

Na le ta liš ču v Preč ni in v Pre les ju je na šel svoj dru gi 
dom. Mno ge mla de, želj ne le te nja, je učil tega pre
le pe ga špor ta.

Kot izred ni lju bi telj smu ča nja je bil de ja ven tudi v 
Smu čar skem druš tvu Rog, kot vod ja smu čar skih sod
ni kov in ak ti ven or ga ni za tor in ude le že nec vseh tek
mo vanj v klu bu.

Adolf je imel od prt, so cia li zi ran, skraj no ne se bi čen 
zna čaj, ved no pri prav ljen spre je ti funk ci je splo šne
ga po me na. So dil je med ti ste, ki so prev ze te ob vez
no sti iz pol nje va li us pe šno in od go vor no. 

Kma lu po upo ko ji tvi je bil po bud nik za us ta no vi tev 
Druš tva upo ko jen cev Splo šne bol ni šni ce Novo me
sto, ka te re mu je dal neiz bri sen pris pe vek. V druš tvu 
je ne kaj let oprav ljal na lo ge po moč ni ka pred sed
ni ka druš tva in bil ne po greš ljiv pri raz lič nih de jav
no stih, zato je z nje go vim od ho dom os ta la ve li ka 
praz ni na.

Pa ven dar le nje go vo delo, nje go va pre da nost, nje
gov od nos do so lju di in do pri ja te ljev je ti sto, s či mer 
nam bo za ved no os tal v spo mi nu.

Mira Re telj

kadrovske novice
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PRVO LETO CENTRALNEGA 
OPERACIJSKEGA BLOKA (COB-a)
Mar je ta Ber ko pec Dne vi dro benc lja jo

z no ži ca mi od ena do se dem
in pri cap lja jo v Te den.

Ted ni co pa ta jo
v co pat kih do če tr te vasi,

prav do vrat, kjer se Me sec
rodi.

Me se ci hi ti jo
v če velj cih k dva naj sti oba li,

da bodo sveč ko Letu priž ga li... 
(B.Š: Žmavc)

Ljud je v svo jem živ lje nju praz nu je mo 
raz lič ne ob let ni ce. Prvi rojst ni dan ima 

med nji mi po seb no me sto. Če smo ime li 
sre čo nas nanj spo mi nja sli ka malč ka s 
tor to, ki jo kra si prva sveč ka. Prvo sveč ko 
smo os me ga ja nuar ja le tos upih ni li tudi 
v COBu. Ker pa brez go stov ni pra ve ga 
praz no va nja smo raz po sla li tudi va bi la. 
Pri jaz no so se va bi lu od zva li di rek to ri ca 
in glav na me di cin ska se stra bol ni šni ce, sa
mo stoj na stro kov na so de lav ka za po droč je 
pro jekt ne ga dela, gl.med.ses. ste ri li za ci je, 
od go vor na sa ni tar na ing. za bol ni šnič no 
hi gie no in me di cin ske se stre ane ste zio loš
ke ga od del ka.

Te melj ni ka men za ta del bol ni šni ce je 
bil po lo žen že leta 1991. Prva faza iz grad
nje je bila do kon ča na leta 1997 s 
pre se li tvi jo po rod ni šni ce in 
ORL od del ka. Po tem se 
je za če lo ob dob je raz
lič nih raz pi sov, naj prej 
za grad be noobrt niš ka 
dela, za na ba vo me di
cin ske in ne me di cin ske 
opre me in naj bolj od me
ven za na ba vo ope ra cij skih 
miz. Mi mo gre de je mi ni lo de
set let. �4. no vem bra �006 pa 
smo le do ča ka li urad no ot vo ri
tev cen tral ne ga ope ra cij ske ga 

blo ka (COBa). Po 
od ho du mi ni stra 
smo za če li s se li tvi
jo in 8.ja nuar ja �007 
za be le ži li kot prvi 
dan de lo va nja. Čas 
od urad ne ot vo ri
tve do za go na se je 
ne ko li ko po dalj šal 
za ra di iz va ja nja do
dat ne ga pro gra ma 
in bo žič nono vo let
nih praz ni kov.

Pro jekt na sku pi na 
se je ob li ko va la že 
leta �005 in z njo 
je za če la na sta ja ti 

tudi pro jekt na na lo ga Or ga ni za ci ja dela 
v COBu. Ker se v Slo ve ni ji zelo radi zgle
du je mo po Skan di na vi ji po go sto sli ši mo 
na še po li ti ke in tudi gos po dars tve ni ke 
go vo ri ti o skan di nav skem mo de lu. Ide ja 
o skan di nav skem mo de lu, kjer ima jo vse 
na tanč no de fi  ni ra no in na čr to va no, kjer 
vla da prav ni red in po slov na dis ci pli na, je 
priš la tudi na ope ra tiv ne se stan ke na še pro
jekt ne sku pi ne. De cem bra �006 je ela bo rat 
do bil konč no po do bo in pred stav lja pod
la go za de lo va nje COBa. De lo va nje mimo 
za pi sa nih do lo čil ni mo go če, ozi ro ma naj 
ne bi bilo mo go če.

1. ORGANIZACIJA 
DELA V 
CENTRALNEM 
OPERACIJSKEM 
BLOKU (COB)

COB je sa mo stoj ni od de lek bol ni šni ce, ki 
iz va ja sto ri tve za po tre be ki rurš ke ga in 
gi ne ko loš kopo rod niš ke ga od del ka. V ok
vi ru COBa de lu je šest ope ra cij skih sob. 
Sep tič na ope ra cij ska soba je di slo ci ra na 
eno ta, ki stroš kov no in ka drov sko de lu je 
v ok vi ru COBa. Ka drov sko pa COB po kri
va tudi ope ra cij sko sobo v po rod nem 
blo ku.

1.1.Opis funk ci je pro sto rov
Kon cept treh ob mo čij (ne či ste, či ste in ste
ril ne cone), ter eno smer ne poti za go tav
lja jo ob vla do va nje asep se, ki pred stav lja 
te melj dela v ope ra cij ski sobi (OPS).

1.1.1.Ob moč je brez ome ji tev ali 
ne či sto ob moč je

Do vo ljen je vstop v oseb ni ali de lov ni ob
le ki. Poti vsto pa nja in iz sto pa nja se lah ko 
kri ža jo. V to ob moč je je do vo ljen vstop 
oseb ju iz os ta lih od del kov, bol ni kom in 

Praznovanje prvega rojstnega dne.

Prva svečka.
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pred stav ni kom. V ne či stem ob moč ju so 
na sled nji pro sto ri:
  nad zor vho da v COB,
 sa ni ta ri je,
 pro stor za ča ka nje bol ni kov na spre jem 

v COB,
 hod nik za trans port bol ni kov do elek

trič ne pre la gal ne mize, ki pred stav lja 
mejo med ne či sto in či sto cono,

 pro stor za spre jem ma te ria la iz le kar ne,
 pro stor za od voz od pad kov in pe ri la,
 ne či sta fi l tra za vstop oseb ja v COB,
 soba gl.med.ses.COBa in de žur ni sobi

1.1.2. Ob moč je z del ni mi ome ji tva
mi ali či sto ob moč je

Či sto ob moč je do vo lju je vstop le sko zi fi l
ter. Iz či ste ga hod ni ka vo di jo poti v:
 pro sto re za ane ste zio loš ko pri pra vo 

bol ni ka. Pro sto rov je 6, po eden pred 
vsa ko OPS.

 pro sto re za trans port bol ni kov iz OPS. Ti 
pro sto ri so tri je, za dve OPS en pro stor.

 sub ste ri li za ci ja. Ti pro sto ri so tri je. 
Eden je oprem ljen z av to kla vom, za 
po tre be prio ri tet ne ga re pro ce si ra nja
in štru men tov.

 pro stor za od mor oseb ja in pro to ko le 

1.1.3. Ob moč je z ome ji tva mi ali ste
ril no ob moč je

V ste ril nem ob moč ju so na sled nji pro sto ri: 
 pro sto ri za ki rurš ko umi va nje. Iz či ste

ga hod ni ka je vstop v šest stan dard no 
oprem lje nih umi val nic.

 ope ra cij ske sobe. V COBu je šest ope ra cij
skih sob, ki so si cer poi me no va ne gle de 
na spe ci fi č nost ope ra tiv nih in ter ven cij 
(trav ma to loš koor to ped ska, pla stič na, žil
na, ab do mi nal na, uro loš ka in gi ne ko loš

ka), ven dar o nji ho vi upo ra bi od lo ča ta nuj
nost ope ra tiv ne ga po se ga in mak si mal na 
iz ko riš če nost pro sto rov. Ope ra cij ske sobe 
so pra vi lo ma praz ne, vsa mo bil na opre ma 
sto ji na ste ril nem hod ni ku in se za pe lje v 
OPS pred za čet kom dela.

 ste ril ni hod nik z za lo ga mi ste ril ne ga 
ma te ria la in in stru men ta ri ja. 

1.2.Pot oseb ja
Oseb je vsto pa v ne či sto ob moč je COBa 
sko zi vra ta, ki se od pi ra jo s po moč jo kar ti
ce za re gi stra ci jo de lov ne ga ča sa. V za pr ti 
del COBa pa oseb je vsto pa pre ko fi l tra. 
Oba fi l tra, moš ki in žen ski, ima ta ne či sti in 
či sti del. Na me nje na sta vzdr že va nju asep
tič nih po go jev dela v či stem in ste ril nem 
ob moč ju COBa. V ne či stem delu oseb je v 
oma ri co od lo ži de lov no ob le ko in obu va
lo in pre ko rde če čr te pre sto pi v či sti del 
fi l tra. Tu se ob le če v ze le ni kom plet, obu je 
no ga vi ce in co kle, si na tak ne kapo in ma
sko in si raz ku ži roke po zna nih stan dar dih. 
Sa ni ta ri je so v ne či stem delu fi l tra. Sle di 
vstop v či sti del COBa. Vra ta v či sto cono 
so ure je na tako, da se od pi ra jo samo s stra
ni či ste ga fi l tra. Oseb je, ki za puš ča COB, gre 
lah ko le sko zi vra ta, ki vo di jo v ne či sti del 
fi l tra, tudi tu obrat ne poti ni. 

1.3. Pot bol ni ka

1.3.1. Spre jem bol ni ka v COB

Kli ca nje bol ni kov v COB opra vi zdravs tve
ni teh nik (ZT) iz nad zor ne sobe. Za os no vo 
mu slu ži dnev ni raz pis ope ra cij, fl ek si bil
no pa mora upo šte va ti tudi vse dnev ne 
spre mem be. Bol ni ka z vso do ku men ta ci jo 
pri pe lje trans port na služ ba do pre la gal
ne mize, kjer se bol ni ka po kri je s to plo 
rju ho, sle če in lase zaš či ti s kapo. Bol ni ki, 

ki v COB pri de jo peš se sle če jo v pro sto ru 
ob nad zo ru vho da. Po kri te ga bol ni ka se 
po tem z vo zič kom pre pe lje do pre la gal ne 
mize. Če je po treb no pri tem delu po ma
ga ta bol ni čar in ZT iz kon tro le vho da. ZT 
pre ve ri iden ti fi  ka ci jo bol ni ka in za be le ži 
v ra ču nal nik vr sto ope ra ci je, ope ra cij sko 
sobo kjer bo bol nik ope ri ran, ope ra ter ja 
in čas pri ho da bol ni ka v COB. Os ta le ča se, 
ki so ve za ni na ane ste zi jo in samo ope ra
ci jo v ra ču nal nik za be le ži ane ste zio loš ka 
ozi ro ma ki rurš ka eki pa.

1.3.2. Spre jem bol ni ka v ope ra cij
sko sobo

Bol nik se na ope ra cij ski ploš či s trans por ter
jem pre pe lje v pri prav ljal ni co. Po iden ti fi  ka ci ji 
bol ni ka in pre gle du bol ni ko ve do ku men ta ci
je ane ste zio loš ki tim zač ne z ane ste zio loš ko 
pri pra vo bol ni ka na ope ra ci jo. Iz pri prav ljal
ni ce se bol nik pre pe lje v ope ra cij sko sobo, 
kjer se ope ra cij ska ploš ča na me sti na ste ber, 
trans por ter pa se od stra ni.  

1.3.3.Pot bol ni ka iz COBa

Po kon ča ni ope ra ci ji se ope ra cij sko ploš čo iz 
ste bra na me sti na trans por ter in se bol ni ka 
sko zi pro stor za od voz bol ni kov iz OPS od pe
lje v pre bu je val ni co. Bol ni ke, ki so ope ri ra ni 
v lo kal ni ane ste zi ji in bol ni ke, ki gre do po 
ope ra ci ji na od de lek in ten ziv ne te ra pi je ali 
in ten ziv ne nege se iz ope ra cij ske sobe pri
pe lje do rde če čr te pri pre bu je val ni ci, kjer 
se ga pre lo ži na nje go vo po ste ljo.

1.4. Pot ma te ria lov

1.4.1.Le kar na

Iz le kar ne trans port na služ ba pri pe lje ma te
rial v pro stor za spre jem ma te ria la. Bol ni čar 
iz ne či ste cone od stra ni zu na njo em ba la žo 
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in ma te rial pre ko pre daj ne ga okna poda 
ZT, ki ma te rial zlo ži v oma re v či stem hod
ni ku ozi ro ma ste ril nem hod ni ku. 

1.4.2. Či sto ope ra cij sko pe ri lo in 
fi l ter ob le ka

Iz pral ni ce trans port na služ ba pri pe lje ope
ra cij sko pe ri lo. Bol ni čar iz ne či ste cone ga 
zlo ži v grel no oma ro ob pre la gal ni mizi, 
ne kaj pa ga pre ko pre daj ne ga okna poda 
bol ni čar ju v či sti coni. Fil ter ob le ko bol ni
čar zlo ži v či sti del fi l tra.

1.4.3. Uma za no pe ri lo, od pad ki in 
tkiv ni vzor ci

Vreč ke z uma za nim pe ri lom in od pad ki 
se iz vseh pro sto rov zbi ra jo v pro sto ru za 
od voz od pad kov. V pro sto ru je tudi hla dil
nik za pre pa ra te in tkiv ne vzor ce. Pro stor 
je z rde čo čr to lo čen na či sti in ne či sti del. 
V ne či stem delu sta vo zič ka za uma za no 
pe ri lo in od pad ke, v ka te ra bol ni čar iz či
ste cone vr že za ve za ne vre če. In fek tiv ni 

od pad ki se zbi ra jo lo če no v po seb nem 
kon tej ner ju. 

1.5.Pot in štru men tov

1.5.1.Pot upo rab lje nih 
in štru men tov

Po kon ča ni ope ra ci ji ope ra cij ska me di cin
ska se stra uma za ne in štru men te zlo ži na zaj 
v mre žo. Ce lot no mre žo pre šte je. Mre žo po
sta vi v za boj nik, v ka te re ga doda tudi svoj 
ko va nec. S ko van cem po tr ju je, da je mre ža 
pre šte ta in šte vilč no us tre za sez na mu. Vse 
os tre pred me te (skal pe li, Wat zon no ži, no ži 
za der ma tom) od stra ni z dr žal. Za boj nik po
kri je s po kro vom in ga z vo zič kom od pe lje 
do dvi ga la za pre voz uma za nih in štru men
tov. Upo rab lje ne igle in skal pe le pos pra vi 
v kon tej ner za upo rab lje ne igle, ki sto ji pri 
dvi ga lu za pre voz uma za nih in štru men tov. 
Kon tej ner z upo rab lje ni mi ig la mi bol ni čar 
po kon ča nem ope ra tiv nem pro gra mu od
lo ži v za boj nik za in fek tiv ne od pad ke v 

pro sto ru za od voz ma te ria la. Ves od stra
njen os teo sin tet ski ma te rial, po rab lje ne 
sta pler je, en do kli pe, en do pri je mal ke, na
stav ke za she ver, vapr,... se oz na či z na pi
som ZA UNIČENJE in se jih z dvi ga lom za 
pre voz uma za nih in štru men tov poš lje v 
cen tral no ste ri li za ci jo. Vo zi ček s ka te rim se 
pri pe lje uma za ne in štru men te do dvi ga la 
se pu sti pred ter mo de zin fek cij sko ko mo ro, 
kjer ga bol ni čar oči sti. Očiš čen vo zi ček bol
ni čar od pe lje sko zi sub ste ri li za ci jo v ste ril ni 
hod nik, da se ga lah ko po nov no upo ra bi. 
Ves in štru men ta rij, ki se poš lje v cen tral no 
ste ri li za ci jo, ope ra cij ska me di cin ska se stra 
z elek tron sko na ro čil ni co na ro či v cen tral ni 
ste ri li za ci ji. In štru men ti se iz cen tral ne ste
ri li za ci je vr ne jo v COB v treh urah. V COBu 
se re pro ce si ra samo in štru men ta rij, za ka te
re ga se pred vi de va, da bo upo rab ljen prej 
kot v treh urah in ga zato ni mož no re pro ce
si ra ti pre ko cen tral ne ste ri li za ci je.
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1.5.2.Pot ste ril nih in štru men tov

Cen tral na ste ri li za ci ja po ši lja ste ri len in štru
men ta rij v COB pre ko dvi ga la za pre voz ste
ril nih in štru men tov, ki se na ha ja v ste ril nem 
hod ni ku. Zdravs tve ni teh nik iz sub ste ri li za ci
je in štru men ta rij prev za me, kon tro li ra oprem
lje nost za boj ni ka s šte vil ko šar že, da tu mom 
ste ri li za ci je, plom bo in in di ka tor jem ste ril no
sti. Za boj ni ke zlo ži na po li ce za za boj ni ke v 
ste ril nem hod ni ku, gle de na ope ra cij sko dvo
ra no. In štru men ta rij, ki iz cen tral ne ste ri li za ci
je pri ha ja v COB v po pol dan skem ča su zlo ži ta 
de žur ni ope ra cij ski me di cin ski se stri. 

2. KADROVSKA 
STRUKTURA COB-a 

Vods tve no struk tu ro COBa se stav lja ta pred
stoj nik COBa in glav na me di cin ska se stra 
COBa. Od go vor ne ope ra cij ske me di cin ske 
se stre skr bi jo za za lo go spe cial nih ma te ria
lov in sez na nja jo ko lek tiv z no vost mi v po sa
mez nih stro kah, en krat te den sko se sre ču je jo 
na ope ra tiv nih se stan kih. Team ope ra cij skih 
me di cin skih se ster se stav lja 19 me di cin skih 
se ster, ki so te den sko raz po re je ne gle de na 
ope ra tiv ni pro gram. De žur no služ bo po kri va
ta dve pri sot ni ope ra cij ski me di cin ski se stri in 
ena, ki je v pri prav lje no sti. Team zdravs tve nih 
teh ni kov (ZT) se stav lja jo štir je ZT in mav čar, 
ki je v trav ma to loš koor to ped sko ope ra cij
ski sobi. ZT de la jo samo v do pol dan skem 
ča su v nad zo ru vho da, sub ste ri li za ci ji in na 
spre je mu ma te ria la. Ope ra cij skih strež nic oz. 
bol ni čar jev je 13 in oprav lja jo dela in na lo ge, 
vključ no z dnev nim čiš če njem, v vseh treh 
co nah COBa, Raz po re je ni so v triiz men sko 
delo. Ge ne ral na čiš če nja iz va ja či stil ni ser vis 
en krat te den sko.

Eno leto ni dol ga doba, pa ven dar do volj 
za re sno oce no, da se ozre mo na zaj, ana li
zi ra mo in raz mi sli mo kako na prej. Opa zi li 
smo pred no sti in po manj klji vo sti, ki jih je 
pri ne sla se li tev v nove pro sto re.

Naj na šte jem naj prej pred no sti:

De la mo v so dob no oprem lje nih pro sto rih. 
Ope ra cij ske sobe so praz ne. Vse po treb no 
za ope ra ci jo se v ope ra cij sko sobo pri pe lje 
na vo zič kih. V ope ra cij ski je samo ste kle na 
oma ra za ši val ni ma te rial. Pri ve či ni ope ra
cij upo rab lja mo ma te ria le za 1x upo ra bo za 
pre kri va nje ope ra tiv ne ga po lja. Prav tako 
upo rab lja mo plaš če za 1x upo ra bo. Sko raj 
ves in štru men ta rij je v za boj ni kih. Re pro ce si
ra nje in štru men tov po te ka pre ko cen tral ne 
ste ri li za ci je in je kljub za čet nim te ža vam po
sta lo us ta lje na prak sa. Vsa zu na nja em ba la
ža ma te ria lov, se od stra ni pred vsto pom v 
COB. Ma te ria li v COB vsto pa jo pre ko okna.

V tem letu smo go sti li kar ne kaj zdrav ni
kov iz dru gih slo ven skih bol ni šnic in vsi so 
poh va li li na šo opre mo in po go je v ka te rih 
de la mo. Ok to bra smo so de lo va li kot soor
ga ni za tor ji med na rod ne ga ar tro skop ske ga 
kon gre sa. V treh dneh so priz na ni do ma či 
in tuji ki rur gi opra vi li de vet ope ra cij. Za so
de lo va nje smo pre je li same poh va le.  

Opa zi li smo tudi po manj klji vo sti:

Z de lo va njem ope ra cij skih miz ima mo 
še ved no te ža ve. Kljub te den ske mu pla
ni ra nju ope ra cij in ko rek ci jah dnev ne ga 
pro gra ma še ved no pri ha ja do raz ha ja nja 
med na čr to va ni mi in de jan sko iz ve de ni
mi ope ra ci ja mi. Ope ra tiv ni pro gra mi se 
v več ope ra cij skih za če nja jo po osmi uri 
in se po go sto po teg ne jo pre ko tret je ure. 
Zdravs tve ni teh nik na por ti je obre me njen 
iz ključ no z ad mi ni stra tiv nim de lom in ne 
uteg ne so de lo va ti pri spre je mu bol ni ka 

in pre ve ri ti vso nje go vo do ku men ta ci jo 
ter oce ni ti ali je us trez no pri prav ljen na 
ope ra ci jo. Prob lem pred stav lja di slo ka ci ja 
sep tič ne ope ra cij ske, ki jo ka drov sko in ma
te rial no po kri va COB. V zad njem ča su se 
uk var ja mo tudi s ka drov sko prob le ma ti ko. 
Za ra di pre majh ne ga šte vi la oseb ja pri ha ja 
do preo bre me nje no sti, sla be vo lje, iz go re
lo sti, bol niš kih sta le žev in po sle dič no tudi 
za puš ča nja COBa.

Ima mo pa tudi na čr te:

Prio ri tet na na lo ga je ra cio na li za ci ja stroš
kov. Pri prav lja mo stro kov ne stan dar de za 
na čr to va ne ope ra ci je. V pri hod no sti na čr
tu je mo ra ču nal niš ko sle de nje ma te ria lov 
in in štru men tov. Tako bo mo žen na tan čen 
vpo gled v sta nje za log, do bi li bomo pre
gled in izra čun po rab lje ne ga ma te ria la 
na po sa mez ne ga bol ni ka. S stroš kov nim 
ob vla do va njem že li mo do se či po zi tiv no 
po slo va nje od del ka. 

Pri prav lja se reor ga ni za ci ja sep tič ne ope
ra cij ske, ki jo bo apri la prev ze la ki rurš ka 
am bu lan ta.

Naj vam za ko nec po vem za kaj skan
di nav ski mo del pri nas še ni za ži vel 
ozi ro ma Za kaj Fin ci le ti jo dlje?

Za Fin ce so sve te tri stva ri: je zik, izo braz
ba in spo što va nje za ko nov. In rav no pri 
tem zad njem nam naj več krat spod le ti, saj 
na pi sa na pra vi la ve lja jo za vse, le vsak po
sa mez nik si jih zase in ter pre ti ra po svo je. 
Zato bomo tudi v COBu v No vem me stu 
po tre bo va li še kar ne kaj ča sa, da bo vse 
po te ka lo tako, kot je za pi sa no v pro jekt ni 
na lo gi.

Vir: Or ga ni za ci ja dela v cen tral nem ope ra cij skem 

blo ku, Splo šna bol ni šni ca Novo me sto, �006.
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Pa pež Be ne dikt XVI. je tudi to krat na pi sal 
po sla ni co, v ka te ri je pred sta vil iz bra no 

témo »Ev ha ri sti ja, Lurd in pa sto ral na os kr
ba bol ni kov«; po ve zal jo je s sto pet de se
to ob let ni co pri ka zo vanj Brez ma dež ne 
v Lur du in z ob ha ja njem Ev ha ri stič ne ga 
kon gre sa v Que becu v Ka na di; ob tem je 
pou da ril: »Takó se nam po nu ja po seb na 
ugod nost za pre mi slek o te sni po ve za no sti 
med ev ha ri stič no skriv nost jo, vlo go Ma ri
je v odre šenj skem na čr tu in re snič nost jo 
člo veš ke bo le či ne in trp lje nja.« V pa pe že vi 
po sla ni ci je ve li ko du hov nih bi se rov – naj 
prib li žam tele: »Ma ri ja trpi s preiz ku ša ni
mi, z nji mi upa in je nji ho va to laž ba, ko 
jih pod pi ra s svo jo ma te rin sko po moč jo. 
* Ka dar na ša ob čes tva ob ha ja jo Ev ha ri sti
jo, se mo ra jo ved no bolj za ve da ti, da je 
Kri stu so va žr tev za vse in zato Ev ha ri sti ja 
pri ga nja vsa ko gar, ki vanj ve ru je, naj po sta
ne ‚pre lom lje ni kruh za dru ge‘. * Bo le či na, 
spre je ta z vero, po sta ne vra ta, da vsto pi mo 
v skriv nost Je zu so ve ga odre šil ne ga trp lje
nja in da dos pe mo z Njim v mir in sre čo 
nje go ve ga vsta je nja.«

V na ši kra jev ni Cerk vi, ko ob ha ja mo pa sto
ral no leto dru ži ne, smo le toš nji Sve tov ni 
dan bol ni kov us me ri li dru žin sko: »Dru ži na 
v soo če nju z bo lez ni jo«. Na rod ni vo di telj 
za pa sto ra lo zdrav ja dr. Jo že Štup ni kar je 
za pi sal: »Dru ži na, ki se znaj de v preiz kuš nji 

SVETOVNI DAN BOLNIKOV IN 
GODOVANJE V BOLNIŠNIČNI KAPELI

V po ne de ljek, 11. fe bruar ja 2008, na dan spo mi na Lurš ke 
Ma te re Bož je, smo praz no va li Sve tov ni dan bol ni kov, 
šest naj sti po vr sti.

bo lez ni, lah ko do živ lja ve li ke te ža ve … Naj
prej jim mo ra ta pri sluh ni ti druž ba in Cer
kev … Zato naj bi v letu dru ži ne is ka li nove 
in učin ko vi te ob li ke po mo či dru ži nam, ki 
se za ra di hude bo lez ni sre ču je jo s kri za mi 
in preiz kuš nja mi, tudi ver ski mi.«

V ozrač ju Sve tov ne ga dne va bol ni kov se je 
zai skri lo tudi »go do va nje« na še bol ni šnič
ne ka pe le, na sre do po Lurš ki Ma te ri Bož ji, 
ki je za vet ni ca. Uro pred praz nič no sve to 
ma šo je bila mo li tev ob čes tva za vso na šo 
bol ni šnič no skup nost in vse, ki so z nami 
po ve za ni.

Praz nič no sve to ma šo je da ro val bol niš ki 
žup nik msgr. Miro Šli bar, naš gost; z njim 
smo so ma še va li: žup nik na še žup ni je p. Si
mon Pe ter Ber lec, žup nik iz Sta re ga trga 
ob Kol pi g. Jo že Pa vla ko vič, ki je kon če val 
zdrav lje nje, in bol niš ki du hov nik. V ol tar
nem ob čes tvu smo bili zelo ve se li na še di
rek to ri ce gos pe Mire Re telj, ki je na za čet ku 
bo go služ ja lju bez ni vo poz dra vi la na še ga 
go sta in pou da ri la dra go cen de lež du hov
ne ga sprem lja nja na poti zdrav lje nja; prav 
tako sta nas raz ve se li li z nav zoč nost jo vod
ja splo šne služ be gos pa Bi ser ka Sim čič, ki je 
tudi soob li ko va la praz nič ni ve čer, in glav na 
se stra na še bol ni šni ce gos pa Zla ta Re bolj. 
Praz nič no ob čes tvo je bilo »obo ga te no«: 
bolníce in bol ni ki, oseb je, svoj ci, »pri ja te lji 

bol ni šnič ne ka pe le« iz na ših žup nij…

V na go vo ru je g. Miro Šli bar de lil z nami 
bo ga to iz kuš njo bol niš ke ga du hov ni ka in 
nas va bil k upa nju, k zau pa nju v bli ži no in 
pri proš njo Lurš ke Ma te re Bož je, h kre pi tvi 

p. Mar ko No vak, bol niš ki du hov nik

s Kru hom Živ lje nja in k pod po ri, ki jo daje 
za kra ment bol niš ke ga ma zi lje nja, k po ve
za no sti z bol ni mi in nji ho vi mi dru ži na mi, 
k ču te če mu slu že nju tr pe čim …

Po bo go služ ju nas je bol ni šnič no vods tvo 
po va bi lo k oku sne mu okrep či lu, ki ga je 
pri pra vi la na ša do bra ku hi nja. Dru že nje 
nas je še moč ne je po ve za lo – in to je dra
go ce no!

Ob skle pu se is kre no zah va lju jem vods tvu 
in oseb ju na še bol ni šni ce za na klo nje nost 
in go sto ljub je, po se bej gos pe ma Miri Re
telj za to plo be se do in Bi ser ki Sim čič za 
soob li ko va nje praz no va nja! Zah va lju jem 
se vsem nav zo čim za gra di tev ob čes tva 
– in ne na zad nje moji skup no sti bra tov, 
zla sti žup ni ku p. Si mo nu Pe tru, za za vet je 
in spod bu de v služ bi bol niš ke ga du hov ni
ka… Bog po vr ni!

Bli ža jo se ve li ko noč ni praz ni ki 
– VOŠČIM BLAGOSLOVLJENO, 

VESELO VELIKO NOČ!

MIR IN DOBRO!
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NOVI PROSTORI ODDELKA ZA 
ANESTEZIOLOGIJO
Ber nar da Hro vat

Za po sle ni na Od del ku za ane ste zio lo gi jo 
smo se v me se cu no vem bru se li li v nove 
bi val ne pro sto re. Dol ga leta, vse do se li tve 
v novi ope ra cij ski blok, smo bili raz tre se
ni po vsej ki rurš ki stav bi. Dve zdrav niš ki 
sobi, ki sta hkra ti slu ži li tudi kot de žur ni 
sobi in ena še kot pi sar na pred stoj ni ce od
del ka, sta bili v pr vem nad strop ju, po leg 
ne vro loš ke in der ma to loš ke am bu lan te, 
ena pa je bila v kle ti, po leg pa to lo gi je. 
Me di cin ske se stre smo svoj pro stor ime
le kar v ope ra cij skem blo ku, nas pro ti vrat 
v malo asep tič no ope ra cij sko. Ta pro stor 
je do pol dan slu žil tudi kot soba za re krea

Glav na medicinska se stra v pi sar ni.

ci jo za vse za po sle ne od del ka in kot pi sar
na glav ne se stre, v ča su de žurs tva pa kot 
de žur na soba za ane ste zij sko me di cin sko 
se stro.

Z za prt jem sta re ga ope ra cij ske ga blo ka 
smo za ča sno se str sko de žur no sobo do
bi li pred no vim ope ra cij skim blo kom, tri 
zdrav niš ke sobe pa v nek da njih pro sto rih 
ne vro loš ke am bu lan te. Med tem pa je po te
ka la preu re di tev pro sto rov ob po rod nem 
blo ku, ki so bili pr vot no 
na me nje ni in ten ziv ni 
negi no vo ro jenč kov, v 
bi val ne pro to re za naš 
od de lek. V me se cu no
vem bru, ko je bila pre
no va za klju če na, smo se 
pre se li li. V no vih, svet lih 
pro sto rih smo na enem 
me stu tako konč no vsi 
sku paj. Ima mo dve de
žur ni sobi – se str sko in 
zdrav niš ko, s pri pa da
jo či ma ko pal ni ca ma. 
Svo ji pi sar ni sta do bi li 
pred stoj ni ca in glav na 

me di cin ska se stra od del ka. Ima mo tudi 
tri nove zdrav niš ke sobe, v vsa ki so štir je 
ane ste zio lo gi, ter skup no se str sko sobo. Vsi 
pro sto ri, ra zen de žur nih sob so oprem lje ni 
z ra ču nal ni kom z do sto pom do in ter ne ta. 
Na ši bi val ni po go ji so se res zelo iz bolj ša
li, no vih pro sto rov smo ve se li in se v njih 
do bro po ču ti mo.

Naj ob tem po vem še, da so se nam s se
li tvi jo v novi ope ra cij ski blok pred le tom 
dni tudi de lov ni po go ji zelo iz bolj ša li. V 
sta rih pro sto rih smo ime li eno pri prav ljal
ni co za dve ali tri ope ra cij ske sobe, bol ni
ke smo vča sih na ane ste zi jo pri prav lja li kar 
na hod ni kih. V no vem ope ra cij skem blo ku 
ima vsa ka ope ra cij ska soba svoj pro stor za 
pri pra vo na ane ste zi jo, kjer lah ko vsa ke mu 
bol ni ku za go to vi mo za seb nost in se mu laž
je pos ve ti mo v ča su ne po sred ne pri pra ve 
na ane ste zi jo in ope ra tiv ni po seg. Hkra ti 
ima mo v vsa kem od teh pro sto rov tudi 
manj šo za lo go ma te ria la in me di ka men
tov. V ope ra cij skem blo ku ima mo še skla
diš če ter manj ši pro stor za re krea ci jo. 

Tako lah ko re čem, da so iz pol nje ni prav vsi 
zu na nji po go ji za us pe šnost in za do voljs
tvo pri delu. Vsi pa vemo, da zu na nji po go ji 
niso do volj. Ti sto, kar nam delo naj bolj olaj
ša ali pa ote ži, so na ši med se boj ni od no si. 
Lete pa gra di mo ali ru ši mo sami. 

V me se cu no vem bru, ko je 
bila pre no va za klju če na, 
smo se pre se li li. V no vih, 
svet lih pro sto rih smo na 
enem me stu tako konč no 
vsi sku paj.

Pred stoj ni ca v pi sar ni.
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Pri sami iz ved bi pro jek ta je nuj no po treb
na pod po ra lo kal ne skup no sti in po li ci je. 

Pred ča som so splo šno bol ni šni co Novo me
sto obi ska li pred stav ni ki vseh or ga ni za cij, ki 
so de lu je jo pri iz va ja nju pro jek ta in vods tvu 
bol ni šni ce pred sta vi li po men pro jek ta Prva 
vož nja, var na vož nja. Ker pro jekt že eno leto 
po te ka na po rod niš ko gi ne ko loš kem od
del ku bol ni ce Izo la, smo v bol ni šni ci Novo 
me sto rav no tako že le li pri sto pi ti k iz ved bi 
pro jek ta Prva vož nja, var na vož nja. 

Star ši so že zelo pou če ni o upo ra bi var nost
nih se de žev za va ren pre voz svo jih no vo ro
jen cev ka kor tudi sta rej ših otrok. Ven dar je še 
ved no ne kaj star šev, ki ne vedo, da je otro ke 
po treb no pe lja ti iz po rod ni šni ce, ka kor tudi 
na vseh po teh z av to mo bi lom, v za to na me
nje nem se de žu. Otro ka lah ko var no pre va ža
mo samo v us trez nem otroš kem var nost nem 
se de žu. Če do jenč ka pre va ža mo pri pe te ga v 
otroš kem se de žu, ki je tudi pra vil no na meš
čen v av to mo bi lu, kar za 70% zmanj ša mo tve
ga nje hu dih te le snih poš kodb ali celo smr ti 
v pri me ru pro met ne ne sre če. 

Tudi star šem, ki ni ma jo mož no sti na ba ve se
de ža za no vo ro jen ca je na me nje na ta ak ci ja. 
V ča su pro jek ta si bodo star ši lah ko iz po so di li 
otroš ki se dež že v po rod ni šni ci. Iz po so ja bo 
po te ka la kar se da pre pro sto. 

No sil ke pro jek ta v bol ni šni ci bodo me di
cin ske se stre ba bi ce v po rod ni sobi in me
di cin ske se stre na po rod niš kem od del ku. 
Za iz va ja nje pro gra ma se bodo do dat no 
izo bra zi le. Pred stav ni ki In šti tu ta za va ro
va nje zdrav ja in Sve ta za pre ven ti vo in 
vzgo jo v cest nem pro me tu bodo v me

se cu mar cu iz ved li izo bra že va nje me di
cin skih se ster na po rod niš kem od del ku. 
V ča su izo bra že va nja bodo po te ka le tudi 
de lav ni ce o pra vil ni na me sti tvi otroš ke ga 
se de ža v av to mo bil in o pra vil ni na me sti
tvi otro ka v se dež, ka kor tudi pra vil nem 
pri pe nja nju otrok. Mor da se vam bo zde lo 
ne ko li ko ne na vad no, da za na meš ča nje 
otro ka v otroš ki se dež po tre bu je mo do
dat no uče nje. Ver je mi te, da red ki med 
nami zna mo otro ka pra vil no na me sti ti v 
otroš ki se dež in ga pri pe ti.

Pro jekt Prva vož nja, var na vož nja je 
pro jekt In šti tu ta za va ro va nje zdrav-
ja in Sve ta za pre ven ti vo in vzgo jo 
v cest nem pro me tu v so de lo va nju 
s po nud ni kom var nost nih se de žev, 
pod jet jem Čen čo. 

PRVA  VOŽNJA, 
        VARNA  VOŽNJA

S tem, ko smo pri sto pi li k iz va ja nju pro jek ta 
Prva vož nja, var na vož nja že li mo tudi za po sle
ni v splo šni bol ni šni ci pris pe va ti k čim več ji 
var no sti na ših otrok v pro me tu. S svo jim zgle
dom in do sled nim upo šte va njem na vo dil, ki 
nam jih po sre du je jo vsi, ki se tru di jo za var
nost na ših otrok in nas sa mih, bomo pris pe
va li k zmanj ša nju tve ga nja za hude te le sne 
poš kod be ali celo smrt v pri me ru pro met ne 
ne sre če.

Kar se Ja ne zek nau či, to Ja ne zek zna – star 
slo ven ski pre go vor, ki še ved no zelo dr ži!

656565
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»Sa mo to si ljud je pri de la jo 
sami. Zato ker ne vi di jo dru-
gih lju di. Ko pa ne ke ga dne 
do biš oči, ki vi di jo lju di oko-
li sebe, in ko jim po nu diš 
po moč, nisi ni ko li več sam!«

Novoletno srečanje 
prostovoljcev Srednje 
zdravstvene in kemijske 
šole Novo mesto 
v SB Novo mesto

Me sec de cem ber je ved no poln dru ženj, 
sre čanj, za bav, itd. Men to ri ci pro sto volj ne
ga dela s stra ni šo le smo sku paj s koor di na
to ri co v SB Novo me sto gos po Jo ži co Re še
tič pri pra vi le no vo let no sre ča nje za na še 
mla de pro sto volj ce. Po va bi le smo vse pro
sto volj ce, teh je v le toš njem šol skem letu 
tri de set, vse men to ri ce od del kov, kjer po te
ka pro sto volj no delo, pred stav ni co Sred nje 
zdravs tve ne in ke mij ske šo le gos po Tino 

Ku kec, pred stav ni ka slo ven ske fi  lan tro pi
je za pro sto volj no delo v bol ni šni cah, ter 
glav no se stro SB Novo me sto gos po Zla to 
Re bolj in di rek to ri co SB Novo me sto gos po 
Miro Re telj. 

Za no vo let no sre ča nje smo okra si li sej no 
sobo pljuč ne ga in in fek cij ske ga od del ka. 
Pri pra vi li smo po go sti tev za vse ude le žen
ce in kra tek pro gram. Na za čet ku so nam 
gos pa Re še ti če va, gos pa Re bo lje va in 
gos pa Re te lje va za že le le vse lepo v letu, 
ki pri ha ja, pred vsem pa še ve li ko pri jet nih 
uric na pro sto volj nem delu. Pro sto volj ke 
so nam ob pri jet ni glas bi pre bra le prav lji
co Ču dež no ple ti vo, ki go vo ri o tem, kako 
lah ko še po se bej v teh praz nič nih dne vih 
po lep ša no čas osam lje nim lju dem že z pre

pro stim po go vo rom, to plo be se do. Prav lji
ca se za klju či z lepo mi sli jo: »Sa mo to si ljud
je pri de la jo sami. Zato ker ne vi di jo dru gih 
lju di. Ko pa ne ke ga dne do biš oči, ki vi di jo 
lju di oko li sebe, in ko jim po nu diš po moč, 
nisi ni ko li več sam!«

Upam, da bo pri hod nje še več mla dih sto
pa lo po sto pi njah na ših pro sto volj cev Sred
nje zdravs tve ne in ke mij ske šo le in bo med 
osam lje ne lju di v bol ni šni ci no si lo svo jo 
ra zi gra nost, ve se lje do živ lje nja, mla dost
niš ko za ljub lje nost in ra zi gra nost.

Glo ria Murn
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Na koncu pa nas je vse čakalo prav po
sebno presenečenje – obiskal nas je čisto 
pravi Božiček s polnim košem daril. Kot 
majhni otroci smo se ga razveselili in z 
njim zapeli nekaj pesmic o snegu, zimi, 
obdarovanju.

Po sladkem prigrizku in topli kavici smo 
se poslovili in si še enkrat zaželeli vse lepo 
v letu �008.

Prostovoljci pa nismo pozabili na paciente 
v SB Novo mesto. Praznično vzdušje smo 
jim pričarali z okrasitvijo večine oddelkov 
in posebnimi ročno izdelanimi voščilnica
mi z lepimi željami.

Mentorici se s prostovoljci zahvaljujeva SB 
Novo mesto za vso dosedanjo pomoč in gos
pe Jožici Rešetič, ki nas vodi in spodbuja.

Dedek Mraz ni pozabil
Težko smo čakali, kdaj nas bo obiskal dedek 
Mraz. Okrasili smo smrečico in igralnico, stene 
polepšali s svojimi izdelki ter napisali pisma. Že 
od jutra smo bili vznemirjeni. Velikokrat so se 
odprla vrata in vsi smo mislili, da bo zdaj zdaj 
vstopil dobri mož. Čas je počasi tekel. Končno 
se je prikazal na vratih. Vse je prijazno pozdravil. 
Potem se je napotil do vsakega otroka in ga po
vabil v igralnico. Ko smo bili vsi zbrani, je razdelil 
darila. Prav vsi smo bili zadovoljni: otroci, starši 
in osebje. Dedek Mraz se je poslovil z obljubo, 
da nas naslednje leto spet obišče.

Vsem, ki ste polepšali decembrske dneve bolnim 
otrokom, se najlepše zahvaljujemo.
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Poslovili smo se od starega in 
nazdravili novemu

Že tradicionalno smo se ledvični bolniki, 
naši sorodniki in prijatelji zbrali drugo 

soboto v januarju, da bi se poslovili od sta
rega in nazdravili novemu letu. Zbrali smo 
se v Vili Otočec, kjer smo že domači, njihovi 
kuharji in gostinci za nas vedno lepo in pri
jazno poskrbijo.

Da nas čaka vesel soboten večer, je dala 
slutiti polna dvorana nasmejanih, dobro 
razpoloženih, »nobel« oblečenih odraslih 
oseb in otrok, ki so se pridružili svojih star
šem. Praznično razpoloženje so dopolnili 
naši gosti, med njimi podžupan MO Novo 
mesto, Ivan Gril, člani iz sorodnega društva 
Zagreb, naši donatorji, taksisti, zdravstve
no osebje…

Večer so nam popestrili plesalci interesnih 
dejavnosti Društva upokojencev Novo me
sto, ki so samo za nas odplesali različne ple
se držav evropske skupnosti.

S pevskim nastopom nas je presenetil naš 
novi član Drago Roženbergar, ki je v somo
stojnem nastopu odpel dve pesmi iz svoje
ga repertuarja. Zaslužil si je buren aplavz 
in pohvalo za enkraten nastop.

Za živo glasbo je poskrbel ansambel z od
ličnima pevkama, ki sta pripravili plesno 
tekmovanje za osem naključno izbranih 
parov. Ti so se med seboj pomerili v raznih 
plesnih zvrsteh, največ domiselnosti, gibal
nega izražanja so potrebovali pri baletnem 
nastopu. Zmagala sta plesni mojster Alojz 

Vse v življenju mine, vse se spremeni, le prijateljstvo osta-
ne in živi do konca dni!

Hudelja iz Črnomlja in naša gostja Tanja 
Watz iz Zagreba, ki ji je ples očitno pisan 
na kožo.

Za smeh je poskrbela brhka, prebrisana, 
jezična in hudomušna »Fani«,»grčevska fraj
la«, ki je pripovedovala o svojem življenju 
na kmetih, o svojih možeh, saj je »pokopa
la« že tri »dedce«. Nič kaj žalostna ni bila 
videti, zato si je veselo zbirala plesalce in s 
»nagovarjanjem novih ženinov« zabavala 
prisotne.

Tekmovali so tudi otroci, ki jih je letos priš
lo na srečanje več kot običajno. Da se otro
ci vedno pridružijo staršem, je pri nas kar 
pravilo. Otroci na ta način starševo bolezen 
veliko lažje in bolj prijazno sprejmejo, pri
dobijo nove prijatelje med sovrstniki in sta
rejšimi. Tako otkriti in brez dlake na jeziku 
so lahko le otroci, zato so na vprašanja od
govarjali brez zadrege. Nagradili smo prav 
vsakega, čeprav si pohvale zaslužijo tako 
plesalci kot pevci. Največja zvezda večera 
je bila triletna Nuša Zupan, ki je nastopila 
kot samostojna pevka. 

Za srečelov so poskrbeli naši »večji« otroci, 
ki so v pičli uri razprodali vse srečke in raz
delili dobitke. Zgledno sodelovanje vseh 
generacij je vredno vse pohvale in prav 
to je tisto, kar nam v vodstvu društva daje 
voljo in energijo za nadaljnje delo. Zah
valili smo se številnim posameznikom, ki 
so v letu �007 obeležili naše programe,  

Zdravka Žižić, DLB Dolenjske

delovanje: prostovoljcem, gostiteljem po
hodov, športnikom, rekorderjem po številu 
zbranih srečk, donatorjem, društvom, s ka
terimi dobro sodelujemo, predavateljem, 
gostom… 

Rajanje smo zaključili v jutranjih urah, pri
jetno utrujeni in dobro razpoloženi, pol

ni vtisov in želja. 
Ena izmed skritih 
želja je tudi ta, da 
bi nam zdravje 
dobro služilo, da 
se znova kmalu  
dobimo. 
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RDEČI KRIŽ je najstarejša humanitarna 
organizacija v Sloveniji. Njeni začetki se
gajo v leto 1863. Preživerla je nekaj vzpo
nov in padcev. Deluje zato, da pomaga 
najbolj ogroženim. Zagotavlja pomoč ob 
naravnih in drugih nesrečah, izvaja nalo
ge in programe, ki pripomorejo k socialni 
urejenosti države, sistemu zaščite in re
ševanja. Njene naloge so krvodajalske 
akcije, ki jih organizira že od leta 1953 
(kri daruje 5% prebivalcev), prva pomoč, 
ukrepanje ob nesrečah, socialna dejav
nost, varovanje in krepitev zdravja, pro
stovoljci in mladi, širjenje znanj, letova
nje in okrevanje, pridobivanje sredstev, 
Evropska kampanja o varnosti v cestnem 
prometu, mednarodno sodelovanje in 
informativna dejavnost.

Vse organizacije RDEČEGA KRIŽA 
vključujejo v svoje vrste tudi pro
stovoljce, ki delujejo v svojih kra
jevnih skupnostih. Pridobivanje 
prostovoljcev poteka v sodelova
nju z osnovnimi, srednjimi in vi
sokimi šolami preko vključevanja 
v programe in projekte Rdečega 
križa.

PROSTOVOLJSTVO ima vse več
ji pomen za razvoj in prihodnost 
družbe. Z njim se izboljšuje kako
vost življenja pri delu z ljudmi in 
za ljudi. Prostovoljci dajejo svoj 
čas, svoje sposobnosti in svoja 
znanja, predvsem pa izkušnje, 
brez pričakovane materialne kori
sti, prav zato, da bi tudi drugi ime
li več. Prostovoljci so lahko vsi: 
otroci, mladostniki, odrasli,sta
rejši, zaposleni in nezaposleni. 
Pomagajo vsem pomoči potreb
nim, ne glede na vero, raso, spol, 
narodno pripadnost in politično 
ali drugo prepričanje. Predvsem 
mladi v tej obliki dela preživljajo 
svoj prosti čas, nabirajo delovne 
in življenjske izkušnje. Prosto
voljstvo pri nas še ni dovolj 
prepoznavno.

Tako tudi Območno združenje 
Rdečega križa Novo mesto vklju

RDEČI KRIŽ in PROSTOVOLJCI
čuje v svoje vrste prosrovoljce. Kar lepo 
število prostovoljcev je tudi iz Splošne 
bolnišnice Novo mesto in skupaj s prosto
voljci krajevnih organizacij Območnega 
združenja Rdečega križa Novo mesto, je 
potekalo srečanje s prostovoljci Rdeče
ga križa mesta Ljubljane v soboto 08.de
cembra 2007.

Območno združenje Rdečega križa Novo 
mesto vključuje v svoje vrste prostovoljce 
občin: Mestne občine Novo mesto, Dolenj
ske Toplice, Šmarješke Toplice, Škocjan, 
Šentjernej, Straža, Žužemberk in Mirna 
peč.

V jutranjih urah smo se zbrali na posta
jališču pred Tušem. Pot nas je vodila v 
prestolnico in to prav na ljubljanski grad. 
Ob vodenju in ogledu gradu smo spozna

li zgodovino naše prestolnice. Povzpeli 
smo se na razgledni stop, kjer se je od
prl lep pogled na Kamniške in Savinjske 
alpe ter na samo mesto. Vsak je iskal 
znane zgradbe v Ljubljani in po ogledu 
virtualnega muzeja smo se z vzpenjačo 
spustili v podnožje gradu. Preko tržnice, 
ki utripa v prednovoletnem vzdušju, smo 
se napotili proti Kongresnemu trgu, kjer 
nas je že čakal prevoz in nato pot proti 
Viču. Tu se nahaja HUMANITARNI CEN
TER Območnega združenja Rdečega 
križa Ljubljana. Sprejeli in pozdravili so 
nas prostovoljci mesta Ljubljane, gene
ralni sekretar Rdečega križa Slovenije g. 
Janez Pezelj ter ostali vodilni. Najbolj me 
je navdušilo priznanje g. Pezlja, da je bil 
Rdeči križ prvi, ki je priskočil na pomoč z 
denarnimi sredstvi v letošnjih poplavah 

v septembru, nismo pa bili pre
poznavni tako kot policija, ga
silci,civilna zaščita in drugi, ker 
nismo imeli oblačil ali priponk 
z znakom Rdečega križa. Zato 
naj majhno, a vidno zname
nje rdečega križa nosimo pri
peto kjer koli je to potrebno. 
Kot celota se moramo truditi, da 
vrnemo ugled Rdečemu križu, 
kar nam tudi uspeva, saj ugleda 
ni izgubila osnovna organizaci
ja temveč posameznik.

Po izmenjavi izkušenj, poro
čil o delu obeh strani smo se 
v popoldanskih urah vračali 
proti domu z novimi vtisi o 
delu RDEČEGA KRIŽA in delu 
PROSTOVOLJCEV.

Nekaj novega v Novem me
stu je RAZDELILNICA HRANE, 
na Cvelbarjevi �, kjer dobijo 
topel obrok brezdomci in so
cialno ogroženi, ki dobijo me
sečno napotnico na Centru 
za socialno delo. Odprta je 
med 11 in 13 uro. Otvoritev 
je bila 05.novembra �007. Tre
nutno hrano dobavljajo dona
torji: DSO, Adria d.o.o., Krka,  
Splošna bolnišnica. 

Cirila Gradišar
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PRVA NAGRADA ERSTE 
FUNDACIJE ODŠLA V BIH

Av strij ska or ga ni za ci ja 
Er ste Foun da tion, ki je 
ko nec lan ske ga leta pr-
vič raz pi sa la na gra do za 
naj bolj ino va tiv ne pro jek-
te na po droč ju so cial ne 
in te gra ci je v Sr bi ji, Bo sni 
in Her ce go vi ni, Hr vaš ki 
in Slo ve ni ji, je si no či v 
Na rod ni ga le ri ji v Ljub lja-
ni slav nost no raz gla si la 
zma go val ce. Prvo na gra-
do (20.000 €) je pre je la 
UG In fo hou se iz Sa ra je va 
Bi H, med dvaj set fi  na li-
stov pa so se uvr sti le tudi 
tri slo ven ske or ga ni za ci-
je, med nji mi Druš tvo za 
raz vi ja nje pro sto volj ne-
ga dela iz No ve ga me sta.

Tina Ci gler, koor di na tor ka pro jek tov, 041 636 404

Na pol tret jo uro dol gi pri re di tvi, ki jo je po
ve zo val med na rod no priz na ni srb ski igra
lec Miki Ma noj lo vi ć, je bilo pred stav lje nih 
vseh dvaj set (iz med 40� pro jek tov iz bra
nih) fi  na li stov. Vsem je bilo skup no to, da 
ima jo po se ben po men za in te gra ci jo na 
rob odri nje nih druž be nih sku pin in od pi
ra jo nove poti pri re še va nju so cial nih prob
le mov. Pr vih de set je bilo na gra je nih z de
nar no na gra do v skup ni vred no sti 85.000 
evrov, med nji mi tudi slo ven ska pro jek ta 
– ljub ljan ski Kra lji uli ce, prvi pou lič ni ča so
pis v Slo ve ni ji, ki ga us tvar ja jo iz ključ no 
brez dom ci, in Ve li ka igra ena kih mož no sti 
Druš tva mla din ski ceh. Druš tvo za raz vi
ja nje pro sto volj ne ga dela Novo me sto je 

za sed lo me sto v dru gi de se te ri ci, s tem 
pa že po sta lo us ta nov ni član ne for mal
ne ga zdru že nja ERSTE Fun da ci je z na zi
vom Mre ža iz jem nih pri me rov v so cial ni 
prak si, kar mu za go tav lja do bro me dij sko 
po zor nost ter do stop do mre že po ten cial
nih po kro vi te ljev in pod por ni kov.

Prvo na gra do so za pro jekt »Vo lon ti raj 
i kre di ti raj« pre je li pro sto volj ci iz Sa ra
je va, na dru go me sto so se s pro jek tom 
»Knjiž ni ca od pr tih vrat« uvr sti le Knjiž ni
ce gra da Za gre ba, tret je me sto pa sta si 
raz de li la Kiosk iz Beo gra da (Fo to graf ske 
de lav ni ce z mla di mi iz ve čet nič nih re gij) 
in Cen ter for Pro mo tion of Educ stion iz 
Fe ri za ja (Šo le šči ti jo do bro bit otrok). Po
seb no na gra do ži ri je v ob li ki 10dnev ne
ga obi ska na Du na ju je pre jel ko mi te za 
člo ve ko ve pra vi ce iz srb ske ga Le skov ca 
in nje gov us ta no vi telj Do bro sav Ne ši ć, 
na gra do po iz bo ru dvaj se tih fi  na li stov pa 
»Pri ja te lji ce« iz Tuz le za pro gram us po sab
lja nja in za po slo va nja žensk.

Druš tvo za raz vi ja nje pro sto volj ne ga 
dela Novo me sto se je pri ja vi lo s svo jim 
pro gra mom vklju če va nja et nič nih manj
šin, ki ži vi jo v No vem me stu (Romi, Boš
nja ki, Al ban ci, Srbi itd.) in ima jo za ra di 

pred sod kov ve čin ske ga pre bi vals tva te ža
ve z vklju če va njem, kar pov zro ča bre me 
so cial ne mu pro ra ču nu in hkra ti one mo
go ča raz voj ko he ziv ne druž be. Pro gram 
Ži ve ti sku paj že peto leto ce lost no na slav
lja vzro ke za iz klju če nost in nudi ak tiv no
sti za dvi go va nje rav ni zna nja, veš čin in 
sa mo za ve sti (opol no mo če nje), ak tiv no sti 
za utr je va nje last ne kul tur ne iden ti te te in 
ak tiv no sti za in for mi ra nje in oza veš ča nje 
ve čin ske ga pre bi vals tva. 

mi - vi - oni

Jo že Ko žar

DRUŠTVO ZA 
RAZVIJANJE 

PROSTOVOLJNEGA 
DELA 

PRIPRAVLJA:
Na grad ni li te rar ni na te čaj
Ob letu med kul tur ne ga dia lo ga (�008) in 
ob pod po ri Ura da vla de za ko mu ni ci ra nje 
vab lje ni k so de lo va nju na na grad nem li te
rar nem na te ča ju za naj bolj še proz no delo 
na temo „Pa sti in pred no sti več kul tur ne ga 
oko lja”.

Natečaj odprt: 
17. ja nuar – 17. ma rec 2008
 1. ka te go ri ja: di ja ki od 1. do 4. let ni ka 

sred nje šo le
 2. ka te go ri ja: štu dent je do �5. leta sta

ro sti
Do dat ne in for ma ci je: 
www.drpdnm.si/no vi ce

Otroš ki svet v BTC-ju 
(pro gram za ma rec)
Vsa ko so bo to od 10. do 13. ure, 
dvo ra na A
 1. 3. – Moj avto
 8. 3. – Ro ži ca za ma mi co
 15. 3. – Voš čil ni ca za ma te rin ski dan
 22. 3. – Bar vaj mo pir he
 29. 3. – Da ril na ko ša ri ca

Zim ski po čit niš ki pro gram v 
Otroš kem sve tu 
OTROŠKI SVET IGRE IN IGRAČ 

So bo ta, 23. 2. (10–13h): Punč ka 
 Sre da, 27. 2. (11–13h): Uje mi žo gi co

So bo ta, 1. 3. (10–13h): Moj avto

Pri re di tev ob sve tov nem 
dne vu Ro mov
Ne de lja, 6. april 2008, ob 16. uri 
Kul tur ni cen ter Ja ne za Tr di ne, Novo me sto
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V Ljub lja ni je us ta nov lje no druš tvo, ki zdru žu je bol ni ke s 
par kin so no vo, hun tin go vo bo lez ni jo in bol ni ke z dia sto ni-
jo. Več kot 400 nas je, bol ni ki, pa skrb ni ki in svoj ci. Po druž-
ni ce ima mo v Ma ri bo ru, Ce lju, Kra nju in Novi Go ri ci.

Po tem, ko sva us pe šno za klju či la na ji ne raz go vo re o pro sto-
ru za de lo va nje na še ga druš tva Tre pet li ka, je va ša di rek to ri ca 
po lo ži la pred me va šo Vi zi to. Na po gled lič no in ter no gla si lo 
z be se da mi, pa na pi ši te kaj za nas.Ja pa bom, mi le uš lo iz ust 
in ni sem je več za dr že val saj sem ve del, da jo že ne jo vsa kod-
nev ne skr bi za bol ni co. Na poti do mov pa sem raz miš ljal… 
pa Jo že to bodo bra li pri ma ri ji,dok tor ji,far ma cev ti in kaj vem 
še vse kdo ne, še se sta ve re vi je ne poz naš,stro go re sen pa 
sploh ni sem rad, še po se bej se daj, ko se bo rim s tem mo jim 
par ki jem. Pa lepo pro sim, brez za me re, če bom koga de gra di-
ral ali ne pra vil no ti tu li ral, zame ste vsi v be lih ha ljah dok tor ji.

Pan kin so no va bo le zen je de ge ne ra tiv
na bo le zen mož ga nov, ki naj bi se po

ja vi la po 55 letu sta ro sti. Naj več krat je prvi 
znak na ka te re ga po sta ne mo po zor ni, rah
lo tre se nje leve roke,čez čas pa pri za de ti 
opa zi še tre se nje leve noge, po tem pa se 
ena ko zgo di še z preo sta lo roko in nogo. 
Po sta ja mo po ča snej ši pri raz lič nih opra
vi lih, ti pre sne ti mali gumb ki na sraj ci, 
ko li ko jih je, ne go to vo hojo in po go sti mi 
pad ci. Pri ne ka te rih lju deh pa se spre me
ni ro ko pis, pi sa va po sta ne vsa manj ša in 
vča sih tre so ča. Bog mi po ma gaj, če bi me 
vi de la to va ri ši ca iz pr ve ga raz re da, kako 
se daj kra cam, ona pa se je tako tru di la z 
me noj. Dr. Boš njak, a bo to vse, vi ste me 
»po grun tal«, še pre den sem kaj na pi sal, 
do volj vam je bilo, ko ste vi de li kako dr
sam z no ga mi kot ra ček in se na gi bam 
na prej, tako, da se bom vsak hip zgr mel 
na nos.

Do šest de se tih let prejš nje ga sto let ja, o 
ma don ca, kako sem že star, saj sem ro jen 
sre di nje ga, ni bilo no be nih zdra vil. So 
ame riš ki stro kov nja ki od kri li po manj ka nje 
do lo če ne sno vi v mož ga nih, do pa mi na in 
do bi li smo zdra vi lo, ki to snov na do me sti 

in ime no va li so ga le vo do pa, pri nas je to 
zdra vi lo pod ime nom Na kon in Ma do par. 
Kako so pa met ni ti Ame ri kan ci, le kaj bi mi 
brez njih. Zame so »šver ca li« zdra vi la tudi 
iz Ru si je, neke sveč ke, dol ga zgod ba, če 
bom imel pri lož nost jo opi šem dru gič.

Da nes pa že ša ri jo celo po mož ga nih, ti vr
hun ski zdrav ni ki ne vro lo gi, pra vi jo, da je 
to ge net sko zdrav lje nje, če bo tre ba bom 
pa šel še pod nož.

Ve li ko nas je že tako bol nih, po oce ni dr. 
Pir toš ka iz Kli nič ne ga cen tra v Slo ve ni ji 
4 – 7 ti soč, v Evro pi 1 – 1,5 mi li jo na in na 
Do lenj skem, Po sav ju in Beli kra ji ni pra vi 
pred stoj nik ne vro loš ke ga od del ka 100, jaz 
pa pra vim 150. Raz pr še ni smo kot ubo gi 
piš čanč ki ka dar se na njih za po di kra gulj, 
ne vemo drug za dru ge ga, pa mo go če ži
vi mo v so seš či ni. A nas je sram, da bi me 
kdo vi del, kako se zju traj opo te kam po hi
ši in lo vim za oprim ke na ste nah. Kako na
vi jam or bi trex in te lo va dim spe cial ne vaje, 
da se po sta vim na noge, kot do jen ček, ki 
na re di prve ko ra ke. In si nato če sti tam, da 
sem us pel pri ti iz sobe v ko pal ni co.

No in vse te piš čanč ke že lim zbra ti pod 

var ne pe ru ti va še di rek to ri ce gos pe Re
telj, ka te ra nam je odo bri la pro stor, kjer 
bi se do bi va li in se dru ži li, po slu ša li pre
da va nja raz nih te ra pev tov, pred vsem pa, 
da se spoz na mo. Prav lepa hva la v ime nu 
vseh gos pa Mira.

V Ljub lja ni je us ta nov lje no druš tvo, ki zdru
žu je bol ni ke s par kin so no vo, hun tin go vo 
bo lez ni jo in bol ni ke z dia sto ni jo. Več kot 
400 nas je, bol ni ki, pa skrb ni ki in svoj ci.

Po druž ni ce ima mo v Ma ri bo ru, Ce lju, 
Kra nju in Novi Go ri ci. Z na še ga kon ca pri
ha jam jaz sam, zato sem si za dal na lo go, 
da jih poiš čem in zdru žim ter se po tem 
po ka že mo v Ljub lja ni in se vklju či mo v 
delo druš tva. 

Naš zaš čit ni znak je list dre ve sa tre pet li ke, 
ki je po sa je no ob us ta no vi tvi jo druš tva 
pred Me di cin sko fa kul te to v Ljub lja ni. 
Lepo se je raz ra slo, samo do lenj ska veja je 
ne kam za kr ne la. Za svo je čla ne iz da ja mo 
gla si lo Tre pet li ka, ka te ro je malo stro kov
no, malo o delu druš tva in kul tur ni del iz 
ust na ših čla nov in čla nic.

Včla nje ni pa smo tudi v Evrop sko zdru
že nje bol ni kov s par kin so nom EPDA in 
v njem igra Slo ve ni ja vid no vlo go. Vsa ko 
leto je v za čet ku ok to bra kon gres v raz
lič nih dr ža vah, pred dve ma le to ma zelo 

Par kin son je tudi na Do lenj skem

Jože Kožar
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odmeven pri nas, lani v Italiji in letos pa ga pripravljajo na Hrvaškem. Ude
ležba iz Slovenije je vselej polnoštevilna, tako zdravnikov kot bolnikov.

Poleg združevanja ljudi s podobnimi težavami je 
glavni namen društva predvsem v izobraževanju 
bolnikov in njihovih svojcev o novostih s področja 
zdravljenja ter seznanjanju o načinih lajšanja življe
nja bolnikov. Skupaj z drugimi strokovnjaki iz tako 
imenovanega parkinsonovega tima prirejajo poljud
nostrokovna srečanja in delavnice.

Vsi ti strokovnjaki pa so bolnikom in njihovim svoj
cem na voljo tudi za odgovarjanje na vsa vprašanja, 
ki jih imajo v zvezi s svojo boleznijo.

Nekajkrat na leto izide društveno glasilo Trepetlika, 
ki ga člani društva prejemajo brezplačno..

Založniška dejavnost društva pa obsega še nekaj 
zloženk o bolezni, v prihodnje pa nameravajo izda
ti knjižico priročnik, v katerem bodo podrobneje 
obdelani vsi vidiki te bolezni. Ker bolniki s parkinso
novo boleznijo pogosto živijo v osami in se zaradi 
narave bolezni izogibajo stikom z okolico, v društvu 
skrbijo za družabna srečanja. Poleg izletov in tradi
cionalnega prednovoletnega plesa za svoje člane 
prirejajo tudi hidro gimnastiko v bazenih.

In vse to želimo tudi mi, bolniki iz Posavja, Dolenjske 
in Bele Krajine združeni v enoti Dolenjska.

Vrata sem vam odprl jaz, Jože Kožar, sedaj pa ste na 
vrsti vi, da pogumno zakorakate skozi. 
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Veseli december na Otroškem oddelku
Bolnišnična šola, bolnišnični vrtec

Izdelovanje  
adventnih venčkov

Na Otroškem oddelku smo se potrudili, da 
so bili predpraznični dnevi za otroke bolj 
prijetni.

V adventni čas smo vstopili z izdelovanjem 
adventnih venčkov. Otroci so bili iznajdljivi 
in ustvarjalni. Kmalu so iz različnega ma
teriala nastali lepi izdelki, ki so polepšali 
prostore.

Naslikali so še slike s praznično tematiko in 
se pripravili na veselo pričakovanje.
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Obisk Miklavža
Miklavžu smo pridno pisali pisma in ga prosili, naj 
nas obišče. Ker smo bili pridni, nas je seveda obi
skal. Za vsakega otroka je pustil darilce, na pladenj 
z zajtrkom pa položil parklja. Otroci so bili veseli in 
hvaležni, ker na njih ni pozabil. Na Miklavžev dan 
popoldne so nas obiskali še učenci OŠ Mirna Peč. 
V zbiralni akciji so pridno zbirali igrače. Očiščene 
so prinesli na Otroški oddelek naše bolnišnice in 
jih podarili otrokom. Z njimi še vedno razveseljuje
mo male bolnike. Včasih jih pomiri ravno plišasta 
igračka.

Škrat med nami
Za veselo razpolože
nje je poskrbela tudi 
ga. Maja Kokol v vlogi 
škrata.

S pesmijo, plesom in z 
igro je otroke vključila v 
delo. V likovni delavnici 
je vsak izdelal rožico, ki 
jo je podaril nekomu, 
ki ga ima še posebno 
rad. 

Druženje je potekalo 
v prijetnem vzdušju. 
Zaključili smo ga s pet
jem pesmi Mi se imamo 
radi.

Hrček Erik
December je mesec pri
čakovanja. Otroci in odra
sli čakamo na različna 
presenečenja. Še dobro, 
da to marsikdo ve.

Na nas so se spomnili 
tudi v trgovini Era. Hr
ček Erik s sodelavci je 
obiskal otroke in se je 
poigral z njimi. Otroci 
so ga hitro sprejeli, kar 
se videlo v njihovem 
razpoloženju. Radi so 
zapeli z njim in aktivno 
sodelovali v pogovoru. 
Na koncu je vsak dobil 
darilo, v katerem so bile 
zanimive knjigice. 

Izdelovanje voščilnic
V decembru smo izdelovali voščilnice in okraske. Pridružili so 
se nam prostovoljci Srednje zdravstvene šole. Za otroke so  

pripravili kratek kulturni program in z njimi izdelovali voščilni
ce. V delavnici so sodelovali tudi starši otrok. Otroci so pridno 
delali in na koncu ponosno razstavili svoje izdelke.
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ozrimo se nazaj

Tone Go šnik

Sko raj pol sto let ja za ne neh no 
ob nav lja nje 58 let sta re bol ni šni ce

Leta 1948 sta na po ste ljah ki rurš ke ga od del ka več krat le ža-
la po dva pa cien ta – Vi se či in že us lo če ni stro po vi na in ter-
nem od del ku – Kri tič no sta nje v pra sta ri ku hi nji in pral ni ci 
na de snem bre gu Krke – Rojs tvo trans fu zij ske po sta je, 
bio ke mič ne ga la bo ra to ri ja in otroš ke ga od del ka

Ob no va bol ni šni ce v No vem me stu 
in nje na po so do bi tev, ki sta po me ni li 
za go to vi tev po go jev, da bo osred nji 
zdravs tve ni za vod dolenjske po kra ji
ne kos ved no več jim in zah tev nej šim 
zah te vam, sta bili med naj več ji mi in 
hkra ti naj tež ji mi na lo ga mi zdrav ni kov, 
dru gih stro kov nja kov in us luž ben cev 
Splo šne bol ni šni ce v po voj nih le tih. Ko 

pre li sta va mo že po ru me ne le stra ni in šte
vil ne dru ge po dat ke iz nje ne zgo do vi ne, 
nas oprav lje na po mem bna dela ved no 
zno va pre pri ča jo, da so bili do se že ni 
izred ni us pe hi, za kar gre zah va la in priz
na nje vsem nje nim de lav cem.

Pi sa li smo že o ob nav lja nju in preu re
ja nju pro sto rov in ter ne ga od del ka v 
pr vih po voj nih le tih. Ne do kon ča na 

ob no vi tve na dela, za kar je ved no zmanj
ko va lo de nar ja, so v po slop ju za vo da 
na de snem bre gu Krke hro mi la delo in 
hkra ti utes nje va le de lov ne po go je za 
pljuč ni in in fek cij ski od de lek. In ternist 
je imel na skr bi še za me tek otroš ke ga 
od del ka. Ve li ko huje je bilo s pro stor
sko in po stelj no sti sko na gi ne koš ko
po rod niš kem od del ku. Sko raj ved no je 
bil poln, naj več krat pa kar pre na pol njen 
ki rurš ki od de lek. Ko je pri šel pri ma rij dr. 
Oton Bajc leta 1948 v Novo me sto, sta 
na po ste ljah ki rurš ke ga od del ka več krat 
le ža la po dva pa cien ta.

Bol ni šni ca je bila pre majh na, kljub temu 
pa so v njej mo ra li de la ti vsak dan ne gle
de na vse sti ske in ovi re.

Maska 

Ma ska – pri pra va za nar ko ti za ci jo pa cien ta, v upo ra bi do 
dru ge po lo vi ce 19. sto let ja. V no vo meš ki bol ni šni ci so take 
pri po moč ke upo rab lja li še do leta 1955. – Iz zbir ke In šti tu ta 
za zgo do vi no me di ci ne.

Ste to skop 

Ste to skop – znan zdrav niš ki pri po mo ček. Na sli ki sta rej ša ob li ka 
ste to sko pa. – Iz zbir ke In šti tu ta za zgo do vi no me di ci ne.
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Prvi je bil na vr sti 
in ter ni od de lek

Spom la di 1955 so stro kov nja ki ugo to
vi li, da us lo če ni in po ne kod že kar vi
se či stro po vi ogro ža jo bol ni ke in delo 
in ter ne ga od del ka. Za pre ti ga ni bilo 
mo go če, saj je bil edini na Dolenj skem, 
bol ni kov pa ved no več. V Novo me sto 
so za če li pri ha ja ti pa cien ti celo iz gro
su pelj skih kra jev. V prit lič ju in pr vem 
nad strop ju so leta 1956 za me nja li trh le 
le se ne strop ni ke z be ton ski mi, hkra ti pa 
ugo to vi li, da so se med tem de lom po ka
za le več je raz po ke v ste nah. V tem ča su 
so preu re di li 10po stelj ne sobe v 4 do 8 
po stelj ne, ure di li sa ni ta ri je, kot lar no ter 
po sto ri li še to in ono.

Pra sta ra ku hi nja in pral ni ca na de snem 
bre gu Krke sta med tem po ka za li zobe. 
Sta re na pra ve so bile izrab lje ne, ob jek ti 
do tra ja ni. Že no vem bra 1951 je po seb na 
okraj na ko mi si ja ugo to vi la, da je tre ba 
nuj no zgra di ti novo ku hi njo in pral ni co 
ob in ter nem od del ku, stav bi pa sta bili 
vse lje ni še le pom la di 1956. Ve li ka po moč 
de lav cem bol ni šni ce je bil po ve zo val ni 
pod zem ni hod nik med ku hi njo, in ter nim 
in pljuč nim od del kom. Leta 1958 so opu
sti li pral ni co in su šil ni co na le vem bre gu 
Krke in ju zdru ži li z ob jek tom pod in ter
nim od del kom.

Brez za dost ne in za go tov lje ne pre skr be 
krvi za trans fu zi jo bol ni šni ca ni mo gla 
de la ti. Že no vem bra 1955 so na po bu do 
re pub liš ke ga sve ta za zdravs tvo raz prav
lja li o us ta no vi tvi trans fu zij ske po sta je 
v No vem me stu. Ure di li so jo v klet nih 
pro sto rih nek da nje mi zar ske de lav ni ce in 
jo od pr li fe bruar ja 1957. Naj prej jo je vo
dil pred stoj nik ki rurš ke ga od del ka pri ma
rij dr. Bajc, po tem pa za ra di ka drov skih 
te žav ne kaj ča sa ni de lo va la. Fe bruar ja 
1960 je za če la spet red no obra to va ti pod 
vods tvom dr. Lju ba Kre ti ča in gi ne ko lo gi
nje dr. Min ke Ma le žič. 

Ko vin ski tubi

Ko vin ski tubi za shra nje va nje ste ril nih igel in briz gal ke.  Iz zbir ke In šti tu ta za 
zgo do vi no me di ci ne.

Za ži vi cen tral ni bio ke mič ni la bo ra to rij
Osred nji bio ke mič ni la bo ra to rij bol ni šni
ce je za ži vel ju li ja 1958 v ob nov lje nem 
le vem kri lu pr ve ga nad strop ja in ter ne ga 
od del ka, po bu de zanj pa so na sta ja le že 
vse od leta 1955.

Bol ni šnič na lekarna je de la la v utesnjenih 
in le za silo pri la go je nih pro sto rih za seb
ne Go sti še ve hi še v ne po sred ni bli ži ni 
nek da nje žen ske bol ni šni ce po tem, ko 
sta se obe bol ni šni ci ko nec 1947 zdru
ži li v en za vod. Po iz se li tvi prve bol ni
šnič ne ku hi nje iz stavb kon ven ta so leta 
1958 te pro sto re ob no vi li in jih na me ni li 
le kar ni.

Ob no vi tve na dela na in ter nem od del
ku se ve da še niso bila kon ča na. Leta 1958 
so v preu re je nih man sard nih so bah de
sne ga trak ta tret jega nad stop ja od pr li 

der ma to loš kove ne ro loš ki od de lek, ki je 
do bil naj prej �1 po stelj, malo poz ne je 
pa še 15.

Ome ni li smo že, da so v pr vih po voj nih le
tih v bol ni šni ci zdra vi li otro ke po od del
kih za odra sle. Leta 1949 so za nji hov 
spre jem do lo či li dve sobi s 14 po ste lja mi, 
no vem bra 1951 pa je imel in ter ni od de
lek tudi so bi co s 5 po ste lja mi za do jenč
ke. Ko nec 1959 so na me ni li ma lim bol
ni kom še 40 po stelj in 1. ja nuar ja 1960 
je za čel otroš ki od de lek sa mo stoj no 
po slo va ti. Bol nih otrok zdaj ni bilo tre ba 
več po ši lja ti v Ljub lja no.
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Mikroskop

Mi kro sko pa sta rej še iz de la ve iz sre di ne 18. sto let ja. 
 Iz zbir ke In šti tu ta za zgo do vi no me di ci ne.

Spom la di 1958: bol ni šni ca ima 
436 po stelj

Ne kaj let ni raz voj je pri po mo gel, da je leta 1958 ime la bol ni šni ca 
436 po stelj, po tre bo va la pa je če da lje bolj tudi od de lek za me di
cin sko re ha bi li ta ci jo. V le tih 19581959 so zgra di li nov pa vi ljon 
v bli ži ni ki rurš ke ga od del ka z re pub liš kim de nar jem. V je se ni je 
za čel de la ti s �5 po ste lja mi, kma lu pa jih je imel 40.

Skro men je bil tudi za če tek prepotreb ne ga rent gen ske ga od
del ka, ki sega v leto 1960. Že prej sta ime la pre no sna apa ra ta 
iz za puš či ne UNRE za rent gen sko diag no sti ko in ter ni in ki rurš ki 
od de lek, na no vem od del ku za tu ber ko lo zo pa so na me sti li so do
ben Sie men sov apa rat z na pra vo za to mo gra fi jo. Spom la di 1961 

so zdru ži li v pro sto rih ki rurš ke ga od del ka ce lot no rent
gen sko služ bo. V nje go vi se sta vi sta bila tudi rent gen ska 
ka bi ne ta na in ter nem in pljuč nem od del ku. 

Brez ob čut ne ga po ve ča nja 
pro sto rov bol ni šni ca ne bi 
mo gla na prej

Pre gled oprav lje ne ga dela in na ku pov opre me za leta 
1956 do 1961 pove, da je Splo šna bol ni šni ca v tem ča
su do se gla po mem ben raz voj v svo jem stro kov nem 
delu. No ve mu pljuč ne mu od del ku, ki so ga od pr li v de
cem bru 1953 in je imel 93 stan dard nih po stelj, so v tem 
ča su pri dru ži li trans fu zij sko po sta jo, ure di li le kar no, od
pr li osred nji bio ke mič ni la bo ra to rij, der ma to loš ki, otroš
ki in rent gen ski od de lek, zgra di li cen ter za me di cin sko 
reha bi li ta ci jo ter novo ku hi njo in pral ni co na de snem 
bre gu Krke.

Bol ni šni ca je v teh le tih ku pi la pre cej in štru men tov, so
dob ne opre me za od del ke, ste ri li za cij ske in dru ge na pra
ve ter raz lič ne dru ge de lov ne pri po moč ke in apa ra te. 
Na sto pil pa je tudi čas, ko je v No vem me stu do konč no 
do zo re lo spoz na nje: brez ob čut ne ga po ve ča nja pro
sto rov za vod ne bo mo gel na prej.

Bol ni šni ca je ime la 1961 že de vet or ga ni za cij skih enot 
ter dru ge stro kov ne in po mož ne de jav no sti. Ki rurš ki 
od de lek je imel 101 po ste ljo, gi ne ko loš kopo rod niš ki 
44, in ter ni 77, pljuč ni 1�0, der ma to loš ko ve ne ro loš ki 36, 
otroš ki 30, in fek cij ski �6, cen ter za me di cin sko re ha bi li ta
ci jo in va li dov �5 in ma te rin ski dom 16 po stelj. Na vseh 
od del kih je bilo 475 po stelj ali 141 nad nor ma ti vi, saj 
je po na čr tih zna ša la zmog lji vost bol ni šni ce 334 stan
dard nih po stelj.

Za ra di ved no več je ga dela in na pred ka me di ci ne bi mo
ra la ime ti bol ni šni ca pri mer ne pro sto re ne le za bol niš ke 
po ste lje, tem več tudi za me di cin ske po se ge in dru ge 
na me ne (ope ra cij ske sobe, šok pro sto re, la bo ra to ri je, am
bu lan te, sa ni ta ri je itd.). V obeh sta rih pro sto rih pa je 
imel za vod samo naj nuj nej še pro sto re in na pra ve ki 
so us tre za le me di ci ni in kul tur ni rav ni pre bi vals tva 
pred 70 in 60 leti.

V naj huj ših in že kar nez no snih pro stor skih sti skah sta 
bila zla sti ki rurš ki in gi ne ko loš kopo rod niš ki od de lek. 
Og le da li si jih bomo v pri hod nejm na da lje va nju na še ga 
spre ho da v pre te klost.
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Na gel raz voj ra ču nal niš tva in os ta lih teh
no lo gij je pri ne sel tudi mno go no vo sti v 
me di ci ni. Zla sti v ra dio lo gi ji je to opaz no 
v no vih teh ni kah sli ka nja in uva ja nju no vih 
prei skav, v no vih na či nih di stri bu ci je slik 
ter shra nje va nje sled njih.

Na po va bi lo pod jet ja Ima ge & In for ma tion, 
ki za sto pa pod jet ji Fu ji fi lm in Me da vis v Slo
ve ni ji, smo bili na pred sta vi tvi RIS in PACS 
si ste mov.

S so de lav ci smo se zgo daj zju traj od pra vi li 
na le ta liš če Jo že ta Puč ni ka. Tam smo se pri
dru ži li pred stav ni ko ma pod jet ja in na šim 
ko le gom iz bol ni šni ce Slo venj Gra dec. Po 
kon tro li do ku men tov in te me lji tem oseb
nem pre gle du smo z le ta lom od po to va li 
v Frank furt. Let je bil mi ren. Ja sen dan je 
nu dil ču do vit po gled na slo ven ske in av
strij ske gore. Na frank furt skem le ta liš ču 
sta nas pri ča ka la pred stav ni ka pod jet ja 
MEDAVIS. Od pe lja li smo se v Ka rel sru he, 
kjer ima pod jet je svoj se dež.

V zad njih le tih nas vse po go ste je »bom bar di ra jo« z be se-
da mi kot so: di gi ta li za ci ja, di gi tal no, mre ža, in ter net, in for-
ma ti ka in še z vr sto po dob nih izra zov. Vse stva ri ho če jo 
spre me ni ti v enke in nič le. To je lah ko sla bo, saj se lah ko 
po sta ne mo samo še šte vil ke. Vča sih pa na pre dek pri ne se 
mno go do bre ga.

Gos pod Amir Av da gic nam je pred sta vil 
nji hov RIS si stem (RIS Ra dio loš ki In for ma
cij ski Si stem). RIS se upo rab lja za spre je ma

DIGITALIZACIJA PRIHAJA

Fran ci Be ne dik, ra dio loš ki od de lek

nje, na ro ča nje 
in pre gle do va
nje iz vi dov pa
cien tov. Omo
go ča vo de nje 
sta ti sti ke ter 
obra čun na re
je nih prei skav. 
Je eno sta ven 
za upo ra bo in 
nam po ma ga 
pri pi sa nju iz
vi dov. Mož nih 
je več raz lič nih 
nad gra di tev, 
npr. si stem 
za sne ma nje 
in pi sa nje go
vo ra, ki nam 
omo go ča, da 

De lov no me sto ra dio lo ga z de lov no po sta jo
be se di lo go vo ri mo v mi kro fon. Ra ču nal
nik be se de pre de la in jih v real nem ča su 
iz pi su je na mo ni tor ju, tudi v slo ven skem 
je zi ku. Mož no sti je še ve li ko več, ki pa se 
vpe lje jo po po tre bi upo rab ni ka.

Po og le du de lov nih pro sto rov in sez na ni
tvi jo de lov nih pro ce sov v pod jet ju smo se 
od pe lja li v Düssel dorf.

Na sled nji dan smo ime li pred sta vi tev PACS 
si ste ma Synap se in po vez lji vost z Me da vis 
RIS si ste mom. PACS (Pic tu re Arc hi ve and 
Com mu ni ca tion Systems) nam omo go ča 
is to ča sno gle da nje slik na več lo ka ci jah. To 
moč no olaj ša delo, saj si s tem zdrav ni ki lah
ko po ma ga jo pri pi sa nju iz vi dov in ima jo 
do stop do po dat kov pa cien ta iz ka te re ga
ko li ra ču nal ni ka v us ta no vi, ki je po ve zan 
na PACS. Sam si stem je na me njen po ve zo
va nju vseh na prav med se boj s cen tral no 
ar hiv sko eno to, ka mor se shra nju je jo vsi 
po dat ki. Tako je do stop do po dat kov hi ter 
in eno sta ven. Sli ke lah ko zdrav ni ki ob de
lu je jo na de lov nih po sta jah, ki ima jo dva 
vi so ko zmog lji va me di cin ska mo ni tor ja vi
so ke loč lji vo sti in mo ni tor jem za do stop do 
RIS si ste ma. Rent gen ske po snet ke zdrav
nik ob de lu je z raz lič ni mi orod ji, ki jih ima 
na raz po la go v pro gra mu. Prav tako lah ko 
sli ke pre gle du je jo os ta li upo rab ni ki pre ko 
Web ser ver ja.

Og le da li smo si RTG odde lek v Eva ge li čan
ski bol ni šni ci. V bol ni šni ci, ki je po šte vi lu 
po stelj pri mer lji va z na šo, že od leta 1999 
upo rab lja jo ta dva si ste ma. Na rtg od del ku 

Ude le žen ci og le da pred Evan ge li čan sko bol ni šni co v Düssel dor fu
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ne upo rab lja jo več kla sič nih rtg fi l mov in 
pa pir ja. Vsa na ro či la za sli ka nja iz od del kov 
in am bu lant pri ha ja jo v elek tron ski ob li ki. 
Sli ke se di gi ta li zi ra jo in shra ni jo v PACS si
ste mu, pre ko ka te re ga ima jo upo rab ni ki 
do stop do slik.

Za po sle ni so s tema dve ma si ste mo ma 
zelo za do volj ni, saj delo po te ka hi tre je, 
bolj pre gled no, stroš ki so manj ši. Od pa del 
je tudi več ni »lov« za iz gub lje ni mi sli ka mi. 
Vsi po treb ni po dat ki in sli ke so jim na vo
ljo ta koj.

S pri dob lje ni mi in for ma ci ja mi smo se v poz
nih ve čer nih urah (bolj zgod njih ju tra njih) 
za do volj ni vra ča li do mov. Že lja nas vseh je, 
da tudi v na ši bol ni šni ci čim prej prei de mo 
na oba opi sa na si ste ma. Res da je za čet na 
in ve sti ci ja ogro men za lo gaj, pri na ša pa 
ka sne je manj še ma te rial ne stroš ke, omo
go ča hi trej ši po tek dela, bolj ši ka drov ski 
in ča sov ni iz ko ri stek. Na le ta liš ču v Frank fur tu

obiskali smo

De lav ni ca Zim ski pri ja te lji
Bila je sre da do pol dan, 19. de cem bra �007. Zbra li 
smo se v igral ni ci otroš ke ga od del ka Splo šne bol ni
šni ce Novo me sto, kjer smo v do go vo ru z uči te lji co 
in vzgo ji te lji co Os nov ne šo le Dr ska pri pra vi li enour no 
de lav ni co za otro ke in star še.

Za je se njo pri de zima. Zima je tu, po lja je po be lil sneg, 
v očeh lju di uzre mo ve se lo pri ča ko va nje. Od lo či li smo 
se, da bol nim otro kom po da ri mo del ček zim skih in 
pred praz nič nih ra do sti. Sko zi prav lji co so se pred sta
vi li zim ski pri ja te lji, vr ste zim skih iger, raz lo ži li, za kaj 
po tre bu je mo pri ja te lje in še ve li ko dru gih stva ri. 

Ob čut ke in zna nja smo prid no upo ra bi li pri iz de lo va
nju no vo let nih voš čil nic, kjer je bil sne žak naš glav ni 
ju nak.

Sku paj smo pre ži ve li ne po za ben dan, otro
kom smo pri ča ra li eno uro praz nič ne ga 
vzduš ja in se raz šli ve se li, sproš če ni, pol ni 
no vih idej. Pro sto volj ke Pi ka po lo ni ce so 
otro kom po da ri le majh no da ril ce, »pi ka
po lo ni co«, ki naj jim pri ne se zdrav ja in 
sre če.

Pi ka po lo ni ce z 
men to ri co 
Moj co Si mon čič
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ČLANI LEO KLUBA na otroškem  
oddelku

Takoj po novem letu so na naš oddelek prišli člani LEO KLUBA 
iz Novega mesta. Skupina mladih srednješolcev in študentov 
z različnimi akcijami pomaga ljudem. Odločili so se, da bodo v 
prazničnih dneh obiskali otroke v Splošni bolnišnici Novo me
sto. Predstavili so svojo humanitarno dejavnost in se napotili 
po sobah Otroškega oddelka. Hitro so se znašli med bolniki 
in jih prijazno nagovarjali. Vsakega so presenetili s praktičnim 

darilom. Njihovega obiska smo se razveseli tudi zaposleni na 
oddelku. Prav prijetno smo se počutili s skupino mladih, ki je s 
svojim delom pripravljena pomagati ljudem v stiski. Želimo jim 
veliko uspeha in zadovoljstva pri nadaljnjem delu.

Bolnišnična šola in vrtec v Splošni bolnišnici Novo mesto

HENKEL je opremil bralni 
kotiček

Kmalu po novem letu so Otroški oddelek Splošne bolnišni
ce Novo mesto obiskali predstavniki Henkla. Male bolnike so 
presenetili z zanimivim darilom. Opremili so prijeten bralni 
kotiček, v katerega so postavili lično leseno mizico, stolčke in 
skrinjo s knjigami. Otrokom so naredili veliko veselja, saj zelo 
radi posedajo v kotičku.

Muca Copatarica še vedno živa med otroki
Kdo med nami ne pozna Muce Copatarice? Pred mnogimi leti jo 
je napisala pisateljica Ela Peroci. Brali so jo že naši dedki in ba
bice, očetje in mame, enako priljubljena pa je pri otrocih danes. 
Malčki z zanimanjem poslušajo zgodbo o muci, ki je nerednim 
otrokom odnesla copatke. Vsi vedo, da je bila muca Copatarica 
dobrega srca in je imela otroke rada, saj je prav vsakemu sešila 
lepe in tople copate. Prav ta srečni konec je pomiril in hkrati 
vzpodbudil k ustvarjanju tudi otroke na Otroškem oddelku naše 
bolnišnice. Uživali so v poslušanju, pripovedovanju in likovnem 
izražanju. S svojimi izdelki so okrasili igralnico. 
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11. februar – svetovni dan bolnikov

Dan bolnikov smo obeležili tudi na 
Otroškem oddelku Splošne bolnišnice 
Novo mesto. Otroke, ki so v tem času okre
vali, so obiskali predstavniki Društva prija
teljev mladine Mojca z znanimi medijski
mi obrazi. Obisk je organiziral predsednik 
društva gospod Janez Pavlin. Gostje so 
poskrbeli, da so otroci vsaj za trenutek po
zabili na stisko, ki jim jo prinaša bolezen. 
Zanimivo potovanje z lutkami je predsta
vil lutkar in glasbenik Boris Kononenko. 
V svojo predstavo je vključil tudi otroke. 
Z igranjem na harmoniko je za prijetno 
vzdušje poskrbel glasbenik Marjan Novi
na. Nastopila sta še glasbenica in kulturna 
animatorka Maja Kokol in vsem poznani 
Franci Kek. Po prireditvi je otroke čakalo 

Marjan Novina 
obiskuje otroke po 
sobah.

G. Janez Pavlin med malimi bolniki.

darilo – plišasta igrača, ki je 
bila samo njihova in so jo 
lahko odnesli domov. Nekaj 
igrač in knjig pa so podarili 
našemu oddelku. Ravno v 
tem času več otrok ni sme
lo na prireditev v igralnico 
zaradi nalezljivih obolenj. 
Obiskovalci so poskrbeli 
tudi za njih in jih obiskali v 
bolniških sobah.

Obisk je potekal v prijet
nem razpoloženju in razve
selil otroke ter zaposlene na  
oddelku. 

Bolnišnična šola in vrtec

Lutkar Boris Kononenko

FENOMEN 
PRODAJE 

KNJIG
Piše Tina Cigler

Ga. Maja Kokalj nas večkrat 
obišče.



fenomen

Funk cio nal na pi sme nost Slo ven cev je na 
psu, za ni ma nje za knji ge pada in ne kaj je tre
ba sto ri ti za bolj šo bral no kul tu ro. Se ve da se 
mne nja, kako to sto ri ti, bis tve no raz li ku je jo, 
če vpra ša te Man co Ko šir ali pa di rek tor ja pro
da je pri Mla din ski knji gi. Med tem ko Man ca 
kri ža ri po dr ža vi in s Slo ven ci v knjiž ni cah 
kle pe ta o ča rih bra nja, je di rek tor pro da je 
pri Mla din ski knji gi od prl šti ri glav ne fron te. 
Moto: knji ga vam ne gine!

Prva fron ta je te le fon ski klic z neke ljub ljan
ske šte vil ke, rav no ko po pold ne iz mu če ni 
se zu va te čev lje v pred so bi. »Do ber da a aan, 
gos pa! Tainta pri te le fo nuu,« re če os la den 
glas, pre pri ja zen, da bi lah ko ho tel kaj ple
me ni te ga. »Vas lah ko zmo tim za tre nu tek?« 
Tak po go vor se lah ko kon ča le na dva na či
na. Ali iz pa deš za po pu ste ne do jem ljiv knji
go mrz než, ali pa po sta neš last nik ka ke ga 
tra pa ste ga lek si ko na. Jaz oseb no sem po
sta la last ni ca neke »iz črp ne en ci klo pe di je z 
iz jem ni mi fo to gra fi  ja mi« in upa la, da smo s 
tem opra vi li. A kaj, ko sem si pri slu ži la bon 
za 5 €... Ni mi nil te den brez kli ca za skrb lje
ne ga gla su, ki je mo jim star šem zve nel, kot 
da mi že li po klo ni ti 40 me trov knjig, mene 
pa nik jer: »Ni je doma, joj, to je pa res ne
rod no … Pri nas ima ne kaj v do brem, ve lja 
samo še ta te den in bi bilo res ško da, če bi 
ne iz ko ri sti la te pri lož no sti!«

Dru ga fron ta je po šta – de be le ovoj ni ce, po
ti ska ne z rde čim na pi som OSEBNO!, ki pri ha
ja jo vsak me sec: »Dra ga gos pa Ci gler! Le še 
do ber me sec nas lo či od žre ba nja na grad ne 
igre S knji go do hi še in mor da bo ste prav vi, 
gos pa Ci gler, po sta li last ni ca ču do vi te hi še. 

Mla din ska knji ga je bila zame od nek daj ug led na za lož ba, 
po jem re sno sti in ka ko vo sti. Nje na tr go vi na je do sto jans-
tve no sta la sre di no vo meš ke ga Glav ne ga trga, vsem lju bi-
te ljem knjig na raz po la go. Še le zdaj se za ve dam vred no sti 
tega, da je tr go vi na res sta la tam. In pu sti la, da jaz ho dim 
k njej. Za raz li ko od Pre šer no ve druž be, na pri mer, ki me 
še de set let po ti stem, ko sem tam za vo ljo bož je ga miru 
ku pi la eno samo knji go, red no kli ca ri, da me opom ni, da še 
ni sem unov či la bona za 5 €, ki sem si ga pri slu ži la s ti stim 
na ku pom. Toda zdaj so novi ča si, trg je neiz pro sen in tudi 
Mla din ska knji ga je skle ni la, da ne bo več kar ča ka la sre di 
trga, am pak nas bo poi ska la sama.
A naj vam zau pa mo, gos pa Ci gler, da ne gle
de na izid žre ba nja prej me te na gra do 40 €! 
Kako, se spra šu je te? To vso to, gos pa Ci gler, 
ste si pri bo ri li, ker se kar naj hi tre je od zi va te 
na na še po nud be, unov či te pa jo tako, da si 
po iz jem nih po go jih za go to vi te na šo novo 
en ci klo pe di jo, gos pa Ci gler.« Rada bi spoz
na la člo ve ka, ki je za sno val ta srce pa ra jo ča 
“oseb na” pi sma, še raje pa člo ve ka, ki se je 
do mi slil os ta le ša re v ovoj ni ci: pet A4 go sto 
tip ka nih li stov z na vo di li, kako pra vil no upo
ra bi ti os ta li ma te rial; ki čast pros pekt; ogrom
na zlož lji va ti sko vi na s sre br ni mi oken ci, ki 
jih je tre ba po drg ni ti, da od kri je te, ali ste 
za de li so de lo va nje v na grad nem žre ba nju 
ali ne; in dve ku ver ti s pla ča no pošt ni no, na 
ka te rih je na tis njen pov ze tek ti ste ga, kar pi
še že v na vo di lih, ki ča stem pros pek tu in ti
sko vi ni – za vsak slu čaj, če kdo ni ra zu mel 
usod no sti spo ro či la, kaj ti funk cio nal na pi
sme nost je le na psu. Ku ver ta 1: »DA, že lim 
unov či ti bon za 40 €! Na ro čam en ci klo pe di
jo, za ka te ro bom od štel 43 €«. Ku ver ta �: 
»Ne, ne že lim unov či ti 40 €, ki sem jih pre jel 
kot na gra do. Za mu dil bom pri lož nost za na
kup, v ka te rem bi en ci klo pe di jo do bil po kar 
48 % niž ji ceni!« Očit no si je di rek tor pro da je 
za dal dvig ni ti bral no kul tu ro tudi v pri me ru, 
da pre jem nik nji ho ve po šte ne bo na ro čil 
niti ene knji ge – v ovoj ni ci je na mreč kar 
ne kaj tek sta … 

Tret ja fron ta so oseb ni sti ki. Če ste v zad
njem letu kdaj ko li ko ra ka li čez Novi trg, za
go to vo poz na te sko dra no gos po z go renj
skim na gla som in z na sme hom od le ve ga 
dela za ti lja do de sne ga, ki na bi ra nove čla ne 

za Svet knji ge. Ubo ži ca stra ži pri po šti, ker 
so ljub ljan ski še fi  izra ču na li, da je tam naj
več ja pre toč nost. V Ljub lja ni mor da res. V 
No vem me stu pa je ti stih ubo gih dve sto 
lju di, ki dnev no preč ka Novi trg, v re sni ci 
pet de set lju di, ki ima šti ri oprav ke. En krat 
sem si na me no ma vze la čas, po kram lja la z 
njo in ji na vr gla ne kaj res pri srč nih pri pomb. 
Že le la sem, da si me za pom ni – moj obraz 
in dejs tvo, da sem ŽE VČLANJENA in me ne 
bo ogo var ja la vseh de set krat, ko bom te kla 
čez trg. Kaj naj re čem, v teo ri ji se mar si kaj 
zdi lo gič no. Nje ni še fi  so po skr be li vsaj zato, 
da ni pro da ja la v do ma čem kra ju in si tako 
za pra vi la vseh pri ja te ljev. 

Če tr ta fron ta pa je nad grad nja tret je, in si cer 
go renj ski Fran ci vko ra ka v stav be z več ji mi 
ko lek ti vi, se spre ho di po pi sar nah in ima sil
no stra teš ko pred nost pred gos po pri po šti, 
ker mu iz svo jih pi sarn ljud je na če lo ma ne 
po be ga jo pred no som. Po leg tega jih za sa či 
med de lov nim ča som, ko so bolj dov zet ni 
za mot nje kot v pro stem ča su.

Am pak ne gos pe ne Fran ci ju ne za me rim 
– ver ja mem, da tega ne poč ne ta, ker sta ma
zo hi sta in rada sto krat na dan sli ši ta »ne« 
ali »ni mam ča sa«, am pak ker je to vsee no 
bolj še kot str me nje v sez na me na zidu 
Za vo da za za po slo va nje. Za me rim pa Mla
din ski knji gi, ker imam re sne po mi sle ke, ali 
po si lje va nje s knji ga mi lah ko res pris pe va k 
nav du še nju nad nji mi, ali pa je mor da na me
nje no zgolj temu, da nek do slu ži na ra čun 
tra pa stih splo šnih en ci klo pe dij, ob bra nju 
ka te rih mo raš tako ali tako še sko či ti na in
ter net, da kaj iz veš o is ka nem ge slu.
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Raz sta va slik, ki kra si jo pro stor obed
ni ce Splošne bol nišnice Novo me sto 

od 5.fe bruar ja le tos, pred stav lja sa mou
ke ga sli kar ja Ru di ja Košmr lja, ki se je ro
dil 15.4.1948 kot kmečki sin v Loškem 
po to ku.

Nje go va živ ljenj ska pot ni bila lah ka. Po 
končani os nov ni šoli v do mačem kra ju 
se je za po slil kot priučen av to me ha nik 
v Ljub lja ni, po od služeni vo jaščini pa je 
odšel na delo v tu ji no, od ko der se je po 
šes tih le tih vr nil v do mo vi no ter se preživ
ljal kot elek tro va ri lec v do mačem Riku, 
nato v Do ni tu v So dražici in dru god. 
Vse sko zi pa je imel svo je ve li ko ve se lje 
– ri sa nje, ki ga je pri vlačilo že od ma le ga, 
a mu oko liščine, v ka te rih je živel niso 
omo gočale in do vo lje va le izo braževa
nja v to smer.Zato je iz ko ri stil vsa ko pri
ložnost, da je proučeval in občudo val 
li kov na dela ob obi skih raz stav in ga le rij 
ter sli kar skih de lav nic. Med tem, ko je na 
začetku le ri sal s svinčni kom, je začel po 
vr ni tvi iz Nem čije s sli ka njem v olj ni teh
ni ki na plat no, kar pred stav lja tudi naša 
raz sta va. So de lo val in raz stav ljal je že 
ve li ko – sa mo stoj no in sku pin sko.

To krat smo za pro si li višjega ku sto sa gos
po da Jožefa Ma ti je viča za oce no nje go
ve us tvar jal no sti, o ka te ri pra vi ta ko le:

»Za no cojšnjo raz sta vo je sli kar Rudi 
Košmrlj pri pra vil pre se net lji vo dog nan 

ci klus zre lih us tvar jal nih do sežkov 
združenih v smi sel no ce lo to raz ličnih te
mat skih sklo pov po ve za nih v raz košne 
barv ne od ten ke s širo kim raz po nom sli
kar je ve ga iz vir ne ga li kov ne ga po da ja nja 
in izražanja, ki nas po pe lje jo od barv ne ga 
rea liz ma stvar nih ob lik tja do tan kočut ne
ga im pre sio ni stičnega izra za.

Že vr sto let bolj ali manj in ten ziv no sprem
ljam umet niška pri za de va nja lju bi telj skih 
us tvar jal cev in ved no zno va spoz na vam, 
da si sle her ni med nji mi po svo jih naj
boljših močeh pri za de va, da bi na svo je vr
sten li kov ni način izra zil svo je občutke in 
za mi sli in pri tem mo ram priz na ti, da ved
no zno va doživ ljam pri jet na pre se nečenja 
ob nji ho vem us tvar jal nem delu.

Med po go vo rom s sli kar jem sem spoz nal, 
da je zanj značilno, da pri svo jem us tvar
jal nem delu ni ko li ne po stav lja v os pred je 
za ple te nih fi  lo zof sko teo re tičnih raz glab
ljanj, čeprav se do kaj in ten ziv no uk var ja 
tudi z li kov no teo ri jo. Pri us tvar jal nem 
delu bolj zau pa last ni li kov ni na dar je no sti 
in svo jim čutom in se pre pro sto po ve da no 
uba da le s sli ka njem slik, ki praviloma na
sta ja jo po občut kih no tra nje us tvar jal ne 
nuje, ven dar jih av tor ne gra di sti hij sko ali 
po na ključju, tem več nad zo ro va no, saj pri 
svo jem delu do sled no upošteva za ko ni to
sti sli kar ske teh ni ke in vse vi di ke li kov ne
ga izražanja. Last no us tvar jal nost znotraj 

do ločene ga časa in pro sto ra je av tor vse
sko zi ute me lje val z vztra ja njem na oseb
nem vi de nju sli kar ske prob le ma ti ke in z 
ohra nja njem last ne is to vet no sti. Skušnja
vam, ki so jih z za pe lji vo lah kot nost jo 
po nu ja li ak tual ni pre vla du joči tren di, 
pa se je znal upre ti tako, da je pri delu 
upošte val le last na ob li kov na vse bin ska 
in es tet ska me ri la, ki so mu za go tav lja
la us tvar ja nje ka ko vost nih li kov nih del. 
Pri svo jem us tvar jal nem delu si je sli kar 
na tančno do ločil iz ho dišča, s ka te ri mi 
na svo jih plat nih or ga ni zira ob li ke v do
končne for me, v ka te re po skuša do sled
no vključiti svo je mi sel no, duševno in 
te le sno po sre do va nje. Za nje gov način 
sli kar ske ga raz mišlja nja je značilno, da 
po skuša na sli kov ni pod la gi v ena ko
vred nem raz mer ju združiti tri, zanj naj
po mem bnejše likov ne pr vi ne: vse bi no, 
ki sli ki daje živ lje nje in spo ročil nost, pro
stor kjer združuje bar vo in svet lo bo ter 
ris bo na ka te ri te me lji nje go va li kov na 
izraz nost. Sli kar no be ni iz med teh treh 
pr vin ne daje od ločilne pred no sti, saj 
jih do sled no ena ko vred no upošteva in 
čeprav se vsa ka ob naša sa mos vo je, sli ka 
kot ce lo ta učin ku je sklad no, ubra no in 
ce lo vi to.

Iz po gla vit nih se sta vin li kov ne ga pri za
de va nja gos po da Ru di ja Košmr lja lah ko 
to rej raz be re mo, da svo je us tvar jal no sti 
ne pod vrže is ka nju ak tual ne ga in sen za

Razstava Rudija KOŠMRLJA

Mar ta RAČEČIČ
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cional ne ga mo der niz ma, saj že na prvi 
po gled opa zi mo, da so dela zaz na mo va
na z rea li stično es tet skim pou dar kom in 
so pra vi lo ma na rav na na v kla sično vred
no te nje kra jin ske ga in pred met ne ga 
upo dab lja nja. Zanj je značilna pred vsem 
umir je nost in čus tve no spre jemanje us
tvar jal ne ga po stop ka, zato išče mo ti ve v 
na ra vi s ka te ri mi izraža svoj li rični od nos 
do lju di in oko lja, ki ga ob da ja. Sli kar je 
pre pričan, da tre nut ne ga nav di ha ni, saj li
kov no us tvar ja nje poj mu je iz ključno kot 
čus tve no ka te go ri jo, zato je v sli ke vtka
na raz poz nav na spo ročil nost in raz košna 
pri po ved nost, ki gle dal cu ra zo de va kako 
si je av tor z ve li kim pri za de va njem po
stop no pri do bi val us trez no li kov no zna
nje. Za izražanje svo jih li kov nih vi denj si 
je iz bral teh ni ko olj ne ga sli kars tva, ki mu 
omo goča širok raz pon barv ne les tvi ce. 
Vse bi na nje go vih slik se sklad no vrašča 
v raz sežnost sli kar ske ga po lja. Skrb no 
iz bra ni izre zi kažejo po leg es tet ske ka
ko vo sti tudi čus tve ne pr vi ne kar se po
vsem skla da z nje go vim načelom, da je 
sle her na umet nost stvar sa me ga čustva 
in ob enem ne neh ne ga tr de ga dela. Tu 
pa mora pre vla da ti zbra nost, is kre nost, 
mo drost in je kle na vo lja. Av tor gra di sli
ke tako, da vse bi no do pol ni z es tet skim 
po sred ništvom bo ga te barv ne les tvi ce, 
saj mu svet šte vil nih barv nih pre ple tov 
po me ni mno go več kot samo su ho par
ni za pis neke vid ne re snično sti. S preo
braz bo re sničnega, vid ne ga sve ta, nam 
sli kar ra zo de va svoj no tra nji svet, ki ga 
poj mu je mo kot pro jek ci jo last nih čus tve
nih stanj. Pričujoče li kov ne in ter pre ta ci
je zaživi jo pred našimi očmi kot podobe, 
ki nam raz kri va jo sli kar je ve živ ljenj ske 

in us tvar jal ne iz kušnje, lah ko pa jih 
doživ lja mo tudi kot preo braz bo po jav ne
ga sve ta v nje gov sub jek tiv ni du hov ni 
svet, izražen v si mul ta nih kon tra stih, s 
ka te ri mi so na glašene es tet ske pr vi ne 
sli kar skih stva ritev.

Košmrlj je sli kar, ki z iz jem no sub til nost
jo doživ lja na ra vo in vse kar se v njej 
do ga ja, ven dar nje go vi mo ti vi niso bili 
ni ko li nje na zr cal na sli ka ali od sev real
ne op tične da no sti, zato ga lah ko ra zu
me mo le kot li kov no pre de lan du hov ni 
spo min sli kar jevega oseb ne ga od no sa 
do na ra ve in nje ne fi  zične po jav no sti.«

Ot vo ri tve ne slo ve sno sti so se ude ležili 
šte vil ni lju bi te lji li kov ne umet no sti, s 
svo jo pri sot nost jo pa sta ga po se bej 
počas ti la župan občine So dražica gos
pod Blaž Mi la vec in župan občine Novo 
mesto gos pod Aloj zij Mu hič, ki je raz sta
vo tudi od prl.

Slo ve snost je po pe stril bo gat kul tur ni pro
gram. Iz va jal ce je pri pe ljal sli kar s se boj, 
pa tudi Novo me sto je pris pe va lo k slo
ve sno sti svoj de lež. Gos pa Jožica Verček 
z Do lenj sko na rod no nošo in do mačimi 
dobro ta mi je dožive to re ci ti ra la Prešer no
vo pe sni tev – ne na zad nje smo pri re di te lji 
od prt je raz sta ve pos ve ti li slo ven ske mu 
kul tur ne mu praz ni ku. Prav vsi pri sot ni pa 
smo z močnim a plav zom na gra di li pre se
nečenje večera, malo pev ko Emo Pa vlič.

Za stal no zbir ko umet niških del, ki na
sta ja že od začetka ga le rij ske de jav no
sti Splošne bol nišnice Novo me sto, bo 
sli kar ob za prt ju raz sta ve po klo nil svo je 
delo in s tem sim bo lično iz ka zal svo jo 
zah va lo za go sto ljub je.

VLADARJI 
NA ČAJU

Tina Ci gler
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Za peti rojst ni dan Pust ne ga ple sa, ki ga 
vsa ko leto pri re ja Društvo Na prej na zaj, 
se je spo do bil gla mur. Čajar no, ka mor 
se je iz do tra ja ne ga Na rod ne ga doma 
začasno pre se li lo pu sto va nje, so v re
sni ci pre pla vi li vi so ki gost je, bis tve no 
pa je k temu se ve da pris pe va la tema 
ple sa: VLADARJI. Ta je bila sil no ak tual
na, saj bo Slo ve ni jo le tos bo le la gla va 
od vla da nja: pred se du je EU, ima no ve
ga pred sed ni ka in za nameček bodo 
par la men tar ne vo li tve. A ker ni smo 
žele li, da se v Čajar no zgri nja jo raz ni 
Ru pli, Pe ter le ti in Pa hor ji, je bila tema 
širo ko grud no za stav lje na: do bro došli 
vsi liki, ki so po ve za ni z vo dil no po zi
ci jo na ka te rem koli po dročju. In tako 
smo do bi li Cezar je, Kleo pa tre, kav bo je 
(car ji po deželja), In di jan ci (vsi se ve da 
iz po gla var skih vrst) hu diče in gu sar je, 
po tem pa še do mi sel nejše ra ri te te, kot 
so žabji kralj, Iva na Or lean ska, cela eki
pa Star wars, Mu ha med Ali in Ru dolf IV. 
Po te go va li so se za naj bolj do mi sel no, 
naj bo lje iz de la no, naj bolj dožive to in 
naj boljšo sku pin sko ma sko.

V čast pe te ga rojst ne ga dne se je vr
te la pro jek ci ja fo to gra fi j s prejšnjih 
pust nih ple sov. Ti sti, ki so red ni obi
sko val ci, so bili nav dušeni nad svo
ji mi me ta mor fo za mi. Vsa ko leto je 
ime lo svo jo temo:

2004: Zgo do vi na No ve ga me sta

2005: Baj ke in pove sti o Gor jan cih 
(počas ti tev Tr di no ve ga leta)

2006: Krka (počas ti tev ime na, ki ga 
nosi reka ter ve li ko us pešnih us ta nov, 
kul tur nih in šport nih društev, ki so po
nos me sta)

2007: Kra ljes tvo šte vilk (so de lo va nje 
z an gažira nim no vo meškim fo to gra
fom Boštja nom Puc ljem, ki je ta krat 
začel is toi men ski fotopro jekt).
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Lepe šubidu bejbe so priletele iz predvidoma 70. let prejšnjega sto
letja, kjer so spremljale znane pevce, in očarale s stasom in glasom. 
Sumljivo podobne so bile pevkam pevskega zbora Pomlad, s seboj 
pa so imele tudi zadrtega menedžerja, ki je pol večera spretno odbi
jal Elvisa, ki je bejbe novačil za skupni nastop.

Jana Murgelj oz. Ivana Orleanska s svojim strežnim osebjem 
– kmečko kraljico in Ciganko. To je eden redkih trenutkov 
Ivane Orleanske z nasmehom – sicer se je ves večer trudila biti 
užaloščena, kot pač pritiče nekomu, ki so ga zažgali na grma
di. Najbrž je poskušala osvojiti nagrado za najbolj doživeto ma
sko, a sta jo prekašali snažilki Milja i Smilja (glej sliko). Sicer pa 
hvala Jani (Ivani) za nadomestno lokacijo, ki edina v mestnem 
jedru nudi ustrezno velik prostor za pripravo plesa, hkrati pa 
nas z njenim programom »Kultura uživanja« druži poslanstvo 
nekomercialno naravnanega oživljanja mestnega jedra.

V Čajarni so se znašle tri Kleopatre s svojimi spremljevalci Cezarji in 
faraoni. A le en par (ki se je uspel izmuzniti fotografu), si je prislužil 
nagrado za najbolj izdelano masko.

Med indijanskimi poglavarji je bila precejšnja gneča, a samo eden 
je prišel s svojimi lepimi ženami, da je bilo jasno, poglavar česa je. 

Žabji kralj je sicer imel konkurenco (po Čajarni je plesal še 
eden), a očitno je le dobil tisti poljubček, ker je naslednji dan 
okoli hodil kot ljubka Alenka.



85

kulturne drobtinice

Za va lju je mo se do brot ni kom, ki so pris pe va li na gra de:

Lo kal Pa triot (kralj jaz za)

Do lenj ski mu zej (kralj no vo meške zgo do vi ne)

Vin ska klet Baj nof, Cvel bar Mar ko s.p. (kralj cvička)

Ter me Krka, PE Ho te li Otočec (kra lji ko sil)

Ter me Krka (kra lji savn in ba ze nov)

In hva la DJ Boštja nu Ko vačiču za do bro glas bo ter Sašu Đuki ću 
za od lično ma sko in ime nit no po ve zo va nje!

Ste ne Čajar ne so bile oprem lje ne v sti lu. Sli ke raz ličnih vla dar jev so 
skri va le tudi raz lične na grad ne ugan ke. Kdo pre poz na vse ra zo
bešene vla dar je, se je gla si lo na grad no vprašanje. Pri levu in Bru ceu 
ni bilo težav, mal ce se je za kom pli ci ra lo le, ko je Nel son Man de la 
po stal Mar tin Lut her King, Pab lo Pi cas so pa “en tip v ga tah”.

El vis the King je v dru gi po lo vi ci večera na po sled le omehčal me
nedžerja bejb, ki je do vo lil skup ni na stop, pod po go jem, da na sto
pi tudi sam. El vis je pri stal, a pod po go jem, da bodo peli iz ključno 
nje go ve pe smi: Re turn to Sen der in Sus pi ci ous Minds. S stra ni 
do ga ja nje di skret no sprem lja Bru ce Wil lis, kralj ak cij skih fi l mov.

Ni vsak, ki si na riše klov nov ski obraz, tudi kralj norčij. Toda tale 
dva sta bila – malo sta žon gli ra la, malo počela tra pa ri je, po tem 
pa iz gi ni la za ba vat še dru ge lo ka le. Po slans tvo je le po slans tvo.

Čis til ki Mi lja i Smi lja sta prišli z vso po treb no opre mo (cu nje, 
čis ti la, ve dra) in ves večer do sled no čis ti li vse, kar jim je prišlo 
pod roke. Na vprašanje, kakšni vla da ri ci sta, sta bili čisto osu pli: 
“Ček ček, kako to mis Liš? A šta bi vi bez nas, a? Mr lja svu da!” In 
sta pred sta vi li kr pi ce iz “čude snih ma te ria la koji sve spu ca ju”, 
in čis ti lo, ki “puca isto ka men, pla sti ku, me tal, sve!” Do bi li sta 
na gra do za naj bolj dožive to ma sko, po nu di li pa sta se tudi, 
da na me sto or ga ni za tor jev de li ta brez plačne kro fe, ki so ime li 
ob hod vsa ko uro.

Os va jal ska Vi kin ga sta prišla z oba le Šved ske in v na grad nem 
pro gra mu us pešno pre ved la ne kaj stav kov v sta ro švedščino. 
Na gra da: kra ljev ski cviček – har, har, har!
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Kadar zavonjam jabolka, se spomnim na 
Kambičeve margetinge. Takoj s pojavom 
pomladi so bile tarča naših rabutanj in 
stric Kambič ni imel časa, da bi pazil na 
nas mulce, ki smo še nedozorele trgali z 
dreves. Tri jablane so se košatile ne daleč 
od Vlaške cerkve, le nekaj deset metrov od 
Kambičevega poda. Strica Kambiča, za ka

terega se je po Metliki govorilo, da je zelo 
bogat, ker je na Aljaski izpiral zlato, ki ga 
je več kilogramov prinesel s seboj iz daljne 
dežele, smo videli pri gospodarskem po
slopju, ko smo brez dovoljenja segali po 
margetingah, da smo prišli do prvih spom
ladanskih vitaminov in da smo si za kratek 
čas potešili lakoto, toda nikoli ni kričal na 
nas, čeprav nas je kdaj gotovo opazil, kako 
kot gosenice praznimo njegova drevesa. 
Beseda margetinga zveni v moji glavi kot 
mladostna melodija, morda se mi zdi od 

vseh besed še najbolj melodična, poetična, 
nostalgična in četudi so Gašperiče kar ne
kaj let zmerjali z margetingarji, ji to vse do 
danes ni zmanjšalo čara, nasprotno: marge
tinga mi doni v ušesih kot Margerita. Zveni 
kot Marjeta, se čuti kot Magdalena in ima 
okus otroštva, preživetega v pomanjkanju, 
v pohajkovanju, v popoldanskih rabutanjih 

in v večernih plazenjih po vrtovih, na kate
rih so ob ograjah rasle jagode, kislice, malce 
bolj k hišam pa črešnje, rdeče, sladke, tako 
dobre, da smo pojedli tudi koščice… 

Proštijske jagode. Cepljene, debele, dišeče, 
težko dosegljive, a vendar smo prišli do 
njih. Najedli smo se jih, ne da bi jih oprali. 
Kot roj kobilic smo se spravili nadnje, kar 
pomeni, da je za nami ostalo le listje. Do 
naslednjič, ko nas je bilo pod komando 
devet, deset, morda manj, morda več. Ne 
spomnim se več natančno, kdo je bil v rabu
tarski klapi, vem pa, da je s placov manjkal 
malokateri mulec moje starosti, kajti takrat 
še nismo bili hudo strogo razslojevani in ni
smo se delili na revne in bogate, četudi so 
si nekateri lahko privoščili več, drugi manj. 
Veliko nam je pomenilo, da pripadamo ne
komu, da smo z nekom, zavedali smo se, 
da bi bila izločitev iz klape neprijetna, kaj
ti takrat nismo živeli vsak zase, nismo se 
zapirali v svoje zidove, nismo se zavarili v 
pločevino. To je prišlo veliko pozneje: ko 
smo doštudirali, ko smo obvladali besedo 
material, ko smo namesto pobožnih po
dobic z Jezusom in Marijo pričeli častiti 
marke, ko smo prijateljstvo zamenjali za 

Toni Gašperič

MARGETINGE, NAKAR 
KOKOŠ NA RAŽNJU
Nekega zgodnje jesenskega dne sem lovil sončne žarke 
na taščinem vrtu za hišo. Moje razmišljanje, mir in prijetno 
otopelost je prekinil sosedov Tomaž, deček, star šest let. 
“Stric, ja bi jabko,” je zaprosil z nežnim glasom. “Na vejah 
jih je, kolikor hočeš. Izberi, utrgaj!” Pogledal me je začude-
no in rekel:” Če si jo moram sam ftrgat, pa nečem.”

golfe, fiate, ople, mercedese, ko smo name
sto besede rabutanje slišali za samostalnik 
kraja, ki so ga nekateri omili s »prisvojitvijo 
tuje lastnine…«

Mulci moje generacije nismo jeseni zahajali 
v vinograde na Veselici, ker so nas preplašili 
starejši fantje, ki so pripovedovali srhljive 



87

kulturne drobtinice

zgodbe o lastnikih vinogradov s puškami, 
ki streljajo prašičje ščetine. Pa ne v zrak, 
temveč naravnost v rit. Kar je boleče in se 
rado zagnoji…Zato smo se hodili sladkat 
v Gornikovo trtje v Berčicah. Z nami je šel 
večkrat tudi Franci, ki se je pisal Gornik, in 
je bil vinograd last njegovega očeta. Tam 
so rasli veliki, sladki, lepljivi kozji zizki. Tam 
je bilo omamno dobro rdeče in belo grozd
je: dišeče, manj dišeče, cepljeno, necep
ljeno, predvsem pa zastonj in varno smo 
prišli do njega z živim ščitom: Francijem  
Gornikovim…

Stara vinska klet je bila blizu Makarjevega 
poda in ko so jeseni kmetje vozili grozdje v 
odkup, je bila za nas otroke to prava grozd
na Indija Koromandija. Vsak dan smo se 
napokali grozdja, da so nas boleli želodci, 
prsti so se nam lepili drug na drugega in 
trop čebel ter os je letel nad našimi betica
mi. Do grozdnega plena je bilo lahko pri
ti: po trebuhu se je bilo treba privleči pod 
Makarjevim podom do vozov, naloženih z 
gajbicami, v katerih je bilo grozdje, name
njeno predelavi v mošt. Nihče se ni preveč 

menil za naše roke, ki so segale po groz
dih in jih odnašale pod podom v plehnate 
krožnike…Ko je v Metliki zrasla nova vin
ska klet, smo zrasli tudi mi, ki smo prerasli 
plazenja po trebuhu, strahoma izmaknjene 
grozde, a vsako jesen me ima, da bi ukradel 
grozd ali dva s traktorja, ki stoji nasproti 
zdravstvenega doma in z na sedežu drema
jočim lastnikom čaka na odkup grozdne 
letine, a se bojim da bi se človek predramil, 
me nadrl, mi preklel grob mame in očeta 
ter me osramotil pred mimoidočimi. Še 
tako velik kozji zizek ni vreden toliko…

Pred leti sem v dnevniku, ki je v nadalje
vanjih pisal o izginulih osebah v Sloveniji, 
zasledil tudi ime in priimek svojega učite
lja fizike in tehničnega pouka. Veliko lepih 
spominov imam nanj, pa naj so vezani na 
tabornike ali na modelarski krožek, v kate
rem smo izdelovali modele letal. Jožeta 
smo imeli radi, ker je ves prosti čas preživel 
z nami, mi pa smo imeli časa petindvajset 
ur dnevno. V šolski delavnici za tehnični 
pouk smo ošopali marsikatero kokoš, ki 
smo jo spravili s sveta z zračno puško na 
strmini, spuščajoči se pod gradom proti 
Obrhu, jo nataknili na raženj in spekli kje 
na skrivnem kraju ob Sušici ali na Gavgen 
hribu. Jože je bil z nami ali bolje rečeno: mi 
smo bili z njim. Tekmovali smo za njegovo 
naklonjenost, veliko nam je pomenilo, če 
nas je pohvalil in sesul se nam je svet, ko 
se je obnašal do koga izmed nas ignorant
sko, sovražno, ker je po njegovem izigral 
pravila igre… Nekaj let pozneje sva bila so
delavca na metliški osnovni šoli, nakar je 
izginil iz mesta in iz mojega življenja, ker se 
je pričelo govoriti, da ima rad dečke, da jih 
nadleguje in otipava…O njem sem slišal le 

še to, da se je naselil v podzemni jami skriv
nostnih Gorjancev, a kaj bolj natančnega 
ni videl nihče…

Rabutali smo tudi koruzo in jo pekli. Iz
kopavali smo krompir po tujih njivah in 
ga pekli. S sestro Marijo sva nanosila jese
ni v košari slive, iz njih je mama skuhala 
marmelado ali zolzen, da pozimi nekaj dni 
nismo natepavali golega kruha ob skodeli
ci proje, ampak je bila na kosu sladka mar
melada… Plezali smo na hruške, japonske 
češnje v parku, kjer je Papičev spomenik 
s partizanom, ki drži v desni roki bombo, 
lovili smo ribe na prepovedan način in nek
do je na metliškem kopališču izmaknil s 
pladnja pečenega odojčka med licitacijo. 
Tradicijo dolgoletnih in raznolikih rabu
tanj je zaključil M., ki je na Vinomeru na 
Razkošju v stelji izmaknil z Domicljevega 
krožnika kotlet v trenutku, ko je pevec po
gledal proti stoletni lipi, kjer se je nekdo 
zadrl:«Meter špricerja!« Še danes nihče ne 
ve, ali je bilo to slučajno ali pa je šlo za do
bro uglašeno akcijo…
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In jaz sem se ve da član. Zgo daj so me uva
ja li v člans tvo. Naj prej sem šel za do mo
vi no s Ti tom na prej, če prav je bilo ja sno, 
da ho dim z mr li čem in da bo kma lu celo 
dr ža vo po va bil s sabo v svo je do mo va
nje. Am pak, jaz sem bil pre maj hen, da 
bi ra zu mel tra gi ko mič nost si tua ci je, in 
sem po no sno stal ob spo me ni ku pad lim 
bor cem, ti stim, ki so bili čla ni pra ve or ga
ni za ci je se ve da. Na sku štra ni bu ti ci sem 
imel po vez nje no mo dro ti tov ko in oko li 
koš če ne ga vra tu za ve za no rde čo ruto. Bil 
sem član, za pri se gel sem na tan ko ta ko
le: »Pred pio nir sko za sta vo ob ljub ljam, da 
se bom mar lji vo in vztraj no učil. S svo jim 
zna njem in prid nost jo že lim zdaj in ko odra
stem ko ri sti ti na ši so cia li stič ni do mo vi ni Ju
go sla vi ji in vsem nje nim de lav nim lju dem. 
Ob ljub ljam, da bom zvest to va riš in do ber 
člo vek. Vse moje delo in rav na nje naj po ka
že ta, da sem vre den otrok svo je ga ljuds tva 
in vre den član ve li ke dru ži ne na ro dov, ki 
ho če jo po poti na pred ka, pra vi ce in miru.« 
Re kli so, da mo ram biti Po šten, Is kren, Oli
kan, Neu stra šen, Iz naj dljiv in Ra do da ren. 
Ob lju bil sem, da bom. Žal pa so so šol ke, 
kot sem ka sne je dog nal, zad njo ob lju bo 
iz go vo ri le s pre kri ža ni mi pr sti.

Ko sem pri šel do mov, sem kapo in ruto 
snel, si preob le kel telo in du šo, in od šel k 
ve rou ku – bil sem na mreč član bož je ga ob
čes tva. Z od pr ti mi usti sem gol tal be se de 
kot so ev ha ri sti ja, li tur gi ja, am bon ali pa sto

Član

Di gi ta li zi ra ni Slo var 
slo ven ske ga knjižnega 
je zi ka sumljive ga iz vo-
ra pra vi, da je član ti sti, 
ki je vključen v kako 
skup nost, or ga ni za ci jo, 
ozi ro ma je to vsa ka iz-
med oseb, ki se stav lja jo 
za ključeno sku pi no. Iz 
is te ga na slo va je moč raz-
bra ti tudi, da ob sta ja več 
vrst čla nov. Na pri mer us-
ta nov ni član, red ni član, 
pod por ni član, kot tudi 
čast ni ali do pi sni član. ra la. Ni sem jih ra zu mel, in če sem is kren, jih 

še da nes ne. Ob ne de ljah sem bil član mi ni
stran tov in sem stal kot cvek, ko sem žup ni ku 
v ke lih na to čil kap lji co žeg na ne vode in dva 
deci vina. Pel sem krš čan ske na rod ne, po ko
le nih ho dil okrog ol tar jev, da ro val ure ne delj
ske ga spa nja, naj bolj za ni miv del žižv ža va in 
prvi tek sla lo ma, da sem lah ko ob ha jal sve to 
da ri tev. Bil sem za ve den član.

Ko so mi zra sli las je in me na pad li mo zo lji, 
sem po stal us ta nov ni član rock ban da, ki 
se je čez ne kaj let dia me tral no obr nil v na
rod no za bav ni band. Na ko le nih sem pro sil 
os ta le čla ne, naj ho di jo na vaje in jih s ši
brov ko od ga njal, ka dar sem de lil keš. Me nil 
sem, da mi bo os lad no re ža nje na vaš kih 
odrih pri ne slo ko pi co mla dih čla nic ak ti va 
kmeč kih že na, ki me bodo v hrbt nem slo
gu, z ve li ko med ko len sko raz da ljo na pro
ša le, naj se us mi lim nji ho ve esen ce. Zmo til 
sem se bil. Kon čal sem se ve da sam ob treh 
zju traj z mno ži co kab lov, ki jih je bilo tre
ba pos pra vit. Naj brž mi ni tre ba po se bej 
pou dar jat, da sem ene ga še po se bej tež ko 
pos pra vil.

Bil sem tudi član ne ke ga dru go li gaš ke ga 
šport ne ga ko lek ti va, kjer sem šest dni na 
te den trdo tre ni ral, da sem se lah ko sed mi 
dan več ur vo zil na zad njem se de žu sta re
ga IMV kom bi ja. Po tem sem � uri se del na 
klo pi za re zer ve, gle dal ter vzpod bu jal dru
ge čla ne moš tva, v prvo po sta vo pa sem 
vsto pil še le v ma tič ni go stil ni, kjer smo z 
opoj ni mi sub stan ca mi pro sla vi li zma go, ali 
pa uto pi li bo le či no po ra za. 

Da nes sem, kot se spo do bi za v ko mu niz
mu vzgo je ne ga tran zi cij skoka pi ta li stič
ne ga po tro šni ka, član vseh po tro šniš kih 

Ma tej Koc jan čič
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klu bov, ki so jih, če gre ver je ti pra ve mu 
Ja ne zu, us ta no vi li po pu lar ni taj ku ni. Tako 
prid no zbi ram pike, na lep ke, toč ke zve
sto be, in ko za pra vim do volj de nar ja in 
zbe rem 35 na lepk, mi taj kun Mir ko T., naš 
člo vek Ži ga D., ali pa sta roe vrop ski ko lo nia
li sti se ve da do bro du šno do vo li jo, da si ku
pim še en iz de lek, ki so mi ga iz bra li. Sil no 
sem za do vo ljen, ko lah ko po zni ža ni ceni 
pre pla čam elek trič no zob no ščet ko za od
stra nje va nje su ho kra jin skih amal gam skih 
plomb. Red ko se zgo di, da zai dem v tr go
vi no, v ka te ri ni sem član nji ho ve ga klu ba. 
Ka dar pri de do tega, gle dam v tla, ko me 
pro da jal ka Mi re la vpra ša za nji ho vo kar ti
co. Po niž no priz nam svo jo za plan ka nost, 
se po ke sam in upra vi če no sem de le žen 
nje nih ob to žu jo čih po gle dov. Pred ob čes
tvom čla nov, ki sto ji jo za mano ob lju bim, 
da se bom po bolj šal, in ne mu do ma pod pi
šem pri stop no iz ja vo. 

Se ve da sem član tudi v svo jem po klic nem 
živ lje nju. Naj prej sem član Druš tva ne go
lo gov, sta rih mam in ne go val cev, kjer tudi 
zve sto pla ču jem čla na ri no že vr sto let. V za
me no mi ob ča sno do vo li jo, da preiz ku sim 
stop njo tve ga nja na stan ka raz je de za ra di 
pri ti ska na kak šnem iz med stro kov nih se mi
nar jev. Včla njen sem se ve da tudi v sin di kat, 
am pak ne v ti ste ga, ki pro da ja zmrz nje ne 
piš čan ce in kar te za to pli ce, tem več ti ste ga 
pra ve ga, ki po kla nja pre le pe kavčibr ci gar
je iz fl i sa ter rju he, ka te re brez do dat nih 
stroš kov obar va jo spod nje pe ri lo v va ro
val no bar vo. Se ve da sem iz ne krivd nih 
raz lo gov po stal tudi eden iz med čla nov 
za po sle nih v jav nem sek tor ju, ki pro ti svo
ji vo lji pro sto volj no na ka zu je mo del svo je 
pla če v po koj nin sko bla gaj no.

V pro stem ča su sem tudi član ma triar hal ne 
dru žin ske skup no sti in ker sem za za slu ge 
na po droč ju fer til no sti že zgo daj do bil v 
dar dva pre le pa otro ka, sem po no vem, za
ra di več ne ga otre sa nja je zi ka, po stal tudi 
član Sve ta star šev v na ši pre ču do vi ti su ho
kra jin ski šo li. Zato zdaj ho dim na se stan ke 
in tri krat let no po slu šam go vor, ki se sli ši, 
kot da je pre plon kan iz špi tav ske ga sil ve
stro va nja. Saj poz na te, ne? De nar ja ni….
dr ža va ne da…..am pak mi smo z no tra njo 
reor ga ni za ci jo us pe li, da smo na nuli.....bo 
tre ba špa rat….vi ste tako su per….mi pa 
še bolj.

In ko se mi bo zgr bil stas, ko mi tre buh vi
sel bo čez pas, ta krat bom z neiz mer nim 
ve se ljem po stal član druš tva upo ko jen cev. 
Svo jim vnu kom bom raz la gal, kako sem bil 
nje ga dni član ko lek ti va bol ni šni ce NM, kjer 
smo za maj hen de nar de la li ve li ke stva ri. 
Zobe si bom či stil tako, kot sve tu je Dit ka 
H., no sil bom dve vr sti očal in lupo, pre bi
ral bom ča so pi se, ki Slo ve ni ji ne bodo de
la li sra mo te po sve tu in cel dan bom bu ljil 
Evroš port. Upam le, da bom us pel do ča ka ti 
ome nje no člans tvo še pre den si bom dal, za
ra di dol go let ne ga pla če va nja v zdravs tve no 
bla gaj no, sa mo plač niš ko vsta vi ti umet no 
ko le no in kolk ita li jan ske ga po re kla.
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Le ne kaj preb li skov o 
našem od no su do ma ter ne-
ga je zi ka. Za de va je ve li ko 
zah tev nejša in za služi stro-
kov ni pri stop, spo daj na pi-
sa no je zgolj žgečka nje, ki 
bo mor da koga le pri pra vi-
lo do tega, da se bo pričel 
močneje pra ska ti, si cer 
bomo po sta li gro bar ji last-
ne ga je zi ka.

SLOVENŠČINA PRETEŽKA 
CELO SLOVENCEM

Toni Gašpe rič

Lan ski sred nješol ski ma tu rant je so do se
gli naj slabši us peh iz ma ter ne ga je zi ka. 

Ob po dat ku se postavi jo po kon cu las je celo 
plešas te mu člo ve ku, ki se ne ho te vpraša, 
kaj je na ro be z našo lju bo slo venščino. 
Bo lje rečeno: s poučeva njem ma ter ne ga 
je zi ka. Mor da še naj bo lje vprašano: kaj 
je na pak z učen jem slo venščine? Se šola
joča mla dež za ple te v teo ri jo, da se iz gu
bi v prak si? Re sni ci na lju bo: slo ven sko 
slov ni co so teo re ti ki tako za mo ta li, tako 

obre me ni li s šte vil ni mi po dat ki, po
drob nost mi in dru gi mi su ho par
nost mi, da se učeči za ple te jo v 
množico pra vil, ka te rih re zul tat 
je ne poz na va nje in nez na nje 
last nega je zi ka, kar se odraža 
v vsak da njih je zi kov nih šlam
pa ri jah in ne pra vil no stih, ki 
jih lah ko srečamo na vsa kem 
ko ra ku V vsa kem časo pi su. 
Na vsa ki ra dij ski ali te le vi zij ski 
po sta ji. Na sle her nem pla ka tu. 
Tako pri vre men ski na po ve di ve ter 
piha iz juga na me sto z juga. Za va ro val ni
ce po nu ja jo živ ljensko za va ro va nje na me
sto živ ljenjskega. V te le vi zij skih re kla mah 
vam za go tav lja jo bolj prožne lase na me sto 
prožnejših las, po li ci sti te kom dne va ne be
ležijo večjih za sto jev na mej nih pre ho dih, 
vsi se vsev prek vračamo nazaj, kot da bi se 

je ta pa ta no go me taš br cal pri grškem 
Pa nat hi nai ko su in ne pri grškemu klu bu, 
da ob vla da jo je zik svo jih ma ter in očetov 
do te mere, da ne za ma nju je jo da jal ni ka z 
mest ni kom, da se vsaj zmrd ne jo, če vi di jo 
na jum bo pla ka tu na pi sa no: na re di te ne
kaj zase na me sto: na re di te kaj zase ali da 

lah ko vr ni li tudi na prej, knjižnice izspo so ja
jo knji ge, časo pi se in re vi je, gos po dars tvo 
ne do se ga željenih na me sto želenih načrto
va nih re zul ta tov, vse po vsod obstojajo na
me sto obstajajo težave, župan spre go vo ri 
pred, na in po pro sla vi in ne mor da pred 
pro sla vo, na njej in po njej in tako na prej 
in tako na zaj. 

Ni kaj: lepo je, če ma tu rant je vedo, kaj je 
to de sni pa levi pri la stek, kaj je to po ved 
in kako podčrta mo pri stavčni ana li zi ose
bek, še lepše pa je, če ob vla da jo skla nja nje 
(in drugo os nov no je zi kov no zna nje) in da 
po tem, če po sta ne jo slučajno šport ni no
vi nar ji, po slušal cem pra vil no po ve do, da 

opo zo ri jo je zi kov ne ga one snaževal ca, da 
se ne reče nek do dru gi, am pak nek do drug 
mi je to po ve dal…Za začetek bi bilo do volj 
že to, če bi spoz na li, da našemu lju be mu je
zi ku ne gro zi ni ka kršna ne var nost od zu naj, 
am pak da smo naj večja ne var nost za svoj 
je zik mi, ki se ne po tru di mo do volj, da bi se 
ga naučili vsaj tako do bro kot an gleščino, 
ita li janščino, nemščino ali madžarščino. V 
po ročilu o re zul ta tih z oprav lja nja lan ski 
ma tur je bilo na mreč po ve da no, da so di
ja ki pri reševa nju na log iz tu jih našte tih je
zi kov do se gli od lične oce ne. Ma ter ni je zik 
nam ni po dar jen v zi bel ki, učiti se ga je tre
ba, pa če nam je to všeč ali pa tudi ne.
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Za mi sel, da bi se od pra vi li na Mir no goro, je zo re la kar 
ne kaj ča sa. Spr va smo na čr to va li kraj ši po hod s Pla ni

ne na Mir no goro, toda sno val ca pro gra ma Franc Jer man 
in Još ko Ši mic sta se do go vo ri la, da gre mo po dalj ši in 
bolj na por ni poti. 

Zbra li smo se na iz ho diš ču v Vr či cah, kjer so nas s to plim 
ča jom, ka vi co in to pli mi sve že di še či mi buht lji po car klja li 
čla ni dru ži ne Jer man. Na pot smo kre ni li po gozd ni poti in 
pod stro kov nim vods tvom g. Stane ta Sta re ši ni ča iz Pla nin
ske ga druš tva Čr no melj, ki se nam je na pova bi lo Fran ca 
Jer ma na zelo rad in brez vsa ke ga na do me sti la pri dru žil. 
Iz bra li smo si zno va ču do vit son čen dan. Do vrha smo po
tre bo va li do bre tri ure, sku paj s po stan ki, preob la če njem, 

OSVOJILI SMO 
BELOKRANJSKI TRIGLAV
Kro nič na bo le zen, živ lje nje z dia li zo oz. trans plan ti ra no 
led vi co, šte vil na zdra vi la, ki jih po je mo vsak dan, nam niso 
vze li vo lje do mno gih ak tiv no sti, za ka te re je tre ba vča sih 
ve li ko ener gi je in tudi trme. Med te ak tiv no sti za go to vo 
sodi po hod niš tvo. Vsa ko leto se vsaj dva do tri krat od pra-
vi mo na dalj ši po hod z na me nom, da vzdr žu je mo svo jo 
»šport no kon di ci jo« oz. kot re če mo v na šem žar go nu »ču-
va mo preo sta lo zdrav je«, ki nam po daljšuje živ lje nja. 

Zdrav ka Ži ži ć, DLB Do lenj ske

je ma njem zdra vil, spod bu ja njem slab še 
ho de čih, sli ka njem in og le do va njem oko
li ce. Vod nik g. Sta re ši nič, nam je spo to ma 
na ni zal še raz lič ne po dat ke o Mir ni gori, 
lju deh, ki so ži ve li na teh pro sto rih, o po
hod niš tvu v Slo ve ni ji in še o mar si čem.

Ko smo pris pe li do pla nin ske ko če, nas je 
ča kal še kraj ši vspon do stol pa in vpis v 
knji go obi sko val cev. Še le nato je sle di la 
za slu že na ma li ca, to pel čaj in ka vi ca, ter 
mar tinč ka nje na zim skem sonč ku.

Po kraj šem po čit ku smo se zah va li pri
jazne mu vod ni ku in dru ži ni Jer man ter 
se vese li in po no sni zno va od pra vi li peš v 



9�

Mirna gora (1047 m) je najvišji vrh v 
Beli krajini in ena najbolj jugovzhod

nih vzpetin Kočevskega Roga. Z razgled
nega stolpa se razprostira razgled po Beli 

dolino, mimo Planine do izhodišča. V doli
no smo prikorakali, ko se je sonček že skril 
in mrzel vetrič je bril po rdečih obrazih in 
utrujenih nogah. Ena skupina se je odpra
vila domov, druga pa je pot nadaljevala 
v Radovico, kamor smo se povabili k Jože
tu Petricu na domače kuhane klobase in 
belokranjsko kapljico. Noč je že dobro po
legla na zemljo, mi smo še vedno veselo 
čebljali in se razvajali z domačim kakijem, 
ki ga je vzgojil Jože v svojem vinogradu. 
Če ne bi bilo »vojaške« komande, bi kar 
ostali v Radovici in zjutraj odšli k jutranji 
maši. Jože ima hišo prav zraven cerkve.

Ko sem prišla domov polna čudovitih vti
sov se mi ideja o vsponu na pravi Triglav 
ni zdela več tako nora kot pred leti. O tem 
ali ga bomo kdaj osvojili in kako, bom za
gotovo poročala.

Nekaj podatkov o 
MIRNI GORI

krajini, delu Dolenjske in pre
ko Kolpe do Karlovca in Gor
skega Kotarja na Hrvaškem. 

Planinski dom na Mirni gori, 
edina stalno oskrbovana 
planinska postojanka na Ko
čevskem Rogu, je bil zgrajen 
19�9. Italijanski vojaki so 
dom požgali poleti 194�. Ob
novljen je bil 1953. 

V okolici so opuščene ko
čevarske vasi Planina, Kleč, 
Škrilj, Ponikve in Sredgora. Kočevarji 
so se konec leta 1941 odselili. Na Pla
nini je cerkve sv. Elije, ki je bila župnij
ska, ob kateri je zanimivo kočevarsko 
pokopališče. 

Na Mirni gori je stala vse do �. svetov
ne vojne znamenita cerkev sv. Frančiš
ka Ksaverija, ki je slovela kot božja pot 
za odvrnitev hude ure. Pozidana je bila 
okoli 1743, med �. svetovno vojno je 
bila požgana, cerkveni zvonik so 1966 
preuredili v razgledni stolp. Cerkev je 
bila 1993 leta delno obnovljena. 

šport - rekreacija



dober tek

POMLADNO  PREBUJANJE
Danica Jožef

Minile so pustne šeme, minilo je valentinovo, 
oziroma Valentin, ki so ga včasih na Slovenskem 
imeli za začetek pomladi, saj naj bi rek “Valen-
tin, da ključ od korenin pomenil, da se je pričela 
zemlja počasi prebujati in je les vinska trte 
oživel. Gospodinje so napekle testene ptičke in 
jih obesile po bližnjih grmičkih okoli hiše, da bi 
jih nato otroci veselo poiskali in imeli priboljšek, 
a veste, to se je dogajalo pred 100 in več leti. Kaj 
pa zdaj? 

Osebno nimam nič proti rdečim 
srčkom in raznim čokoladicam, vseeno 
pa mislim, da bi bilo bolje, če bi mlajši 
imeli skrb za dediščino in si vzeli čas, 
ter svojim malčkom pripravili kakšno 
slovensko presenečenje. No testene 
tičke smo zamudili, še vedno pa la
hko pripravimo za velikonočno obda
rovanje pleteno pecivo v katero bomo 
položili pirhe. 

Glede na velikost okraskov ali so to 
košarice, gnezda, pletna srca, odvisno 
kako ste bogati v domišljiji, lahko iz 
naslednjega recepta pripravite okoli 
1� srednje velikih kosov.
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Potrebujemo 1 kg moke tip 500, 100 g sladkorja, 120 g 
maščobe, 40 g kvasa, 15 g soli, 0,5 dl mleka, ogretega 
na sobno temperaturo, limonino lupinico, 1 vanilijev 
sladkor in 4 cela jajca. 

Iz sestavin zamesimo gladko testo, ki naj počiva �0 minut, 
nato ga premesimo in pustimo počivati še 10 minut. Nato 
testo razdelimo na kose, težke po 60 g in jih oblikujemo v 
krogle. Testene kose razdelimo na dva dela in jih vzdolžno 
valjamo. Po dva pramena prepletamo in oblikujemo v 
poljubne oblike. Oblikovani izdelek premažemo z jajcem 
in ga položimo v sladkor. Pred peko na pomazan izdelek 
položimo pirhe. 

Posladkano pecivo položimo v namazan pekač in pečemo 

15 minut pri 160 °C. Pečeno pecivo lahko postrežemo nato 
ob velikonočnem zajtrku, ob šunki, lahko pa se postreže 
ob čaju ali kavi. 

S čim pobarvati jajca. Sama jih vedno barvam v naravni 
barvi bodisi iz čebule, če je rdeča so jajčka bolj temno rjava 
obarvana, ki jih nato z različnimi listki in cvetovi, seveda če 
zo že, pritisnem ob jajce in nato zavijem v gazo ali najlonko 
in čvrsto zvijem ter kuham 5 do 7 minut, za bolj rumeno 
barvo pa si pomagam ali z žefranom ali kurkumo,caryem, 
kar da intenzivno rumeno barvo, okrasim podobno. 

Priporočala bi še recept za potico iz polnovredne moke, 

kjer namesto sladkorja uporabite 
med. Potrebujemo 600 g pol
novredne moke, 40 g kvasa, 
�00 do �50 ml delno posne
tega mleka, 75 g medu, 60 g 
masla, malo soli, �0 ml ruma, 
za nadev: 350 gr orehov ali 
lešnikov ali maka, 100 g ro
zin, �00, �50 ml mleka, 100 
g medu, 50 ml ruma, žlica 
polnovrednih drobtin. Iz 
sestavin napravimo testo, ki 
ga pustimo vzhajati. Dobro 
vzhajano testo razvaljamo 
na segreti pomokani deski. Za 

nadev mleko zavremo, dodamo med, prili
jemo rum in dodamo orehe ali lešnike 

oziroma mak, nadev mora biti ma
zljiv. Pri zavijanju moramo biti pa

zljivi, ker je to testo bolj lomljivo in 
rado poči, odsvetujem zvijanje v 
kolobar, ko uspemo potico zaviti 
jo stresemo v namaščen pekač, 
ki smo ga potresli z drobtinami 
in pustimo da shaja, ko je potica 
zadosti shajana, jo prebodemo 
in damo v pečico in spečemo. 
Že skoraj ohlajeno potico stre

semo iz pekača in posipamo z 
sladkorjem. 



nagradna križanka

NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ PREJŠNJE 
ŠTEVILKE VIZITE:
1. na gra da: Ani ca GR LI CA, Mir na peč
�. na gra da: Bar ba ra JAN ŽE VEC, Šent jer nej
3. na gra da: An dre ja KOVAČIČ, Novo me sto

Pra vil ni od go vor se gla si: VESELO IN ZDRAVO 
NOVO LETO 

Na gra jen ci lah ko na gra de do bi jo oseb no v splo
šni služ bi pri gos pe Bi ser ki SIMČIČ!

NAGRADE TOKRATNE KRIŽANKE SO:
1. NAGRADA: knji ga
�. NAGRADA: ma ji ca
3. NAGRADA: dež nik

Pra vil no iz pol nje ne ku po ne kri žan ke poš lji te 
na na slov ured niš tva!

Splo šna bol ni šni ca Novo me sto, Šmi hel ska ce
sta 1, 8000 Novo me sto, Tel: 07 39 16 130, fax: 
07 33 �3 097, email: bi ser ka.sim cic @sbnm.si
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