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uvodniki - vmesniki
obiskov, oziroma 2.098.197 točk. Plan je bil
presežen za 6,42 % pri obiskih in za 1,65 %
v točkah. Tudi v letu 2007 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 1,24

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 2004, 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 2007
zaključiti dokaj uspešno. Zadovoljni smo z
opravljenim delom tako v bolnišnični, kot v
specialistično ambulantni dejavnosti. V letu
2007 smo realizirali 21.145 primerov, oziro
ma 26.219 uteži v akutni bolnišnični obravna
vi, kar v primerjavi z letom 2006 pomeni za
1,44% več primerov, oziroma utež. Program
do ZZZS smo presegli za 1,99 %. V neakutni
bolnišnični obravnavi smo realizirali 7.847
bolniško-oskrbnih dni, kar pomeni presega
nje plana za 0,68% in povečanje programa
na leto 2006 za 5,40 %. V specialistično am
bulantni dejavnosti smo realizirali 176.582

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
2007 dosežen v višini 41.325.996 € in je bil
glede na realizacijo v letu 2006 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 2006 je vplival ugoden
rezultat arbitražnega postopka na predlog
pogodbe za izvajanje programa zdravstve
nih storitev za leto 2007. Dosežen je bil cilj
boljšega vrednotenja naših storitev v akutni
bolnišnični obravnavi, s čimer smo pridobili
1.525.000 € 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 2007 porasli gle
de na leto 2006 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 2006 in 11,33 % glede na plan. V skupini
teh stroškov daleč najbolj odstopajo stroški
električne energije, ki so porasli za 49,92 %
in stroški zdravil in drugega lekarniškega ma
teriala, ki so presegli porabo v letu 2006 za
12,05 %. 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 2006. Število
zaposlenih na dan, 31.12.2007 nam izkazu
je povečanje števila zaposlenih na enako
obdobje leta 2006 za 4,58 %, kar pomeni 43
delavcev več. Povečanje je bilo pričakovano,
ker smo v letu 2007 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 200.000 €, 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 2006, se nam je začela v letu
2007 slabšati. Ob koncu leta izkazujemo
zmanjšanje števila zdravnikov specialistov
za 6,25 %, kar za 32,35 % se je glede na leto
2006 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 2007 in na razpisu
za Zlato lastovko javnega sektorja 2007. 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
2008 smo zastavili povečanje programa za
2% glede na plan v letu 2007. 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 2007 in načrti za leto
2008 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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Poročilo za leto 2007
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
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V letu 007 smo na dializni dejavnosti reali
zirali 16.745 dializ, oziroma 605 dializ manj
od planiranih. Vzrok za nedoseganje plana
dializ je v tem, da je bil plan postavljen v vi
šini indeksa rasti dializ v letu 05/06, kakor je
določal področni dogovor, vendar je bila pri
nekaterih pacientih uspešno izvedena trans
plantacija ledvic in niso več na dializi.
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Slika 4: Struktura prihodkov v letu 2007
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3 IZKAZ PRIHODKOV prih.iz tržne dej.
3.3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
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Tabela 2: Primerjava nekaterih elementov poslovanja SB Novo mesto v obdobju 2003 –2007
šnične obravnave. Med druge prihodke iz
Tabela 9: Primerjava nekaterih elementov
poroilo - SB
Novo mesto v obdobju 2003 –2007
16 letnoposlovanja
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DOB./IZG.V
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l.2004

Slika
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obdobju 2003
– 2007
SliSlika
ka 3:
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– 2006
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NMjuv2002
obdobju
2003 – 2007
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LETNO POROČILO

50.000
40.000
40.000
30.000
20.000
30.000
10.000

20.000
0

10.000

l.2003

l.2004

l.2005

l.2005

l.2007

l.2006
l.2007
38.017.119
41.325.996
38.016.523
41.325.884
596 112
100,00
100,00
0,000,00

l.2007
41.325.996
41.325.884
112
100,00
0,00

opravljanja javne službe uvrščamo še prihod
ke iz naslova povračil stroškov za sekundari
je ter prihodke iz naslova izobraževanja.

GOSPODARNOST
50.000

l.2005

l.2003
l.2004
l.2005
l.2006
31.373.607 33.417.64033.417.640
36.683.451
31.373.607
36.683.451
38.017.119
32.179.267 34.018.50534.018.505
32.179.267
36.680.914 36.680.914
38.016.523
2.537 596
-805.661-805.661 -600.864 -600.864 2.537
97,50 97,50
98,23
98,23 100,01
100,01100,00
-2,57 -2,57
-1,80
0,01
-1,80
0,01 0,00

Prihodki iz prodaje na trgu

Med prihodke iz prodaje na trgu prišteva
mo predvsem prihodke od opravljanja la
boratorijskih storitev za druge zavode ali
PRIHODKI v 000
zasebnike, prihodke od samoplačnikov,
ODHODKI v 000
hodke od prodaje gostinskih storitev
PRIHODKI pri
v 000
(restavracija), storitve parkirnine, proda
ODHODKI ja
v 000
energetskih storitev, manjši delež pa
od prodaja odpadnega materiala ipd.
Prihodki so se v primerjavi s planiranimi

2007

0

* Gospodarnostl.2003
je razmerje
med prihodki
indeks večji od 100, je
l.2004
l.2005in odhodki.
l.2005 Če je
l.2007
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1
1

1
1
1
1
1

1
3
3

aktualno
znižali za ,3 %, glede na leto 006 pa
so porasli za 4,05 %. Planiranih prihodkov
nismo dosegli pri prihodkih od gostinske
dejavnosti – nerealizirana investicija v bife,
ter pri prihodkih od ostalih plačnikov – niž
ja realizacija storitev, kot v letu 006.

Prihodki iz financiranja, izredni pri
hodki in prevrednotovalni prihodki
Prihodki iz financiranja vključujejo obresti,
dividende, finančne rabate v letu 007 in
so enaki realizaciji v letu 006. Izredni pri
hodki predstavljajo odpise obresti in ostale
izredne prihodke.
Prevrednotovalnimi prihodki so prihodki
nastali pri odtujitvi neopredmetenih dolgo
ročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (odprodaja stare pralnice) in odpi
si obveznosti iz preteklih let (obresti).

povračila delavcem, kot so povračilo stroš
kov za prevoz na delo, regres za prehrano
delavcev, regres za letni dopust in ostala
povračila delavcem (solidarnostne pomo
či, odpravnine, jubilejne nagrade, premije
za prostovoljno pokojninsko zavarovanje).
V letu 007 predstavljajo stroški dela 56,9
% vseh stroškov bolnišnice, v letu 006
pa so znašali 58,3 %. V letu 007 so bile
obračunane plače v višini 17.365.53 € in
so porasle glede na preteklo leto za 6,86 %.
Izplačana bruto plača na zaposlenega iz de
lovnih ur v letu 007 je bila v višini 1.473 €
in je za 8,96 % višja kot v preteklem letu.

Stroški materiala:

Stroški materiala so vrednosti porabljene
ga materiala in sicer vrednosti porabljenih
zdravil, ostalega zdravstvenega materiala,
nezdravstvenega materiala, stroški porab
ljene energije, materiala in rezervnih delov
ODHODKI
Slika
5: Struktura odhodkov v letu 2007 porabljenih za vzdrževanje, izdatki za nakup

ST RUK T URA ODHODK OV

Energija

stroški materiala
28%

odhodki financ.in
drugi odh.
1%

Poraba električne energije v kWh je bila
v letu 007 večja za 1 % glede na leto
006. Bistveno povečanje porabe je bilo
zaznati v prvi polovici leta 007 (glede na
predhodno leto), kar je posledica začetka
delovanja oddelkov v letu 006, predvsem
sterilizacije. Cena kWh električne energije
se je dvignila iz povprečja 0,059 EUR v letu
006 na 0,077 EUR v letu 007. Strošek
električne energije je bil v letu 007 zaradi
9,8 % dviga cene in večje porabe večji za
45,3 % v primerjavi z letom 006.

stroški storitev
10%
stroški dela
57%

amortizacija
4%

stroški materiala

stroški storitev

stroški dela

odhodki financ.in drugi odh.

amortizacija

Slika 5: Struktura odhodkov v letu 2007

strokovne literature, časopisov in drugih pub
likacij. V letu 007 zavzemajo v strukturi ce
3.3.1.
PRIHODKI
Odhodki so v primerjavi s planom porasli lotnih odhodkov stroški materiala 8,11 %. V
3.3.1.1.
Prihodki
za 8,60 %. Na
odhodke iz
poposlovanja
membno vpliva primerjavi s preteklim letom so se stroški za
jo stroški materiala, ki so bili glede na plan porabljen material povečali za 11,99 %, plani
preseže12:
ni zaStruktura
1.00 tisočprihodkov
€, to je za 11,33
% rane stroške pa smo presegli za 11,33 %.
Tabela
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in na realizacijo v letu 006 za 11,99 %. O
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real
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di
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sko
potrošnega
PRIH. IZ PROGRAMA ZZZS
36.192.396
36.113.103 39.000.443
materiala, ki so se v primerjavi z letom 006
Stroš
ki dela
OBVEZNO
ZDRAV. ZAVAROVANJE
32.930.469 32.688.079 35.625.652
zvišali za 13,77 %, v primerjavi s planom pa
PRIH.stroš
IZ DOD.
ZAV.IN
DOPLAČIL
3.425.024
3.374.791
Med
ke dela
vklju
čujemo stroške plač 3.261.927
so višji za 1,05
%. Vrednostno
so najbolj po
540.550
sli stroški za 583.217
sanitetni mate676.962
rial, znotraj te
zDRUGI
vsemi PRIH.IZ
davki inJAVNIH
prispevSREDSTVEV
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ski material in
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rovanje ter materialna 1.206.879
PRIHODKI
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1.255.813
PRIH.OD SAMOPLAČNIKOV
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LETNO POROČILO

6

sicer za 406 tisoč €. Na porast vrednosti vpliva
tudi pojav vedno novih zdravil in materialov,
katerih uporaba ugodno vpliva na zdravstve
no stanje bolnikov (Novoseven, Xsigris, kri in
krvni pripravki …).

Slika
9: Poraba
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Voda
Na nivoju celotne bolnišnice se je poraba
vode zmanjšala za 8, %, kar je doseženo
z investicijo v novo pralno linijo v pralnici.
Strošek vode se je zmanjšal za 5,3 %, kar
je rezultat manjše porabe in ugodnejših
faktorjev za obračun čiščenja odpadnih
voda. Povprečna cena m3 vode se je tako
v letu 007 zmanjšala za 18,6 %.

Stroški storitev
Medicinske storitve
Medicinske storitve vključujejo stroške mikro
bioloških in drugih laboratorijskih in zdravs
tvenih 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 labora
torijske preiskave je bil v letu 007 precejšen
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skupaj
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Obračunsko več porabljena sredstva
Obračunsko več porabljena sredstva

LETNO POROČILO
0,2

rabili naslednje vire:

Razpoložljiva sredstva amortizacije
Razpoložljiva
sredstva amortizacije
Donacije
podjetij
Donacije občani
podjetij
Donacije
Donacije
občani
Skupaj
razpoložljiva
sredstva
Skupaj razpoložljiva sredstva
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817.899
520.981
520.981
181.332
181.332
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1.713
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41.937
734.814
734.814
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30.552
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106.455
6.231
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63.190
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38.100
71.026
71.026
93.098
93.098
173.670
173.670
2.880.996
2.880.996
-677.564
-677.564

2007

7

Standardi za načrtovanje kadrovske funkcije v javnih zdravstvenih zavodih so pomanjklj
trenutno le standarde za specialistično ambulantne dejavnosti, ki jih določa Področni do
2007. Za načrtovanje zaposlenih v bolnišničnih dejavnostih pa še vedno uporabljamo sta
bili podani v Nacionalnem programu zdravstvenega varstva Republike Slovenije – zdrav
leta 2004. Osnova za načrtovanje kadra pa je tudi program zdravstvenih storitev, ki je pr
dogovarjanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki pogodbeno določa štev

aktualno
V letu 007 smo uspešno zaključili investi
cijo v prenovo pralnice tako gradbenega
dela kot opreme. Investicijo smo v celoti
financirali z lastnimi sredstvi. Strojna opre
ma je znašala 684.833 €, gradbeni del pral
nice pa je bil v višini 50.981 €.
Za potrebe anesteziološkega oddelka smo
prostore ob porodnem bloku prenovili. Po
trebno je bilo nove aparature in inštalacije
priključiti na obstoječ sistem. V decembru
smo zaključili tudi s pripravo prostorov za
montažo novega CT aparata. Vrednost in
vesticije je znašala 170 tisoč €.
Poleg tega smo zamenjali sistem dostopa
na službene parkirne prostore in tudi pre
novili sistem režima parkiranja na plačniš
kem parkirnem prostoru.

Odhodki financiranja in izredni
odhodki ter prevrednotovalni
odhodki
Odhodki za obresti predstavljajo v strukturi
vseh odhodkov v letu 007 0,47 %. Obraču
nane bresti so posledica slabe likvidnosti,
v kateri se bolnišnica nahaja že vrsto let
in so rezultat nepokritih izgub iz preteklih
let. Največji delež predstavljajo zamudne
obresti za nepravočasno plačane fakture.
Glede na leto 006 so obračunane obresti
višje za 49 %. Prevrednotovalni odhodki
nastanejo zaradi oslabitve zalog, terjatev
iz poslovanja in opredmetenih osnovnih
sredstev.

5 KADRI

Tabela 3: Pregled zaposlenih po proﬁlih v letu 2007
Tabela 29. Pregled zaposlenih po proﬁ lih v letu 2007
Strokovna izobrazba

stanje 2006

stanje 2007

indeks
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34
14
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23
10

94,74
67,65
71,43

delavci iz ur
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3

3
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12
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1
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938
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13
15
2
343
7
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42
146
982

100,00
160,00
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103,25
108,33
93,75
200,00
103,94
140,00
80,00
107,78
100,00
130,36
104,69

4,43
14,80
27,84
148,01
10,26
18,50
2,00
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18,92
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6 JAVNA NAROČILA

7 KONTROLE ZZZS

Nabavna služba je v letu 007 poslovala v
skladu z ZJN1, v skladu z ZJN (11. člen
ZJN, in v skladu s projektom ISO: Orga
nizacijski predpis za ugotavljanje potreb,
izbor dobaviteljev ter upravljanje pogodb.
Izbire dobaviteljev: zdravil, medicinskega
pogrošnega materiala, nemedicinskega
materiala in storitev so bile izpeljane na
podlagi izvedenih javnih razpisov in s po
stopki za oddajo naročil malih vrednosti.

V letu 007 smo imeli 19 nadzorov ZZZS (9
rednih nadzorov, 6 finančnih, 3 za predpiso
vanje medicinsko tehničnih pripomočkov
in 1 za predpisovanje zdravil na recept). Pri
5 nadzorih oz. 6,31 % ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti, pri ostalih pa so bile ugotov
ljene naslednje nepravilnosti:
 preveč zaračunanih storitev v
ambulantah
 nepravilen obračun storitev,
označenih z ***
 neprava SPP grupa
 podvajanje obračunanih storitev
 napačna šifra storitve
 v kartonu ni napotnice, zato se
opravljena storitev ne prizna
 predčasen predpis medicinsko
tehničnega pripomočka (MTP)

V letu 007 smo na podlagi javnih razpisov
za oddajo naročil blaga, storitev ter gradbe
no obrtniških in instalacijskih del izpeljali:
 13 javnih naročil po omejenem postop
ku (ZJN1). Na podlagi izvedenih ome
jenih postopkov smo sklenili 106 po
godb v vrednosti 4.985.51 € z DDV
 6 javnih naročil po odprtem postopku
(ZJN) s podpisom 39 pogodb v vred
nosti 3.751.660 € z DDV;
 5 javnih naročil po postopku s poga
janji brez predhodne objave (ZJN)
s podpisom 5 pogodb v vrednosti
161.818 z DDV
 9 javnih naročil male vrednosti (ZJN
1), s podpisom 14 pogodb v vrednosti
181.508 € z DDV;
 38 javnih naročil po postopku zbiranja
ponudb brez predhodne objave (ZJN
), s podpisom 41 pogodb v vrednosti
1.131.45,396 € z DDV.
Na podlagi javnih naročil, ki jih je za naroč
nika izvajalo Združenje zdravstvenih zavo
dov Slovenije smo sklenili:
 1 pogodbo po odprtem postopku
(ZJN1) v vrednosti 97.89,3055 € z
DDV in
 1 pogodbo po postopku zbiranja po
nudb po predhodni objavi v vrednosti
.990,00€ z DDV.

S stornacijami smo nepravilnosti odpravili,
za predčasen predpis medicinsko tehnič
nih pripomočkov pa smo ZZZS povrnili
škodo v višini 449,4 €.
V primerjavi s preteklim letom je odsto
tek nadzorov brez napak ostal na enaki
ravni. Znesek za povrnitev škode se je v
letu 007 znižal za 69,39 % v primerjavi
s predhodnim letom. Znesek storniranih
napačno obračunanih storitev pa ni vpli
val na realizacijo celotnega programa in s
tem prihodka, saj smo kljub realizaciji stor
nacij delovni program v celoti realizirali in
si s tem zagotovili s pogodbo dogovorjen
prihodek.

8 NOTRANJA
REVIZIJA
Notranji nadzor javnih financ v skladu s
100. členom Zakona o javnih financah
(ZJF) (Uradni list RS, št. 79/99 in nadaljnji)
vključuje sistem finančnega poslovode
nja in kontrol ter notranjega revidiranja,
pri čemer je za vzpostavitev in delovanje
sistema notranjega nadzora javnih financ
odgovorna direktorica Splošne bolnišnice
Novo mesto.
Finančno poslovodenje obsega vzpostavi
tev in izvajanje načrtovanja in izvrševanja
proračunov ter finančnih načrtov, računo
vodenja in poročanja z namenom, doseči
zastavljene cilje ter zagotoviti, da bodo
sredstva zavarovana pred izgubo, oškodo
vanji in prevarami. Notranje kontrole obse
gajo sistem postopkov in metod, katerih
cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakoni
tosti, preglednosti, uspešnosti, učinkovito
sti in gospodarnosti.
Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno
preverjanje sistemov poslovodenja in kon
trol ter svetovanje poslovodstvu za izbolj
šanje njihove učinkovitosti.
V letu 007 je Splošna bolnišnica Novo me
sto notranjo revizijo izvedla z zunanjim iz
vajalcem notranjega revidiranja, ki je bil
izbran na skupnem javnem razpisu, izvede
nem s strani Združenja zdravstvenih zavo
dov Slovenije. Zunanji izvajalec je revizijo
v Splošni bolnišnici Novo mesto izvedel na
naslednjih področjih poslovanja:
 plače, osebni prejemki, povračila
stroškov,
 nabave blaga, storitev in gradenj,
 proces priprave računovodskih izkazov
(bilanc).

Na osnovi izvedene revizije, je zunanji
izvajalec izdelal Poročilo o izvedbi notra
Na podlagi izvedenih omejenih postopkov
nje revizije za leto 007 in v njem navedel
(ZJN1), ki jih je za naročnika kot pooblaš
ugotovitve in priporočila
čeni naročnik izvajalo Mini Tabela 36: Primerjava nadzorov ZZZS med leti 2005, 2006 in 2007
za naše nadaljnjo delo.
strstvo za zdravje smo skle
Besedilo
Leto 2005
Leto 2006
Leto 2007
nili  9 pogodb v skupni
Pripravila:
vrednosti 1.494.816,7181 število nadzorov
Cvetka Barbo
27
26
19
€ z DDV.
število nadzorov brez napak
12
7
5
Tabela 4: Primerjava nadzorov ZZZS med
leti 2005, 2006 in 2007

LETNO POROČILO

Skupaj je bilo sklenjenih
39 pogodb v skupni vred
nosti 1.145.608,786 € z
DDV.

% nadzorov brez napak
Stornirani znesek
Povrnitev škode

44,44

2007
26,92

26,32

14.637

13.647

29.793

584

1.298

449

Pregled po posameznih nadzorih je razviden v spodnji tabeli.
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aktualno
Rezultati strokovnega dela so posledica nenehnega
izboljševanja poslovne kulture, strokovnega izpopolnjevanja, sledenja vsem novostim tako doma kot v tujini
ter vse bolj prisotnega občutka pripadnosti zaposlenih
bolnišnici.
Josip Smodej, strokovni direktor

Strokovno poročilo za
leto 2007
1. UVOD
V letu 007 je bil redni delovni program
realiziran v planirani višini. Poleg rednega
programa je bil v letu 007 realiziran tudi
dodatni program, za katerega je sredstva
zagotovilo Ministrstvo za zdravje in na ta
način omogočilo skrajševanje nesprejem
ljivih in neuravnoteženih čakalnih dob.
Enkratni dodatni program je bil realiziran
skoraj v celoti, pretežno v popoldanskem
času, kar kaže na izjemno pripravljenost in
dobro organiziranost izvajalcev dodatne
ga programa.
Ministrstvo za zdravje je tudi
v letu 007 nadaljevalo s po
litiko podeljevanja koncesij
z namenom zagotavljanja
večje dostopnosti zdravstve
nih storitev ter zmanjševanja
monopolnega položaja javnih
zavodov. Javni zdravstveni za
vodi nedvomno poslujejo pod
pogoji t.i. naravnega monopo
la z vsemi njegovimi negativ
nimi značilnostmi. In obstoj
takega naravnega monopola
opravičuje državno inter ven
cijo. Posledica novo nastale
konkurence bo prav gotovo
večja produktivnost, boljša or
ganiziranost in koordiniranost
ter večja stroškovna učinkovi
tost obstoječih javnih zavodov
in s tem celotnega zdravstvene
ga sistema. Uporabnikom naših
storitev bo omogočena večja iz
birnost ter boljša dostopnost in

preskrbljenost. Hkrati bo sistem kakovo
sti, ob ohranjenih dosedanjih dosežkov

zdravstvenega sistema, še bolj zaostren
zaradi obstoječe konkurence.
V perspektivi je mogoče pričakovati še
več podeljenih koncesij, kar pomeni za
bolnišnico izgubo programa, posledično
presežek kadra in presežek prostorskih
zmogljivosti. Prilagoditve bolnišnice bodo
nujne, predvsem bo potrebno razmišljati
v smeri maksimalnega sodelovanja bolni
šnice in čistih zasebnikov ali pa nosilcev
koncesije (najem prostorov bolnišnice, na
jem kadra, opreme, …) ter tudi o večjem
pridobivanju lastnih sredstev s ponudbo
storitev bolnišnice. Izpostavljena bo kako
vost storitev glede na novo nastalo konku
renčno okolje s ciljem ohranjanja progra
mov in polne zaposlenosti. Tako kot čisti
zasebniki v zdravstvu ter tako kot konce
sionarji se bodo tudi bolnišnice morale
obnašati po tržnih zakonitostih, da bodo
konkurenčne in da bodo preživele. In tudi
v tem segmentu bo potrebna državna
intervencija. V odnose na trgu zdravstve
nih storitev nista vključena le bolnik kot
povpraševalec in ponudnik kot izvajalec
zdravstvenih storitev, temveč je akterjev, ki
vplivajo na odnose več. Pomembna dejav
nika sta zdravstveno zavarovanje in država
s svojimi ukrepi, predvsem makroekonom
skimi, pa tudi konkretnimi.

2. REALIZACIJA
DELOVNEGA
PROGRAMA
V letu 007 je bil delovni program v bolni
šnici realiziran na 366 posteljah. Povprečna
zasedenost postelj je bila 89,76% kar po
meni, da je bilo na dan povprečno zasede
nih 37 postelj. Povprečna ležalna doba v
letu 007 je bila 5,48 dneva in je za 4,98
% daljša v primerjavi z letom 006, kar je
posledica večjega premeščanja pacientov
v neakutno obravnavo kot v letu 006 ter
večjega obsega dela na programih opera
cij (endoproteza kolkov in kolen, ter zah
tevne žilne operacije), kjer je ležalna doba
7 dni ali več.

STR
TROKOVNO POROČIL
OČILO
2007
200
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STROKOVNO POROČILO
2007

NOVO MESTO, FEBRUAR

2008

Delovni program je bil realiziran v planirani
višini, razen v dializni dejavnosti. Realizaci
jo prikazuje tabela .1.:

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.

aktualno

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

Tabela 2.1: Realizacija delovnega programa v letu 2007, primerjalno z letom 2004, 2005 in 2006
DELOVNI PROGRAM

Realizacija
2004

Realizacija
2005

Realizacija
2006

Realizacija
2007

PLAN
2007

IND
(5:4)

IND
(5:6)

2

3

4

5

6

7

8

15.053

15.105

14.182

16.715

16.167

118

103

14.903
150

14.984
121

14.045
137

16.555
160

16.039
128

118
117

103
125

3.782

4.137

3.771

3.908

4.032

104

97

3.714
68

4.126
11

3.754
17

3.893
15

4.010
22

104
88

97
68

2.086.555 2.053.451 1.896.729 2.007.567 1.994.645

1

SPP PRIMERI V HOSPITALU
* ZZZS
* Ostali

SPP PRIMERI V ENOD.
BOLNIŠNICI
* ZZZS
* Ostali

SPEC.AMB. TOČKE
* ZZZS
* Ostali
SPEC.AMB. OBISKI
* ZZZS
* Ostali

OBISKI V GINEKOLOŠKEM
DISP.
* ZZZS
* Ostali

NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA
OBRAVNAVA
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V enodnevni bolnišnici je bilo realiziranih 3.908 SPP, oziroma 124 SPP manj od planiranih,
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predstavlja realizacijo plana v višini 97%.
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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.
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Graf 2.3: Realizacija obiskov v specialističnih ambulantah
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Načini spremljanja kolonizacij in okužb z
MRSA in izvajanje kontaktne izolacije so napi
sani v protokolih, sprejetih na sestankih KOBO
in odobrenih s strani strokovnega direktorja.
 Spremljanje in ukrepanje ob koloniza
ciji ali okužbi z MRSA na bolnišničnih
oddelkih v letu 007
 Spremljanje in ukrepanje ob koloni

IM

4. KOMISIJA ZA
OBVLADOVANJE
BOLNIŠNIČNIH
OKUŽB

aktualno
Tabela 4.4.2: Pregled porabe antibiotikov na restriktivni listi, izražene v DDD/ 100 sprejemov v
letih 2006 – 2007
antibiotiki z restriktivne liste
J01CR05
J01D
J01DA24
J01DH
J01DH
J01G
J01X
J01X
J01XX08

piperacilin tazobactam
ceftazidim
cefepim
meropenem
imipenem
amikacin
vankomicin
teikoplanin
linezolid
antibiotiki z restriktivne liste - skupaj
pripravki za sistemsko zdravljenje bakterijskih infekcij

DDD/100 sprejemov
2006
2007
1,71
3
10,9
7,13
3,08
4,34
0,02
0,48
3,88
4,72
0,05
0,16
6,38
6,05
0,08
0
0,53
0,57
26,63
26,45
370,15
376,66
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naslednjih letih čaka precej dela na vseh
 Delež nenačrtovanega ponovnega
področjih njihove uporabe.
KKVP je oddelkom svetovala in predlagala
sprejema v isto bolnišnico, po
izboljšave glede na opisana področja, hkrati
odpustu v sedmih dneh zaradi iste
pa predlagala tudi preventivne in korektiv
diagnoze.
ne ukrepe za nadaljnje delo. Večina oddel
kov pozitivno ocenjuje pogovore o varno  Kolonizacija z MRSA.

6. KOMISIJA
ZA KAKOVOST
IN VARNOST
PACIENTOV

V letu 007 se je Komisija za kakovost in
varnost pacientov (v nadaljevanju KKVP)
sestala desetkrat. Obravnavane so bile
teme, ki so priporočene v nacionalnih us
meritvah za razvoj kakovosti oziroma za
pisane v nacionalni strategiji s področja
kakovosti in varnosti pacientov.

sti in opazi pozitivne premike in izboljšave
tako na področju komuniciranja s sodelavci
kot tudi pri uvedenih izboljšavah na podlagi
priporočil KKVP(izvedena anketa).
V letu 007 so na večini oddelkov potekale
MM konference, na kirurškem oddelku v so
delovanju z zdravniki iz patološkega oddel
ka.Dokumentacija (ZAUPNI OBRAZEC: MM
KONFERENCA) je arhivirana v tajništvih po
sameznih oddelkov. Otroški, nevrološki in
ORL oddelki imajo redne pogovore o zdrav
ljenju pacientov z neobičajnim potekom.
Ne zapisujejo jih v predpisani obliki, ker
niso bili ocenjeni kot zaplet zdravljenja s
smrtnim izidom.

Nosilci spremljanja omenjenih kazalnikov
so mesečno ali tromesečno spremljali ome
njene kazalnike in sproti ukrepali v primeru
odstopanj.KKVP je od vseh nosilcev prejela
poročilo o KK za leto 007 z utemeljitvijo
glede na predhodno leto, cilji za naslednje
leto in predvidenimi preventivnimi in ko
rektivnimi ukrepi.

STROKOVNO POROČILO
2007

KKVP je za Odbor za KKVP v letu 007 pripra

poroilo
- 
72 vistrokovno
la dva poroči
la. Iz pregle
da poročil posa

Izvedeni ukrepi za nadaljnje delo na
področju KKVP:
KKVP za nadaljnje učinkovito in dobro
opravljeno delo potrebuje aktivno udelež
bo članov na sestankih, podporo Odbora
za KKVP, predstojnikov oddelkov in vodil
nih medicinskih sester.
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aktualno
KKVP je predlagala upoštevanje primera
strukture za kakovost (Ministrstvo za zdrav
je, Uvajanje izboljševanja kakovosti v bolni
šnice, str. 8 od 68): koordinator kakovosti
na oddelku ali dejavnosti = izvršno telo na
oddelkih ali dejavnostih.

Na podlagi mednarodnih in nacionalnih
izhodišč in v okviru uvajanja kakovosti v slo
venske bolnišnice je Ministrstvo za zdravje
RS, oddelek za kakovost v zdravstvu, pripra
vilo priročnik Splošnih standardov zdravs
tvene obravnave bolnišnice.

Člani Odbora za KVP so na Strokovnem sve
tu in Kolegiju medicinskih sester ponovno
predstavili pomen in vsebino varnostnih
vizit, pogovorov o varnosti in ocen pogo
vorov o varnosti in MM konferencah in
pripravili smo dokumentacijo s pomočjo
katere izvajamo izboljševanje kakovosti v
bolnišnici.

Sistem kakovosti v zdravstvu v RS, oprede
ljuje aktivnosti na omenjenem področju:
 uvedbo samoocenjevanja in akredita
cijo zdravstvenih organizacij zaradi za
gotavljanja nenehnega izboljševanja
kakovost,
 uvedbo zahtev za upravljanje celovite
kakovosti/ nenehnega izboljševanja
kakovosti in zahteve po samoocenje
vanju in akreditaciji zdravstvenih orga
nizacij v zakonodajo,
 ustanovitev Agencije RS za kakovost v
zdravstvu.

Vse nosilce spremljanja obveznih kazalni
kov mesečno opozarjamo o rednem sprem
ljanju in poročanju. Nosilci spremljanja
obveznih kazalnikov so tako lahko tekoče
predlagali ukrepe za izboljšave.
Sprejeli smo nov Pravilnik o izvajanju no
tranji strokovni nadzor (stroka, nega in
ostali zdravstveni delavci), ki ga sestavlja
multidisciplinaren tim s povečanim števi
lom članov.
Sprejeli smo Plan dela za leto 008, ki vklju
čuje predloge za izboljšavo dela.

7 ORGANIZACIJA
DELA
Bolnišnica je organizirana v skladu s spre
jetimi smernicami Ministrstva za zdravje.
Obravnava bolnikov je razdeljena na akut
no bolnišnično obravnavo in neakutno
bolnišnično obravnavo ter ambulantno
specialistično obravnavo. Realizacija je
izražena v SPP primerih ter dnevih neakut
ne obravnave, specialistično ambulantne
storitve pa se evidentirajo v točkah in šte
vilu pregledov. Racionalizacija dela in orga
niziranosti bolnišnice teži k vse večjemu
številu obravnav v enodnevni bolnišnici,
kar je po stališčih stroke za paciente pri
jaznejša in varnejša oblika dela. Skladno
s tem se bo še naprej nižal posteljni fond
v klasičnem hospitalnem delu akutne
bolnišnice, naraslo pa bo število obravnav
v sistemu specialističnih ambulant. Novo
sti v stroki, zlasti na segmentu operativnih
dejavnosti, objektivno podajajo možnosti
še nadaljnjega krajšanja ležalnih dob in
posegov v obliki ambulantnih oziroma
enodnevnih storitev.

Splošna bolnišnica Novo mesto je dolžna v
skladu s smernicami Ministrstva za zdravje
o uvajanju kakovosti v slovenske bolnišni
ce skrbeti za nenehno izboljševanje kako
vosti zdravstvene oskrbe v bolnišnici. Za
realizacijo uvajanja kakovosti v bolnišnico
je bil v letu 006 imenovan Odbor za ka
kovost in varnost pacientov in Komisija za
kakovost in varnost pacientov.
Odbor za kakovost in varnost pacientov
deluje v sestavi:
 direktorica: Mira RETELJ, univ.dipl.org.
 strokovni direktor: Josip SMODEJ,
dr.med., spec. splošne kirurgije
 glavna medicinska sestra bolnišnice:
Zlata REBOLJ, dipl.m.s.
 predstavnica vodstva za kakovost:
Biserka SIMČIČ, dipl.ekon., spec.
posl. ekon.
 vodja Komisije za kakovost in varnost
pacientov: Lučka KOSEC, dr.med., spec.
anesteziologije in reanimatologije

Naloge, pooblastila in pristojnosti Odbo
ra za kakovost in varnost pacientov so:
 uvedba sistema upravljanja celovite
kakovosti/nenehnega izboljševanja
kakovosti,
 zapis in izvajanje srednjeročnih strateških
ciljev s področja kakovosti in varnosti,
 merila klinične uspešnosti na ravni za
voda, oddelka/predstojnikov in drugih
zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter
merila uspešnosti ne zdravstvenih delav
cev s področja kakovosti in varnosti,
 pospeševanje aktivnosti za kakovost in
varnost,
 ustvarjanje kulture kakovosti in varnosti,
 zagotavljanje virov za področje kako
vosti in varnosti,
 nadzor kakovosti in varnosti,
 organiziranje srečanj znotraj bolnišnice
s temo varnosti in kakovosti najmanj
enkrat na 3 mesece, kjer se predstavi
jo zlasti aktivnosti, ki potekajo znotraj
bolnišnice, problemi pri izvajanju teh
aktivnosti, poročila, strategije, projekti,
varnosti in kakovostni problemi in pri
ložnosti za izboljšave.
Odbor za kakovost in varnost pacientov o
dosežkih s področja kakovosti in varnosti pa
cientov poroča v letnem poročilu Ministrs
tvu za zdravje in svetu zavoda bolnišnice.
Direktorica je za delo Odbora za kakovost
in varnost pacientov odgovorna Ministrstvu
za zdravje in svetu zavoda bolnišnice.
Komisijo za kakovost in varnost pacien
tov sestavljajo:
 vodja: Lučka KOSEC, dr.med.,
spec. anesteziologije in reani
matologije
 namestnik vodje: mag. Mark
MUŠIČ, dr.med., spec. splošne
kirurgije
 član: Klemen KERIN, dr.med.,
spec. splošne kirurgije
 član: Branka OŽEK, dr.med.,
spec. interne medicine
 član: Cvetka BALKOVEC, mag.
farm., spec.
 član: Vlasta PEKOLJ, dipl.fiziot.
 član: Jožica REŠETIČ, dipl.m.s.
 član: Marina KOKALJ, dipl.m.s.
 član: Ljubinka POPOVIĆ,univ.dipl.
org., spec.
 član: Karmen JANEŽIČ,dipl. m.s.

STROKOVNO POROČILO
2007
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Komisija za kakovost in varnost pacientov
je zadolžena za izvajanje nalog, ki jih zah
teva odbor za kakovost, nacionalne usme
ritve za razvoj kakovosti, nacionalna stra
tegija s področja kakovosti in varnosti ter
strokovna telesa.

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

Tabela 7.1: Kazalniki

Tabela 5.1: Kazalniki
2006
1. Število padcev s postelje na
1000 oskrbnih dni
Št. padcev SB

Naloge, pooblastila in pristojnosti Komi
sije za kakovost in varnost pacientov so
naslednje:
 pregleduje in analizira poročila posa
meznih oddelkov,
 svetuje oddelkom glede izboljševanja
kakovosti,
 predlaga ukrepe za izboljšave odboru
za kakovost,
 spremlja izvedbo ukrepov,
 pripravi navodila za:
•
mortalitetne konference
•
varnostne vizite
•
pogovore o varnosti
•
za spremljanje popisov bolezni
glede na nedokončanost,
popolnost in pomanjkljivost
•
vzpostavi in nadzoruje vodenje
registrov za:
•
varnostne zaplete
•
morbiditetne in mortalitetne
konference (število,
lokacija, obravnavana tema)
•
notranje nadzore
•
klinične poti

Št. oskrbnih dni

V skladu s temi usmeritvami in nalogami
se je v letu 006 pričelo s spremljanjem
kazalnikov kakovosti, predstavljenih v pri
ročniku » Splošnih standardih zdravstvene
obravnave za bolnišnice «.

število ponovnih sprejemov

Kazalnik 1

2006
43

45

112.441

115.296

0,38

0,39

Nosilec: Zlata Rebolj, GMS bolnišnice
2. Število preležanin, nastalih v bolnišnici, na 1000
hospitalizacij
št. preležanin
število vseh hospitaliziranih bolnikov

Kazalnik 2

2006
35

64

21.764

18.129

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%

0

0

Odstotek neustreznih indikacij
Nosilec: prim. Branka Stracenski, predstojnica radiologije
4. Čakanje na odpust
št.bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi
čakanja
število dni čakanja na odpust

7.445

843
7.847

razpon števila čakalnih dni

1 - 81

1-45

10,17

9,31

Kazalnik 4 – povp. št. dni/bolnika

732

Nosilec: Josip Smodej, Strokovni direktor
5. Število ponovnih sprejemov
število vseh odpuščenih bolnikov iz obravnav

Kazalnik 5

158

142

21.554

21.712

0,73

0,65

3

6

17.862

17.950

0,02

0,03

137

124

17.862

17.950

0,77

0,69

Nosilec: Josip Smodej, Strokovni direktor
6. Bolnišnične okužbe

KAZALNIKI

6. a Vse bolnišnične okužbe

Na podlagi pridobljenih rezultatov so bila
sprejeta priporočila in ukrepi za izboljšanje
kakovosti zdravstvene oskrbe in varnosti
pacientov.
Poleg omenjenih obveznih kazalnikov se
v bolnišnici že več let spremljajo nekateri
kazalniki kakovosti kot npr. ležalna doba,
opravljene storitve v enodnevni bolnišnici,
razmerje med prvimi in kontrolnimi pregle
di. Poseben poudarek je dan naslednjim
kazalnikom.


2007

Število bolnikov z MRSA sepso
število vseh hospitaliziranih bolnikov

Kazalnik 6. a
6.b.kolonizacije in okužbe z MRSA
Število novo odkritih bolnikov koloniziranih z MRSA
Število vseh hospitaliziranih bolnikov

STROKOVNO POROČILO
2007

Spremljanje zadovoljstva
uporabnikov
Ciljna skupina: hospitalizirani bolni
ki, pacienti v spec. ambulantah, starši

Kazalnik 6.b

Nosilec: Tatjana Remec, Predstojnica infek. oddelka

Napita
podlagi
rezultatov
so bila
sprejeta priporočila in ukrepi za izboljšanje ka
hos
liziranihpridobljenih
otrok, otročnice,
krvodajalci,
Podatkovna baza: vprašalniki, informacij
zdravstvene
in varnosti
dia
lizni pacienti,oskrbe
pacienti obrav
navani vpacientov.
dnev ski sistem
ni bolnišnici…./ reprezentativni vzorec
Nosilci: glavna med. sestra bolnišnice, glav
Lokacija: oddelki, ambulante
ne med. sestre oddelkov, administrativna
Pogostost merjenja: 1x x letno
služba
strokovno
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 Spremljanje razjede zaradi pritiska
V Splošni bolnišnici Novo mesto imamo Na novo so bile izdelane klinične poti:
Ciljna skupina: bolniki z RZP/ vsi sprejeti izdelana navodila za:
• otroški oddelek »Akutni bronhi
bolniki v bolnišnici
 mortalitetne konference,
tis« in »Akutni gastroenterokoli
tis«, ki so ju poskusno začeli uvajati
Lokacija: oddelki  določeni
 varnostne vizite,
decembra 007, redno ju bodo začeli uva
Pogostost merjenja: na 6 mesecev
 pogovore o varnosti
jati januarja 008 «Akutni laringitis«
Podatkovna baza: negovalna dokumenta  Vzpostavili smo vodenje in nadzor
in »Akutni pielonefritis«, ki ju bodo
Klinične
poti
cija, list ocene ogroženosti
registrov za:
začeli uvajati januarja 2008.
Nosilci: delovna skupina za kakovost, glav  varnostne zaplete,
•
kiruršklinične
ki oddelek
»Obrav
nava bolnika
2007 smo v Splošni
mesto
uporabljali
poti
v predhodnih
ne med. sestre na V
odletu
delkih
 bolnišnici
morbiditetNovo
ne in mor
talitet
ne konfe že uvedene
pred
vsta
vi
tvi
jo
to
tal
ne
endoproteze
letih.plikacij/ zapletov
rence (število, lokacija, obravnavana
 Spremljanje kom
kol
ka«
tema) poti:
i.v. kanalov Na novo so bile izdelane klinične
• kirurgija enodnevna bolnišnica »Odsta
 no
tranje nadzo
»Akutni
bronhitis«
inre,
»Akutni gastroenterokolitis«,
ki so ju poskusno začeli
Ciljna skupina: bol•nikiotroški
z i. v. kaoddelek
nalom/ vsi
ranitev OSM materiala«

in
kli
nič
ne
poti.
uvajati
decembra
2007,
redno
ju
bodo
začeli
uvajati
januarja
2008
sprejeti bolniki v bolnišnici
KLINIČNE POTI, KI SE ŠE
Lokacija: oddelki • «Akutni laringitis« in »Akutni pielonefritis«, ki ju bodo začeliPRIPRAVLJENE
uvajati
NE
IZVAJAJO:
Pogostost merjenja: na 6 mesecev
• januarja 2008.
KLINIČNE POTI
• Herpes zooster dermatovenerološki
Podatkovna baza: obrazec, informacijski
oddelek
• kirurški oddelek »Obravnava
pred
totalne endoproteze
kolka«
V letu 007bolnika
smo v Splo
šnivstavitvijo
bolnišnici Novo
sistem
•
Pljučnica infekcijski odd.
me
sto
upo
rab
lja
li
že
uve
de
ne
kli
nič
ne
poti
• pina
kirurgija
enodnevna
Nosilci: delovna sku
za kakovost,
glav bolnišnica »Odstaranitev OSM materiala«
• Hemoragični ICV nevrološki oddelek
v predhodnih letih.
ne in odgovorne med. sestre

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

KIRURGIJA
Enodnevna bolnišnica

KIRURGIJA oddelki

INTERNI ODDELKI
INFEKCIJSKI ODD. – KOBO
PLJUČNI ODDELEK
DERMATOLOŠKI ODD.
GIN.-PORODNIŠKI
ODDELEK
NEVROLOGIJA
ANESTEZIJA

KLINIČNA POT
Sindrom karpalnega kanala
Dupytrenova kontraktura
Artroskopija kolena
Manjše ekscizije tumorjev:epiteliom,
Fimoza
Papilomi mehurja
Retrogradni pielogram
Abdominalne kile
Hemeroidi
Hidrokela
Holecista
Odstaranitev OSM materiala
Varice
Ingvinalna kila v lokalni anesteziji
Dupytrenova kontraktura
Hidrokela
Obravnava bolnika pred vstavitvijo totalne endoproteze kolka
Odstaranitev OSM materiala
Akutni koronarni sindrom (AKS)-obravnava v urgentni amb.
AKS – transport na PTCA
Izvedbena navodila za dekolonizacijo z izdelki Bactroban,
Hibisept in Plivasept peneči
Izvedbena navodila za dekolonizacijo z izdelki Prontoderm
/
/

Tabela 7.2:
Klinične
poti

ORL ODDELEK
OKULISTIKA
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September 2006
September 2006
2007
September 2004
September 2006
2007
Februar 2006
2007

/

STROKOVNO POROČILO
2007

OTROŠKI ODDELEK

V uporabi od
September 2004

Ishemični ICV-tromboliza
/
Akutni bronhitis
Akutni gastroenterokolitis
Akutni laringitis
Akutni pielonefritis
/
/

2007
2007
pripravljeni začetek
izvajaja januar2008

aktualno
V PRIPRAVI SO KLINIČNE POT:
• CA rektuma
• Astma
• KOPB
• Rak pljuč
• Gnojni meningitis
• Bolečinski sindrom
• Terapija venskega ulkusa
• Akutni meningitis
• Oskrba novorojenčka po porodu

8. STORILNOST
V skladu z usmeritvami Ministrstva za
zdravje o izboljševanju kakovosti v sloven
skih bolnišnicah je bila s strani MZ imeno
vana skupina za pripravo kazalnikov za

primerjave med bolnišnicami.
Kazalniki se bodo spremljali in medsebojno
primerjali po skupinah sorodnih bolnišnic:
 KC Ljubljana, SB Maribor,
 Regijske bolnišnic: SB Celje, SB Izola,SB
Jesenice, SB Nova Gorica, SB Murska sobo
ta, SB Novo mesto, SB Slovenj Gradec
 SB Brežice, SB Trbovlje, SB Ptuj,
 Specialne bolnišnice: B Topolšica, B Gol
nik, B Sežana, Inštitut RS za rehabilitaci
jo Lj., Onkološki inštitut Lj., Ortopedska
bol. Valdoltra
 Porodnišnice: BGP Kranj, Bol. za ženske
bol. Postojna
 Psihiatrija: PB Vojnik, PB Begunje, PK
Ljubljana, PB Idrija, PB Ormož, SB Ma
ribor (psihiatrični oddelek)
Specialni oddelki: Oddelek invalidne

mladine NG, Center za zdravljenje otrok
Šentvid pri Stični
Vsi kazalniki so razdeljeni v tri osnovne
skupine:
I kazalniki poslovanja
II kazalniki spremljanja učinkovitosti
izrabe virov
III drugi kazalniki
Med kazalnike spremljanja učinkovitosti
izrabe virov sodi tudi prikaz storilnosti
Primerjave produktivnosti med bolnišnica
mi so razvidne iz spodnjih tabel. Za leto
007 še niso bile podane.

Tabela 8.1.: Pregled realizacije SPP primerov v akutni bolnišnici po izvajalcih

Tabela 6.1.: Pregled realizacije SPP primerov v akutni bolnišnici po izvajalcih
2005
SB NM

LETO 2006
UKC LJ
SB SG

SB NM

324,15

282,29

137,41

58,23

72,66

466,77
83,85

KC MB

SB CE

SB IZ

SB JE

273,29

162,15

225,33

250,16

252,45

31,83

50,22

34,84

76,12

55,59

67,5

391,18
100,69

344,91
79,89

405,67
74,54

317,03
68,13

344,3
116,32

354,51
78,78

405,4
108,39

644,96

652,20

185,02

188,02

288,85

366,10

94,87

114,40

68,94

66,24

98,43

72,32

748,16
110,65

595,32
104,42

367,40
136,89

283,96
100,03

441,60
150,47

249,38
49,26

KIRURGIJA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA
ZDRAVNIKA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA
NEGOVALNI KADER
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER

ORL
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA
ZDRAVNIKA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA
NEGOVALNI KADER
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER

INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA
ZDRAVNIKA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA
NEGOVALNI KADER
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER

GINEKOLOGIJA

258,03

213,65

109,28

234,6

151,86

203,96

213,19

300,99

41,64

46,25

35,48

48,5

43,94

49,37

55,47

45,12

450,39
72,68

377,63
81,74

203,01
65,91

377,51
78,05

245,9
71,14

347,96
84,23

303,89
79,06

485,82
72,82

354,34

338,16

243,35

409,69

283,94

365,5

307,95

216,76

62,49

116,7

64,1

74,08

81,25

117,03

124,66

120,84

269,29
47,49
123,12
39,6

260,38
89,86
118,81
41

229,76
60,52
72,76
19,17

375,77
67,95
114,54
20,71

230,03
65,82
55,8
15,97

266,5
85,33
95,1
30,45

220,28
89,17
79,74
19
32,28

162,77
90,74
71,96
40,12

STROKOVNO POROČILO
2007

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA
ZDRAVNIKA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA
NEGOVALNI KADER
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER
ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA
ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER

ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER

245,9
71,14

347,96
84,23

303,89
79,06

485,82
72,82

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA
354,34
338,16
243,35
409,69
283,94
ZDRAVNIKA
ŠT. PRIMEROV
SKUPAJ NA
Tabela
6.1.: Pregled
realizacije SPP primerov
v116,7
akutni bolnišnici
po
izvajalcih
62,49
64,1
74,08
81,25
NEGOVALNI KADER
2005
2006
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA
269,29
260,38
229,76 LETO
375,77
230,03
SB
NM
SB
NM
UKC
LJ
SB
SG
KC MB
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER
47,49
89,86
60,52
67,95
65,82
KIRURGIJA
ŠT.
PORODOV NA ZDRAVNIKA
123,12
118,81
72,76
114,54
55,8
ŠT.
PRIMEROV
SKUPAJ
NA
ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER
39,6
41
19,17
20,71
15,97
324,15
282,29
137,41
273,29
162,15
ZDRAVNIKA
PEDIATRIJA
ŠT.
PRIMEROV SKUPAJ NA
58,23
72,66
31,83
50,22
34,84
ŠT. PRIMEROV
SKUPAJ NA
NEGOVALNI
KADER
183,39
186,95
200,38
210,33
134,8
ZDRAVNIKA
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA
466,77
391,18
344,91
405,67
317,03
ŠT.
SKUPAJKADER
NA
ŠT. PRIMEROV
UTEŽI NA NEGOV.
83,85
100,69
79,89
74,54
68,13
54,06
77,05
45,2
62,18
49,45
NEGOVALNI KADER
ORL
ŠT.
UTEŽI NA ZDRAVNIKA
124,7
139,52
228,74
151,63
150,59
ŠT.
PRIMEROV
SKUPAJ
NA
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER
36,76
57,5
51,6
44,82
55,24
644,96
652,20
185,02
188,02
ZDRAVNIKA
OKULISTIKA
ŠT.
PRIMEROV SKUPAJ NA
94,87
114,40
68,94
66,24
ŠT. PRIMEROV
SKUPAJ NA
NEGOVALNI
KADER
790,99
866,81
260,65
225,46
ZDRAVNIKA
ŠT.
UTEŽI NA ZDRAVNIKA
748,16
595,32
367,40
283,96
ŠT.
PRIMEROV
SKUPAJ
NA
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER
110,65
104,42
136,89
100,03
225,8
267,01
68,33
102,5
NEGOVALNI KADER

365,5

307,95

216,76

117,03

124,66

120,84

266,5
SB CE
85,33
95,1
30,45
225,33

220,28
SB IZ
89,17
79,74
32,28
250,16

162,77
SB JE
90,74
71,96
40,12
252,45

76,12
348,44
344,3
116,32
100,12

55,59
198,75
354,51
78,78
86,03

67,5
191,79
405,4
108,39
77,2

242,55
69,69
288,85

139,27
60,29
366,10

129,57
52,15

98,43
444,97
441,60
150,47
191,7

72,32
389,46
249,38
49,26
152,38

136,19
61,92
151,86

351,75
151,54
203,96

175,95
68,84
213,19

300,99

49,37
95,72
347,96
84,23
46,76

55,47

45,12

303,89
79,06

485,82
72,82

GINEKOLOGIJA

450,39
72,68

377,63
81,74

aktualno

203,01
65,91

377,51
78,05

INTERNISTIKA
Z INFEKTOLOGIJO IN553,7
NEVROLOGIJO
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA
487,22
209,46

ŠT.
SKUPAJKADER
NA
ŠT. PRIMEROV
UTEŽI NA NEGOV.
158,06
258,03
ZDRAVNIKA
DERMATOVENEROLOGIJA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA
41,64
ŠT. PRIMEROV
SKUPAJ NA
NEGOVALNI
KADER
124,81
ZDRAVNIKA
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA
450,39
ŠT.
PRIMEROV
SKUPAJ
NA
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER
72,68
38,84
NEGOVALNI KADER
GINEKOLOGIJA
ŠT.
UTEŽI NA ZDRAVNIKA
134,76
ŠT.
PRIMEROV
SKUPAJKADER
NA
ŠT. UTEŽI
NA NEGOV.
43,89
354,34
ZDRAVNIKA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA
62,49
NEGOVALNI KADER
Tabela 8.2.: Pregled storilnosti po izvajalcih
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA
269,29
Tabela
PregledKADER
storilnosti po izvajalcih
ŠT. UTEŽI6.2.:
NA NEGOV.
47,49
poroilo

80 strokovno
2005
ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA
123,12
SB39,6
NM
ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER

150,08
213,65

54,91
109,28

234,6

46,25
119,72
377,63
81,74
38,57

35,48
115,79
203,01
65,91
48,68

48,5
377,51
78,05

43,94
79,81
245,9
71,14
35,29

134,08
43,2
338,16

97,66
41,05
243,35

409,69

59,7
26,4
283,94

82,17
40,14
365,5

307,95

216,76

116,7

64,1

74,08

81,25

117,03

124,66

120,84

260,38
89,86
118,81
SB NM
41

229,76
375,77
60,52
67,95
2006
72,76 LETO
114,54
UKC
LJ
SB SG
19,17
20,71

230,03
65,82
55,8
KC
MB
15,97

266,5
85,33
95,1
SB CE
30,45

220,28
89,17
79,74
SB IZ
32,28

162,77
90,74
71,96
SB JE
40,12

225,15
183,39

238,96
186,95

119,26
200,38

190,28
210,33

126,08
134,8

180,79
348,44

162,53
198,75

240,18
191,79

54,06

355,66
77,05

403,09
45,2

0
62,18

307,05
49,45

351,48
100,12

0
86,03

373,5
77,2

139,52
228,74
525,23
864,9
57,5
51,6
7.179,10 12.233,29

151,63
146,4
44,82
0

KIRURGIJA
PEDIATRIJA

ŠT.
OPERACIJ/ZDRAVNIKA
ŠT. VELIKIH
PRIMEROV
SKUPAJ NA
IZ
UR
ZDRAVNIKA
ŠT.UTEŽI
ZA VELIKE
OPERACIJE/
ŠT. PRIMEROV
SKUPAJ
NA
ZDRAVNIKA
IZ UR
NEGOVALNI KADER
ŠT.
OPERACIJ/ZDRAVNIKA
ŠT. MALIH
UTEŽI NA
ZDRAVNIKA
IZ UR
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER
ŠT.SPEC.AMB.TOČK ZA MALE
OKULISTIKA
OPERACIJE/ZDRAVNIKA
IZ UR
ŠT.
PRIMEROV
SKUPAJ
NA
ORL
ZDRAVNIKA
ŠT. VELIKIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA
ŠT.UR
PRIMEROV SKUPAJ NA
IZ
NEGOVALNI KADER
ŠT.UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE/
ŠT. UTEŽI NAIZZDRAVNIKA
ZDRAVNIKA
UR
ŠT. MALIH
UTEŽI NA
NEGOV. KADER
ŠT.
OPERACIJ/ZDRAVNIKA
IZ
UR
DERMATOVENEROLOGIJA
ŠT.SPEC.AMB.TOČK
ZANA
MALE
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ
OPERACIJE/ZDRAVNIKA
IZ UR
ZDRAVNIKA
OKULISTIKA
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA
NEGOVALNI
KADER
0
ŠT.
VELIKIH OPERACIJ
SKUPAJ/

124,7
531,43
36,76
7163,85

150,59
242,55
675,04
831,99
55,24
69,69
9.793,04 11.064,24

STROKOVNO POROČILO
2007

139,27
129,57
26,2
547,16
60,29
52,15
0 10.968,11

790,99

866,81

260,65

225,46

444,97

389,46

484,58
225,8

631,45
267,01

151,22
68,33

165,93
102,5

240,53
191,7

284,18
152,38

417,04
553,7
158,06
455,81

486,06
487,22
150,08
328,94

267,65
209,46
54,91
155,42

398,24
136,19
61,92
256,13

202,05
351,75
151,54
245

0
175,95
68,84
197,12

4308,74
124,81

4.332,17
119,72

1.722,15
115,79

5.141,80
79,81

3.353,61
95,72

0

38,84
734,78

38,57
770

48,68
204

35,29
178

46,76
395

340

OPERACIJE/ZDRAVNIKA IZ UR

ORL
ŠT. VELIKIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA
484,58
631,45
IZ UR
ŠT.UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE/
417,04
486,06
ZDRAVNIKA IZ UR
Tabela
6.2.:
Pregled storilnosti po izvajalcih
ŠT. MALIH
OPERACIJ/ZDRAVNIKA
455,81
328,94
IZ UR
2005
ŠT.SPEC.AMB.TOČK ZA MALE
4308,74
SB NM 4.332,17
SB NM
OPERACIJE/ZDRAVNIKA IZ UR

151,22

165,93
240,53
aktualno

284,18

267,65

398,24

202,05

0

155,42

256,13

245

197,12

5.141,80
KC MB

3.353,61
SB CE

SB IZ0

LETO 2006
1.722,15
UKC LJ
SB SG

SB JE

KIRURGIJA
OKULISTIKA

ŠT.
ŠT. VELIKIH
VELIKIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA
OPERACIJ SKUPAJ/
225,15
238,96
119,26
190,28
126,08
180,79
162,53
240,18
734,78
770
204
178
395
340
IZ
UR
ZDRAVNIKA IZ UR
ŠT.UTEŽI
ZA VELIKE
OPERACIJE/
ŠT. OPERACIJ
SIVE MRENE/
355,66
403,09
0
307,05
351,48
373,5
732,38
752
141
147
374
2790
ZDRAVNIKA
ZDRAVNIKA IZ
IZ UR
UR
ŠT.
MALIHZA
OPERACIJ/ZDRAVNIKA
ŠT.UTEŽI
VELIKE OPERACIJE/
531,43
525,23
864,9
146,4
675,04
831,99
26,20
547,16
511
514
127
125
237
IZ
UR
ZDRAVNIKA
IZ UR
ŠT.SPEC.AMB.TOČK
ZA MALE
ŠT. MALIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA
7163,85
0 9.793,04
444 7.179,10
452 12.233,29
651
524 11.064,24
381
610 10.968,11
OPERACIJE/ZDRAVNIKA
IZ UR
IZ UR
ORL
ŠT.SPEC.AMB.TOČK ZA MALE
6368
6.490
6.359
6.558
3.097
0
OPERACIJE/ZDRAVNIKA
IZ UR
ŠT.
VELIKIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA
484,58
631,45
151,22
165,93
240,53
284,18
IZ
UR
GINEKOLOGIJA
ŠT.UTEŽI
ZAOPERACIJ/ZDRAVNIKA
VELIKE OPERACIJE/
ŠT. VELIKIH
417,04
486,06
267,65
398,24
202,05
192,49
174,16
115,98
109,83
153,47
189,95
98,280
112,33
ZDRAVNIKA
IZ UR
IZ UR
ŠT.
MALIHZA
OPERACIJ/ZDRAVNIKA
ŠT.UTEŽI
VELIKE OPERACIJE/
455,81
328,94
155,42
256,13
245
197,120
124,05
91,63
0
123,55
134,45
74,24
IZ
UR
ZDRAVNIKA
IZ UR
ŠT.SPEC.AMB.TOČK
ZA MALE
ŠT. MALIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA
4308,74
1,62 4.332,170 1.722,15
0,84 2.127,18 5.141,80
119,86 3.353,610
188,640
OPERACIJE/ZDRAVNIKA
IZ UR
IZ UR
OKULISTIKA
ŠT.SPEC.AMB.TOČK ZA MALE
0
0
13,42
0 2.212,50
0
0
OPERACIJE/ZDRAVNIKA
IZ UR
ŠT.
VELIKIH OPERACIJ SKUPAJ/
734,78
770
204
178
395
340
ZDRAVNIKA
IZ UR AMBULANTA
SPECIALISTIČNA
ŠT.
OPERACIJ
SIVE MRENE/
ŠT.SPEC AMB.TOČK
NA ZDRAVNIKA 48.586,09
732,38 40.703,53
752 38.365,15
141 39.650,21 51.162,97
147 52.059,66
374 41.665,34
279 45.096,11
ZDRAVNIKA IZ UR
ŠT.SPEC AMB.TOČK NA NEGOVALNI 29.890,05 32.683,22 20.540,69 29.309,82 43.665,51 24.597,45
18.825,31
ŠT.UTEŽI
KADER ZA VELIKE OPERACIJE/
511
514
127
125
237
0
ZDRAVNIKA IZ UR
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. MALIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA
444
452
651
524
381
61
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
IZ
UR

DIALIZNA DEJAVNOST
ŠT.SPEC.AMB.TOČK
ZA MALE
OPERACIJE/ZDRAVNIKA
IZ UR
ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA
GINEKOLOGIJA
ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI
KADER
ŠT.
VELIKIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA
IZ UR
ŠT.UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE/
ZDRAVNIKA IZ UR
ŠT. MALIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA
IZ UR
ŠT.SPEC.AMB.TOČK ZA MALE
OPERACIJE/ZDRAVNIKA IZ UR

6368
6.243,00

6.490
6.194,86

6.359
3.592,47

4.691,16

535
192,49

499,7
174,16

407,95
115,98

461,27
109,83

6.558
3.097
4.023,50 10.984,78
556,3
153,47

651,37
189,95

0
7.700,86

5.596,00

547,37
98,28

477,26
112,33

specialističnih ambulant. S korektnim po zahvaljujem sodelavkam in sodelavcem za
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aktualno
Kot vedno, smo tudi v letu 2007 zaposleni v zdravstveni
negi nenehno razmišljali o tem, kako bi izboljšali svoje
delo. Že davno smo prevzeli odgovornost za svoje delo, v
svoje znanje in sposobnosti zaupamo, zato smo uspešni.
Zlata Rebolj, glavna medicinska sestra bolnišnice

Iz strokovnega poročila
zdravstvene nege za leto
2007
Strokovni kolegi glavne medicinske sestre
bolnišnice je posvetovalni organ za področ
je zdravstvene nege, za vse ključne naloge
in aktivnosti, ki pripomorejo k razvoju stro
ke in učinkovitejši organizaciji, k izboljševa
nju kakovosti dela in večjemu zadovoljstvu
bolnikov ter zaposlenih. Že vrsto let se se
stajamo enkrat mesečno, če je potrebno,
zaradi nujnosti informacije ali zaradi obili
ce dela tudi dvakrat mesečno.
V letošnjem letu so vsi zapisniki s sklepi,
ki so bili vodeni za vse strokovne kolegi
je glavne medicinske sestre bolnišnice
dostopni na VMA. S tem, ko smo objavili
zapisnike sestankov na VMA smo omogo
čili večjemu številu zaposlenih takojšen
dostop do informacij.

Pregled obravnavanih področij
in aktivnosti:









stalno smo sodelovali pri izvajanju pro
jekta Ministrstva za zdravje »Uvajanje
kakovosti v slovenske bolnišnice«. Naj
več pozornosti smo posvetili vodenju
in izvajanju pogovorov o varnosti pa
cienta, kakor tudi spremljanju kazalni
kov kakovosti (RZP in incidenti),
sprejeli smo program dela na področju
ZN za leto 007,
vodja nabavne službe nas je seznanila z
novostmi v zakonu o javnih naročilih,
seznanili smo se z možnostmi nabave
pripomočkov za ZN,
ponovno smo imenovali mentorje za
vodenje praktičnega pouka za srednjo
in visoko stopnjo izobraževanja,
sodelovali smo pri prenovi informacij

























ske knjižice za bolnike in obiskovalce,
sodelovali smo pri določitvi novih ča
sov obiskov,
sprejeli smo dogovor o obnovitvenem
izobraževanju zaposlenih o razkuževa
nju in umivanju rok,
seznanili smo se o pravilniku o internih
strokovnih nadzorih,
seznanili smo se z ustanovitvijo transfu
zijskega komiteja v bolnišnici v katerem
sodelujejo tudi medicinske sestre,
direktorica nas je seznanila z aktivno
stim, ki jih vodijo za organizacijsko pre
selitev transfuzijskega oddelka SBNM
v Ljubljano,
seznanili smo se s predlogom za us
tanovitev skupine za rane oziroma z
imenovanjem članov, ki bodo delali v
skupini,
spremljali smo delo skupine za rane, kjer
so medicinske sestre zelo aktivne,
seznanili smo se z pogoji za pridobitev
licenc,
sodelovali smo pri oblikovanju dogo
vora o načinu za pridobitev licenc,
pravnica nas je seznanila z postopki pri
ugotavljanju dela zmožnosti in premešča
nju zaposlenih na drugo delovno mesto,
seznanili smo se tudi s podrobnostmi
iz zakona o delovnih razmerjih,
seznanili smo se z obnovljenimi navo
dili za naročanje in odjavo bolniške pre
hrane,
imenovali smo člane, ki bodo delovali
v skupini za naročanje in evidentiranje
porabe na bolnika,
seznanili smo se z nalogami in aktiv























nostmi socialne delavke na področju
socialne obravnave bolnikov,
dopolnili in oblikovali smo delovne sku
pine za določene naloge na področju
zdravstvene nege,
seznanili smo se s finančnim načrtom
za leto 007,
predlagali smo možne ukrepe za racio
nalizacijo porabe materiala v zdravstve
ni negi,
skozi vse leto smo opozarjali na neu
strezno kadrovsko zasedbo v ZN in
preobremenjenost zaposlenih,
izpostavili smo kategorizacijo zahtev
nosti nege bolnika, ki bi bila lahko us
trezna osnova za načrtovanje kadra,
obravnavali smo izvajanje dogovora o
oblikovanju kliničnih poti na oddelkih
in zbrali podatke o izdelanih kliničnih
poteh in o kliničnih poteh, ki živijo,
dogovorili smo se o načinu in obsegu
izvajanja anket o spremljanju bolniko
vega zadovoljstva,
dogovorili smo se o stalnem izobraže
vanju in organizaciji obnovitvenih te
čajev temeljnih postopkov oživljanja
za MS in ZT,
obravnavali in sprejeli smo predlog za
izvajanje internih strokovnih nadzorov
v letu 007,
izvedli smo redni interni strokovni
nadzor,
seznanili smo se z oblikovanjem
temperaturnega lista v internističnih
dejavnostih,
li mo
dogovor, da bo skupina za
Zospre
ranjePre
veden
dokumentacijo in delovne standarde

aktualno




















aktivno sodelovala pri uvajanju projek
ta bolnikove dokumentacije in map za
shranjevanje lete, na nivoju bolnišnice,
seznanili smo se s pripravo obrazca in
navodil za shranjevanje bolnikovih dra
gocenosti,
seznanjeni smo bili z aktivnostmi v zve
zi z ravnanjem ob pojavu »legionele« v
vodovodnem omrežju,
seznanili smo se z načinom izvajanja na
cionalne ankete o izkušnjah pacientov
v bolnišnici, ki ga je opredelila komisija
za kakovost in varnost pacientov,
obravnavali smo delna poročila o kazal
nikih kakovosti,
obravnavali smo pritožbe in pohvale,
ter predlagane ukrepe,
seznanili smo se o opravljanju prosto
voljnega dela v bolnišnici,
spremljali smo aktivnosti ob preselitvi
v nove prostore COBa,
obravnavali smo problematiko eviden
tiranja delovnega časa, nadure in dežur
ne ure,
izvedle smo enomesečno spremljanje
dela v dežurni službi,
seznanili smo se s pričetkom delovanja
»prebujevalnice – opazovalnice« v ur
gentni kirurški ambulanti,
seznanili smo se z načrtovanjem pre
selitve internega oddelka v kirurško
stavbo in preselitvijo travmatološkega
odseka v tretje nadstropje v porodniš
ko ginekološki stavbi,
obravnavali smo kadrovsko prob
lematiko, predvsem zaposlovanje
pripravnikov ZT in DMS, kakor tudi
nadomeščanje odsotnosti delav
cev zaradi dolgotrajnih bolniških in
porodniških.

Na sestankih strokovnega kolegija smo
spremljali realizacijo delovnega programa,
podana so bila poročila iz strokovnih semi
narjev in iz sestanka glavnih medicinskih
sester slovenskih bolnišnic.
Informirani smo bili z uvajanjem novosti
v posameznih dejavnostih. Spremljali in
analizirali smo stroške potrošenega medi
cinskega materiala in sodelovali pri obliko
vanju varčevalnih ukrepov.
Na področju oskrbe smo spremljali in aktiv
no sodelovali pri načrtovanju reorganizacije
in prevzema Službe za čiščenje, transportna
in kurirska dela. Centralizirali smo skladišče

potrošenega materiala in s tem razbreme
nili MS po oddelkih in odsekih in povečali
nadzor nad porabo in stroški materiala.
Obravnavale smo tudi oskrbo oddelkov s
perilom in sodelovali pri izboru zaščitnih
oblačil za ZT in MS.

Kader v ZN in kategorizacija
bolnikov glede na zahtevnost
zdravstvene nege
Tabela 1: Pregled stanja kadra v obdobju
štirih let
Izobrazba
DMS
VMS
ZT
Dipl. babica
babica
skupaj

004
79
37
87
4
5
41

od leta 000. Kategorizacija je podatek, ki
je primerljiv tudi z drugimi bolnišnicami v
Sloveniji, ker vsi uporabljamo enako me
todologijo.
Pravilnost kategoriziranja bolnikov smo
med letom preverjali in spremljali na sestr
skih vizitah in rednih internih strokovnih
nadzorih.
Iz grafa je razvidno, da je večina bolnikov v
drugi in tretji kategoriji zahtevnosti zdravs
tvene nege, kar pomeni, da je obremenitev
kadra z zahtevnimi postopki ZN in diagno
stično terapevtskimi postopki velika.

005
94
0
9
5
5
416

Število kadra v zdravstveni negi iz leta v
leto narašča. Porast števila kadra je pred
vsem posledica nadomeščanja odsotnosti
delavcev zaradi dolgotrajnih bolniških in
porodniških.
Manjše število na novo zaposlenih je tudi
na račun dodatnega programa na kirurški
kliniki. Preselitev operacijskih prostorov v
COB, zaradi drugačne organiziranosti dela
zahteva večje število delavcev.
Načrtovanje kadrovske zasedbe bi si želeli
na osnovi kategorizacije bolnikov glade na
zahtevnost zdravstvene nege, ki poteka že
Graf 1: Struktura bolnikov v % po kategori
jah ZN v letu 2007 v SBNM
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Izobraževanje v ZN
Pripravništvo in praktični pouk:
V letu 007 je opravilo strokovni izpit 5 di
plomiranih med. sester,  dipl. babici, 49
ZT in 6 bolničarjev – negovalcev.
V bolnišnici smo omogočili tudi izvajanje
programa pripravništva 35 ZT. Nekaj jih je
opravljalo pripravništvo iz drugih zdravs
tvenih in socialnih ustanov. Pripravništvo
so opravile tudi 3 dipl. med. sestre in 1 dipl.
babica, ki so zaposlene v bolnišnici.
V letu 007 smo omogočili opravljanje
strokovne prakse tudi študentom Visoke
šole za zdravstvo Ljubljana in Fakultete za
zdravstvene vede Maribor. V prihodnjem
letu bomo omogočili tudi opravljanje
strokovne prakse štu
dentom visoke šole za
zdravstvo Novo mesto.
Dodiplomsko
izobraževanje:
Bolnišnica že nekaj let
vzpodbuja izobraževanje
ob delu, že zaposlenih za
pridobitev visoke izobraz
be. V letošnjem letu se 13
ZT izobražuje na visoko
šolskih organizacijah.
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5
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kat.2

kat.3

kat.4

3

aktualno
Podiplomsko izobraževanje:
Štiri dipl. med. sestre so se vpisale na magi
strski študij, ki ga izvaja Fakulteta za zdravs
tvene vede Maribor.
Dve dipl. med. sestri sta zaključili podi
plomski študij.
Tri dipl. med. sestre so se vpisale v eno
semestrsko izobraževanje o bolnišnični
higieni.
Strokovno izpopolnjevanje:
V letu 007 smo se zaposleni v zdravstveni
negi aktivno udeleževali na seminarjih
in drugih oblikah izobraževanja. Z aktivno
udeležbo smo predstavili dosežke v zdravs
tveni negi in kakovosti v naši bolnišnici širši
slovenski javnosti kakor tudi v tujini.

Projekt celovite kakovosti
V okviru projekta celovite kakovosti v bol
nišnici smo na področju zdravstvene nege
imenovali več delovnih skupin. Njihovo
delo je bilo usmerjeno v izboljševanje ka
kovosti procesov, ugotavljanje zadovoljs
tva naših uporabnikov in spremljanje
določenih kazalnikov kakovosti. Aktivno
smo sodelovali pri projektu uvedbe in iz
vajanja pogovorov o varnosti bolnika in
zaposlenih.
V letu 007 so bile realizirane naslednje
naloge:
 vodenje in beleženje pogovorov o var
nosti bolnika,
 ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih
s pogovori o varnosti bolnika,
 dopolnitev strokovnih standardov v
zdravstveni negi,
 spremljanje kazalnikov kakovosti (inci
denti, RZP),
 spremljanje zadovoljstva uporabnikov,
 izvajanje kategorizacije bolnikov glede
na zahtevnost zdravstvene nege,
 ugotavljanje računalniškega znanja za
poslenih v ZN,
 izvajanje prostovoljnega dela.

Bolniki in ostali
ODDELEK/SLUŽBA
uporabniki ali nji
Interni
hovi svojci imajo
Gin.por.
možnost posre
Kirurški
dovati pisne pri
Infekcijski
tožbe, pohvale,
Pljučni
pobude in predlo
Dermatološki
ge v nabiralnike,
ki so nameščeni
Nevrološki
pri vhodih na od
ORL
delke, odseke in
Okulistika
ambulante. Poh
Administracija
vale ali pritožbe
Otroški
pa lahko posredu
SKUPAJ
jejo tudi po elek
tronski pošti. Vse
pritožbe poskušamo redno reševati in o
rešitvi tudi obvestiti prizadetega, če ima
mo njegove podatke. Rezultate anket in
druge informacije o pohvalah in pritožbah
bolnikov obravnavamo na strokovnih se
stankih oddelkov.
Bolniki in obiskovalci oziroma spremljevalci
bolnikov v pohvalah izražajo zadovoljstvo
z zdravljenjem in oskrbo v naši bolnišnici.
Predvsem hvalijo prijaznost in ustrežljivost
vseh zaposlenih. Največ pohval je bilo v
mesecih julij, avgust in november.
Pritožbe bolnikov in obiskovalcev se v ve
liki meri nanašajo na dolgo čakanje v am
bulantah ali na sprejem v bolnišnico (17).
Nekaj pritožb se nanaša na naročanje po
telefonu (ob določeni uri ni mogoče dobiti
zveze), premalo opreme (obešalnikov, sto
lov v čakalnicah in odd.), uporaba GMS apa
ratov pri zaposlenih in bolnikih, nepravilno
parkiranje avtomobilov zaposlenih pred
vhodi v bolnišnico (ovirajo promet inter
vencijskih vozil) in čakanje na odpustnice.
Samo tri pritožbe se nanašajo na neprime
ren odnos zaposlenih. Nekaj bolnikov pa
nas je opozorilo tudi na preveliko porabo
elektrike zaradi razsvetljave.
Število pritožb, ki se nanašajo na čakanje
bomo lahko zmanjšali, če bomo zaposleni
v večji meri upoštevali ure ob katerih so
bolniki naročeni na pregled ali sprejem.

Spremljanje zadovoljstva bolnikov in ostalih uporabnikov

Razmerje med pohvalami (63%) in pritož
bami (37%) ni zaskrbljujoče.

V naši bolnišnici preverjamo sistematično
1 –  krat letno. Posamezna spremljanja
na določenih oddelkih (porodniški odde
lek, otroški oddelek, fizioterapija) potekajo
redno vse leto. Poročila se pripravljajo 3
krat letno.

V letu 007 so članice strokovnega ko
legija, kakor tudi vsi ostali zaposleni v
zdravstveni negi zelo dobro in plodno so
delovali pri vseh zastavljenih nalogah in
projektih. Uspešno smo izvedli številne
naloge, sprejeli pomembne dogovore in

4

ŠTEVILO POHVAL
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1
3
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0
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ŠTEVILO PRITOŽB
7
3
13
0

0
5
1
9
1
1
42

poskrbeli za sprotno informiranje. Za priza
devno in profesionalno delo se vam iskreno
zahvaljujem.

Poročilo na oddelku na področju bolnišnične higiene
Za področje bolnišnične higiene je odgo
vorna gospa Ingrid Jaklič, dipl. sanitarna
inženirka. V letu 007 so bile opravljene
številne naloge in zadolžitve: sanitarno

aktualno
higienski pregledi oddelkov in odsekov, so
delovanje v komisiji za obvladovanje bolni
šničnih okužb (plan razkuževanj, cepljenje
proti hepatitisu B za zdravstvene delavce,
cepljenje proti gripi, spremljanje MRSA po
zitivnih bolnikov), aktivnosti v zvezi z od
padki, ki naslajajo v zvezi z opravljanjem
zdravstvene dejavnosti, spremljanje kako
vosti pitne vode v bolnišnici in aktivnosti
v zvezi s pojavom »legionele«.
Gospa Ingrid Jaklič je aktivno sodelo
vala kot predavateljica tudi pri iz vedbi
izobraževanj v bolnišnici in na seminar
jih v organizaciji DMSZT Novo mesto in
Ljubljana.

Poročilo o socialni obravnavi
bolnikov
Socialna obravnava, za katero je v naši bol
nišnici zadolžena gospa Sabina Klemenčič,
univ.dipl.soc. del. je namenjena bolnikom,
ki se zdravijo v bolnišnici. Če potrebuje po
moč socialne delavke kdo od zaposlenih
v bolnišnici, mu gospa Sabina Klemenčič
tudi nudi strokovno pomoč, predvsem

Tabela št. 1: Odpust pacientov v obravnavi
ODPUST
DOMOV
UMRLI
PREMEŠČENI
DSO
SKUPAJ

ŠTEVILO
189
43
17
96
345

STRUKTURA %
54,8
1,5
4,9
7,8
100

pa nasvet. Osnovna naloga socialne de
lavke je svetovalne in organizacijske na
rave. Najpogostejša naloga, ki jo mora
opraviti socialna delavka v bolnišnici je
pomoč uporabnikom pri urejanju institu
cionalnega varstva bolnikov po odpustu iz
bolnišnice.
Pobudo, za njeno sodelovanje, najpogo
steje podajo medicinske sestre oddelkov
in odsekov, nemalokrat pa tudi svojci
bolnikov.
Kot je razvidno iz tabele št. 1, je bilo takoj
po odpustu iz bolnišnice v različne domo
ve za stare sprejetih 96 pacientov, pri kate
rih je bila vključena v obravnavo socialna
delavka.

V minulih dveh letih se je izkazalo, da ved
no več bolnikov in tudi zaposlenih delav
cev potrebuje nasvete in pomoč socialne
delavke.

Poročilo o izvajanju prostovoljnega dela v bolnišnici
Prostovoljno delo in z njim prostovoljci je
v bolnišnici prisotno že štiri leta. Vsi, ki so
delujemo pri organizaciji in izvedbi prosto
voljnega dela smo ponosni na dober odziv
pri prostovoljcih in pri bolnikih. Prostovolj
ci, ki obiskujejo bolnike na zdravljenju v
bolnišnici s tem izboljšajo njihovo počutje
in jim polepšajo bivanje v bolnišnici.
Kot vsako leto je vodstvo bolnišnice tudi
lani pripravilo novoletno srečanje s pro
stovoljci. Na ta način smo se jim poskusili
zahvaliti za vse sončne trenutke, ki jih s
svojimi obiski prinašajo bolnikom, kakor
tudi zaposlenim.

Pohvale in pritožbe
Ob koncu leta vsi preštevamo uspehe in poskušamo ovrednotiti delo v minulem letu.
Pišemo poročila v katerih nizamo do
bra dela. Zaupana mi je bila naloga
spremljanja in reševanja pohval in
pritožb uporabnikov naših storitev,
kot moderno rečemo bolnikom. Še
vedno bolniki in obiskovalci svoje
zadovoljstvo ali nezadovoljstvo
najpogosteje izražajo ustno, v
veliki meri
tudi s pisanjem. Zelo malo () pohvali sta bili
posredovani po
e – pošti. Želela bi vam predstaviti nekaj oblik pohval in pritožb, ki so nam jih
v preteklem letu namenili bolniki in njihovi spremljevalci. Ker so nekatere
pohvale zelo izvirne in napisane s srcem sem menila, da je prav, da jih pred
stavim vsem zaposlenim bolnišnice.
Po tej poti se zahvaljujem vsem, ki so nam namenili dobro misel, nas pohva
lili in nam na ta način polepšali dan. Tudi zaposleni potrebujemo pohvalo
in priznanje za delo, ki ga opravljamo. Pohvala, ki nam jo nameni bolnik
nam pogosto odžene grenke misli kako zelo smo izčrpani in kako zelo nas
nadrejeni ne cenijo.
Zlata Rebolj

Pohvale in pritožbe

5

aktualno

AKTUALNO -

Resolucija o nacionalnem
planu zdravstvenega varstva
2008 – 2013
V javni razpravi je do 6.03.008 Reso
lucija o nacionalnem planu zdravstve
nega varstva 2008 – 2013 “zadovoljni
uporabniki in iz vajalci zdravstvenih
storitev”.
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvene
ga varstva (NPZV) temelji na Zakonu o zdravs
tvenem varstvu in zdravstvenem zavarova
nju in upošteva smernice Evropske strategije
zdravstvenega varstva (EU Health Strategy
“Together for Health” 008 – 013.
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Temeljne usmeritve nacionalnega plana
zdravstvenega varstva so:
1. Vizija
Ozavestiti pomembnost skrbi za lastno
zdravje in organizirati kakovosten in dol
goročno vzdržen sistem zdravstvenega
varstva, kjer je pacient partner.
2. Poslanstvo
Oblikovanje pogojev in postavljanje politi
ke zdravja v korist uporabnikov in v motiva
cijo izvajalcev zdravstvenih storitev.

3. Ključni cilj
Ključni cilj NPZV so zadovoljni uporabniki
in izvajalci zdravstvenih storitev.
4. Vrednote
 univerzalnost: nikomur ne sme biti one
mogočen dostop do zdravstvenega
varstva;
 enakost: vsakdo ima enake možnosti
za čim boljše zdravje;
 solidarnost: vsak prispeva v zdravstveni
sistem glede na njegovo sposobnost,
 vsakomur so zagotovljene storitve
glede na njegove potrebe;
 kakovost: spodbujanje aktivnosti in
uvajanje sprememb, ki bodo pripelja
le do varnejše in visoko kakovostne
zdravstvene obravnave;
 zaupanje: izvajalci zdravstvenih stori
tev s kakovostnim delom upravičijo
zaupanje pacientov;
 etične norme ravnanja v poklicih v
zdravstveni dejavnosti.
Nacionalni plan zdravstvenega varstva
poudarja naslednja prednostna razvojna
področja z naslednjimi cilji:

aktualno

Pohvale in pritožbe

1. krepitev in varovanje zdravja
 podaljševanje pričakovane zdrave
življenjske dobe
 zmanjšanje neenakosti v zdravju (med
spoloma, posameznimi regijami in
posameznimi družbenimi skupinami)
 zmanjšanje števila samomorov
 zgodnje odkrivanje raka
 zgodnje odkrivanje bolezni srca in ožilja
 zmanjšanje zasvojenosti (tobak,
alkohol, droge)
 obvladovanje groženj zdravju (nalezlji
ve bolezni, kemijska varnost, varnost
pred sevanji, množične nesreče)
2. zdravstvena dejavnost
 ureditev javne mreže (primarna, sekun
darna in terciarna raven, nujna medicin
ska pomoč, lekarniške dejavnosti)
 učinkovito izvajanje zdravstvenih storitev
 zagotovitev varne in visoko kakovost
ne oskrbe
 zagotovitev kakovosti in varnosti stori
tve z nadzorom
 razvoj dolgotrajne oskrbe
 skrajševanje čakalnih dob
 usposabljanje managementa









povečanje motiviranosti zaposlenih v
zdravstvu
izobraževanje zaposlenih v zdravstvu
prestrukturiranje in nova vloga Inštitu
ta za varovanje zdravja in območnih
zavodov za zdravstveno varstvo
specializacija dejavnosti pri izvajalcih
zdravstvenih storitev
nova opredelitev vloge zbornic in združenj
ureditev javno zasebnega partnerstva

3. civilna družba
 sodelovanje civilne družbe v postopkih
priprave predpisov
 vzpostavitev mehanizma za izraža
nje mnenj in sodelovanje pri ključnih
odločitvah
 sodelovanje s socialnimi partnerji
4.




zdravila
regulacija najvišjih dovoljenih cen zdravil
ohranitev kakovostnega nabora zdravil
farmacevtsko nadzorstvo

5. informacijska tehnologija
 informatizacija zdravstvenega sistema
 uporaba informacijske tehnologije kot
temelj za celovito obravnavo pacientov

6. finančni sistem zdravstvenega
varstva
 dolgoročna finančna vzdržnost sistema
 ohranitev nivoja javnih izdatkov
 povečanje učinkovitosti uporabe vseh
virov
7. investicije in standardizacija
 dokončati nedokončane investicije
 standardizirati postopke in sistem
vodenja investicij
 postavitev struktur za vodenje in
upravljanje investicij
 priprava enotnih smernic za prostore
in opremo
 zagotavljanje učinkovitega črpanja
evropskih sredstev
 izločitev investicij iz ministrstva na
zavode oziroma na pokrajine v primeru
sprejema pokrajinske zakonodaje
8. komuniciranje z javnostmi
 zagotovitev dvosmernega komunicira
nja z javnostmi
 ažuriranje komunikacijskega načrta za pri
mere naravnih nesreč in izrednih razmer
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aktualno
Zdenka Kralj, vodja pravne službe

ZAKON O PACIENTOV
Državni zbor Republike
Slovenije je na seji 29. januarja 2008 sprejel Zakon
o pacientovih pravicah, ki
je bil objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije, št.
15/08 z dne 11.02.2008.
Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije
(26.02.2008), uporabljati
pa se začne šest mesecev po njegovi uveljavitvi
(26.08.2008), razen določb
glede sporočanja podatkov
(16. člen) in nacionalnega
čakalnega seznama (17.
člen), ki se začneta uporabljati eno leto po uveljavitvi
zakona.
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Zakon določa pravice, ki jih ima pacient kot
uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh
izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke
uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene,
in s temi pravicami povezane dolžnosti.
Pri uresničevanju pravic pacientov se upo
števajo zlasti naslednja načela:
 spoštovanje vsakogar kot človeka in
spoštovanje njegovih moralnih, kul
turnih, verskih, filozofskih in drugih
osebnih prepričanj,
 spoštovanje telesne in duševne celovi
tosti ter varnosti,
 varstvo največje zdravstvene koristi za
pacienta, zlasti otroka,
 spoštovanje zasebnosti,
 spoštovanje samostojnosti pri odloča
nju o zdravljenju,
 spoštovanje osebnosti in dostojanstva
tako, da nihče ni socialno zaznamovan
zaradi svojega zdravstvenega stanja in
vzrokov, posledic ter okoliščin tega sta
nja ali zdravstvene oskrbe, ki jo je bil
zaradi tega deležen.
Zakon ureja naslednje pacientove
pravice:
1. pravica do dostopa do zdravstvene
oskrbe in zagotavljanja preventivnih
storitev,
. pravica do enakopravnega dostopa in
obravnave pri zdravstveni oskrbi,
3. pravica do proste izbire zdravnika in
izvajalca zdravstvenih storitev,
4. pravica do primerne, kakovostne in var
ne zdravstvene oskrbe,
5. pravica do spoštovanja pacientovega
časa,
6. pravica do obveščenosti in sodelovanja,
7. pravica do samostojnega odločanja o
zdravljenju,
8. pravica do upoštevanja vnaprej izraže
ne volje,
9. pravica do preprečevanja in lajšanja
trpljenja,
10. pravica do drugega mnenja,
11. pravica do seznanitve z zdravstveno
dokumentacijo,

aktualno

IH PRAVICAH (ZPacP)
1. pravica do varstva zasebnosti in
varstva osebnih podatkov,
13. pravica do obravnave kršitev paciento
vih pravic,
14. pravica do brezplačne pomoči pri
uresničevanju pacientovih pravic.
Za doseganje kakovostne in varne zdravs
tvene oskrbe je pacient v skladu z zako
nom dolžan:
 dejavno sodelovati pri varovanju,
krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
 v času bolezni ravnati v skladu s prejeti
mi strokovnimi navodili in načrti zdrav
ljenja, v katere je ustno oziroma pisno
privolil,
 dati pristojnemu zdravniku in drugim
pristojnim zdravstvenim delavcem ozi
roma zdravstvenim sodelavcem vse po
trebne in resnične informacije v zvezi s
svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu
znane in so pomembne za nadaljnjo
zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o
svojih sedanjih in preteklih poškodbah
ter boleznih in njihovem zdravljenju,
boleznih v rodbini, morebitnih alergi
jah in zdravilih, ki jih uživa,
 obvestiti zdravstvene delavce in zdravs
tvene sodelavce o nenadnih spremem
bah zdravstvenega stanja, ki se pojavi
jo med zdravljenjem,
 biti obziren in spoštljiv do zasebnosti
in drugih pravic drugih pacientov ter
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev,
 spoštovati objavljene urnike, hišni red
in predpisane organizacijske postopke
izvajalcev zdravstvenih storitev,
 pravočasno obvestiti izvajalca zdravs
tvenih storitev o morebitnem izostan
ku na pregled ali zdravljenje.

Na obravnavi lahko pristojna oseba s pa
cientom sklene dogovor o načinu rešitve
spora, le – ta pa se lahko sklene zlasti o:
 ustnem ali pisnem opravičilu,
 povračilu nepotrebnih stroškov ali dru
ge škode v vrednosti do 300 eurov,
 pridobitvi drugega mnenja,
 ponovitvi, dopolnitvi ali popravi
zdravstvene storitve, če je bila
izvedena neustrezno,
 predlogu uvedbe internega ali zuna
njega strokovnega nadzora v skladu s
predpisi, ki urejajo strokovni nadzor v
zdravstvu,
 predlogu uvedbe postopka ugotav
ljanja obravnavane kršitve varstva
osebnih podatkov.
2. Druga obravnava kršitve pacientovih
pravic pred Komisijo Republike Slovenije
za varstvo pacientovih pravic, ki jo sestav
lja predsednik in 75 članov s področja
prava, ekonomije oziroma zdravstva.
V primeru druge obravnave se po predhod
nem preizkusu druge zahteve na priprav
ljalnem naroku, upoštevaje naravo kršitve,
dogovori za eno od naslednjih možnosti:
 takojšnjo sklenitev poravnave,
 soglasje za pričetek postopka
mediacije ali

Zakon določa postopek z zahtevo za
obravnavo kršitve pacientovih pravic,
in sicer na dveh stopnjah:
1. Prva obravnava kršitve pacientovih
pravic pri izvajalcu zdravstvenih storitev
oziroma osebi, pristojni za sprejemanje
in obravnavo zahteve za prvo obravnavo
kršitve pacientovih pravic.

9

aktualno


postopek obravnave druge zahteve v
senatni obravnavi.

Senat lahko drugi zahtevi delno ali v celoti
ugodi ali jo zavrne. Če zahtevi ugodi, lahko
sprejme zlasti naslednje odločitve:
 izvajalcu zdravstvenih storitev naloži
odpravo ugotovljenih nepravilnosti in
poročanje o izvedenih ukrepih,
 izvajalcu zdravstvenih storitev naloži,
da pacientu obrazloži razloge za na
stanek nepravilnosti in se mu zanje
opraviči,
 izvajalcu zdravstvenih storitev naloži
izvedbo dodatnih preiskav, ponovitev,
dopolnitev ali popravo zdravstvene sto
ritve, če je bila izvedena neustrezno, in
poročanje o izvedenih ukrepih,
 izvajalcu zdravstvenih storitev naloži
izvedbo ustreznih ukrepov za prepre
čitev kršenja pravic v prihodnje in po
ročanje o izvedenih ukrepih,
 izvajalcu zdravstvenih storitev, izjemo
ma pa tudi neposrednemu kršitelju,
izreče opomin, pri tem pa lahko odloči,
da se opomin, izrečen izvajalcu zdravs
tvenih storitev, tudi javno objavi na
spletni strani Komisije,
 izvajalcu zdravstvenih storitev izda pri
poročilo za ukrepanje, ki lahko prispe
va k učinkovitemu uveljavljanju pravic
iz zakona.
Senat s sklepom lahko predlaga, da se
opravi:
 upravni nadzor v pristojnosti ministrs
tva, pristojnega za zdravje,
 zunanji strokovni nadzor po predpi
sih, ki urejajo nadzor za zagotovitev
strokovnosti dela zdravstvenih delav
cev oziroma zdravstvenih sodelavcev
(strokovni nadzor s svetovanjem, ki
ga izvede pristojna zbornica oziroma
strokovno združenje z javnim poob
lastilom za opravljanje strokovnega
nadzora),
 finančni nadzor, ki ga izvede Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 disciplinski ali drug postopek zoper od
govorne delavce izvajalca zdravstvenih
storitev.
Podrobnejša vsebina Zakona o paciento
vih pravicah bo predstavljena v naslednjih
številkah Vizite.
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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.

N

a podlagi analize stroškov energe
tike, elektrike, komunalnih storitev
in medicinskih plinov, lahko ugotovimo,
da so se ti stroški v letu 2007 povečali za
11,25%. 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 2007 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

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.
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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.

Bera enega meseca.

S

poštovani 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
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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.

stroka - izobraževanje

SPEKTER ALERGIJSKIH BOLEZNI,
KI JIH MEDIIRA HISTAMIN
8. in 9. 2. 2008, Lizbona, Portugalska

Štefan Spudič, dr. med.
»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 20, 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 preizkusili. Enemu bolj pomaga ta, drugemu drugi.
Najboljši so običajno najnovejši. To ni EPP, to so dejstva.
Glede na minimalno poznavanje ekonomije in na trenuten
zaton jugoborznih indeksov pa morebiti alergikom, ki smo
stalno smrkavi in brez zdravil ne
moremo, ne preostane drugega,
kot da delnico ali dve vložimo v
Palomo in farmacevtske firme.
Alergija je namreč osvojila tako
imenovani razviti svet, sedaj pa
ekspandira še v nerazvitega.
Naj si dovolim zaključiti klasič
no ekonomsko. Delovna učinko
vitost alergika brez simptomov
je bistveno večja, absentizem
izrazito manjši. Večerno in noč
no življenje pa ob odsotnosti
curljanja in kapljanja ter kihanja,
ob neprimernem času, sigurno
impozantnejše.
Zato, sezonski alergiki. Ponovno
je prišel čas, ko bomo morali iz
nočnih omaric za pol leta poteg
niti male tabletke antihistamini
ka, ki nam, poleg drugih učinkov
cvetenja, lepšajo življenje.

PS.: hvala ﬁrmi Schering Plough in vodilnim matične ustanove
za nova strokovna spoznanja.
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Splošna bolnišnica Novo mesto vse uporab
nike parkirišča (zaposlene, paciente in ostale
obiskovalce) obvešča, da je na parkirišču Splo
šne bolnišnice Novo mesto prepovedana:

vožnja, parkiranje ali ustavljanje
vozil na zelenih površinah,
gasilskih poteh,
postavitvenih površinah
in na poteh, namenjenih
intervencijskim in
komunalnim vozilom.
Direktorica: Mira RETELJ, univ.dipl.org., l.r.

stroka - izobraževanje
Miroslav Kramer, dr.med.

Prvi tečaj nadaljevalnih postopkov
oživljanja poškodovancev za slovenske
zdravnike
Tečaj nadaljevalnih postopkov
oživljanja poškodovancev (Advanced Trauma Life Support
– ATLS) uči sistematski pristop
v začetni oskrbi poškodovanca. Cilj je pravočasna in pravilna ocena bolnikovega stanja,
vpeljava zaporedja zdravljenja
glede na stopnjo nujnosti in
odločanje o premestitvi v druge ustanove (slika 1).
Namenjen je zdravnikom vseh specialnosti,
ki se ukvarjajo z začetno obdelavo poškodo
vancev. Standardizirana obravnava pomem
bno zmanjša število neustrezno oskrbljenih
poškodovancev oz. njihovo umrljivost. Prvi
ATLS tečaj je bil organiziran leta 1980 v ZDA.
Na svetu je danes 47 držav, ki uradno upo
rabljajo ATLS kot standard za začetno obde
lavo poškodovancev, v Evropi 16.

Slika 2. Skupinska slika organizatorjev in udeležencev tečaja
V letu 007 je bilo na pobudo Društva
travmatologov Slovenije sklenjeno, da se
sistem učenja ATLS vpelje tudi v Sloveniji,
vendar je za to potrebno izpolniti določe
ne pogoje, predvsem zagotovitev podpo
re v strokovni javnosti, finančnih sredstev
in izobraževanja bodočih inštruktorjev.
Tako je bil od 19. do . novembra 007 v
Queens Medical Centru v Nottinghamu
organiziran prvi ATLS tečaj za slovenske
zdravnike. Med šestnajstimi udeleženci
so bili predstavniki večine travmatoloških

Slika 1. : Zaporedje postopkov pri začetni
oskrbi poškodovancev po ATLS

oddelkov slovenskih bolnišnic, dva pred
stavnika prehospitalnih enot in en aneste
ziolog. Našo bolnišnico sem zastopal jaz.
Tečaj je bil sestavljen iz predtesta, teoretič
nega dela s predavanji, praktičnega dela z
vajami nujnih posegov na umetnih mode
lih in ovcah ter zaključnega izpita s pisnim
testom in praktičnim primerom. Organiza
cijsko in vsebinsko je bil na zelo visokem
nivoju, nanj smo se tako organizatorji kot
udeleženci dobro pripravili, pritegnil pa
je tudi pozornost angleške javnosti, saj ga
je prišla posnet televizija BBC. Zaključni
izpit smo vsi uspešno opravili, zaradi nad
povprečnih rezultatov smo pridobili tudi
naziv potencialnega inštruktorja in s tem
možnost po opravljenem dodatnem tečaju
postati inštruktor.
Prostega časa zaradi strnjenega urnika ra
zen zvečer praktično ni bilo, nam je pa An
glija vse tri dni ponudila že znano: kratke
dneve, dež in pivo.

Primarni pregled po točkah ABCDE v ATLS
A – airway and spine protection (zaščita dihalne
poti in vratne hrbtenice)
B – breathing (dihanje)
C – circulation (cirkulacija in tekočinsko
nadomeščanje)
D – disability (nevrološka okvara)
E – exposure and environment (zunanji pregled
celega telesa)
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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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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
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 2 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..

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.

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

POVZROČITELJI BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
Ingrid Jaklič

L

eta 1973 je bil z elektronskim mikroskopom odkrit rotavirus, ki je
dobil svoje ime po značilni obliki. To so okrogli virusi, ki povzročajo
črevesno nalezljivo bolezen pri ljudeh in tudi pri živalih. Prenos od
živali na človeka ni poznan. Dokazali pa so obratno.
Rotavirusi sodijo med pomembne povzročitelje virusnih bolnišničnih
okužb. Uvrščamo jih med povzročitelje humanega izvora Bolnišnične
virusne okužbe prizadenejo največkrat najstarejše in najmlajše bolni
ke. Najpogosteje obolevajo otroci v starosti od 6 do 4 mesecev.
Rotavirusi so zelo kužni
in se hitro širijo ter pov
zročajo epidemije pred
vsem v ožjih, zaprtih
skupinah, kot so vrtci,
šole, družine, bolnišnič
ni oddelki. Okužbe se
najpogosteje pojavlja
jo pozimi in v zgodnjih
spomladanskih mesecih.
Zato so bolezen sprva
poimenovali zimsko bru
hanje. Okužba z rotaviru
si povzroča drisko, bru
hanje, krčevite bolečine
v trebuhu, vročino, lah
ko pa ti spremljajo tudi
prehladni znaki. Znaki
se pojavijo po 1 do treh
dni po okužbi. Obolenje
traja 57 dni.

Slika 1: elektronski posnetek izoliranega virusa
Prenos rotavirusov je z neposrednim stikom s kontaminirano
kožo, predmeti ali površinami. Prenos s stikom ali kontaktni
prenos je lahko direkten ali indirekten. Kontaktni prenos je
najpogostejši način prenosa tudi ostalih bolnišničnih okužb.
Direkten je preko rok osebja, pripomočkov za nego in diag
nostiko ali z oblačili, kar pa je manj pogosto. Zato je zelo po
membno, da skrbimo za higieno rok in uspešno razkuževanje
pripomočkov. Rotavirusi se zelo lahko in hitro prenašajo. Veli
ke količine virusa se izločajo z blatom okuženih, z rokami pa

Slika 2: osnovni postopki umivanja in razkuževanja rok nas
največkrat lahko uspešno obvarujejo
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se prenesejo na različne premete. Virusi se
lahko prenašajo tudi preko zraka, npr. pri
vdihavanju aerosola, ki nastane, ko bolnik
bruha.
Pot prenosa moramo poznati, če hočemo
učinkovito preprečevati njihov prenos.
Vsi ukrepi za preprečevanje širjenja obole
nja imajo namen preprečiti zbolevanje in
prenos virusa na zdravega človeka. Zelo
pomembno je, da s higienskimi ukrepi po
skušamo preprečiti širjenje virusa, kar pa
je v kolektivih težko, ker je virus močno
kužen. So zelo odporni na različna razku
žila, uničijo jih alkoholi, fenoli in različne
kisline. Prenos okužbe preprečujemo s
pogostim in pravilnim umivanjem in raz
kuževanjem rok.





površine (tla, površine,
ki so pogosto v stiku z
rokami,..). Uporabljamo
Desinetcompact Kon
centrat v koncentraciji
15 %, s kontaktnim ča
som 15 minut.

Določili smo, da
se na oddelku vse bolni
ke, ki imajo sum ali že
potrjeno rotavirozo, na
oddelku namesti v kon
taktno izolacijo, kjer se
izvajajo poostreni hi
gienski ukrepi.
Ko se na oddelku izvaja kontaktna izo
lacija, mora biti na oddelku čistilka,
ki je prisotna ves čas in redno oprav
lja postopke poostrenega čiščenja in
razkuževanja.
Na oddelku bodo začeli spremljati po
javljanje intrahospitalnih okužb z rota
virusi in jih pisno beležiti.

Če oboleli bruha, izbruhanino čim prej de
kontaminiramo in jo s staničevino odstra
nimo  odvržemo v vrečke za smeti, ki jih
zavežemo, da ne pride do širjenja roatavi
rusov v zrak. Prostor, kjer se nahaja bolnik
moramo večkrat dnevno prezračiti in povr
šine temeljito očistiti z vodo, detergentom
in jih še razkužiti.
Na otroškem oddelku naše bolnišnice smo
na temo boja proti prenosu rotavirusov
opravili kar nekaj aktivnosti:
 Zaposleni so bili na rednem mesečnem
sestanku seznanjeni z načini prenosa
virusov in ukrepi za preprečevanje
prenosa,
 Vsi zaposleni gredo na delavnice o
umivanju in razkuževanju rok, ki jih
vodi odgovorni sanitarni inženir za
bolnišnično higieno. Delavnic se ude
ležijo vsi, ki kakor koli pridejo v stik z
bolnikom, od medicinskih sester do
zdravnikov.
 Uvedli smo novo smo razkužilo za
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ŠOLA ZA ZDRAVLJENJE
ASTME V OTROŠKI
AMBULANTI NAŠE
BOLNIŠNICE
Šola za zdravljenje astme je oblika vzgoje za otroke in
njihove starše, katere cilj je dobro vodena bolezen.

•
•
•

O

d fe bruar ja leta 1999 po te ka šo la
za zdravljenje ast me tudi v otroš ki
am bu lanti. Za ra di po manj ka nja viš jih
medicinskih sester je te čaj za va di te lja
šole astme opravila naša, zdaj že upoko
jena ga.Jožica Mikec. Te ča ja se je ude
le ži la de cem bra leta 1998 na Gol ni ku,
praktično pa se je tega lo ti la fe bruar ja
leta 1999. Svo je delo je vest no oprav
ljala vse do svoje upokojitve. Vse pripo
močke in napotke za delo je pre pu sti la
ga. Petri Jordan, dipl.me di cin ski se stri.
Tečaj šole za zdravljenje astme organizi
ra Pediatrična klinika iz Ljubljane. Obse
ga dvodnevno predavanje, nato sledi pi
sni in ustni izpit na Pe diatrič ni kli ni ki.
Star ši lah ko po mem bno pris pe va jo k
iz bolj ša nju ka kovo sti živ lje nja otrok z
astmo, če poznajo značilnosti in naravo
bolezni, so poučeni o pomembnosti stal
nega preventivnega zdrav lje nja, red no
in pravil 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 nati pri akut nih po slab ša njih
bo lezni.
Kaj morajo poznati star ši in otro ci:
• Osnovne značilno sti ast me;
• sprožilce in poslab še val ce bo lez ni;
• delovanje zdravil in dobro ločevanje
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•
•
•
•
•

med protivnetnimi zdravili in olajše
valni mi zdravi li;
razmerje med koristnimi in stranski
mi učin ki zdravil;
pravil no upo ra bo pr šil ni ka, po daljš
kov ter zdravil v pra šnem sta nju;
pravil no teh ni ko vdi hova nja zdravil
skozi po daljške;
zgod nje zna ke po slab ša nja bo lez ni;
kako pre pre či ti po slab ša nje ast me;
uporabo merilnika največjega preto
ka zra ka v izdi hu;
pravi la za vo de nje dnev ni ka;
samozdravljenje v primeru, če jih po
slab ša nje pre se ne ti;

•

pravila za samozdravljenje astme po
si ste mu opozo ril nih barv.

Večina otrok z astmo je lahko enako zdra
vih in zmogljivih kot njihovi vrstniki brez
nje, vendar le, če je dobro zdravljena. Pre
malo zdravljena astma lahko otroka ome
juje pri vsakodnevnih dejavnostih. Huda
po slab ša nja lah ko ogrozi jo otro kovo
živ lje nje.
Literatura:
Astma pri otroku: za medicinske sestre / (organizira
SPS Pediatrična klinika, Služba za pulmologijo; uredni
ci Majda Oštir, Vasilij Maček). – Ljubljana: Pediatrična
klinika; KC, 2000.
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Dializa podaljšuje življenje
Zdravka Žižić, Društvo ledvičnih bolnikov Dolenjske

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.

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.

V novomeškem dializnem centru, se je
starostna struktura v zadnjih 10 do 12 let
povečala za več kot 20 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.

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

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.

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«.

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.

Drugi
zopet
povsem pesimi
stično gledajo
na zdravljenje,
saj dializo vidi
jo kot nekaj kar
jih strašno ome
juje v njihovem
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Ginekološko porodniški oddelek
Splošne bolnišnice Novo mesto - vir
znanja in izkušenj za bodoče zdravnike
Aleš Pišek dr. med.
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

za izvolitev za univerzitet
ne asistente, in se temeljito
pripraviti na sprejem prvih
študentov.

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
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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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.

stroka - izobraževanje

GRADIMO MOSTOVE
ZNANJ
Jožica Avguštin
Seminarja smo se iz naše bolnišnice ude
ležile štiri operacijske medicinske sestre:
Marija Fabjan, Nataša Kos, Petra Hribar in
Jožica Avguštin.
Po kratkem kulturnem programu in poz
dravnem govoru predsednice sekcije Ma
nice Rebernik Milić je sledilo preko 0 za
nimivih predavanj, v večini predavateljev
iz UKC Ljubljana. Predavatelji strokovnega
dela seminarja z naslovom »Gradimo mo
stove znanj« so pokazali novosti medo
perativne dejavnosti, organizacijo dela v
operacijskem bloku, sledenje sterilnih in
štrumentov ter vlogo operacijske medicin
ske sestre na različnih področjih kirurgije.
Najbolj nas je navdušilo predavanje dr.
Dominike Oroszy, o uspešni reorganiza
ciji centralnega operacijskega bloka UKC
Ljubljana. Učinkovitejši potek operativne
dejavnosti postaja pomemben dejavnik
uspešnega poslovanja bolnišnic. Prehod
iz nekoordiniranega in negospodarnega
vodenja operacijskih dvoran k učinkovitej
šemu centralnemu vodenju operacijskega
bloka omogoča usklajevanje potreb posa

meznih kirurških oddelkov s kapacitetami
operacijskega bloka in pri tem upošteva
razpoložljive kadrovske, prostorske in
materialne vire. Organizirano vodenje so
dosegli z postavitvijo koordinatorja opera
cijskega bloka. Njegovo delo zajema načr
tovanje, koordinacijo, vodenje in nadzor
izvajanje operativne dejavnosti. Koordina
tor ni vodja operacijskega bloka, ampak
skupaj s predstavniki drugih poklicnih sku
pin skrbi za učinkovit potek elektivnega
operativnega programa.
Po predavanjih je potekala zanimiva raz
prava. Med odmori smo si privoščili kavo
in ogledali številne razstavljene prostore
različnih proizvajalcev medicinske opreme
in pripomočkov.
Udeleženke seminarja smo poleg zgoš
čenke in seta prve pomoči proizvajalca in
generalnega sponzorja srečanja Paul Hart
mann Adriatic d.o.o., dobile tudi zbornik z
vsebinami predavanj.
Po končanih predavanjih prvega dne, smo
se udeležile slavnostne večerje, katero je

Sekcija operacijskih
sester in zdravstvenih
tehnikov v operativni
dejavnosti je 23. in 24.
novembra 2007 organizirala dvodnevno srečanje
v Gurmanskem hramu v
Mariboru.
popestrila modna revija preteklih in seda
njih oblačil medicinske sestre na oddelku
in v operacijski dvorani.
Med predavanji naslednji dan pa je bilo
tudi moje s predstavitvijo klinične poti za
endoprotezo kolka. Predstavila sem vsa
obdobja operativne dejavnosti s poudar
kom na medoperativnem obdobju. S
številnimi fotografijami sem predstavila
delo operacijske medicinske sestre, pri
pravo pacienta na operativni poseg, os
krbo operativne rane…Omenila sem še
najnovejšo minimalno invazivno tehniko
operacije endoproteze kolka ter Knjižico
ortopedske endoproteze.
Na seminarju smo slišale mnogo novosti,
ki jih bomo z veseljem prenesle ostalim
sodelavkam v operativni dejavnosti in
sterilizaciji.

LASERSKA OPERACIJA KRČNIH ŽIL
Ena slika pove več kot tisoč besed.
Prim. mag. Andrej Šikovec, dr.
med., je bil povabljen, da poka
že lasersko operacijo krčnih žil v
bolnišnici Medical Park v Istambu
lu. Zaradi lažje demonstracije in
prenosa znanja, ga je spremljala
inštrumentarka dipl.med. sestra
Kristina Kovač.
Naše predstave o Turčiji oz. nivo
ju medicine v Turčiji so bile dru
gačne od resničnega stanja. Zato
predlagamo, da si ogledate slike
na: http://picasaweb.google.si/
sikovec/Istanbul3dec07Medical
Park
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POROČILO O IZIDU GLASOVANJA NA VOLITVAH ZA IZVOLITEV

PREDSTAVNIKOV DELAVCEV V SVET DELAVCEV
SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO IN
DELAVSKEGA ZAUPNIKA
V Splošni bolnišnici Novo mesto so se na podlagi sklepa, št.
785/07 z dne 05.11.007, Sveta zavoda Splošne bolnišnice Novo
mesto dne 15.01.008 izvedle volitve za izvolitev predstavnikov
delavcev v Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto in delav
skega zaupnika.

B)

ZA DELAVSKEGA ZAUPNIKA:

Volilna komisija je volilne rezultate ugotovila z zapisnikom z
dne 18.01.008, iz katerega je razvidno, da se je glasovanje dne
15.01.008 opravilo na podlagi kandidatne liste za predstavnike
delavcev v Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto in na
podlagi kandidatne liste za delavskega zaupnika, pri čemer je bil
na podlagi zapisnika volilnega odbora št. 1 – knjižnica kirurškega
oddelka, zapisnika volilnega odbora št.  – seminarska soba v
konventu (interni oddelek) in zapisnika o predčasnem glasova
nju, ugotovljen naslednji volilni rezultat:

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

a) vpisanih v volilni imenik: 930
b) naknadno vpisanih v volilni imenik: 5
c) glasovalo: 516, to je 55,19 %.

1. KRAMAR Andrej

dobil/a

47

glasov

. KRAŠEVEC Bojana

dobil/a

83

glasov

3. POTOČAR Irena

dobil/a

171

glasov

A)
ZA PREDSTAVNIKE DELAVCEV V SVET
ZAVODA SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO:

Glede na to, da je glasovalo več kot polovica delavcev Splošne bol
nišnice Novo mesto z aktivno volilno pravico in da so bile volitve
predstavnikov delavcev v Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo
mesto in delavskega zaupnika izvedene zakonito, so bili izvoljeni
naslednji kandidati:

a) vpisanih v volilni imenik: 930
b) naknadno vpisanih v volilni imenik: 5
c) glasovalo: 516, to je 55,19 %.

a)
ZA PREDSTAVNIKE DELAVCEV V SVET
ZAVODA SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO:

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. prim. PILETIČ Milivoj, dr.med.

1. HRIBAR Renata, dr.med.
. IVANOVIĆ Izidor
3. MARTINČIČ Marjetka
4. MILJAN Stanislava
5. PANJAN Darinka
6. prim. PILETIČ Milivoj, dr.med.
7. PIŠEK Aleš, dr.med.
8. RAJER VRETIČ Martina
9. SIMONIČ Jožica
10. SLAK TURK Barbara
11. VERNIG Katja
1. VOGLAR Peter
13. VOVKO Srečko
14. ŽALEC Lidija, dr.med.
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dobil/a

307

glasov

dobil/a

53

glasov

dobil/a

198

glasov

dobil/a

141

glasov

4. VOVKO Srečko

dobil/a

179

glasov

5. MARTINČIČ Marjetka

dobil/a

35

glasov

dobil/a

14

glasov

dobil/a

98

glasov

dobil/a

17

glasov

dobil/a

100

glasov

dobil/a

107

glasov

dobil/a

150

glasov

dobil/a

5

glasov

dobil/a

158

glasov

. HRIBAR Renata, dr.med.
3. IVANOVIĆ Izidor

b)

ZA DELAVSKEGA ZAUPNIKA:

1. KRAMAR Andrej
Volilna komisija je volilne rezultate razglasila z objavo zapisnika
o izidu glasovanja na oglasnih deskah zavoda.
Volilna komisija je na podlagi zapisnika o izidu glasovanja vsem
izvoljenim predstavnikom delavcev v Svet zavoda Splošne bolni
šnice Novo mesto kot tudi izvoljenemu delavskemu zaupniku v
skladu s 37. členom Poslovnika o neposrednih volitvah delavcev
z dne 13.01.000 in 18.01.000 izdala potrdilo o izvolitvi.
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Prihodi:
Anja ŠAŠEK, zdravstvena administratorka, 1.1.007
Mihaela CAR, dr.med, specializantka družinske medicine, 1.1.007
Janja OJSTERŠEK, dr.med., specializantka družinske medicine, 1.1.007
Simona BADOVINAC, diplomirana medicinska sestra, 3.1.007
Ana KRAJNC, diplomirana fizioterapevtka pripravnica, 3.1.007
Matjaž ROŽMAN, specializant družinske medicine, 1.1.008
Tanja RAJER, zdravstvena administratorka, 1.1.008
Andreja KOCJANČIČ, diplomirana fizioterapevtka, 3.1.008
Tadeja DEŽMAN, univerzitetna diplomirana biologinja pripravnica, 14.1.008
Mojca ŠKODA, diplomirana inženirka radiologije pripravnica, 1..008
Mirjana ŠTAMPOHAR, tehnica zdravstvene nege, 1..008
Mojca BIZJAK, dr.med, sekundarij, 1..008
Katarina PROGAR, diplomirana medicinska sestra pripravnica, 4..008
Dijana MALIĆ, diplomirana medicinska sestra pripravnica, 4..008
Dejan NOVAK, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 4..008
Rok FILIPIČ, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 4..008
Maja RAĐENOVIĆ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 4..008
Natalija MILKOVIĆ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 4..008
Jerica RIFELJ, zdravstvena tehnica pripravnica, 4..008
Barbara JAKŠE, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 4..008
Vesna ZUPANČIČ, delavka, 4..008
Fatima HUSKIĆ, delavka, 1..008

Odhodi:
Jože RIBIČ, ključavničar, 13.1.007 upokojitev
Irena KOBE, tehnica zdravstvene nege, 0.1.007
Suvad ČUSTIĆ, delavec, 31.1.007
Peter HUDOKLIN, dr.med., specializant otorinolaringologije, 31.1.007
Nataša OBRADOVIĆ, dr.med., specializantka družinske medicine, 31.1.007
Samo PLUT, dr.med., specializant gastroenterologije, 31.1.007
Mihaela CAR, dr.med., specializantka družinske medicine, 31.1.007
mag.Maja GABRIČ ZIRKELBACH, dr.med., specialistka dermatovenerologije, 31.1.007
Urška DRAGMAN, tehnica zdravstvene nege, 31.1.007
Barbara JERMAN, univerzitetna diplomirana biologinja, 31.1.007
Anica BELIČIČ, diplomirana medicinska sestra, 31.01.008
Vanja KOS, dr.med., specialistka radiologije, 31.01.008
Marjeta NOVINEC, kuharica, 31.1.008
Matjaž POHAR, dr.med., specializant splošne kirurgije, 31.1.008
Petra ROGINA SKVARČ, dr.med., specializantka infektologije, 31.1.008
Vesna HOČEVAR, zdravstvena tehnica, 31.01.008
Matjaž ROŽMAN, dr.med., specializant družinske medicine, 31.01.008

Specialistični izpit:
Irma ROZMAN
SINUR, dr.med.,

je dne 6.11.2007 opravila specialistični
izpit iz pnevmologije in si pridobila
naziv: SPECIALISTKA
PNEVMOLOGIJE.

Kata ri na VIDEČNIK
BALAŽIC, dr.med.,
je dne 8.1.2008 opravil specialistični
izpit iz anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne
medicine ter si pridobila naziv:
SPECIALISTKA ANESTEZIOLOGIJE,
REANIMATOLOGIJE IN PERIOPERATIVNE INVENZIVNE MEDICINE.

Čestitamo!
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PLAKETE Splošne bolnišnice
Novo mesto za leto 2007
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Komisija za priznanja v Splošni bolnišnici Novo mesto je v skladu s Pravilnikom
o podelitvi priznanj, na sestanku dne
27.11.2007 obravnavale prispele predloge za podelitev plaket Splošne bolnišnice
Novo mesto in za leto 2007.
Plakete so prejeli:

1. Dragica BARBIČ
. Mohsen HUSSEIN
3. Matej KOCJANČIČ
4. Franc MAKSL
5. Milan RUS
6. Feliks STARIČ

47

kadrovske novice
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.

1.

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

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
iz ortopedije.

2.

Leta 2002 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.

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 2000 opravil tudi specialistični izpit
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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 2004 začel izvajati, kot prvi v Sloveni
ji. Gre za metodo, pri kateri artroskopsko
odvzamemo avtologni hrustančno-kost
ni transplantat z nebremenilnega predela

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.

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
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uporabljamo. Gospod Hussein je omenje
no tehniko osvojil na enomesečnem stro
kovnem izobraževanju pri prof. Fu-ju, pred
stojniku Ortopedskega oddelka Univerze
v Pittsburgh-u, ZDA in direktorju Centra za
športno medicino univerzitetne bolnišnice
Pittsburgh, ZDA.

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.

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 20 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 2007 po
tekalo mednarodno ortopedsko srečanje
na temo minimalno invazivnih operacij (ar

3.

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

troskopij) na kolenu, rami in kolku. Iz or
topedske bolnišnice Valdoltra in Splošne
bolnišnice Novo mesto smo prenašali 23
operacij v živo preko videokonferenčnega
sistema v kongresni center Bernardin v Por
torož. Občinstvo je sestavljajo več kot 150
udeležencev kongresa iz 22 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
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.

Novembra 2006 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.

smo vedno, ko se nam je kaj zataknilo v
vezi računalništva, poklicali Mateja.

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.

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 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.

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.

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

Ravno zaradi teh njegovih vrlin ga sodelav
ci predlagamo za prejemnika plakete Splo
šne bolnišnice Novo mesto za leto 2007.
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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.

4.

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 1992 in jo zaključil s spe
cialističnim izpitom leta 1997.

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

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 2003 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
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.

5.

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
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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 24 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
COB-a 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

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 2007.
sterilizacije in COB-a 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 2007.
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6.

delku SB Nm. Specialistični izpit iz interne
medicine je s pohvalo opravil 5.3.1994
in nato še podiplomski študij iz kardiova
skularnih bolezni na Medicinski fakulteti
Univerze v Zagrebu leta 1995. Vsa leta se in
tenzivno dodatno izobražuje na področju
intenzivne medicine in kardiologije, tako
doma kot v tujini.
Dr.Starič je samega začetka zaposlen na
Odseku za intenzivno medicino Internega
oddelka, hkrati pa zaradi stalnega pomanj
kanja zdravnikov opravlja tudi delo na kar
diološkem odseku in v kardiološki ambu
lanti z ustrezno diagnostiko in terapijo.

Feliks STARIČ
Feliks Starič se je rodil 8.1.1960 v Treb
njem. Po končani osnovni šoli in gimnaziji
se je vpisal na Medicinsko fakulteto Univer
ze v Ljubljani, kjer je diplomiral 8.7.1986.
Po strokovnem izpitu je eno leto službo
val kot splošni zdravnik v ZD Trebnje. Od
1.1.1988 je zaposlen na Internem od

Od leta 003 je vodja Odseka za intenzivno
medicino.
Delo na področju intenzivne medicine zah
teva stalno razvijanje in uvajanje novih me
tod diagnostike in zdravljenja in dr.Starič je
s sodelavci uspešno prenesel vrsto novih
metod iz tujine, predvsem na področju
hemodinamskega nadzora ogroženega
bolnika, kompleksnega zdravljenja sepse,
zdravljenja ishemične možganske kapi s

fibrinolizo, zdravljenja akutne ledvične od
povedi s kontinuiranimi oblikami dialize, in
še vrsto drobnih izboljšav, ki izboljšujejo
diagnostiko in zdravljenje na intenzivnem
oddelku.
V našo bolnišnico je uvedel metodo diag
nostike sinkop z nagibno mizo.
Veliko časa je posvetil tudi izboljšanju ob
delave računalniških strokovno medicin
skih podatkov na intenzivnem oddelku.
Kritično bolni ljudje zahtevajo strokovno
zelo usposobljenega zdravnika, predane
ga svojemu delu, z izjemno visokimi profe
sionalnimi in moralnoetičnimi standardi,
čemur Srečko vsekakor ustreza.
Za nadpovprečno uspešno delo na področ
ju intenzivne medicine in kardiologije mu
Svet Splošne bolnišnice Novo mesto pode
ljuje plaketo bolnišnice za leto 007.

PRIZNANJA DMSBZT Novo mesto za leto 2007
V začetku decembra smo v dolenjskem
Društvu petim medicinskim sestram pode
lili srebrni znak za leto 007. Sodelavci so
opazili njihovo delo, zavzetost, prijaznost
in human odnos do ljudi. Dobitnice priznaj
so: Metoda Gorenc, Štefka Kocjan, Nataša
Piletič, Marija Račič in Marjeta Berkopec.

Ni v naši moči,
da preštevamo liste v knjigi
življenja, je pa v naši moči,
da jih popišemo z dobrimi deli.
(neznani avtor)

Dolenjsko Društvo že vrsto let uspešno

sodeluje z novomeško Krko, tovarno zdra
vil, ki nas finančno, organizacijsko in stro
kovno podpira pri vseh projektih. Poleg
srebrnih znakov smo 13.decembra 007
v DMSBZT Novo mesto podelili tudi naziv
častni član gospodu Jožetu Colariču. Žal
se zaradi ostalih obveznosti slovesnosti ni
mogel udeležiti.

Jože COLARIČ, predsednik uprave in generalni direktor Krke
Jože Colarič je pomembno zaznamoval ne
le Dolenjsko, temveč celotno Slovenijo. V
Krki, d. d., Novo mesto je zaposlen že 4 let.
Januarja 005 je prevzel mesto predsedni
ka uprave in generalnega direktorja potem,
ko je v družbi že vrsto let opravljal vodilne
funkcije. Preden se je leta 198 zaposlil v
Krki kot vodja Oddelka za deviznoplačilni
promet v Finančni službi, je dve leti in pol
delal v Kompasu Ljubljana. V Krki je hitro
napredoval: pri 9 letih je postal pomočnik

direktorja Finančnega sektorja, po petih le
tih je prevzel vodenje Izvozne službe, leta
1990 je postal namestnik Uvoznoizvozne
ga sektorja, tri leta kasneje namestnik ge
neralnega direktorja za področje trženja
in financ ter direktor Marketing sektorja in
prodaje. Od leta 1997 do konca leta 004 je
opravljal funkcijo namestnika predsednika
uprave in generalnega direktorja.
Pod njegovim vodstvom skupina Krka na
daljuje poslovne trende iz preteklosti. Vse
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skozi se povečuje tudi dodana vrednost na
zaposlenega, več kot polovica zaposlenih
pa ima najmanj visokošolsko diplomo. Kot
pravi sam, so Krkin uspeh prav ljudje, saj
stavbe lahko zgradiš, stroje in robote kupiš,
ljudi pa ne. Rad poudari, da brez zagnanih,
delavnih in pripadnih sodelavcev ne bi bilo
napredka.
Vizija Krke, ki ji je Jože Colarič s svojim me
nedžerskim timom predan, je usmerjena v
utrjevanje položaja Krke kot enega vodilnih
farmacevtskih generikov na evropskem in
drugih tržiščih. V zadnjih treh letih so v Krki
uresničili vse ključne strateške projekte – okre
pili so svoj produktni portfelj, uvedli nove
izdelke, ki so rezultat vertikalno integrirane
proizvodnje in razvoja, izboljšali stroškovno
konkurenčnost in učinkovitost poslovanja.
Vse to je Krko pripeljalo med vodilna gene
rična farmacevtska podjetja v Evropi.

Jože Colarič ocenjuje, da bo Krka še krepila
svoj položaj med vodilnimi generiki tako
zaradi visoke kakovosti, varnosti in učin
kovitosti Krkinih izdelkov kot tudi zaradi
cenovne sprejemljivosti na tržiščih srednje,
vzhodne, zahodne in jugovzhodne Evrope
ter na ostalih trgih. Na slovenskem tržišču
nameravajo še naprej ostati vodilni ponud
nik zdravil.
Rast Krke pa v družbi že od nekdaj neločlji
vo povezujejo s prizadevanji za celovit in
uravnotežen razvoj okolja, v katerem živijo
in delajo. Svoje temeljno poslanstvo živeti
zdravo življenje uresničujejo s podporo
različnih projektov, povezanih predvsem
z zdravjem in kakovostjo življenja, tako
na lokalni, nacionalni kot tudi mednarod
ni ravni.
Jože Colarič je v svoji uspešni managerski
karieri prejel številna priznanja: nagrado

Mestne občine Novo mesto za gospodar
ske dosežke (1997), Minařikovo priznanje
častnega člana slovenskega farmacevt
skega društva za prispevek pri razvoju slo
venske farmacije (001), nagrado časnika
Finance za izjemne dosežke v gospodars
tvu (005), naziv naj direktor po izboru gos
podarskih novinarjev na finančnih dnevih
Kapital 006 (006), nagrado odličnosti in
mojstrstva na 18. Forumu odličnosti in
mojstrstva (006), nagrado Manager leta
(006) in nagrado Gospodarske zbornice
Slovenije za gospodarske in podjetniške
dosežke za leto 006 (007). Letos spomla
di je bil imenovan tudi za častnega občana
Mestne občine Novo mesto za leto 006 za
izjemne uspehe na gospodarskem področ
ju in spodbujanju razvoja občine in regije,
bralci Novega medija pa so ga izbrali za Naj
meščana Novega mesta 006.

Metoda GORENC
šnice Novo mesto, zato se je takoj po kon
čani srednji šoli v njej tudi zaposlila. Od
opravljenega strokovnega izpita pa vse
do danes dela na internem oddelku v in
tenzivni negi.

Metoda Gorenc se je rodila 30. januarja
1961 v Novem mestu. Osnovno šolo je
obiskovala v Šentjerneju, nato pa se je vpi
sala v srednjo zdravstveno šolo v Novem
mestu. Bila je štipendistka Splošne bolni

Metoda je že od vsega začetka aktivno
sodelovala na področju izobraževanja in
uvajanja mladih medicinskih sester v tim
sko delo, ki je v intenzivni terapiji zelo po
membno. Svoje bogato strokovno znanje
in izkušnje z veseljem prenaša mlajšim ge
neracijam medicinskih sester. Vedno zna
dobro in ustrezno reagirati v težkih situa
cijah in pomagati mlajšim kolegicam, ki so
še brez izkušenj.

nem oddelku.
Ves čas se je izobraževala na področju
zdravstvene nege bolnika v intenzivni te
rapiji, sodelovala je pri pripravah različnih
predavanj, ki smo jih predstavile na semi
narjih tudi z mednarodno udeležbo ter
tudi sama predavala.
Metoda je človek, ki je s svojim širokim stro
kovnim znanjem in izkušnjami vedno pri
pravljena pomagati, pa naj bo to bolniku
ali pa kolegici, ki potrebuje pomoč, vzpod
budo ali pa samo potrditev. Njena dobra
volja in pevsko znanje pa nam popestrita
marsikatero skupno druženje.

Aktivno je sodelovala tudi pri nastajanju
in organizaciji intenzivne terapije na inter

Štefka KOCJAN
Ga. Štefka Kocjan je rojena 18.6.1960
v Dolenji Podgori pri Starem trgu. Po
osnovni šoli jo je želja po pomoči ljudem
privedla na srednjo zdravstveno šolo, ki
jo je z odliko končala leta 1980.Zaposlila
se je na oddelku intenzivne nege Klinike
za kirurgijo srca in ožilja. Tam je bila za
poslena tri leta. Ljubezen do domačega
kraja in bodočega moža je bila vzrok, da
se je vrnila v Belo krajino.
Leta 1980 ko se je odprl Dom starejših ob
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čanov v Črnomlju je bila ena prvih zapo
slenih v njem. Štefka Kocjan je medicinska
sestra, ki je poklicu predana z vsem svojim
bitjem. Vedno je pripravljena poslušati
domske stanovalce, jim svetovati, jih to
lažiti, izobraževati in jih napotiti na prava
mesta po pomoč.
Zaveda se pomena vseživljenjskega izo
braževanja, kar dokazuje z rednimi ude
ležbami na izobraževanjih, ki jih organi
zira Društvo medicinskih sester, babic in
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zdravstvenih tehnikov Novo mesto, ali de
lovna organizacija. Udeležuje se tudi raz
nih izobraževanj v domačem okolju. Štefka
ta znanja ne le uporablja pri svojem delu,
ampak jih z veseljem prenaša tudi na svoje
sodelavce. Sodelavcem je vedno pripravlje
na pomagati.

Kljub temu, da po moževi smrti sama skr
bi za tri odraščajoče otroke in bolehnega
tasta najde vedno čas tudi za pomoč po
moči potrebnim. S svojo vedrino in opti
mizmom, tudi po nočni izmeni, zna Štef
ka dobro reševati probleme, ki nastajajo
med sodelavci, pri stanovalcih ali njihovih
svojcih.

Štefka je oseba, ki s svojo etično držo po
klic medicinske sestre plemeniti, ga dela
spoštovanega, cenjenega in dostojans
tvenega. Srebrni znak je priznanje, da so
njena prizadevanja, delo in trud opaženi
in cenjeni.

Nataša PILETIČ

Nataša Piletič se je po končani srednji
zdravstveni šoli zaposlila na kirurškem od
delku Splošne bolnišnice Novo mesto. Svo
je delo je opravljala vestno, natančno in
predano. V želji po pridobitvi novih znanj
se je vpisala na Visoko šolo za zdravstvo in
jo v roku uspešno zaključila. Po končanem
študiju je poklicno kariero nadaljevala na
oddelku za anestezijo. Njeno znanje, spret
nost in odločnost so opazili tako sodelavci
kot tudi vodstvo bolnišnice.
Ko se je v Splošni bolnišnici Novo mesto

začela pripravljati organizacija centralne
sterilizacije kot samostojnega oddelka je
bilo Nataši ponujeno mesto glavne me
dicinske sestre. Nataša je sprejela izziv in
odgovorno delovno mesto sprejela. Da bi
uspešno izpeljala vso logistiko vzpostavi
tve in organizacije novega oddelka je mo
rala pridobiti ogromno dodatnih znanj in
prenesti veliko neupravičenih kritik. Danes,
po letu in pol samostojnega delovanja cen
tralne sterilizacije lahko rečemo, da odde
lek uspešno in dobro deluje. Prav gotovo
gre velika zasluga za to prav Nataši, ki se
vseh nastalih problemov loteva strokov
no, konstruktivno, odločno in dosledno.
Sodelavci občudujejo njeno strokovnost
in natančnost, ki jo upravičeno zahteva od
vseh zaposlenih na oddelku. S svojo visoko
motiviranostjo in pozitivnim odnosom do
dela je zgled celemu kolektivu.
Nataša Piletič se zaveda, da je za uspešno
delo pomembno kontinuirano izobraževa
nje in se redno udeležuje strokovnih sre
čanj, ki jih organizira sekcija medicinskih
sester v sterilizaciji ali pa društvo medicin

skih sester babic in zdravstvenih tehnikov
Novo mesto. Udeležuje se tudi mednarod
nih strokovnih srečanj. Na seminarjih tudi
aktivno sodeluje. Na strokovnem srečanju
DMSBZT Novo mesto je skupaj s sodelav
kami iz anestezije pripravila predavanje o
bolečini.
Je članica izvršilnega odbora sekcije v ste
rilizaciji. S predavanjem o predstavitvi cen
tralne sterilizacije v Splošni bolnišnici Novo
mesto je oddelek predstavila tako na semi
narju medicinskih sester v sterilizaciji kot
tudi na seminarju operacijskih medicinskih
sester. Vedno je pripravljena organizirati
strokovno ekskurzijo in ogled sterilizacije
v novomeški bolnišnici, saj je organizacija
oddelka zanimiva tudi za ostale slovenske
bolnišnice.
Nataša Piletič s svojim strokovnim delom
prispeva k razvoju stroke zdravstvene nege
in si zasluži srebrni znak za leto 007.

Marija RAČIČ
lavce. Po opravljeni diplomi se je vpisala na
redni podiplomski študij na Fakulteto za
organizacijske vede v Kranju – kadrovsko
izobraževalna smer.

Gospo Marijo Račič je želja, da bi delala z
bolniki popeljala na Srednjo šolo zdravs
tvene usmeritve v Novo mesto. Šolanje je
nadaljevala na Višji šoli za zdravstvene de

Da bi čim prej pričela z delom v stroki, se
je že kot absolventka zaposlila v UKC Ljub
ljana, na Nefrološki kliniki – oddeleku he
modialize. V UKC je opravila dva strokovna
izpita in sicer kot višja medicinska sestra
in diplomirana organizatorica dela, tako,
da je ob rednem delu na Nefrološki kliniki
opravljala hkrati volontersko pripravniš
tvo v kadrovski službi UKC Ljubljana. Med
zaposlitvijo se je šest mesecev dodatno
izobraževala na področju hemodialize,
peritonealne dialize in transplantacije

ledvic. Po devetih letih življenja v Ljublja
ni jo je premagala želja po vrnitvi v rodni
kraj. Leta 1994 je sprejela nov izziv in se
zaposlila na Srednji strojni in zdravstve
ni šoli Novo mesto. Opravila je potrebno
nadgradnjo znanja na Pedagoški fakulteti
v Ljubljani, čemur je sledil strokovni izpit
za učitelja strokovnoteoretičnih predme
tov. Na ŠC Novo mesto je zaposlena že
14 let, kar dobro vedo številne generacije
njenih dijakov. V šoli je dosledna, vestna
in vedno aktivna z željo po napredovanju
stroke zdravstvene nege. Redno sodeluje v
različnih projektih. S Centrom za poklicno
izobraževanje v Ljubljani je sodelovala pri
projektu opremljanja specialnih učilnic za
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zdravstveno nego zdravstvenih šol Sloveni
je. Sodeluje v skupini strokovnih sodelavk
za pripravo in moderacijo pisnega dela
poklicne mature pri predmetu zdravstve
na nega in prva pomoč. Po predhodnem
napredovanju v naziv mentor, je napredo
vala tudi v naziv svetovalec, kar pomeni
dodatno spodbudo h kakovostnejšemu

delu. Bila je mentorica dijakom na držav
nem tekmovanju zdravstvenih šol Slove
nije, kjer so skupaj dosegli lepe rezultate.
Marija Račič s svojimi prispevki aktivno
sodeluje v DMSBZT Novo mesto. Kot oce
njevalka znanja iz nudenja PP sodeluje z
RK Novo mesto pri organizaciji tekmovanj
za učence osnovnih šol Dolenjske. Marija

večkrat ponovi: »Zelo rada imam dijake in
svoj poklic.« Prav gotovo je to poleg stro
kovne sposobnosti, poklicne usmeritve in
želje po osebnostni rasti največ, kar lahko
človek stori zase in za druge.

Marjeta BERKOPEC

Marjeta Berkopec je po končani Srednji šoli
zdravstvene usmeritve najprej razmišljala
o študiju medicine, vendar je študij nada
ljevala na Višji šoli za zdravstvene delavce.
Leta 1989 se je zaposlila v Splošni bolni
šnici Novo mesto in se po pripravništvu
najprej razdajala mamicam in otrokom v
porodnišnici, a le za dobro leto, potem pa
je postala medicinska sestra – inštrumen
tarka na kirurškem oddelku, zdaj central
nem operacijskem bloku.
Delo, ki ga opravlja, ji nikoli ne predstavlja
zgolj rutine, kljub specifičnemu delovne
mu mestu najde nešteto možnosti za stike

s pacienti, za spremljanje in razvoj stroke
– kar ji predstavlja svojevrsten izziv in mu
sledi tako na področju internega izobraže
vanja in številnih aktivnosti zdravstvene
nege v bolnišnici, kot tudi z aktivnostmi na
več področjih delovanja regijskega društva
medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov in strokovne sekcije operacijskih
medicinskih sester. S svojimi prispevki je
sodelovala na strokovnih srečanjih regij
skega društva, strokovnih sekcij in na kon
gresu zdravstvene nege v Portorožu. Ob
koncu devetdesetih let je ponovno sedla
v šolske klopi in si pridobila naziv diplomi
rane medicinske sestre.
V zadnjih dveh letih se je aktivno vključila
v načrtovanje in organizacijo novega ope
racijskega bloka v novomeški bolnišnici.
Kot namestnica glavne medicinske sestre
COBa je prevzela številne naloge, hkra
ti pa je mentorica medicinskim sestram
– pripravnicam. V bolnišnici sodeluje v
delovni skupini za interno izobraževanje
in razvijanje dokumentacije zdravstvene
nege, predvsem za operativno dejavnost.
Sodelovala je pri oblikovanju in izdelavi
informacijske zloženke za paciente. Kot re

 Prava diva

vedno najde
čas za fotko
z oboževalci.

Za prijatelje 
si je treba
čas vzet…
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citatorka in povezovalka kulturnih progra
mov je nepogrešljiva na področju kulturne
dejavnosti v bolnišnici.
V delo DMSBZT se je najprej vključila na
strokovnem področju kot predavateljica
na strokovnih srečanjih, pozneje pa vse
bolj kot organizatorica le teh. Že nekaj let
nas v Utripu obvešča o delovanju Društva
dolenjske regije, ureja spletno stran Druš
tva in pripravlja priložnostne slovesnosti.
Ob 40 letnici DMSBZT Novo mesto je vo
dila priprave za izid jubilejnega zbornika
in sodelovala v programu slavnostne aka
demije, v zadnjem času pa si je brez nje
nemogoče zamisliti katerokoli dejavnost
Društva, saj s svojimi idejami vedno znova
preseneča in navdušuje.
Marjeta Berkopec je medicinska sestra,
ki so jo rojenice obdarile z nešteto daro
vi. Je topla in čuteča, a kadar je potrebno,
izredno energična ženska, ki tudi za ceno
nizkih udarcev ne odstopa od svojih na
čel. Do konca predana poslanstvu poklica
najde čas za nešteto drobnih radosti, ki ji
bogatijo življenje in jo polnijo s pozitivno
energijo.
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Voditeljski tandem M&M tik pred začet
kom slovesnosti – človek bi pričakoval
več resnosti.

Da je Matej odličen tekstopisec že vemo,
tokrat se je izkazal tudi kot voditelj
– samo poglejte ta imidž.



Utrinki s
silvestrovanja
medicinskih
sester, babic in
zdravstvenih
tehnikov na
Prepihu
stra Franja je bila prepričana, da bo
 Se
med nagrajenkami.
Kdo bi verjel  novopečeni penzijonistki
Jožici.



Mi bomo peli vse do belega dne…
V gostilni se sklene največ dobrih po
slov – prihodnje leto pride Tereza na
špitalsko fešto – gratis.

Tereza Kesovija – včeraj še v razprodani dvo
rani Olympia v Parizu, danes že na Prepihu
– takšno je pač življenje estradnikov.
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na Očesni kliniki v Ljubljani,ostala v Novem mestu.
Zanimiv je še podatek, da je lani ta izpit opravilo 9 slovenskih
zdravnikov in kar 6 se jih je uvrstilo med prvih petnajst. Slovenija
je bila po uspehu na prvem mestu med vsemi državami.
In še to: tudi Krešimir Macan, dr. med., je leta 005 opravil evrop
ski specialistični izpit in prav tako prišel nazaj s pohvalo za svoje
znanje. Januarja 006 se je pridružil okulistični ekipi. S svojim
znanjem in voljo do dela na sekundarni (zlasti subspecialni) ravni
dopolnjuje delo cele ekipe, kar pacientom in nam vsem veliko
pomeni, pa čeprav je naš le en dan na teden.
Predstojnica očesnega oddelka
Marija Gregorčič Kožuh, dr.med.spec oftalmologinja

Ivana Gardašević, dr. med.

SAME POHVALE
V decembrski Viziti smo med novicam prebrali, da je Ivana Gar
dašević, dr. med., opravila specialistični izpit iz oftalmologije.
Bralce z veseljem in ponosom obveščam, da je bil to evropski
specialistični izpit, ki ga je kolegica lani maja v Parizu opravila s
pohvalo. Med 40 kandidati iz vse Evrope je bila deveta.Vsi na
očesnem oddelku smo se veselili njenega uspeha, nekaj mese
cev pozneje pa dejstva, da je kljub ponudbi mesta specialista

Krešimir Macan, dr. med.

OBVESTILO
Nov naziv novomeške enote je
CENTER ZA TRANSFUZIJSKO DEJAVNOST NOVO MESTO (CTD NM) in
je sestavljena iz dveh organizacijskih
podenot:
 odseka za zbiranje, shranjevanje
in izdajo krvi ter terapevtske sto
ritve in
 odseka za diagnostične storitve

Slika zaposlenih v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, ki od
1.3.2008 dalje deluje pod okriljem zavoda Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino. Predstavitev dejavnosti v okviru nove organiziranosti
bomo predstavili v naslednji številke Vizite.
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CTD NM bo še naprej opravljal de
javnosti, ki jih opravlja sedaj in v
strokovnem smislu bo funkcioniral
enako kot doslej.
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Marjeta Martinčič

SEZNAM KRVODAJALCEV

ZAPOSLENIH V SB NOVO MESTO – DOBITNIKI
PRIZNANJ V LETU 2007
HRASTAR SONJA

KIRURGIJA

5x

RIBIČ ANICA

RADIOLOGIJA

5x

KRNC RAJKO

TEHNIČNE ENOTE

10x

ČUSTIĆ SUVAD

ČTKS

15x

RISTIČ SUZANA

UPRAVA

15x

TRANSFUZIJA

0x

KUHINJA

0x

RECEPTOR

0x

KUKMAN MARIJA

OČESNI ODD.

5x

BREZNIK VIKTOR

TEHNIČNE ENOTE

35x

LUZAR STANKA

KIRURGIJA

45x

TEHNIČNE ENOTE

50x

KIRURGIJA

105x

KOTAR SILVA
NOVINEC MARJETKA
ZADNIK SONJA

SAJE FRANC
POGAČAR BORIS

ISKRENE ČESTITKE!

Z A H V A L A
Človek predvsem v stiski ob nesreči
spozna, kdo so njegovi pravi prijatelji
oziroma kateri ljudje so pripravljeni pomagati.
Na tem mestu se zahvaljujem sindikatu
zdravstva in socialnega skrbstva Splošne bolnišnice Novo mesto in kolektivu
pralnice za izkazano dobroto – denarno
pomoč, ki so jo namenili ob naši nesreči, požaru stanovanjske hiše.
Iskrena hvala vsem dobrotnikom.

Pustni torek
nam je
popestrila
vedno
nasmejana
“mačka “
- sodelovka
Anica, ki se je
tokrat
spremenila
v prijazno
“miško”.

Jožica Povše z družino
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IN MEMORIAM

Adolf Šuštar
(1937 – 2007)

tel uresničiti svoje načrte in izživeti vso svojo
izjemno življenjsko energijo.
Težko dojemamo dejstvo, da se poslednjič
poslavljamo od prijatelja, ljubitelja športne
ga letenja, ljubitelja smučanja in ob prostem
času tudi vinogradnika. Pravzaprav se je v
njem združilo vse tisto, kar lahko daje živ
ljenju lepoto.
Toda žal, v tej krhkosti je našla svoj prostor
tudi zahrbtna in huda bolezen.

Sredi decembrski dni smo se po
slovili od našega upokojenega
sodelavca in prijatelja Adolfa Šu
štarja, ki je preminil nenadoma
in prezgodaj. Prezgodaj pravim
zato, ker je vsaka smrt prezgod
nja, smrt našega kolega in prija
telja še toliko bolj. Povedati je
potrebno, da je bilo vse življe
nje Adolfa v znamenju zgodaj,
hitro, skoraj predčasno, kot da
bi pokojni moral po nekem nam
neznanem ukazu hiteti, če je ho

Vida Pavlič
(1948 – 2008)
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Vsaka beseda o premagovanju, o poteku bo
lezni, je danes zgolj boleč spomin, le slutimo
lahko, kako je trpel, zaradi te zahrbtne bolez
ni. V njegovih očeh je bila vidna bolečina, bila
je vidna tudi ljubezen do življenja in vsega,
kar ga je osrečevalo. V njegovem pogledu je
bilo polno prijateljstva. V njegovih dejanjih
pa neomajna volja po sodelovanju, druženju,
ustvarjanju vedno nekaj novega in iskanju
pravičnosti ter razumevanja za sočloveka.
Adolf Šuštar se je rodil 7. maja 1937 v Žabji
vasi v Novem mestu. Osnovno šolo in poklic
no šolo je obiskoval v Novem mestu, ob delu
pa je končal Višjo upravno šolo v Ljubljani
leta 1975. Njegova prva zaposlitev je bila na
letališču v Prečni, kjer se je spoznal z lepota
mi letalskega športa. Ob tem je spoznal tudi
svojo ženo Majdo, s katero sta se leta 196
poročila in še isto leto dobila sina Mitjo. Tako
kot je bil Adolf prežet z ljubeznijo do zrač
nega letenja sta bila temu športu predana

Pred mnogimi leti se je zaposlila v naši bol
nišnici, na internem oddelku in prav tu se
je njena življenjska pot tudi končala. Bila je
ena tistih medicinskih sester, ki so sodelova
le pri oblikovanju internega oddelka in usta
novitvi interne intenzivne nege. Spominjali
se je bomo kot medicinske sestre z veliko
znanja, odgovornosti, volje in energije. Vse
to je znala prenašati na druge in tako smo
postali dober kolektiv. Koliko lepih, veselih
in zabavnih trenutkov smo preživeli skupaj v
dolgih nočeh nočne izmene… Bili pa so tudi
trenutki žalosti, nemoči in neuspeha, ob ka
terih je znala Vida vedno najti pravo besedo
tolažbe, vzpodbude…Bila nam je sodelavka
in prijateljica. Naučila nas je biti ponosna na
svoje delo, na poklic medicinske sestre, ki ji
je veliko pomenil. Vedno je bila polna idej, pa
če je bilo potrebno urediti kakšno tehnično
zadevo, skuhati dobro kosilo ali pa »ušpičiti«
kakšno neumnost.

tudi žena in sin.
Večina svoje delovne kariere je bil Adolf predan sin
dikalnemu delu. Zaposlen je bil na številnih vodilnih
funkcijah na občinskem in republiškem sindikatu,
ter na Občini Novo mesto. Leta 1980 se je zaposlil
v Splošni bolnišnici Novo mesto na delovnem me
stu pomočnika direktorja bolnišnice. Po zaključenih
dveh mandatih dela, se je 30.1.1991 upokojil.
Na letališču v Prečni in v Prelesju je našel svoj drugi
dom. Mnoge mlade, željne letenja, je učil tega pre
lepega športa.
Kot izredni ljubitelj smučanja je bil dejaven tudi v
Smučarskem društvu Rog, kot vodja smučarskih sod
nikov in aktiven organizator in udeleženec vseh tek
movanj v klubu.
Adolf je imel odprt, socializiran, skrajno nesebičen
značaj, vedno pripravljen sprejeti funkcije splošne
ga pomena. Sodil je med tiste, ki so prevzete obvez
nosti izpolnjevali uspešno in odgovorno.
Kmalu po upokojitvi je bil pobudnik za ustanovitev
Društva upokojencev Splošne bolnišnice Novo me
sto, kateremu je dal neizbrisen prispevek. V društvu
je nekaj let opravljal naloge pomočnika predsed
nika društva in bil nepogrešljiv pri različnih dejav
nostih, zato je z njegovim odhodom ostala velika
praznina.
Pa vendarle njegovo delo, njegova predanost, nje
gov odnos do soljudi in do prijateljev je tisto, s čimer
nam bo za vedno ostal v spominu.
Mira Retelj

Rada je zahajala v rodno Belo krajino, od koder se je
preselila v Novo mesto, kjer se je poročila in si ustva
rila družino. Njeno življenjsko poslanstvo je naredilo
globok vtis na njeno hčerko, ki se je podala po njenih
stopinjah in postala medicinska sestra.
Leta so minevala in leta 1995 se je upokojila, ker ji
zdravje ni več služilo. Presenetila jo je zahrbtna bole
zen, ki je počasi, a vztrajno načenjala njeno telo in du
šo. V zadnjih letih smo se videvali, a žal le ob bolniški
postelji, kamor jo je bolezen priklenila. Nazadnje smo
jo sprejeli na božični dan in praznike je preživela v na
ši družbi. Žal pa nas je 04. januarja zjutraj presenetila
novica, da nas je Vida za vedno zapustila.
Njena življenjska pot se je končala tam, kjer se je
pred mnogimi leti polna energije prvič srečala z
nami, zdaj pa je utrujena zaspala za vedno. Verjame
mo, da je tam daleč našla svoj mir, a v naših srcih bo
živela naprej.
Sodelavci internega oddelka
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PRVO LETO CENTRALNEGA
OPERACIJSKEGA BLOKA (COB-a)
Marjeta Berkopec
bloka (COBa). Po
odhodu ministra
smo začeli s selitvi
jo in 8.januarja 007
zabeležili kot prvi
dan delovanja. Čas
od uradne otvori
tve do zagona se je
nekoliko podaljšal
zaradi izvajanja do
datnega programa
in božičnonovolet
nih praznikov.

Praznovanje prvega rojstnega dne.

L

judje v svojem življenju praznujemo
različne obletnice. Prvi rojstni dan ima
med njimi posebno mesto. Če smo imeli
srečo nas nanj spominja slika malčka s
torto, ki jo krasi prva svečka. Prvo svečko
smo osmega januarja letos upihnili tudi
v COBu. Ker pa brez gostov ni pravega
praznovanja smo razposlali tudi vabila.
Prijazno so se vabilu odzvali direktorica
in glavna medicinska sestra bolnišnice, sa
mostojna strokovna sodelavka za področje
projektnega dela, gl.med.ses. sterilizacije,
odgovorna sanitarna ing. za bolnišnično
higieno in medicinske sestre anesteziološ
kega oddelka.
Temeljni kamen za ta del bolnišnice je
bil položen že leta 1991. Prva faza izgrad
nje je bila dokončana leta 1997 s
preselitvijo porodnišnice in
ORL oddelka. Potem se
je začelo obdobje raz
ličnih razpisov, najprej
za gradbenoobrtniška
dela, za nabavo medi
cinske in nemedicinske
opreme in najbolj odme
ven za nabavo operacijskih
miz. Mimogrede je minilo de
set let. 4. novembra 006 pa
smo le dočakali uradno otvori
tev centralnega operacijskega

Projektna skupina
se je oblikovala že
leta 005 in z njo
je začela nastajati
tudi projektna naloga Organizacija dela
v COBu. Ker se v Sloveniji zelo radi zgle
dujemo po Skandinaviji pogosto slišimo
naše politike in tudi gospodarstvenike
govoriti o skandinavskem modelu. Ideja
o skandinavskem modelu, kjer imajo vse
natančno definirano in načrtovano, kjer
vlada pravni red in poslovna disciplina, je
prišla tudi na operativne sestanke naše pro
jektne skupine. Decembra 006 je elaborat
dobil končno podobo in predstavlja pod
lago za delovanje COBa. Delovanje mimo
zapisanih določil ni mogoče, oziroma naj
ne bi bilo mogoče.

Prva svečka.

Dnevi drobencljajo
z nožicami od ena do sede
m
in pricapljajo v Teden.
Tedni copatajo
v copatkih do četrte vasi,
prav do vrat, kjer se Mesec
rodi.
Meseci hitijo
v čeveljcih k dvanajsti oba
li,
da bodo svečko Letu prižga
li...
(B.Š: Žmavc)

1. ORGANIZACIJA
DELA V
CENTRALNEM
OPERACIJSKEM
BLOKU (COB)
COB je samostojni oddelek bolnišnice, ki
iz vaja storitve za potrebe kirurškega in
ginekološkoporodniškega oddelka. V ok
viru COBa deluje šest operacijskih sob.
Septična operacijska soba je dislocirana
enota, ki stroškovno in kadrovsko deluje
v okviru COBa. Kadrovsko pa COB pokri
va tudi operacijsko sobo v porodnem
bloku.

1.1.Opis funkcije prostorov
Koncept treh območij (nečiste, čiste in ste
rilne cone), ter enosmerne poti zagotav
ljajo obvladovanje asepse, ki predstavlja
temelj dela v operacijski sobi (OPS).

1.1.1.Območje brez omejitev ali
nečisto območje
Dovoljen je vstop v osebni ali delovni ob
leki. Poti vstopanja in izstopanja se lahko
križajo. V to območje je dovoljen vstop
osebju iz ostalih oddelkov, bolnikom in
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Prvi delovni dan 8.1.2007.
predstavnikom. V nečistem območju so
naslednji prostori:
 nadzor vhoda v COB,
 sanitarije,
 prostor za čakanje bolnikov na sprejem
v COB,
 hodnik za transport bolnikov do elek
trične prelagalne mize, ki predstavlja
mejo med nečisto in čisto cono,
 prostor za sprejem materiala iz lekarne,
 prostor za odvoz odpadkov in perila,
 nečista filtra za vstop osebja v COB,
 soba gl.med.ses.COBa in dežurni sobi

8.1.2007.



ka), vendar o njihovi uporabi odločata nuj
nost operativnega posega in maksimalna
izkoriščenost prostorov. Operacijske sobe
so praviloma prazne, vsa mobilna oprema
stoji na sterilnem hodniku in se zapelje v
OPS pred začetkom dela.
sterilni hodnik z zalogami sterilnega
materiala in instrumentarija.

1.2.Pot osebja

Čisto območje dovoljuje vstop le skozi fil
ter. Iz čistega hodnika vodijo poti v:
 prostore za anesteziološko pripravo
bolnika. Prostorov je 6, po eden pred
vsako OPS.
 prostore za transport bolnikov iz OPS. Ti
prostori so trije, za dve OPS en prostor.
 substerilizacija. Ti prostori so trije.
Eden je opremljen z avtoklavom, za
potrebe prioritetnega reprocesiranja
inštrumentov.
 prostor za odmor osebja in protokole

Osebje vstopa v nečisto območje COBa
skozi vrata, ki se odpirajo s pomočjo karti
ce za registracijo delovnega časa. V zaprti
del COBa pa osebje vstopa preko filtra.
Oba filtra, moški in ženski, imata nečisti in
čisti del. Namenjena sta vzdrževanju asep
tičnih pogojev dela v čistem in sterilnem
območju COBa. V nečistem delu osebje v
omarico odloži delovno obleko in obuva
lo in preko rdeče črte prestopi v čisti del
filtra. Tu se obleče v zeleni komplet, obuje
nogavice in cokle, si natakne kapo in ma
sko in si razkuži roke po znanih standardih.
Sanitarije so v nečistem delu filtra. Sledi
vstop v čisti del COBa. Vrata v čisto cono
so urejena tako, da se odpirajo samo s stra
ni čistega filtra. Osebje, ki zapušča COB, gre
lahko le skozi vrata, ki vodijo v nečisti del
filtra, tudi tu obratne poti ni.

1.1.3. Območje z omejitvami ali ste
rilno območje

1.3. Pot bolnika

1.1.2. Območje z delnimi omejitva
mi ali čisto območje

V sterilnem območju so naslednji prostori:
 prostori za kirurško umivanje. Iz čiste
ga hodnika je vstop v šest standardno
opremljenih umivalnic.
 operacijske sobe. V COBu je šest operacij
skih sob, ki so sicer poimenovane glede
na specifičnost operativnih intervencij
(travmatološkoortopedska, plastična, žil
na, abdominalna, urološka in ginekološ
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1.3.1. Sprejem bolnika v COB
Klicanje bolnikov v COB opravi zdravstve
ni tehnik (ZT) iz nadzorne sobe. Za osnovo
mu služi dnevni razpis operacij, fleksibil
no pa mora upoštevati tudi vse dnevne
spremembe. Bolnika z vso dokumentacijo
pripelje transportna služba do prelagal
ne mize, kjer se bolnika pokrije s toplo
rjuho, sleče in lase zaščiti s kapo. Bolniki,

Filter ob 15 uri.
ki v COB pridejo peš se slečejo v prostoru
ob nadzoru vhoda. Pokritega bolnika se
potem z vozičkom prepelje do prelagalne
mize. Če je potrebno pri tem delu poma
gata bolničar in ZT iz kontrole vhoda. ZT
preveri identifikacijo bolnika in zabeleži
v računalnik vrsto operacije, operacijsko
sobo kjer bo bolnik operiran, operaterja
in čas prihoda bolnika v COB. Ostale čase,
ki so vezani na anestezijo in samo opera
cijo v računalnik zabeleži anesteziološka
oziroma kirurška ekipa.

1.3.2. Sprejem bolnika v operacij
sko sobo
Bolnik se na operacijski plošči s transporter
jem prepelje v pripravljalnico. Po identifikaciji
bolnika in pregledu bolnikove dokumentaci
je anesteziološki tim začne z anesteziološko
pripravo bolnika na operacijo. Iz pripravljal
nice se bolnik prepelje v operacijsko sobo,
kjer se operacijska plošča namesti na steber,
transporter pa se odstrani.

1.3.3.Pot bolnika iz COBa
Po končani operaciji se operacijsko ploščo iz
stebra namesti na transporter in se bolnika
skozi prostor za odvoz bolnikov iz OPS odpe
lje v prebujevalnico. Bolnike, ki so operirani
v lokalni anesteziji in bolnike, ki gredo po
operaciji na oddelek intenzivne terapije ali
intenzivne nege se iz operacijske sobe pri
pelje do rdeče črte pri prebujevalnici, kjer
se ga preloži na njegovo posteljo.

1.4. Pot materialov
1.4.1.Lekarna
Iz lekarne transportna služba pripelje mate
rial v prostor za sprejem materiala. Bolničar
iz nečiste cone odstrani zunanjo embalažo
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in material preko predajnega okna poda
ZT, ki material zloži v omare v čistem hod
niku oziroma sterilnem hodniku.

1.4.2. Čisto operacijsko perilo in
filter obleka
Iz pralnice transportna služba pripelje ope
racijsko perilo. Bolničar iz nečiste cone ga
zloži v grelno omaro ob prelagalni mizi,
nekaj pa ga preko predajnega okna poda
bolničarju v čisti coni. Filter obleko bolni
čar zloži v čisti del filtra.

1.4.3. Umazano perilo, odpadki in
tkivni vzorci
Vrečke z umazanim perilom in odpadki
se iz vseh prostorov zbirajo v prostoru za
odvoz odpadkov. V prostoru je tudi hladil
nik za preparate in tkivne vzorce. Prostor
je z rdečo čr to ločen na čisti in nečisti del.
V nečistem delu sta vozička za umazano
perilo in odpadke, v katera bolničar iz či
ste cone vrže zavezane vreče. Infektivni

Učna delavnica.

Krst novega sodelavca.
odpadki se zbirajo ločeno v posebnem
kontejnerju.

1.5.Pot inštrumentov
1.5.1.Pot uporabljenih
inštrumentov
Po končani operaciji operacijska medicin
ska sestra umazane inštrumente zloži nazaj
v mrežo. Celotno mrežo prešteje. Mrežo po
stavi v zabojnik, v katerega doda tudi svoj
kovanec. S kovancem potrjuje, da je mreža
prešteta in številčno ustreza seznamu. Vse
ostre predmete (skalpeli, Watzon noži, noži
za dermatom) odstrani z držal. Zabojnik po
krije s pokrovom in ga z vozičkom odpelje
do dvigala za prevoz umazanih inštrumen
tov. Uporabljene igle in skalpele pospravi
v kontejner za uporabljene igle, ki stoji pri
dvigalu za prevoz umazanih inštrumentov.
Kontejner z uporabljenimi iglami bolničar
po končanem operativnem programu od
loži v zabojnik za infektivne odpadke v

prostoru za odvoz materiala. Ves odstra
njen osteosintetski material, porabljene
staplerje, endoklipe, endoprijemalke, na
stavke za shever, vapr,... se označi z napi
som ZA UNIČENJE in se jih z dvigalom za
prevoz umazanih inštrumentov pošlje v
centralno sterilizacijo. Voziček s katerim se
pripelje umazane inštrumente do dvigala
se pusti pred termodezinfekcijsko komoro,
kjer ga bolničar očisti. Očiščen voziček bol
ničar odpelje skozi substerilizacijo v sterilni
hodnik, da se ga lahko ponovno uporabi.
Ves inštrumentarij, ki se pošlje v centralno
sterilizacijo, operacijska medicinska sestra
z elektronsko naročilnico naroči v centralni
sterilizaciji. Inštrumenti se iz centralne ste
rilizacije vrnejo v COB v treh urah. V COBu
se reprocesira samo inštrumentarij, za kate
rega se predvideva, da bo uporabljen prej
kot v treh urah in ga zato ni možno reproce
sirati preko centralne sterilizacije.

Učna delavnica ob operacijski mizi.
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Utrinki iz dela.

Sterilni hodnik.

1.5.2.Pot sterilnih inštrumentov
Centralna sterilizacija pošilja sterilen inštru
mentarij v COB preko dvigala za prevoz ste
rilnih inštrumentov, ki se nahaja v sterilnem
hodniku. Zdravstveni tehnik iz substerilizaci
je inštrumentarij prevzame, kontrolira oprem
ljenost zabojnika s številko šarže, datumom
sterilizacije, plombo in indikatorjem sterilno
sti. Zabojnike zloži na police za zabojnike v
sterilnem hodniku, glede na operacijsko dvo
rano. Inštrumentarij, ki iz centralne sterilizaci
je prihaja v COB v popoldanskem času zložita
dežurni operacijski medicinski sestri.

2. KADROVSKA
STRUKTURA COB-a
Vodstveno strukturo COBa sestavljata pred
stojnik COBa in glavna medicinska sestra
COBa. Odgovorne operacijske medicinske
sestre skrbijo za zalogo specialnih materia
lov in seznanjajo kolektiv z novostmi v posa
meznih strokah, enkrat tedensko se srečujejo
na operativnih sestankih. Team operacijskih
medicinskih sester sestavlja 19 medicinskih
sester, ki so tedensko razporejene glede na
operativni program. Dežurno službo pokriva
ta dve prisotni operacijski medicinski sestri in
ena, ki je v pripravljenosti. Team zdravstvenih
tehnikov (ZT) sestavljajo štirje ZT in mavčar,
ki je v travmatološkoortopedsko operacij
ski sobi. ZT delajo samo v dopoldanskem
času v nadzoru vhoda, substerilizaciji in na
sprejemu materiala. Operacijskih strežnic oz.
bolničarjev je 13 in opravljajo dela in naloge,
vključno z dnevnim čiščenjem, v vseh treh
conah COBa, Razporejeni so v triizmensko
delo. Generalna čiščenja izvaja čistilni servis
enkrat tedensko.

6

Sprejem bolnika.

Eno leto ni dolga doba, pa vendar dovolj
za resno oceno, da se ozremo nazaj, anali
ziramo in razmislimo kako naprej. Opazili
smo prednosti in pomanjkljivosti, ki jih je
prinesla selitev v nove prostore.

Naj naštejem najprej prednosti:
Delamo v sodobno opremljenih prostorih.
Operacijske sobe so prazne. Vse potrebno
za operacijo se v operacijsko sobo pripelje
na vozičkih. V operacijski je samo steklena
omara za šivalni material. Pri večini opera
cij uporabljamo materiale za 1x uporabo za
prekrivanje operativnega polja. Prav tako
uporabljamo plašče za 1x uporabo. Skoraj
ves inštrumentarij je v zabojnikih. Reprocesi
ranje inštrumentov poteka preko centralne
sterilizacije in je kljub začetnim težavam po
stalo ustaljena praksa. Vsa zunanja embala
ža materialov, se odstrani pred vstopom v
COB. Materiali v COB vstopajo preko okna.
V tem letu smo gostili kar nekaj zdravni
kov iz drugih slovenskih bolnišnic in vsi so
pohvalili našo opremo in pogoje v katerih
delamo. Oktobra smo sodelovali kot soor
ganizatorji mednarodnega artroskopskega
kongresa. V treh dneh so priznani domači
in tuji kirurgi opravili devet operacij. Za so
delovanje smo prejeli same pohvale.

Opazili smo tudi pomanjkljivosti:
Z delovanjem operacijskih miz imamo
še vedno težave. Kljub tedenskemu pla
niranju operacij in korekcijah dnevnega
programa še vedno prihaja do razhajanja
med načrtovanimi in dejansko izvedeni
mi operacijami. Operativni programi se
v več operacijskih začenjajo po osmi uri
in se pogosto potegnejo preko tretje ure.
Zdravstveni tehnik na porti je obremenjen
izključno z administrativnim delom in ne
utegne sodelovati pri sprejemu bolnika

in preveriti vso njegovo dokumentacijo
ter oceniti ali je ustrezno pripravljen na
operacijo. Problem predstavlja dislokacija
septične operacijske, ki jo kadrovsko in ma
terialno pokriva COB. V zadnjem času se
ukvarjamo tudi s kadrovsko problematiko.
Zaradi premajhnega števila osebja prihaja
do preobremenjenosti, slabe volje, izgore
losti, bolniških staležev in posledično tudi
zapuščanja COBa.

Imamo pa tudi načrte:
Prioritetna naloga je racionalizacija stroš
kov. Pripravljamo strokovne standarde za
načrtovane operacije. V prihodnosti načr
tujemo računalniško sledenje materialov
in inštrumentov. Tako bo možen natančen
vpogled v stanje zalog, dobili bomo pre
gled in izračun porabljenega materiala
na posameznega bolnika. S stroškovnim
obvladovanjem želimo doseči pozitivno
poslovanje oddelka.
Pripravlja se reorganizacija septične ope
racijske, ki jo bo aprila prevzela kirurška
ambulanta.

Naj vam za konec povem zakaj skan
dinavski model pri nas še ni zaživel
oziroma Zakaj Finci letijo dlje?
Za Fince so svete tri stvari: jezik, izobraz
ba in spoštovanje zakonov. In ravno pri
tem zadnjem nam največkrat spodleti, saj
napisana pravila veljajo za vse, le vsak po
sameznik si jih zase interpretira po svoje.
Zato bomo tudi v COBu v Novem mestu
potrebovali še kar nekaj časa, da bo vse
potekalo tako, kot je zapisano v projektni
nalogi.
Vir: Organizacija dela v centralnem operacijskem
bloku, Splošna bolnišnica Novo mesto, 006.
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SVETOVNI DAN BOLNIKOV IN
GODOVANJE V BOLNIŠNIČNI KAPELI
p. Marko Novak, bolniški duhovnik

V ponedeljek, 11. februarja 2008, na dan spomina Lurške
Matere Božje, smo praznovali Svetovni dan bolnikov,
šestnajsti po vrsti.

P

apež Benedikt XVI. je tudi tokrat napisal
poslanico, v kateri je predstavil izbrano
témo »Evharistija, Lurd in pastoralna oskr
ba bolnikov«; povezal jo je s stopetdese
to obletnico prikazovanj Brezmadežne
v Lurdu in z obhajanjem Evharističnega
kongresa v Quebecu v Kanadi; ob tem je
poudaril: »Takó se nam ponuja posebna
ugodnost za premislek o tesni povezanosti
med evharistično skrivnostjo, vlogo Mari
je v odrešenjskem načrtu in resničnostjo
človeške bolečine in trpljenja.« V papeževi
poslanici je veliko duhovnih biserov – naj
približam tele: »Marija trpi s preizkušani
mi, z njimi upa in je njihova tolažba, ko
jih podpira s svojo materinsko pomočjo.
* Kadar naša občestva obhajajo Evharisti
jo, se morajo vedno bolj zavedati, da je
Kristusova žrtev za vse in zato Evharistija
priganja vsakogar, ki vanj veruje, naj posta
ne ‚prelomljeni kruh za druge‘. * Bolečina,
sprejeta z vero, postane vrata, da vstopimo
v skrivnost Jezusovega odrešilnega trplje
nja in da dospemo z Njim v mir in srečo
njegovega vstajenja.«
V naši krajevni Cerkvi, ko obhajamo pasto
ralno leto družine, smo letošnji Svetovni
dan bolnikov usmerili družinsko: »Družina
v soočenju z boleznijo«. Narodni voditelj
za pastoralo zdravja dr. Jože Štupnikar je
zapisal: »Družina, ki se znajde v preizkušnji

bolezni, lahko doživlja velike težave … Naj
prej jim morata prisluhniti družba in Cer
kev … Zato naj bi v letu družine iskali nove
in učinkovite oblike pomoči družinam, ki
se zaradi hude bolezni srečujejo s krizami
in preizkušnjami, tudi verskimi.«
V ozračju Svetovnega dneva bolnikov se je
zaiskrilo tudi »godovanje« naše bolnišnič
ne kapele, na sredo po Lurški Materi Božji,
ki je zavetnica. Uro pred praznično sveto
mašo je bila molitev občestva za vso našo
bolnišnično skupnost in vse, ki so z nami
povezani.
Praznično sveto mašo je daroval bolniški
župnik msgr. Miro Šlibar, naš gost; z njim
smo somaševali: župnik naše župnije p. Si
mon Peter Berlec, župnik iz Starega trga
ob Kolpi g. Jože Pavlakovič, ki je končeval
zdravljenje, in bolniški duhovnik. V oltar
nem občestvu smo bili zelo veseli naše di
rektorice gospe Mire Retelj, ki je na začetku
bogoslužja ljubeznivo pozdravila našega
gosta in poudarila dragocen delež duhov
nega spremljanja na poti zdravljenja; prav
tako sta nas razveselili z navzočnostjo vod
ja splošne službe gospa Biserka Simčič, ki je
tudi sooblikovala praznični večer, in glavna
sestra naše bolnišnice gospa Zlata Rebolj.
Praznično občestvo je bilo »obogateno«:
bolníce in bolniki, osebje, svojci, »prijatelji

bolnišnične kapele« iz naših župnij…
V nagovoru je g. Miro Šlibar delil z nami
bogato izkušnjo bolniškega duhovnika in
nas vabil k upanju, k zaupanju v bližino in
priprošnjo Lurške Matere Božje, h krepitvi

s Kruhom Življenja in k podpori, ki jo daje
zakrament bolniškega maziljenja, k pove
zanosti z bolnimi in njihovimi družinami,
k čutečemu služenju trpečim …
Po bogoslužju nas je bolnišnično vodstvo
povabilo k okusnemu okrepčilu, ki ga je
pripravila naša dobra kuhinja. Druženje
nas je še močneje povezalo – in to je dra
goceno!
Ob sklepu se iskreno zahvaljujem vodstvu
in osebju naše bolnišnice za naklonjenost
in gostoljubje, posebej gospema Miri Re
telj za toplo besedo in Biserki Simčič za
sooblikovanje praznovanja! Zahvaljujem
se vsem navzočim za graditev občestva
– in ne nazadnje moji skupnosti bratov,
zlasti župniku p. Simonu Petru, za zavetje
in spodbude v službi bolniškega duhovni
ka… Bog povrni!

Bližajo se velikonočni prazniki
– VOŠČIM BLAGOSLOVLJENO,
VESELO VELIKO NOČ!
MIR IN DOBRO!
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NOVI PROSTORI ODDELKA ZA
ANESTEZIOLOGIJO
Bernarda Hrovat
medicinska sestra oddelka. Imamo tudi
tri nove zdravniške sobe, v vsaki so štirje
anesteziologi, ter skupno sestrsko sobo. Vsi
prostori, razen dežurnih sob so opremljeni
z računalnikom z dostopom do interneta.
Naši bivalni pogoji so se res zelo izboljša
li, novih prostorov smo veseli in se v njih
dobro počutimo.

Predstojnica v pisarni.

V mesecu novembru, ko je
bila prenova zaključena,
smo se preselili. V novih,
svetlih prostorih smo na
enem mestu tako končno
vsi skupaj.
Zaposleni na Oddelku za anesteziologijo
smo se v mesecu novembru selili v nove
bivalne prostore. Dolga leta, vse do selitve
v novi operacijski blok, smo bili raztrese
ni po vsej kirurški stavbi. Dve zdravniški
sobi, ki sta hkrati služili tudi kot dežurni
sobi in ena še kot pisarna predstojnice od
delka, sta bili v prvem nadstropju, poleg
nevrološke in dermatološke ambulante,
ena pa je bila v kleti, poleg patologije.
Medicinske sestre smo svoj prostor ime
le kar v operacijskem bloku, nasproti vrat
v malo aseptično operacijsko. Ta prostor
je dopoldan služil tudi kot soba za rekrea
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cijo za vse zaposlene oddelka in kot pisar
na glavne sestre, v času dežurstva pa kot
dežurna soba za anestezijsko medicinsko
sestro.
Z zaprtjem starega operacijskega bloka
smo začasno sestrsko dežurno sobo do
bili pred novim operacijskim blokom, tri
zdravniške sobe pa v nekdanjih prostorih
nevrološke ambulante. Medtem pa je pote
kala preureditev prostorov ob porodnem
bloku, ki so bili prvotno
namenjeni intenzivni
negi novorojenčkov, v
bivalne protore za naš
oddelek. V mesecu no
vembru, ko je bila pre
nova zaključena, smo se
preselili. V novih, svetlih
prostorih smo na enem
mestu tako končno vsi
skupaj. Imamo dve de
žurni sobi – sestrsko in
zdravniško, s pripada
jočima kopalnicama.
Svoji pisarni sta dobili
predstojnica in glavna

Naj ob tem povem še, da so se nam s se
litvijo v novi operacijski blok pred letom
dni tudi delovni pogoji zelo izboljšali. V
starih prostorih smo imeli eno pripravljal
nico za dve ali tri operacijske sobe, bolni
ke smo včasih na anestezijo pripravljali kar
na hodnikih. V novem operacijskem bloku
ima vsaka operacijska soba svoj prostor za
pripravo na anestezijo, kjer lahko vsakemu
bolniku zagotovimo zasebnost in se mu laž
je posvetimo v času neposredne priprave
na anestezijo in operativni poseg. Hkrati
imamo v vsakem od teh prostorov tudi
manjšo zalogo materiala in medikamen
tov. V operacijskem bloku imamo še skla
dišče ter manjši prostor za rekreacijo.
Tako lahko rečem, da so izpolnjeni prav vsi
zunanji pogoji za uspešnost in zadovoljs
tvo pri delu. Vsi pa vemo, da zunanji pogoji
niso dovolj. Tisto, kar nam delo najbolj olaj
ša ali pa oteži, so naši medsebojni odnosi.
Lete pa gradimo ali rušimo sami.
Glavna medicinska sestra v pisarni.
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Zlata Rebolj

PRVA VOŽNJA,
VARNA VOŽNJA
Projekt Prva vožnja, varna vožnja je
projekt Inštituta za varovanje zdravja in Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu v sodelovanju
s ponudnikom varnostnih sedežev,
podjetjem Čenčo.

P

ri sami izvedbi projekta je nujno potreb
na podpora lokalne skupnosti in policije.
Pred časom so splošno bolnišnico Novo me
sto obiskali predstavniki vseh organizacij, ki
sodelujejo pri izvajanju projekta in vodstvu
bolnišnice predstavili pomen projekta Prva
vožnja, varna vožnja. Ker projekt že eno leto
poteka na porodniško ginekološkem od
delku bolnice Izola, smo v bolnišnici Novo
mesto ravno tako želeli pristopiti k izvedbi
projekta Prva vožnja, varna vožnja.
Starši so že zelo poučeni o uporabi varnost
nih sedežev za varen prevoz svojih novoro
jencev kakor tudi starejših otrok. Vendar je še
vedno nekaj staršev, ki ne vedo, da je otroke
potrebno peljati iz porodnišnice, kakor tudi
na vseh poteh z avtomobilom, v za to name
njenem sedežu. Otroka lahko varno prevaža
mo samo v ustreznem otroškem varnostnem
sedežu. Če dojenčka prevažamo pripetega v
otroškem sedežu, ki je tudi pravilno nameš
čen v avtomobilu, kar za 70% zmanjšamo tve
ganje hudih telesnih poškodb ali celo smrti
v primeru prometne nesreče.

secu marcu iz vedli izobraževanje medi
cinskih sester na porodniškem oddelku.
V času izobraževanja bodo potekale tudi
delavnice o pravilni namestitvi otroškega
sedeža v avtomobil in o pravilni namesti
tvi otroka v sedež, kakor tudi pravilnem
pripenjanju otrok. Morda se vam bo zdelo
nekoliko nenavadno, da za nameščanje
otroka v otroški sedež potrebujemo do
datno učenje. Verjemite, da redki med
nami znamo otroka pravilno namestiti v
otroški sedež in ga pripeti.

S tem, ko smo pristopili k izvajanju projekta
Prva vožnja, varna vožnja želimo tudi zaposle
ni v splošni bolnišnici prispevati k čim večji
varnosti naših otrok v prometu. S svojim zgle
dom in doslednim upoštevanjem navodil, ki
nam jih posredujejo vsi, ki se trudijo za var
nost naših otrok in nas samih, bomo prispe
vali k zmanjšanju tveganja za hude telesne
poškodbe ali celo smrt v primeru prometne
nesreče.
Kar se Janezek nauči, to Janezek zna – star
slovenski pregovor, ki še vedno zelo drži!

Tudi staršem, ki nimajo možnosti nabave se
deža za novorojenca je namenjena ta akcija.
V času projekta si bodo starši lahko izposodili
otroški sedež že v porodnišnici. Izposoja bo
potekala kar se da preprosto.
Nosilke projekta v bolnišnici bodo medi
cinske sestre babice v porodni sobi in me
dicinske sestre na porodniškem oddelku.
Za iz vajanje programa se bodo dodatno
izobrazile. Predstavniki Inštituta za varo
vanje zdravja in Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu bodo v me
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Novoletno srečanje
prostovoljcev Srednje
zdravstvene in kemijske
šole Novo mesto
v SB Novo mesto

»Samoto si ljudje pridelajo
sami. Zato ker ne vidijo drugih ljudi. Ko pa nekega dne
dobiš oči, ki vidijo ljudi okoli sebe, in ko jim ponudiš
pomoč, nisi nikoli več sam!«
Mesec december je vedno poln druženj,
srečanj, zabav, itd. Mentorici prostovoljne
ga dela s strani šole smo skupaj s koordina
torico v SB Novo mesto gospo Jožico Reše
tič pripravile novoletno srečanje za naše
mlade prostovoljce. Povabile smo vse pro
stovoljce, teh je v letošnjem šolskem letu
trideset, vse mentorice oddelkov, kjer pote
ka prostovoljno delo, predstavnico Srednje
zdravstvene in kemijske šole gospo Tino
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Kukec, predstavnika slovenske filantropi
je za prostovoljno delo v bolnišnicah, ter
glavno sestro SB Novo mesto gospo Zlato
Rebolj in direktorico SB Novo mesto gospo
Miro Retelj.
Za novoletno srečanje smo okrasili sejno
sobo pljučnega in infekcijskega oddelka.
Pripravili smo pogostitev za vse udeležen
ce in kratek program. Na začetku so nam
gospa Rešetičeva, gospa Reboljeva in
gospa Reteljeva zaželele vse lepo v letu,
ki prihaja, predvsem pa še veliko prijetnih
uric na prostovoljnem delu. Prostovoljke
so nam ob prijetni glasbi prebrale pravlji
co Čudežno pletivo, ki govori o tem, kako
lahko še posebej v teh prazničnih dnevih
polepšano čas osamljenim ljudem že z pre

prostim pogovorom, toplo besedo. Pravlji
ca se zaključi z lepo mislijo: »Samoto si ljud
je pridelajo sami. Zato ker ne vidijo drugih
ljudi. Ko pa nekega dne dobiš oči, ki vidijo
ljudi okoli sebe, in ko jim ponudiš pomoč,
nisi nikoli več sam!«
Upam, da bo prihodnje še več mladih sto
palo po stopinjah naših prostovoljcev Sred
nje zdravstvene in kemijske šole in bo med
osamljene ljudi v bolnišnici nosilo svojo
razigranost, veselje do življenja, mladost
niško zaljubljenost in razigranost.
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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 2008.
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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Zdravka Žižić, DLB Dolenjske

Poslovili smo se od starega in
nazdravili novemu
Vse v življenju mine, vse se spremeni, le prijateljstvo osta
ne in živi do konca dni!

Ž

e 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

68

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 2007 obeležili naše programe,

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 in PROSTOVOLJCI
Cirila Gradišar
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

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 Tuš-em. 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 2, 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 2007. Tre
nutno hrano dobavljajo dona
torji: DSO, Adria d.o.o., Krka,
Splošna bolnišnica.
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PRVA NAGRADA ERSTE
FUNDACIJE ODŠLA V BIH
Tina Cigler, koordinatorka projektov, 041 636 404

Avstrijska organizacija
Erste Foundation, ki je
konec lanskega leta prvič razpisala nagrado za
najbolj inovativne projekte na področju socialne
integracije v Srbiji, Bosni
in Hercegovini, Hrvaški
in Sloveniji, je sinoči v
Narodni galeriji v Ljubljani slavnostno razglasila
zmagovalce. Prvo nagrado (20.000 €) je prejela
UG Infohouse iz Sarajeva
BiH, med dvajset ﬁnalistov pa so se uvrstile tudi
tri slovenske organizacije, med njimi Društvo za
razvijanje prostovoljnega dela iz Novega mesta.
Na poltretjo uro dolgi prireditvi, ki jo je po
vezoval mednarodno priznani srbski igra
lec Miki Manojlović, je bilo predstavljenih
vseh dvajset (izmed 40 projektov izbra
nih) finalistov. Vsem je bilo skupno to, da
imajo poseben pomen za integracijo na
rob odrinjenih družbenih skupin in odpi
rajo nove poti pri reševanju socialnih prob
lemov. Prvih deset je bilo nagrajenih z de
narno nagrado v skupni vrednosti 85.000
evrov, med njimi tudi slovenska projekta
– ljubljanski Kralji ulice, prvi poulični časo
pis v Sloveniji, ki ga ustvarjajo izključno
brezdomci, in Velika igra enakih možnosti
Društva mladinski ceh. Društvo za razvi
janje prostovoljnega dela Novo mesto je
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zasedlo mesto v drugi deseterici, s tem
pa že postalo ustanovni član neformal
nega združenja ERSTE Fundacije z nazi
vom Mreža izjemnih primerov v socialni
praksi, kar mu zagotavlja dobro medijsko
pozornost ter dostop do mreže potencial
nih pokroviteljev in podpornikov.
Prvo nagrado so za projekt »Volontiraj
i kreditiraj« prejeli prostovoljci iz Sara
jeva, na drugo mesto so se s projektom
»Knjižnica odprtih vrat« uvrstile Knjižni
ce grada Zagreba, tretje mesto pa sta si
razdelila Kiosk iz Beograda (Fotografske
delavnice z mladimi iz večetničnih regij)
in Center for Promotion of Educstion iz
Ferizaja (Šole ščitijo dobrobit otrok). Po
sebno nagrado žirije v obliki 10dnevne
ga obiska na Dunaju je prejel komite za
človekove pravice iz srbskega Leskovca
in njegov ustanovitelj Dobrosav Nešić,
nagrado po izboru dvajsetih finalistov pa
»Prijateljice« iz Tuzle za program usposab
ljanja in zaposlovanja žensk.
Društvo za razvijanje prostovoljnega
dela Novo mesto se je prijavilo s svojim
programom vključevanja etničnih manj
šin, ki živijo v Novem mestu (Romi, Boš
njaki, Albanci, Srbi itd.) in imajo zaradi

Jože Kožar

DRUŠTVO ZA
RAZVIJANJE
PROSTOVOLJNEGA
DELA
PRIPRAVLJA:
Nagradni literarni natečaj
Ob letu medkulturnega dialoga (008) in
ob podpori Urada vlade za komuniciranje
vabljeni k sodelovanju na nagradnem lite
rarnem natečaju za najboljše prozno delo
na temo „Pasti in prednosti večkulturnega
okolja”.
Natečaj odprt:
17. januar – 17. marec 2008
1. kategorija: dijaki od 1. do 4. letnika
srednje šole
2. kategorija: študentje do 5. leta sta
rosti
Dodatne informacije:
www.drpdnm.si/novice

Otroški svet v BTC-ju
(program za marec)
Vsako soboto od 10. do 13. ure,
dvorana A
1. 3. – Moj avto
8. 3. – Rožica za mamico
15. 3. – Voščilnica za materinski dan
22. 3. – Barvajmo pirhe
29. 3. – Darilna košarica

Zimski počitniški program v
Otroškem svetu

predsodkov večinskega prebivalstva teža
ve z vključevanjem, kar povzroča breme
socialnemu proračunu in hkrati onemo
goča razvoj kohezivne družbe. Program
Živeti skupaj že peto leto celostno naslav
lja vzroke za izključenost in nudi aktivno
sti za dvigovanje ravni znanja, veščin in
samozavesti (opolnomočenje), aktivnosti
za utrjevanje lastne kulturne identitete in
aktivnosti za informiranje in ozaveščanje
večinskega prebivalstva.

OTROŠKI SVET IGRE IN IGRAČ
Sobota, 23. 2. (10–13h): Punčka
Sreda, 27. 2. (11–13h): Ujemi žogico
Sobota, 1. 3. (10–13h): Moj avto

Prireditev ob svetovnem
dnevu Romov
Nedelja, 6. april 2008, ob 16. uri
Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto
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Parkinson je tudi na Dolenjskem
V Ljubljani je ustanovljeno društvo, ki združuje bolnike s
parkinsonovo, huntingovo boleznijo in bolnike z diastonijo. Več kot 400 nas je, bolniki, pa skrbniki in svojci. Podružnice imamo v Mariboru, Celju, Kranju in Novi Gorici.
Jože Kožar

Potem, ko sva uspešno zaključila najine razgovore o prostoru za delovanje našega društva Trepetlika, je vaša direktorica
položila predme vašo Vizito. Na pogled lično interno glasilo
z besedami, pa napišite kaj za nas.Ja pa bom, mi le ušlo iz ust
in nisem je več zadrževal saj sem vedel, da jo ženejo vsakodnevne skrbi za bolnico. Na poti domov pa sem razmišljal…
pa Jože to bodo brali primariji,doktorji,farmacevti in kaj vem
še vse kdo ne, še sestave revije ne poznaš,strogo resen pa
sploh nisem rad, še posebej sedaj, ko se borim s tem mojim
parkijem. Pa lepo prosim, brez zamere, če bom koga degradiral ali nepravilno tituliral, zame ste vsi v belih haljah doktorji.

P

ankinsonova bolezen je degenerativ
na bolezen možganov, ki naj bi se po
javila po 55 letu starosti. Največkrat je prvi
znak na katerega postanemo pozorni, rah
lo tresenje leve roke,čez čas pa prizadeti
opazi še tresenje leve noge, potem pa se
enako zgodi še z preostalo roko in nogo.
Postajamo počasnejši pri različnih opra
vilih, ti presneti mali gumbki na srajci,
koliko jih je, negotovo hojo in pogostimi
padci. Pri nekaterih ljudeh pa se spreme
ni rokopis, pisava postane vsa manjša in
včasih tresoča. Bog mi pomagaj, če bi me
videla tovarišica iz pr vega razreda, kako
sedaj kracam, ona pa se je tako trudila z
menoj. Dr. Bošnjak, a bo to vse, vi ste me
»pogruntal«, še preden sem kaj napisal,
dovolj vam je bilo, ko ste videli kako dr
sam z nogami kot raček in se nagibam
naprej, tako, da se bom vsak hip zgrmel
na nos.
Do šestdesetih let prejšnjega stoletja, o
madonca, kako sem že star, saj sem rojen
sredi njega, ni bilo nobenih zdravil. So
ameriški strokovnjaki odkrili pomanjkanje
določene snovi v možganih, dopamina in
dobili smo zdravilo, ki to snov nadomesti

in imenovali so ga levodopa, pri nas je to
zdravilo pod imenom Nakon in Madopar.
Kako so pametni ti Amerikanci, le kaj bi mi
brez njih. Zame so »švercali« zdravila tudi
iz Rusije, neke svečke, dolga zgodba, če
bom imel priložnost jo opišem drugič.
Danes pa že šarijo celo po možganih, ti vr
hunski zdravniki nevrologi, pravijo, da je
to genetsko zdravljenje, če bo treba bom
pa šel še pod nož.
Veliko nas je že tako bolnih, po oceni dr.
Pir toška iz Kliničnega centra v Sloveniji
4 – 7 tisoč, v Evropi 1 – 1,5 milijona in na
Dolenjskem, Posavju in Beli krajini pravi
predstojnik nevrološkega oddelka 100, jaz
pa pravim 150. Razpršeni smo kot ubogi
piščančki kadar se na njih zapodi kragulj,
ne vemo drug za drugega, pa mogoče ži
vimo v soseščini. A nas je sram, da bi me
kdo videl, kako se zjutraj opotekam po hi
ši in lovim za oprimke na stenah. Kako na
vijam orbitrex in telovadim specialne vaje,
da se postavim na noge, kot dojenček, ki
naredi prve korake. In si nato čestitam, da
sem uspel priti iz sobe v kopalnico.
No in vse te piščančke želim zbrati pod

varne peruti vaše direktorice gospe Re
telj, katera nam je odobrila prostor, kjer
bi se dobivali in se družili, poslušali pre
davanja raznih terapevtov, predvsem pa,
da se spoznamo. Prav lepa hvala v imenu
vseh gospa Mira.
V Ljubljani je ustanovljeno društvo, ki zdru
žuje bolnike s parkinsonovo, huntingovo
boleznijo in bolnike z diastonijo. Več kot
400 nas je, bolniki, pa skrbniki in svojci.
Podružnice imamo v Mariboru, Celju,
Kranju in Novi Gorici. Z našega konca pri
hajam jaz sam, zato sem si zadal nalogo,
da jih poiščem in združim ter se potem
pokažemo v Ljubljani in se vključimo v
delo društva.
Naš zaščitni znak je list drevesa trepetlike,
ki je posajeno ob ustanovitvijo društva
pred Medicinsko fakulteto v Ljubljani.
Lepo se je razraslo, samo dolenjska veja je
nekam zakrnela. Za svoje člane izdajamo
glasilo Trepetlika, katero je malo strokov
no, malo o delu društva in kulturni del iz
ust naših članov in članic.
Včlanjeni pa smo tudi v Evropsko zdru
ženje bolnikov s parkinsonom EPDA in
v njem igra Slovenija vidno vlogo. Vsako
leto je v začetku oktobra kongres v raz
ličnih državah, pred dvema letoma zelo
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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
no-strokovna 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.

Bolnišnična šola, bolnišnični vrtec

Veseli december na Otroškem oddelku
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

Hrček Erik
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.

Izdelovanje voščilnic
V decembru smo izdelovali voščilnice in okraske. Pridružili so
se nam prostovoljci Srednje zdravstvene šole. Za otroke so

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.

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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Skoraj pol stoletja za nenehno
obnavljanje 58 let stare bolnišnice
Tone Gošnik

Leta 1948 sta na posteljah kirurškega oddelka večkrat ležala po dva pacienta – Viseči in že usločeni stropovi na internem oddelku – Kritično stanje v prastari kuhinji in pralnici
na desnem bregu Krke – Rojstvo transfuzijske postaje,
biokemičnega laboratorija in otroškega oddelka
Obnova bolnišnice v Novem mestu
in njena posodobitev, ki sta pomenili
zagotovitev pogojev, da bo osrednji
zdravstveni zavod dolenjske pokraji
ne kos vedno večjim in zahtevnejšim
zahtevam, sta bili med največjimi in
hkrati najtežjimi nalogami zdravnikov,
drugih strokovnjakov in uslužbencev
Splošne bolnišnice v povojnih letih. Ko

prelistavamo že porumenele strani in šte
vilne druge podatke iz njene zgodovine,
nas opravljena pomembna dela vedno
znova prepričajo, da so bili doseženi
izredni uspehi, za kar gre zahvala in priz
nanje vsem njenim delavcem.

obnovitvena dela, za kar je vedno zmanj
kovalo denarja, so v poslopju zavoda
na desnem bregu Krke hromila delo in
hkrati utesnjevale delovne pogoje za
pljučni in infekcijski oddelek. Internist
je imel na skrbi še zametek otroškega
oddelka. Veliko huje je bilo s prostor
sko in posteljno stisko na ginekoško
porodniškem oddelku. Skoraj vedno je
bil poln, največkrat pa kar prenapolnjen
kirurški oddelek. Ko je prišel primarij dr.
Oton Bajc leta 1948 v Novo mesto, sta
na posteljah kirurškega oddelka večkrat
ležala po dva pacienta.

Pisali smo že o obnavljanju in preure
janju prostorov internega oddelka v
pr vih povojnih letih. Nedokončana

Bolnišnica je bila premajhna, kljub temu
pa so v njej morali delati vsak dan negle
de na vse stiske in ovire.

Maska

Stetoskop

Maska – priprava za narkotizacijo pacienta, v uporabi do
druge polovice 19. stoletja. V novomeški bolnišnici so take
pripomočke uporabljali še do leta 1955. – Iz zbirke Inštituta
za zgodovino medicine.

Stetoskop – znan zdravniški pripomoček. Na sliki starejša oblika
stetoskopa. – Iz zbirke Inštituta za zgodovino medicine.
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Prvi je bil na vrsti
interni oddelek
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 povi ogroža jo bol ni ke in delo
inter 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 zače li prihajati pacienti celo iz gro
su pelj skih kra jev. V prit lič ju in pr vem
nadstropju so leta 1956 za me nja li trh le
lesene stropnike z betonskimi, hkrati pa
ugotovili, da so se med tem delom poka
zale večje razpoke v ste nah. V tem ča su
so preuredili 10posteljne sobe v 4 do 8
posteljne, uredili sanitarije, kotlar no ter
po sto rili še to in ono.
Prastara kuhinja in pralnica na desnem
bregu Krke sta medtem pokazali zobe.
Stare naprave so bile izrabljene, objekti
dotrajani. Že novembra 1951 je posebna
okrajna komisija ugotovila, da je treba
nujno zgraditi novo kuhinjo in pralnico
ob internem oddelku, stavbi pa sta bili
vseljeni šele pomladi 1956. Velika pomoč
delavcem bolnišnice je bil povezovalni
podzemni hodnik med kuhinjo, internim
in pljučnim oddelkom. Leta 1958 so opu
stili pralnico in sušilnico na levem bregu
Krke in ju združili z objektom pod inter
nim oddelkom.
Brez zadostne in zagotovljene preskrbe
krvi za transfuzijo bolnišnica ni mogla
delati. Že novembra 1955 so na pobudo
republiškega sveta za zdravstvo razprav
ljali o ustanovitvi transfuzijske postaje
v Novem mestu. Uredili so jo v kletnih
prostorih nekdanje mizarske delavnice in
jo odprli februarja 1957. Najprej jo je vo
dil predstojnik kirurškega oddelka prima
rij dr. Bajc, potem pa zaradi kadrovskih
težav nekaj časa ni delovala. Februarja
1960 je začela spet redno obratovati pod
vodstvom dr. Ljuba Kretiča in ginekologi
nje dr. Minke Maležič.

Kovinski tubi
Kovinski tubi za shranjevanje sterilnih igel in brizgalke.  Iz zbirke Inštituta za
zgodovino medicine.

Zaživi centralni biokemični laboratorij
Osrednji biokemični laboratorij bolnišni
ce je zaživel julija 1958 v obnovljenem
levem krilu pr vega nadstropja internega
oddelka, pobude zanj pa so nastajale že
vse od leta 1955.
Bolnišnična lekarna je delala v utesnjenih
in le za silo prilagojenih prostorih zaseb
ne Gostiševe hiše v neposredni bližini
nekdanje ženske bolnišnice potem, ko
sta se obe bolnišnici konec 1947 zdru
žili v en zavod. Po izselitvi prve bolni
šnične kuhinje iz stavb konventa so leta
1958 te prostore obnovili in jih namenili
lekarni.

dermatološkovenerološki oddelek, ki je
dobil najprej 1 postelj, malo pozneje
pa še 15.
Omenili smo že, da so v pr vih povojnih le
tih v bolnišnici zdravili otroke po oddel
kih za odrasle. Leta 1949 so za njihov
sprejem določili dve sobi s 14 posteljami,
novembra 1951 pa je imel interni odde
lek tudi sobico s 5 posteljami za dojenč
ke. Konec 1959 so namenili malim bol
nikom še 40 postelj in 1. januarja 1960
je začel otroški oddelek samostojno
poslovati. Bolnih otrok zdaj ni bilo treba
več pošiljati v Ljubljano.

Obnovitvena dela na internem oddel
ku seveda še niso bila končana. Leta 1958
so v preurejenih mansardnih sobah de
snega trakta tretjega nadstopja odprli
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ozrimo se nazaj
so združili v prostorih kirurškega oddelka celotno rent
gensko službo. V njegovi sestavi sta bila tudi rentgenska
kabineta na internem in pljučnem oddelku.

Brez občutnega povečanja
prostorov bolnišnica ne bi
mogla naprej
Pregled opravljenega dela in nakupov opreme za leta
1956 do 1961 pove, da je Splošna bolnišnica v tem ča
su dosegla pomemben razvoj v svojem strokovnem
delu. Novemu pljučnemu oddelku, ki so ga odprli v de
cembru 1953 in je imel 93 standardnih postelj, so v tem
času pridružili transfuzijsko postajo, uredili lekarno, od
prli osrednji biokemični laboratorij, dermatološki, otroš
ki in rentgenski oddelek, zgradili center za medicinsko
rehabilitacijo ter novo kuhinjo in pralnico na desnem
bregu Krke.
Bolnišnica je v teh letih kupila precej inštrumentov, so
dobne opreme za oddelke, sterilizacijske in druge napra
ve ter različne druge delovne pripomočke in aparate.
Nastopil pa je tudi čas, ko je v Novem mestu dokončno
dozorelo spoznanje: brez občutnega povečanja pro
storov zavod ne bo mogel naprej.
Bolnišnica je imela 1961 že devet organizacijskih enot
ter druge strokovne in pomožne dejavnosti. Kirurški
oddelek je imel 101 posteljo, ginekološkoporodniški
44, interni 77, pljučni 10, dermatološkovenerološki 36,
otroški 30, infekcijski 6, center za medicinsko rehabilita
cijo invalidov 5 in materinski dom 16 postelj. Na vseh
oddelkih je bilo 475 postelj ali 141 nad normativi, saj
je po načr tih znašala zmogljivost bolnišnice 334 stan
dardnih postelj.

Mikroskop
Mikroskopa starejše izdelave iz sredine 18. stoletja.
 Iz zbirke Inštituta za zgodovino medicine.

Spomladi 1958: bolnišnica ima
436 postelj
Nekajletni raz voj je pripomogel, da je leta 1958 imela bolnišnica
436 postelj, potrebovala pa je čedalje bolj tudi oddelek za medi
cinsko rehabilitacijo. V letih 19581959 so zgradili nov paviljon
v bližini kirurškega oddelka z republiškim denarjem. V jeseni je
začel delati s 5 posteljami, kmalu pa jih je imel 40.
Skromen je bil tudi začetek prepotrebnega rentgenskega od
delka, ki sega v leto 1960. Že prej sta imela prenosna aparata
iz zapuščine UNRE za rentgensko diagnostiko interni in kirurški
oddelek, na novem oddelku za tuberkolozo pa so namestili sodo
ben Siemensov aparat z napravo za tomografijo. Spomladi 1961
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Zaradi vedno večjega dela in napredka medicine bi mo
rala imeti bolnišnica primerne prostore ne le za bolniške
postelje, temveč tudi za medicinske posege in druge
namene (operacijske sobe, šok prostore, laboratorije, am
bulante, sanitarije itd.). V obeh starih prostorih pa je
imel zavod samo najnujnejše prostore in naprave ki
so ustrezale medicini in kulturni ravni prebivalstva
pred 70 in 60 leti.
V najhujših in že kar neznosnih prostorskih stiskah sta
bila zlasti kirurški in ginekološkoporodniški oddelek.
Ogledali si jih bomo v prihodnejm nadaljevanju našega
sprehoda v preteklost.

obiskali smo
Franci Benedik, radiološki oddelek
Delovno mesto radiologa z delovno postajo

besedilo govorimo v mikrofon. Računal
nik besede predela in jih v realnem času
izpisuje na monitorju, tudi v slovenskem
jeziku. Možnosti je še veliko več, ki pa se
vpeljejo po potrebi uporabnika.
Po ogledu delovnih prostorov in seznani
tvijo delovnih procesov v podjetju smo se
odpeljali v Düsseldorf.

DIGITALIZACIJA PRIHAJA
V zadnjih letih nas vse pogosteje »bombardirajo« z besedami kot so: digitalizacija, digitalno, mreža, internet, informatika in še z vrsto podobnih izrazov. Vse stvari hočejo
spremeniti v enke in ničle. To je lahko slabo, saj se lahko
postanemo samo še številke. Včasih pa napredek prinese
mnogo dobrega.
Nagel razvoj računalništva in ostalih teh
nologij je prinesel tudi mnogo novosti v
medicini. Zlasti v radiologiji je to opazno
v novih tehnikah slikanja in uvajanju novih
preiskav, v novih načinih distribucije slik
ter shranjevanje slednjih.
Na povabilo podjetja Image & Information,
ki zastopa podjetji Fujifilm in Medavis v Slo
veniji, smo bili na predstavitvi RIS in PACS
sistemov.
S sodelavci smo se zgodaj zjutraj odpravili
na letališče Jožeta Pučnika. Tam smo se pri
družili predstavnikoma podjetja in našim
kolegom iz bolnišnice Slovenj Gradec. Po
kontroli dokumentov in temeljitem oseb
nem pregledu smo z letalom odpotovali
v Frankfurt. Let je bil miren. Jasen dan je
nudil čudovit pogled na slovenske in av
strijske gore. Na frankfurtskem letališču
sta nas pričakala predstavnika podjetja
MEDAVIS. Odpeljali smo se v Karelsruhe,
kjer ima podjetje svoj sedež.

Naslednji dan smo imeli predstavitev PACS
sistema Synapse in povezljivost z Medavis
RIS sistemom. PACS (Picture Archive and
Communication Systems) nam omogoča
istočasno gledanje slik na več lokacijah. To
močno olajša delo, saj si s tem zdravniki lah
ko pomagajo pri pisanju izvidov in imajo
dostop do podatkov pacienta iz katerega
koli računalnika v ustanovi, ki je povezan
na PACS. Sam sistem je namenjen povezo
vanju vseh naprav med seboj s centralno
arhivsko enoto, kamor se shranjujejo vsi
podatki. Tako je dostop do podatkov hiter
in enostaven. Slike lahko zdravniki obde
lujejo na delovnih postajah, ki imajo dva
visoko zmogljiva medicinska monitorja vi
soke ločljivosti in monitorjem za dostop do
RIS sistema. Rentgenske posnetke zdrav
nik obdeluje z različnimi orodji, ki jih ima
na razpolago v programu. Prav tako lahko
slike pregledujejo ostali uporabniki preko
Web serverja.

Ogledali smo si RTG oddelek v Evageličan
Gospod Amir Avdagic nam je predstavil ski bolnišnici. V bolnišnici, ki je po številu
njihov RIS sistem (RIS Radiološki Informa postelj primerljiva z našo, že od leta 1999
cijski Sistem). RIS se uporablja za sprejema uporabljajo ta dva sistema. Na rtg oddelku
nje, naročanje
in pregledova
nje izvidov pa
cientov. Omo
goča vodenje
statistike ter
obračun nare
jenih preiskav.
Je enostaven
za uporabo in
nam pomaga
pri pisanju iz
vidov. Možnih
je več različnih
nad gra di tev,
npr. sistem
za snemanje
in pisanje go
vora, ki nam
Udeleženci ogleda pred Evangeličansko bolnišnico v Düsseldorfu
omogoča, da
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obiskali smo
ne uporabljajo več klasičnih rtg filmov in
papirja. Vsa naročila za slikanja iz oddelkov
in ambulant prihajajo v elektronski obliki.
Slike se digitalizirajo in shranijo v PACS si
stemu, preko katerega imajo uporabniki
dostop do slik.
Zaposleni so s tema dvema sistemoma
zelo zadovoljni, saj delo poteka hitreje,
bolj pregledno, stroški so manjši. Odpadel
je tudi večni »lov« za izgubljenimi slikami.
Vsi potrebni podatki in slike so jim na vo
ljo takoj.
S pridobljenimi informacijami smo se v poz
nih večernih urah (bolj zgodnjih jutranjih)
zadovoljni vračali domov. Želja nas vseh je,
da tudi v naši bolnišnici čimprej preidemo
na oba opisana sistema. Resda je začetna
investicija ogromen zalogaj, prinaša pa
kasneje manjše materialne stroške, omo
goča hitrejši potek dela, boljši kadrovski
in časovni izkoristek.

Na letališču v Frankfurtu

Delavnica Zimski prijatelji
Bila je sreda dopoldan, 19. decembra 007. Zbrali
smo se v igralnici otroškega oddelka Splošne bolni
šnice Novo mesto, kjer smo v dogovoru z učiteljico
in vzgojiteljico Osnovne šole Drska pripravili enourno
delavnico za otroke in starše.
Za jesenjo pride zima. Zima je tu, polja je pobelil sneg,
v očeh ljudi uzremo veselo pričakovanje. Odločili smo
se, da bolnim otrokom podarimo delček zimskih in
predprazničnih radosti. Skozi pravljico so se predsta
vili zimski prijatelji, vrste zimskih iger, razložili, zakaj
potrebujemo prijatelje in še veliko drugih stvari.
Občutke in znanja smo pridno uporabili pri izdelova
nju novoletnih voščilnic, kjer je bil snežak naš glavni
junak.
Skupaj smo preživeli nepozaben dan, otro
kom smo pričarali eno uro prazničnega
vzdušja in se razšli veseli, sproščeni, polni
novih idej. Prostovoljke Pikapolonice so
otrokom podarile majhno darilce, »pika
polonico«, ki naj jim prinese zdravja in
sreče.

Pikapolonice z
mentorico
Mojco Simončič
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obiskali so nas
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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obiskali so nas
11. februar – svetovni dan bolnikov
Marjan Novina
obiskuje otroke po
sobah.

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

FENOMEN
PRODAJE
KNJIG
Piše Tina Cigler

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

Ga. Maja Kokalj nas večkrat
obišče.
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Lutkar Boris Kononenko

fenomen
Mladinska knjiga je bila zame od nekdaj ugledna založba,
pojem resnosti in kakovosti. Njena trgovina je dostojanstveno stala sredi novomeškega Glavnega trga, vsem ljubiteljem knjig na razpolago. Šele zdaj se zavedam vrednosti
tega, da je trgovina res stala tam. In pustila, da jaz hodim
k njej. Za razliko od Prešernove družbe, na primer, ki me
še deset let po tistem, ko sem tam zavoljo božjega miru
kupila eno samo knjigo, redno klicari, da me opomni, da še
nisem unovčila bona za 5 €, ki sem si ga prislužila s tistim
nakupom. Toda zdaj so novi časi, trg je neizprosen in tudi
Mladinska knjiga je sklenila, da ne bo več kar čakala sredi
trga, ampak nas bo poiskala sama.
Funkcionalna pismenost Slovencev je na
psu, zanimanje za knjige pada in nekaj je tre
ba storiti za boljšo bralno kulturo. Seveda se
mnenja, kako to storiti, bistveno razlikujejo,
če vprašate Manco Košir ali pa direktorja pro
daje pri Mladinski knjigi. Medtem ko Manca
križari po državi in s Slovenci v knjižnicah
klepeta o čarih branja, je direktor prodaje
pri Mladinski knjigi odprl štiri glavne fronte.
Moto: knjiga vam ne gine!
Prva fronta je telefonski klic z neke ljubljan
ske številke, ravno ko popoldne izmučeni
sezuvate čevlje v predsobi. »Dober daaaan,
gospa! Tainta pri telefonuu,« reče osladen
glas, preprijazen, da bi lahko hotel kaj ple
menitega. »Vas lahko zmotim za trenutek?«
Tak pogovor se lahko konča le na dva nači
na. Ali izpadeš za popuste nedojemljiv knji
gomrznež, ali pa postaneš lastnik kakega
trapastega leksikona. Jaz osebno sem po
stala lastnica neke »izčrpne enciklopedije z
izjemnimi fotografijami« in upala, da smo s
tem opravili. A kaj, ko sem si prislužila bon
za 5 €... Ni minil teden brez klica zaskrblje
nega glasu, ki je mojim staršem zvenel, kot
da mi želi pokloniti 40 metrov knjig, mene
pa nikjer: »Ni je doma, joj, to je pa res ne
rodno … Pri nas ima nekaj v dobrem, velja
samo še ta teden in bi bilo res škoda, če bi
ne izkoristila te priložnosti!«
Druga fronta je pošta – debele ovojnice, po
tiskane z rdečim napisom OSEBNO!, ki priha
jajo vsak mesec: »Draga gospa Cigler! Le še
dober mesec nas loči od žrebanja nagradne
igre S knjigo do hiše in morda boste prav vi,
gospa Cigler, postali lastnica čudovite hiše.

A naj vam zaupamo, gospa Cigler, da ne gle
de na izid žrebanja prejmete nagrado 40 €!
Kako, se sprašujete? To vsoto, gospa Cigler,
ste si priborili, ker se kar najhitreje odzivate
na naše ponudbe, unovčite pa jo tako, da si
po izjemnih pogojih zagotovite našo novo
enciklopedijo, gospa Cigler.« Rada bi spoz
nala človeka, ki je zasnoval ta srce parajoča
“osebna” pisma, še raje pa človeka, ki se je
domislil ostale šare v ovojnici: pet A4 gosto
tipkanih listov z navodili, kako pravilno upo
rabiti ostali material; kičast prospekt; ogrom
na zložljiva tiskovina s srebrnimi okenci, ki
jih je treba podrgniti, da odkrijete, ali ste
zadeli sodelovanje v nagradnem žrebanju
ali ne; in dve kuverti s plačano poštnino, na
katerih je natisnjen povzetek tistega, kar pi
še že v navodilih, kičastem prospektu in ti
skovini – za vsak slučaj, če kdo ni razumel
usodnosti sporočila, kajti funkcionalna pi
smenost je le na psu. Kuverta 1: »DA, želim
unovčiti bon za 40 €! Naročam enciklopedi
jo, za katero bom odštel 43 €«. Kuverta :
»Ne, ne želim unovčiti 40 €, ki sem jih prejel
kot nagrado. Zamudil bom priložnost za na
kup, v katerem bi enciklopedijo dobil po kar
48 % nižji ceni!« Očitno si je direktor prodaje
zadal dvigniti bralno kulturo tudi v primeru,
da prejemnik njihove pošte ne bo naročil
niti ene knjige – v ovojnici je namreč kar
nekaj teksta …
Tretja fronta so osebni stiki. Če ste v zad
njem letu kdajkoli korakali čez Novi trg, za
gotovo poznate skodrano gospo z gorenj
skim naglasom in z nasmehom od levega
dela zatilja do desnega, ki nabira nove člane

za Svet knjige. Ubožica straži pri pošti, ker
so ljubljanski šefi izračunali, da je tam naj
večja pretočnost. V Ljubljani morda res. V
Novem mestu pa je tistih ubogih dvesto
ljudi, ki dnevno prečka Novi trg, v resnici
petdeset ljudi, ki ima štiri opravke. Enkrat
sem si namenoma vzela čas, pokramljala z
njo in ji navrgla nekaj res prisrčnih pripomb.
Želela sem, da si me zapomni – moj obraz
in dejstvo, da sem ŽE VČLANJENA in me ne
bo ogovarjala vseh desetkrat, ko bom tekla
čez trg. Kaj naj rečem, v teoriji se marsikaj
zdi logično. Njeni šefi so poskrbeli vsaj zato,
da ni prodajala v domačem kraju in si tako
zapravila vseh prijateljev.
Četrta fronta pa je nadgradnja tretje, in sicer
gorenjski Franci vkoraka v stavbe z večjimi
kolektivi, se sprehodi po pisarnah in ima sil
no strateško prednost pred gospo pri pošti,
ker mu iz svojih pisarn ljudje načeloma ne
pobegajo pred nosom. Poleg tega jih zasači
med delovnim časom, ko so bolj dovzetni
za motnje kot v prostem času.
Ampak ne gospe ne Franciju ne zamerim
– verjamem, da tega ne počneta, ker sta ma
zohista in rada stokrat na dan slišita »ne«
ali »nimam časa«, ampak ker je to vseeno
boljše kot strmenje v sezname na zidu
Zavoda za zaposlovanje. Zamerim pa Mla
dinski knjigi, ker imam resne pomisleke, ali
posiljevanje s knjigami lahko res prispeva k
navdušenju nad njimi, ali pa je morda name
njeno zgolj temu, da nekdo služi na račun
trapastih splošnih enciklopedij, ob branju
katerih moraš tako ali tako še skočiti na in
ternet, da kaj izveš o iskanem geslu.
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kulturne drobtinice

Razstava Rudija KOŠMRLJA

Marta RAČEČIČ

R

azstava slik, ki krasijo prostor obed
nice Splošne bolnišnice Novo mesto
od 5.februarja letos, predstavlja samou
kega slikarja Rudija Košmrlja, ki se je ro
dil 15.4.1948 kot kmečki sin v Loškem
potoku.
Njegova življenjska pot ni bila lahka. Po
končani osnovni šoli v domačem kraju
se je zaposlil kot priučen avtomehanik
v Ljubljani, po odsluženi vojaščini pa je
odšel na delo v tujino, od koder se je po
šestih letih vrnil v domovino ter se preživ
ljal kot elektrovarilec v domačem Riku,
nato v Donitu v Sodražici in drugod.
Vseskozi pa je imel svoje veliko veselje
– risanje, ki ga je privlačilo že od malega,
a mu okoliščine, v katerih je živel niso
omogočale in dovoljevale izobraževa
nja v to smer.Zato je izkoristil vsako pri
ložnost, da je proučeval in občudoval
likovna dela ob obiskih razstav in galerij
ter slikarskih delavnic. Medtem, ko je na
začetku le risal s svinčnikom, je začel po
vrnitvi iz Nemčije s slikanjem v oljni teh
niki na platno, kar predstavlja tudi naša
razstava. Sodeloval in razstavljal je že
veliko – samostojno in skupinsko.
Tokrat smo zaprosili višjega kustosa gos
poda Jožefa Matijeviča za oceno njego
ve ustvarjalnosti, o kateri pravi takole:
»Za nocojšnjo razstavo je slikar Rudi
Košmrlj pripravil presenetljivo dognan
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ciklus zrelih ustvarjalnih dosežkov
združenih v smiselno celoto različnih te
matskih sklopov povezanih v razkošne
barvne odtenke s širokim razponom sli
karjevega iz virnega likovnega podajanja
in izražanja, ki nas popeljejo od barvnega
realizma stvarnih oblik tja do tankočutne
ga impresionističnega izraza.
Že vrsto let bolj ali manj intenzivno sprem
ljam umetniška prizadevanja ljubiteljskih
ustvarjalcev in vedno znova spoznavam,
da si sleherni med njimi po svojih naj
boljših močeh prizadeva, da bi na svojevr
sten likovni način izrazil svoje občutke in
zamisli in pri tem moram priznati, da ved
no znova doživljam prijetna presenečenja
ob njihovem ustvarjalnem delu.
Med pogovorom s slikarjem sem spoznal,
da je zanj značilno, da pri svojem ustvar
jalnem delu nikoli ne postavlja v ospredje
zapletenih filozofsko teoretičnih razglab
ljanj, čeprav se dokaj intenzivno ukvarja
tudi z likovno teorijo. Pri ustvarjalnem
delu bolj zaupa lastni likovni nadarjenosti
in svojim čutom in se preprosto povedano
ubada le s slikanjem slik, ki praviloma na
stajajo po občutkih notranje ustvarjalne
nuje, vendar jih avtor ne gradi stihijsko ali
po naključju, temveč nadzorovano, saj pri
svojem delu dosledno upošteva zakonito
sti slikarske tehnike in vse vidike likovne
ga izražanja. Lastno ustvarjalnost znotraj

določenega časa in prostora je avtor vse
skozi utemeljeval z vztrajanjem na oseb
nem videnju slikarske problematike in z
ohranjanjem lastne istovetnosti. Skušnja
vam, ki so jih z zapeljivo lahkotnostjo
ponujali aktualni prevladujoči trendi,
pa se je znal upreti tako, da je pri delu
upošteval le lastna oblikovna vsebinska
in estetska merila, ki so mu zagotavlja
la ustvarjanje kakovostnih likovnih del.
Pri svojem ustvarjalnem delu si je slikar
natančno določil izhodišča, s katerimi
na svojih platnih organizira oblike v do
končne forme, v katere poskuša dosled
no vključiti svoje miselno, duševno in
telesno posredovanje. Za njegov način
slikarskega razmišljanja je značilno, da
poskuša na slikovni podlagi v enako
vrednem razmerju združiti tri, zanj naj
pomembnejše likovne pr vine: vsebino,
ki sliki daje življenje in sporočilnost, pro
stor kjer združuje bar vo in svetlobo ter
risbo na kateri temelji njegova likovna
izraznost. Slikar nobeni izmed teh treh
pr vin ne daje odločilne prednosti, saj
jih dosledno enakovredno upošteva in
čeprav se vsaka obnaša samosvoje, slika
kot celota učinkuje skladno, ubrano in
celovito.
Iz poglavitnih sestavin likovnega priza
devanja gospoda Rudija Košmrlja lahko
torej razberemo, da svoje ustvarjalnosti
ne podvrže iskanju aktualnega in senza

cionalnega modernizma, saj že na prvi
pogled opazimo, da so dela zaznamova
na z realistično estetskim poudarkom in
so praviloma naravnana v klasično vred
notenje krajinskega in predmetnega
upodabljanja. Zanj je značilna predvsem
umirjenost in čustveno sprejemanje us
tvarjalnega postopka, zato išče motive v
naravi s katerimi izraža svoj lirični odnos
do ljudi in okolja, ki ga obdaja. Slikar je
prepričan, da trenutnega navdiha ni, saj li
kovno ustvarjanje pojmuje izključno kot
čustveno kategorijo, zato je v slike vtka
na razpoznavna sporočilnost in razkošna
pripovednost, ki gledalcu razodeva kako
si je avtor z velikim prizadevanjem po
stopno pridobival ustrezno likovno zna
nje. Za izražanje svojih likovnih videnj si
je izbral tehniko oljnega slikarstva, ki mu
omogoča širok razpon barvne lestvice.
Vsebina njegovih slik se skladno vrašča
v razsežnost slikarskega polja. Skrbno
izbrani izrezi kažejo poleg estetske ka
kovosti tudi čustvene pr vine kar se po
vsem sklada z njegovim načelom, da je
sleherna umetnost stvar samega čustva
in ob enem nenehnega trdega dela. Tu
pa mora prevladati zbranost, iskrenost,
modrost in jeklena volja. Avtor gradi sli
ke tako, da vsebino dopolni z estetskim
posredništvom bogate barvne lestvice,
saj mu svet številnih barvnih prepletov
pomeni mnogo več kot samo suhopar
ni zapis neke vidne resničnosti. S preo
brazbo resničnega, vidnega sveta, nam
slikar razodeva svoj notranji svet, ki ga
pojmujemo kot projekcijo lastnih čustve
nih stanj. Pričujoče likovne interpretaci
je zaživijo pred našimi očmi kot podobe,
ki nam razkrivajo slikarjeve življenjske

in ustvarjalne izkušnje, lahko pa jih
doživljamo tudi kot preobrazbo pojavne
ga sveta v njegov subjektivni duhovni
svet, izražen v simultanih kontrastih, s
katerimi so naglašene estetske pr vine
slikarskih stvaritev.
Košmrlj je slikar, ki z izjemno subtilnost
jo doživlja naravo in vse kar se v njej
dogaja, vendar njegovi motivi niso bili
nikoli njena zrcalna slika ali odsev real
ne optične danosti, zato ga lahko razu
memo le kot likovno predelan duhovni
spomin slikarjevega osebnega odnosa
do narave in njene fizične pojavnosti.«
Otvoritvene slovesnosti so se udeležili
številni ljubitelji likovne umetnosti, s
svojo prisotnostjo pa sta ga posebej
počastila župan občine Sodražica gos
pod Blaž Milavec in župan občine Novo
mesto gospod Alojzij Muhič, ki je razsta
vo tudi odprl.
Slovesnost je popestril bogat kulturni pro
gram. Izvajalce je pripeljal slikar s seboj,
pa tudi Novo mesto je prispevalo k slo
vesnosti svoj delež. Gospa Jožica Verček
z Dolenjsko narodno nošo in domačimi
dobrotami je doživeto recitirala Prešerno
vo pesnitev – nenazadnje smo prireditelji
odprtje razstave posvetili slovenskemu
kulturnemu prazniku. Prav vsi prisotni pa
smo z močnim aplavzom nagradili prese
nečenje večera, malo pevko Emo Pavlič.
Za stalno zbirko umetniških del, ki na
staja že od začetka galerijske dejavno
sti Splošne bolnišnice Novo mesto, bo
slikar ob zaprtju razstave poklonil svoje
delo in s tem simbolično izkazal svojo
zahvalo za gostoljubje.

Tina Cigler

VLADARJI
NA ČAJU
Za peti rojstni dan Pustnega plesa, ki ga
vsako leto prireja Društvo Naprej nazaj,
se je spodobil glamur. Čajarno, kamor
se je iz dotrajanega Narodnega doma
začasno preselilo pustovanje, so v re
snici preplavili visoki gostje, bistveno
pa je k temu seveda prispevala tema
plesa: VLADARJI. Ta je bila silno aktual
na, saj bo Slovenijo letos bolela glava
od vladanja: predseduje EU, ima nove
ga predsednika in za nameček bodo
parlamentarne volitve. A ker nismo
želeli, da se v Čajarno zgrinjajo razni
Rupli, Peterleti in Pahorji, je bila tema
širokogrudno zastavljena: dobrodošli
vsi liki, ki so povezani z vodilno pozi
cijo na katerem koli področju. In tako
smo dobili Cezarje, Kleopatre, kavboje
(carji podeželja), Indijanci (vsi seveda
iz poglavarskih vrst) hudiče in gusarje,
potem pa še domiselnejše raritete, kot
so žabji kralj, Ivana Orleanska, cela eki
pa Star wars, Muhamed Ali in Rudolf IV.
Potegovali so se za najbolj domiselno,
najbolje izdelano, najbolj doživeto in
najboljšo skupinsko masko.

V čast petega rojstnega dne se je vr
tela projekcija fotografij s prejšnjih
pustnih plesov. Tisti, ki so redni obi
skovalci, so bili navdušeni nad svo
jimi metamor fozami. Vsako leto je
imelo svojo temo:
2004: Zgodovina Novega mesta
2005: Bajke in povesti o Gorjancih
(počastitev Trdinovega leta)
2006: Krka (počastitev imena, ki ga
nosi reka ter veliko uspešnih ustanov,
kulturnih in športnih društev, ki so po
nos mesta)
2007: Kraljestvo številk (sodelovanje
z angažiranim novomeškim fotogra
fom Boštjanom Pucljem, ki je takrat
začel istoimenski fotoprojekt).

Slikar Rudi Košmrlj v družbi organizatoric.
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Foto: Boštjan Pucelj
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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.
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Čistilki Milja i Smilja sta prišli z vso potrebno opremo (cunje,
čistila, vedra) in ves večer dosledno čistili vse, kar jim je prišlo
pod roke. Na vprašanje, kakšni vladarici sta, sta bili čisto osupli:
“Ček ček, kako to misLiš? A šta bi vi bez nas, a? Mrlja svuda!” In
sta predstavili krpice iz “čudesnih materiala koji sve spucaju”,
in čistilo, ki “puca isto kamen, plastiku, metal, sve!” Dobili sta
nagrado za najbolj doživeto masko, ponudili pa sta se tudi,
da namesto organizatorjev delita brezplačne krofe, ki so imeli
obhod vsako uro.

Stene Čajarne so bile opremljene v stilu. Slike različnih vladarjev so
skrivale tudi različne nagradne uganke. Kdo prepozna vse razo
bešene vladarje, se je glasilo nagradno vprašanje. Pri levu in Bruceu
ni bilo težav, malce se je zakompliciralo le, ko je Nelson Mandela
postal Martin Luther King, Pablo Picasso pa “en tip v gatah”.

Ni vsak, ki si nariše klovnovski obraz, tudi kralj norčij. Toda tale
dva sta bila – malo sta žonglirala, malo počela traparije, potem
pa izginila zabavat še druge lokale. Poslanstvo je le poslanstvo.
Osvajalska Vikinga sta prišla z obale Švedske in v nagradnem
programu uspešno prevedla nekaj stavkov v staro švedščino.
Nagrada: kraljevski cviček – har, har, har!

Zavaljujemo se dobrotnikom, ki so prispevali nagrade:
LokalPatriot (kralj jazza)
Dolenjski muzej (kralj novomeške zgodovine)
Vinska klet Bajnof, Cvelbar Marko s.p. (kralj cvička)
Terme Krka, PE Hoteli Otočec (kralji kosil)
Terme Krka (kralji savn in bazenov)
Elvis the King je v drugi polovici večera naposled le omehčal me
nedžerja bejb, ki je dovolil skupni nastop, pod pogojem, da nasto
pi tudi sam. Elvis je pristal, a pod pogojem, da bodo peli izključno
njegove pesmi: Return to Sender in Suspicious Minds. S strani
dogajanje diskretno spremlja Bruce Willis, kralj akcijskih ﬁlmov.

In hvala DJ Boštjanu Kovačiču za dobro glasbo ter Sašu Đukiću
za odlično masko in imenitno povezovanje!
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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.”
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

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
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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

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
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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…

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…

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…

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
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Član
Matej Kocjančič
In jaz sem seveda član. Zgodaj so me uva
jali v članstvo. Najprej sem šel za domo
vino s Titom naprej, čeprav je bilo jasno,
da hodim z mrličem in da bo kmalu celo
državo povabil s sabo v svoje domova
nje. Ampak, jaz sem bil premajhen, da
bi razumel tragikomičnost situacije, in
sem ponosno stal ob spomeniku padlim
borcem, tistim, ki so bili člani prave orga
nizacije seveda. Na skuštrani butici sem
imel poveznjeno modro titovko in okoli
koščenega vratu zavezano rdečo ruto. Bil
sem član, zaprisegel sem natanko tako
le: »Pred pionirsko zastavo obljubljam, da
se bom marljivo in vztrajno učil. S svojim
znanjem in pridnostjo želim zdaj in ko odra
stem koristiti naši socialistični domovini Ju
goslaviji in vsem njenim delavnim ljudem.
Obljubljam, da bom zvest tovariš in dober
človek. Vse moje delo in ravnanje naj poka
žeta, da sem vreden otrok svojega ljudstva
in vreden član velike družine narodov, ki
hočejo po poti napredka, pravice in miru.«
Rekli so, da moram biti Pošten, Iskren, Oli
kan, Neustrašen, Iznajdljiv in Radodaren.
Obljubil sem, da bom. Žal pa so sošolke,
kot sem kasneje dognal, zadnjo obljubo
izgovorile s prekrižanimi prsti.
Ko sem prišel domov, sem kapo in ruto
snel, si preoblekel telo in dušo, in odšel k
verouku – bil sem namreč član božjega ob
čestva. Z odprtimi usti sem goltal besede
kot so evharistija, liturgija, ambon ali pasto
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rala. Nisem jih razumel, in če sem iskren, jih
še danes ne. Ob nedeljah sem bil član mini
strantov in sem stal kot cvek, ko sem župniku
v kelih natočil kapljico žegnane vode in dva
deci vina. Pel sem krščanske narodne, po ko
lenih hodil okrog oltarjev, daroval ure nedelj
skega spanja, najbolj zanimiv del žižvžava in
prvi tek slaloma, da sem lahko obhajal sveto
daritev. Bil sem zaveden član.

Digitalizirani Slovar
slovenskega knjižnega
jezika sumljivega izvora pravi, da je član tisti,
ki je vključen v kako
skupnost, organizacijo,
oziroma je to vsaka izmed oseb, ki sestavljajo
zaključeno skupino. Iz
istega naslova je moč razbrati tudi, da obstaja več
vrst članov. Na primer ustanovni član, redni član,
podporni član, kot tudi
častni ali dopisni član.
Ko so mi zrasli lasje in me napadli mozolji,
sem postal ustanovni član rock banda, ki
se je čez nekaj let diametralno obrnil v na
rodnozabavni band. Na kolenih sem prosil
ostale člane, naj hodijo na vaje in jih s ši
brovko odganjal, kadar sem delil keš. Menil
sem, da mi bo osladno režanje na vaških
odrih prineslo kopico mladih članic aktiva
kmečkih žena, ki me bodo v hrbtnem slo
gu, z veliko medkolensko razdaljo napro
šale, naj se usmilim njihove esence. Zmotil
sem se bil. Končal sem seveda sam ob treh
zjutraj z množico kablov, ki jih je bilo tre
ba pospravit. Najbrž mi ni treba posebej
poudarjat, da sem enega še posebej težko
pospravil.
Bil sem tudi član nekega drugoligaškega
športnega kolektiva, kjer sem šest dni na
teden trdo treniral, da sem se lahko sedmi
dan več ur vozil na zadnjem sedežu stare
ga IMV kombija. Potem sem  uri sedel na
klopi za rezerve, gledal ter vzpodbujal dru
ge člane moštva, v prvo postavo pa sem
vstopil šele v matični gostilni, kjer smo z
opojnimi substancami proslavili zmago, ali
pa utopili bolečino poraza.
Danes sem, kot se spodobi za v komuniz
mu vzgojenega tranzicijskokapitalistič
nega potrošnika, član vseh potrošniških

kulturne drobtinice

klubov, ki so jih, če gre verjeti pravemu
Janezu, ustanovili popularni tajkuni. Tako
pridno zbiram pike, nalepke, točke zve
stobe, in ko zapravim dovolj denarja in
zberem 35 nalepk, mi tajkun Mirko T., naš
človek Žiga D., ali pa staroevropski kolonia
listi seveda dobrodušno dovolijo, da si ku
pim še en izdelek, ki so mi ga izbrali. Silno
sem zadovoljen, ko lahko po znižani ceni
preplačam električno zobno ščetko za od
stranjevanje suhokrajinskih amalgamskih
plomb. Redko se zgodi, da zaidem v trgo
vino, v kateri nisem član njihovega kluba.
Kadar pride do tega, gledam v tla, ko me
prodajalka Mirela vpraša za njihovo karti
co. Ponižno priznam svojo zaplankanost,
se pokesam in upravičeno sem deležen
njenih obtožujočih pogledov. Pred občes
tvom članov, ki stojijo za mano obljubim,
da se bom poboljšal, in nemudoma podpi
šem pristopno izjavo.

V prostem času sem tudi član matriarhalne
družinske skupnosti in ker sem za zasluge
na področju fertilnosti že zgodaj dobil v
dar dva prelepa otroka, sem po novem, za
radi večnega otresanja jezika, postal tudi
član Sveta staršev v naši prečudoviti suho
krajinski šoli. Zato zdaj hodim na sestanke
in trikrat letno poslušam govor, ki se sliši,
kot da je preplonkan iz špitavskega silve
strovanja. Saj poznate, ne? Denarja ni….
država ne da…..ampak mi smo z notranjo
reorganizacijo uspeli, da smo na nuli.....bo
treba šparat….vi ste tako super….mi pa
še bolj.

In ko se mi bo zgrbil stas, ko mi trebuh vi
sel bo čez pas, takrat bom z neizmernim
veseljem postal član društva upokojencev.
Svojim vnukom bom razlagal, kako sem bil
njega dni član kolektiva bolnišnice NM, kjer
smo za majhen denar delali velike stvari.
Zobe si bom čistil tako, kot svetuje Ditka
H., nosil bom dve vrsti očal in lupo, prebi
ral bom časopise, ki Sloveniji ne bodo de
lali sramote po svetu in cel dan bom buljil
Evrošport. Upam le, da bom uspel dočakati
omenjeno članstvo še preden si bom dal, za
radi dolgoletnega plačevanja v zdravstveno
blagajno, samoplačniško vstaviti umetno
koleno in kolk italijanskega porekla.

Seveda sem član tudi v svojem poklicnem
življenju. Najprej sem član Društva nego
logov, starih mam in negovalcev, kjer tudi
zvesto plačujem članarino že vrsto let. V za
meno mi občasno dovolijo, da preizkusim
stopnjo tveganja nastanka razjede zaradi
pritiska na kakšnem izmed strokovnih semi
narjev. Včlanjen sem seveda tudi v sindikat,
ampak ne v tistega, ki prodaja zmrznjene
piščance in karte za toplice, temveč tistega
pravega, ki poklanja prelepe kavčibrcigar
je iz flisa ter rjuhe, katere brez dodatnih
stroškov obarvajo spodnje perilo v varo
valno barvo. Seveda sem iz nekrivdnih
razlogov postal tudi eden izmed članov
zaposlenih v javnem sektorju, ki proti svo
ji volji prostovoljno nakazujemo del svoje
plače v pokojninsko blagajno.
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Toni Gašperič

SLOVENŠČINA PRETEŽKA
CELO SLOVENCEM
Le nekaj prebliskov o
našem odnosu do maternega jezika. Zadeva je veliko
zahtevnejša in zasluži strokovni pristop, spodaj napisano je zgolj žgečkanje, ki
bo morda koga le pripravilo do tega, da se bo pričel
močneje praskati, sicer
bomo postali grobarji lastnega jezika.

L

anski srednješolski maturantje so dose
gli najslabši uspeh iz maternega jezika.
Ob podatku se postavijo pokoncu lasje celo
plešastemu človeku, ki se nehote vpraša,
kaj je narobe z našo ljubo slovenščino.
Bolje rečeno: s poučevanjem maternega
jezika. Morda še najbolje vprašano: kaj
je napak z učenjem slovenščine? Se šola
joča mladež zaplete v teorijo, da se izgu
bi v praksi? Resnici na ljubo: slovensko
slovnico so teoretiki tako zamotali, tako

obremenili s številnimi podatki, po
drobnostmi in drugimi suhopar
nostmi, da se učeči zapletejo v
množico pravil, katerih rezultat
je nepoznavanje in neznanje
lastnega jezika, kar se odraža
v vsakdanjih jezikovnih šlam
parijah in nepravilnostih, ki
jih lahko srečamo na vsakem
koraku V vsakem časopisu.
Na vsaki radijski ali televizijski
postaji. Na slehernem plakatu.
Tako pri vremenski napovedi veter
piha iz juga namesto z juga. Zavarovalni
ce ponujajo življensko zavarovanje name
sto življenjskega. V televizijskih reklamah
vam zagotavljajo bolj prožne lase namesto
prožnejših las, policisti tekom dneva ne be
ležijo večjih zastojev na mejnih prehodih,
vsi se vsevprek vračamo nazaj, kot da bi se

lahko vrnili tudi naprej, knjižnice izsposoja
jo knjige, časopise in revije, gospodarstvo
ne dosega željenih namesto želenih načrto
vanih rezultatov, vsepovsod obstojajo na
mesto obstajajo težave, župan spregovori
pred, na in po proslavi in ne morda pred
proslavo, na njej in po njej in tako naprej
in tako nazaj.
Ni kaj: lepo je, če maturantje vedo, kaj je
to desni pa levi prilastek, kaj je to poved
in kako podčrtamo pri stavčni analizi ose
bek, še lepše pa je, če obvladajo sklanjanje
(in drugo osnovno jezikovno znanje) in da
potem, če postanejo slučajno športni no
vinarji, poslušalcem pravilno povedo, da
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je ta pa ta nogometaš brcal pri grškem
Panathinaikosu in ne pri grškemu klubu,
da obvladajo jezik svojih mater in očetov
do te mere, da ne zamanjujejo dajalnika z
mestnikom, da se vsaj zmrdnejo, če vidijo
na jumbo plakatu napisano: naredite ne
kaj zase namesto: naredite kaj zase ali da

opozorijo jezikovnega onesnaževalca, da
se ne reče nekdo drugi, ampak nekdo drug
mi je to povedal…Za začetek bi bilo dovolj
že to, če bi spoznali, da našemu ljubemu je
ziku ne grozi nikakršna nevarnost od zunaj,
ampak da smo največja nevarnost za svoj
jezik mi, ki se ne potrudimo dovolj, da bi se
ga naučili vsaj tako dobro kot angleščino,
italijanščino, nemščino ali madžarščino. V
poročilu o rezultatih z opravljanja lanski
matur je bilo namreč povedano, da so di
jaki pri reševanju nalog iz tujih naštetih je
zikov dosegli odlične ocene. Materni jezik
nam ni podarjen v zibelki, učiti se ga je tre
ba, pa če nam je to všeč ali pa tudi ne.

šport - rekreacija

OSVOJILI SMO
BELOKRANJSKI TRIGLAV
Kronična bolezen, življenje z dializo oz. transplantirano
ledvico, številna zdravila, ki jih pojemo vsak dan, nam niso
vzeli volje do mnogih aktivnosti, za katere je treba včasih
veliko energije in tudi trme. Med te aktivnosti zagotovo
sodi pohodništvo. Vsako leto se vsaj dva do trikrat odpravimo na daljši pohod z namenom, da vzdržujemo svojo
»športno kondicijo« oz. kot rečemo v našem žargonu »čuvamo preostalo zdravje«, ki nam podaljšuje življenja.
Zdravka Žižić, DLB Dolenjske
jemanjem zdravil, spodbujanjem slabše
hodečih, slikanjem in ogledovanjem oko
lice. Vodnik g. Starešinič, nam je spotoma
nanizal še različne podatke o Mirni gori,
ljudeh, ki so živeli na teh prostorih, o po
hodništvu v Sloveniji in še o marsičem.
Ko smo prispeli do planinske koče, nas je
čakal še krajši vspon do stolpa in vpis v
knjigo obiskovalcev. Šele nato je sledila
zaslužena malica, topel čaj in kavica, ter
martinčkanje na zimskem sončku.
Po krajšem počitku smo se zahvali pri
jaznemu vodniku in družini Jerman ter
se veseli in ponosni znova odpravili peš v

Z

amisel, da bi se odpravili na Mirno goro, je zorela kar
nekaj časa. Sprva smo načrtovali krajši pohod s Plani
ne na Mirno goro, toda snovalca programa Franc Jerman
in Joško Šimic sta se dogovorila, da gremo po daljši in
bolj naporni poti.
Zbrali smo se na izhodišču v Vrčicah, kjer so nas s toplim
čajom, kavico in toplimi sveže dišečimi buhtlji pocarkljali
člani družine Jerman. Na pot smo krenili po gozdni poti in
pod strokovnim vodstvom g. Staneta Starešiniča iz Planin
skega društva Črnomelj, ki se nam je na povabilo Franca
Jermana zelo rad in brez vsakega nadomestila pridružil.
Izbrali smo si znova čudovit sončen dan. Do vrha smo po
trebovali dobre tri ure, skupaj s postanki, preoblačenjem,
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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
M

irna 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

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
1929. Italijanski vojaki so
dom požgali poleti 1942. 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 2. 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 2. svetovno vojno je
bila požgana, cerkveni zvonik so 1966
preuredili v razgledni stolp. Cerkev je
bila 1993 leta delno obnovljena.
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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 “Valentin, 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
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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. nagrada: Anica GRLICA, Mirna peč
. nagrada: Barbara JANŽEVEC, Šentjernej
3. nagrada: Andreja KOVAČIČ, Novo mesto
Pravilni odgovor se glasi: VESELO IN ZDRAVO
NOVO LETO

Nagrajenci lahko nagrade dobijo osebno v splo
šni službi pri gospe Biserki SIMČIČ!

Pravilno izpolnjene kupone križanke pošljite
na naslov uredništva!

NAGRADE TOKRATNE KRIŽANKE SO:
1. NAGRADA: knjiga
. NAGRADA: majica
3. NAGRADA: dežnik

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska ce
sta 1, 8000 Novo mesto, Tel: 07 39 16 130, fax:
07 33 3 097, email: biserka.simcic@sbnm.si

