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Mira Retelj
V Splošni bolnišnici Novo mesto smo tudi v po
slovnem letu 2008 nadaljevali z uresničevanjem
strateških usmeritev, ki smo jih opredelili v Strateš
kem razvojnem programu 2007 – 2012. Glavne
strateške usmeritve opredeljujejo zagotavljanje
kakovostnega zdravstvenega varstva na sekundar
ni ravni za uporabnike Dolenjske in Bele krajine,
pri čemer je pomembno povečevanje zdravstve
nih storitev na področjih, ki se izkažejo, da jih pre
bivalstvo potrebuje, s čim boljšo dostopnostjo in
kakovostjo ter čim krajšimi čakalnimi vrstami. Pri
tem naj bi bolnišnica vodila takšno finančno poli
tiko, ki bo usklajevala prihodke z odhodki in tako
zagotavljala kratkoročno in dolgoročno plačilno
sposobnost.
V zadovoljstvo mi je, da vam tudi za leto 2008 lah
ko predstavimo dosežene rezultate in poudarim
dejavnike, ki so vplivali na to, da smo poslovno
leto zaključili uspešno.
Finančni načrt za leto 2008 je bil zasnovan na rea
lizaciji pogodbe z ZZZS iz leta 2007. Predviden je
bil prihodek v višini 43.327.735 € in predvideni
odhodki v enaki višini.
Pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
je bila, zaradi dolgotrajnih pogajanj v postopku
sprejemanja Splošnega in Področnega dogovora
za bolnišnice za leto 2008 tudi v letu 2008 sklenje
na šele novembra 2008.
Zadovoljni smo z opravljenim delom tako v bolni
šnični, kot v specialistično ambulantni dejavnosti.
V letu 2008 smo do ZZZS realizirali 21.444 prime
rov, oziroma 27.858 uteži v akutni bolnišnični
obravnavi, kar v primerjavi z letom 2007 pomeni
za 9,67 % več oziroma 2.456 uteži več od plana.
Program do ZZZS smo presegli za 3,98 %. V nea
kutni bolnišnični obravnavi smo realizirali 9.394
bolniško-oskrbnih dni, kar pomeni povečanje pro
grama na leto 2007 za 19,76%. V specialistično
ambulantni dejavnosti smo realizirali 171.414 obi
skov, oziroma 2.034.956 točk. Plan je bil dosežen
98,35 % pri obiskih in pri točkah 92,13 %. Tudi v
letu 2008 smo pridobili dodatni program za skraj
ševanje čakalnih dob v obsegu 266 operacij in je
bil v celoti realiziran. Povprečna utež SPP primerov
bolnišnice je bila dosežena v višini količnika 1,31
in je višja za 5,65 % glede na leto 2007.
Finančni izid poslovanja bolnišnice izkazuje, da je

bila izkoriščenost in poraba virov sredstev v me
jah planiranih sredstev in da leto zaključujemo z
17.337 € presežka prihodkov nad odhodki. Priho
dek je bil v letu 2008 dosežen v višini 48.743.285
€ in je bil glede na realizacijo v letu 2007 višji za
17,95 % in glede na plan višji za 12,50 %. V kolikor
bi dobili plačilo s strani ZZZS za celotni realizirani
program bi bil prihodek višji za 1.497.512 €.
Sorazmerno visok porast prihodkov nad planom
in realizacijo v letu 2007 je bil dosežen na podlagi
porasta cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS, ki
so bile dosežene zaradi povečanja stroškov dela
ob uvedbi novega plačnega sistema za javne us
lužbence od 1.8.2008 dalje.
Odhodki bolnišnice so v letu 2008 porasli glede
na leto 2007 za 17,91 % in glede na plan za 12,46
%. Tudi v letu 2008 smo veliko naporov usmerjali
v obvladovanje stroškov, tako stroškov dela kot
stroškov materiala in storitev. V začetku leta 2008
je bil sprejet program ukrepov za zmanjšanje stroš
kov, ki je v svoji izvedbi prispeval k uspešnemu
rezultatu poslovanja, vzpodbudil pa je hkrati
aktivnosti, da smo v sredini leta začeli projekt
beleženja stroškov po pacientu, ki v svoji zasno
vi daje preglednost stroškov, izboljšuje nabavno
verigo materialov in storitev ter bo v zaključni fazi
pokazal realne stroške obravnave posameznega
primera in storitve. Zahteven in obširen projekt
se nadaljuje tudi v letu 2009.
Število zaposlenih na dan 31.12.2008 nam izkazu
je povečanje števila zaposlenih glede na leto 2007
za 1,52 %, kar pomeni 15 delavcev več. Povečanje
števila zaposlenih beležimo v strukturi kadra za
zdravstveno nego in je glede na pridobljeni do
datni program na leto 2007 upravičen (povečanje
programa v višini 3,67 %).
Dokaj ugodna kadrovska zasedenost pri zdravnikih
specialistih, ki smo jo dosegli v letu 2006, se nam
je začela v letu 2007 slabšati, v letu 2008 pa je na
nekaterih dejavnostih še slabša. Problemi pri zago
tavljanju ustrezne kadrovske strukture zdravnikov
se kažejo v spremenjenem postopku specializacij
zdravnikov v Sloveniji, na kar že nekaj let opozar
jamo vsi direktorji regijskih bolnišnic. Problemi se
kažejo v podaljšanju trajanja posameznih specia
lizacij, zaradi dolgotrajnih kroženj specializantov
izven matičnega zavoda, pa tudi v načinu razpisova
nja potreb specializantskih mest za regijo. Problem
je tudi v premajhnem številu diplomantov Medi
cinske fakultete, ki še nekaj let ne bo pokril vseh
potreb po tem kadru. Ob koncu leta izkazujemo
zmanjšanje števila zdravnikov specialistov na leto
2006 za 8,5 %, na leto 2007 pa za 2,3 %. Glede na
veliko pomanjkanje zdravnikov je temu primerna
tudi storilnost zdravnikov in njihove obremenitve.
Dejstvo je, da večina zdravnikov dela povečan ob
seg dela tudi do 80 % nad planom, z velikim števi
lom ur dela preko rednega delovnega časa, kar pa
je na dolgi rok nesprejemljivo.
Tudi v letu 2008 smo vodili aktivnosti v smeri za
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gotavljanja ciljev kakovosti. Vzpostavljen sistem
kakovosti po mednarodnem standardu ISO
9001:2000 v Splošni bolnišnici Novo mesto je
s strani zunanjih presojevalcev tudi v letu 2008
uspešno prestal presojo. Aktivno smo sodelovali
tudi v projektih kakovosti, ki jih vodi Ministrstvo
za zdravje in Zdravniška zbornica. Posebej lahko
izpostavimo, da je kar pet naših zdravnikov v letu
2008 prejelo priznanje za kakovost Zdravniške
zbornice, na podlagi večletnih rezultatov svoje
ga strokovnega dela. Poleg HACCP standarda,
smo tudi letos na področju pranja tekstilij potr
dili standard kakovostne nege tekstilij RAL –GZ
992/1 in ustvarili temelje za pridobitev standarda
RAL-GZ 992/2.
Tudi v letu 2009 bomo vodili poslovanje bolnišni
ce v smeri naše vizije in poslanstva, na katero pa
bodo zagotovo močno vplivali pogoji svetovne re
cesije in sprejeti ukrepi Vlade RS in ZZZS za zmanj
šanje vpliva recesije na prebivalstvo na področju
zdravstvenega varstva.
Soočenje z zaostrenimi pogoji poslovanja in naka
zanim znižanjem cen zdravstvenih storitev, bodo
od zaposlenih v bolnišnici zahtevali veliko mero
razumevanja, inovativnosti, pripadnosti in anga
žiranosti za iskanje najboljših rešitev v procesih
dela in stroškovni učinkovitosti.
Tudi v teh pogojih v bolnišnici načrtujemo svoj raz
voj, ki smo ga opredelili v finančnem načrtu za leto
2009, posebej pa naj izpostavim dva velika in nadvse
pomembna projekta; izgradnjo urgentnega centra
in v okviru projekta učinkovite rabe energije, preno
vo kirurške stavbe. Z obema projektoma bomo kon
kurirali za pridobitev nepovratnih sredstev EU sklada
in imata predviden zaključek v letu 2012.
V letu, ki je za nami, smo opravili pomembno delo
na področju prenove plačnega sistema javnih us
lužbencev, ki je za zaposlene v zdravstvu pomenil
v povprečju sorazmerno visok dvig plač. Seveda je
bilo tudi ob tej prevedbi plač veliko nezadovoljs
tva zaposlenih, ki se je izkazalo z velikim številom
pritožb. Lahko rečem, da smo v okviru danih mož
nosti rešili večino le-teh, seveda pa je ostalo tudi
nekaj odprtih vprašanj, ki jih bodo morali pogajal
ci v postopku dogovarjanja sprememb plačnega
sistema uskladiti.
Ob koncu bi se želela zahvaliti vsem zaposlenim za
lojalnost, trdo delo in predanost, s katerimi prema
gujemo napore, se soočamo z izzivi in ustvarjamo
prijazno bolnišnico ter omogočamo kakovostne
zdravstvene storitve za naše uporabnike.
Mira Retelj, direktorica
Spoštovani bralci Vizite!
1. marca je odšla na novo delovno mesto na
Ministrstvo za zdravje v Ljubljano, naša odgo
vorna urednica Vizite, Biserka Simčič. Skupaj sva
sodelovali od leta 2000 dalje, saj že od prve šte
vilke naprej opravlja delo odgovorne urednice.
Obljubila mi je, da bo še vedno pomagala pri
urejanju Vizite.
Za dosedanje sodelovanje se ji najlepše zah
valjujem in ji želim veliko uspehov na novem
delovnem mestu.
Janda Špiler, glavna urednica
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POROČILO
o poslovanju v letu 2008
Splošna bolnišnica Novo
mesto je v letu 2008 v
akutni bolnišnični dejavnosti obravnavala
21.995 bolnikov in tako
realizirala 21.298 SPP
primerov po posameznih dejavnostih, za katere je bilo realizirano
109.777 oskrbnih dni.
V primerjavi s preteklim letom se je število
SPP primerov zvišalo
za 4,07%, kar je bilo
doseženo s širitvijo
programa od 01.01.2008 dalje za 555 SPP oz.
2,77% glede na leto 2007 ter za širitev programa
90 artroskopskih operacij, 23 operacij na arterijah
ter 153 operacij karpalnega kanala, skupaj 266
operacij od 01.04.2008 dalje. SPP primer je odpuščen pacient iz bolnišnice, medtem, ko je hospitalni
primer bolnik, sprejet in zdravljen v okviru ene bolnišnične dejavnosti.
Število oskrbnih dni v akutni bolnišnici se je znižalo za 1,46%, kar je posle
dica znižanja ležalne dobe v akutni bolnišnici ter prenosa operacij karpal
nega kanala in artroskopij v enodnevno bolnišnico. V programu neakutne
bolnišnične obravnave smo zdravili 545 bolnikov in tako realizirali 9.394
oskrbnih dni. Skupna povprečna ležalna doba se je znižala za 1,09 % oziro
ma iz 5,48 dni v letu 007 na 5,4 dni v letu 008. Zasedenost postelj je bila
v letu 008 povprečno 89,6%, kar pomeni, da je bilo v povprečju dnevno
od skupaj 369 obstoječih postelj, praznih 38 postelj. Tako je v letu 008
znašal povprečni dnevni stalež 331 pacientov in se je v primerjavi z letom
prej zvišal za 1,01 %.

3

aktualno
Tabela 1: Realizacija delovnega programa
DEJAVNOST

OBRAČUNSKA
ENOTA

HOSPITALNA
DEJAVNOST

št. SPP primerov

Realizacija 2007

Plan 2008

Realizacija 2008

IND re08/pl

IND re08/07

0.63

1.060

1.444

10

104

št.BOD doječe mame

.046

1.856

1.980

107

97

št. BOD neakutna
obravnava

7.847

9.95

9.394

101

10

SPEC. AMBULANTNA
DEJAVNOST

št.obiskov

GINEKOLOŠKI

število obiskov

DISPANZER

število količnikov

HEMODIALIZE

število dializ

16.745

število točk

176.58

174.81

171.414

98,35

97

.007.567

.08.760

.034.956

9,13

101

13.39

17.680

13.58

74,99

99

33.03

40.968

33.77

8,33

10

17.45

17.45

100

104

Tabela 2: Realizacija delovnega programa do ZZZS
DEJAVNOST

OBRAČUNSKA
ENOTA

HOSPITALNA
DEJAVNOST

št. SPP primerov

Realizacija 2007

Plan 2008

0.448

Realizacija 2008
0.877

IND re08/pl

1.98

IND re08/07
10

104

št.BOD doječe mame

1.35

98

1.136

1

9

št. BOD neakutna
obravnava

7.843

9.85

9.311

100

119

175.3

17.753

170.185

99

97

SPEC. AMBULANTNA
DEJAVNOST

št.obiskov

1.989.831

.190.30

.019.839

9

10

GINEKOLOŠKI

število obiskov

13.383

17.65

13.45

75

99

DISPANZER

število količnikov

33.180

40.933

33.676

8

101

HEMODIALIZE

število dializ

16.730

16.956

17.441

103

104

število točk

Na področju ambulantne dejavnosti je v obdobju osmih let opazi
ti trend naraščanja števila obiskov, kar je posledica prenosa dela
storitev iz hospital v ambulantno dejavnost. Med obiske štejemo
obravnavane paciente v specialističnih ambulantah, medtem, ko
se obiski v funkcionalni diagnostiki ne štejejo.V letu 008 se je v
primerjavi z letom poprej število obiskov znižalo za ,78%.

Slika 1: Poslovni izid po letih

Realizacija delovnega programa do ZZZS predstavlja 99,3 % ce
lotne realizacije delovnega programa v naši bolnišnici.

3 FINANČNI IZID
Leto 008 je bolnišnica zaključila s presežkom odhodkov nad pri
hodki v višini 17.336 €, kar znaša 0,04 % celotnega prihodka.
Tabela 3: Poslovni izid po letih
ELEMENTI

l.2004

l.2005

l.2006

l.2007

l.2008

PRIHODKI

31.373.607

33.417.640

38.017.119

41.35.996

48.743.85

ODHODKI

3.179.67

34.018.505

38.016.53

41.35.884

48.75.949

POSL.REZULTAT

805.660

600.865

596

11

17.336

GOSPODARNOST

97,50

98,3

100,00

100,00

100,04

DELEŽ DOB./IZG.V CP

,57

1,80

0,00

0,00

0,04
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Tabela 4: Finančni kazalniki poslovanja
Zap.št.

Naziv konta

2007

2008

Indeks

1

Kazalnik gospodarnosti

1,00

1,00

100,04

2

Delež amortizacije v celotnem pri
hodku

4,18

4,86

116,7

3

Stopnja odpisanosti opreme

0,76

0,74

97,14

4

Dnevi vezave zalog materiala

56

48

86,40

5

Delež terjatev v celotnem prihodku

3,36

5,47

16,77

Tabela 5: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2008
BESEDILO

real 2007

I.

PRIHODKI SKUPAJ

FN 2008
41.325.995

real 2008
43.327.735

IND re08/07
48.743.285

IND re08/07
117,95

112,50

A)

PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI

40.933.217

42.921.209

48.498.803

118,48

112,99

1.

PRIH. IZ JAVNE SLUŽBE

39.411.485

41.561.76

47.74.474

119,95

113,75

a)

Prihodki iz programa ZZZS

39.000.617

40.991.093

46.7.486

118,65

11,88

b

Drugi prihodki iz JS

410.868

570.183

1.001.989

43,87

175,73

2.

PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU

1.51.73

1.359.933

1.4.39

80,46

90,03

B)

PRIHODKI OD FINANCIRANJA

1.036

1.457

16.357

135,90

131,31

C)

IZREDNI PRIHODKI

41.469

49.91

99.667

41,8

39,88

D)

PREVREDNOST.POSLOVNI PRIHODKI

139.73

144.148

18.458

9,3

89,1

II.

ODHODKI SKUPAJ

41.325.884

43.327.735

48.725.948

117,91

112,46

A)

STROŠKI DELA

23.513.800

24.901.927

26.753.698

113,78

107,44

1.

OBRAČUNANE PLAČE

17.356.53

18.749.710

0.68.945

116,78

108,10

2.

DAJATVE NA PLAČE

3.50.161

3.4.80

3.676.19

104,43

107,40

3.

DRUGI STROŠKI DELA

.637.116

.79.415

.808.65

106,50

10,90

B)

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

15.698.632

16.248.083

18.783.624

119,65

115,61

1.

STROŠKI MATERIALA

11.616.974

1.03.568

14.43.443

14,4

10,03

a)

Stroški zdravstvenega materiala

9.101.663

9.40.1

11.519.3

16,56

1,8

b)

Ostali stroški materiala

.515.31

.603.347

.913.11

115,8

111,90

2.

STROŠKI STORITEV

4.081.658

4.4.515

4.351.18

106,60

103,00

C)

AMORTIZACIJA

1.78.51

1.788.740

.366.519

136,93

13,30

D)

DRUGI STROŠKI

E)

ODHODKI FINANCIRANJA

F)

IZREDNI ODHODKI

3.197

G)

PREVREDNOT.POSLOVNI ODHODKI

87.941

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

111

0

17.337

79.671

8.459

88.41

110,98

107,3

194.394

161.197

4.637

115,56

139,36

95.330

177.374

764,66

186,06

50.000

331.676

377,16

663,35

Prihodki

Odhodki

Celotni prihodki doseženi v letu 008 so znašali 48.743.85 € in
so bili za 17,95 % višji od doseženih v letu 007 in 1,50 % višji od
načrtovanih. Prihodki od poslovanja v strukturi prihodkov predstav
ljajo 99,05 %, prihodki od financiranja 0,03 %, izredni prihodki 0,58
% in prevrednotovalni prihodki 0,34 % glede na celotne prihodke
za leto 008. Finančni prihodki so znašali 16,357 € in predstavljajo
0,03 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih
obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev.

Vsi odhodki so v letu 007 znašali 48.75.948 € in so porasli glede
na preteklo leto za 17,91 %, v primerjavi s planom pa so porasli
za ,46 %. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 98,49 %, finančni
odhodki 0,37 %, izredni odhodki 0, % in prevrednotovalni od
hodki 0,1 % glede na celotne odhodke za leto 008.
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 008 znašali
18.783.65 € in so bili za 19,65 % višji od doseženih v letu 007 in

5
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Tabela 6: Stroški materiala
BESEDILO

real 2007

LEKARNIŠKI MATERIAL

FN 2008

real 2008

9.101.663

9.40.1

11.519.3

ŽIVILA

563.187

58.899

PORABA PISARNIŠKEGA MATERIALA

116.080

10.14

PORABA PRALNIH IN ČISTILNIH SRED.

STR

IND re08/FN

IND re08/07

3,64

1,8

16,56

644.83

1,3

110,6

114,50

16.74

0,6

105,10

108,78

79.754

8.546

93.548

0,19

113,33

117,30

PORABA VODE

144.839

149.909

13.75

0,7

88,4

91,33

POR.MAT.ZA VZDRŽ.IN NADOM.DELOV
TER OSTALEGA MATERIALA

513.569

541.13

609.661

1,5

11,65

118,71

ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN OS
TALEGA MATERIALA

05.06

1.39

195.619

0,40

9,17

95,40

PORABA ELEKTRIČNE ENER.

319.

330.395

391.039

0,80

118,35

1,50

PORABA KURIVA

511.736

519.976

648.101

1,33

14,64

16,65

STROKOVNA LITERATURA
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA

61.86

64.08

71.78

0,15

11,11

116,03

11.616.974

12.023.568

14.432.443

29,62

120,03

124,24

za 15,61 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša
38,55 %.

gije in zemeljskega plina je v primerjavi z letom 007 višja za
5,05 %

Stroški materiala so v celotni bolnišnici v letu 008 znašali
14.43.443 € in so bili za 4,4 % višji od doseženih v letu 007
in za 0,03 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhod
ke zavoda znaša 9,6 %.

oraba zemeljskega plina je bila v letu 008 manjša za 1,5% glede na
predhodno leto, kar gre pripisati dokaj ugodnim temperaturnim raz
meram v zadnjih treh mesecih leta 008, rekonstrukciji energetsko
varčnejše pralnice ter vračanju kondenzata, ki je bil izveden v mese
cu avgustu 008. Poraba je bila za 8,7% pod planirano vrednostjo.
Drugače pa je s ceno. Povprečna cena Sm3 zemeljskega plina je bila
v letu 006 0,380 €, v letu 007 0,370 €, v letu 008 pa 0,485 €, kar
pomeni povišanje cene glede na predhodno leto za 31%.

Poraba materiala:
V stroških porabe materiala največji delež v strukturi predstavlja
jo zdravila in ostali medicinsko potrošni material in sicer 3,64 %
celotnih odhodkov. V primerjavi s preteklim letom so porasli za
6,56 %, primerjavi s planiranim pa za ,8 %.
Stroški porabe zdravil in medicinsko potrošnega materiala so po
rasli iz več razlogov in sicer:
 povečanje ortopedskih operacij, ki so na primer
nosijo visoke stroške endoprotez in drugega
materiala za operacije, kar je razvidno tudi iz
dviga povprečne bolnišnične uteži SPP na 1,31
v letu 008 iz 1,4 v letu 007 (5,65 %),
 ureditve konsignacijskih skladišč,
 reorganizacija transfuziološke dejavnosti v
Sloveniji, to pomeni nabavo krvi iz Zavoda za
transfuzijsko medicino večji obseg opravljene
ga dela. (3 tisoč oziroma , % povišanje na
leto 007),
 višji obseg opravljenega dela v ABO, kot je bil
planiran in plačan s strani ZZZS za  %,
 povečanje števila porodov (za 9 %) in dializ (za 4 %) opravičuje
povišanje stroškov materiala za %.
Velik porast je pri porabi nadomestnih delov in sicer je bila po
trebna nepredvidena zamenjava RTG cevi (49,5 tisoč €), ter UZ
sonde (41,9 tisoč €). Poleg tega je večja poraba pralnih sredstev
(prenova in zaprtje pralnice v letu 007).
Energija (zemeljski plin, elektrika, voda): Drugi visoki porast
stroškov je iz naslova porabe energentov. Poraba električne ener
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Poraba električne energije v kWh je bila v letu 008 manjša za ,1%
glede na leto 007. Nižjo porabo je zaznati od maja do novembra.
Nižja poraba električne energije v poletnih mesecih je predvsem
Slika 2: Proizvodnja toplotne energije preko zemeljskega plina

posledica nedolgotrajnih visokih temperatur in ukrepom za nižjo
porabo, ki temelji predvsem na osveščanju zaposlenih o smotrni
rabi. Cena kWh električne energije se je dvignila iz povprečja 0,077
€ v letu 007 na 0,099 € v letu 008, kar pomeni 8,6% povečanje.
Strošek električne energije je bil v letu 008 zaradi 8,6% dviga
cene in nižje porabe večji za 6,8% v primerjavi z letom 007.
Na nivoju celotne bolnišnice se je poraba vode v letu 008 zmanj
šala za 7,%, kar je posledica investicije leta 007 v novo pralno

aktualno
Medicinske storitve

linijo in zmanjšanje porabe vode v letu 008 na bolnišničnih oddel
kih. Strošek vode se je zmanjšal za 8,7%, kar je posledica manjše

Medicinske storitve vključujejo stroške mikrobioloških in dru
gih laboratorijskih in zdravstvenih storitev, ki jih naša bolnišni
ca naroča pri drugih iz vajalcih (Zavod za zdravstveno varstvo,
Klinični center, Onkološki inštitut…). Poleg teh, pa so v letu
008 dodaten strošek še stroški za transfuziološke storitve, ki
jih po reorganizaciji transfuziološke dejavnosti za nas oprav
lja ZTM. Iz tega naslova smo imeli dodatno povečane stroške
za 314 tisoč €. V strukturi vseh odhodkov predstavljajo 3,67
%. Porast stroškov za zdravstvene in laboratorijske preiskave
je bil v letu 007 precejšen glede na leto 006 in sicer so se
povečali za storitve PTA, ki so jih za nas opravljali v SB Nova
Gorica ter stroški za preiskave za spremljanje bolnišničnih
okužb (sistematični odvzem brisov za MRSA).

Slika 3: Poraba električne energije

Vzdrževanje
porabe in ugodnejših faktorjev za obračun čiščenja odpadnih
voda. Povprečna cena m3 vode se je tako v letu 008 zmanjšala
za 1,7%, kar je rezultat uvajanja nove tehnologije v pralnici in
manjšega onesnaževanja odpadnih voda.
Tabela 7: Stroški porabe energije
besedilo
poraba vode

l.2005

€/m3
m3
poraba elektrike
€/kWh
kWh (v 1000)
poraba zem. plina
€/m
m3 (v 1000)

l.2006

l.2007

,48
63.311

,90
68.050

,36
6.489

0,075
3.311,33

0,059
3.86,90

0,077
4.84,89

0,30
1.58,54

0,38
1.317,05

0,37
1.36,93

Stroški storitev
Stroški storitev AOP 674 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu
008 znašali 4.351.18 € in so bili za 6,60 % višji od doseženih v
letu 007 in za 3,00% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne
odhodke zavoda znaša 8,93 %.

Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja so v letu 008
znašali 885.550 € ali 1,81 % vseh odhodkov. Največji delež
v tej skupini stroškov predstavlja vzdrževanje in ser visiranje
medicinskih aparatov, kar smo iz vajali v skladu s planom. Pri
sprotnem vzdrževanju stavb, pa so bila v skladu s finančnim
načr tom opravljena minimalna slikopleskarska dela in sanaci
ja sanitarij na internem oddelku.
l.2008
ind 08/07
V okviru investicijskega vzdrže
vanja so bila med večjimi deli v
,3
98,31
tem obdobju: obnova strehe na
57.984
9,79
stavbi kuhinje (31,5 tisoč €), sana
cija strehe nad dializo (1,7 €) ter
0,099
18,57
obnova dvigala v stavbi gineko
4.195,0
97,91
logije (50 tisoč €), priprav prosto
rov za enodnevno bolnišnico in
0,49
131,08
or topedski odsek (preselitev iz
1.341,77
98,45
travmatološkega odseka) v višini
105 tisoč €.
STROŠKI DELA so v letu 008 znašali 6.753.698 € in so bili
za 13,78 % višji od doseženih v letu 007 in za 7,44 % višji od
načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 54,91 %.

Tabela 8: Stroški storitev
BESEDILO
POŠTNE IN TELEFONSKE STORITVE

real 2007
89.843

FN 2008

real 2008

17.445

130.807

STR

IND re08/FN
0,7

10,64

IND re08/07
145,60

STOR. ZA PREVOZ BOLNIKOV, KRVI

63.61

64.865

55.891

0,11

86,16

87,86

STOR. ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE

69.546

565.77

664.533

1,36

117,46

105,56

STOR.ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEV.

50.31

316.800

1.017

0,45

69,77

439,1

POVRAČILA V ZVEZI Z IZOB.

471.904

388.41

438.957

0,90

113,01

93,0

LABORAT.IN ZDR. STORITVE

1.515.370

1.837.683

1.970.49

4,04

107,

130,03

943.499

611.337

485.580

1,00

79,43

51,47

67.31

69.584

104.61

0,1

149,83

155,08

109.465

13.96

15.77

0,6

101,97

114,86

PROIZVODNE IN NEPRO.STORITVE
STORITVE ZA VARSTVO OKOLJA
STORITVE RAČUNALNIŠTVA
OSTALI STROŠKI STORITEV. POR.MATERIALA
STROŠKI STORITEV

140.866

119.31

153.980

0,3

19,06

109,31

4.081.658

4.224.515

4.351.182

8,93

103,00

106,60
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Tabela 9: Stroški dela
vrsta izplačila

LETO 2007

PLAN 2008

BRUTO PLAČE

17.356.53

NETO PLAČE

11.16.831

LETO 2008

18.749.710

IND 08/07

IND 08/PL

0.68.945

116,78

108,10

1.91.980

115,0

PRISPEVKI OD PLAČ

3.99.150

3.4.80

3.676.19

93,56

107,40

OSTALI STROŠKI DELA

.8.17

.79.415

.808.65

16,05

10,90

98

980

1.008

10,65

10,86

1.473

1.594

1.676

113,77

105,10

1.068

11,58

POVP. ŠT. DEL. IZ DEL.UR
BRUTO PLAČA NA DEL.IZ UR
NETO PLAČA NA DEL.IZ UR

949

PRISP.OD PLAČ NA DEL.IZ UR

333

91

304

91,15

104,4

SP NA DELAVCA IZ UR

189

3

3

1,80

100,04

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 008
je znašalo 1.008 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 007
povečalo za 6 zaposlenih oz. za ,65 %.

4. KADRI

STROŠKI AMORTIZACIJE so v letu 008 znašali .366.519 € in so
bili za 36,93 % višji od doseženih v letu 007 in za 3,30 % višji
od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih
znaša 4,86 %.

V povprečju je bilo v letu 008 zaposlenih 996 delavcev. Na dan
31.1.008 je bilo skupno zaposlenih 1003 delavcev. Za določen
čas je bilo 19 delavcev, od tega 6 pripravnikov in 14 zdravni
kov sekundarijev. Glede na leto 007 je porast kadra za 1,51
%, kar pomeni 15 delavcev več kot je bilo zaposlenih na dan
31.1.007.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku
.95.430 €:
 del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša .366.519 €
(končni rezultat skupine 46), del amortizacije, ki je bil knjižen
v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 0
€ (podskupina 980) in del amortizacije v breme sredstev pre
jetih donacij znaša 66.775 € (podskupina 9).
Oprema z vrednostjo pod 500 € je bila odpisana 100 % ob preno
su v uporabo v znesku 133.778 €, kar predstavlja 5,65 % v celotni
amortizaciji.

V strukturi kadra ni prišlo do bistvenih sprememb. Razlika se
kaže v zmanjšanju zaposlenih z stopnjo VIII, kar je posledica od
hoda osmih zdravnikov specialistov. Povečanje zaposlenih pa
je vidno na stopnji VII zaradi spremembe v razporeditvi kadra
z doseženo višje šolsko izobrazbo na delovna mesta z visoko
šolsko izobrazbo in zaradi izboljševanja kadrovske strukture v
korist DMS.

Tabela 10: Pregled zaposlenih po proﬁlih v letu 2008
Proﬁl

stanje 31.12.07

stanje 31.12.08

delavci iz ur 2008

zdravniki specialisti

96

90

103,57

zdravniki specializanti in sekundariji

3

34

35,78

magistri farmacije, laboratorijski inženirji
laboratorijski inženirji in biologi
klinični psiholog
dipl.med.ses., babica, inštrumentarka
ﬁzioterapevt
radiološki inženirji
SMS/ZT, babice, mavčarji
farmac.tehnik, laboratorijksi tehnik

4

5

5,0

16

17

15,97

1

1

1,00

15

139

15,08

13

14

10,67

15

17

19,44

339

338

331,94

3

1

5,65

operacijska strežnica, bolničarji



1

19,6

zdravstvena admin.

60

59

53,87

SKUPAJ zdravstveni delavci

746

756

774,43

nezdravstveni delavci

4

47

34,19

skupaj

988

1003

1.008,62
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Tabela 11: Struktura kadra po stopnji strokovne izobrazbe v letu 2008
št. del.2007

struktura

št. del.2008

struktura

IND08/07

VIII

99

9,87

91

9,07

91,9

VII

10

0,94

53

5,

10,48

VI

9

,89

8

0,80

7,59

V

458

45,66

455

45,36

99,34

IV

40

3,99

4

4,19

105,00

III

15

15,15

154

15,35

101,3

Skupaj

988

98,50

1003

100,00

101,52

Slika 4: Struktura kadra po stopnjah izobrazbe v letu 2008

Tabela 13: Število zaposlenih za določen in nedoločen čas
Zaposleni

2007

str

2008

str

IND08/07

nedoločen čas

865

87,55

860

85,74

99,4

določen čas

113

11,44

19

1,86

114,16

sekundariji
Skupaj

10

1,01

14

1,40

140,00

988

100,00

1.003

100,00

101,52

Na dan 31.1.008 imamo večje število
zaposlenih za določen čas. Povečalo se je
število sekundarijev za 4 zaposlene, večje
pa je tudi število zaposlenih, ki opravljajo
pripravništvo in sicer je bilo 31.1.008 za
poslenih 6 pripravnikov.
Fluktuacija v letu 2008
V letu 008 je bila največja negativna
ﬂuktuacija pri zdravnikih specialistih, kar

pomeni za opravljanje zdravstvene dejav
nosti v bolnišnici velike težave. Vzroki za
odhod so naslednji: 4  upokojitev, 3 zapo
slitev v drugem zavodu, 1 – smrt.. Odhode
zdravnikov skušamo nadomestiti z novimi,
z objavo razpisov prostih delovnih mest
v vseh možnih medijih v letu 008 smo 3
krat objavili potrebo po 13 zdravnikih spe
cialistih različnih specialnosti, vendar se na
razpis ni prijavil noben kandidat.
Velika ﬂuktuacija se kaže tudi pri zdravni

kih specializantih ZZ, ker so zaposleni v
zavodih v skladu s kroženjem na speciali
zaciji. Poleg tega je več ﬂuktuacije še pri
srednjih zdravstvenih tehnik, ki pridejo v
bolnišnico na pripravništvo.
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Tabela 14: Odhodi in prihodi kadra v letu 2008
Proﬁl

prihodi 08

zdravniki specialisti

5 INVESTICIJE
odhodi 08



8

zdravnik specializanti ZZ

14

1

zdravniki sekundariji

16

5

zdravnik

1

mag.farmacije



univ.biol.v lab

1

dipl.inž.lab.biokem.
dipl.med.ses.

1
14

dipl.babica

1

5

1
3

višji ﬁzioterapevt

1
3

dipl.inž.radiol



inž.farm,.kem.

1
1

SMS/ZT

38

33

Uprava(spl.kad.sl., vratarji,
dipl.san.inž., DMS , univ.
dipl.soc.del.),nab.sl.

3



ekonomska služba, inform.

1

1

kuhinja

4

1

pralnica

1



zdravstvena admin.

7

8

sl.za čišč.transp.kur.d.
VSE SKUPAJ
zdravniki dopolnilno delo

V letu 008 so bila porabljena vsa načrtovana amortizacijska sreds
tva. Med večjimi vzdrževalnimi deli so bila realizirana naslednja
dela:
•

višja med.ses.
dipl ﬁzioterapevt

Nabava aparatur in izvedene investicije so potekale v skladu s
sprejetim Finančnim načrtom. Največja investicija v letu 008 je
bila posodobitev in zamenjava 11 let starega CT aparata, s katerim
smo pridobili visoko tehnološko moderno napravo za radiološko
diagnostiko. Poleg tega smo med večjimi nabavami opreme naba
vili nov RTG aparat in bolniške postelje za intenzivno terapijo.

9

6

119

100

3

7

•
•
•
•
•
•
•

montaža dvigala v stavbi in
ternega oddelka,
montaža klime v kuhinji,
dokončanje prenove pralni
ce in nove pralne linije,
obnova kopalnic v kirurški
stavbi.
Obnova dvigala v stavbi gine
kologije
Sanacija strehe nad dializo
Obnova strehe na stavbi ku
hinje
Priprava prostorov za prese
litev ortopedskega odseka
in enodnevne bolnišnice na
kirurškem oddelku.

Mira Retelj, direktorica

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI
POSLOVANJA SPLOŠNE BOLNIŠNICE
NOVO MESTO V LETU 2009
Svet Splošne bolnišnice Novo mesto je na
seji dne 30. 3. 2009 ob sprejemu Finančnega načrta za leto 2009 sprejel program Ukrepov za zagotavljanje uspešnosti poslovanja
v letu 2009.
Splošna bolnišnica Novo mesto je dne 30.3.009 podpisala po
godbo za izvajanje programa do ZZZS, ki je v primerjavi z realiza
cijo programa in plačilom pogodbenih storitev v letu 008 precej
slabša. Prihodki so predvideni v višini 46.757.533 € in pomenijo
zmanjšanje na leto 008 za 4,1 %, v višini 1.950.056 €.
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Tabela 1: Vrednost bolnišničnega programa po pogodbah leta 2008 in 2009
PROGRAM
Akutna bolnišnica

do 31.03.09

od 01.04.09

Razlika 0908

35.464.48

33.198.18

.66.46

1.081.671

1.065.75

16.396

36.691

43.61

6.91

8.76.136

8.577.89

301.693

165.378

175.6

10.44

Dializa

3.683.85

3.697.013

13.78

Skupaj

48.707.589

46.757.533

1.950.056

Neakutna bolnišnica
Spremljevalci + mame
Specialistične ambulante
Primarna dejavnost

Pri vseh programih se vrednost znižuje za
2,5 %, kar naj bi pomenilo prihranek ZZZS,
ki mora biti za ZZZS v višini 4,5 milijona €,
kar za našo bolnišnico pomeni 964.300 €.
V segmentu akutne bolnišnične obravnave
se pogodba zmanjšuje še za 0 % prospek
tivnih primerov in sicer 38 operacij endo
proteze kolka, 88 operacij kil, 14 operacij
ožiljakrčne žile in 63 operacij karpalnega
kanala, kar skupaj pomeni zmanjšanje
prihodkov za 490.07 €. Minus na ABO pri
naša tudi prenos 90 % operacij katarakte
(748.080 €) na specialistično ambulantno
dejavnost in nižanje cene SPP zaradi prece
njenosti v letu 008 – 63.794 €.
Ukrepi in naloge za zagotavljanje uspešnosti poslovanja v letu 2009

Izvajanje programa
zdravstvenih
storitev in ﬁnanciranje
Program, ki je dogovorjen z ZZZS je potreb
no v celoti realizirati. Zato so vodstvo bol
nišnice in predstojniki oddelkov ter vodje
služb dolžni tekoče spremljati realizacijo
opravljenega programa in v primeru odsto
panj predlagati ukrepe v obliki sprememb
v organizaciji dela, razporejanju kadrov,
spremembe ordinacijskih časov in druge
spremembe.

zahtevajo dosledno spoštovanje pravic za
varovanih oseb in doslednejše spoštovanje
pravil, ki jih predpisuje ZZZS, doslednejše
spoštovanje ordinacijskega časa in pogod
beno dogovorjenih čakalnih dob.
Odgovorni: nosilci dejavnosti, predstoj
niki oddelkov
90 % operacij katarakte se od 1.4.009
dalje izvajajo kot specialistično ambulant
na storitev, zato se mora izdelati klinična
pot, ki bo zmanjšala stroške obravnave za
ta poseg.
Odgovorna: predstojnica očesnega
oddelka.

Organizacija dela in
racionalna izraba
delovnega časa
Od vseh zaposlenih se zahteva, da svojo
prisotnost na delu evidentirajo z registra
cijsko uro.
Z nakupom programa za razporejanje de
lavcev na delovne obveznosti bo izdelan
natančen program zasedenosti delovnih
mest, ki bo upošteval tudi delovne obre
menitve v določenem časovnem obdobju.
Tako bo dana možnost večjega pregleda
nad potrebami po delavcih, zasedenostjo
delovnih mest in razporejanjem kadra.
Mnenja smo, da bi se z boljšo organizaci
jo dela lahko zmanjšalo število nadur, ne
pa število izvajalcev.
Odgovorni: vodstvo bolnišnice, pred
stojniki oddelkov in glavne medicinske
sestre oddelkov ter vodje služb.
Nova organizacijska shema bolnišnice, ki
predvideva večje povezovanje oddelkov
v internističnih in kirurških strokah, naj se
izdela do 1.5.009.
Odgovorni: vodstvo bolnišnice

Usmerijo se aktivnosti v še nadaljnje skraj
ševanje ležalnih dob, oziroma se izdelajo
klinične poti za obravnavo primerov v
dnevni bolnišnici.

Do 1.5.009 se organizira oddelek za po
daljšano bolnišnično zdravljenje.

Odgovorni: vodstvo bolnišnice, pred
stojniki oddelkov, glavne medicinske
sestre

Dežurna služba se organizira med tednom
od 1. do 7. ure, ob sobotah in nedeljah
pa od 15. – 7. ure. Sprejme se spremembe
Pravilnika o delovnem času v Splošni bol
nišnici Novo mesto.

V kolikor bo MZ izpolnilo naša pričakova
nja, da iz državnega proračuna zagotovi po
krivanje izgub iz preteklih let, bodo stroški
poslovanja bolnišnice na letni ravni manjši
za cca 200.000 €.

Odgovorni: vodstvo bolnišnice

Odgovorni: vodstvo bolnišnice
Analiza absentizma in sprejem ukrepov za
zmanjšanje odsotnosti z dela.

Splošna bolnišnica se bo prijavila na nacio
nalni razpis za izvajanje programa prospek
tivnih primerov (iz kvote 0 % odvzetih pro
gramov). Tako bi lahko pridobili nazaj vsaj
500.000 € prihodka.
S 1.4.009 morajo biti urejeni seznami ča
kajočih in čakalne vrste za operacije, po
sege in specialistične preglede. Ponovno
uvedene pogodbene kazni od zaposlenih
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Nosilec: Strokovni sodelavec za VPD

sporoča vodstvu bolnišnice.

Izobraževanje in strokovno izpopolnjeva
nje v tujini se odobri zaposlenim, ki aktivno
sodelujejo na kongresih, seminarjih, sreča
njih, ostalim pa le izjemoma, na priporočilo
predstojnika oddelka.

V smeri večje preglednosti porabe mate
riala na pacienta se nadaljuje s projektom
spremljanja porabe na pacienta in vodenja
ezdravstvenega kartona.

Za izobraževanje in usposabljanje kadra za
zdravstveno nego, se čim več programov
realizira v organizaciji Splošne bolnišnice
Novo mesto.
Odgovorni: Vodstvo bolnišnice, pred
stojniki oddelkov, glavne medicinske
sestre in vodje služb

Materialni stroški,
stroški storitev in
drugi stroški
Plan porabe zdravil in medicinsko potro
šnega materiala se po vseh stroškovnih
mestih zniža za 5 %. Predstojniki in glav
ne medicinske sestre so dolžni ob vsaki na
bavi spremljati tudi vrednostno nabavo in
porabo. Predstojnica lekarne oziroma dru
ga od nje pooblaščena oseba odstopanja

Stroški storitev in dragih laboratorijskih
preiskav zunanjih izvajalcev se skrbno načr
tujejo. Predvsem za mikrobiološke preiska
ve, stroške krvi in storitve v specialistično
ambulantni dejavnosti, kjer imamo veliko
preseganje plana.
Nosilci: odgovorni nosilci dejavnosti
in predstojniki oddelkov.

Nosilec: predstojnica laboratorija in
predstojniki oddelkov

Nosilec: Vodja tehnično vzdrževalne
službe, vodja nabavne službe

Storitve bolnišnične prehrane

Projekcija prihrankov predlaganih
ukrepov

Skrajševanje ležalne dobe mora imeti vpliv
tudi na stroške bolnišnične prehrane. Zato
se pripravi ukrepe, ki bodo pomenili zniža
nje stroškov za 5 %.




Plan znižanja

Pokrivanje izgub  izboljšanje lik vidnosti s stra
ni MZ znižanje stroškov ﬁnanciranja

49.637
4,99

5%

55.88

0%

569.549

0%

Sprememba dežurne službe
poraba zdravil in MPM
mikrobiološke preiskave
stroški krvi

Zagotavljanje uspešnosti poslovanja Splo
šne bolnišnice Novo mesto je izziv, h kate
remu moramo pristopiti z zavedanjem ne
nehnega spreminjanja
in prilagajanja potrebam
uporabnikov ter optimi
zaciji dela. Cilj je, zago
tavljati zdravstvene stori
tve na sekundarni ravni
500.000
tistim uporabnikom, ki
jih najbolj potrebujejo,
Real. Ukrepa
ob danih omejitvah.

00.000

90% katarakt na ambulantni način

izobraževanje v tujini

Nosilec: Vodja pralnice, predstojniki
oddelkov, glavne medicinske sestre

Izdela se informacijska podpora naročanju
in spremljanju procesa nabave od naroč
nika (oddelka) do nabavne in tehnične
službe.

Real. 2008

Znižanje nadur ﬁnančno

Proste kapacitete pralnice se tržijo pri zu
nanjih kupcih.

Glede na visok porast stroškov za laborato
rijsko dejavnost znotraj bolnišnice, se pri
pravi ukrepe za znižanje stroškov v višini
najmanj za 5 %.

prijava na razpis izvajanja P.p.

Znižanje nadur  ure

Skrajševanja ležalne dobe in obravnave več
jega števila bolnikov v enodnevni obravna
vi in specialistično ambulantni obravnavi,
bi moralo prispevati k racionalizaciji vsaj 5
% stroškov pralnice.

Naročanje popravil za vzdrževanje in naba
va splošnega potrošnega materiala

Prihodki

skrajšanje ležalne dobe ABO

Perilo

Laboratorijske storitve

Tabela 2: Projekcija prihrankov sprejetih ukrepov

Prihranki

Nosilec: Vodja prehrane in vodstvo
bolnišnice.

100.000
113.910
111.000

73.58

0%

54.65

11.519.3

5%

575.966

40.09

,5%

10.505

439.300

5%

1.965

laboratorijske storitve

.074.77

5%

103.739

kuhinja

1.760.445

5%

88.0

795.797

5%

39.790

racionalna raba perila
Skupaj planirani prihranki

1

1.969.185

Temeljnega pomena
za uspešno realizacijo
zastavljenih ukrepov in
aktivnosti je usklajeno in
koordinirano delovanje
vseh izvajalcev v Splošni
bolnišnici Novo mesto.

aktualno
Josip Smodej, strokovni direktor

STROKOVNO POROČILO
1. UVOD
Redni delovni program Splošne bolni
šnice Novo mesto je bil v letu 008 v
hospitalnem delu realiziran v celoti, na
delu ambulantne dejavnosti pa v višini
9,13% točk in 98,35% obiskov. V pri
merjavi z letom 007 se je redni delovni
program povečal za 3,98 %. V letu 008
ni bilo dodatnega programa. V obsegu
dodatnega programa iz leta 006 in 007
se je povečal redni program za leto 008.
Ministrstvo za zdravje od leta 006 za

gotavlja dodatna sredstva ter omogoča
skrajševanje nesprejemljivih in neurav
noteženih čakalnih dob. Povečanje red
nega programa omogoča nadaljevanje
politike večje dostopnosti.
Realizacija povečanega rednega progra
ma je potekala v rednem delovnem ča
su in v popoldanskem času z dodatnim
plačilom iz vajalcem. Splošna bolnišnica
Novo mesto se podobno kot druge bol
nišnice v Sloveniji sooča s problemom
nezadostnega števila zdravnikov. Pode
ljevanje koncesij v preteklem obdob
ju z namenom zagotavljanja večje
dostopnosti zdravstvenih storitev ter
zmanjševanja monopolnega položaja
zdravstvenih zavodov je omogočilo
zdravnikom zaposlitve za krajši delov
ni čas v javnem zavodu in opravljanje
koncesionarske dejavnosti. Posledi
ce se kažejo v nezmožnosti javne
ga zavoda, da zagotovi zadostno
število zdravnikov na posameznih
oddelkih. Splošna bolnišnica Novo
mesto se sooča tudi s problemom
oziroma veliko verjetnostjo ukini
tve posameznih oddelkov.
Navedeno zahteva reorganizacijo
zdravstvene dejavnosti na nivoju
države, usmerjeno predvsem v ra
cionalizacijo in koncentracijo po
sameznih storitev in dejavnosti.
Razmere v zdravstvu zahtevajo
jasno strategijo in prilagajanje
spremembam. Organiziranost

zdravstvene dejavnosti je žal še vedno
odvisna od vsakokratne oblasti. Rezultat
tega je, da se organiziranost ne spremi
nja in ne prilagaja realnim potrebam in
predvsem realnim možnostim. Iz vajalci
pogrešamo »krovno telo«, ki bi začr talo
dolgoročno strategijo raz voja in jo iz vaja
lo ter nadziralo neodvisno od političnih
sprememb. Žal številne začr tane politike
v samostojni Sloveniji niso bile realizira
ne, o njihovi pravilnosti pa glede na ne
realizacijo tudi ne moremo soditi.

2. REALIZACIJA DELOVNEGA
PROGRAMA
V letu 008 je bil delovni program v bol
nišnici realiziran na 369 posteljah. Pov
prečna zasedenost postelj je bila 89,6%
kar pomeni, da je bilo na dan povprečno
zasedenih 331 postelj. Povprečna ležal
na doba v letu 008 je bila 5,4 dneva in
je za 1,09 % krajša v primerjavi z letom
007, kar je posledica večjega preusmir
janja pacientov v enodnevno obravnavo
kot v letu 007 ter večjega obsega dela na
programih operacij karpalnega kanala in
ar troskopskih operacij kolena in gležnja.
Delovni program je bil realiziran v plani
rani višini v akutni in neakutni bolnišnič
ni obravnavi in v dializni dejavnosti, v
specialističnih ambulantah in ginekološ
kem dispanzerju pa planirani program
ni bil realiziran. Realizacijo prikazuje ta
bela .1.:
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Tabela 2.1: Realizacija delovnega programa v letu 2008, primerjalno z letom 2005, 2006 in 2007
DELOVNI PROGRAM
1
SPP PRIMERI V HOSPITALU
* ZZZS
* Ostali
SPP PRIMERI V ENOD.
BOLNIŠNICI
* ZZZS

Realizacija
2005

Realizacija
2006



3

* ZZZS
* Ostali
SPEC.AMB. OBISKI
* ZZZS
* Ostali
OBISKI V GINEKOLOŠKEM DISP.
* ZZZS
* Ostali
NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA
OBRAVNAVA
* ZZZS

* ZZZS

4

PLAN 2008

5

IND (5:4)

6

IND (5:6)

7

8

14.182

16.715

17.295

16.072

103

108

14.984

14.045

16.555

17.165

15.911

104

108

11

137

160

130

161

81

81

4.137

3.771

3.908

4.149

4.988

106

83

4.16

3.754

3.893

4.133

4.966

106

83

11

17

15

16



107

73

2.053.451

1.896.729

2.007.567

2.034.956

2.208.760

101

92

1.953.53

1.881.989

1.989.831

.019.839

.190.30

10

9

99.98

14.740

17.736

15.117

18.458

85

8

169.158

177.038

176.582

171.414

174.281

97

98

167.94

175.80

175.3

170.185

17.753

97

99

1.16

1.36

1.350

1.9

1.58

91

80

14.716

14.240

13.392

13.258

17.680

99

75

14.606

14.0

13.383

13.45

17.65

99

75

110

38

9

13

8

144

46

7.667

7.445

7.847

9.394

9.295

120

101

7.638

7.436

7.843

9.311

9.85

119

100

* Ostali
DIALIZA

Realizacija
2008

15.105

* Ostali
SPEC.AMB. TOČKE

Realizacija
2007

9

9

4

83

10

.075

830

18.122

17.279

16.745

17.452

17.452

104

100

18.114

17.79

16.730

17.441

17.45

104

100

8

0

15

11

0

0

0

* Ostali

V akutni bolnišnični dejavnosti je bilo
skupno realiziranih 384 SPP nad planom,
kar predstavlja realizacijo plana bolni
šničnih primerov v višini 103%.

Graf 2.1.: Realizacija SPP primerov v akutni bolnišnični obravnavi v letih 20062008

V enodnevni bolnišnici je bilo realizira
nih 4.149 SPP, oziroma 839SPP manj od
planiranih, kar predstavlja realizacijo pla
na v višini 83%.
Graf .1. prikazuje obravnavo odpušče
nih pacientov oz. SPP primerov iz akut
ne bolnišnične obravnave v letih 006
008.
V ok viru rednega programa je bil v letu
008 iz veden program tako imenovanih
prospektivnih primerov, to je program
operacij z daljšo čakalno dobo, katere
ga spremlja ZZZS posebej. V primeru,
da program prospektivnih primerov ni
realiziran v celoti, še zmanjšuje realizaci
ja delovnega programa na nivoju celotne
obravnave. Program je bil pri večini ope
racij realiziran v celoti, razen pri operaci
jah sive mrene, or topedskih operacijah
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rame, operacijah kile ter PTA preiskavah.
V strukturi SPP primerov predstavlja pro
gram prospektivnih primerov 39,1%.

Realizacija programa prospektivnih pri
merov je prikazana v tabeli ..

aktualno
Tabela 2.2: Prikaz realizacije programa prospektivnih primerov v akutni bolnišnici v letu 2008

NAZIV PROGRAMA

PLAN

PLAN

Realizacija

Realizacija

IND

2008

2008

2008

2008

08/plan

število primerov

število uteži

število primerov

število uteži

število prim.

Operacije sive mrene

1.90

658,03

1303

664,53

101

Operacije ušes, nosu, ust in grla

1.084

80,35

111

89,54

103

Operacije na ožiljuarterije in vene

3

501,75

50

56,5

11

Operacije na ožilju  arterije in vene

633

531,7

633

531,7

100

Angiograﬁje

78

05,7

337

49,38

11

Operacije kile

474

398,16

496

416,64

105

Operacije žolčnih kamnov

43

545,99

438

565,0

103

Endoproteza kolka

188

851,5

33

1057,8

14

Endoproteza kolena

106

509,86

136

654,16

18

Or topedske operacije rame

13

156,49

143

170,17

109

Ar troskopija

489

88,51

351

07,09

7

Operacije karpalnega kanala

314

147,58

305

143,35

97

87

107,88

97

10,8

111

130

80,60

147

91,14

113

Porod

1.036

94,76

138

116,58

119

Splav

40

0,00

510

04

11

Lažji posegi ženskega reprodik tivnega sisteme

659

89,96

570

50,8

86

54

69,66

46

59,34

85

8.020

7.088,26

8.390,00

7.955,84

105

Benigne hiperplazije prostate  BHP
Odstranitev osteosintetskega materiala

Operacija ženske stresne inkontinence
S K U P A J prospekt. primeri
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Tabela 2.3: Prikaz realizacije rednega programa v akutni bolnišnični obravnavi, enodnevni bolnišnični obravnavi ter neakutni bolnišnični
obravnavi v letu 2008
Dejavnost

REALIZACIJA
SPP AKUTNA
BOLNIŠNIČNA
OBRAVNAVA 2008

REALIZACIJA
SPP ENODNEVNA
BOLNIŠNIČNA O
BRAVNAVA 2008

REALIZACIJA SPP
SKUPAJ 2008

REALIZACIJA V
DNEVNI BOLNIŠNICI
V % 2008

REALIZACIJA BOD
NEAKUTNA
BOLNIŠNIČNA
OBRAVNAVA 2008

KRG

7.11

1.368

8.579

15,95

1.815

GIN

.373

837

3.10

6,07

10

ORL

1.059

17

1.186

10,71

38

OKU

613

1.101

1.714

64,24

230

11.256

3.433

14.689

23,37

2.293

INT

.315

681

.996

,73

3.4

PLJ

691

691

0,00

935

NEV

865

865

0,00

1.56

INF

515

550

6,36

707

DER

155

155

0,00

585

5.257

13,62

7.013

1.498

0,00

88

21.444

19,35

9.394

Kirurške stroke skupaj

Internistične stroke skupaj

35

4.541

OTR

716

1.498

SKUPAJ

17.295

4.149

Z razvojem neinvazivnih kirurških metod zdravljenja so se skozi leta ustvarili pogoji za izvedbo akutnih bolnišničnih obravnav v enod
nevni bolnišnici. V letih 00 – 008 ugotavljamo ugoden trend, oz. naraščanje obsega dela v enodnevni bolnišnici (Tabela .4.)
Tabela 2.4.: Realizacija programa primerjava 2002 – 2008 ter % rasti glede na začetno leto 2002
2002
Akutna bolnišnična obravnava
Enodnevna bolnišnica
Ambulantni obiski

2003

2004

2005

2006

2007

2008

17.989

15.88

15.053

15.105

16.18

16.715

17.149

1.78

3.405

3.78

4.137

3.771

3.908

4.149

151.621

170.432

167.884

169.158

177.038

189.974

184.672

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Akutna bolnišnična obravnava

100

88

84

84

90

93

95

Enodnevna bolnišnica

100

66

96

34

95

306

35

Ambulantni obiski

100

112

111

112

117

125

122

V primere v enodnevni bolnišnici so vštete vse operacije in postopki zdravljenja, v skladu s priporočili ZZZS in MZ in stališči RSKjev
posameznih strok. V enodnevni obravnavi se izvajajo naslednje storitve:
Kirurgija:
 dupytrenova kontraktura,
 utesnitev karpalnega kanala,
 circumcizija,
 frenulotomija,
 nezahtevne ekscizije kože in podkožja (kožne spremembe),
 op. papilomov uretre in mehurja,
 retrogradni pyelogram
 cistoskopija,
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odstranjevanje izrastlin v različnih regijah kože,
opazovanje kirurškega bolnika
artroskopije
ingvinalne kile (če ni kontraindikacije)
diagnostika nejasne bolečine v trebuhu,
terapija z Zoladexom,
terapija z Ilomedinom,

aktualno
Ginekologija:
 ekscizija cerviksa (diagnostična, terapevtska),
 odstranitev polipov,
 diagnostična in terapetska histereskopija,
 histerosalpingografija (HSG),
 odstranitev kondilomov,
 manjši posegi na vulvi (incizija, ekscizija)
 LLETZ,
 Abortus;
 abrazija.
Interna:
 transfuzije koncentriranih eritrocitov in trombocitov
 terapija z bifosfonati pri plazmocitomu in metastazah
 terapija z imunoglobulini
 elektrokonverzije
 terapija z Venoferjem
 kolonoskopije
ORL:
 mukotomija
Okulistika:
 operacija sive mrene

Tabela 2.5.: Ležalna doba bolnišnice v primerjavi s slovenskim
povprečjem
ODDELEK

povp.SLO *

2005

2006

2007

2008

KRG

5,65

4,37

4,

4,68

4,78

INT

7,34

7,81

8,

8,41

8,39

GIN

3,5

3,38

3,19

3,51

3,5

PLJ

7,34

9,45

10,37

9,95

7,3

OTR

3,64

,9

3,9

3,8

4,37

DER

8,68

9,

10,84

7,13

5,98

INF

6,56

8,47

8,71

8,49

7,87

ORL

4,1

3,07

,99

,78

3,05

OKU

,54

1,44

1,51

1,1

1,53

NEV

1,55

9,3

8,97

7,98

7,01

5,61

5,13

5,

5,48

5,4

Bolnišnica

Število obiskov pacientov v specialističnih ambulantah se primer
jalno v letih 005 – 007 povečuje, kar je posledica drugačne
organiziranosti hospitalnega dela bolnišnice (graf .3.).
Graf 2.3: Realizacija obiskov v specialističnih ambulantah

Gibanje prenosa storitev iz akutne bolnišnice v enodnevno bolni
šnico in v specialistične ambulante v letih 00 – 008 je razvidno
iz grafa ..
Graf 2.2.: Prenos realizacije iz akutne bolnišnice v enodnevno bolni
šnico in specialistične ambulante v letih 20022008

Povprečna ležalna doba od leta 005 narašča, kar je posledica
obravnave pacientov v neakutni bolnišnici ter večjega obsega
dela na programih zahtevnejših operacij (endoproteza kolkov
in kolen, ter zahtevne žilne operacije), kjer je ležalna doba 7 dni
ali več.
Ležalna doba je razvidna iz tabele .5:
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Tabela 2.6.: Primerjalni pregled čakalnih dob za posamezne operacije na dan 31.12 za leta 2006, 2007 in 2008
Operacija

Število čaka
jočih na dan
31.12.2006

Čakalna
doba 2007,
na dan
31.12.2006 v
mesecih

Število čaka
jočih na dan
31.12.2008

Čakalna
doba 2008,
na dan
31.12.2008 v
mesecih

kila

111

3

117

žolč

31

1

8



67



0

50



7

3

1

10

403

1

743

13

78

13

0

39

TEP.kolena

18

op.rame

13

1

153

9

9

6

3

139

1

33

3

8

3

0

5

TEP kolka

1

3

110

7

178

11

4

68

katarak te

93

1

100

1

91

1

0

9

CT

76

1

145

1

64

3



119

ORL

8



94

4

314

4

0

0

angiografije

17

1

17

1

0

0

1

17

varice

Organizacijska struktura dela v bolnišni
ci (akutna bolnišnica, akutna enodnevna
bolnišnica, neakutna bolnišnična obravna
va, specialistična ambulantna obravnava)
prinaša racionalizacijo dela, je pacientu
prijaznejša oblika zdravljenja, na daljši
rok povečuje dostopnost do zdravstvenih
storitev ter dolgoročno prinaša pozitivni
ekonomski učinek. Zahteva pa stroge po
goje upoštevanja protokolov, dogovorov,
pravil ter dogovorjenih programov in ordi
nacijskih časov.
V letu 008 na področju čakalnih dob ni
smo imeli bistvenih odstopanj od predpisa
nih čakalnih dob iz pogodbe z ZZZS.

3. POROČILO
KOMISIJ
3.1. KOMISIJA ZA
STROKOVNI NADZOR
V letu 008 je Komisija za interni strokovni
nadzor SB Novo mesto v sestavi dveh čla
nov: Aleš Pišek, dr. med., spec.ginekolog
in porodničar in Tatjana Pavlin, dr. med.,
spec.pediatrinja ter Anica Berginc Dolen
šek, dr. med,spec. infektolog, predsednica
komisije, pregledala skupno 40 popisov
bolezni odpuščenih bolnikov z določeno
boleznijo ali bolezenskim stanjem in dala
odgovor na sledeča vprašanja:
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Število čaka
jočih na dan
31.12.2007

Čakalna doba
2007, na dan
31.12.2007 v
mesecih

1. Koliko popisov odpuščenih ali umrlih
bolnikov z določeno boleznijo ali bole
zenskim stanjem med pregledanimi ni
bilo zaključenih?
. Koliko popisov odpuščenih ali umrlih
bolnikov z določeno boleznijo ali bole
zenskim stanjem med pregledanimi je
bilo pomankljivih?
3. Ali so bili odpuščeni ali umrli bolniki
naključno izbranih popisov z določe
no boleznijo ali bolezenskim stanjem
zdravstveno oskrbovani v skladu s kli
nično potjo (5/10*)?

Sprememba
čakalne dobe v
mesecih

Znižanje št.
čakajočih v
l.2008

4. Ali je bilo, v primeru indikacij, uvede
no protimikrobno zdravljenje po dok
trini?
5. Ali so se izvajale varnostne vizite in
pogovori o varnosti na oddelkih
6. Ali je bila pri bolnikih uporabljena tera
pija z V.A:C. (Vacuum Assisteed Closu
re)in XYIGRIS in S rFVVIIa (NovoSeven)
po priporočeni doktrini?
(*.na večjih oddelkih smo pregledali 10
popisov odpuščenih bolnikov z določe
no boleznijo ali bolezenskim stanjem, na
manjših 5 popisov)

Tabela: 3.1.1: Pregled strokovnih nadzorov
Leto 2008

ŠTEVILO PREGLE
DANIH POPISOV

POPOLNOST
POPISOV

11 od 13 oddelkov
(ne RTG, patologi
ja) 95

1.tromesečje

SKLADNOST
Z KLINIČNO
POTJO (105)

UPORABA
ANTIBIOTIKOV
105

95/105 (1)

75

18 (ped., okul)

40 (4/3)/ A

2. tromesečje

95/105

74

0 (ped., okul)

8(3/4/1)B

3. tromesečje

95/105

77

14 (ped., okul)

31(/4/)C

4. tromesečje

95/105

79

13 (ped., okul)

36(4KP/1)D

380/40

305/380

65/40

135/40

SKUPAJ

aktualno
1 Komentar: iz poročila o skladnosti popisov so izvzeti okulistični
popisi ker ne gre za klasičen popis
A 4 krat antibiotik ni bil predpisan v skladu z doktrino, 3 krat je
bil dan kot kemoprofilaksa po doktrini
B 3 krat antibiotik ni bil predpisan v skladu z doktrino, v enem
primeru ni bila uvedena sprememba antibiotika glede na anti
biogram, 4 krat je bil dan kot kemoprofilaksa po doktrini, enkrat
je bolnik namesto enega prejel 3 odmerke zdravila
C  krat antibiotik ni bil predpisan v skladu z doktrino, 4 krat je
bil dan kot kemoprofilaksa po doktrini,  krat je bolnik namesto
enega prejel 3 odmerke zdravila
D 4 krat je bil dan kot kemoprofilaksa po doktrini, 1 krat je bolnik
namesto enega prejel 3 odmerke zdravila, v enem primeru bolnik
kemoprofilakse ni prejel
Tabela: 3.1.2: Ali je bila pri bolnikih uporabljena terapija z V.A:C.
(Vacuum Assisteed Closure)in XYIGRIS in S rFVVIIa (NovoSeven) po
priporočeni doktrini?
Leto 2008

VAC
Novoseven
Xygris

1. trome
sečje
17

2.
trome
sečje
9

5

3. trome
sečje

4. tro
mesečje

SKUPAJ

8

9

42

4

1??

10



2

V letu 008 smo opravili tri izredni strokovni nadzori in to na
infekcijskem oddelku, patohistološkem oddelku in internem
oddelku.

3.2. KOMISIJA ZA OBVLADOVANJE
BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
Sprejet je bil dokument Obvladovanje in spremljanje kolonizacij
in okužb povzročenih z MRSA, VRE, bakterij s prisotnostjo ESBL in
bakterij odpornih na več antibiotikov (Acinetobacter, rezistentni
pnevmokoki) na bolnišničnih oddelkih SB NM v letu 008 in tako
razširjeno spremljanje. Skupaj z Mikrobiološkim laboratorijem
ZZV se sodeluje v evropskem spremljanju rezistence na antibioti
ke EARSS. V letu 008 je prišlo do združevanja 3 nadzornih brisov
na MRSA na enem gojišču, kar je bistveno ceneje brez izgube
kvalitete dela. Obravnavana so mesečna poročila, ki jih redno
pripravlja higieničarka.

Izdelan je program cepljenja za gripo in hepatitis B za zaposlene,
nadaljuje se z cepljenjem in preverjanjem uspešnosti cepljenja
proti hepatitisu B po sprejetem programu.

3.2.1. POROČILO O SPREMLJANJU KOLONIZACIJ
IN OKUŽB Z MRSA
V letu 008 je KOBO sprejela dokument Obvladovanje in sprem
ljanje kolonizacij in okužb povzročenih z MRSA, VRE, bakterij s
prisotnostjo ESBL in bakterij odpornih na več antibiotikov (Acine
tobacter, rezistentni pnevmokoki)  v nadaljevanju MDRO, na bol
nišničnih oddelkih SB NM v letu 008. V dokumentu so napisani
protokoli obvladovanja, spremljanja in oblikovanja poročil. Tako
je spremljanje v letu 008 prvič razširjeno na več pomembnih
povzročiteljev bolnišničnih okužb.
V letu 008 se izvaja spremljanje kolonizacij in okužb z MRSA na
enak način, kot v preteklih dveh letih:
 z jemanjem nadzornih kužnin po sprejetem dogovoru,
 s spremljanjem rezultatov diagnostičnih kužnin,
 s spremljanjem porabe in zdravljenja z vankomicinom,
 s spremljanjem zdravljenja z linezolidom,
 s spremljanjem porabe mupirocina
 s spremljanjem uspešnosti dekolonizacij,
 z rednimi obiski odgovornega sanitarnega inženirja za bolni
šnično higieno pri vseh bolnikih, pri katerih je odkrit MRSA
 z mesečnimi analizami incidence in prevalence bolnikov z
MRSA kolonizacijo ali okužbo,
 z analizami možnega izvora MRSA s poudarkom na odkrivanju
znotraj bolnišničnih prenosov.
Načini spremljanja kolonizacij in okužb z MRSA in izvajanje kon
taktne izolacije so napisani v protokolih, sprejetih na sestankih
KOBO in odobrenih s strani strokovnega direktorja.
V letu 008 je odgovorna sanitarna inženirka za bolnišnično hi
gieno redno izvajala izobraževanje novih delavcev bolnišnice iz
bolnišnične higiene, na svojih rednih obiskih vseh MRSA pozitiv
nih bolnikov pa je preverjala izvajanje kontaktne izolacije in hi
giene rok in pomagala pri odstranjevanju težav, ki so se ob tem
pojavljale.

Dopolnjen je Protokol za preprečevanje in spremljanje legione
loz.
Pripravljen je protokol za spremljanje kirurških ran. Zaenkrat se
spremljajo okužbe kirurških ran po carskem rezu na ginekološ
kem in po holecistektomiji na kirurškem oddelku. Spremljanje je
povezano s protokolom kirurške antibiotične profilakse, ki ga v
letu 008 ni uspelo dokončno pripraviti. V EIT je uveden točkov
ni sistem za oceno verjetnosti okužbe. Pripravljen je protokol za
spremljanje bolnišničnih pljučnic, ki pa se še ne izvaja.
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aktualno
3.2.2. SPREMLJANJE KOLONIZACIJ Z MRSA NA
ODDELKIH SB NM
Kolonizacije z MRSA so spremljane z jemanjem nadzornih kuž
nin (brisi nosu, žrela, kože, rane) in spremljanjem rezultatov
diagnostičnih kužnin, pri katerih je bila za ločevanje med kolo
nizacijo in okužbo pomembna klinična slika pacienta.
Od 01.03.008 mikrobiološki laboratorij ZZV NM združuje brise
odvzetih nadzornih kužnin. Nadzorne brise kože, nosu in žre
la, ki so odvzeti posamezno se nacepijo na eno samo gojišče.
Rezultat govori le za prisotnost MRSA, ne pove pa anatomske
lokalizacije pri pacientu, kar pa našega ravnanja z bolnikom ne
spreminja. V kolikor pa ima bolnik kronično rano se bris rane
kultivira posebej, bris nosu in žrela pa skupaj. Tako je prikazan
tudi rezultat preiskave.
Odvzem brisa in pozneje rezultat diplomirane medicinske se
stre vnesejo v računalniški program Birpis.
V letu 008 je bilo v bolnišnici odvzetih 6105 nadzornih kužnin
na MRSA. Številka je nižja kot leta 007 zaradi združevanja bri
sov. Pri večini pacientov so bili odvzeti trije brisi  nosu, kože
in žrela. Prisotnost MRSA je bila iz vseh odvzetih kužnin, tako
nadzornih kot diagnostičnih, na novo odkrita pri 1 pacientih
(incidenca 0,68%). Od tega jih je le 5 odkritih v pr vih 48 urah
po sprejemu. 97 pacientov je kolonizacijo z MRSA pridobilo
tekom hospitalizacije. Prisotnost MRSA, že znano in na novo
pridobljeno, je bila v letu 008 ugotovljena pri 141 hospitalizi

ranih pacientih (prevalenca 0,78 %)
Pri bolnikih, ki se redno dializirajo v bolnišnici, so bili nadzorni
brisi odvzeti po sprejetih priporočilih. Med rednimi bolniki ni
bila ugotovljena kolonizacija z MRSA, med prehodnimi bolniki
pa je bil ugotovljen en že znan nosilec MRSA, ki je bil zaradi
poslabšanja pljučnega obolenja hospitaliziran na pljučnem
oddelku.
Obvladovanje kolonizacij in okužb z MRSA predstavlja enega
izmed kazalnikov kakovosti. Poleg incidence in prevalence je
pomembna tudi intenzivnost iskanja MRSA. S strani NAKOBO je
postavljen cilj za leto 008, ki določa, da je potrebno nadzorne
kužnine na MRSA odvzeti pri vsaj 15 % vseh hospitaliziranih
pacientov v akutni bolnišnici. V letu 008 so bile v bolnišnici
odvzete nadzorne kužnine v povprečju pri 19,75 % hospitali
ziranih pacientov.
Natančnejši statistični podatki o pojavljanju MRSA v SB NM so
prikazani v tabeli 3...1 in grafih 3...1 do 3...6.
Nadzorni brisi so bili pri bolnikih iz rizičnih skupin praviloma
odvzeti takoj po sprejemu, oziroma najkasneje v 48 urah po
sprejetem protokolu. Od leta 004 se intenzivno iščejo pred
vsem notranji prenosi, zato se redno jemljeno nadzorni brisi
ob premestitvah bolnikov med odseki ali oddelki, kontrolirali
bolnike, ki so bili hospitalizirani več kot 4 tedne ali so prejema
li več kot tri tedne antibiotične terapije. Tako je bolnik v času
hospitalizacije lahko večkrat kontroliran na prisotnost MRSA.

Tabela 3.2.2.1: Osnovni statistični podatki o pojavljanju MRSA v letih 2001  2008
Leto

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2007

Število vseh sprejetih pacientov

0474

18490

17065

17037

17780

1786

17950

180

Število vseh odvzetih nadzornih
kužnin





635

784

8331

9783

1014

6105

Število kontroliranih pacientov







735

33

3331

3083

3560

Delež kontroliranih pacientov
(%)







16,1

10,3

15,3

17,1

19,75

Število pacientov z novo odkri
tim MRSA

88

15

4

18

17

137

105

1

Število pacientov z novo odkri
tim MRSA v pr vih 48 urah po
sprejemu





55

50

50

53

57

5

Število pacientov z novo od
kritim MRSA po 48 urah po
sprejemu





185

97

91

84

67

97

Število pacientov z novo
odkritim MRSA iz diagnostičnih
kužnin













55

19

Število vseh pacientov z odkri
tim MRSA



56

40

147

141

15

14

141

1,4

0,8

1,31

0.75

0,59

0,6

0,69

0,68

,01

1,5

1,41

0.86

0,65

0,98

0,58

0,78

Delež novo odkritih pacientov z
MRSA glede na vse hospitalizira
ne paciente
Delež vseh hospitaliziranih
pacientov z MRSA glede na vse
hospitalizirane paciente (%)

0

aktualno
Graf 3.2.2.1: Delež pacientov, kontroliranih na MRSA v % med vsemi hospitaliziranimi pacienti
v SB NM v letih 2004 – 2008

Graf 3.2.2.3:Število odvzetih nadzornih kužnin v letu 2008 po mesecih

Graf 3.2.2.4: Incidenca in prevalenca kolonizacij z MRSA v SB NM v letih 2000 – 2008

1

aktualno
Graf 3.2.2.5: Število pacientov z novo odkritim MRSA in število vseh pacientov z MRSA v SB NM v letih 2002 – 2008

3.3. KOMISIJA ZA KAKOVOST IN
VARNOST PACIENTOV

sterilizacija.

Komisija za kakovost in varnost pacientov je v letu 008 obravna
vala različne vsebine, ki se nanašajo na izboljševanje varnosti in
kakovosti med bolnišnično oskrbo pacientov. Vsebine, ki so bile
obravnavane so se nanašale na izboljševanje zbiranja podatkov o
nevarnih opozorilnih dejavnikih v bolnišnici. Predlagan in sprejet
je bil razširjen nabor nevarnih opozorilnih dejavnikov. Povzet je bil
po WHO ugotovljenih nevarnih opozorilnih dejavnikih, ki se med
bolnišničnim zdravljenjem pojavljajo po vsem svetu. Beleženje
predlaganih dejavnikov v letu 008 ni v celoti zaživelo.

MM konference: poročila o MM konferencah je prejela iz otroš
kega, patocitološkega (brez obrazca MM) in anesteziološkega
oddelka.

V letu 008 se je v EIT pričelo z beleženjem nevarnih opozorilnih
dejavnikov s pomočjo podpore IT. Tak način zbiranja podatkov se
je v kratkem času uporabe izkazal kot učinkovita metoda, za lažje
zbiranje in analiziranje podatkov, ki se sicer že do sedaj zbirajo v
različnih obrazcih.
V letu 008 je bila že tretjič uspešno izvedena nacionalna anketa
o zadovoljstvu bolnikov. Med predstavitvijo anketnih listov po
oddelkih je bilo ugotovljeno, da imajo zaposleni v bolnišnici po
zitiven odnos do nacionalne ankete.
Komisija je obravnavala tudi varnost pacientov v neposrednem
pooperativnem obdobju v COBu in na ginekološkem oddelku.
Izdelani so bili obrazci za pogovore o varnosti prilagojeni delu
v »recoveryju«. Na ginekološkem oddelku so bili sprejeti sklepi
za izboljšanje varnosti ginekoloških operirank v pooperativnem
obdobju.
Pogovori o varnosti so se izvajali na 11 oddelkih. KKVP ni pre
jela poročila o izvajanju pogovorov o varnosti v obdobju 11
od naslednjih oddelkov / enot: Očesni oddelek, RTG, Centralna



Varnostne vizite: v obdobju 11 je KKVP prejela redna poročila
o izvajanju varnostnih vizit iz otroškega, nevrološkega, anestezio
loškega, kirurškega in patocitološkega oddelka.

Nekateri oddelki sicer izvajajo MM konference vendar ne izpolnju
jejo predpisane obrazce, ki so na portalu VMA.
Glede na število posredovanih poročil o izvajanju varnostnih vi
zit in MM konferenc in na večkratno opozorilo o pomembnosti
izvajanja leteh KKVP ponovno predlaga vodstvu bolnišnice naj
ponovno opozori predstojnike oddelkov, da je izvajanje vseh do
govorjenih postopkov v zvezi s kakovostjo in varnostjo pacientov
delovna obveznost.
1. Najgosteje omenjeni nevarno opozorilni dejavniki v letu
2008
• Identifikacija pacienta.
• Transport ogroženega pacienta.
• Incidenti  padci pacientov.
• Nadzor nad bolnišničnimi okužbami.
• Varna aplikacija in doziranje zdravil.
2. Najpogosteje omenjeni organizacijski problemi v letu
2008
• Problem naročanja pacientov na posege. Največji problem v
EB, ker ne dobijo dovolj zgodaj obvestila o pacientih za pred
videno operacijo.
• Prepozno napisana odpustna pisma.
• Težave pri zagotavljanju potrebnih resursov v procesu zdrav

aktualno
•
•
•
•

ljenja tako na kirurškem oddelku kot v operacijski sobi in pre
bujevalnici zaradi nedoslednega planiranja operacij
Pomanjkanje kadra  zdravnikov, medicinskih sester, zdravs
tvenih tehnikov in transportnih delavk.
Prezasedenost oddelkov  večje število zasilnih postelj po vseh
odsekih KRG oddelka.
Odsotnost zdravnika v sprejemni ambulanti kirurškega oddelka.
Nepodpisane naročilnice za antibiotike iz rezervnega sezna
ma.

Naloge, pooblastila in pristojnosti Komisije za kakovost in varnost
pacientov so naslednje:
 pregleduje in analizira poročila posameznih 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 nedokonča
nost, popolnost in pomanjkljivost
•
vzpostavi in nadzoruje vodenje registrov za:
•
varnostne zaplete
•
morbiditetne in mortalitetne konference (število,
lokacija, obravnavana tema)
•
notranje nadzore
•
klinične poti

Tabela 3.3.2.: Kazalnik 1: Načrt za izboljšave
Kaj

Izdelava in uporaba obrazca »Ocena tveganja
za padec«. Obnovitveno izobraževanje za pra
vilno uporabo obrazca »Ocena tveganja za
padec«.po oddelkih.
Spremljanje padcev z ustreznim in dopolnje
nim računalniškim programom.
Ustrezna kadrovska zasedba (povečano števi
lo zaposlenih v ZN) glede na oceno tveganja
za padce.

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

Kazalnik kakovosti

Nabava in namestitev primernih varovalnih
ograjic.
Kdo

Pomočnica direktorice za ZN.,glavne m. sestre
oddelkov in odgovorne med. sestre odsekov,
komisija za kakovost in varnost pacientov.

Kdaj

Marec 009, stalna aktivnost.

Merila za
spremljanje
ukrepov

Incidenca, poročila, primerjava med oddelki,
odseki in med bolnišnicami. Analiza padcev
glede na letni čas in uro dogodka.

Padci pacientov
1. Število padcev s postelj* na 1000 oskrbnih dni odraslih
pacientov
Pomen za zdravstveno prakso: padci podaljšujejo bivanje v bolni
šnici in povečujejo porabo virov. Pogosti so pri starejših in veliko
krat privedejo do zlomov kosti. Padci so najpogosteje poročani
neželeni dogodki v bolnišnicah in domovih za starejše občane.
Tabela 3.3.1.: Kazalnik 1: Padci s postelje
1. Število padcev s postelje na
1000 oskrbnih dni
Št. padcev SB
Št. oskrbnih dni
Kazalnik 1

2006

Analiza vzrokov padcev in obravnava vzrokov
pri pogovorih o varnosti pacientov (sprotno).

2. Število preležanin (razjed zaradi pritiska), nastalih v bol
nišnici, na 1000 hospitaliziranih bolnikov.
Tabela 3.3.3.: Kazalnik 2: Število preležanin nastalih v bolnišnici

2007

2008

43

45

49

11.441

115.96

115.057

0,38

0,39*

0,43

Nosilec: Zlata Rebolj, pomočnica direktorice za ZN

Število preležanin, nastalih v
bolnišnici, na 1000 hospitalizacij

2006

Skupaj število preležanin:

Ni podatka

2008

166

153

 št. preležanin pridobljenih v bolnišnici

64

44

št. preležanin ugotovljenih ob sprejemu

10

109

1.764

18.19

17.968

0,16

3,53

2,45

število vseh hospitaliziranih bolnikov

* V letu 007 smo začeli z natančnim beleženjem in poročanjem
vseh padcev, segmentirano po oddelkih, odsekih in izmenah.

2007

Kazalnik 2

Nosilec: Zdenka Seničar, DMS odgovorna za področje izobraževanja
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aktualno
Tabela 3.3.4.: Kazalnik 2: Načrt za izboljšave
Kaj

4. Čakanje na odpust: dnevi, ko bolniki, ki so končali zdravlje
nje v akutni bolnišnici, čakajo na odpust

Redne mesečne analize v bolnišnici pridobljenih RZP in
spremljanje korek tivnih in preventivnih ukrepov.
Priprava ustreznega plana ak tivnosti s pomočjo računal
niškega programa.
Izobraževanje kadra na področju ZN in ocenjevanje
ogroženosti za RZP.
Nabava pripomočkov za preventivo RZP.

Tabela 3.3.7.: Kazalnik 4: Čakanje na odpust
Čakanje na odpust

2006

št.bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo
zaradi čakanja

2007

2008

73

843

545

7.445

7.847

9.394

Kdo

Delovna skupina za spremljanje RZP, glavne in odgovor
ne medicinske sestre oddelkov in odsekov.

število dni čakanja na odpust
razpon števila čakalnih dni

1  81

1  45

6  91

Kdaj

Stalna ak tivnost.

Kazalnik 4 – povp. št. dni/bolnika

10,17

9,31

17,24

Merila za
spremljanje
ukrepov

Priporočila DORS  a, priporočila delovne skupine za
rane, Strokovni standard preprečevanja RZP v SB Novo
mesto, primerjava med oddelki, odseki in bolnišnicami.

Poročilo o
izvedenih
ukrepih

Mesečno poročilo pomočnici direk torice za ZN posredu
je odgovorna DMS za področje izobraževanja, PVK, tri
mesečna poročila in obravnava na strokovnem kolegiju
pomočnice direk torice za ZN in na KKVP.

3. Čakalna doba za računalniško tomograﬁjo
Tabela 3.3.5.: Kazalnik 3: Čakalna doba za CT
Čakalna doba za CT
Povprečna čakalna doba
Razpon čakalne dobe
Odstotek nujnih preiskav
Odstotek neustreznih indikacij

2006

2007

2008

5

3

6,49

8  49

0  45

010

40%

39%

40%

0

0

0

Nosilec: prim. Branka Stracenski, predstojnica radiologije

Tabela 3.3.6.: Kazalnik 3: Načrt za izboljšave
Kaj

Dosledno vodenje čakalne knjige ločeno za ambulant
ne in hospitalne paciente, spremljanje nepovednih
preiskav, okrepitev kadra (zdravniškega),

Kdo

Predstojnica radiologije, odgovorni radiolog in vods
tvo bolnišnice.

Kdaj

Stalna ak tivnost.

Merila za
spremljanje
ukrepov

Čakalna doba na CT od napotitve do iz vedbe.
Število obravnavanih bolnikov (ambulantni, hospitalizirani in urgentni) v primerjavi s planom – mesečno
spremljanje.
Povprečna zahtevnost preiskave CT: število primerov/
število točk.

Poročilo o
iz vedenih
ukrepih

Nosilec: Josip Smodej, strokovni direk tor

Tabela 3.3.8.: Kazalnik 4: Načrt za izboljšave
Kaj

Predvideti datum odpusta čim prej po sprejemu,
z njim seznaniti pacienta in svojce, o morebitnih
težavah z odpustom vključiti v obravnavo socialno
delavko bolnišnice.

Kdo

Zdravstveni timi po oddelkih, socialna delavka.

Kdaj

Stalna ak tivnost skozi vse leto 008.

Merila za
spremljanje ukre
pov

Beleženje kazalnika v skladu z navodili, mesečno
spremljanje kazalnika in ukrepanje v primeru
odstopanj.

Poročilo o
izvedenih ukrepih

Mesečno poročilo PVK, trimesečno poročilo KKVP

5. Delež nenačrtovanega ponovnega sprejema v isto bolni
šnico v 7 dneh po odpustu zaradi iste diagnoze ali zapletov,
povezanih s to boleznijo
Tabela 3.3.9.: Kazalnik 5: Ponovni sprejemi zaradi iste diagnoze
Število ponovnih sprejemov
število vseh odpuščenih bolnikov iz obrav
nav

2007

2008

158

14

94

1.554

1.71

17.605

0,73

0,65

0,55

Kazalnik 5
Nosilec: Josip Smodej, strokovni direk tor

Tabela 3.3.9.: Kazalnik 5: Načrt za izboljšave
Kaj

Sprotno spremljanje in analiziranje ponovnih spreje
mov zaradi iste diagnoze.
Preverjanje ali gre res za ponovni sprejem v roku 7 dni
za isto diagnozo na podlagi računalniškega izpisa.

Kdo

Odpustni zdravnik v sodelovanju s strokovnimi sodelav
ci, predstojnik oddelka.

Kdaj

Dnevno ob odpustu pacienta, skupno enkrat mesečno
predstojnik oddelka.

Merila za
spremljanje
ukrepov

Mesečno poročilo in analiza ponovnih sprejemov na
oddelku. Spremljanje odstopov od povprečja v zadnjih
dveh letih po oddelkih.

Poročilo o izve
denih ukrepih

Mesečno poročilo po oddelkih PVK, ki ga posreduje
strokovnemu direk torju, trimesečno poročilo KKVP

Mesečno poročilo PVK, trimesečno poročilo KKVP

4

2006

število ponovnih sprejemov

aktualno
 Spremljanje zadovoljstva uporabnikov

6. Bolnišnične okužbe

Ciljna skupina: hospitalizirani bolniki, pacienti v spec. ambulan
tah, starši hospitaliziranih otrok, otročnice, krvodajalci, dializni
pacienti, pacienti obravnavani v dnevni bolnišnici…./ reprezen
tativni vzorec

Tabela 3.3.10.: Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe
6. Bolnišnične okužbe

2006

2007

2008

6. a Vse bolnišnične okužbe
Število bolnikov z MRSA sepso
število vseh hospitaliziranih bolnikov

3

6

6

17.86

17.950

17.968

0,02

0,03

0,03

Kazalnik 6.a

Lokacija: oddelki, ambulante
Pogostost merjenja: 1x x letno
Podatkovna baza: vprašalniki, informacijski sistem

Število novo odkritih bolnikov
koloniziranih z MRSA

137

124

122

Nosilci: glavna med. sestra bolnišnice, glavne med. sestre oddel
kov, administrativna služba

Število vseh hospitaliziranih bolnikov

17.86

17.950

17.968

Kazalnik 6.b

0,77

0,69

0,68

 Spremljanje razjede zaradi pritiska

Nosilec: Tatjana Remec, predstojnica infek. oddelka

Tabela 3.3.11.: Kazalnik 6: Načrt za izboljšave
Kaj

Kdo

Dosleden nadzor nad iz vajanjem navodil za preprečeva
nje kolonizacij in okužb z MRSA in iz vajanjem navodil za
jemanje nadzornih kužnin za odkrivanje MRSA.
Nadzor nad vnašanjem diagnoze kolonizacije z MRSA in
označevanjem kritičnega dejavnika.
Redno izobraževanje in obveščanje zdravstvenih delav
cev v SB NM.
Objavljanje mesečnih poročil na intranetu (VMA).
Prilagoditev računalniškega sistema za direktno poveza
vo z Mikrobiološkim laboratorijem.
Prilagoditev računalniških izpisov vnesenih podatkov za
sprotno spremljanje trendov.
Nadzor nad iz vajanjem navodil iz vajajo odgovorne
med sestre na posameznih odsekih in oddelkih, SOBO,
ZOBO.
Za izobraževanje zdravstvenih delavcev je zadolžena
pomočnica gl.med.sestre bolnišnice, ki je zadolžena za
izobraževanje s sodelovanjem SOBO in ZOBO. Za izobra
ževanje zdravnikov je zadolžen ZOBO.
Za prilagoditve računalniškega sistema je odgovorna in
formacijska služba.

Kdaj

Stalna ak tivnost v letu 009

Merila za
spremljanje
ukrepov

Mesečno spremljanje kolonizacij in okužb z MRSA z re
zultati nadzornih in diagnostičnih kužnin po sprejetem
protokolu.
Spremljanje jemanja nadzornih kužnin.
Redno objavljanje poročil.
Število izobraževanj in internih sestankov z obravnava
njem problematike MRSA po posameznih oddelkih.

Poročilo o
izvedenih
ukrepih

Mesečno poročilo PVK, trimesečno poročilo KKVP.

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 pr vimi
in kontrolnimi pregledi. Poseben poudarek je dan naslednjim
kazalnikom.

Ciljna skupina: bolniki z RZP/ vsi sprejeti bolniki v bolnišnici
Lokacija: oddelki  določeni
Pogostost merjenja: na 6 mesecev
Podatkovna baza: negovalna dokumentacija, list ocene ogroženosti
Nosilci: delovna skupina za kakovost, glavne med. sestre na od
delkih
 Spremljanje komplikacij/ zapletov i.v. kanalov
Ciljna skupina: bolniki z i. v. kanalom/ vsi sprejeti bolniki v bol
nišnici
Lokacija: oddelki
Pogostost merjenja: na 6 mesecev
Podatkovna baza: obrazec, informacijski sistem
Nosilci: delovna skupina za kakovost, glavne in odgovorne med.
sestre
V Splošni bolnišnici Novo mesto imamo izdelana navodila za:
 mortalitetne konference,
 varnostne vizite,
 pogovore o varnosti
 vzpostavili smo vodenje in nadzor registrov za:
 varnostne zaplete,
 morbiditetne in mortalitetne konference (število, lokacija,
obravnavana tema)
 notranje nadzore,
 in klinične poti.
Klinične poti
V letu 008 se v Splošni bolnišnici Novo mesto uporabljajo že
uvedene klinične poti v predhodnih letih.
Na novo so bile izdelane klinične poti:
 otroški oddelek »Akutni bronhitis« in »Akutni gastroenteroko
litis«, ki so ju poskusno začeli uvajati decembra 007, redno
pa so se začeli uvajati januarja 008
«Akutni laringitis« in »Akutni pielonefritis«, ki ju bodo začeli
vajati anuarja 2008.

5

aktualno



kirurški oddelek »Obravnava bolnika pred vstavitvijo totalne endoproteze kolka«
kirurgija enodnevna bolnišnica »Odstaranitev OSM materiala«

Skupaj imamo izdelanih 8 kliničnih poti. Pri rednih strokovnih nadzorih smo ugotovili, da se kli
nične poti še vedno ne uporabljajo v celoti kot sestavni del bolnikove dokumentacije v procesu
zdravljenja.

3.4. KOMISIJA ZA ZDRAVILA IN LEKARNIŠKI MATERIAL
Graf 3.4.1.: Poraba zdravil in lekarniškega materiala v letu 2008

Pregled porabe zdravil po ATC klasifikaciji je razviden iz tabele 4.4.1.
Tabela 3.4.1.: Pregled porabe zdravil po ATC klasiﬁkaciji v letu 2008, primerjalno z letom 2007
Naziv

ATC

2007

2008

2008/2007

delež

Zdravila za bolezni prebavil in presnove

A

170.455,18

163.98,43

0,96

0,05

Zdravila za bolezni krvi in kr votvornih organov

B

79.80,04

738.19,34

0,93

0,5

Zdravila za bolezni srca in ožilja

C

16.138,86

115.454,89

0,9

0,04

Zdravila za bolezni kože in podkožnrga tkiva

D

13.307,45

14.786,55

1,11

0,00

Zdravila za bolezni sečil in spolovil in spolni hormoni

G

19.935,87

18.888,16

0,95

0,01

Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje

H

71.95,64

58.45,59

0,8

0,0

Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij

J

1.08.576,48

1.0.45,93

0,94

0,34

Zdravila z delovanjem na novotvorbe

L

78.66,55

10.891,33

1,54

0,04

Zdravila za bolezni mišično skeletnega sistema

M

13.151,74

14.37,00

0,94

0,04

Zdravila z delovanjem na živčevje

N

316.350,63

33.968,64

1,05

0,11

Antiparazitiki

P

885,75

3.165,18

3,57

0,00

Zdravila za bolezni dihal

R

6.679,94

54.143,65

0,86

0,0

Zdravila za bolezni čutil

S

1.407,89

1.443,98

0,18

0,01

Razno (kontrasti, antidoti, topila)

V

9.863,57

106.56,53

1,15

0,04

Nerazvrščeno
Krvne komponente

6

n

15.796,51

6.193,89

0,39

0,00

kri

33.508,93

97.61,44

0,9

0,03

skupaj

3.430.43,03

3.00.39,63

0,88

1,00

aktualno
Graf 3.4.2.: Poraba zdravil in lekarniškega materiala v letu 2008

Za nabavo zdravil in ostalega materiala v letu 008 so bila dolo
čena finančna sredstva v višini 9.010.98 €, porabljena pa v višini
9.707.055,15 €, kar pomeni, da je bila dovoljena kvoto presežena
za 8 %. Vrednost donacij je bila v višini 80.683,04€. Donirana so
bila zdravila in medicinski pripomočki.
Stroški za zdravila so se v 008 navidezno zmanjšali, vendar pred
vsem zaradi spremenjenega načina evidentiranja: krvne kompo
nente se od maja 008 ne evidentirajo več v lekarni, viskoelastič
ne raztopine (Viscoat) v znesku 85.748,44 pa se vodijo v drugi
skupini in ne več pri zdravilih. Ob upoštevanju navedenega je
mogoče zaključiti, da so stroški za zdravila približno na nivoju
prejšnjega leta.
Za zdravila za zdravljenje infekcij je bilo porabljenih 34% vseh
sredstev. Sledijo zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov
s 5% in zdravila z delovanjem na živčevje 11%, za vse ostalo pa
preostalih 30% sredstev.
Tabela 3.4.2.: Pregled porabe zdravil po ATC klasiﬁkaciji v letu
2008, primerjalno z letom 2007
2007
Antibiotiki (celotna skupina J)

2008
1.01.687,9

Nizkomolekularni heparini

174.400,40

178.978,86

1,03

Humani albumin

19.739,08

14.70,83

0,96

74.385,8

10.983,60

0,15

0,95

NovoSeven

53.009,71

61.939,78

1,17

Obloge za rane

100.947,11

107.677,65

1,07

1.611.353,92

1.505.988,64

0,93

Skupaj

V letu 008 je bilo s strani pacientov vloženih 8 odškodninskih
zahtevkov, pri čemer se je 4 zahtevkov nanašalo na izvajanje
zdravljenja, 3 na zdrs na mokrih in spolzkih tleh in 1 zahtevek
na zastrupitev s hrano. V 11 primerih je bilo plačilo odškodnine
odklonjeno, v  primerih je bila vložena odškodninska tožba, 1
primer je bil rešen s plačilom odškodnine, preostalih 13 primerov
pa še ni dokončno rešenih.
Z uveljavitvijo Zakona o pacientovih pravicah v avgustu 008 so se
nesporazumi v zvezi z nezadovoljstvom pacientov glede izvajanja
zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstva z odnosom zdravstvenega
delavca oziroma zdravstvenega sodelavca razreševali neposredno
med samo zdravstveno oskrbo, z dodatnimi pojasnili in ukrepi,
tako, da Splošna bolnišnica Novo mesto nima evidentiranih zah
tev za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

5. KADER

ind.

1.078.871,80

Xigris amp.

4. PRITOŽBE BOLNIKOV
IN SVOJCEV

V letu 008 so se zaostrile kadrovske razmere, zlasti na nivoju
zdravnikov, kjer beležimo drastično pomanjkanje zdravnikov zla
sti na pulmološkem, internističnem, nevrološkem in radiološkem
oddelku. Na ostalih oddelkih pa je zasededenost z zdravniki tudi
prenizka.

V letu 008 je bila mesečno spremljana poraba sredstev za an
tibiotike (oz celotno skupino J), nizkomolekularne heparine, Xi
gris, humani albumin in NovoSeven po stroškovnih mestih. Po
raba finančnih sredstev je sicer nekoliko manjša kot v letu 007,
vendar s samim spremljanjem finančnih sredstev ne moremo
oceniti porabe teh zdravil. Glede na to, da obstjajo priporočila
in da se zdravila kupujejo z javnimi naročili, je težko pričakovati
bistveno zmanjšanje porabe.
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V bolnišnici je bilo na dan 31.1.008 zaposlenih 88 zdravnikov
specialistov, 19 zdravnikov specializantov, dva 3 zdraniki in 14
zdravnikov sekundarijev.
V letu 008 je bilo s strani Zdravniške zbornice razpisanih za potre
be Splošne bolnišnice Novo mesto 36 specializacij, ki so prikazane
v tabeli 9..
Izkazane potrebe po kadru izhajajo iz trenutne zasedenosti oz. tre
nutnega števila zaposlenih zdravnikov specialistov in specializantov,
ter predvidenih odhodov (upokojitve). Zaradi dolžine specializacije
ter kasnejših eventuelnih nenapovedanih prehodov v druge zavo
de oziroma regije, je natančno planiranje kadra izjemno zahtevno,
večkrat pa tudi nemogoče. Zdravniška zbornica bi morala tekoče
informirati posamezne bolnišnice o odobritvi specializacije po po
dročjih glede na razpise. Pretok informacije zaenkrat ni dober, tako
da ugotavljamo v bolnišnicah dejansko število odobrenih speciali
zacij šele ob prihodu specializanta v zavod na kroženje. Izkazovanje
potreb po novih kadrih ni pavšalno, temveč temelji na planiranju,
zato je nujno potrebno bistveno boljše sodelovanje s strani zdrav
niške zbornice, ki podeljuje specializacije z posameznimi zdravstve
nimi inštitucijami.

6. IZOBRAŽEVANJE V LETU 2008
Strokovni kader bolnišnice s svojim strokovnim izpopolnjevanjem
sledi napredkom v medicini ter jih v danih možnostih (program
finančne sposobnosti bolnišnice) prenaša v matično ustanovo.
Vizija bolnišnice  biti pacientom prijazna ustanova ter sprejeti
strateški razvoj, ki vgrajuje v osnovne smernice kakovost, terja
nenehne aktivnosti na nivoju usposabljanja strokovnih kadrov.
Tabela 10.1. in graf 10.1.prikazujeta podatke o izobraževanju v
SB Novo mesto v letih 006 – 008.

Stroka se zaveda problema, ki izhaja iz spoštovanja zakonodaje
(Zakon o delavnih razmerjih in Zakon o zdravniški službi), ter realne
ga podatka o številu diplomantov Medicinske fakultete na letnem
nivoju, zato še vedno vidimo reševanje problema v individualnih
dogovorih s posameznimi izvajalci o možnih večjih obremenitvah
glede na kontinuiranost dela.
V letu 008 so zaključili specializacijo s specialističnem izpitom 3
zdravniki: 1specialistka anestezije, 1 specialistka plastične, rekon
strukcijske in estetske kirurgije in 1 specialist interne medicine.

7. ZAKLJUČEK
Stroka v letu 008 opravila obširno in zahtevno nalogo, v celoti
je bil realiziran program, ki je bil večji za 1,41% primerjalno z le
tom 007.
Prav tako so bili zaključeni številni projekti na področju izboljšav
procesov ter varnosti in kakovosti zdravstvenih storitev.
Vse večja konkurenca, ki se pojavlja tudi znotraj zdravstvenega
sistema, je že v letu 007 ter v nadaljevanju 008 spodbujala ne
nehno skrb za izboljševanje poslovne kulture ter večanja strokov
nega znanja slehernega zaposlenega v bolnišnici.

Tabela 7.1. Izobraževanje kadrov v letih 2006 – 2008
leto 2006
NAZIV PROFILA

leto 2007

Št. udeležencev

Št. dni

leto 2008

Št.
udeležencev

Št. dni

Št. udele
žencev

Št. dni

IND

IND

Št.
dni 2008/ 07

ŠT.udel.
2008/07

115

1363

151

1.59

479

64

180

317

DMS

7

358

98

401

3

461

115

8

SMS

16

3

158

91

169

7

78

107

50

190

75

0

10

460

8

160

ZD

ZD.SOD.
OSTALO

36

146

77

36

174

9

90

6

Skupaj

399

2.289

458

2.479

1.165

3.704

149

254
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Zlata Rebolj, pomočnica direktorice za zdravstveno nego

STROKOVNO POROČILO ZA
PODROČJE ZDRAVSTVENE
NEGE V LETU 2008
PREGLED DELA STROKOVNEGA KOLEGIJA V
LETU 2008
Strokovni kolegi glavne medicinske sestre
bolnišnice se je v letu 2008 preimenoval
v strokovni kolegij pomočnice direktorice
za zdravstveno nego, ker se je spremenil
naziv glavna medicinska sestra bolnišnice
v pomočnica direktorice za zdravstveno
nego. Še vedno je posvetovalni organ za
področje zdravstvene nege, za vse ključne
naloge in aktivnosti, ki pripomorejo k raz
voju stroke in učinkovitejši organizaciji, k
izboljševanju kakovosti dela in večjemu
zadovoljstvu bolnikov ter zaposlenih.
V letu 2008 smo imeli 10 rednih sej stro
kovnega kolegija in dve izredni seji strokov
nega kolegija. Obravnavali smo aktualne
teme in se dogovarjali o skupnih nalogah.
Zagotavljali smo informiranje članov kole
gija z najpomembnejšimi sporočili. V letu
2008 smo še izboljšali informiranost vseh
zaposlenih na področju ZN o delovanju
strokovnega kolegija in sklepih strokov
nega kolegija. Zapisniki s sklepi, ki so bili
vodeni za vse strokovne kolegije glavne
medicinske sestre bolnišnice so vsem do
stopni na VMA. V veliki meri smo se poslu
ževali komuniciranja preko elektronskega
medija, kar nam omogoča boljšo in hitrej
šo izmenjavo informacij.

-	

-	

-	
-	

-	
-	

-	
-	

-	

Pregled obravnavanih področij
in aktivnosti:
-	 stalno smo sodelovali pri izvajanju po
govorov o varnosti pacienta in sporo
čanju ugotovitev komisiji in odboru za
kakovost.,
-	 redno smo spremljali kazalnike kakovo
sti (RZP in incidenti) in sprejeli sklepe
za izboljšanje,
-	 sprejeli smo program dela na področju
ZN za leto 2008,
-	 seznanili smo se z možnostmi nabave

-	

-	
-	

-	

pripomočkov za ZN,
imenovali smo mentorje in strokovne
sodelavke za vodenje praktičnega pou
ka za srednjo in visoko stopnjo izobra
ževanja,
z visoko šolo za zdravstvo Novo mesto
smo organizirali klinične vaje za študen
te prvega letnika,
sodelovali smo pri prenovi informacij
ske knjižice za bolnike in obiskovalce,
seznanili smo se s poročilom o obno
vitvenem izobraževanju zaposlenih o
razkuževanju in umivanju rok,
spremljali smo delo skupine za rane, kjer
so medicinske sestre zelo aktivne,
pravnica nas je seznanila s postopki pri
ugotavljanju dela zmožnosti in premeš
čanju zaposlenih na druga, lažja delov
na mesta,
pravnica nas je seznanila tudi z podrob
nostmi iz zakona o delovnih razmerjih,
seznanili smo se z obnovljenimi navo
dili za naročanje in odjavo bolniške
prehrane, kakor tudi z načinom pre
verjana ustreznosti naročene hrane
za posameznega bolnika,
člani, ki delujejo v skupini za naročanje
in evidentiranje porabe na bolnika, so
nas redno obveščali s prednostmi in
težavami pri uvedbi projekta v stvar
nost,
dopolnili in oblikovali smo delovne sku
pine za določene naloge na področju
zdravstvene nege,
seznanili smo se s finančnim načrtom
za leto 2008,
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 zahtevno
sti nege bolnika, ki bi bila lahko ustrez
na osnova za načrtovanje kadra,
-	 preverili smo uporabo kliničnih poti,
ki živijo in se dogovorili za nadaljnje
oblikovanju kliničnih poti,
-	 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 2008,
-	 uspešno smo zaključili oblikovanjem
temperaturnega lista v internističnih
dejavnostih,
-	 uspešno smo zaključili poenotenje
temperaturnega lista na nivoju bolni
šnice,
-	 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,
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obravnavali smo problematiko eviden
tiranja delovnega časa, nadure in dežur
ne ure,
seznanili smo se s pričetkom delovanja
prebujevalnice v urgentni kirurški am
bulanti,
seznanili smo se z načrtovanjem pre
selitve internega oddelka in načrti za
gradnjo nove urgentne stavbe,
obravnavali smo kadrovsko problemati
ko, nadomeščanje odsotnosti delavcev
zaradi dolgotrajnih bolniških in porod
niških,
redno smo obravnavale tudi oskrbo od
delkov s perilom in ravnanje s perilom
oddelkov.

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.
Pri strokovnih nadzorih v zdravstveni negi
smo bili tudi v letu 008 pozorni na kate
gorizacijo potreb bolnika po zdravstveni
negi. Ugotavljamo, da se število bolnikov,
ki potrebujejo III. kategorijo zdravstvene
nege stalno povečuje.
Na področju oskrbe smo spremljali in ak
tivno sodelovali pri načrtovanju in izbolj
šanju dela Službe za čiščenje, transportna
in kurirska dela.
V letu 008 so članice skupine za oblikova
nje standardov v ZN in njihovi sodelavci
opravili zelo pomembno in obsežno delo.
Posodobili ali oblikovali na novo so 9 stan
dardov ZN.
V letu 008 smo zelo veliko aktivnosti na
menili pripravam in organizaciji srečanja
»Dnevi Marije Tomšič«, ki smo ga izvedli v
januarju leta 009.
V letu 008 so članice strokovnega ko
legija, kakor tudi vsi ostali zaposleni v
zdravstveni negi zelo dobro in plodno
sodelovali pri vseh zastavljenih nalogah
in projektih. Uspešno smo iz vedli števil
ne naloge, sprejeli pomembne dogovore
in poskrbeli za sprotno informiranje. Za
prizadevno in profesionalno delo se vam
iskreno zahvaljujem.
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SVETOVNI DAN ZDRAVJA
Svetovni dan zdravja že vse od leta 1950 vsako leto obeležujemo
7. aprila. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) izkorišča to priložnost za povečevanje zavedanja o najpomembnejših globalnih
zdravstvenih problemih. SZO izbere temo, ki zaznamuje omenjeni
dan. Osredotoča se na javno zdravstveno problematiko, ki je v določenem obdobju najbolj pereča in potrebna najširše pozornosti. Letos SZO opozarja na potrebo po zaščiti zdravja prebivalstva v izrednih razmerah z geslom »Zaščitimo življenja. Za varno zdravstvo ob
izjemnih dogodkih«. Izjemni dogodki v zdravstvenih ustanovah so
tudi bolnišnične okužbe, ki pogosto vplivajo na potek zdravljenja
Na Zavodu za zdravstveno varstvo Novo
mesto smo se odločili na ta dan opozoriti
javnost tudi na pravico do varnosti ljudi, ki
iščejo zdravniško pomoč. Opozorili bomo
na dejavnike v zdravstvenih ustanovah, ki
ogrožajo tako paciente, kot tudi obiskoval
ce in nenazadnje zdravstveno osebje.
Eden od pomembnih ogrožajočih dejavni
kov so bolnišnične okužbe.
Ugotavljamo, da je bolnišničnih infekcij v
naših bolnišnicah preveč. Zakaj? Kaj storiti?
Ali smo ta problem predolgo zanemarjali?
Kako jih lahko zmanjšamo? Zakaj je ta prob
lem tako težko rešljiv tudi danes, ko vemo
mnogo več? Nekatere učinkovite metode,
kljub temu, da so razmeroma preproste (raz
kuževanje rok) so še vedno težko sprejete. Za
vedati se moramo, da ima pravilno umivanje
in razkuževanje rok, kljub visoki tehnologiji
v zdravstvu, kljub modernim aparaturam in
učinkoviti terapiji, pomembno vlogo. Skrb
zbuja podatek, da imamo pri infekciji z MRSO
na razpolago samo še en antibiotik (3).

Torej, higiena rok je v bolnišnici zelo pomem
bna, saj z rokami lahko pomagamo k ozdra
vitvi, včasih pa lahko prav te roke povzročijo
hudo poslabšanje zdravstvenega stanja ali
celo smrt.
Pomembno pri zmanjševanju bolnišničnih
okužb je dobra organizacija dela v bolnišni
cah. Temu problemu mora zdravstveni mana
gement namenjati več pozornosti.

BOLNIŠNIČNE OKUŽBE
Bolnik pride v bolnišnico z namenom iz
boljšanja zdravstvenega stanja, vendar pa
vedno ni tako. Zdravljenje lahko poteka z
zapleti. Bolnišnica torej ni samo ustanova,
kjer bolni ozdravijo, ampak tudi ustanova,
kjer lahko bolni še bolj zbolijo. BO lahko
nastanejo v vseh vrstah bolnišnic, pa tudi v
zdravstvenih domovih, ambulantah, domo
vih starejših občanov, zavodih za invalidno
mladino, psihiatričnih ustanovah.
Bolnišnične okužbe predstavljajo najpogo
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stejši zaplet zdravljenja v bolnišnici in to
kar polovico vseh zapletov zdravljenja v bol
nišnici. Prizadenejo lahko vsak organ in vse
dele telesa, najpogostejše pa so okužbe sečil
in okužbe kirurških ran. Izvor bolnišničnih
okužb so bolniki, zdravstveno osebje, ali
pa zunanje okolje preko obiskovalcev Vir
okužbe je lahko tudi bolnišnično okolje prek
vode, zraka, kontaminiranih površin, rok, me
dicinskih instrumentov in pripomočkov za
nego.
V skupino z večjim tveganjem za BO spadajo
bolniki skrajnih starostnih skupin (dojenčki,
starostniki), bolniki s kirurškimi in drugimi in
vazivnimi posegi, z opeklinami, bolniki, ki so
zdravljeni z antibiotiki, bolniki na umetnem
nadihovanju, z malignimi obolenji, kronični
bolniki. Tveganje se povečuje tudi z dolžino
hospitalizacije.

Razširjenost BO
Najpogostejše so okužbe sečil, ki predstavlja
jo 40% vseh BO, sledijo okužbe kirurških ran,
bolnišnične pljučnice s 15 – 0% deležem
med vsemi BO. Izredno pomembne zaradi
visoke smrtnosti (5 – 50%) so bolnišnične
bakteriemije in sepse s 5 – 10% deležem.
Zaradi visoke odpornosti bakterij in gliv na
protimikrobna zdravila so bolnišnične sepse
pogosto nerešljiv problem tako v svetu, kot
pri nas.

Preprečevanje BO
Ukrepi za preprečevanje BO so splošni in ve
ljajo za vse vrste ter specifični, ki veljajo za
posamezne povzročitelje.
Osnovni ukrepi, ki morajo biti izvajani v vseh
zdravstvenih ustanovah so:
• Dober standard in opremljenost zdravs
tvene ustanove,
• Dovolj velike in prostorne čakalnice,
• Sobe z malo bolniki z zadostno razdaljo
med posteljami in možnostjo prezračeva
nja,
• Negovalni pripomočki in oprema za en
kratno uporabo,
• Pravilno odstranjevanje ostrih predmetov,
• Higiena rok s poudarkom na razkuževa
nju,
• Ločene čiste in nečiste poti,
• Oskrba s pitno vodo,
• Sodobno organizirana prehrana

•
•
•
•
•
•
•
•

Ustrezne in dovolj številne sanitarije,
Dobra oskrba s perilom za enkratno in
večkratno uporabo,
Pravilna uporaba ustreznih zaščitnih sred
stev (rokavice, maske,…),
Ustrezna organizacija službe za steriliza
cijo,
Ustrezno čiščenje prostorov in opreme,
Zaščita zdravstvenih delavcev (cepljenje,
začasna odstranitev bolnih),
Nadzor nad porabo antibiotikov,
Organiziran nadzor in spremljanje BO.

Strokovnjaki ocenjujejo, da je v ustanovah,
ki imajo dobro organizirano službo za pre
prečevanje BO, 35% manj BO kot v ustano
vah brez takšne službe. Glavni cilj dejavnosti
preprečevanja in obvladovanja BO je zaščititi
bolnike, zdravstveno osebje, študente in obi
skovalce (3).
Tudi v SB NM spremljajo in obvladujejo bol
nišnične okužbe. Njihovo obvladovanje po
teka tako, da:
 izvajajo ukrepe standardne izolacije pri
vseh bolnikih in na vseh oddelkih in v
ambulantah v SB NM,
 izvajajo ukrepe kontaktne izolacije pri
vseh bolnikih, pri katerih ugotovijo
okužbo ali kolonizacijo z MRSA, VRE,
bakterij s prisotnostjo ESBL in bakterij
odpornih na več antibiotikov,
 izvajajo dekolonizacije pri bolnikih s pri
sotnostjo MRSA,
 zdravijo bolnike z okužbo povzročeno
z MRSA, VRE, bakterijami s prisotnostjo
ESBL ali bakterijami, odpornimi na več
antibiotikov,
 racionalno rabijo antibiotike.
Kadar pri hospitaliziranem bolniku ugotovijo
pljučnico po več kot 48 urah po sprejemu v
bolnišnico in pljučnica ob sprejemu ni bila
prisotna, niti ni bila okužba v inkubacijski
dobi, vedo, da gre za bolnišnično pridoblje
no pljučnico. Okužbo skušajo vedno mikro
biološko opredeliti, pri tem obvezno opravijo
tudi mikrobiološke preiskave na legionelozo.
Bolnišnica ima izdelan algoritem ukrepanja
ob sumu ali primeru bolnišnično pridobljene
legioneloze. Do sedaj niso imeli še nobenega
primera.
V SB Novo mesto še poudarjajo, da nad
pojavljanjem bolnišničnih okužb budno
bdi Komisija za obvladovanje bolnišničnih

okužb (KOBO), ki redno spremlja epidemio
loško situacijo v bolnišnici in po potrebi hitro
ukrepa.
V primerih povečanega števila respiratornih
virusnih bolezni in gripe ter zelo nalezljivih
črevesnih obolenj se zdravstvene ustanove
trudijo zaščititi svoje paciente tudi z omeje
vanjem obiskov. S tem želijo preprečiti širje
nje teh okužb med bolnike. Obiski so lahko
omejeni le po posameznih oddelkih, lahko
so številčno omejeni (le na eno osebo), ali
pa časovno. Lahko so za določen čas tudi
prepovedani. Na enotah intenzivne terapi
je in nege obiski v takih primerih potekajo
le v dogovoru z lečečim zdravnikom. Na
otroškem in porodniškem oddelku veljajo
še dodatni ukrepi, s katerimi obiskovalce sez
nani zdravstveno osebje. Splošno tudi velja,
da v obdobju porasta obolelih za določenimi
okužbami, bolnišnic ne obiskujejo otroci, ki
so vključeni v vrtce in šole oz. bolne osebe.
To je tudi priložnost, da javnost pozovemo k
temu, da upoštevajo navodila zdravstvenih
organizacij in se jih tudi dosledno držijo.
Bolnišnične okužbe se pojavljajo v vseh
zdravstvenih ustanovah po svetu, tudi v naj
boljših klinikah, in jih ne moremo povsem
preprečiti. S staranjem prebivalstva, vse bolj
zahtevnimi diagnostičnimi metodami in me
todami zdravljenja, ter preživetjem težkih
bolnikov, lahko pričakujemo naraščanje šte
vila BO.
Ukrepi za preprečevanje in obvladovanje so
dobro znani in v glavnem dokaj preprosti,
seveda pa jih je potrebno dosledno izvaja
ti, zlasti velja to za higieno rok. Samo na ta
način je možno BO obvladovati in njihov de
lež zmanjšati na nizek odstotek.
Tudi v Sloveniji imamo opredeljene naloge
in normative za delo na področju preprečeva
nja in obvladovanja BO. Vsaka zdravstvena
ustanova pa se mora zavedati, da je stopnja
BO mera za kakovost bolnišnic v razvitih
deželah.

Viri:
1. Zakon o nalezljivih boleznih. Uradni list RS št. 69/95.
. Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepov
za njihovo preprečevanje in obvladovanje. Uradni list RS
št. 16/99.
3. Kotnik Kevorkijan, B. Bolnišnične okužbe. Medicinski me
sečnik 006, febr., 41:45 strani
4. http://maxilla.mf.unilj.si/files/mark/4%0letnik/Infekcij
ske%0bolezni/BOmed1.ppt
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Vozički za shranjevanje bolnikove
dokumentacije
3. marca 2009 so v bolnišnico dostavili dolgo pričakovane
vozičke za shranjevanje bolnikove dokumentacije. Z velikim
veseljem smo jih prevzele v kleti porodniške stavbe. Prevzem
je potekal po vseh pravilih in v prisotnosti predstavnic bolni
šnice, kakor tudi predstavnice podjetja Medis d.o.o.. pri kate
rem smo vozičke kupili.
Zlata Rebolj, pomočnica direktorice za zdravstveno nego
Vozičke za shranjevanje bolnikove doku
mentacije so izdelali v podjetju Optiplan
(Nemčija), ki je svetovno znan proizvaja
lec vozičkov za različne namene. V pod
jetju so načr tovalci vozičkov upoštevali
tudi naše želje. Vozički so že prilagojeni
tudi za čas, ko bomo uporabljali prenosne
računalnike ob bolniški postelji. Zdravniki
bodo lahko ob bolniški postelji vpisovali
terapijo in naročila za preiskave neposred
no v elektronski terapevtski list v računal
niku.. Kadar koli si bodo lahko ogledali
tudi druge iz vide, ki jih potrebujejo pri
zdravljenju bolnikov. Vse to jim bo omo
gočalo lažje delo in prihranek časa, bolni
kova dokumentacija pa bo vedno urejena.
Do časa, ko bo vse urejeno v elektronski
obliki, pa bomo še naprej uporabljali „pa
pirnato“ bolnikovo dokumentacijo. Zakon
o varovanju bolnikovih podatkov nam na
laga tudi to, da mora biti bolnikova do
kumentacija primerno hranjena oziroma
zavarovana in ne dostopna nepoklicanim.
Novi vozički nam to v celoti omogočajo.
Dokumentacija je shranjena v mapah v
lahko dostopnih predalih, ki se centralno
zaklepajo.

3

V splošni bolnišnici Novo mesto smo se že
leta 007 odločili za uporabo enotnih tem
peraturnih in negovalnih listov v velikosti
A3 format. Izkušnje, ki smo si jih pridobili
na travmatološkem odseku, kjer so prvi za
čeli z uporabo temperaturnega lista A3 in
shranjevanjem bolnikove dokumentacije
v posebne mape, so nam bile v pomoč pri
odločitvi za nabavo vozičkov za shranjeva
nje dokumentacije za celo bolnišnico. V so
delovanju s predstojniki oddelkov in me
dicinskimi sestrami smo oblikovali sistem
shranjevanja bolnikove dokumentacije, ki
bo v bolnišnici enoten. Nabava vozičkov

za shranjevanje bolnikove dokumentacije
in uporaba novih temperaturnih listov je
bila dogovorjena in potrjena tudi na stro
kovnem svet bolnišnice.
Vozički za shranjevanje bolnikove doku
mentacije so zelo lični in funkcionalni.
Zdaj, ko imamo zagotovljeno opremo,
pa moramo dosledno upoštevati navo
dila Zakona o varovanju bolnikovih po
datkov. Vso bolnikovo dokumentacijo
moramo odstraniti iz bolniških sob in jo
shranjevati v za to namenjenih vozičkih.
Upam, da vas bo vse prevzela njihova
uporabnost in bomo z manj slabe volje
zadostili zakonu.
Verjamem, da bomo nad uporabo vozičkov
in načinom shranjevanja bolnikove doku
mentacije vsi zelo navdušeni in jih bomo
še mnogo let s pridom uporabljali.
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Počitniški objekti Splošne
bolnišnice Novo mesto
1. Otok Mali Lošinj – NEREZINE




Nerezine

2 hišici, ki sta primerni za večje družine (od 4 do 6 oseb)
št. 116 in 119
2 apartmaja s 5 ležišči; št. 328/1 in 328/3 in
4 garsonjere z 2 – 4 ležišči; št. 826, 826/1, 827 in 827/1

Počitniško naselje se nahaja  km od mesta Nerezine in 0 km od
mesta Mali Lošinj. Za Mali Lošinj je značilna mila in topla klima,
primerna tudi za zdraviliški turizem. Ponudba naselja: prodnata,
skalnata in betonska plaža je oddaljena do 150 m; v naselju so tr
govina, bife, otroška igrišča, igrišča za odbojko, košarko in tenis.
Počitniške kapacitete v Nerezinah so bile vsa leta zelo dobro za
sedene, razen obdobja vojne in v letu 008, ker vse do začetka
poletne sezone ni bilo jasno ali bo naselje lahko obratovalo, zaradi
znanih razlogov neporavnanih obveznosti Počitniške skupnosti
Krško, do Občine Mali Lošinj.
Upravljalec naselja je Počitniška skupnost Krško. Naselje je odprto
od 1.5. do 30.9. v letu. Žal bolnišnica vsa leta beleži zasedenost
objektov največ 80 – 90 dni.

Počitniški objekti v Nerezinah so bili v letu 008 zasedeni le 60,14
v primerjavi s planom. Ugotavljamo zelo slabo zasedenost junija
in septembra.
Zasedenost objektov v obdobju 2006 – 2008:
Počitniški objekti

leto
2006

leto
2007

leto
2008

plan

ind
08/plan

Nerezine
Garsonjera 826

60

70

50

90

55,56

Počitniški objekti so stari 35 let, zato je temu primerna tudi dotra
janost objektov in notranje opreme, razen v dveh hišicah, ki sta
bili delno obnovljeni v letu 005.

Garsonjera 826/A

70

80

3

90

35,56

Garsonjera 827

70

55

5

90

57,78

Garsonjera 827/A

70

70

4

90

46,67

Nujno je potrebno zamenjati strešno kritino na vseh objektih
in urediti nadstrešnice nad terasami, zamenjati okna in vrata s
polkni ter obnoviti fasado z žlebovi. V apartmajih in garsonjerah
je potrebno zamenjati pohištvo, notranjo opremo in adaptirati
kopalnice. Ocena stroškov investicijskega vzdrževanja vseh enot
je v višini 00.000 €

Hišica 116

65

67

85

90

94,44

Hišica 119

74

90

70

90

77,78

Apartma 328/1

63

70

5

90

57,78

Apartma 328/3

60

70

50

90

55,56

53

57

433

70

60,14

Skupaj

2. POREČ, Rajka Stipe 35
V pritličju stanovanjskega bloka imamo dva apartmaja s 4
ležišči in obsegata kuhinjo, sobo in kopalnico z WCjem. Le
tovanje v teh objektih ni več prijetno, ker stanovalci bloka
nasprotujejo, da se ti prostori koristijo za letovanje. Turistična
prijava se opravi v bližnjem Turističnem društvu. Vzdrževanje
objektov iz vaja tehnična služba bolnišnice. V letu 006 je bilo
iz vedeno večje investicijsko vzdrževanje, tako da v naslednjih
5 letih ne pričakujemo večjih stroškov vzdrževanja.
Tudi v teh enotah je bila v letu 008 zelo slaba zasedenost.

Poreč
Zasedenost objektov v obdobju 2006 – 2008:
Počitniški
objekti

leto
2006

leto
2007

leto
2008

plan

ind 08/
plan

Poreč
Stanovanje 2

64

70

40

90

44,44

Stanovanje 2/A

48

70

40

90

44,44

11

140

80

180

44,44

Skupaj

33

aktualno
3. RAVNE nad Bohinjsko Bistrico:

Bohinjska Bistrica

V apartmajski hiši imamo v 3. nadstropju apartma s 4 ležišči, ki ima
kuhinjo, sobo, kopalnico z WCjem in hodnik. Apartma je primeren
za zimski in letni oddih, njegova zasedenost pa je zelo slaba. V
povprečju bi morala biti za pokrivanje stroškov zasedenost vsaj
90 dni na leto, kar pa zadnja leta ne dosegamo. V letu 008 je bil
apartma zaseden le 33 dni.
Zasedenost objekta v obdobju 2006 – 2008:
Počitniški
objekti

leto 2006

leto
2007

leto
2008

plan

ind 08/plan

Ravne
Apartma

51

71

33

90

36,67

Skupaj

51

71

33

90

36,67

Upravljanje v letu 2009

Cene za leto 2009:

Iz prikazane zasedenosti po posameznih enotah je razvidno, da
upada interes zaposlenih za koriščenje naših kapacitet, zato so
bili prihodki iz oddajanja v najem v letu 008 nižji od stroškov za
1.000 €, kar je pomenilo negativni izid.

NEREZINE
 garsonjera*

30,00 € na dan

 apartma*

40,00 € na dan

 hišica

60,00 € na dan

Dejstvo je:
 da je potrebno objekte vzdrževati,
 da je potrebno v objekte v Nerezinah vložiti večja finančna
sredstva, da bodo še primerni za koriščenje, kajti tudi sedanje
stanje objektov je zagotovo razlog, da zasedenost ni večja.
 da so režijski stroški v Nerezinah visoki, tudi če se objekti ne
koristijo.
Postavlja se nam vprašanje ali še imeti počitniške objekte v lasti
bolnišnice v enakem obsegu. S poročilom se je seznanil tudi Svet
zavoda in sprejel sklep, da nekaj počitniških kapacitet v Nerezi
nah odproda, kupnino pa nameni za investicijsko vzdrževanje
preostalih objektov.
Tako bodo zaposleni v letošnji sezoni še lahko koristili kapacite
te v enakem obsegu kot do sedaj, v naslednjem letu pa bo teh
nekaj manj.

Otok Mali Lošinj
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* V kolikor bodo do začetka počitniške sezone objekti adap
tirani, se cena za apartma poveča na 60 € na dan, cena garso
njere pa na 40 € na dan.
POREČ
 stanovanje

40,00 € na dan

RAVNE
 garsonjera

45,00 € na dan.

Cene so v predsezoni in po sezoni 0 % nižje.
Razpis z navodili za prijavo smo poslali na oddelke in oddelč
ne pisarne, vse informacije pa lahko pridobite tudi v kadrov
ski službi.

Poreč

kultura organizacije
Vekoslav Šekoranja,vodja porodniškega oddelka

Napaka v uvodu 2

Človeško telo, pomirjeno samo s seboj,
je dragocenejše kot dragulj.
Varuj svoje telo, tvoje je samo v tem času.
Človeškost je težko doseči, zlahka pa jo izgubimo.
Vse zemeljske stvari so minljive, kot blisk na nebu.
To življenje sprejmi kot brizgljaj deževne kapljice,
lepoto, ki izgine, še preden se udejanji. Zato si postavi
cilj, izkoristi vsak dan in noč, da ga dosežeš.
(Tsongkhapa)

Leto 1968

Leto 2004

V reviji Mladina je bil na prvi strani objav
ljen članek o ¨demokratičnih¨ volitvah v te
danjem sistemu, ko je raja lahko ¨izbirala¨
le med enim samim kandidatom, ki ga je
predhodno že ustoličila partija. V poročilu
o volitvah na novomeški Gimnaziji, z naslo
vom Napaka v uvodu, sem kot petnajstlet
ni dijak ustanove razpravljal o pravi demo
kraciji po zahodnem modelu. Dušebrižniki
samoupravnega socializma so udarili na
zaj. Lahko semnadaljeval šolanje, a sistem
je vsak moj korak skrbno spremljal. Kariera
nadobudnega novinarja se je končala še
predno se je pravzaprav začela.

Zaradi človeške napake se je zgodila tra
gična nesreča.

Leto 1991
Dobili smo svojo državo in prve demokra
tične volitve.
Napaka iz uvoda je bila popravljena.
Življenje gre svojo večno pot, polno je
laži, polno raznih zmot.
(slovenska popevka)

KADAR BESEDE NE MOREJO KORISTITI, JE
BOLJE, DA JIH SPLOH NE IZGOVORIMO.

Ni bila prva. V dolgih letih se jih je nabralo
kar nekaj.
Počutil sem se kot mornar na ladji norcev,
ki plujejo brez kompasa in brez idej. O nevz
držnem stanju na oddelku sem nekajkrat
obvestil vodstvo bolnišnice, ki pa ni ukre
palo.
Imeli so me za lažnivca. Nisem hotel oditi,
ker sem vedel, da imam prav. Ni bilo lahko. V
službo sem hodil z odporom in strahom.
Šele zadnja leta so se razmere začele po
pravljati. Začeli smo se pogovarjati, naša
dejanja so postala preglednejša. Dobili
smo mlade sodelavce. Njihova zagnanost
mi vliva upanje, da se nesrečni dogodek iz
novembra 2004 nikoli več ne ponovi. Zara
di sprememb mi je delo ponovno postalo
užitek.

Leto 2009
Sodnica v Novem mestu je zaradi malo
marnosti pri delu obsodila sodelavca.

Odločitev sodišča ne smem in nočem ko
mentirati.
Če hočeš zares videti resnico, moraš gle
dati s srcem. Bistvo je očem nevidno.
(Mali princ)

Po štiridesetih letih sem moral prekiniti
svoj novinarski post.
Kar nekaj vem o porodništvu in ker vem,
vem, kje je skrito bistvo.

Leto?
Krivda zaradi storjenega slabega dejanja
bi morala povzročiti vsaj slabo vest, če
ne že kaj več.
Človek je edina žival, ki zardeva – in ima
za kaj.
(Mark Twain).

Bo komu kdaj sploh nerodno? Bo tudi to
krat moralo preteči več let, da bo napaka
iz uvoda popravljena?
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kultura organizacije
Mira Retelj, direktorica

Zlata Rebolj, Zdenka Seničar

Letni razgovori
Odločili smo se, da bomo v letošnjem letu
pristopili k opravljanju letnega razgovora
s prav vsakim od vas, z namenom posveti
ti del našega časa tudi vam sodelavkam
in sodelavcem, vam prisluhniti in skušati
pomagati pri reševanju težav. V ta namen
smo imeli za vse, ki bodo izvajali letne raz
govore dve delavnici v mesecu marcu.
V samem namenu vzpostavitve rednih
letnih razgovorov želimo slediti viziji in
ciljem bolnišnice in postaviti uresničljive
cilje za celotno bolnišnico, posamezno or
ganizacijsko enoto in seveda za vsakega
posameznika. S tem bomo vašo in našo
uspešnost poviševali iz leta v leto.
Vaše zadovoljstvo nam je pomembno, s
skupnimi močmi bomo postali odlični za
vas sodelavce, odlični za naše paciente,
s tem pa bomo pridobivali na ugledu in
dobrem imenu naše bolnišnice, katere
del smo, ter hkrati vplivali na doseganje
odličnih rezultatov.
Redni letni razgovor je oblika medseboj
ne komunikacije, je izjemna priložnost za
vzpostavljanje dobrih medosebnih odno
sov, odličnega vodenja in svojevrstno priz
nanje vam za opravljeno delo in prispevek
v skupini. Je vnaprej dogovorjeno srečanje
med vodjo in sodelavcem na katerem naj
prej pregledata izpolnitev v preteklem
letu zastavljenih ciljev, se pogovorita o se
danjem delu, priložnostih, ovirah, ocenita
letno delovno uspešnost, določita cilje za
prihodnje leto, se pogovorita o pričakova
njih, željah in načrtih ter o raznih oblikah
izobraževanja. Ta pogovor je namenjen
tudi temu, da spregovorite o tem kako se
počutite na delovnem mestu, v svoji sre
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dini in o tem ali ste zadovoljni s svojim
delom. Na tem pogovoru imate priložnost
podati tudi svoje mnenje, ideje, predloge
za izboljšanje ali olajšanje samega dela oz.
postopkov.
Kako bo pravzaprav vse skupaj potekalo?
Z vašim vodjem se bosta najprej ustno do
govorila za termin in kraj srečanja, nato
bo sledilo še pisno vabilo, približno teden
pred predvidenim srečanjem. Pisnemu va
bilu bo vodja priložil vprašanja o zadevah,
o katerih bi se z vami želel pogovoriti. Po
leg seznama vprašanj pa bo priložil še nje
gov predlog ciljev za prihodnje leto.
Vaša naloga bo, da boste po prejemu
vabila razmislili o svojem delu v prete
klem letu, o izpolnjevanju zastavljenih
ciljev, o največjih uspehih in morebitnih
neuspehih, o priložnostih in omejitvah.
Na podlagi razmisleka si boste pripravili
svojo oceno vašega dela, to je nekakšna
samoocena dela v preteklem letu. Prav je,
da svojo oceno vodji tudi obrazložite, zato
si kratko razlago kar zapišite na list papirja.
Nato boste razmislili kaj bi bilo v prihod
njem letu dobro spremeniti ali dodatno
urediti. Na podlagi razmisleka si postavite
štiri do pet ciljev za prihodnje leto, ki jih
prav tako zapišite, da boste vodji lahko
razložili zakaj ste si postavili prav te cilje.
Razmislite tudi o sedanjem delu, mogočih
ovirah in priložnostih, pripravite morebit
ne predloge in si odgovorite na vprašanja,
ki vam jih je poslal vaš vodja.
Redni letni razgovor je namenjen prav
vam sodelavcem, zato se nanj le dobro pri
pravite in izkoristite njegove prednosti.

stroka - izobraževanje

Uspelo nam je!
Prvo strokovno srečanje
»Dnevi Marije Tomšič - primeri dobre
prakse v ZN«
Komaj so se končali novoletni prazniki, že
je bilo treba znova na vso moč delati. Kar
nam ni uspelo postoriti v preteklem letu,
smo morali nadok naditi v pr vih dneh me
seca januarja. Zakaj? Zato, da smo vse po
trebno pripravili za prvo strokovno sre
čanje medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov, ki smo ga pod naslovom »Dnevi
Marije Tomšič  primeri dobre prakse v
ZN« 1. in . januarja organizirali na Vi
soki šoli za zdravstvo v Novem mestu v
sodelovanju z regijskim DMSBZT in Viso
ko šolo za zdravstvo.
Ideja, da je potrebno predstaviti dobro
delo medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v naši regiji, je zorela v glavah
peščice zanesenjakov že dalj časa. Po
trebno je bilo glasno spregovoriti in šir
še predstaviti, kaj si želimo in že so po
tekale aktivnosti za pripravo srečanja, ki
smo ga posvetili prvi medicinski sestri v
novomeški bolnišnici. K aktivnemu sode
lovanju smo najprej povabili kolegice in
kolege iz celotne dolenjske, belokranjske
in posavske regije in jih vzpodbudili, naj
predstavijo primere najboljše prakse v
svojem zavodu. Odziv je bil tako velik, da
smo komaj uvrstili vse prispevke v pro
gram. Tako obsežnega dela smo se lotili

zato, da bi bili tudi medicinske sestre in
zdravstveni tehniki razpoznavni v širšem
družbenem okolju in ne samo v strokovni
javnosti zdravstvene nege.
Številna predavanja, ki so jih prispevale
medicinske sestre in zdravstveni tehniki,
so nas navdušila z iz virnostjo in strokov
nostjo, pa tudi s predstavitvijo. Program
v uvodu pr vega dne je bil namenjen pre
teklosti ZN. Zdenka Seničar, dipl. m. s., je
predstavila življenjsko in profesionalno
pot prve medicinske sestre v novomeški
bolnišnici Marije Tomšič ter njene zasluge
na področju organiziranega delovanja in
izobraževanja v zdravstveni negi, ki se je
začelo z bolničarskimi tečaji in šolo, nada
ljevalo s srednješolskim izobraževanjem
za medicinske sestre in zdravstvene tehni
ke, ki ga je predstavila Marija Račič, viš. m.
s., univ. dipl. org., lansko leto pa preraslo
v visokošolski študij ZN v Novem mestu,
o katerem je govorila mag. Ana Podhost
nik. Marija Pišek, dipl. m. s., je nekaj besed
namenila zgodovini patronažne službe,
Zlata Rebolj, dipl. m. s., je poudarila po
men kakovosti v SB Novo mesto, o nači
nu komunikacije v sodobnem času pa je
govoril Matej Kocjančič, ZT. Kolegice iz
DSO Črnomelj so predstavile pomen ka
kovostne ZN pri skrbi za
starostnike (Valerija Lekič
Poljšak, univ. dipl. org.,
Alenka Vipavec Mahmuto
vič, dipl. m. s., Marija Bar
tolj, dipl. m. s.,), o vodenju
oseb z demenco v DSO
Krško sta skozi igro vlog
pripravili prispevek Jana
Starc, dipl. m. s., in Mar ti
na Žerjav, dipl. m. s., o vlo
gi skupin za samopomoč
in prostovoljstvo v DSO
Novo mesto sta govorili

Stanka Majerle, dipl. m. s., univ. dipl. org.
in Brigita Muhič, dipl. m. s., skupina pre
davateljev iz naše bolnišnice (Marjeta Ber
kopec, dipl. m. s., Barbara Luštek, dipl. m.
s., Nataša Piletič, dipl. m. s., Ingrid Jaklič,
dipl. san. ing., Vesna Jarc, dipl. m. s., Mari
na Kokalj, dipl. m. s., Nataša Lak ner, dipl.
m. s., spec. periop. ZN) je predstavila COB,
s poudarkom na dejavnikih tveganja v pe
rioperativni ZN, centalno sterilizacijo kot
eno najmodernejših v Sloveniji, uporabo
rokavic v vsakodnevni praksi, postopke
kontaktne izolacije pri MRSA in program
izobraževanja v reanimaciji, Helena Uršič,
viš. med. ses., ET, kolegica z ljubljanskega
onkološkega instituta, pa nas je seznanila
z rezultati uvajanja terapije z negativnim
pritiskom pri oskrbi kroničnih ran.
Krka, tovarna zdravil, je pripravila satelit
sko konferenco o hiper tenziji: o vlogi me
dicinske sestre pri vodenju hiper tenzije
je spregovorila mag. Andreja Kvas, prof.
zdrav. vzgoje, nekaj pomembnih novosti
pri zdravljenju hiper tenzije je predstavila
doc. dr. Marija Petek Šter, dr.med., zdravi
la za zdravljenje hiper tenzije, ki jih izdelu
je tovarna Krka, pa je predstavila Barbara
Kuhar Lorger, dipl.ing. biologije.
Večer je zaključila komedija »Popravni
izpit« v iz vedbi sijajnih igralcev Violete
Tomič, Mikija Bubulja in Ranka Babića ter
iz vrstna pogostitev, za katero so poskrbe
li gostinci gostilne P´r leseni žlici.
Lansko leto sprejet Zakon o paciento
vih pravicah in dolžnostih buri mnoge
duhove v stroki in iz ven nje, zato smo v
program drugega dne kot predavateljico
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povabili informacijsko pooblaščenko, gos
po Natašo Pirc Musar, da nam je sprego
vorila o zakonskih normativih varovanja
podatkov in nam predstavila, kako zelo
pomembno je varovanje podatkov pri
opravljanju našega dela, Zdenka Kralj,
univ. dipl. pravnica, nam je povedala več
o pojasnilni dolžnosti, kaj predstavljajo
pacientove pravice v sistemu kakovosti
zdravstvene oskrbe, je govorila mag.
Vesna Prijatelj, univ. dipl. org. inf., vms,
kako zagotavljamo varovanje bolnikovih
podatkov v naši bolnišnici pa je predsta
vila Simona Baznik, dipl. m. s.
Kolegice iz Dializnega centra Novo me
sto so predstavile: Marica Parapot, dipl.
m. s., in Sandra Blagojević Štembergar,
ZT, pred dializno edukacijo bolnikov,
Bernarda Bobič, dipl. m. s. in Helena Ko
sar, dipl. m. s. pa prehransko svetovanje
bolnikom na dializi. Majda Gačnik, dipl.
m. s., je sodelovala s prispevkom o tim
skem pristopu v šoli za starše ZD Trebnje,
Alja Klobčaver, dipl. m. s. in Darja Mag
nik, dipl. m. s. iz ZD Novo mesto pa sta
pripravili prispevka o zdravem vrtcu in
razširjenosti kajenja med zaposlenimi.
Srečanje sta zaključili kolegici iz Srednje
zdravstvene in kemijske šole: Vida Novi
nec, dipl. m. s., je govorila o spremljanju
kakovosti pri praktičnem pouku v progra
mu TZN, prostovoljno delo dijakov šole
v naši bolnišnici pa je predstavila Gloria
Murn, dipl. m. s.
Zavedamo se moči medijev, ki nam lahko
zelo pomagajo pri predstavitvi in pomem
bnosti dela medicinskih sester in zdravs
tvenih tehnikov takrat, ko delamo dobro
in smo prijazni. Kadar gre kaj narobe pri
našem delu, se dogodki in prispevki sami
ponujajo. Za to, da bi se o nas dobro sli
šalo in videlo, so poskrbeli mediji (radio
Krka, studio D, radio Sraka, TV Slovenija,
TV Vaš kanal, Dolenjski list), ki so se odzva
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li na naše povabilo in izčrpno poročali o
dogajanju na srečanju.
Čas, v katerem živimo, prinaša mnoge
spremembe, ki nam niso vedno naklo
njene. Recesija, ki obvladuje ves svet,
negativno vpliva predvsem na zaposlo
vanje medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov. Krutost časa in brezobzirnega
boja za kapital in obstanek je v tolikšni
meri spremenila vrednote, da postaja že
nevarno. Vse to pa se odraža v medčlo
veških odnosih in žal tudi v odnosih do
pacientov. Ker se zavedamo negativnih
posledic takega ravnanja, želimo s pred
stavitvijo primerov dobre prakse tudi v
hudih časih ohraniti vrednote, ki nam
bodo pomagale preživeti. Vrednote kot
so medsebojno spoštovanje, poštenost,
vljudnost, prijaznost do vsakogar in po
vsod, pripadnost delovni organizaciji, zna
nje in ne nazadnje delavnost so zagotovi
lo, da bomo zmogli ohraniti vse dobro v
posamezniku in družbi.
Spremembe pa nam vlivajo tudi novo
upanje. Tako si želimo, da bi Ministrstvo
za zdravje pod vodstvom gospoda Mi
klavčiča sprejelo kadrovske normative
za zdravstveno nego, podalo usmeritve
izobraževanju in podprlo uvajanje infor
matike v zdravstveno nego, za kar si že
nekaj časa prizadevamo. Predstavnico
ministrstva za zdravje, gospo mag. Zden
ko Tičar, ki nas je počastila s svojo prisot
nostjo, smo zasuli z mnogimi vprašanji.
Zagotovila nam je, da bo komisija za do
ločitev kadrovskih normativov v zdravs
tveni negi le- te zagotovo sprejela še v
letošnjem letu, kar nam bo v veliko po
moč pri načrtovanju potreb po kadru v
zdravstveni negi.
Pomembnost prvega srečanja »Dnevi Ma
rije Tomšič – primeri dobre prakse« se je
odražala tudi v prisotnosti gospe Darinke
Klemenc, predsednice Zbornice-Zveze. V

pozdravnem nagovoru nas je spomnila, da
je poslanstvo medicinske sestre še vedno
skrb za bolnika, za priznavanje zdravstvene
nege kot stroke pa je pred nami še dolga
pot, ki jo bomo zmogle samo z znanjem.
Medicinske sestre, ki so tlakovale pot
zdravstveni negi v naši bolnišnici in ki so
na svoji dolgi poklicni poti pustile neizbri
sne sledi, so bile častne gostje srečanja.
Upamo, da jim bo zdravje dovoljevalo, da
se bomo še dolgo srečevali in da jih bo
prihodnje leto, na drugih Dnevih Marije
Tomšič, še več. Povedati in pokazati jim
želimo, da spoštujemo njihovo delo in
da tega, kar pomenijo za našo stroko, ne
smemo pozabiti, zato bomo vsa njihova
pričevanja in spomine skrbno zbirali in
zapisovali za knjigo o zdravstveni negi
na dolenjskem.
Kljub dobri volji in pripravljenosti za delo
bi zelo težko izpeljali srečanje, če ne bi
bilo ljudi, ki so verjeli v naše sposobnosti
in delavnost, ker razumejo pomembnost
dela medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov pri razvoju naše profesije, kakor
tudi pri sooblikovanju zdravstvene politi
ke v širšem družbenem okolju.
Hvala vsem, ki so nam pomagali pri or
ganizaciji strokovnega srečanja. Poseb
na zahvala gre gospodu Jožetu Colariču,
predsedniku uprave tovarne zdravil Krka
in generalnemu pokrovitelju, gospe Miri
Retelj, direktorici Splošne bolnišnice
Novo mesto in gospodu Marjanu Blaži
ču, direktorju Visokošolskega središča
Novo mesto. Hvala vsem razstavljalcem
in vsem, ki so s prispevki pomagali, da
smo srečanje zelo uspešno izpeljali.
Ne nazadnje se zahvaljujem vsem me
dicinskim sestram in zdravstvenim teh
nikom, ki so sodelovali pri organizaciji
in izvedbi srečanja in kakorkoli prispe
vali, da nam je uspelo.
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Zdenka Seničar

Marija TOMŠIČ –
pionirka zdravstvene nege na
Dolenjskem
Izvleček
V prispevku je predstavljeno življenje in delo Marije Tomšič, ki je bila po doslej znanih
ustnih in pisnih virih prva medicinska sestra na Dolenjskem. Svoje življenje je pos
vetila zdravstveni negi bolnikov in vzgoji negovalnega kadra, najprej na Zavodu za
zdravstveno zaščito mater in otrok v Ljubljani, pozneje na ljubljanski Šoli za zaščitne
sestre, kot glavna medicinska sestra kirurškega oddelka novomeške bolnišnice pa je
leta 1946 postavljala temelje stroki zdravstvene nege v novomeški bolnišnici. Pod
njenim vodstvom se je več generacij mladih deklet izobraževalo za zdravstveno nego
bolnika. Bolničarski tečaji, ki jih je organizirala Marija Tomšič, so v prvih povojnih letih
zagotavljali kader predvsem potrebam bolnišnice in predstavljajo zametke kasnejšega
izobraževanja v zdravstveni negi najprej v bolničarski, pozneje pa v srednji zdravstveni
šoli. Ob tem je bila Marija Tomšič zelo aktivna tudi na področju društvenega življenja
medicinskih sester, pobudnica ustanovitve novomeškega pododbora Društva medi
cinskih sester Slovenije in sedem let njegova predsednica.

Ključne besede
začetki zdravstvene nege, Dolenjska, izobraževanje.

UVOD
O delovanju medicinskih sester na Dolenj
skem, v Beli krajini in Posavju obstaja zelo
malo pisnih virov. Skozi desetletja razvoja
zdravstva v naši regiji zdravstvene nege
ne omenja literatura in ne omenjajo arhi
vi, čeprav bi bila skrb za bolne brez po
žrtvovalnega dela negovalnega osebja
nemogoča. Ustno izročilo med nami še
vedno ohranja imena mnogih medicin
skih sester, ki so nesebično razdajale svoje
znanje, sposobnosti, spretnosti in izkuš
nje bolnikom, hkrati pa so tega humane
ga poklica izučile nekaj generacij deklet
in žena, tudi nekaj moških je že bilo med
njimi. Njihovo delo ne sme v pozabo in če
prav so naši viri zgolj ustna pričevanja in
osebni arhivi medicinskih sester, ga bomo
v prihodnjih letih podrobneje raziskali in
zapisali za naslednje rodove.

ŽIVLJENJE IN DELO
MARIJE TOMŠIČ
Marija Tomšič je bila rojena 10. decembra
1907 v Postojni mami Mariji (roj. Lunder 9.
11. 1876) in očetu Jožetu Tomšiču (roj. 5. 3.
1871), ki je bil orožniški poročnik.
Leta 1909 se je družina preselila v Novo me
sto, kjer je prebivala v enostanovanjski hiši
na takratni Štemburjevi (danes Trdinovi) uli
ci. V družini je bilo 11 otrok, dva sta umrla
že v otroških letih, brat Jože leta 1930, brat
Drago pa leta 1931.
V svojem življenjepisu je Marija Tomšič za
pisala, da so živeli zelo skromno, edini vir
zaslužka je bila očetova plača. Kljub temu
so vsi otroci končali šole, ki so bile na voljo
v domačem kraju, nekaj pa jih je nadalje
valo šolanje na univerzi v Ljubljani. V doku
mentu so omenjeni še bratje Janez (pod
polkovnik), Franc (profesor) in Benjamin
(duhovnik) ter sestre Frančiška, Karla (por.
Krall, knjižničarka na Medicinski fakulteti v
Ljubljani) in Hermina (por. Kump), s katero
je Marija Tomšič živela v Novem mestu vse
do svoje smrti.

Portret Marije Tomšič
Marija Tomšič je končala pet razredov ljud
ske šole (1915 – 190) in tri razrede meščan
ske šole v Šmihelu pri Novem mestu (199
– 193), nato pa je obiskovala še dvoletno
trgovsko šolo v Novem mestu. Od 1. julija
194 do 31. marca 195 je opravljala prak
so kot pomožna pisarniška moč na sreskem
poglavarstvu v Novem mestu, junija 195
pa je na 1. državni dekliški meščanski šoli
v Ljubljani položila izpite za četrti razred in
opravila nižji tečajni izpit. Ker ji pisarniško
delo ni bilo všeč, je nekaj časa doma gos
podinjila staršem, 1. marca 197 pa se je
vpisala na šolo za medicinske sestre, ki je
bila leta 193 ustanovljena pri Zavodu za
socialno higieno in zaščito dece v Ljubljani
in jo z odliko končala 13. marca 199.
Od 1. maja do 1. septembra 199 je v ok
viru Zavoda za zdravstveno zaščito mater
in otrok v Ljubljani brezplačno opravljala
delo v počitniški koloniji sv. Martina na
Pohorju, kar je koristilo tudi njenemu šib
kemu zdravju, potem pa je kot zaščitna se
stra  dnevničarka opravljala zdravstveno
vzgojo na terenu v obliki potujočih tečajev
o negi in prehrani otrok.
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Dokumenti v personalni mapi Marije Tom
šič kažejo, da je bila 5. avgusta 1930 ime
novana za šolsko sestro pri Šoli za sestre v
državnem Zavodu za zdravstveno zaščito
mater in dece v Ljubljani, v IV. skupini III.
kategorije, s položajno plačo 60% od let
nih 1.680. din, z osnovno plačo I. stopnje
.700. din na leto, s pripadajočo draginjsko
doklado in redno letno stanarino 75% od
1.00. din. Njeno delo je bilo nadzor nad
gojenkami in njihovo uvajanje v praktično
delo. 8. julija 1933 je z odliko opravila dr
žavni strokovni izpit v Ljubljani, 1. 8. 1937
pa je postala učna medicinska sestra nege
bolnika na internem oddelku ljubljanske
bolnišnice, istočasno pa je na šoli pouče
vala nego bolnika in organizacijo bolniške
službe in za ta predmet sestavila učbenik.
Na šoli je opravljala tudi blagajniško in knji
govodsko, občasno pa tudi računovodsko
delo. Vojna leta je preživela v Ljubljani, kjer
je podpirala učenke, aktivistke OF.
Zaradi hudega pomanjkanja strokovnega
negovalnega kadra v Novem mestu je bila
z dekretom, ki ga je Ministrstvo za narodno
zdravje pri Narodni vladi Slovenije (perso
nalna št. 1416/3/46, podpisnik dr. Perušek
Milan) izdalo 1. januarja 1946, premešče
na v Novo mesto za glavno sestro Javne
ženske bolnišnice. Službo je nastopila 1. fe
bruarja 1946, po reorganizaciji bolnišnice
pa je bila do upokojitve glavna medicinska
sestra kirurškega oddelka.
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Novomeška bolnišnica je bila v začetku leta na zdravljenje odhajali v Ljubljano. Malošte
1946 še »moška«, v kateri so bolnikom stre vilen kader se je najprej lotil organizacije
gli usmiljeni
dela bolnišnice
bratje in »žen
V personalni mapi je ohranjena prisega, ki jo s predlogi za
ska«, v kateri so
je v prvem letu zaposlitve (9. 11. 1946) pod izboljšanje, pri
strežbo bolnic
pisala pred v. d. ravnatelja bolnišnice Danico čemer je precej
opravljale se
pomagal profe
Modic:
stre sv. Vincen
»Jaz, Tomšič Marija, prisegam pri časti svo sor dr. Luna
cija Pavlanske
jega naroda in pri svoji časti, da bom zvesto ček. V stavbi na
ga iz Gradca.
služila ljudstvu, da se bom držala ustave in desnem bregu
V obeh je zelo
zakonov, da bom varovala in branila ustavni Krke so bili od
primanjkovalo
demokratski red Federativne ljudske republi delkiinternistič
stro kov ne ga
ke Jugoslavije in Ljudske republike Slovenije nih strok (inter
kadra. Ženska
in da bom svojo službo vestno opravljala.« ni, infekcijski,
bolnica je bila
dermatološki,
po bombar
pljučni in otroš
diranju leta 1943 delno porušena in le za ki), na levem bregu pa kirurški oddelek(šok
silo popravljena, oprema in instrumentarij soba, sobe za aseptiko in septiko, rentgen,
so bili v skrajno slabem stanju, saj je bilo septična operacijska in mavčarna, soba za
nekaj odposlanega v partizanske enote, travmatološke paciente in aseptična opera
precej je bilo obrabljenega in uničenega, cijska, v kateri so opravjali tudi ginekološke
nabave pa med vojno ni bilo. Higienske operacije ter otroška kirurgija) in ginekološ
razmere so bile nevzdržne, primanjkovalo ko porodniški oddelek, ter v kleti laboratorij,
je sanitetnega materiala, zdravil in rokavic, transfuzija, lekarna, kuhinja, jedilnica, pralni
po vojni izstradano prebivalstvo je vse po ca, knjižnica in dežurne sobe. Uredili so tudi
gosteje obolevalo, predvsem za pljučnico strokovno in upravno administracijo.
in tuberkulozo. Obe bolnišnici sta se združili
Marija Tomšič se je z vso vnemo posvetila
in preimenovali v Splošno bolnišnico Novo
sanaciji higienskih razmer, pridobivanju
mesto, bolnike pa so sprejemali po strokah
strežnega osebja in poučevanju deklet iz
in ne več ločeno po spolu.
okoliških vasi, ki so bile brez vsakršne stro
Zaradi splošnega pomanjkanja je bilo delo kovne izobrazbe, zaradi vojne velikokrat
novoustanovljene bolnišnice zelo težavno, tudi s pomanjkljivo osnovnošolsko izobraz
prebivalci niso imeli zaupanja vanjo in so bo. Izobraževale so se z delom ob bolniški
postelji in prvi dve leti so jim pri učenju še
pomagale redovnice, ki so delale kot vodje
posameznih oddelkov. Marija Tomšič je bila
pri delu natančna, dosledna in nepopustlji
va, zahtevala je red in disciplino in je med
zaposlenimi veljala za veliko avtoriteto. Če
prav je bila strah in trepet in ni prenesla ne
marnosti in lenobe, današnje sogovornice
ohranjajo spomin nanjo kot na pošteno in
pravično predstojnico, ki je bila kljub težkim
časom in veliki odgovornosti predvsem člo
vek. Ko je ugotovila, katere bolničarke so
delovne in zanesljive, jih je imela zelo rada
in jim je kmalu zaupala odgovornejše delo.
Prva leta so zaposlena dekleta, ki so prihaja
la od daleč, stanovala v bolnišnici v sobah v
kletnih prostorih (po 13 jih je spalo v sobi),
samo najbližje so po službi hodile domov.
Delale so po 1 ur, podnevi z odmorom za
kosilo med 1. in 15. uro, ponoči od 18. ure
zvečer do 6. ure zjutraj, nočna izmena je tra
jala po štirinajst dni.
Domača hiša
Čeprav je bilo točno določeno, katera od
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so jo lahko prodajali na tržnici.
V bolnišnici je bila hrana zelo dobra. Zaposleni so brezplačno
dobivali zajtrk, dežurni tudi večerje. Na oddelke so hrano za bol
nike prinesli iz kuhinje v velikih posodah in jo razdelili bolnikom
glede na predpisano dieto, posodo so pomivali in shranjevali na
oddelkih. Medicinska sestra Marija je redno nadzorovala pripravo
hrane in jo preizkušala, da je preverila, ali je priprava primerna
glede na bolnikovo dieto.
Bolniške sobe, velike in z visokimi stropi, so ogrevale lončene peči,
za katere je bilo treba vsak dan nasekati drva in skrbeti za stalno
zalogo (že leta 1948 je imela »stara kirurgija« centralno ogreva
nje), tla pa so ročno ribali in loščili. V sobah je bilo več bolniških
postelj, bolniki z različnimi obolenji so ležali skupaj. Nad vsako
posteljo je bila črna lesena tabla, na katero so vpisali bolnikovo
ime, ob vznožju pa temperaturni list, na katerega so vpisovale tem
peraturo, pulz in krvni pritisk in je bil bolnikov edini dokument.
Nespremenjenega smo uporabljali še pred nekaj leti.
Najteže je bilo skrbeti za čisto perilo. Umazano perilo sta ročno
prali dve perici, perilo pa se je sušilo na vrveh bolnišničnih vrtov.
Čisto perilo so v vrečah znosili na oddelke iz kleti in ga zlagali v
omare. Seveda ga je bilo vedno premalo.
Edino dosegljivo razkužilo v tistih časih je bil lizol, ki so ga upo
rabljali za razkuževanje vsega  nstrumentov, kože in tal in je bilo
izrazitega močnega vonja, nekoč tako značilnega za vse zdravstve
ne ustanove. Tudi zdravil je zelo primanjkovalo, edina antibiotika
sta bila penicilin in streptomicin, analgetiki pa so obstajali v obliki
praškov in svečk.

MT s sodelavkami 1968 Milana Zore, Slavka Medved, Zoﬁ Kralj,
Cvetka Slemenik, Boni
zaposlenih neguje bolnika in katera čisti, so si pri delu zelo poma
gale. Kadar so bili sprejeti na zdravljenje težji bolniki, so ostajale
v službi preko delovnega časa, proste pa so na pomoč prihajale
od doma. Razpored službe, ki ga je pisala samo Marija Tomšič, se
je dnevno spreminjal in nikomur ni prišlo na misel, da bi se pri
toževal, saj so bili vsi veseli, da imajo službo. Čez dan so bile na
posameznem oddelku dve do tri zaposlene, ponoči ena sama, a
so si vse med seboj pomagale. Čeprav je bilo delo težko in ga je
bilo veliko, je bilo pri delu tudi veliko smeha in dobre volje.

Injekcijske igle in brizgalke so prali in prekuhavali, skrhane igle pa
še brusili in jim ostrili konice. Sanitetni material so prekuhavali, zla
gali, likali in ponovno sterilizirali. Tudi vse preiskave so opravljali na
oddelku, laboratorij je vodila sestra Marija. Na vizite, bile so dvakrat
dnevno, je nosila košaro, v kateri je imela baterijo, igle za ugotavlja
nje bolnikovih reﬂeksov, termometer, aparat za merjenje krvnega
pritiska, rokavice, talkum in vazelino ter rentgenske slike.
Za vsa povojna leta ja bilo značilno, da negovalnega osebja ni bilo
nikoli toliko, kolikor so ga bolniki potrebovali. Leta 1947 je bolni
šnica usposabljala tri praktikantke, ki jim je nudila stanovanje in
hrano ter plačo 000 din.
Leta 1948 so bolnišnico zapustile usmiljene sestre in takrat je
bolnišnica zaposlovala 5 zdravnikov, 1 farmacevta, 1 medicinsko
sestro, 1 fizioterapevta, 4 tehnike, 3 babice, 1 otroško negovalko
in 6 bolničark.

Delovna obleka bolničark je bila daljša, široka, pod prsmi nabrana
halja, ki se je zapenjala zadaj in velika čepica, ki so jo zavezale tako,
da so spodaj zategnile vrvico in pod njo ujele vse lase na glavi.
Obutev so imele svojo. Pozneje so imele medicinske sestre bluzo
s predpasnikom, ki so ga morale dati šivati same in čepice.

Marija Tomšič je opravila dodatne izpite in 1. oktobra 1947 posta
la višja medicinska sestra, 1. februarja 1950 pa je bila z odlokom
o spremembi naziva in povišici temeljne plače imenovana za
zdravniško pomočnico. Še leta 1961, nekaj let pred upokojitvijo,
je opravljala strokovni izpit.

Bolničarke in strežnice so znale poprijeti za vsako delo, del dneva
so delale ob bolnikih, del pa so namenjale udarniškemu delu na
bolnišničnih njivah, kjer so pridelovale zelenjavo, posebej okopa
vanje strniščnega korenja je bil zelo popularno (beri: zoprno), a
ker je bolnišnica za svoje potrebe sama pridelovala hrano, je bilo
treba tudi svinje z nečim nakrmiti. Pridelali so toliko zelenjave, da

Leta 1948 je organizirala prvi bolničarski tečaj, na katerem so poleg
nje učili tudi zdravniki in je izobrazil enajst bolničark, leta 1949 pa
še osemnajst. Udeleženke so poučevali o splošni negi bolnika, o
negi zdravega in bolnega otroka, o prehrani dojenčka in prvo po
moč. Tečaji so se nadaljevali do leta 1956, ko so prerasli najprej v
polletno, nato pa v enoletno bolničarsko šolo, v kateri so znanje nad
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gradili še s predavanji o odnosu zaposlenih do bolnikov in svojcev,
o zdravi in dietni prehrani, o transfuziji krvi in plazme, o mentalni
higieni,…Bolničarska šola je bila organizirana vse do leta 196, ko je
bila ustanovljena srednja zdravstvena šola, ki jo je s prvo generacijo
štiridesetih učenk ob delu obiskovala tudi ena generacija bolničark,
vendar samo tiste, ki so imele dokončano osnovno šolo. Na ta način
so nove kadre, ki so prišli na delo v bolnišnico, toliko usposobili, da
je bila nega bolnikov na kar primerni višini in da je bilo mogoče
higienske razmere obdržati v zadovoljivih mejah.
V Novem mestu je bila Marija Tomšič predsednica sindikata socialnih
in zdravstvenih ustanov, podružnice 1, kjer je skrbela za organizacij
ske zadeve, članica AFŽ in RK, pri sindikalni podružnici gospodinjskih
pomočnic pa je vodila zdravstvena predavanja. Leta 195 je bila po
budnica ustanovitve novomeškega pododbora Društva medicinskih
sester Slovenije in do leta 1959 njegova predsednica.
Za svoje delo je 17. novembra 1956 prejela odlikovanje red dela
III. vrste.
Leta 1961, ko bi se po 34 letih službe lahko upokojila, je zaradi pomanj
kanja kadra sklenila sporazum za podaljšanje dela za nedoločen čas,
ki ga je podpisal predstojnik kirurškega oddelka prof. dr. Oton Bajc.
V naslednjih letih se je kadrovska situacija počasi izboljševala, z
medicinskimi sestrami je prihajalo v bolnišnico novo znanje in
njen strokovni ugled je rasel. Konec petdesetih let se je v bolnišnici
zaposlila prva višja medicinska sestra Vida Štalcar, potem Marija
Markelj (por.Gorenc), kmalu za njo pa še Milana Zore, za Marijo
Tomšič glavna medicinska sestra kirurškega oddelka in pozneje
prva glavna medicinska sestra bolnišnice, Cvetka Slemenik, Toni
Mivec, Zofi Kralj, Slavka Medved, Slavka Dular in druge.
8. marca 1965 se je Marija Tomšič starostno upokojila, vendar je
še vse do leta 1968 pomagala pri delu medicinskim sestram na
kirurškem oddelku.
Obdobje starosti je preživljala v domači hiši na Trdinovi ulici sku
paj s sestro Hermino in njeno družino. Zadnja leta življenja je bila
zelo šibkega zdravja, počasi so jo zapuščale moči. 1. decembra
1986 je bila že nezavestna sprejeta na urološki odsek, po dveh
dneh, 3. decembra 1986, je v zgodnjih jutranjih urah njeno živ
ljenje ugasnilo.
Pokopana je v grobu družine Tomšič – Kump na šmihelskem po
kopališču v Novem mestu, v neposredni bližini bolnišnice, ki ji je
dala najboljše, kar je imela – svojo mladost in vse svoje znanje,
svojo ljubezen do poklica, svoje delovne roke in svoje veliko srce.
Še vedno živi v spominu številnih medicinskih sester, katerih uči
teljica in sopotnica je bila in so nadaljevale njeno delo. Živi in bo
živela v spominu vseh nas, ki danes prenašamo njeno poslanstvo
na naslednje generacije medicinskih sester in zdravstvenih teh
nikov. Naša profesionalna in moralna dolžnost je, da po svojih
najboljših močeh nadaljujemo njeno delo.
Viri:
Personalna mapa Marije Tomšič, Splošna bolnišnica Novo mesto, 1946 – 1965.
Osemdeset let novomeške bolnišnice, zbornik, SB Novo mesto, 1978.
Gošnik T., Prvih sto let novomeške bolnišnice, Dolenjska založba, 1995.
Jubilejni zbornik DMSBZT Novo mesto ob 40 letnici, Novo mesto, 003.
Osebna pričevanja medicinskih sester Pepce Novosel, Marije Gorenc in Ivanke Ahačič.
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Marta Blažič

Strokovno srečanje
»Nujna stanja v
oftalmologiji in
zdravstvena nega«

Spomladansko sonce je že hotelo pokazati svojo
energijo toplote, vendar zima se še ne pusti odgnati. 20.3. je bil dan precej hladen, bolj podoben
zimi, kot prvemu spomladanskemu dnevu. V dolenjski prestolnici je Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji organizirala
enodnevni seminar.
Tokratna tema strokovnega srečanja Nujna stanja
v oftalmologiji in zdravstvena nega je pritegnila
k poslušanju medicinske sestre in zdravstvene tehnike iz cele Slovenije.
Iz vrsten klavirski nastop
ga.Barbare TratnikJakljič,
dr. med. in pozdravni go
vor predsednice sekcije
ga.Bernarde Mrzelj ter
ostalih gostov je naznanil
začetek srečanja.
Strokovni del je bil razde
ljen po sklopih.
Prvi sklop je bil namenjen nenadni izgubi vida in pogosti
zaskrbljenosti ljudi. Ko Dolenjc reče Dolenjcu:«Ti posluš kar
naenkrat nč ne vidm, k mislš, da moram h dohtarju?« Odgovor
na to vprašanje nam je predavateljica pri svoji predstavitvi
še kako potrdila.
Kadar imamo rdeče oko nas je zelo strah in želimo nemudo
ma obiskati zdravnika, običajno kar okulista. Kdaj obiskati
splošnega zdravnika in kdaj okulista, zaradi resnosti obolenja,
nam je nazorno predstavila specialistka of talmologije.
Kronično neozdravljiva bolezen glavkom ali zelena mrena
nastane zaradi povečanega intraokularnega pritiska (IOP).
Vloga zdravstvenega tehnika pri sprejemu in obravnavi pa
cienta z akutnim glavkomskim napadom je njegova speci
fična vloga. Individualni pristop in kakovostna zdravstvena
nega, pomaga pacientu k čimprejšnji ozdravitvi oziroma iz
boljšanju stanja.
Kako nevarne so kemične poškodbe očesa (kisline ali baze)
in zakaj je potrebno hitro ukrepanje (izpiranje očesa), za ohra
nitev funkcije očesa in preprečitev dolgoročnih posledic, je
bilo na seminarju nazorno prikazano.
Medicinska sestra v tem procesu zavzema pomembno vlo
go. Imeti mora strokovna znanja, mora znati prisluhniti in

stroka - izobraževanje
Luka Ficko, strokovni sodelavec
upoštevati pacientove potrebe.
Brez informacijskega sistema in njegove podpore danes skoraj
da več ni možno. Podana je bila informacija, kako zbrati podat
ke v obliki kataloga. Z minimalno porabo časa, pa opraviti vnos
porabljenega materiala in zdravil pri operaciji sive mrene.
V drugem delu predavanj je potekala predstavitev organizacije
urgentne oftalmološke službe na Univerzitetnih kliničnih cen
trih (Ljubljana, Maribor) in Splošnih bolnišnicah (Novo mesto,
Celje, Murska Sobota). Po vseh predstavitvah je stekla burna
razprava. Prvi stik s pacientom ima medicinska sestra. Poklic
ne kompetence in aktivnosti so medicinskim sestram dobro
znane. Slaba organizacija službe, pomanjkljivost obrazcev v
uporabi, so prežeče nevarnosti za medicinske sestre, kjer so
zdravniki v pripravljenosti..
Zadnji sklop predavanj se je nanašal na zgodnjo post-operativ
no vnetno reakcijo po operaciji sprednjega segmenta očesa
(TASS). V večini primerov je vzrok v sterilizaciji (uporaba krat
kotrajne sterilizacije, nezadostnega čiščenja inštrumentov ali
kontaminacije kopeli za ultrazvočne sonde).
Posebnosti sterilizacije kirurških inštrumentov v oftalmologiji je
potrebno dosledno upoštevati. Predstavljena so bila priporočila
Ameriškega združenja očesnih medicinskih sester in ameriško
združenje za refraktivno in kataraktno kirurgijo izdana leta 2007,
za čiščenje in sterilizacijo intraokularnih kirurških inštrumentov.

Vodenje sistema
kakovosti – druga
letna presoja vodenja
sistema kakovosti v
skladu z zahtevami ISO
standarda 9001:2000
Kaj je kakovost?
V literaturi najdemo veliko definicij, ki opredeljujejo pojem ka
kovosti. Definicij kakovosti je toliko, kolikor je avtorjev, ki so se
ukvarjali z reševanjem tega problema. Vse definicije so več ali
manj usmerjene na rezultate (izdelke) dela oziroma na rezultate
procesov, ki so namenjeni izpolnjevanju in zadovoljevanju po
treb uporabnikov. Najbolj uporabljena definicija v praksi je opre
deljena v standardu ISO 9000: Sistemi vodenja kakovosti – Osnove
in slovar: »Kakovost je stopnja, v kateri skupek svojstvenih
karakteristik izpolnjuje zahteve.«

Odprte poškodbe očesa, ki so posledica različnih vzrokov nastan
ka in njihove posledice (slepota), so težke poškodbe. Omogočen
je bil prikaz operativnega zdravljenja v multimedijski obliki.

Standard ISO 9001:2000 izhaja iz odnosa odjemalec (kupec) – or
ganizacija (prodajalec) in nam podaja zahteve za tiste aktivnosti,
ki jih mora organizacija izvajati, da bi zanesljivo izpolnila potrebe
in zahteve odjemalcev za proizvod ali storitev.

Okulistične medicinske sestre se srečujemo s tovrstnimi poš
kodbami, zato je naša vloga še kako pomembna.

Cilj je izboljšati zadovoljstvo odjemalcev z učinkovito uporabo
sistema vodenja kakovosti.

Zadnja predstavitev je bila namenjena vsem udeleženkam in udele
žencem za sprostitev po napornem dnevu in srečno pot domov.

SIST ISO 9001:2000 tako sestavljajo naslednji glavni deli:

Veseli smo, da nam je uspelo pripraviti bogata vsebinska pre
davanja in tako prispevati svoj delež k specifični zdravstveni
negi na področju oftalmologije.
Zahvaljujemo se vsem donatorjem, ki so nam omogočili izved
bo srečanja.
V imenu očesnega oddelka se zahvaljujem ga.Zlati Rebolj, da
nam je odobrila tako številno udeležbo in predstojnici za ne
moten proces dela.

• Sistem vodenja kakovosti
Organizacija mora najprej opredeliti, kateri so njeni procesi, kako
ti medsebojno delujejo, kateri viri so potrebni, da nastane izdelek
oziroma storitev, ter način kako bo procese merila in izboljševala.
Sledi še vzpostavitev sistema obvladovanja dokumentacije, kate
rega sestavni del sta poslovnik kakovosti in nadzor zapisov.
• Odgovornost vodstva
Vodstvo je namreč odgovorno za določanje politike in ciljev ter
za pregled sistemov, hkrati pa tudi za obveščanje o učinkovitosti
sistema znotraj organizacije.
• Vodenje virov
Standard daje poudarek virom, ki si jih mora organizacija zago
toviti, da bo odjemalec dobil, kar je bilo dogovorjeno. Sem ne
spadajo samo ljudje, temveč tudi fizični viri, kot so oprema, pro
stori in vse potrebne pomožne storitve.
• Realizacija proizvoda
Ta del sestavljajo procesi, ki so potrebni za izvedbo izdelka ozi
roma storitve. K takim procesom spadajo dejavnosti, kot je spre
jemanje navodil od odjemalcev, snovanje in razvoj proizvodov,
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izvedena 14.11.2008. Izvajalec presoje je
bil SIQ (Slovenski institut za kakovost in
meroslovje).

Cilji presoje so bili:
•

•

Preveriti sistem izpolnjevanja zahtev
standarda ISO 9001:2000 in Certifikacij
skega pravilnika za sisteme vodenja,
Preveriti kakšni so učinki na osnovi
predlogov izboljšav v lanskem letu.

Presoja je temeljila na naključnem
vzorčenju, kar pomeni, da so bili v sklopu
redne letne presoje presojani le nekateri
procesi.

Procesi, ki so bili predmet
presoje:
•
•
•
•
•
•
•
•
nabava materiala in storitev ter dobava
izdelkov in posredovanje storitev.
• Merjenje, analize in izboljševanje
Nadzorovanje in merjenje proizvodov, pro
cesov, zadovoljstva odjemalcev in sistema
vodenja ter zagotavljanje stalnega izbolj
ševanja sistema so bistveni za vodenje
sistema.

Zunanja presoja kakovosti us
treznosti zahtevam standarda
ISO 9001:2000
Leta 2006 je Splošna bolnišnica Novo me
sto uspešno opravila certifikacijsko presojo
za pridobitev standarda ISO 9001:2000 in
s tem kot prva bolnišnica v Sloveniji pri
dobila certifikat ISO 9001:2000. V skladu
z zahtevami omenjenega standarda je v
vsaki organizaciji, ki je pridobila certifikat
ISO 9001:2000, vsako leto potrebno vsaj
enkrat izvesti notranjo presojo in enkrat
letno tudi zunanjo presojo.
Redna zunanja presoja sistema kakovosti
v Splošni bolnišnici Novo mesto je bila
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obvladovanje procesa dela v diagno
stičnem laboratoriju
Vodenje sistema kakovosti
Nadzor v procesih, statusno označeva
nje ter obvladovanje neskladnosti
Izvajanje presoje kakovosti
Korektivni ukrepi
Reševanje pritožb in reklamacij
Komuniciranje z notranjo javnostjo
Ugotavljanje zadovoljstva uporabni
kov
Obvladovanje procesa bolnišnične pre
hrane
Obvladovanje procesa planiranja
Vodstveni pregled
Vodenje človeških virov
Obvladovanje procesa bolnišničnega
zdravljenja
Razvoj novih storitev
Spremljanje kolonizacijskih okužb
Obvladovanje procesa operacij
Obvladovanje procesa zdravljenja v in
tenzivni terapiji
Obvladovanje procesa zdravljenja na
pediatriji

Ugotovitve:
Poslovanje:
Bolnišnica je tudi v letu 2007 s svojimi do
sežki na večini delovnih področjih uspešno
nadaljevala uresničevanje prenovljene raz
vojne strategije Splošne bolnišnice Novo
mesto, ki se odraža v vse večji skrbi za iz
boljšanje dostopnosti do zdravstvenih in
ostalih storitev, v nenehnem izboljševanju
kakovosti in varnosti pacientov.

Obvladovanje procesov:
Sistematično vodenje in nadziranje pro
cesov v organizaciji zagotavlja, da zdravs
tvene storitve ustrezajo zahtevam upo
rabnikom, strokovnim standardom dobre
prakse in drugim veljavnim predpisom,
tako v pogledu strokovnosti, zanesljivo
sti, kot tudi drugih zahtev in pričakovanj
uporabnikov.
Zadovoljstvo odjemalcev:
Vse pritožbe se obravnavajo. Bodisi, da gre
za ustne, bodisi za pisne. Pacienti oziroma
njihovi svojci se najpogosteje pritožujejo
nad dolgimi čakalnimi dobami.
Notranja presoja:
Skozi notranjo presojo je bilo prepoznanih
62 izboljšav, ki so bila podana kot priporo
čila. Velika večina izmed podanih izboljšav
je že bila realizirana.
Neskladnosti in priporočila:
Med presojo sistema vodenja kakovosti v
organizaciji ni bilo ugotovljenih neskladno
sti z zahtevami standarda ISO 9001:2000;
bilo pa je podanih 12 priporočil, katerih
izvedba bo predstavljena v naslednjih pre
sojah
Zaključek:
Splošna bolnišnica Novo mesto izvaja,
vzdržuje in razvija sistem vodenja kako
vosti ustrezno zahtevam ISO 9001:2000.
Spodbudno je dejstvo, da ni bilo ugotov
ljenih neskladnosti z zahtevami standarda
ISO 9001:2000. Pohvaljena je bilo izvedba
notranje presoje in rezultati le-te; saj je bilo
prepoznano (62) in kasneje tudi izvedeno
veliko število izboljšav v procesu dela. Izpo
staviti pa je potrebno tudi pohvalo COB-a.
Pri instrumentarkah v operacijskih sobah
so programi za uvajanje in spremljanje us
posobljenosti novo zaposlenih delavcev
zelo dobro izdelani in bi bilo smiselno
takšne dobre prakse razširiti še na ostale
oddelke.
V letošnjem letu je predvidena izvedba no
tranje presoje sistema vodenja kakovosti
v mesecu maju letošnjega leta, zunanja
presoja pa jeseni leta 2009.
Viri:
SIST ISO 9000: Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slo
var (enakovreden ISO 9000:2000), druga izdaja, marec
2002
Poročilo o presoji, november 2008

stroka - izobraževanje
Blažič Marta, dipl.m.s.

Informacijski sistem in
zdravstvena nega
V današnjem času vse bolj stremimo k hitri dostopnosti in
formacij. Razpoložljive informacije v trenutku, ko jih potre
bujemo, so lahko rezultat načrtovanega dela. Nepogrešljiv
pripomoček, ki pri smiselni in načrtni uporabi nudi potrebne
informacije v zelo kratkem času je danes računalnik, orodje, ki
pomaga človeku reševati težave.
Uvod
Opazovanje pacienta in njegove celostne
obravnave si danes ne moremo zamisliti
brez dokumentiranja zdravstvene nege.
Dejavnost zdravstvene nege običajno po
teka 24 ur in jo medicinske sestre opravlja
jo v turnusnem delu. V tem času nastane
množica podatkov, ki včasih težko zado
stijo vsem zahtevanim merilom, da mora
biti informacija natančna, jasna, točna in
pravilna. Obstajati morajo predpisi oziro
ma nek okvir, kako podatke zbirati, jih
urejati in analizirati na način, da njihova
obdelava pripelje do želenih ciljev oziro
ma rezultatov. V zdravstveni negi bi kot
»okvir« lahko predstavlja procesno meto
do dela, z vsemi fazami, ki nas pripeljejo
do zastavljenih ciljev pri posameznem
bolniku. Zbrane podatke beležimo in tako
ustvarjamo dokumentacijo zdravstvene
nege, ki je skupek različnih dokumentov
(negovalna anamneza ob sprejemu bol
nika, negovalni list, sestrsko poročilo,
obvestilo službi zdravstvene nege…). Ti
dokumenti omogočajo prikaz dela čla
nov negovalnega tima in s tem prispevek
zdravstvene nege pri procesu zdravljenja,
ne nazadnje pa so obramba proti obtož
bam, da je delo slabo opravljeno ali sploh
ni opravljeno.

treb po zdravstveni negi. Evropska unija si
prizadeva razvijanje enotnega strokovne
ga jezika v zdravstveni negi. Z minimalno
bazo podatkov, bi omogočila mednarod
no primerljivost podatkov v zdravstveni
negi. Danski inštitut za raziskovanje v
zdravstvu in zdravstveni negi je začel prvi
razvijati računalniško podprt informacij
ski sistem za področje zdravstvene nege.
Potreba po enotnem strokovnem jeziku
v zdravstveni negi je povzročila nastanek
projekta TELENURSING. Prek Kolaborativ
nega centra Svetovne zdravstvene organi
zacije je sodelovala tudi Slovenija. Projekt
je potekal med letoma 1992 in 1994, nje
govi cilji pa so bili (Rajkovič et al., 2002):
-	enoten metodološki pristop,
-	 pripraviti kvalitetno in stardardizirano
dokumentacijo,
-	 izdelati sistem prilagodljiv spremem
bam,
-	aktivno vključiti končnega uporabnika.
Uvedba zdravstvenih informacijskih siste

mov v zdravstvenih zavodih je bila sprva v
pomoč administrativnemu osebju za obraču
navanje zdravstvenih storitev ter za ekonom
ske in statistične namene, kasneje pa tudi za
uvedbo v klinično okolje, kar je vplivalo na
spremembe pri delu in posledično zmanjša
no zadovoljstvo na delovnem mestu.
Vzroki za nastanek odpora do teh spre
memb so predvsem nerealistična priča
kovanja tradicionalnih postopkov, ne
zadostno vključevanje uporabnikov pri
oblikovanju informacijskega sistema,
izboljševanje sistema kot nov način dela
in navsezadnje, strah od neznanega (Pri
jatelj, Črv, 2004):
Za zmanjševanje odpora pri uvajanju in
formacijskega sistema za področje zdravs
tvene nege je nujno potrebno sodelovanje
med informatiki in medicinskimi sestrami.
Pred uvedbo je potrebno predvideti spre
membe v postopkih, delovanju in vlogah,
ter izbrati ustrezen pristop za obvladova
nje. Medicinske sestre morajo aktivno sode

Informacijski sistem
V obdobju zadnjih dveh desetletij so raz
lične države razvijale različne klasifikacij
ske, podatkovne in informacijske sisteme
za potrebe zdravstvene nege (Rajkovič et
al., 2002). To omogoča primerjavo podat
kov o zdravstveni negi ter spremljanje po
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lovati pri izbiri in uvajanju informacijskega
sistema za področje zdravstvene nege v
svoji delovni organizaciji in prav tako oce
niti uspešnost uvajanja sistema. To je edini
način k sprejemljivosti njegove uporabe.
Uvajanje informacijske tehnologije in orga
nizacijske spremembe sta medsebojno od
visna, zato zahteva pozornost, usmerjeno k
organizacijski kulturi in človeškim dejavni
kom za dosego uspešnega sprejema.
Medicinske sestre je potrebno (Prija
telj,Črv, 2004):
-	aktivno vključiti že v fazi načrtovanja
informacijskega sistema,
-	 na posameznem oddelku določiti ose
bo za koordinacijo uvajanja informacij
skega sistema,
-	 ustanoviti skupino koordinatorjev iz
oddelkov zaradi izmenjave izkušenj,
-	 zagotoviti dovolj osebja pri implemen
taciji,
-	 pripraviti izobraževalni program, ki
vključuje razlago za informatizacijo
postopkov, odgovornost medicinskih
sester pri uporabi novega sistema, ter
pričakovan vpliv na delo medicinskih
sester in zdravstveno nego,
-	 izšolati izkušene medicinske sestre kot
pomoč pri izobraževanju drugih medi
cinskih sester,
-	 vodilne medicinske sestre na posamez
nih oddelkih morajo prevzeti odgovor
nosti in omogočiti vsem medicinskim
sestram izobraževanje.
Medicinske sestre se moramo zavedati,
da danes računalnik ni le pomožno orod
je pri osnovnem delu, brez katerega bi si
cer ravno tako šlo. Nasprotno. Postaja vse
pomembnejši, saj se zdravstvo in zdravs
tvena nega vplivu informacijskih tokov
ne moreta izogniti. Medicinske sestre je
potrebno izobraziti in usposobiti za delo
z računalnikom, jim prikazati uporabnost,
enostavnost in koristnost dela z njim, zla
sti tiste, ki so začele z njegovo uporabo
na delovnem mestu.
Na področju šolskega izobraževanja so
predlogi za oblikovanje novega kuriku
luma »Informatika v zdravstveni negi« in
računalniško podprto poučevanje zdravs
tvene nege. Dostopna literatura je v obli
ki učbenikov in preko svetovnega spleta,
kjer je na voljo ogromno informacij, tudi
s področja zdravstvene nege.
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Varovanje podatkov

Sklep

Kadar govorimo o informatiki, informacij
skem sistemu, računalniku, moramo biti
pozorni tudi na varovanje podatkov. V
računalniku je shranjenih ogromno po
datkov na presenetljivo majhnem prosto
ru. Podatke shranjujemo z namenom, da
nam bodo pozneje na voljo in jih bomo
lahko tudi uporabili. Podatki imajo raz
lične vrednosti, zato obstaja nevarnost
izkoriščanja.

Medicinske sestre se pri svojem delu sre
čujemo z množico podatkov o zdravstve
nem stanju pacienta. Dokumentiranje
zdravstvene nege, brez podpore informa
cijskega sistema, si v bodoče ne bo več mo
goče predstavljati. Uporaba informacijsko
komunikacijske tehnologije za zbiranje, ob
delovanje in urejanje podatkov ter informa
cij, s ciljem podpreti prakso zdravstvene
nege, medicinske sestre potrebujejo do
datna znanja s področja informatike. Med
zaposlenimi se pogostokrat pojavi odpor
do dela z računalnikom, kar je povezano s
strahom, nemotiviranostjo in neznanjem.
Razvoj in gradnja informacijskega sistema
zdravstvene nege bosta uspešno dokon
čana takrat, ko bo
možno aktivno so
delovanje strokov
njakov s področja
zdravstvene nege
v vseh fazah razvo
ja sistema. Sistem
p o e n o t e n e g a
jezika (standardi
zirana terminolo
gija) zdravstvene
nege, bo zagotovil
vidnost podatkov
zdravstvene nege
v sistemih zdravs
tvenega varstva,
kar bi omogočilo primerjavo podatkov
pridobljenih iz kliničnega okolja.

Evidentiranje zdravstvenih storitev v ra
čunalnikih je pogosto povezano v mreže
brez ustrezne zaščite podatkov. Ena ob
lika zaščite je lahko geslo za dostop do
aplikacije, ki obdeluje podatke. Geslo je
skrivno zaporedje znakov (numeričnih
ali alfanumeričnih), katerega cilj je, iden
tifikacija uporabnikov.
Obstajajo še drugi načini zaščite podat
kov, vendar je pomembno, da se vsakdo
zaveda, čemu služijo ti zaščitni ukrepi.
Medicinske sestre si moramo prizadeva
ti, da svoj poklic opravljamo profesional
no in etično. Z nevestnim ravnanjem s
podatki, lahko povzročimo škodo in izgu
bimo zaupanje. Kršimo zakon o varstvu
podatkov in nenazadnje, tudi Kodeks eti
ke medicinskih sester in zdravstvenih teh
nikov Slovenije ter Mednarodni kodeks
etike za babice.

Informatika zdravstvene nege v praksi lahko
zagotovi vidnost v lokalnih, nacionalnih in
mednarodnih podatkovnih nizih zdravstve
nega varstva, s tem pa medicinske sestre
opolnomoči, da z informacijami vplivajo na
razvoj stroke in samo državno politiko.
Literatura:
1. Habjanič A, Vuga S, Kokol P, Zorman A. Računalništvo v
zdravstveni negi. Inform Med Slov 1995; 3 (4): 25-8.
2. Lavrenčič B. Varnost (elektronskih) podatkov v zdravstvu.
Inform Med Slov 1994; 1 (3-4): 37-41.
3. Prijatelj V, Črv M. Načrtovanje in uvajanje informacijske
ga sistema zdravstvene nege. Inform Med Slov 2004;
9 (1-2): 63-67.
4. Prijatelj V. Vloga vodstvenih medicinskih sester pri raz
voju informacijskih sistemov. Obzornik zdravstvene
nege 2000; 34: 5-6.
5. Rajkovič V, Šušteršič O, Rajkovič U, Porenta A, Zupančič J.
E-predstavitev mednarodne klasifikacije prakse zdravs
tvene nege. Inform Med Slov 2002; 7 (1): 5-10.
6. Vegan C. Varovanje informacijske zasebnosti v zdravstvu
z vidika inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem do
ločb zakona o varstvu osebnih podatkov. Zdrav Var
1995; 34; 439-40.
6. Zabukovec M, Bohinc M. Mesto informacijskega sistema
v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege 2001;
35: 56-59.
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Sonja Cimerman Steklasa, dr. med.

Jutranji raport
Jutranji raporti internistov so v zadnji sobi v Konventu, kjer se
naj bi ob 07.30 zbrali vsi specialisti internisti, specializanti, se
kundariji, zdravniki iz pljučnega oddelka (kolikor jih je še osta
lo) in infekcijskega oddelka, ki so tisti dan v službi. Vsako jutro
sleherni izmed zaposlenih brezupno išče parkirni prostor, razen,
če se ne odloči za prihod v službo peš, nato običajno zlovoljen
podrgne s kartico po čitalcu ure in morda spregovori kakšno be
sedico z že preoblečenim kolegom, ki hiti na sestanek.
Sedežni red zdravnikov specialistov je v ra
portni sobi določen s tihim dogovorom. Na
čelu dolge, že podaljšane mize, sedi pred
stojnik oddelka, levo sta sedeža predstoj
nika infekcijskega in pljučnega oddelka,
vendar ostaja sedež, namenjen predstoj
niku pljučnega oddelka, prazen. Nato pa
sedijo za mizo vodje posameznih odsekov.
Odkar imamo zadnja leta veliko »mladine«,
ki si ne upa zasesti položaja za mizo, ima
mo stole tudi v drugi vrsti, ki pa jih pogosto
zasedejo tudi stalni zdravniki specialisti.
Jutranji raport kot nešteto raportov v pre
teklih letih? Danes je raport zame čisto
drugačen.
Ob raportni mizi imam tak položaj, da vi
dim pred seboj za mizo kolegice nefrolo
ginje, s katerimi običajno po končanem
sestanku obsedimo in imamo različno
dolg nefrološko dializni sestanek glede
bolnikov, ki so hospitalizirani na nefrološ
kem oddelku pa tudi v KEIIT in OIM in jih
zdravimo tudi z dializo.
Pred oknom, kjer se spomladi razcveti divji
kostanj, tako, da mi bujno cvetje in zele
nje zastira pogled na staro porodnišnico,
ki je sedaj lepo adaptirana in nudi prostore
Upravni enoti, sedi običajno zdravnica in
tenzivistka, ki mi s pomikom glave in zadr
žanim nasmehom odgovori na pogled.

vi samo še nekaj tednov in da odhaja.
ODHODI! Groza! Sami odhodi. V prvem de
setletju mojega službovanja so se vrstili od
hodi mladih specialistov nazaj v Zagreb, zad
nje leto pa odhod za odhodom, specialist za
specialistom na različne oddelke UKC.
Katera UTEŽ je bila tista, ki je premaknila
jeziček na tehtnici za odhod zdravnice in
tenzivitske v UKC?
Branka Ožek se je kot internistka odločila
za usmeritev na tisto področje medicine,
kjer se bije bitka za življenje sleherni dan.
Koliko veselja in zadovoljstva sem v prete
klih letih videla v njenih očeh, ko ji je us
pelo pacienta rešiti iz življenja ogrožujoče
situacije? Zelo dobro se spominjam tudi
tistih jutranjih sestankov, ko je vsa potrta,
prizadeto pripovedovala, da kljub vsemu
znanju in naporu celotnega tima, ni šlo
tako kot bi si mi vsi želeli, oz. kot so tudi
svojci hudo bolnega pričakovali.
Veselje, žalost, sreča, solze, vse to je življe
nje, takšno je tudi naše delo.
Branka odhaja. Zakaj?

Kolikokrat do sedaj sva se zjutraj tako tiho
srečali in pozdravili s pogledi! Pogosto je bila
vedra, nasmejana, često pa je njen obraz ka
zal na stisko, ki jo je doživljala v dežurstvu.

Bo novo delovno okolje v prestolnici dru
gačno, bolj prizanesljivo? Se bo na novem
delovnem mestu našel čas, oz. bo kadrov
ska zasedba taka, da bo poleg rednih delov
nih rutinskih obveznosti, tudi čas in prilož
nost za sproščujoč pogovor s sodelavci, bo
večkrat deležna prijaznega nasmeha, v ka
terem bo začutila (ali tudi slišala) besedico
hvala, čeprav ta ni bila glasno izrečena?

Jutranji raport je danes zame čisto druga
čen, kajti zaradi spleta okoliščin sem zelo
kasno, verjetno zadnja v tej hiši izvedela,
da bo zdravnica Branka Ožek v naši ustano

Ali sploh obstaja tako delovno okolje kjer
je človek človeku človek, sodelavec po
močnik? Smo krivi mi sami, da ne znamo,
ne zmoremo ali tudi nočemo najti časa za

sodelavca, za tolažilni pogovor, za vzpod
budo in nasmeh?
Človek postoj, vzemi si čas za sočloveka,
seveda če si to želi in potrebuje.
Človek posameznik mora spremeniti delov
no okolje, če se želi soočiti z novimi stro
kovnimi izzivi in se umakniti vsakodnevni
rutini, ki je za marsikoga utrujajoča.
Dokler ne ugrizneš v ponujeno jabolko ne
veš ali je grenko ali kislo. Razočaranje je
veliko, zlasti, če si pričakoval, da je sadež
mehak in slasten, v resnici pa je vsebina
lahko prhka in gnila.
Jutranji raporti bodo v naslednjih mesecih
v konventu drugačni, sedež ob oknu bo
prazen.
Beseda HVALA gre vse premalokrat iz naših
ust, pa še kadar jo izrečemo jo izrečemo
sramežljivo, potihem.
BRANKA HVALA – zapisane besede so res
le črke na papirju, vendar skrivajo v sebi
tudi glasno željo po vrnitvi, zlasti, če bo
pot do Ljubljane predolga in prenevarna,
če se pričakovanja ne bodo izpolnila, če
bo cena za kompromise prevelika, če,…če,
če,… se bo UTEŽ le nagnila proti Bolnišnici
Novo mesto.
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UKINITEV DELOVNE
KNJIŽICE PO 01.01.2009
V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zako

na o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 103/07; ZDR
A) s 01.01.2009 prenehajo veljati določbe 4., 5.
in 6. člena Zakona delovnih razmerjih (ZDR), ki se
nanašajo na delovno knjižico. ZDRA tako opušča de
lovno knjižico kot obvezen dokument delavca.

Po 01.01.2009 upravne enote ne bodo več izdajale
delovnih knjižic, prav tako ne bo več pravne podlage
za vpisovanje podatkov v delovne knjižice.

KADROVSKE
Prihodi:
Damjana KOŽELJ, dr.med., specialistka ginekologije in porodništva,
16.1.008
Nataša POŽAR, dr.med., specialistka anesteziologije in reanima
tologije, 1.1.009
Peter HUDOKLIN, dr.med., specializant otorinolaringologije, 1.1.009
Anton ZALETEL, dr.med., specializant splošne kirurgije, 1.1.009
Isidora DIVJAK, dr.med., specializantka otorinolaringologije,
1.1.009
Kristina MAKOVEC, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 5.1.009
Matjaž KUMELJ, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 5.1.009

Delovne knjižice, ki bodo na dan 01.01.2009 pri delo
dajalcih v hrambi, delodajalec obdrži v hrambi vse
do prenehanja delovnega razmerja. Delavec pa lahko
že pred prenehanjem delovnega razmerja zahteva,
da mu delodajalec proti potrdilu o prejemu izroči de
lovno knjižico in jo od tedaj dalje hrani sam. Če de
lavec ob prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposliti
delovne knjižice ne bo hotel prevzeti, jo delodajalec
pošlje pristojni upravni enoti po stalnem prebivališču
delavca, če pa je to neznano, jo pošlje upravni enoti, ki
je izdala delovno knjižico.

Mateja PAVLIČ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 5.1.009

Delovne knjižice, izdane do 01.01.2009, tudi po
01.01.009 ohranijo naravo javne listine. Z veljavnimi
vpisi ne bodo izgubile dokaznega pomena v postop
kih uveljavljanja oz. uresničevanja pravic, kjer so se oz. se
bodo še uporabljale. Ker bodo delovne knjižice z izvede
nimi vpisi ohranile naravo javne listine, je pomembno,
da jih delavci potem, ko jih bodo prejeli od delodajalca,
še naprej hranijo tako kot druge javne listine (npr. di
plome, spričevala), osebne dokumente in druge listine
in jih bodo lahko predložili in uporabili v postopkih
uresničevanja določenih pravic tako kot do zdaj.

Mojca SIMONČIČ GODNIČ, dr.med., specializantka dermatovener
ologije, 1..009

Po 01.01.2009 bodo delavci obdobja vključenosti v
socialno zavarovanje in s tem tudi obdobje delovnega
razmerja lahko izkazovali z izpisom o obdobjih zava
rovanja v RS po 01.01.2009.
Izpis o obdobjih zavarovanja bodo delavci lahko pridobili pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) - vloga za izpis je objavljena na
splerišču ZPIZ.
Od delavcev, ki ne bodo imeli delovne knjižice, bo
potrebno pridobiti izpis o obdobjih njihovega zavarovanja v RS. To bo edini dokument, na podlagi katerega
se bo lahko delavcu priznal dodatek za delovno dobo.
Dolžnost predložitve izpisa je na strani delavca, kar
pomeni, da je na predložitev izpisa vezana tudi upravičenost do dodatka za delovno dobo.
Zdenka Kralj, vodja pravne službe
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Sandra VAUPIČ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 5.1.009
Marjeta ŠUŠTARIČ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 5.1.009
Matjaž KRAVCAR, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 5.1.009
Saša MURN KOBE, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 5.1.009
Nives PAVLIČ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 5.1.009
Maja GREGORIN, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 5.1.009
Renata NOSAN, natakaricaservirka, 5.1.009
Mojca PIBERNIK, dr.med., specializantka družinske medicine,
1..009

Goran ALEKSIĆ, dr.med., specializant radiologije, 1..009
Matjaž LAPANJE, diplomirani ekonomist, ..009
Tanja MESOJEDEC, receptorkainformatorka, ..009
Helena KONDA, diplomirana medicinska sestra, 16..009
Melita STEGNE, diplomirana medicinska sestra pripravnica,
16..009
Blaž ISKRA, dr.med., specialist splošne kirurgije, 1.3.009
Milena PAUČIČ, dr.med., specializantka oftalmologije, 1.3.009
Laura AJSTER, diplomirana medicinska sestra pripravnica, 16.3.009
Mojca KREGEL, diplomirana inženirka radiologije pripravnica,
18.3.009

Diplomirali:
Na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani so diplomirale in
si pridobile strokovni naslov: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA

Vanja SABLJAK, 9. 12. 2008
Sandra BLAGOJEVIĆ ŠTEMBERGAR,
29. 1. 2009
Janja ŠURLA, 19. 3. 2009
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10 let

le
tu

Marko KMET, dr.med., je 16.12.2008 opravil
specialistični izpit in si pridobil naziv: SPECIALIST
INTERNE MEDICINE.

Suzana GLAVAN, dr.med., je dne 16.12.2008

opravila specialistični izpit in si pridobila naziv: SPECIALISTKA GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA.

Miroslav KRAMER, dr.med., je 3.3.2009
opravil specialistični izpit in si pridobil naziv SPECIALIST SPLOŠNE KIRURGIJE.
Rok TESTEN, dr.med., je 19.3.2009 opravil
specialistični izpit in si pridobil naziv SPECIALIST
SPLOŠNE KIRURGIJE.
Vlasta MALNARIČ, dr.med., je 24.3.2009
opravila specialistični izpit in si pridobila naziv SPECIALISTKA INTERNE MEDICINE.

Čestitamo!
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Bernardič Vida
Boltes Marija
Burgar Marica
Djukić Mira
asist. Dolšek Franek
Fifolt Breda
Gospodarič Tatjana
Grabnar Marjeta
Gršić Ljubica
Kastelic Zdenka
Kočevar Irena
Kolar Anica
Kopina Slavica
Korbar Vilma
Luzar Stanka
Marković Jovanka

Kočevar Mateja
Kovačič Andreja
Nahtigal Marjeta
Nemec Zupančič Suzana
Petan Vida
Piletič Nataša
Pirc Katica
Plut Zdenka
Podobnik Božidar
Ravbar Jožica
Tomažin Ivanka
Turk Fanika
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Specialistični izpit:

la

Branka OŽEK, dr.med., specialistka interne medicine, 31.3.009

la

Valentina ISKRA ŽUPEVEC, dr.med., zdravnik sekundarij, 31.3.009

bi

Adrijana BOBNAR, diplomirana sanitarna inženirka pripravnica,
16.3.009

Ju

Dragana UDOVIČIĆ, dr.med., zdravnik sekundarij, 8.3.009

mag. Balkovec Valerija
Benedik Marta
Bradač Judita
Ćoralić Ružica
Ferkolj Marjeta
Franko Zvonka
Gorenc Slavka
Gorjup Boštjan
Jevšek Anita
Kašič Mateja
Klemenčič Sabina
Kočevar Vesna

Ju
bi

Ivan UDOVIČIĆ, dr.med., zdravnik sekundarij, 8.3.009

08

20 let

Polona VIDIČ HUDOBIVNIK, dr.med., zdravnik sekundarij, 8..009

Meglič Jožica
Pavlič Sonja
Penca Sonja
Pirnar Minka
Povše Jožica
Ravnikar Sonja
Rus Milan
Subotić Marica
Šimenc Majda
Udovič Dragica
Veršnik Zdenka
Zoran Darinka
Zorko Olga
Žagar Andreja
Žura Marija

08

Mojca PIBERNIK, dr.med., specializantka družinske medicine,
8..009

20

Biserka SIMČIČ, dipl.ekon.,spec., 8..009

20

Ivan VALENTAN, višji zdravstveni tehnik, 31.01.009

le
tu

Matjaž POHAR, dr.med., specializant splošne kirurgije, 31.1.009

Košak Gregorič Mateja
Kumer Irma
Markelić Milanka
Mihalek Novak Petra
Mohorčič Eva
Predalič Mateja
Rožman Gordana
Srovin Mojca
Šašek Irena
Šebalj Sabina
Švajger Helena
Uhan Dejan

le
tu

Mojca BIZJAK, dr.med. sekundarij, 31.1.009

v

Anita ŠKODA, zdravstvena tehnica, 31.1.008

v

Matevž HARLANDER, dr.med., specializant pnevmologije, 31.1.008

ti

Antun GLÜCKS, dr.med., specialist interne medicine, upokojitev
30.1.008

la
n

Janja RIBIČ, upravna tehnica, 6.1.008

Avguštin Serdinšek Mojca
Blagojević Mateja
Bobnar Ovnik Jožica
Bracovič Barbara
Breznik Petra
Čegovnik Marjana
Grabnar Turk Darja
Huskić Fatima
Jedlovčnik Štrumbelj Tea
Kavčič Gregor
Kavšek Klavdija
Kompan Tomaž

bi

Darinka GAVRIĆ, diplomirana medicinska sestra pripravnica,
16.1.008

Ju

Odhodi:

20
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Biserka Simčič

PLAKETE Splošne bolnišnice
Novo mesto
Zadovoljstvo in motivacija zaposlenih je eden ključnih
pogojev za uspešnost poslovanja. Za uspešnost so
pomembne tako zmožnosti kot motivacija vseh zaposlenih. Načine motiviranja je potrebno prilagoditi vsem
sodelavcem in okolju.
Pomemben kazalnik uspešnosti bolnišnice
je organizacijska klima in zadovoljstvo za
poslenih. Je orodje, ki pomaga vodstvu
prepoznavati priložnosti za izboljševanje
pogojev dela in zadovoljstva zaposlenih,
hkrati pa predstavlja priložnost zaposlen
im, da izrazijo svoje resnično mnenje in
tako prispevajo k naporom za izboljšave.
Ljudje z znanjem, s sposobnostjo hitre in
pravilne reakcije na nenehne spremembe
in zahteve, predvsem pa z željo po stalnem
in osebnostnem izpopolnjevanju, so temelj
uspeha vsake organizacije in predvsem njim
je potrebno v bolnišnici prisluhniti. Današnji
zaposleni niso več le izvajalci nalog, saj hitre,
večkrat pa tudi nepredvidljive spremembe
v okolju in na trgu, zahtevajo ﬂeksibilnost
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tako bolnišnic kot posameznikov. Slednji
postajajo kreativni nosilci uresničevanja po
slovne politike in doseganja strateških ciljev.
Če želimo to doseči, moramo dobiti naklon
jenost zaposlenih in njihovo podporo. Ta
cilj pa bomo hitreje dosegli ob upoštevanju
potreb in interesov zaposlenih.
Splošna bolnišnica Novo mesto kot eno
izmed oblik motiviranja zaposlenih pre
poznava tudi z ustvarjanjem družini pri
jazne politike, ki se kaže v povečanju zado
voljstva zaposlenih. Bolnišnica Novo mesto
z omogočanjem usklajevanja poklicnega
in družinskega življenja ustvarja pozitiven
odnos, boljše komunikacije, večje zado
voljstvo zaposlenih, kar se posledično
izraža v večji produktivnosti in pripad

nosti bolnišnici. Bolnišnica z ukrepi, ki
omogočajo usklajevanje poklicnega in
družinskega življenja (npr. možnost izred
nega dopusta, premakljivi in prilagodljivi
delovni čas, zamenjava izmen….), prisp
eva k povečanju zadovoljstva zaposlenih,
hkrati pa se uvajanje ukrepov kaže tudi
v zmanjšanju odsotnosti (npr. bolniška
odsotnost, odsotnost zaradi nege ožjega
družinskega člana in posredno tudi
zmanjšanje ﬂuktuacije).
Bolnišnica ima poseben pravilnik za
podeljevanje priznanj  plaket, ki jih podelju
je enkrat letno. Komisija izmed predlogov
izbere pet prejemnikov plaket za izredne
dosežke. Na srečanju delavcev bolnišnice
ob koncu leta podeljujemo tudi priznanja
za večletno delo in pohvalimo vse delavce,
ki so v tekočem letu dosegli izobraževalne
ali znanstvene dosežke. Zaposleni so zaradi
javne pohvale bolj motivirani za delo in
aktivno sodelujejo pri procesih sprememb
in prevzemajo odgovornosti ter tudi sami
dajejo pobude za izboljšave.
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Plakete za leto 2008 si prejeli naslednji delavci Splošne bolnišnice Novo mesto:

Vincenc DULAR,
univ.dipl.inž.elektrotehnike

G

Priznanje za visoko strokovno in
uspešno delo na področju investicij.

ospod Vincenc Dular se je po gim
nazijski maturi odločil za študij
elektrotehnike in ga tudi uspešno
zaključil z diplomo na področju industrijske
elektrotehnike. Svojo službeno pot je nekaj
časa opravljal v gospodarskih dejavnostih
v Novem mestu in se 1.10.1994 zaposlil v
Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer je prvotno
prevzel vzdrževalno dejavnost na področju
elektrotehnike, nekoliko kasneje pa je prev
zel vodenje službe za investicije. Investicije
v bolnišnično dejavnost v širšem pogledu
so še danes njegova temeljna naloga, ki
jih uspešno pripelje do stanja napredka v
tehničnem smislu, omogočajo pa sodobnejšo
implementacijo zdravstvenih storitev, boljše
počutje zaposlenih in pacientov ter vseh, ki
uporabljajo storitve naše bolnišnice.
Gospod Vincenc Dular opravlja svoje delo
strokovno, vestno in dosledno s polno mero
odgovornosti, da doseže zastavljene cilje.
Ne samo, da se spozna na svojo stroko,
razume se še na tisoč drugih stvari, ki se

pokažejo v času izvajanja investicij ali pa
v času redne, vsakodnevne dejavnosti
bolnišnice. Nanj se pogosto obračamo z
raznimi tehničnimi vprašanji in idejami,
kaj vse bi želeli in potrebovali. Vedno najde
ustrezno rešitev, žal pa so te želje, preden
preidejo v bolnišnično življenje, velikokrat
delno okleščene ali celo neuresničene,
ker so pogojene s finančno sposobnostjo
bolnišnice. V novomeški bolnišnici praktično
ni kotička o katerem inženir Dular ne bi ve
del nekaj podrobnosti oziroma ne bi pustil v
njem vsaj delček svojega tehničnega znanja
in dolgoletnih izkušenj. Svoje znanje in ak
tivnosti je kalil v prenovi bolnišničnih odd
elkov in spremljajočih prostorih od prenove
prostorov hemodialize, kuhinje, pljučne
zgradbe, zunanje ureditve, v zadnjih letih
pa prenovo pralnice, kirurških oddelkov in
prostorov rentgenologije. Vseskozi čas nje
govega dela v bolnišnici pa se je kot rdeča
nit vlekla izgradnja nove porodnišnice, ki
je tudi ob njegovem inženirskem delu pre
dajala oddelek za oddelkom v uporabo

Marjanca BOŽIČ,
dr.med., specialistka nevrologije

Za izjemen prispevek k strokovnosti in
razvoju nevrologije, nevrofiziologije
v SB Novo mesto

R

ojena v Brežicah. Po končani gimnaziji
je nadaljevala študij na Medicinski
fakulteti Ljubljani, ki jo je končala
1987 leta. Istega leta se je zaposlila v Tovarni
zdravil Krka, Zdravilišče Dolenjske Toplice,
kjer je službovala službovala do l99 leta.
Nato se je zaposlila v Splošni bolnišnici
Novo mesto in začela specializacijo iz nev
rologije. Specialistični izpit je opravila 1996

leta in si pridobila strokovni naziv special
istka nevrologije. Leta 1997 je na Katedri za
nevrologijo uspešno opravila podiplomski
študij iz klinične nevrofiziologijeelektro
miografije.
Svoje znanje in energijo, predvsem pa topli
no, brezpogojno razdaja bolnikom, ki jim je
zelo privržena. S svojo lastno vztrajnostjo
razrešuje diagnostične in terapevtske prob

bolnišnični dejavnosti, ki se je konec leta
006 uspešno končala z začetkom delovan
ja bolnišnične lekarne v novih prostorih,
centralne sterilizacije in centralnega oper
acijskega bloka. Brez njegovega stalnega
aktivnega sodelovanja z zunanjimi izvaja
lci storitev, bi lahko tudi deli tega objekta
doživeli dokaj klavrno stanje.
Posebno pozitivno vlogo pa inženir Dular
odigra pri investicijah v zahtevno in drago
medicinsko opremo, predvsem tisto, ki za
našo bolnišnico predstavlja novost. Veliko ur,
tudi izven svojega rednega delovnega časa,
zna s polno mero potrpežljivosti presedeti s
svojimi zdravstvenimi sodelavci, da skupaj
dogovorijo vsako pričakovano podrobnost,
vse v smislu kvalitetnejše obravnave pa
cientov in izboljšanja delovnih pogojev
zaposlenih. S svojimi izkušnjami in pozna
vanju medicinske dejavnosti z tehničnega
vidika pa je nepogrešljiv pri pripravi projekta
nove urgence in internega oddelka Splošne
bolnišnice Novo mesto, kateri že doživlja prve
otipljive papirnate podobe.
Svojo pripadnost ustanovi izkazuje v
vsakem trenutku tudi s svojim pozitivnim
razmišljanjem in aktivnostim, ki tudi v iz
ven bolnišničnem okolju vlivajo voljo do
vsega pozitivnega, ki je v današnjem svetu
tako nujno potrebno. S svojimi dejanji zelo
nazorno dokazuje integriteto med zdravst
veno in tehnično dejavnostjo v isti ustanovi,
pod isto streho.
leme bolnikov do skrajnih meja. Izjemne
obremenitve tako na profesionalnem kot
na privatnem področju in nasprotja, ki izvi
rajo iz tega velikokrat razrešuje z njej lastno
hudomušnostjo. Poleg nevrologije, je nev
rofiziologija torišče strokovnega delovanja,
kjer je posebej dejavna in uspešna čez vse
normativne okvire.
Aktivno sodeluje v Slovenskem zdravniškem
društvu, Nevrofiziološki sekciji, kakor tudi v
Sekciji bazalnih ganglijev. S svojim širokim
znanjem, natančnostjo in požrtvovalnostjo
je brez dvoma ena izmed stebrov dejavnos
ti naše bolnišnice in našega oddelka.
V prostem času, ki ga ima zelo malo, se rada
posveča športnim dejavnostim, kolesar
jenju, pohodništvu, planinarjenju, nadvse
pa je privržena svoji družini, ki jo zaradi
specifičnosti dela zelo pogreša.
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Alojz BLAŽIČ
Za dolgoletno uspešno delo na področju
tehničnega vzdrževanja.

A

lojz Blažič je zaključil poklicno šolanje
in si pridobil poklic avtomehanika. V
Splošni bolnišnici Novo mesto se je
zaposlil 1..1983 v kotlovnici, kjer dela še
danes. Je vodja skupine vzdrževalcev v kot
lovnici, ki skrbijo za nemoteno energetsko os
krbo bolnišničnih prostorov. Med energetsko
oskrbo bolnišnice sodi predvsem proizvodnja
pare, ogrevanje, priprava tople sanitarne vode,
kemijska priprava tehnološke vode ter celoten
nadzor nad pravilnim in zanesljivim delovan
jem energetskih naprav. V času zaposlitve v
Splošni bolnišnici Novo mesto si je pridobil
tudi strokovni naziv upravljavca energetskih
naprav.
Gospod Alojz Blažič svoje delo opravlja stro
kovno, vestno in natančno z visoko stopnjo
zavesti za energetsko oskrbo tako različno

zahtevnih objektov in prostorov kot so to
bolnišnični prostori. Nepogrešljiv je pri izva
janju servisov na energetskih napravah, ki jih
opravljajo zunanji ali bolnišnični serviserji. S
svojimi izkušnjami ter praktičnemu znanju
daleč presega nivo svoje formalne izobrazbe.
Alojz rad pomaga z nasveti in dejanji svojim
sodelavcem. Ob težavah ali nezanesljivosti
v kotlovnici ali drugih energetskih napra
vah je za svoje sodelavce vedno dosegljiv,
praktično 4 ur na dan, in če problema ni
mogoče rešiti preko telefona, se z veliko za
vzetostjo in takoj pojavi na mestu okvare. Na
tem mestu ostane dokler s svojo iznajdljivo
stjo in strokovnostjo okvare ne odpravi. S ta
kim načinom dela se v bolnišnici izognemo
nelagodnega počutja uporabnikov in za
poslenih bolnišnice, v skrajnem primeru pa

Janja KRAŠEVEC,
srednja medicinska sestra

je prejela priznanje za uspešno delo na
področju zdravstvene nege ter za izredno
predanost poklicu medicinske sestre

J

anja Kraševec je Srednjo zdravstveno
šolo obiskovala v Novem mestu. Že od
otroštva jo je veselilo delo z ljudmi, zato
odločitev o izbiri šole ni bila težka. Po uspešno
končanem šolanju se je leta 1991 zaposlila v
Splošni bolnišnici Novo mestu kot zdravstveni
tehnik (medicinska sestra).
Svoje delo je kot pripravnica začela na
kirurškem oddelku – žilnem odseku. Že v
prvih mesecih svojega dela se je izkazala kot
zelo vestna in natančna medicinska sestra z
izrednim posluhom za težave starejših ljudi.
V času svojega pripravništva je spoznala tudi
druge oddelke, vendar jo je potreba po kadru
in ljubezen do starejših ljudi pripeljala nazaj na

5

žilni odsek. Njeno delo je vsak dan prežeto
s posebno toplino, ki jo starejši varovanci
najbolj potrebujejo.
Največjo srečo do sedaj je dočakala leta 1999,
ko se je njej in možu rodila hčerka Lucija. Hči
je postala pomemben del njenega življenja.
Ljubezen do moža in hčere jo je izpolnila, da
se je še bolj predala delu z težkimi in ostareli
mi pacienti. S svojo življenjsko naravnanostjo
do družine, narave in drobnimi pozornostmi
do ostarelih bolnikov, pozitivno deluje na pa
ciente ter njihove svojce. Pacientom ostane
v spominu skromna, tiha, neopazna, vendar
vedno dostopna in prijazna medicinska ses
tra. Pogosto znajo povedati, da jih prav njena

tudi funkcionalnost naprav in sistemov, ki so
za delovanje bolnišnice nujno potrebni. Ta
energetska funkcionalnost se kaže v obra
tovanju centralne sterilizacije, prezračevanju
operacijskega bloka, delovanje pralnice in
kuhinje. Njegove prijaznosti, predanosti
bolnišnici in pripravljenosti ter zavzetosti za
delo pa ne opazimo samo sodelavci ampak
jo opazijo in pohvalijo tudi zunanji strokovni
sodelavci naše bolnišnice.
Posebno skrb pa gospod Blažič posveča
učinkoviti rabi energije, v tem primeru
toplote. V svoji petindvajset letni predan
osti energetiki je v bolnišnični energetski
sistem vpeljal veliko novosti, ki pripomorejo
k zmanjšanju stroškov za energetiko. Nje
govo osnovno vodilo pa je, da nikoli tol
iko varčevati, da bi bilo ogroženo ugodno
počutje uporabnikov bolnišnice.
Alojz Blažič je tudi odličen učitelj, ki svoje
teoretično in praktično znanje prenaša na
svoje sodelavce in na mlajše. Vsako leto po
dogovoru vodi več organiziranih skupin di
jakov Šolskega centra Novo mesto, ki jim v
zelo kratkem času, na sprejemljiv način, po
jasni delovanje energetskih naprav v tako
kompleksnem in energetsko zahtevnem
okolju kot je bolnišnica.
osebnost navdaja z optimizmom in prijet
nim počutjem. Pri zdravstveni obravnavi
pacientov je ključnega pomena prvi stik z
medicinsko sestro – tako pacienta kot nje
govih svojcev. In tu Janja s svojim pozitivnim
pristopom izstopa.
Redno se udeležuje strokovnih seminarjev,
saj je novostim v zdravstvu potrebno slediti
in jih tudi izvajati, še posebej na področju
zdravstvene nege. Spodbuja svoje kolegice
k izobraževanju in tudi sama pomaga pri
organiziranju izobraževanja. Že nekaj let je
članica DMSBZT Novo mesto. Nova znanja,
pridobljena na izobraževanjih, s pridom up
orablja pri vsakdanjem delu.
Janja Kraševec pogosto reče, da z nabiranjem
novega in strokovnega znanja vsi postajamo
močnejši ter bolj usposobljeni za vsakodnev
no delo na delovnem mestu. Poudarja tudi,
da nam je v veliko pomoč novo znanje tudi v
domačem okolju. S svojim delom in dobrim
izvajanjem zdravstvene nege, želi vsem pa
cientom polepšati vsak trenutek njihovega
življenja. Predvsem pa jim želi nuditi toplino,
ki si jo vsakdo izmed nas še kako želi.
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Marina KOKALJ,
diplomirana medicinska sestra

M

arina Kokalj se je rodila 3.8.1960
v Novem mestu. Osnovno šolo je
obiskovala v Šentjerneju in jo leta
1975 končala z odliko. Srednjo zdravst
veno šolo  otroška smer je obiskovala v
Novem mestu in jo 1979 leta končala prav
tako z odličnim uspehom ter si pridobila
naziv srednja medicinska sestra. Pot jo je
nato vodila v Ljubljano. Zaposlila se je v
Kliničnem centru na Kliniki za nevrokirur
gijo. Takoj naslednje leto se je vpisala na
Višjo šolo za zdravstvene delavce Univer
ze Edvarda Kardelja v Ljubljani, kjer je dve
leti kasneje diplomirala ter si pridobila
naziv Višja medicinska sestra. Ker je bila
štipendistka Mestne otroške bolnišnice
v Ljubljani, jo je tam čakala zaposlitev. V
Mestni otroški bolnišnici je ostala do leta
1986, nato pa jo je pot spet vodila nazaj v
Klinični center, na Kliniko za nevrokirurgi
jo, ker jo je to delo zelo veselilo, predvsem
delo v Enoti intenzivne nege.
Od leta 1993 zaposlena na Internem odd
elku Splošne bolnišnice Novo mesto. Leto
dni kasneje je postala odgovorna medi
cinska sestra Odseka za intenzivno interno
medicino. To je bil čas, ko so se postavljali
temelji za odsek intenzivne medicine, sku
paj z zdravniki je bilo potrebno narediti
prostorsko ureditev, se odločiti za nabavo
aparatur, reševati kadrovsko problema
tiko, saj je bila v tistem času na odseku le
ena ali največ dve višji medicinski sestri.
Delovni čas ni bil nikoli pomemben, če je
bilo treba podaljšati, priti prej v službo ali
pa priti nazaj od doma, le da se je določen
problem rešil. Prav tako je bilo potrebno
narediti veliko poti, da so se pridobili
sponzorji, ki so pri vsem tem pomagali.
Marina je s svojim znanjem in bogatimi
izkušnjami znala vedno pomagati, njena
pozitivna energija pa je dala vzpodbudo
tudi ostalim, saj so spoznali, da se le s
trdim delom nekaj doseže. Tako je nekaj
let aktivno sodelovala tudi v strokovni

sekciji medicinskih sester v anesteziologi
ji, intenzivni terapiji in transfuziologiji.
Leta 1997 je bila imenovana za glavno
medicinsko sestro Internega oddelka.
Kljub funkciji, ki jo ima kot glavna medi
cinska sestra, še vedno dela in opravlja
dežurstva na Odseku za intenzivno in
terno medicino, kar zahteva veliko do
datnega strokovnega izobraževanja.
Od oktobra 1997 leta do januarja 1998
leta je na Medicinski fakulteti v Ljubljani
obiskovala enosemestralni podiplomski
študij iz hospitalne higiene ter leta 1998
uspešno opravila zaključni izpit.
Udeležila se je tudi izobraževanja s
področja onkologije, ki ga je pripravilo
Evropsko združenje za onkologijo z
mednarodno udeležbo. Znanje, ki si ga
je pridobila, uporablja pri svojem delu
z onkološkimi bolniki, saj se na rev
mato – hematološkem odseku aplicira
kemoterapija, za kar je potrebno veliko
dodatnega znanja, za delo s citostatiki so
usposobljene namreč samo tri medicin
ske sestre.
Marina daje velik poudarek izobraževanju,
ves čas se udeležuje simpozijev, kongresov,
raznih seminarjev, predvsem s področja
urgentne medicine ter intenzivne nege
in terapije, večkrat je sodelovala tudi z ak
tivno udeležbo. Leta 000 pa je pridobila
certifikat iz specialnega izpopolnjevanja za
glavne medicinske sestre naše bolnišnice,
s področja managementa časa in manage
menta sprememb.
Prav ta želja za znanjem jo je pritegnila da
se je leta 00 vpisala v tretji letnik Visoke
šole za zdravstvo v Ljubljani ter leta 004
diplomirala in si pridobila naziv diplomi
rana medicinska sestra.

gentno medicino je novembra 006
opravila tečaj dodatnih postopkov
oživljanja ter uspešno opravila pisni in
praktični izpit s področja oskrbe dihal
nih poti, pristopa ogroženemu bolniku,
temeljnih postopkov oživljanja in de
fibrilacije ter zdravljenje simuliranega
srčnega zastoja ter si s tem pridobila
certifikat ERC.
Interni oddelek že vrsto let predstavlja
učno bazo za dijake Srednje zdravst
vene šole Novo mesto. Od leta 004 pa
tudi študentov Visoke šole za zdravst
vo v Ljubljani, decembra lani so se jim
pridružili tudi študentje z Univerze v
Mariboru, od letošnje jeseni pa tudi
študentje Visoke šole za zdravstvo iz
Novega mesta. Marina je ves čas men
torica študentom zdravstvene nege na
našem oddelku. To je zelo zahtevno
delo, saj je potrebno poleg vodenja
študentov skozi ves delovni proces,
opraviti še svoje redno delo, vendar
Marina to z veseljem opravlja, saj jo raz
veseljujejo rezultati dela s študenti. Ve
liko ji pomeni, če se naučijo sodelovati
v timu in začutijo pripadnost svojemu
poklicu. Za dobre rezultate je potrebno
tudi dobro sodelovanje z mentorji stro
kovne prakse, zato je sodelovala tudi pri
ustanavljanju Visoke šole za zdravstvo
v Novem mestu, pri pripravi programov
delovne prakse in učnih načrtov.
Marina Kokalj je predana svojemu pok
licu in odločna na svoji poti. Je človek z
veliko mero tolerantnosti in razumevan
ja, kar pri svojem delu, glede na razno
likost in velikost Internega oddelka, tudi
s pridom uporablja. Verjamemo, da bi si
marsikdo želel delati s takšno osebo, saj
je vedno pripravljena prisluhniti, spreje
mati predloge, pohvale in tudi pritožbe.
Vedno najde pravo besedo, pa naj bo ob
veselem ali žalostnem dogodku.
Marina je medicinska sestra s srcem
in upamo, da bomo pod njenim vod
stvom dočakali preselitev Internega
oddelka, za katero si tudi sama močno
prizadeva.

V okviru Evropskega reanimacijskega
sveta ter Slovenskega združenja za ur
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Najvišja priznanja DMSBZT
Novo mesto
Sredi decembra smo v dolenjskem Društvu podelili srebrne znake za leto 2008. Najvišje priznanje Društva so prejele:
v Ljubljani. Študij je uspešno zaključila leta
1976. Leta 1978 se je poročila in se preselila
v Krško, s tem pa tudi zamenjala službo in
prešla v Zdravstveni dom Krško, kjer je dela
la v glavnem v timu ambulante Nuklearne
elektrarne Krško. Ljubezen do dela na inter
nem oddelku in do dela v bolnišnici jo je
ob prvi priliki leta 1979 pripeljala v bližnjo
Bolnišnico Brežice na interni oddelek kot
odgovorno sestro.

Vida Kocjan se je rodila 12.03.1953 v Mar
tinji vasi pri Mokronogu. Že po končani
osnovni šoli, 4 razrede je obiskovala v Beli
cerkvi, 4 pa v Šmarjeti, je vedela, da je njeno
poslanstvo pomagati bolnim in nemočnim.
Zato se je vpisala v Srednjo zdravstveno šo
lo v Novem mestu.

Toda usoda je hotela, da se je leta 1981
hudo ponesrečil njen mož, ki je postal tetra
plegik. Noseča in vpeta v službo, vedno na
poti med Krškim in Ljubljano, kjer je bil na
rehabilitaciji njen Egon, pa je samokritično
začutila, da ne bo več dolgo zmogla napor
nega dela v bolnišnici opravljati s tako od
govornostjo kot do tedaj. Ni pa hotela biti
priviligirana v določenih ugodnostih, hotela
je biti v svojem delu stoodstotna in ker se
je hotela bolj posvetiti tudi svoji družini, se
je leta 1983 ponovno zaposlila v Zdravstve
nem domu Krško.

Po končani šoli, pa se je julija 1971 zaposli
la na internem oddelku Splošne bolnišnice
Novo mesto. V tistih časih je na splošno pri
manjkovalo medicinskih sester in Vida je ve
dela, da je le dobro usposobljena medicin
ska sestra lahko tudi dobra pomoč v vsem
svojem poslanstvu. Zato je ob delu pričela
študirati na Višji šoli za zdravstvene delavce

Z delom je pričela v Šolskem dispanzerju in
tu tudi v oktobru 2008 zaključila svoj delov
ni staž, ko je bila upokojena. S svojim stro
kovnim pristopom je dvignila nivo kvalitete
dela. Bila je ena prvih, ki si je prizadevala in
tudi dosegla, da se je v ZD Krško uvedel si
stem hladne verige pri transportu in oskrbi
s cepivi. Nenehno je bdela nad seznamom

Vida KOCJAN

precepljenih otrok. Veliko preglavic so ji
povzročali romski starši, zato je tej popula
ciji posvečala dodatno skrb in jih vztrajno
vabila na cepljenje otrok. Kljub invalidnem
možu, si je znala organizirat družinsko živ
ljenje tako, da se je redno izobraževala in
skrbno prenašala pridobljeno znanje na
sodelavke.
Vida je bila v vseh 37 letih vedno zelo ko
rektna in strokovna zdravstvena delavka v
službi s posluhom za paciente. Pripravljeno
sti vedno pokazati znanje tudi mlajšim, pri
sluhniti problemom drugih in nuditi pomoč
pri razreševanju problemov in nikoli reči ne,
so njene odlike. Vida je tudi dokaz zrele os
veščene osebe, ki svoje poslanstvo opravlja
tudi doma, ki svojemu možu kljub hendike
pu vseskozi pomaga in lajša težave. Še več,
lahko sta primer usklajenega zakona, ki ga
tudi težke življenjske preizkušnje ne more
jo zamajati. Ob vsem tem pa je tudi dobra
mati odraslemu sinu, ki si počasi ureja svoje
življenje. Njena dobra volja je vedno na raz
polago tudi vsem nam in ponosni smo na
to, da smo imeli tako sodelavko. Menimo,
da gospa Vida, višja medicinska sestra, poo
seblja pravo delo medicinske sestre in ose
be, ki si je zadala, da bo pomagala drugim,
ob tem pa ne bo potencirala svojih težav,
saj je njeno poslanstvo predvsem dajati in
pomagati drugim.

Marica Harmandić
Marica HARMANDIĆ se je rodila 19.6.1960
v Novem mestu, kjer je l. 1978 končala tudi
srednjo zdravstveno šolo. Z željo po dodat
nem znanju je šolanje nadaljevala na Višji
zdravstveni šoli v Ljubljani in jo leta 1981
tudi uspešno zaključila. V istem letu se je za
poslila v Zdravstvenem domu Novo mesto
v patronažni službi, kateri je ostala zvesta
do danes.
Šolanje ji je dalo potrebno strokovno zna
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nje, 27 let dela v patronažni službi pa jo
je kalilo in danes poznamo Marico kot
marljivo, ambiciozno in srčno patronažno
medicinsko sestro. Delo z varovanci na nji
hovih domovih zahteva poseben pristop,
saj vstopa v njihovo intimno okolje in ljud
je so Marico »vzeli za svojo«. Njena toplina
in nesebična pomoč nista ostali neopaženi
in včasih nasmeh na obrazu osamljenega
in stisk tresoče roke pove več kot tisoč be
sed. Dobro pa se Marica zaveda, da je pri

kulturne drobtinice
njenem delu, poleg humanosti, nujno
potrebno tudi nenehno strokovno izpo
polnjevanje. Redno obnavlja in nadgra
juje svoje znanje na seminarjih in učnih
delavnicah, uspešno pa je opravila tudi
mednarodni izpit pri Mednarodni izpitni
komisiji za svetovalce za laktacijo  The In
ternational Board of Lactation Consultant
Examiners na magistrski težavnostni stop
nji in se s tem pridružila peščici medna

rodnih svetovalcev za laktacijo v Sloveniji.
Pridobljeno znanje s pridom uporablja kot
predavateljica v šoli za bodoče starše in pa
pri vsakodnevnem delu z novorojenčki in
novopečenimi starši na terenu. Z veseljem
pa svoje izkušnje deli tudi s sodelavkami
in svoje znanje prenaša manj izkušenim.
Svoje strokovno znanje širi tudi v okviru
Rdečega Križa, kot učiteljica prve pomoči

za laike, za kar je pridobila ustrezno licenco
in jo redno obnavlja.

diplomirala in se še isti mesec zaposlila v
Splošni bolnišnici Novo mesto.

Visoke zdravstvene šole v Mariboru in si z
diplomo 08.03.005 pridobila naziv diplo
mirana medicinska sestra.

Že od vsega začetka dela na oddelku za he
modializo, ki je bil ustanovljen tik preden
je nastopila službo, tako da je sodelovala
pri oblikovanju in organizaciji tega oddelka.
Ves čas se je izobraževala tako doma kot v
tujini in sicer na področju hemodialize, ved
no pa je našla čas tudi za druga področja kot
je sodelovanje z bolnikom, s svojci, prehra
na dializnih bolnikov, peritonealna dializa.
Vedno je spremljala novosti in jih skušala
prenesti v svoje delovno okolje.

Marica Parapot
Marica Parapot se je rodila 08. oktobra
1957 v Novem mestu. Osnovno šolo je obi
skovala najprej v Karteljevem, nato pa v No
vem mestu, kjer je končala tudi gimnazijo
in se vpisala na Višjo šolo za zdravstvene
delavce v Ljubljani. 04. 0. 1980 je uspešno

Izobraževala se je tudi na področju kakovo
sti in maja 004 uspešno zaključila program
usposabljanja za notranje presojevalce siste
ma kakovosti. Že od vsega začetka aktivno
sodeluje pri delu s prostovoljci v naši bolni
šnici. Leta 003 je postala glavna medicin
ska sestra oddelka za hemodializo, a se je
kljub obremenitvam vpisala v tretji letnik

Težko je ovrednotiti delo medicinske se
stre, saj delo presega številke, norme in sta
tistične podatke, človeška toplina in nese
bičnost pa sta nemerljivi in nujno potrebni
pri delu medicinske sestre. Tone Pavček bi
dejal:…«sreča je, če se delo dobro opravi in
če imaš koga rad.« In Mari ve, kako to gre.

Marica uspešno deluje tudi v našem regij
skem društvu medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov. Kot članica izvršilne
ga odbora svoje naloge vestno izpolnjuje.
Zadnja tri leta je pomočnica vodje izobraže
vanja v društvu in pomaga pri organizaciji
izobraževanj, kar ji ni težko, saj je bila ves
čas aktivna v sekciji medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov za področje nefrolo
gije, dialize in transplantacije ledvic. Veliko
krat je sodelovala tudi z aktivno udeležbo
in predavanja tudi sama predstavila.
Marica je s svojim širokim strokovnim zna
njem in izkušnjami vedno pripravljena po
magati kolegicam, obenem pa zna vedno
najti pravo besedo, pa naj bo to za bolnika
ali pa za kolegice. Njena vedrost in dobra
volja marsikomu polepšata dan.

Marjeta Berkopec

LICENČNO VREDNOTENJE STROKOVNIH
IZPOPOLNJEVANJ V ZDRAVSTVENI IN
BABIŠKI NEGI, KI JIH JE ORGANIZIRALO
DMSBZT NOVO MESTO
Društvo medicinskih se
ster, babic in zdravstvenih
tehnikov Novo mesto je za vsa
strokovna srečanja, ki so bila orga
nizirana v letu 008, pri Zbornici – Zvezi
vložilo vloge za priznanje licenčnih točk in vpis
v register izobraževanj. Udeleženec izobraževanja
je dobil potrdilo o udeležbi na strokovnem srečanju.
Licenčne točke, dosežene z udeležbo na strokovnem sreča
nju vpiše v register strokovna služba Zbornice – Zveze. Strokovno izpopol
njevanje je vrednoteno z licenčnimi točkami, kot jih določa Pravilnik o licenčnem
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vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj
in izobraževanj v dejavnosti zdravstvene
in babiške nege.
Podeljene licenčne točke za strokovna sre
čanja, ki jih je organiziralo DMSBZT Novo
mesto v letu 2008:
Enteralna prehrana kroničnega in
onkološkega bolnika:
23. 01. in 18. 02. 2008
Pasivni udeleženci: 3,5 licenčne točke
Aktivni udeleženci: 5,25 licenčne točk
Programski odbor: 2 licenčni točki
Profesionalna komunikacija v
zdravstvu: 04. 02. 2008
Pasivni udeleženci: 4 licenčne točke
Aktivni udeleženci: 6 licenčnih točk
Programski odbor: 2 licenčni točki
Sladkorna bolezen in delo s
sladkornim bolnikom: 08. 04. 2008
Pasivni udeleženci: 4 točke
Aktivni udeleženci: 6 točk
Programski odbor: 2 točki
Začetni postopki oživljanja:
24. 04. 2008
Pasivni udeleženci: 3 licenčne točke
Aktivni udeleženci: 4,5 licenčne točke
Programski odbor: 2 licenčni točki
Ljubezen, trpljenje in smisel:
15. 05. 2008
Pasivni udeleženci: 3,5 licenčne točke
Aktivni udeleženci: 0 licenčnih točk
Programski odbor: 2 licenčni točki
Pomen znanja za zdravstvene delavce:
29. maj 2008
Pasivni udeleženci: 3 licenčne točke
Aktivni udeleženci: 0 licenčnih točk
Programski odbor: 2 licenčni točki
Transfuzijska dejavnost in register
kostnega mozga: 14. oktober 2008
Pasivni udeleženci: 3,5 licenčne točke
Aktivni udeleženci: 5,25 licenčnih točk
Programski odbor: 2 licenčni točki
Ultrazvočna preiskava srca:
18. november 2008
Pasivni udeleženci: 3 licenčne točke
Aktivni udeleženci: 4,5 licenčne točke
Programski odbor: 2 licenčni točki
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Matej Kocjančič

NE RAZUMEM
Do golega slečena resnica je, da v tej baj
ti usmiljenih bratov veliko stvari ne razu
mem, čeprav moji suhokrajinski možgani
mukoma poizkušajo razvozlati vsak še
tako nenavaden vedenjski vzorec in ga
tudi razumeti. Vendarle pa cerebralni ve
letoči, mentalni tkačevi in Healyjeva vre
tena cerebelluma v veliki večini primerov
prvotnega stanja ne uspejo popraviti.
Ne razumem na primer ljudi, ki so po
ročeni s špitalom. To so ljudje, ki prihajajo
v službo zgodaj, s širokim nasmehom, s ka
terim ob živce spravljajo poštene delavce,
in odhajajo pozno ter z grdim pogledom,
usmerjenim v tla, ne pozdravljajo nikogar.
Ob najbolj nemogočih urah jih je moč
uzreti za skrivnostnimi okni, za katere bi
se zaklel, da podnevi ne obstajajo. Zaseb
nega življenja nimajo in ga nočejo imeti,
ako pa ga imajo, ga izvrstno skrivajo. Vse,
kar se zgodi špitalu, se zgodi tudi njim,
zato so sitni, nejevoljni, agresivni in ne
sramni, ako si kdo drzne spregovoriti žal
besedo o njihovi priljubljeni ustanovi. Če
so postavljeni na vodstveni položaj, zna
jo biti silno moteči za svoje fevdalce, saj
jim je odveč in v napoto vsakdo, ki misli
ali pa postopa drugače, kot sami menijo,
da je prav.
Ne razumem ljudi, ki sovražijo dobro vo
ljo, in si na vseh nivojih z vsemi štirimi
ali petimi prizadevajo, da bi vsi špitavci
gledali vsaj tako nagravžno grdo, kot to
počnejo oni sami. Glasno protestirajo ob
vsakem pojavu smeha v naši organizaciji
in grozijo z disciplinskimi ukrepi proti ti
stim, ki bi si drznili pripovedovati šale ali
pa celo, usmili se bog, prepevati.
Še vedno ne razumem ljudi, ki so uspeli
doseči razne akademske nazive in so jih
citirale razne strokovne literature, do da
nes pa še niso uspeli obiskati logopeda,
ki bi jim rade volje pokazal, kako se z ne
kaj obraznimi mišicami, raztegnjenimi v
iskren nasmeh, in nekaj sape skozi glasilki
izusti en preprost »Dober dan«.
Ne razumem ljudi, ki so prepričani, da so
zaslužili svojo plačo tisti trenutek, ko so
zjutraj odprli oči in zato cel dan v službi
skrbijo, da prav vsi, ki jim prekrižajo pot

izvedo, koliko kalorij je porabila njihova
leva veka za veličasten premik, ki je pov
zročil neznosno utrujenost in onemogočil
opravljanje vseh nadaljnjih aktivnosti na
področju dela v javnem sektorju. Ob vsaki
priložnosti iščejo izgovor za svoje nedelo, in
ko ugledajo po obilnem delu počivajočega
špitavca, ga nemudoma napadejo in ozmer
jajo z lenuhom, ter mu naložijo delo, ki bi
ga morali opraviti sami.
Ne razumem špitavcev, ki so sposobni v
nekaj sekundah čudežno izginiti z obličja
špitavskega in se čez čas prav tako čudežno
pojaviti, pri tem pa imeti na obrazu svetniški
izraz svetega Ahacija.
Ne razumem monstruma, ki si je upal pomi
sliti, da bi zopet spreminjali delovni čas v tej
bajti in tako ogroziti obstoj še tistih nekaj
špitavskih družin, ki kljub težkemu družin
skemu življenju, ki izhaja iz narave dela, še
uspevajo živeti v harmoniji in sreči. Ako do
tičnemu osnovna celica družbe ne pomeni
prav nič na tem svetu, z njim sočustvujem,
če pa bo v svojih kapitalističnih blodnjah us
pel, si ne zasluži drugega kot masten jetični
pljunek v špitavsko kostno juho.
Ne razumem, katera špitavska pravila so
postavljena zato, da se kršijo, ker vedno, ko
želim kakšnega prekršiti, izvem, da sem pre
kršil napačnega. Očitno pa obstaja seznam
pravil, katera se lahko prekrši, ker poznam
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ljudi, ki vedno prekršijo tista, ki so dovoljena.

Ponovoletni utrinek

Ne razumem špitavske plače. Če še tako silim zrkla iz jamic, ne us
pem ugotoviti, kaj pomeni »korekcijska osnovna plača«, kakšne
so »obvezne« in kakšne »normirane« ure in kaj pomeni »primerlji
vi znesek plače«. Edino, kar razumem na plačilni listi, je, da bruto
plače nikoli ne nakažejo na račun, ki ga za mene čuva Draško, da je
sedemkrat na plačilni listi omenjena beseda prispevek ali odtegljaj
in da ima neto izplačilo na moj obraz tak vpliv kot teksti na plošči
Brigite Šuler.

V pred novoletnih dneh je bilo izrečenih nešteto, vse preveč besed o
sreči, zdravju in zadovoljstvu. Stisk rok ob izrekanju želja, je bil marsik
daj prešibak, da bi lahko bil iskren. Mobilni telefoni so zvonili, pisali
smo si SMS sporočila, tudi kakšna voščilnica, ki smo jo dobili po pošti
je bila brezosebna.

Ne razumem skrivnosti krčenja špitavskih sendvičev. Če bi mogli
primerjati velikost sendvičev z žemljo pred desetimi leti in danes, bi
nedvomno ugotovili, da so danes vsaj za tretjino manjši. Prav tako
se je zgodilo z novimi sendviči s štručko, ki se vsak dan skrčijo vsaj
za en milimeter in počasi postajajo tako nazarensko majhni, da bo
čez kakšno leto kompleten sendvič ostal za zobmi in boš moral za
to, da bo prišel do želodca, pojesti vsaj tri. Seveda pa mi je povsem
jasno, da cena ostaja nespremenjena, kar je po Grimsu gromozan
ska podražitev, za njo pa sta krivi predprejšnja in sedanja vlada.

Vendar se tudi v času mobilne telefonije, globalizacije in depersonali
zacije, še najde posameznik iz prejšnjega stoletja, ki se usede in kljub
častitljivi starosti 85-tih let z roko napiše kaj misli in čuti.

Ne razumem, od kod se je vzelo tolikšno število špitavcev, ki so dal
tonistični do te mere, da ne razločijo niti bele in črne. Mogoče so
to potomci tistih, ki jih je leta 1922 v našo bolnišnico poslal tedanji
načelnik za zdravje.

Pisma, ki jih ob novem letu dobimo zaposleni na dializi, nam že več
let dokazujejo, kako skrben in natančen opazovalec dogajanja na
dializi, je gospod Ivan Žele.

Kje so tisti časi, ko smo si vzeli čas in je vsak naslovnik dobil novoletno
voščilo, ki je bilo glede na vsebino namenjeno samo njemu?

Gospod žele Ivan je od leta 2003 vključen v program nadomestne
ga zdravljenja z dializo. Priloženi rokopis je v pred novoletnih dneh
polepšal dan zaposlenim na Odseku za dializo. Pisanje je objavljeno
v soglasju s piscem vrstic.
Pismo s podobno vsebino je dobila tudi vodja Odseka za dializo.

Ne razumem, katerega dela besede dopust ne uspejo razumeti ti
sti špitavci, ki so na svoj prosti dan vedno v službi in ne razumem,
katerega dela besedne zveze delovni dan ne razumejo tisti, ki jih
nikoli ni na delovnem mestu, kadar jih država tam potrebuje.
Ne spoznam se na arhitekturo, še manj na trias, juro in kredo, zato
postavitve panoramskih dvigal ne komentiram.
Ne vem, kje stoji tisti avtobus delavcev, ki čakajo, da jih bo naša
ustanova špitavska sprejela v delavno razmerje in da bo nastopil
trenutek, ko bomo trenutno službujoči napravili kakšno neumnost
in nas bodo z vsemi častmi pognali preko praga. Ne razumem, da
so ti ljudje že več let na tem avtobusu, in ni mi uspelo izvedeti,
kako poteka njih prehranjevanje ter ali jih za potrebe mikcije in
defekacije spustijo iz avtobusa.
Res je veliko stvari, ki jih v tej bajti špitavski moja tridekadna buti
ca ne razume, ampak to ni čisto nič nenavadnega – saj veste, sem
pač iz Žužemberka.
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Toni Gašperič

O premogu,
ki je kriv,
da sem včasih bolan
(Odlomek je iz knjige Moja teta Mara. Izšla je
novembra lani, v njej pa so zgodbe o teti Mari in
drugih junakih, ki so ostali v spominu marsikateremu poslušalcu radijske oddaje Veseli tobogan,
na katerem sem nastopal skoraj štiri desetletja.)
Sive megle se valijo po mestu. Zato je zelo dolgočasno. Ljudje
se stiskajo v hišah in še Flokiju, srčku se ne da lajati. S teto Maro
sediva ob peči. Ona plete in glasno razpravlja, kako solato bo
posejala na vrtu. Jaz in Floki se ne meniva za njeno vrtnarstvo...
Dnevi se vlečejo kot kurja čreva in samo zehanje me je. Tudi nihče
iz naše klape me ne obišče. Od lenarjenja bom še zbolel. Nobene
kurje vojske, nobenega napada trdnjav ni. Tudi s karbidom nihče
ne strelja na bregu. Tako je tihotno. V šoli se nihče ne spomni, da
bi šli popoldne v gozd lovit zajce. Megla se je naselila tudi v naše
možgane. Vsak dan čakam, kaj bo pametnega izumila moja neu
trudna teta. Ne more me gledati, kako posedam in kdaj pa kdaj
požgečkam psa. Vem, da se v njeni glavi nekaj kuha.
Nato njen ekonom lonec v gla
vi eksplodira:
“Nisem ti še povedala, da
bomo te dni dobili premog. Že
sem ga naročila in ga bodo pri
peljali poln kamion. Morala ga
bova znositi v klet. Ti in jaz.” De
lam se, kot da nisem slišal. Vrag
naj vzame premog! Zaradi nje
ga sem dobil cvek, ker sem re
kel, da je samostalnik moškega
spola in da ga teta Mara v jezi
meče za menoj. Kar ga ostane
v kleti, pa da z njim kurimo. Jaz
podkurim teti Mari tako, da je
ne ubogam. Mislim, da sva s
takim načinom kurjave prihra
nila mastne denarce. Kadarko
li prisopiha moja obilna teta s
polno kanto premoga v drugo
nadstropje, jadikuje:
“Nikoli več ne bom kurila s
premogom, saj je polovico
kamenja vmes! Kak popoldan
se bova spravila v klet in ga
odbrala.”
“Bolje, če ne. Kamenje je med
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premogom načrtno. Drugače bi ga že v premogovniku izločili.
Strokovnjaki že vedo, kaj delajo!”
“Nič ne vedo! Strokovnjakom nič ne zaupam...” Utihne. Spomnim
se, kako je prišel k nam super strokovnjak popravljat pralni stroj.
Lepo ga je razložil, nato pa odšel. Drugi dan je čepel pred strojem
najmanj tri ure in slednjič skesano priznal:
“Gospa, takega stroja še nisem popravljal. To je neka posebna sorta!”
Ni ga znal sestaviti. Obljubil pa je, da bo šel k neki ženski v mestu,
ki ima prav takšen stroj, jo zaprosil, če ga lahko razdre, si zapomnil,
kakšen je bil stroj, preden se ga je dotaknil in, ni vrag, če ga ne bo
znal ponovno sestaviti. Seveda ga bo znal! Tistega strokovnjaka
nismo videli nikoli več; vzela ga je noč ali kakšna inšpekcija. Prišla
pa je ženska, ki je imela stroj iste znamke. Zaprosila je teto Maro,
če bi lahko prišel k njej strokovnjak, ki ji je razstavil pralni stroj,
da bi razdrl tudi njenega in si tako zapomnil, kako se ga potem
sestavi. Teta Mara ji je s solzami v očeh pokazala dele svojega
stroja: imela jih je shranjene v kopalni kadi. Nato sta ženski obrali
vse strokovnjake na svetu in se nebogljeno zjokali. S Flokijem sva
odšla na sprehod, ker ne marava gledati ženskih solz.
“ Niso vsi strokovnjaki enaki!”, pripomnim, ker uganem njene so
vražne misli.
“Vsi so enaki! Kaj misliš, da sploh vedo, da je med premogom
veliko kamenja?”
“Seveda vedo. Kamenje je
med premogom zato, da
obteži peč, ker bi jo drugače
potegnilo skozi dimnik.” Teta
Mara je začela obračati oči.
Najbrž sem rekel preveč.
Že, ko je teta Mara omeni
la kamion, ki bo pripeljal
premog, sem začutil, da
bom zbolel. Tako se zgodi
vsako leto. Ko pa teta Mara
znosi premog v klet, kmalu
ozdravim. Kljub temu pa je
premog čudovito ogreval
no sredstvo. Odlično. Ogre
je človeka, še preden ga
vržemo v peč. To vidim na
teti Mari. Kadar privleče ve
liko posodo iz kleti v drugo
nadstropje, pravi:
“ Uh, kako je vroče!”
V šoli smo se učili, da pre
mog tudi izvažamo. Takoj
sem dvignil roko in tršici po
vedal, da nam ga je nekdo
lani izvozil iz kleti več samo
kolnic.

ozrimo se nazaj
Tone Gošnik

Z mukami do nove
kuhinje (1978) in nove
pralnice šele leta 1986
Že v zadnjem pregledu nedokončane dograditve druge
faze Splošne bolnišnice leta 1972 smo omenili, da je zavod
obstal na manj kot na drugi tretjini prehojene začrtane
poti. V bolnišnici so znova ugotavljali, da so že ves povojni
čas sredi nenehne izgradnje, da plačujejo dolgove najetih
posojil in da nenehno zmanjkuje denarja za modernizacijo
in za stanovanjsko izgradnjo.
Vodstvo bolnišnice si sredi priprav na
velike naložbe ni zapiralo oči za dogra
jevanje zavoda. Hkrati se vendarle ni
moglo in ni smelo odpovedati najnuj
nejšemu izboljševanju opreme in inven
tarja ter vzdrževanja osnovnih sredstev.
Iz amortizacije in poslovnega sklada je
najemalo za taka dela kolikor je le bilo
mogoče.

V letu 1971 so dokončali obnovo ku
hinje: odstranili so štedilnike na trdo
gorivo in začeli kuriti s plinom. Po zdru
žitvi obeh kuhinj v septembru 1967 je
bilo treba na desnem bregu pripraviti
že 700 obrokov na dan, kuhinja pa jih

Potrebujemo 800 metrov
drv in 900 ton premoga...

je zmogla največ 500. Njeni osnovni in
pomožni prostori so postali premajhni.
Gradnja nove kuhinje je bila predvidena
že po načrtih iz leta 1960/1961.
V čedalje večji stiski je bila tudi bol
nišnična pralnica. Z združitvijo obeh
pralnic v letu 1965 je bila nenehno preo
bremenjena. Po izselitvi kuhinje naj bi
zasedla njene prostore, tehnično pa naj
bi jo posodobili.
Svet bolnišnice in njen strokovni kole
gij sta v letu 1972 ponovno ugotovila,
da sta s povečanjem števila postelj na
obstoječih in novih oddelkih kuhinja in
pralnica postali premajhni. To je ugoto
vila tudi republiška komisija za
zdravstvo in socialno varstvo.
Opozorila je na nujno gradnjo
teh objektov.

V proračunu Splošne bolnišnice za leto
1955 so predvideli tudi »nakup 800
prostorninskih metrov drv in 900 ton
premoga za ogrevanje vseh prostorov
bolnišnice na obeh bregovih Krke...«
Samo starejši ljudje se še spominjajo,
kako naporno je bilo težaško delo kurja
čev. Taka kurišča so zasmrajevala zrak in
okolico ter prinašala vrsto
drugih težav.

Decembra
1974 so
ustanovili
Zdravstveni
center Novo
mesto
V maju 1973 so vodilni organi
bolnišnice obravnavali zazi

dalni načrt bolnišničnega kompleksa
v Kandiji. Soglašali so s predlogom
zdravstva in družbenih služb občine,
da naj bi na zemljišču, ki je bilo najprej
predvideno le za potrebe bolnišnice,
zgradili še zdravstveni dom, šolo za
zdravstvene delavce in nekatere dru
ge stavbe. Načrt je predvideval skup
ni biokemični laboratorij, rentgen in
nekatere druge službe za bolnišnico in
zdravstveni dom.
V decembru 1974 so delavci bolnišni
ce skupaj z Združenim zdravstvenim
domom Novo mesto in Zavodom za so
cialno medicino in higieno Novo mesto
ustanovili Sestavljeno organizacijo
združenega dela Zdravstveni center
Novo mesto (SOZD). Novi center naj
bi v pokrajinskem merilu zagotavljal
popolno zdravstveno varstvo občanov.
Ob enakih sredstvih in kadrih naj bi kar
največjemu številu Dolenjcev nudil vso
potrebno pomoč in varovanje.
Vodstvo bolnišnice je zavzeto sodelova
lo in podpiralo gradnje v okviru nove
ga zdravstvenega centra, saj se je zdaj
ponudila priložnost za hitrejši pričetek
gradnje nove kuhinje, pralnice, energet
skih naprav in drugega. Hkrati je grad
nja zdravstvenega doma v Novem
mestu, ki so ga vselili januarja 1980
(na vrsti sta bila še zdravstvena domova
v Črnomlju in Semiču, nove ambulante
v Ločni, Straži in v nekaterih delovnih or
ganizacijah) zavlekla načrtovana dela,
ki so bila za bolnišnico najnujnejša.

Aprila 1979 prvi
obroki iz nove
kuhinje
V jeseni 1976 je Pionir začel graditi novo
kuhinjo na zemljišču med Šmihelsko ce
sto in železniško progo. Stekle so tudi
priprave za gradnjo toplarne, ki naj bi
oskrbovala kuhinjo s toplotno energijo,
kasneje pa tudi zdravstveni dom in dru
ge oddelke nove bolnišnice. Poseben
pomen so dajali zdaj tudi podzemni zve
zi povečane bolnišnice z novo kuhinjo,
kar je omogočalo nemoteno delo in za
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ozrimo se nazaj
nesljivo oskrbo oddelkov. Nova kuhinja
naj bi dajala po prvem delu dograditve
1200 obrokov, po drugem delu pa 2000
obrokov.
V letu 1978 so poslopje nove in velike,
sodobne kuhinje dogradili in v aprilu
1979 je pričela obratovati. Njen večna
menski prostor (jedilnica) je bil prime
ren za razne dejavnosti, od leta 1994
naprej tudi kot občasno likovno razsta
višče zavoda.
Stara pralnica se je leta 1979 selila v pro
store nekdanje kuhinje in s tem začasno
prekinila obupno prostorsko stisko v
obeh prejšnjih deloviščih.

Drzna odločitev:
konec tlake v
pralnici!
Skrbi za varno opravljanje dela v zača
sno preseljeni pralnici v prostorih nek
danje kuhinje seveda še ni bilo konec.
Delavski svet bolnišnice se je zavestno
odločil za izgradnjo sodobne pralnice
z energetiko. Vedeli so, da jih čakajo
izredne skrbi in pomanjkanje denarja za
novo naložbo, toda ureditev delovnih
pogojev v pralnici in zagotovitev ener
gije v času vedno pogostnejših mrkov v
dobavi elektrike je bila edina rešitev.

V letih 1984 in 1985 so stekla
pripravljalna in gradbena dela,
1. septembra 1986 pa je zače
la nova pralnica delati. Malo
pred tem je bil dokončan tudi
samostojni prvi del centralne
kotlarne. Ugodno je bilo, da je
bolnišnica že pet let prej kupi
la sodoben tunelski pralni stroj
SENKING.
Trideset delavk v novi pralnici si
je po preselitvi vendarle oddah
nilo: konec je bilo muk in tlake
v davno pretesnih prostorih sta
re pralnice. Novi pogoji so jim
omogočali človeka dostojno
delo: prej so morale ob skoraj
nemogočeh stiskah delati ob de
lavnikih v dveh in ob ponedelj
kih celo v treh izmenah. Številke
povedo vse: v letu 1986 so opra
le na mesec 902.500 kg perila ali
dobrih 75.000 kg na mesec. Od
leta 1980 do 1992 so prale tudi
za zdravstveni dom (približno
150 kg perila na dan), v novem
bru 1986 pa še za ZSMH v No
vem mestu.
Pralnica je za potrebe bolnišni
ce oprala na dan več kot 3000
kg perila, ki ga je za osebje za
voda tudi zlikala. V družbi peric
so bile še šivilje, ki so skrbele za
vzdrževanje tekstila: po zahte
vah so šivale tudi nove izdelke.

Manj dohodka zaradi
krajše dobe zdravljenja
Omenili smo že, da se je v novomeš
ki bolnišnici iz leta v leto zdravilo
več pacientov. Tako so jih leta
1973 sprejeli že 19.028 ali skoraj
9 odstotkov več kot leto poprej.
Izkoriščenost postelj je znašala
84,60 odst. Od 748 postelj je bilo v
bolnišnici vsak dan poprečno zase
denih 632.
V letu 1976 je bolnišnica spet opra
vila znatno več pregledov kot leto
poprej. Zaradi ponovnega skrajša
nja že tako kratke dobe zdravljenja
od 11,07 dni v letu 1975 na 11,01
dni v letu 1976 je zavod prejemal
manj dohodka.
Poprečni čas zdravljenja v bolni
šnici se je v letu 1981 še znižal na
9,91 dneva in je bil najnižji med vse
mi regijskimi zdravstvenimi skup
nostmi v Sloveniji. Cena storitev
v Novem mestu je bila stalno pod
republiškim poprečjem. Za oskrb
ni dan je bolnišnica dobila 760,32
din, slovensko poprečje pa je bilo
1018 din ali dobro četrtino več.

»Energetika
bolnišnice«
Na novi lokaciji je že leta 1979 začel dela
ti prvi del nove centralne kotlovnice, ki
so ga imenovali »energetika bolnišnice«.
Deset let je bila ta posodobitev za zavod
zelo dragocena. Še v letu 1974 so npr. na
levem bregu Krke porabili pribl. 200 ton
premoga. Do leta 1992 so prek obdobja
kurilnega olja prešli na zemeljski plin kot
najprimernejši vir za pridobivanje toplo
te in tehnološke pare.
Pogled v novo kuhinjo: priprava hrane v
parnih kotlih po letu 1978.
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Parni kotli v novi centralni kotlovnici.
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Miran Rems, predsednik sekcije Kakovost v zdravstvu

Predaja
Po srečanju Sekcije za kakovost v zdravstvu
 po sredinem popoldnevu 11.2.2009
Kaj imajo skupnega napotitev pacienta
v bolnišnico, premestitev iz bolnišnice v
bolnišnico, iz urgence v bolnišnico, obisk
patronažne sestre na domu, odpust iz bol
nišnice domov, od doma k osebnemu
zdravniku? Povsod se dogaja predaja,
klinična predaja informacij o pacientu.
Tudi med izmenami, med dežurnimi,
med reševalci. Predaja se nam dogaja v
sedanjem času še pogosteje. Zaradi (sub)
specializacije so konzultacije pogostejše.
Tudi premestitev je več. Širitve števila so
delavcev pri oskrbi pacienta povzroča po
večano število predaj. Spomnimo se otroš
ke igre telefona, ko prvi v vrsti tiho pove
na uho besedo, ki jo mora potem zadnji
v vrsti (po mnogih predajah) ponoviti. Ko
mična situacija je pravilo… Ravno takim
komičnim situacijam se moramo izogniti,
saj komika pri resnem delu lahko pomeni

škodo za pacienta, in postaja bolj tragedi
ja ali v srečnem primeru le tragikomična
situacija.
Definicija predaje Avstralskega zdravniš
kega združenja je:«Predaja je prenos pro
fesionalne obveznosti in odgovornosti za
nekatere ali vse vidike oskrbe pacienta,
ali skupine pacientov, drugi osebi ali pro
fesionalni skupini, začasno ali za stalno.«
Običajno se terminološko opredeljuje pre
daja kot klinična predaja. Avstralsko komi
sija za varnost in kakovost v zdravstvu je
ravno tako povzela isto definicijo.
Na sredinem srečanju smo pripravili šti
ri predstavitve, v katerih smo želeli pre
poznati in predstaviti dobre prakse, ter
opozoriti na univerzalnost potrebe po
dobri predaji. Predaja ni specifična zgolj
za zdravstvo. V letalstvu je predaja pre
poznana kot kritičen dogodek, saj lahko
napačno razumljeno navodilo vodi do
tragičnega konca potovanja. Ker gre za
komercialno dejavnost, je nuja po zagoto
vitvi visoke varnosti vprašanje preživetja
firme. Gospod Andrej Petelin, ki je v Adria
Air ways odgovoren za kakovost in gos
pod Tadej Ocvirk, upokojeni pilot inštruk
tor pri isti firmi, sta nam predstavila potek
dela, kjer se dogajajo predaje. Vse predaje
so dokumentirane, o njih se poroča in se
jih preverja. In posledično ukrepa. Poseb
no so pomembne v vzdrževanju in poro
čanju o napakah, ki so se pojavile. Poleg
letalskih prevoznikov sodelujejo v analizi
tudi proizvajalci letal in državne agencije.
Tako lahko napaka ugotovljena pri enem
letalu v naslednjem trenutku prisilno pri
zemlji vse enake tipe letal po celem sve
tu. Veliko lahko prevzamemo iz letalstva,
saj ponuja reševanje napak ali odklonov
na odprt in konstruktiven način, ki ima
vedno za posledico spremembo prakse. V
diskusiji smo se pošalili, da bi tudi v zdravs
tvu imeli tako urejeno predajo, če bi delili
usodo z bolniki. Piloti in stevardese so na
mreč na istem letalu...

Ob sredah popoldan,
Sekcija za kakovost v
zdravstvu pri Slovenske
združenju za kakovost
pripravlja srečanja, na
katerih spregovorimo o
možnostih, kje in kako bi
lahko dvignili kakovost
in varnost pacientove celostne oskrbe. Po prvem
srečanju v oktobru, ko
smo govorili o pojasnilni
dolžnosti, smo za drugo
sredo v februarju izbrali
temo - predaja.
Naslednja predstavitev je pokazala rešitve
in razmišljanja v zdravstveni negi o preda
ji. Gospa Zdenka Kramar, glavna medicin
ska sestra v Splošni bolnišnici Jesenice je
poudarila pomen strukturirane predaje v
zdravstveni negi, ki je tudi zabeležena in
preverjena. Pristopili so na projektni na
čin, z definiranjem problema in predlaga
nimi rešitvami. Mogoče je predaja danes
še nekoliko administrativno okorna, ven
dar z informatizacijo lahko pričakujemo
zmanjšanje obremenitve. Po pilotskem
uvajanju bodo še poročali, lahko pa smo
srečali uvajanje dobre prakse, ki je vredna
posnemanja.
V popolnoma drug svet nas je popeljal
dirigent Uroš Lajovic. Dilema o predsta
vitvi vloge dirigenta in predaje skupini
visoko specializiranih posameznikom, ki
vsak odlično obvlada svoj inštrument, je
po pr vih stavkih izpuhtela. Poudaril je po
men časa v predaji. Pri njegovem delu so
to lahko delci sekunde, ki vzdržujejo vzne
mirljivost skladbe. Pri našem delu je ta čas
običajno daljši, vendar je pomen istozna
čen. Na koncu predstavitve smo zanimivo
dobili skupno točko v dokumentiranju. Če
je par titura del posameznih par tov, je tudi
v naši dokumentaciji posamezni iz vid del
par titure – popisa. Žive besede odličnega
govorca so nas popeljale v popolnoma
drugačen svet, ki pa ima nekaj podobnih
zakonitosti.
Izboljšanje rezultatov zdravljenja akutne
ga koronarnega sindroma je predstavil
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profesor Marko Noč. Pri širokem projektu,
ki je zaživel in omogočil preživetje mno
gim bolnikom se dogaja mnogo predaj.
Brez osebnega pristopa in jasne definicije
in skupnega cilja ne bi bilo uspeha. Preda
ja se dogaja v okolju, kjer so poznane vse
definicije in zapisani potrebni podatki za
predajo. Mogoče je moč tudi pri jasnem
razumevanju rezultatov zdravljenja. Ver
jetno, naše vsakdanje predaje nimajo
tako dramatičnega učinka na umrljivost
in uspešne rezultate zdravljenja. Postav
ljajo pa višje standarde, ki umrljivosti ne
spreminjajo veliko, vendar jo. Tudi to ni
zanemarljivo, mar ne?
K vabilu na sredino srečanje je bil priložen
tudi kratek vprašalnik o predaji v ustano
vah, kjer so udeleženci zaposleni. Iz kratke
analize vprašalnikov lahko povzemamo,
da so udeleženci videli največ problemov
s predajo med profesionalnimi skupinami,
med bolnišnicami in po dopustu iz bolni
šnic. V tretjini ustanov imajo narejen vsaj
en protokol predaje. Mogoče nizki delež,
vendar se bo sigurno hitro dvigoval. Višje
je zavedanje o spremljanju zapletov ob
predaji, vendar je le v polovici(!) ustanov
spremljajo zaplete predaj. Polovica zaple
tov je šla mimo nas, brez da bi nekdo rea
giral, kaj spremenil!!! O ocenjevanju aktiv
nosti za izboljšanje predaje je tri četrtine
navedlo da imajo pogovore o varnosti, v
petini (!) ustanov pa do danes niso izvajali
nobenih aktivnosti za izboljšanje predaj.
Poveden podatke, ki kliče k višji pozorno
sti o predaji.
Dobra predaja se ne dogaja sama po sebi.
Potrebuje delo in zavzetost sodelujočih,
vključujoč organizacijo in posamezni
ke. Predaja potrebuje vodenje, svoj čas,
prostor in sodelujoče. Primerno je doku
mentiranje, minimalen nabor potrebnih,
predvsem kritičnih podatkov, mogoče
celo standardizacijo. Odkloni v predaji
morajo biti povod za analizo in potreb
no ukrepanje. Takšni pristopi lahko pov
zročajo spreminjanje klinične kulture in
izboljšanje rezultatov zdravljenja. Če ne
bomo sprejemali sprememb samoinicia
tivno, nas bo sčasoma okolje (pacienti,
odvetniki, država, …) prisililo, da jih sprej
memo. V tem času pa se lahko dogajajo
tudi neprijetni dogodki. Ko bi bili le tragi
komični…
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POROČILO o prostovoljnem
delu za leto 2008
Gloria Murn
Prostovoljno delo je v začetku meseca januarja 2008 opravljalo 28 dijakov Srednje zdravstve
ne in kemijske šole. Ob koncu meseca maja nas je zapustilo 6 deklet, ki so zaključila svoje
srednješolsko izobraževanje na naši šoli. Ostalo nas je 22 prostovoljcev, obljubili smo, da z
delom nadaljujemo septembra. Sredi meseca septembra smo pričeli ponovno obiskovati
bolnike Splošne bolnišnice Novo mesto. Od zgoraj naštetega števila je ostalo 16 dijakov,
nekateri so začele opravljati prostovoljno delo po različnih domovih starejših občanov (v
letošnjem šolskem letu smo organizirali pod mentorstvom Mojce Simončič prostovoljno
delo v domačem kraju).V mesecu novembru se nam je priključila nova skupina 10 dijakinj.
Skupaj nas je tako 26. Od tega sva se mentorici odločili, da bo Mojca Simončič mentorica
na otroškem oddelku in bo vodila skupino »Pikapolonice« in Gloria Murn bo mentorica na
ostalih štirih oddelkih (infekcijski, kirurški, interni in nevrološki) in bo vodila skupino »Sonč
ki«. Tako smo šolsko leto 2008/09 začeli z 19 dijakov »Sončkov« in 7 dijakinj »Pikapolonic.
Ko se ozremo nazaj je za nami kar bogato leto. Obiski dijakov Srednje zdravstvene šole
potekajo v mesecih, ko poteka izobraževanje, v času poletnih počitnic prostovoljno delo
opravljajo odrasli prostovoljci. V letu 2008 smo skupaj opravili kar 358 obiskov mladih pro
stovoljcev, nekaj več kot leta 2007 (347). Odrasli prostovoljci opravljajo prostovoljno delo
na kirurškem in nevrološkem oddelku. V letu 2008 so opravili skupaj 59 obiskov, kar je nekaj
manj kot leta 2007 (108). Skupaj je bilo 417 obiskov v letu 2008.

Graf št. 1: Obiski mladih
prostovoljcev v letu 2008
po mesecih

Graf št. 1: Prikaz obiska mladih in odraslih
prostovoljcev v letu 2008

Graf št. 2: Prikaz prostovoljnega dela mla
dih in odraslih prostovoljcev po oddelkih

V današnjem času, ki je vse preveč izpostavljen materialnim dobrinam je izredno po
membno, da mladim ljudem pokažemo, da obstaja še veliko drugega, kot je denar.
Mentorici skušava našim dijakom pokazati, kako pomembno je prijateljstvo, medse
bojno druženje. Zato se vsem dijakom – prostovoljcem iskreno zahvaljujeva za urice,
ki jih podarijo bolnikom v bolnišnici.
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Gloria Murn

NOVOLETNO
SREČANJE DIJAKOV
PROSTOVOLJCEV –
5. 12. 2008
Gloria Murn

NOVOLETNO SREČANJE
KOLEGIC ZDRAVSTVENE
NEGE IZ SREDNJE
ZDRAVSTVENE IN
KEMIJSKE ŠOLE NOVO
MESTO
Že vrsto let poteka, zdaj že kar tradicionalno novoletno srečanje
profesoric zdravstvene nege iz Srednje zdravstvene in kemijske
šole Novo mesto. Gre za medsebojno druženje z upokojenimi
profesoricami – lahko bi rekli, da gre za medgeneracijsko pove
zovanje mlade in malo manj mlade generacije.
Vsako leto se srečamo v eni izmed novomeških gostiln in izkusimo
specialitete tamkajšnje kuhinje. Letošnje srečanje je bilo v Gostilni
in slaščičarni Jakše, kjer smo prav vse preživele lepo petkovo po
poldne. Mnoge od nas se tako vsaj enkrat letno srečamo z profe
soricami, ki so nas leta nazaj učile v srednji šoli in nas tudi vpeljale
v poklic medicinske sestre. Tako nas včasih pogovor ponese nazaj
v srednješolske klopi; za kak
šen trenutek bi se skoraj vsa
ka rada vrnila v tisti čas. Pa
vendar je sedanjost tukaj in
prav je, da si jo znamo polep
šati z druženji med ljudmi, ki
nam veliko pomenijo.

Ta svet je lep,
če komu nekaj daš,
ta svet je lep,
če nekoga rad imaš,
če stisneš roko
komu, ki ga kaj boli,
ta svet je lep,
če si človek do
ljudi.

Koordinatorica prostovoljnega dela v Splošni bolnišnici Novo me
sto, ga. Jožica Rešetič, že vrsto let organizira novoletno srečanje ob
pomoči dijakov in mentoric. Na začetku sta nas v imenu Splošne
bolnišnice Novo mesto pozdravila ga. Jožica Rešetič in strokovni
direktor, g. Josip Smodej. Dobrodošlico nam je izrekel tudi naš
ravnatelj g. Miran Grom. Uvodnemu delu je sledil kratek prispevek
dijakov prostovoljcev. S pomočjo power point projekcije smo pri
kazali dogodke, povezane s prostovoljnim delom. Spomnili smo
se tudi naših začetkov, ki segajo v šolsko leto 2004/2005.
Po koncu predstavitve nas je obiskal Sveti Miklavž in nam vsem
skupaj prinesel lepa darila in seveda zaželel lepe želje.
Dragi prostovoljci!
Zahvaljujeva se vam za vaš trud, prijaznost in dobrosrčnost.
Mentorici Mojca Simončič in Gloria Murn

Vesele smo, da se našega sre
čanje vsako leto udeleži ved
no več naših kolegic. Kljub
temu, da je mesec december
skoraj vedno prekratek za vsa
srečanja in druženja s prijate
lji, sodelavci, poslovnimi part
nerji,… smo si enotne, da sre
čanje profesoric zdravstvene
nege ostaja prioriteta vsako
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za Društvo upokojencev SB Cirila Gradišar

NOVI PROSTORI DRUŠTVU
UPOKOJENCEV
SPLOŠNE BOLNIŠNICE
Društvo upokojencev Splošne bolnišnice Novo mesto je bilo usta
novljeno in registrirano v marcu leta 003. Prvi predsednik druš
tva je bil prim. Milan Adamčič, dr.med., podpredsednik pa Adolf
Šuštar. Žal je bolezen oba iztrgala iz naših vrst prehitro. Društvo je
dobilo prostore za svoje delovanje v stavbi SSS na Cvelbarjevi 3, za
Jakčevim domom. Dolgih pet let smo bili v vseh njihovih prostorih
dobrodošli in to brez plačevanja najemnine, tudi elektrike nam
ni bilo potrebno plačevati. Na voljo so nam bili tudi prostori za
predavanja z uporabo projektorja in računalnika in v njihovih pro
storih smo uživali tudi pri srečevanju ob treniranju pikada. Vedno
so nam bile izpolnjene vse prošnje. Vsekakor, pa smo si želeli imeti
nekje svoje prostore v organizaciji, v kateri smo nekateri delovali
vso svojo delovno dobo. Najprej se je za nove prostore dogovarjal
Adolf Šuštar, kasneje pa je začela hoditi in prositi za prostore seda
nja predsednica društva Jožica Majcen. In po šestih letih se nam
je želja izpolnila. Dobili smo prostor v »stari lekarni«. Dva urejena,
svetla prostora sta nas pričakala v sredini meseca
novembra 008. Hitro smo poskrbeli še za opre
mo (stole in mize smo poiskali med odpisanim
pohištvom, prav tako pomivalno korito in visečo
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Zavedaj se, d
a sreča ne iz
haja iz
posedovanja
, moči ali velj
ave,
ampak je po
sledica odno
so
v
z ljudmi,
ki jih imamo
radi in jih sp
oštujemo.
Sprijazni se
s svojim življ
enjem.
Sprejmi take
ga, kot je. Da
nes. Sedaj.
Da ne zgreši
š še tistega d
robca sreče,
ki čaka nate
.

omarico – ki
nam služita kot kuhinjski del). Za
posleni v tehničnih službah so nam vse to pripeljali in priključili.
07. januarja 2009, prva sreda v mesecu, ko se redno srečujemo ob
čaju, pa smo povabili medse direktorico Miro Retelj, da nam v ime
nu bolnišnice zaželi v novih društvenih prostorih prijetno počutje in
uspešno delovanje. Na naše veliko veselje si je vzela čas, nas nekako
»uradno« sprejela in se z nami zadržala v daljšem klepetu.
Hvala vsem, ki so pri tem kakorkoli pomagali in niso rekli, da
mi, upokojenci nimamo tu več kaj početi. Vsi se vedno radi
vračamo med nekdanje sodelavce, ki še niso tako daleč, da
bi se včlanili v naše društvo. Vsem zaposlenim želimo, da z
veseljem hodite na delo, da se med sodelavci dobro počutite
in da zdravi dočakate zasluženo upokojitev, da boste
potem uživali v druženjih, kot uživamo sedaj mi.
In še nekaj utrinkov s srečanja ob čaju in uradni
otvoritvi prostorov:

mi - vi - oni
Gloria Murn

Obiskali so nas pedagoški delavci iz severne
Osetije (Rusija) – 7. 01. 2009
Na strokovno ekskurzijo v Slovenijo je prišlo šestnajst pedagoš
kih delavcev iz različnih delov severne Osetije. Na pobudo gospe
Branke Bukovec iz Mestne občine Novo mesto smo skupaj z koor
dinatorico prostovoljne dejavnosti gospo Jožico Rešetič pripravili
kratko predavanje o organizaciji naše dejavnosti. Povabilu se je
odzvala tudi direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto.
Zanimanje je bilo veliko, saj bodo vsi pedagoški delavci iz Rusije
postali mentorji prostovoljnega dela na različnih področjih. Svo
je delo in vzroke, zakaj sta se odločila za prostovoljno delo, sta

predstavila dijaka zaključnih letnikov Adrijana Moškon iz 2. e TZN
– pti in Maksim Špelko iz 4. b TZN. Najbolj sta jih pritegnila njuno
pripovedovanje in samozavesten nastop.
Gospa direktorica jim je v znak zahvale podarila pet knjig, ki so
izšle ob 100-letnici novomeške bolnišnice. Na koncu smo se po
sladkali s pravimi ruskimi čokoladami in v spomin dobili ročno
izdelan spominek iz lesa.
Doživetje je bilo nepozabno in nam bo ostalo v lepem spominu.

LURŠKA MATI BOŽJA

spet praznovala v naši kapeli

G

od Lurške Matere Božje (11. februarja) je hkrati Svetovni
dan bolnikov, letos že sedemnajsti po vrsti. Pri nas v Slo
veniji je geslo praznovanja želelo povezati leto mladih z
dnevom bolnikov: »Vzgoja za zdravje je vzgoja za življenje«.
Za našo bolnišnico pa je ta dan tudi praznik naše kapele, ki je
posvečena prav Lurški Materi Božji. Praznovali smo v sredo po
njenem godu, kot je bilo dogovorjeno ob blagoslovitvi kapele
leta 2006 - tokrat natanko teden dni kasneje …
Prvi del praznovanja je bilo »bogoslužje lurške devetdnevni
ce«, ki je pred godom naše Zavetnice, nato pa smo obhajali
praznično daritev svete maše - daroval jo je naš dekan g. Miro
Virant, somaševali pa smo: naš župnik p. Simon Peter Berlec,
bolniški duhovnik – pomočnik g. Adolf Mežan, naš kaplan p.
Tadej Inglič in bolniški duhovnik p. Marko Novak.
Ob prihodu k oltarju je bolniški duhovnik najprej ljubeznivo
pozdravil gosta - glavnega mašnika, brate duhovnike, glavno se
stro bolnišnice in osebje, bolníco, ki je »zastopala« vse bolníce
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in bolnike, ter zbrano občestvo; hkrati pa
je opravičil gospo direktorico Miro Retelj
in vodjo splošne službe gospo Biserko
Simčič, ki tokrat nista mogli biti navzoči.
Glavna sestra gospa Zlata Rebolj je nato
toplo pozdravila gosta in vse navzoče,
in poudarila pomen celovitega zdravlje
nja bolnikov, zato tudi duhovne oskrbe v
bolnišnici in navzočnosti duhovnika med
bolniki, osebjem in svojci.
G. dekan se je prijazno zahvalil za to
pel sprejem in prisrčno pozdravil vse
bolnike, vodstvo bolnišnice, zdravnike
in drugo zdravstveno osebje, bolniška
duhovnika in brate v duhovniški službi
ter vse navzoče – in nas nato uvedel v
Kristusovo daritev.
V pridigi nas je nagovoril v globini srca
… in nam na našo priprošnjo poslal svoje
razmišljanje, da ga priobčimo v »Viziti«
– naj nagovorí in poživí srce tudi »bral
cem« kot je pri pridigi »poslušalcem«!
Ob sklepu svete maše sta se gostu zah
valila naša zdravnika gospa Marika in
gospod Janez Kramar in v zahvalni bese
di poudarila tudi tole: »… Hvala Vam za
pričevanje vere in ljubezni, za oznanilo
upanja, ki je tako dragoceno v življenju,
posebno še v preizkušnjah! Hvala za Vašo
pristno bližino našemu občestvu, za po
vezanost z nami v srcu in molitvi…«
V preddverju nas je čakala gostoljubnost
bolnišničnega vodstva in naše dobre ku
hinje - in nas popeljala v prijeten pogo
vor, v graditev skupnosti.
Zadnje besede tega zapisa naj bodo
zahvaljevanje: najprej zahvala vodstvu
naše bolnišnice za praznično gostoljub
je, odprtost in lepe odnose, gospe Biser
ki Simčič pa posebej za sodelovanje pri
pripravi slavja … nato zahvala osebju
za čuteče sodelovanje in mnogotero po
moč … zahvala bolnícam in bolnikom,
svojcem in prijateljem bolnišnične kape
le za darove trpljenja in upanja, molitve
in daritve, povezanosti in solidarnosti
… zahvala tudi bolniškemu duhovnikupomočniku g. Adolfu Mežanu za skrbno
služenje v bolnišnici … in končno mojim
bratom v skupnosti, ki so moje zavetje in
moj dom … Bog povrni vsem!
p. Marko Novak,
bolniški duhovnik
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Karkoli vam poreče,
storite
(razmišljanje g. dekana)

D

anes praznujemo v tej kapeli praz
nik Lurške Matere Božje – žegnanje.
Marija nam je postavljena za luč živ
ljenja. Žena obdana s soncem in luno, na
njeni glavi pa venec dvanajstih zvezd, je
znamenje Marijine neprestane prisotno
sti v našem življenju. Med nami je s svojo
materinsko čuječnostjo v svetlih in temnih
trenutkih življenja.
Kristjani se radi zatekamo k Mariji, naši du
hovni materi. Sveto pismo malo poroča o
Mariji. Pa vendar jo najdemo ob vseh po
membnih mejnikih človeškega življenja.
Navzoča je v Ain Karemu ob rojstvu otroka,
navzoča je v Kani Galilejski na svatbi. Z dru
gimi deli veselje in upanje; z rahločutnost
jo, ljubeznijo in obzirnostjo se trudi za par
mladoporočencev, ki se znajdeta v škrip
cih, z apostoli deli pričakovanje prihoda Sv.
Duha, navzoča je ob umiranju svojega sina
Jezusa na križu. Tako nam že sveto pismo
Marijo predstavlja kot mater, ki je globoko
vpeta v vse človeške situacija življenja. Tudi
poznejša zgodovina krščanstva nam razo
deva njeno Materinsko skrb za človeka in
človeštvo. Tu imam v mislih njena prikazo
vanja in razodetja (v Lurdu, Fatimi in drug
je); tu imam v mislih božjepotne cerkve, v
katerih so številni ljudje našli duhovno in
telesno zdravje. Tudi ta kapela je posveče
na naši največji priprošnjici pri Bogu, mate
ri Mariji. Njej izročamo v varstvo vse bolne,
ki se zdravijo v tej ali katerikoli bolnišnici,
njej izročamo v varstvo tudi vse, ki bolnim
po svojih najboljših močeh lajšajo njihove
bolečine in jim vlivajo novo upanje.
Danes smo poslušali evangeljski odlomek,
ki govori o svatbi v Kani Galilejski. Na prvi
pogled se morda zdi, da je ta ne spada v ta
prostor, v to hišo, kjer se ljudje srečujemo z
velikimi preizkušnjami in trpljenjem., kjer
se srečujemo z žalostjo in ne veseljem. A
ni tako. Svatba namreč simbolizira polnost
življenja in veselja. Ko Jezus govori o nebeš
kem kraljestvu, o kraljestvu polnosti življe
nja lepote in veselja, to kraljestvo pogosto
primerja svatbi. Tudi vino je simbol vese
lega življenja. Prav tako pa je res, da tudi

nam pogosto zmanjka vina optimizma in
navdušenja nad življenjem. To pomanjka
nje duhovne moči je še posebej vidno v
težki bolezni.
V tem stanju je prav, da se naše oči obrne
jo na njo, ki je v Kani hitro opazila nasta
lo stisko in se vprašamo, kaj Marija nam
svetuje v tej hiši velikih življenjskih preiz
kušenj. Njen odgovor je enak kot v Kani
Galilejski:

»KARKOLI VAM POREČE,
STORITE!«.
1. Kaj Gospod naroča bolnim?
»Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste
obteženi in jaz vas bom poživil« (prim.
Mt 11,28). Gospod razume stisko bolnika.
Doživljal jo je na Oljski gori, ko je v duhu
videl kaj ga čaka.
Lahko si mislimo, da je v duhu gledal, kaj
vse bi lahko še storil, koliko ljudi bi še lah
ko zbral okrog sebe, koliko bolnih bi še oz
dravil… A glej pred njim je naglo bližajoče
trpljenje in smrt. Objel ga je strah in trepet.
In v tem strahu in trepetu, prepojenem s
krvavim potom je vzkliknil: »Oče, ako je mo
goče, naj gre ta kelih mimo mene, potem
pa v hudi stiski dodal: vendar ne moja, am
pak tvoja volja naj se zgodi.«
V hudi bolezni naenkrat človek občuti
svojo nemoč. Življenje mora nasloniti na
druge – odvisen postane od drugih. Začne
mu primanjkovati moči in volje. Pogled v
prihodnost postane meglen in negotov.
In kdo ne pozna misli, ki se ob taki hudi
preizkušnji izvije iz naših glav. S čim sem
si zaslužil to kazen? Tako je razmišljal tudi
starozavezni človek.
On, ki človeka v stiski vabi, da nasloni svoj
križ nanj, Jezus Kristus, daje s svojim trplje
njem tudi človeškemu trpljenju nov smisel.
Trpljenje in bolezen povezuje s svojim odre
šilnim delom, bolezen posvečuje, z bolezni
jo prečiščuje dušo, da začne na življenje gle
dati drugače, kot je človek gledal doslej.
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Po dolgem okrevanju, ki je sledilo atentatu
na Trgu sv. Petra, je papež Janez Pavel II. na
pisal pismo o trpljenju, v katerem med dru
gim pravi: »Trpeti pomeni isto kakor posta
ti posebej sprejemljiv, posebej odprt za
delovanje odrešenjskih božjih moči, ki
jih je Oče v Kristusu ponudil človeštvu«
(Janez Pavel II., Okrožnica o odrešenjskem
trpljenju, CD 21, št. 23).
To seveda ne pomeni, da moramo trplje
nje sprejeti brezpogojno. Prav je, da prosi
mo za svoje zdravje, kakor je Jezus prosil,
da bi šel kelih mimo njega, a prav tako je
prav, da se prepustimo volji Njega, ki nas
iz teme vodi k luči, iz minljivega življenja
v neminljivo, iz časnega v večno.
2. Kaj Gospod naroča zdravstvene
mu osebju?

no.
»Ljubezen
je potrpežljiva,
dobrotljiva … ni
brezobzirna, ne iš
če svojega … Vse
prenaša, vse ve
ruje, vse upa, vse
prestane« (1 Kor
13, 4 sl). Ali niso
prav te lastnosti
najpomembnejše
pri delu z bolnimi
ali celo umirajoči
mi? Za tistega, ki
vrši svoje poslanstvo v duhu te zapovedi,
ne glede na to ali je veren ali neveren, zanj
veljajo Jezusove besede: »Kar koli ste storili
kateremu teh mojih najmanjših bratov ali
sester, se meni storili« (prim. Mt 25,40).

V zadnji št. Ognjišča
3. In kaj Gospod naroča
(2/2009) je dr. Brecelj de
nam duhovnikom?
»KARKOLI VAM
jal: »Soočanje z boleznijo
POREČE, STORITE!«,
»Bolnike ozdravljajte,
je stres za vse, ki so ob bol
mrtve obujajte, gobave
nam
naroča
mati
niku. Tudi za zdravnike in
očiščujte, demone izga
Marija.
vse, ki bolnikom strežejo,
njajte.« (Mt 10,8)
čeprav si tega morda ne
priznamo. Za zdravnika je
Duhovnik je po posveče
najhujše, ko začuti svojo nemoč, ko mora nju poslan na tisto področje človekovega
stopiti k bolniku in ga soočiti z resničnostjo življenja, kamor ne seže človeška moč in
ter mu predočiti, da vse tisto, kar je mislil, ne more prodreti noben zemeljski instru
da bo in sem mu morda tudi jaz obljubil, ment. Duhovniki smo poslani v globino
da iz vsega tega ne bo nič.« In nadaljuje: človekovega duha in sicer prav z name
»Če si komu pomagal, da je človeško umrl, nom, da temu duhu posredujemo dotik
je to tudi zadoščenje.« Ko imam te misli božjega zdravnika, dotik Jezusove milo
pred očmi, mi prihajajo na misel Jezusove sti in usmiljenja. Ta dotik, ki se dogaja ob
besede: »Ljubi svojega bližnjega, kakor delitvi zakramentov in ob oznanjevanju
samega sebe.« (Mr 12,31)
veselega oznanila – evangelija - ozdravlja
človekovega duha, ga očiščuje; odganja
Da, to naj bi bilo vodilo, ki vodi zdravstve
iz človeka zlobnega duha in dušo, ki se
no osebje. Ljubezen nikoli ni poražena.
je znašla v smrtni senci, obuja. Duhovnik
Apostol Pavel pravi, da je niti smrt ne more
torej ni znanilec smrti, ampak znanilec
poraziti. Ljubezen vedno učinkuje pozitiv
življenja.
»Ali se bo duh kar
sam dvignil? Če je
telo slabotno, se
lahko nasloni na
duha, toda če je
duh slab, na kaj
se bo naslonil?«,
pravi judovska
modrost.
Tu lahko začuti
mo, kako pomem
bno in veličastno
je poslanstvo bol

nišničnih duhovnikov.
4. Kaj Gospod naroča sorodnikom in
prijateljem bolnih?
Jezus nas v kriterijih poslednje sodbe
opozarja na pomembnost obiska bolni
ka. »Bolan sem bil in ste me obiskali …
Bolan sem bil in me niste obiskali« (Mt
25,36.43). Ko je človek v stiski, se zaveda
svoje nemoči. Želi si nekoga, na katerega
bi naslonil svoj križ. Želi si nekoga, ki mu
je blizu, ki ga ima rad. Želi si njegovega po
gleda, njegovega dotika. Zato nam Jezus
svetuje: ne puščajte bolnika samega.
Pa še nekaj je, kar za bolnika lahko storimo
in na kar nas navaja Sveto pismo. To je mo
litev zanj. Skoraj vsi bolniki iz evangelija
so ozdraveli, ker jih je nekdo Jezusu pred
stavil in ga je zanje prosil. Jair je prosil za
svojo hčerko; stotnik je prosil za svojega
služabnika; hromega so prinesli pred Jezu
sa itd. Najpreprostejša molitev, ki jo lahko
vsi sprejmemo za svojo, je tista, ki sta jo
sestri Marta in Marija naslovili na Jezusa, ko
je bil njun brat Lazar bolan: »Gospod, glej,
tisti, ki ga imaš rad, je bolan!«. Nič drugega
nista dodali.
Karkoli vam reče, storite, nam naroča
mati Marija.
In če bomo to upoštevali, bomo prinašali
upanje, mir in življenje.
To razmišljanje sklepam z željo vsem bol
nim, naj čim prej dosežejo dušno in, če je
Božja volja, tudi telesno zdravje ter se vrnejo
v domače okolja. Vsem, ki delate v bolnišni
ci, pa želim obilo Božjega blagoslova, tako
pri opravljanju odgovornega in vzvišenega
poslanstva, kot v osebnem življenju.
Miro Virant
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Mojca Simončič

Novoletna delavnica
na otroškem oddelku
SB Novo mesto
Zima je tu, z njo nas obiščejo naši zimski prijatelji. Da bodo
lahko obiskali tudi otroke na otroškem oddelku SB
Novo mesto, smo poskrbele Pikapolonice, ki otro
kom otroškega oddelka tedensko prinašamo

srečo in veselje. V goste smo povabili
lutkovno skupino pod mentorstvom Ja
nje Vovko. Zaigrali so nam lutkovno igro
Trije snežaki korenjaki. Pikapolonice pa so
pripravile delavnico na temo Zima in njeni
prijatelji. Izdelovali smo novoletne voščilnice
in barvali pobarvanke. Bilo nas je veliko, imeli smo
se lepo, kaj več pa povedo slike.

Marjanca Čegovnik

Božično prepevanje
na internem oddelku
Tudi letos so dekleta iz vokalne skupine Skansen v petek, 6. 1.
008 z božičnimi pesmimi razveselile bolnike interne bolnišni
ce. Mlade šentjernejčanke in novomeščanke, med katerimi sta
tudi Simona Seličanec in Petra Šinkovec iz gastro oddelka, že ne
kaj let združuje prijateljstvo in ljubezen do glasbe. Občinstvu so
predstavile nekatere znane božične napeve ter tako vnesle nekaj
prazničnega vzdušja v bolnišnične prostore. Ob zaključku progra
ma smo vsi skupaj zapeli še Sveta noč in se v duhu dobrih želja
poslovili do naslednjega že tradicionalnega srečanja.
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dober tek
Danica Jožef

Po praznovanju

V mesecu decembru sem vam pripravila nekaj prazničnih jedi in
upam, da ste vsaj nekaj od tega poizkusili. Izbor tega jedilnika sem
pripravila tudi na tekmovanju kuharjev amaterjev, ki ga pripravlja
revija Naše žena. Tekmovanje je potekalo na Srednji gostinski šoli

ko ti jed skuhaš. Postreči in ponuditi jo je potrebno na kar se da
privlačen način.
Za učenje ni nikoli prepozno. Svetujem Vam da si priskrbite tudi
februarsko prilogo Naše žene, Preskušeni recepti, kjer bodo pred
stavljene jedi iz tekmovanja.

Navodila za tekmovanje
v Ljubljani na „Miklavževo soboto“. Kot ste verjetno že slišali, je bil
ocenjevalni komisiji jedilnik s tradicijo, ki je predstavljal, kaj se je
in pije na Dolenjskem ob praznovanju Martina, tako všeč, oziroma
slasten, da so se odločili, da si zaslužimo prvo mesto. Nedvomno

Kljub temu, da smo že prestopili v pomladni čas sem vam pripra
vila nekaj misli o kuhanju kompota. To je kompot, ki ga skuhaš
dnevno in porabiš v enem ali dveh dneh. Pripo
roča se za pitje, posebno pri bolezni in vnetju
ledvic.
Potrebuješ le nekaj svežih jabolk, nekaj zmrz
njenega ribeza, nekaj nežveplanih suhih ma
relic, malo medu, košček ekološko pridelane
limone. Jabolka olupimo, pečiške odstranimo
in narežemo na krhlje ter damo v liter zavre
te vode, ki smo jo odišavili z limono, dodali še
cimetovo skorjico in klinčke. Jabolka pustimo
nekaj minut vreti, nato pa dodamo ribez in na
koščke narezane marelice ter na koncu zasladi
mo z medom.

Med pripravo jedi Danica&Lucka
je k temu doprinesel tudi pogrinjek, na temo
martinovanja, saj sva s sorodnico vložili kar ne
kaj truda, da je bilo vse tako kot treba. To kar
sem pripravila v Ljubljani, je bilo že več ali manj
objavljeno v Vizitah. Tako ste lahko pripravili že
račko s suhim sadjem, rdeče zelje z ananasom,
mlince, šunko v testu, orehovo potico.

Skupne jedi

Kompot pijemo za žejo, ali ponudimo z riževim
narastkom ali carskim pražencem.
Pogrinjek

Tekmovanja sem se do sedaj udeležila že trikrat. Leta 006 sem
zasedla tretje mesto, leta 007 četrto in lansko leto prvo mesto.
Na ta dosežek sem ponosna, saj sem iz ljubezni do kuhinje po
stopoma prišla do osebnega uspeha. Kljub temu ugotavljam, da
bom potrebovala še nekaj ur dodatnega učenja ali praktičnega
dela, za pripravo hrane na mizo, kajti delo še zdaleč ni končano,

Zelo dober je kompot iz suhih hrušk, jabolčnih
krhljev, suhih sliv in marelic. Priprava zahteva,
da suho sadje za uro ali dve namočimo v vodo,
dodamo cimetovo skorjico in malo limoninega
soka. Medtem, ko se sadje napije vode in postane kot spužva, ga
lahko prekuhamo, ni pa nujno.Tudi dodatno sladkanje ni potrebno,
dodaš pa lahko žličko rjavega sladkorja, ki popestri okus. Namočeno
sadje lahko zmešamo v mešalniku in dodamo kosmičem ali kuhani
proseni kaši. Je vsaj tako dobro, če ne še boljše.
Potrebujemo zrel avokado (okoli 50g), ,5dcl ohlajene polsuhe
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obiskali smo
penine, 4 majhne listke melise in kajenski poper. Avokado razpo
lovimo, meso izdolbemo iz lupinice, koščico odstranimo in obde
lamo v gladek pire. Z metlico počasi primešamo polovico penine
in postavimo za pol ure v hladilnik, tik pred serviranjem dolijemo
preostalo penino. Serviramo v ohlajenje, pecljate kozarce, okrasi
mo z listki melise in kajenskim poprom. To pijačo lahko piješ ali
pa uporabljaš žličko, oboje je dovoljeno.

Potrebuješ 4 sveže hruške, ki jih natanko olupiš in pecelj pustiš, 750
ml rdečega vina, 175 g rjavega sladkorja (prej ga je potrebno zmleti),
1 cimetova palčka, 60 ml pomarančnega soka, malo pomarančne
arome, poleg lahko ponudiš skuto, mascarpone ali smetano.

vino, dodamo cime
tovo palčko, sladkor,
pomarančni sok in
pomarančno aromo
(prah ali liker). Vse
kuhamo na zmerni
temperaturi, da se slad
kor stopi. Med kuhanjem mešamo,
da se
sok prelije po hruškah, najbolje pa je,da so hruške skoraj do peclja
v tekočini. Pokrito kuhamo do 5 minut, pri tem pa morajo hruške
ostati cele. Po preteklem kuhanju, jih pustimo,da se počasi ohladi
jo. S penovko jih poberemo, sok zavremo in pustimo, da tekočina
povre skoraj za polovico. Na krožnik damo hruško, jo prelijemo s
sokom in okrasimo s skuto ali smetano. Res je dobro.

V posodo, ki mora biti dovolj velika, da hruške stojijo, vlijemo

Dober tek vam želim!!

Predlagam vam še eno okusno sladico, imenovano „vinske
hruške“.

Gospa Danica Jožef, je naša upokojena sodelavka, ki nam že od prve številke dalje, vzbuja apetit in skrbi za naše

burbončice. Nemalokrat nam je dala odlično idejo, s katero smo presenetili svoje domače ali goste. Skozi leta, se jih
je nabralo veliko. Doseženo priznanje je prišlo v prave roke, saj je za odlično pripravljeno jed nedvomno potrebna
mešanica idej, truda, veselja in ljubezni do tistih, ki jim je jed namenjena. Naša Danica je dokazala, da vse to ima.
Za prejeto priznanje ji iskreno čestitamo in želimo še veliko uspehov in iz virnih receptov, s katerimi bo lepšala dni
tudi nam.
Iskrene čestitke.

Marjanca Čegovnik

Ekipa SDZNS v Salzburgu
V jutranjih urah smo se z udobnim turističnim avtobusom
odpeljali v Avstrijo. Po prihodu v Salzburg smo si ogledali
najpomembnejše mestne znamenitosti: Mozar tov trg z nje
govim spomenikom, Stolnico, Kolegijsko cerkev, rojstno
hišo skladatelja W. A. Mozar ta, … Nekateri smo se odpravi
li tudi na razgledno trdnjavo Festung, od koder je čudovit
pogled na okrašeno mesto. Seveda nas je premamil tudi
praznični vr vež in številne okrašene stojnice, ki ponujajo
praznična darilca, hrano in pijačo. V poznih urah smo se
utrujeni vendar pa polni lepih spominov vrnili v Slovenijo.

Uredništvo Vizite

nagradna križanka

NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ PREJŠNJE
ŠTEVILKE VIZITE:
1. nagrada: Nika PETAN, NM
2. nagrada: Zorka SKRABL, NM
3. nagrada: Anica BRULC, NM
Pravilni odgovor se glasi: VESELI DECEMBER

Nagrajenci lahko nagrade dobijo osebno v
tajništvu bolnišnice pri gospe Bredi Fifolt!

Pravilno izpolnjene kupone križanke pošlji
te na naslov uredništva!

NAGRADE TOKRATNE KRIŽANKE SO:
1. NAGRADA: knjiga
2. NAGRADA: majica
3. NAGRADA: praktična nagrada

Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
Tel: 07 39 16 115, fax: 07 33 23 097,
e-mail: vizita@sb-nm.si
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V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE
NO

VO

Knjižice V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE lahko dobite pri vašem izbranem zdravniku ali pa jih poiščete
na Krkini spletni strani www.krka.si.
Več informacij o boleznih srca in žilja dobite na
www.ezdravje.com.

