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uvodnik
Drage sodelavke in
sodelavci,
ko sem razmišljala, kaj naj vam
napišem v tokratnem uvodniku,
me je prevzelo zavedanje,
kako lepo je biti zaposlen v
Splošni bolnišnici Novo mesto,
še posebej, če v njej zrasteš,
se nadgrajuješ, preživiš v njej
polovico in več let svojega
življenja in se s toplino v srcu
posloviš od svojih sodelavcev.
v teh mesecih, ko končujem svojo delovno
kariero, vas poslednjič nagovarjam v vlogi
direktorice bolnišnice. čutim vas kot kolektiv,
ki si ga lahko le želi vsak direktor, vsak minister.
čutim toliko pozitivne energije, sodelovanja,
timskega dela, pripadnosti bolnišnici, da smo
skupaj sposobni premagati še tako težke izzive
gospodarskih in političnih sprememb, pa tudi
sprememb v zdravstvenem sistemu.
govori se, da je naš zdravstveni sistem v krizi.
ali je res? kaj od njega pričakujemo? vsaka
nova vlada si postavi za izziv zdravstveno
reformo. čakamo jo že vsaj 20 let. ali jo sploh
hočemo? kaj bomo od tega imeli uporabniki,
kaj izvajalci zdravstvenih storitev?
To so vprašanja, na katera nimamo jasnih
odgovorov, čeprav jih od politikov, plačnikov
zdravstvenih storitev, stanovskih združenj in
zbornic pričakujemo. ali jih bomo dočakali v
letu 2016, ne vemo.

Naslovnica: Foto Life, Novo mesto

Zato, spoštovani sodelavci in sodelavke,
gradite svoj obstoj in svojo vizijo na pozitivnih
osebnih vrednotah, vrednotah organizacije
in na strateških ciljih, ki smo si jih zastavili s
Strateškim razvojnim programom za obdobje
2015 – 2020, čeprav ga Svet zavoda še ni
dokončno sprejel.
v letu 2015 smo dobršni del zastavljenih nalog
s Finančnim načrtom za leto 2015 uspešno

realizirali. poslovanje bolnišnice je v letošnjem
letu potekalo dokaj umirjeno, čeprav so bili
izzivi zelo veliki.
čeprav je bila pogodba z ZZZS sklenjena šele
sredi septembra 2015, smo programe realizirali skoraj v celoti, nekatere pa tudi presegli.
S tem bo bolnišnica pridobila večji prihodek
in skrajšala nekatere čakalne dobe. prihodek
bomo glede na leto 2014 presegli za 3 % in ga
realizirali v višini 51,5 milijona €. ocenjujem,
da bodo tudi odhodki bolnišnice v enakem
obsegu in da bo bolnišnica finančno zaključila poslovno leto s pozitivnim rezultatom.
poslovanje bolnišnice je bilo tudi na Svetu
zavoda bolnišnice v začetku decembra 2015
pohvaljeno kot zelo uspešno.
Tudi v letu 2015 smo delovali v smeri vizije,
da bi bili odlična regijska bolnišnica. To smo
poskušali dokazati z aktivnostmi v smeri izboljševanja kakovosti zdravstvenih storitev,
ki smo jih dosegli z uvajanjem novih storitev,

izboljševanjem obstoječih procesov dela,
skrajševanjem čakalnih dob in večanjem
dostopnosti do naših storitev, z merjenjem
kazalnikov kakovosti skozi različne standarde,
kot so iSo Standard 9001:2008, s prijavo na
natečaj za poslovno odličnost, z obnavljanjem mednarodnega standarda dnv dias in
standarda ral ter Haccp, standarda družini
prijazno podjetje, s sodelovanjem v projektu
Z znanjem do zdravja zaposlenih, standarda
novorojencu prijazna porodnišnica in dojenju
prijazna porodnišnica… vse to so orodja, ki so
bolnišnico v zadnjih letih dvignila na zavidljiv
nivo kakovosti in poslovne uspešnosti.
lepo je slišati, ko strokovnjaki iz terciarnih
ustanov povedo, da je lepo in dobro sodelovati z našo bolnišnico in našimi strokovnjaki,
da so pacienti, ki so napoteni na višji nivo,
dobro oskrbljeni, da imamo zelo dobre nekatere ključne kazalnike kakovosti, da se sliši
glas, da se mladi zdravniki želijo zaposlovati

UREDNIŠKI ODBOR VIZITE:
glavna urednica: Zdenka Seničar, odgovorna urednica: anica ribič, člani uredniškega odbora: alenka andolšek, darja glavan,
karmen janežič, anka klemenčič, anica kolar, lučka koSec, marija lokar, mira reTelj in irena Sedej.
e-naslov: vizita@sb-nm.si. oblikovanje: arTelje. grafična priprava: arT 32 d.o.o., špeS grafični studio novo mesto.
Tisk: collegium graphicum d.o.o, ljubljana. naklada: 700 izvodov
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iz vsebine
stran
v naši bolnišnici in da nas terciarne ustanove
prosijo za kadrovsko pomoč pri izvajanju
njihovih programov.
prav to nas je spodbudilo, da smo ob 120
letnici delovanja bolnišnice v letu 2014 posneli
film o zgodovini bolnišnice, letos pa še dokumentarni film Splošna bolnišnica novo mesto
danes, v katerem je prikazano delovanje
bolnišnice skozi vse naše oddelke in službe in
zdi se mi, da imamo kaj pokazati. Tudi jubilejni
zbornik z letošnjimi vsebinami dobiva končno
obliko, razveselil vas bo spomladi 2016.
v letošnjem letu pa ne moremo mimo naše
velike pridobitve – novega Urgentnega centra,
ki bo bolnišnico in zdravstvo dolenjske dvignil
na visok nivo oskrbe najtežje poškodovanih
in obolelih. poleg Urgentnega centra bo nova
investicija pomenila tudi skorajšnjo pridobitev
prostorov za skupno intenzivno terapijo, ki
bo svoje mesto dobila v i. nadstropju Uc še
v letu 2016.
v letošnjem letu smo poleg Uc prenovili
prostore za fizioterapijo in povečali prostore
za recovery v cobu. nabavljene je bilo tudi
veliko medicinske opreme in opreme za
informatizacijo poslovanja v skupni višini
670.000 €.
Zaključuje se prenova patocitološkega
oddelka, ki bo dokončana v začetku leta
2016. vrednost investicije bo skupaj z opremo
znašala 850.000€.
leto 2015 je bilo pomembno tudi pri pridobivanju novih strokovnih kadrov, saj smo
število zdravnikov povečali za 8,4 %, število
diplomiranih medicinskih sester za 8,3%,
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
pa za 5 %.
Tako kot vsa leta doslej smo tudi v letošnjem
letu veliko vlagali v strokovno izobraževanje
in strokovno izpopolnjevanje. v primerjavi z
letom 2014 smo stroške povečali za 25 %.
na razpisu za mesto direktorice bolnišnice je
bila za naslednje mandatno obdobje izbrana
doc. dr. milena kramar Zupan, dosedanja direktorica novomeškega Zdravstvenega doma,
ki je dobra poznavalka razmer v zdravstvu in ji
problematika in pozitivni izzivi niso neznanka.

verjamem, da bo svojo poklicno pot
uspešno nadaljevala v naši bolnišnici in
vam vsem skupaj želim veliko poslovnih
uspehov.
Spoštovani sodelavci, izrekam vam
spoštljivo zahvalo za vaš prispevek k
izgrajevanju bolnišnice. želim, da bi bilo
v naši bolnišnici veliko takšnih ustvarjalcev
prihodnosti, ki bodo razvijali prijazen
odnos do bolnika, zaupanje, odlično
zdravljenje in se zavedali, da sta zdravljenje in zdrava družba celovit proces, ki ga
poleg zdravnikov zagotavlja tudi množica
drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, vseh, ki si prizadevajo, da bi postala
naša bolnišnica vsem uporabnikom še bolj
prijazna in da bo dosegla tudi mednarodno odličnost.
na koncu mi dovolite, spoštovani sodelavci in sodelavke, da se vam za vaše 17
letno sodelovanje z menoj zahvalim z verzi
pesnice ide Semenič:

HVALA,
beseda mala,
a velika,
da gore premika,
ruši bregove,
zida mostove,
sesuva nadutost,
rojeva hvaležnost,
klesti prevzetnost,
gradi prijaznost.
Premalokrat izrečena,
premnogokrat pozabljena,
namerno zamolčana preprosta beseda
HVALA.
vse lepo v letu 2016 vam želim.
mira retelj
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aktualno
Mira Retelj

Težko pričakovani Urgentni center v
Splošni bolnišnici Novo mesto je odprl
svoja vrata
Težko pričakovani Urgentni
center v novomeški bolnišnici je
odprl svoja vrata. Na otvoritveni
slovesnosti, ki so jo sooblikovali
učenci glasbene šole Marjana
Kozine Novo mesto, glasbenica
Eva Hren in mezzosopranistka
Irena Yebuah Tiran, sta ob
navzočnosti številnih gostov,
zaposlenih, predstavnikov
lokalne skupnosti, projektantov
in izvajalcev projekta,
upokojenih sodelavcev in
medijev, otvoritveni trak
prerezali državna sekretarka na
MZ Nina Pirnat in direktorica
bolnišnice Mira Retelj.
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21. decembra 2015 je Splošna bolnišnica
Novo mesto odprla vrata novega Urgentnega
centra (UC). To je bil poseben, zgodovinsko
pomemben dan, ne le za nas, zaposlene v
Splošni bolnišnici Novo mesto, temveč tudi za
vse prebivalce na Dolenjskem in v Beli krajini,
pravzaprav pa tudi za vse tiste, ki bodo morda
kdaj potrebovali pomoč v našem Urgentnem
centru.
V Splošni bolnišnici Novo mesto ne moremo
skriti navdušenja nad pridobitvijo sodobno
zasnovanega UC, lepo umeščenega v obstoječ kompleks bolnišničnih objektov, dobro
dostopnega za pešce in avtomobilski promet
ter opremljenega z najsodobnejšo opremo.
Ta je ob izjemnih strokovnjakih in zavzetih
zaposlenih, ki jih imamo, seveda izjemno
pomembna.
Urgentni center Novo mesto je bil eden izmed
desetih UC projekta Mreže urgentnih centrov,

ki ga je izvajala Služba Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko, investicijo pa
je vodilo Ministrstvo za zdravje skupaj z našo
službo za investicije in nabavno službo ter
posameznimi zaposlenimi iz bolnišnice, ki so
sodelovali v komisijah za javno naročanje. To
je bil izjemno obsežen in zahteven projekt
in v nadaljevanju podajam samo nekaj najpomembnejših datumov in mejnikov, ki so z
njim povezani.

Mejniki razvoja
projekta
Od 1. julija 2012 do 31. julija 2013 so bile izvedene študije izvedljivosti in finančne analize.
11. julija 2013 je bilo pridobljeno gradbeno
dovoljenje za objekt. Projekte za izgradnjo je
izdelovalo podjetje Styria d.o.o. iz Maribora,

aktualno
recenzijo projektov pa je izdelalo podjetje Nava
arhitekti d.o.o. iz Ljubljane.

na 1.300 m2 neto površin nove prostore za 20
postelj skupne intenzivne terapije.

Vrednost investicije v objekt UC in intenzivne
terapije znaša 7.267.936 €.

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenoobrtniških del z vgradno opremo je potekalo
od 7. oktobra 2013 do oktobra 2014. Kot
najugodnejši izvajalec je bilo izbrano podjetje
Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije s podizvajalci,
nadzor pa je izvajalo podjetje Loka engineering
iz Škofje Loke.

V pritličju, ki meri 1.400 m2, je sodobno urejen
Urgentni center, ki se povezuje z obstoječimi
prostori CT diagnostike in prehaja v obstoječi
objekt avle radiološkega in kirurškega oddelka.

UC Novo mesto je kot del nacionalnega projekta
Mreže urgentnih centrov, ki je bil vključen v
Operativni program razvoja regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, prejel iz naslova
upravičenih investicijskih stroškov 4.918.735
€, kar je pomenilo 85 % upravičenih investicijskih stroškov sredstev EU sklada za regionalni
razvoj v višini 4.180.924 € in 15 % upravičenih
investicijskih stroškov 737.811 € iz sredstev
integralnega proračuna RS, zagotovljenih na
postavkah Ministrstva za zdravje.

Kolektor Koling je pogodbo o izvajanju del
podpisal 29. oktobra 2014 in takoj pričel z deli.
Tehnični pregled objekta je bil opravljen 3. novembra 2015, uporabno dovoljenje za objekt pa
smo pridobili 20. novembra 2015.
Gradnja je potekala slabo leto dni – ravno toliko,
kot je trajal postopek izbire izvajalca, kar ocenjujemo za velik uspeh vseh, ki so bili vključeni
v izvajanje tega projekta.
Objekt obsega tri nadstropja s 4.000 m2 neto
površin in je v vseh treh nadstropjih smiselno
povezan z obstoječim objektom bolnišnice.
V kletni etaži s 1.280 m2 se nahajajo tehnični
prostori, prostor za razvod cevne pošte, skladiščni prostori, prostori za reševalno in dispečersko
službo, prostori za službo informatike, nadzorna
soba, garderobni prostori in prostor za opravljanje duhovne oskrbe.
V I. nadstropju je objekt zgrajen do IV. gradbene
faze, kjer bomo v naslednjem letu dokončali

UC ima dva vhoda, s severne strani je vhod za
dovoz pacientov z reanimobilom, na južnem
delu pa je vhod za vse ostale paciente.
UC obsega:
• administrativni sprejem in triažo,
• 2 ambulanti za hitre preglede in
ambulanto s posebnim vhodom za
infektivna obolenja,
• 2 ambulanti za internistično urgenco,
• 3 ambulante za kirurško urgenco,
• 2 prostora za manjše posege,
• prostor za radiologijo,
• mavčarno,
• prostor za opazovanje 10 bolnikov,
• reanimacijski prostor z dvema
posteljama,
• prostore za osebje,
• pomožne prostore,
Vsa tri nadstropja povezujeta dve dvigali.
Objekt je zasnovan tako, da bo v bodoče na
njegovi strehi možno zgraditi še pristajanje za
helikoptersko nujno pomoč.

Razliko med upravičenimi in neupravičenimi
stroški v vrednosti 2.349.201€ je zagotovila
Splošna bolnišnica Novo mesto, delno z
najemom dolgoročnega kredita, delno pa
iz sredstev amortizacije, ki jih združuje pri
Ministrstvu za zdravje.
V celotni investiciji znašajo gradbeno-obrtniška
dela 5,6 mio. €, vrednost vgradne in premične
opreme pa je bila 1,7 mio. €.
Nov Urgentni center v SB Novo mesto bo služil
potrebam organizacije nujne medicinske pomoči
za 140.000 prebivalcev Dolenjske in Bele krajine,
kjer bo po zasnovi Enotne metodologije UC v RS
združeno delovala:
• primarna nujna medicinska pomoč – hitri
pregledi, s prehospitalno enoto in enoto
nujnih reševalnih prevozov,
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aktualno
• internistična nujna pomoč in
• kirurška nujna pomoč.
Nova pridobitev v UC je triaža, kjer bodo vsi
pacienti, ki bodo prišli v UC, pregledani po
tako imenovanem Manchester protokolu in
usmerjeni v ustrezno obravnavo, ter prostor
za opazovanje, za 4 urno obravnavo in nadzor
hudo bolnih in poškodovanih pacientov, od
koder bodo premeščeni na ustrezen oddelek
ali odpuščeni.
V UC Novo mesto bo potekal tudi sprejem za
nujna stanja na področju nevrologije, infekcijskih bolezni, pulmologije, otorinolaringologije
in ginekologije, v času dežurstva pa bo v njem
tudi nujna medicinska pomoč otrok.
V UC SB Novo mesto bo zaposlenih 154 oseb:
• 36 zdravnikov,
• 45 diplomiranih medicinskih sester,
• 5 radioloških inženirjev,
• 38 srednjih medicinskih sester,
• 14 bolničark in
• 14 administratorjev.
UC vodi Bojan Kostić, dr. med., specialist
anesteziologije, glavna medicinska sestra pa je
diplomirana medicinska sestra Marjetka Matoh.
UC SB Novo mesto je pacientom odprl vrata
29. decembra 2015. Vanj sta se najprej preselili
nekdanja kirurška in internistična urgenca, s 1.
februarjem 2016 pa se bodo preselile še dejavnosti Zdravstvenega doma Novo mesto.
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Tako kot v vseh UC po Sloveniji tudi v UC SB
Novo mesto primanjkuje zdravnikov specialistov
urgentne medicine, ki je mlada specializacija in v
procesu izobraževanja še ni zadostnega števila
zdravnikov, zato bodo delo zdravnikov pokrivali
zdravniki specialisti in specializanti, ki že danes
pokrivajo 24-urno zdravstveno varstvo nujnih
primerov in dežurstvo na področju primarne ter
sekundarne ravni zdravstvenega varstva.
Z izgradnjo tega prelepega in prepotrebnega
objekta je bolnišnica realizirala šele prvo fazo
svojih dolgoletnih potreb po prostorih za preselitev dejavnosti iz stare stavbe internega oddelka.
Za leto 2016 Splošna bolnišnica Novo mesto
načrtuje dokončanje gradnje prvega nadstropja
UC za potrebe intenzivne terapije, pridobitev RIS/
PACS opreme, dokončanje prenove patocitološkega oddelka, nakup angiografskega aparata
za razvoj interventne kardiologije v bolnišnici
in projekt Dializa v Črnomlju.
Neskromno lahko povemo, da Dolenjska
potrebuje in si zasluži več, kot ji uspe dobiti iz
državnega proračuna, zato upravičeno pričakujemo, da bo v bližnji prihodnosti naš projekt
preselitve internega oddelka dobil ustrezno
mesto za zagotovitev finančnih sredstev v NRP
RS.
V imenu Splošne bolnišnice Novo mesto se
iskreno zahvaljujem nekaterim posameznikom
za njihov prispevek k uspešnosti izvedbe projekta UC:

• g. Smiljanu Mekicarju, odgovornemu za
projekt s strani MZ,
• prim. Rafaelu Kapšu, dr. med.,
predstojniku internega oddelka, za
dolgoletno delo pri snovanju projektov
UC v SLO,
• gospe Gordani Batinič Jakofčič, vodji
investicij v SB Novo mesto, ki je s svojim
znanjem in izkušnjami spretno vodila in
nadzirala projekt od začetka gradnje do
končne podobe objekta.
Zahvala velja vsem zaposlenim v bolnišnici, ki so
dejavnost zdravstvenega varstva več mesecev
opravljali včasih tudi v izrednih razmerah, brez
izpada programov, ter celotnemu tehničnemu
osebju bolnišnice za napore pri povečanih
obremenitvah.
Hvala tudi Ministrstvu za zdravje in Projektni
enoti za izvajanje kohezijske politike, gospe
Sabini Mirković, gospe Simoni Hribar, gospe
Vlasti Kovačič in ostalim, ki so kakorkoli prispevali
k uspešnemu zaključku projekta.
Hvala vsem, ki sodelujete z bolnišnico in jo
podpirate ter na ta način soustvarjate podobo
uspešne Splošne bolnišnice Novo mesto.

aktualno
Marjetka Matoh

Zdenka Kralj

Obisk predsednika vlade
RS v Urgentnem centru
novomeške bolnišnice

doc. dr. Milena
Kramar Zupan

Vodenje Splošne
bolnišnice
Novo mesto je s
1.1.2016 prevzela
doc. dr. Milena
Kramar Zupan

Urgentni center je 29. decembra lani odprl vrata prvim
pacientom, 1. januarja letos pa ga je obiskal predsednik vlade
dr. Miro Cerar in se v pogovoru z nekdanjo direktorico bolnišnice
Miro Retelj, novo direktorico bolnišnice, doc. dr. Mileno Kramar
Zupan, predstojnikom centra Bojanom Kostićem, dr. med., in
ostalimi zaposlenimi seznanil z delovanjem centra ter vodstvu
bolnišnice obljubil podporo pri njenem nadaljnjem razvoju.
foto Boris Blaić, Dolenjski list

Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo
mesto je na svoji 13. seji dne 9.11.2015,
na podlagi izvedenega razpisnega postopka, sprejel sklep, da za direktorico
javnega zdravstvenega zavoda Splošne
bolnišnice Novo mesto imenuje doc. dr.
Mileno Kramar Zupan.
Doc. dr. Mileni Kramar Zupan je štiri letni
mandat direktorice Splošne bolnišnice
Novo mesto začel teči 1.1.2016.
Vlada Republike Slovenije je soglasje k imenovanju doc. dr. Milene Kramar Zupan za
direktorico javnega zdravstvenega zavoda
Splošne bolnišnice Novo mesto, za mandatno dobo 4 (štirih) let, dala s sklepom, št.
01414-29/2015/7 z dne 16.12.2015.
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aktualno
Gordana Batinić Jakofčič

Slika pove
več kot tisoč
besed
Investicije v letu
2015 v Splošni
bolnišnici Novo
mesto

Pogled na Urgentni center s Šmihelske ceste

Izgradnja Urgentnega centra
Splošne bolnišnice Novo
mesto
1. etapa: oddelek urgentne medicine v
pritličju s servisnimi prostori v kleti;
v klet so umeščena tudi tehnična
skladišča, služba informatike in
bolnišnična kapela;
2. etapa: oddelek intenzivne
medicine v 1. nadstropju, zgrajen
do podaljšane 3. gradbene faze,
finalizacija in dobava opreme sledi v
naslednjem letu.

Ureditev prostorov za
fizioterapijo v kleti stavbe
kirurgije - 1. faza
V prostorih nekdanje bolnišnične kapele
in kirurških ambulant so po celoviti rekonstrukciji nastali delovni prostori za
fizioterapijo.

Telovadnica
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Pogled na uvoz za reševalna vozila

aktualno

Delovni kabinet

Preureditev delovne sobe
na Nevrološkem oddelku za
potrebe fizioterapije
Preurejena in opremljena je soba za
fizioterapijo pacientov na Nevrološkem
oddelku.

Kabinet fizioterapije na Nevrološkem
oddelku

Preureditev otroških
ambulant in nadgradnja s
kotičkom za dojenje
S preureditvijo je omogočena dodatna
ordinacija za UZ preglede, ki bo lahko
hkrati služila kot urgentna otroška ambulanta. Ob tem je organiziran prostor
za odvzem krvi, prostor administracije in
ureditev čakalnice.

Kotiček za dojenje
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aktualno
Preureditev opazovalnice v
Centralnem operacijskem
bloku
Izveden je premik prelagalne mize za
paciente in povečanje števila opazovalnih
mest v recovery-ju za 3 bolniške postelje.

Matej Kocjančič ob novi mizi za
prelaganje pacientov

Preureditev Oddelka
za patologijo in
citologijo
Območje nekdanjega
zaklonišča in bodočega prenovljenega Oddelka za patologijo
in citologijo je zahtevalo temeljite posege, tako v gradbeno
obrtniškem kot instalacijskem
delu adaptacije. Prostori bodo
zaključeni v mesecu januarju
2016, oprema pa bo dobavljena v nadaljnjih dveh mesecih.
Obnova Oddelka za patologijo in
citologijo se približuje koncu

Obnova strehe upravne
stavbe in trafo postaje ob
stavbi Pljučnega oddelka
Odstranjena je bila obstoječa dotrajana
kritina in izvedena nova toplotnoizolacijska streha s finalno kritino iz
PVC membrane in novimi kleparskimi
zaključki.

Pogled na novo streho upravne stavbe
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aktualno
Obnova strehe pljučne
stavbe
Odstranjena je bila obstoječa dotrajana
in strupena azbestna kritina ter izvedena nova neoporečna salonitna kritina s
kleparskimi zaključki in nadomestnimi
statično oporečnimi lesenimi konstrukcijskimi elementi.

Med obnovo strehe

Pogled na novo streho pljučne stavbe

Kljub letom še vedno najbolj očarljiva
med stavbami v bolnišničnem kompleksu
- interna bolnišnica - je v zunanjosti doživela velike spremembe - rekonstrukcijo
Kandijske in Šmihelske ceste s spremembo vhoda in bližnjim avtobusnim
postajališčem v investitorstvu Direkcije
RS za ceste in Mestne občine Novo mesto.

Kljub starosti ni izgubila svoje očarljivosti
V letu 2016 vam želim uresničitev 1000 lepih
želja.
Fotografije G.B. Jakofčič
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aktualno
Marija Todosijević

Ambulanta za motnje spanja v SB NM
Junija letos je v naši bolnišnici začela delovati
ambulanta za motnje spanja. V ambulanti
obravnavamo paciente z različnimi motnjami
spanja, ki jih napotijo osebni zdravniki ali
drugi specialisti.
Somnologija je veja medicine, ki se ukvarja z motnjami spanja in se je v zadnjih letih precej razvila
in napredovala. Od leta 2012 Evropsko združenje za raziskovanje motenj spanja (European
sleep research society – ESRS) organizira izpit
s področja somnologije. Tega leta je naša prva
somnologinja izr. prof . dr. Leja Dolenc Grošelj,
ki se na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo z
motnjami spanja ukvarja že vrsto let, naredila
izpit skupaj z drugimi priznanimi strokovnjaki.
Delo z njo me je navdušilo nad tem področjem,
na katerem sem aktivna od leta 2011. Sama
sem izpit naredila leta 2014 na ESRS kongresu
v Tallinnu, Estoniji.
V naši ambulanti obravnavamo paciente s
hipersomnijo ali prekomerno zaspanostjo čez
dan, s parasomnijami, sindromom nemirnih nog,
nespečnostjo, motnjami cirkadianega ritma,
pa tudi z motnjami dihanja v spanju. Paciente
z motnjami dihanja v spanju v naši bolnišnici že
obravnava pulmologinja Irma Rozman, dr.med.,
s katero tesno sodelujemo, sodelujemo pa tudi
z otorinolaringologom Petrom Hudoklinom,
dr.med.
Spanje delimo na non-REM in REM.
Non-REM spanje ima tri faze: N1 ali plitvo spanje
oz. dremež, N2 in N3 ali globoko spanje.
Za regeneracijo potrebujemo globoko spanje,
delež tega pa se žal z leti zmanjšuje in že po 35.
letu pade na okoli 5%.
Za učenje novega gradiva je zelo pomembna
N2 faza, pa tudi N3.
Delež REM spanja je skozi življenje stabilen
med 20 in 25%. Značilna za REM spanje je
atonija vseh mišic, razen očesnih in dihalnih. V
REM spanju imamo žive, bizarne sanje, ki si jih
zapomnimo, atonija pa je zaščitni mehanizem
od podoživljanja teh sanj in poškodb, ki bi jih ob
tem utrpeli, tisti ki sanjajo ali tisti, ki spijo zraven.
Narava poskrbi za vse.
Prekomerna zaspanost čez dan je lahko
posledica motenj dihanja v spanju, kot so
obstruktivna, centralna ali mešana apneja v
spanju. Drugi možni vzroki so narkolepsija,
primarna hipersomnija, periodični gibi v spanju,
nespečnost, motnje cirkadianega ritma, druge
somatske bolezni, kot je na primer hipotiroza,
psihiatrične bolezni kot je depresija, posebej
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sezonska, zdravila s centralnim delovanjem ali
zloraba drog.
Narkolepsija je bolezen, ki se kaže s kratkimi
napadi spanja čez dan, ki jih bolnik ne more
kontrolirati, zraven tega pa so lahko prisotni
še katapleksija, hipnagogne in hipnopompne
halucinacije ali paralize pri zbujanju. Bolezen
je v Sloveniji še vedno slabo diagnosticirana,
glede na nizko prevalenco, ki močno odstopa
ob povprečne evropske, kar pomeni da veliko
bolnikov še vedno ostaja neodkritih in brez
ustrezne terapije. Bolezni ne moremo pozdraviti,
kontroliramo pa jo lahko. Zdravljenje je farmakološko in nefarmakološko.
Nespečnost je zelo pogosta motnja, z visoko prevalenco. Večina nas je že imela težave z akutno
nespečnostjo, problem je, ko le ta postane
kronična motnja. Vzrok je lahko organski, kot je
na primer hipertiroza, nespečnost je lahko del
psihiatrične bolezni, npr. depresije, anksioznosti,
psihoz, lahko je posledica zdravil ali zlorabe drog
in alkohola.
Ko se zunanji vzroki izključijo, sledi dolgotrajno
zdravljenje, ki je farmakološko in nefarmakološko. S terapijo se bolj ukvarjajo psihiatri in
psihologi. Dokazano učinkovita za daljši čas je
vedenjsko-kognitivna terapija.
Pogost vzrok za nespečnost pa je zelo enostaven
– slaba higiena spanja.
Sindrom nemirnih nog je relativno pogosta
motnja, lahko tudi dedna, primarna ali sekundarna. Diagnoza se postavi predvsem na osnovi
anamneze, nevrološki pregled pa lahko razkrije
ozadje bolezni, npr. polinevropatijo.
Bolezen je pogosta pri nosečnicah ter drugih
anemijah. Drugi vzroki so elektrolitske motnje,
ledvična okvara, jetrna okvara. Težave se pojavijo
zvečer, ko se pacient umiri, uleže v posteljo.
Pomaga gibanje, eni pacienti na sobnem kolesu
prevozijo kilometre da bi si pomagali. Zaradi
omenjenih težav pa dolgo ne morejo zaspati.
Periodični gibi v spanju so podobni, vendar se jih
pacient ne zaveda, zaradi fragmentacije spanja
pa pripeljejo do prekomerne zaspanosti čez dan.
Zdravljenje za primarno obliko je farmakološko
in enostavno na začetku.
Parasomnije so nepričakovani dogodki v spanju.
Delimo jih na non-REM in REM parasomnije.
Najbolj znana non-REM parasomnija je somnabulizem ali hoja v spanju.
REM parasomnija pa je motnja vedenja v REM
spanju, ki je pogost predznak nevrodegenerativnih bolezni kot je Parkinsonova. Klinična slika

je lahko zelo pestra, pogosto pa so poškodovani
tisti, ki spijo zraven. Bolnik namreč izgubi fiziološko atonijo in podoživlja sanje, ki so lahko
nasilne.
Veliko raziskav je narejenih na področju somnologije, dokazana je povezava med motnjami
spanja in drugimi bolezni.
Danes je dobro znano, da obstruktivna apneja
v spanju (OSA) povzroča moteno toleranco
glukoze, dislipidemijo, spremembe na endoteliju žil, arterijsko hipertenzijo, debelost ter
posledično lahko pripelje do možganske kapi
ali akutnega miokardnega infarkta. Povzroča pa
tudi kognitivne motnje, predvsem motnje pozornosti in spomina. Jasna posledica je prekomerna
zaspanost čez dan, ki lahko pripelje do hudih
posledic, kot so prometne nesreče ali nesreče
na delovnem mestu.
Kronična nespečnost vpliva tudi na vsakodnevne
aktivnosti in kognitivne funkcije ter razpoloženje.
Bolniki imajo pogosto težave s koncentracijo,
pozornostjo, učenjem, izvršilnimi funkcijami,
lahko so anksiozni ali depresivni.
Izmensko, posebej nočno delo in deprivacija
spanja pripeljeta do porušenega ritma budnosti in spanja, kar pa povzroča spremembe v
ravnovesju hormonov. Na Švedskem je karcinom
dojke pri medicinskih sestrah, ki delajo nočne
izmene, priznan kot profesionalna bolezen, prav
zaradi motenj hormonskega ravnovesja, ki ga
povzroča kronična deprivacija spanja in porušen
cirkadiani ritem.
Diagnoza motenj spanja se postavi na osnovi
anamneze, pregleda in vprašalnikov. Za potrditev
obstruktivne ali drugih apnej v spanju, narkolepsije, primarne hipersomnije, REM in non-REM
parasomnij, periodičnih gibov v spanju, pa potrebujemo dodatne preiskave. Za OSA zmerne do
hude stopnje opravimo poligrafijo (PG), za druge
motnje pa potrebujemo polisomnografijo (PSG).
PG lahko opravimo v naši bolnišnici na Pljučnem
oddelku, PSG ter teste zaspanosti čez dan pa ne.
Naše paciente, ki potrebujejo takšne preiskave,
navadno napotimo v UKC Ljubljana na Inštitut
za klinično nevrofiziologijo.
Lahko bi napisala še veliko o motnjah spanja,
preiskavah in možnosti zdravljenja, vendar se
mi zdi, da je za prvi članek o tem kar dovolj. Za
dodatna vprašanja sem na voljo.
Ambulanta deluje dvakrat na mesec in z veseljem
pričakujem nove paciente, ki jih boste napotili.

praznovali smo
Zdenka Seničar

Prednovoletno srečanje
zaposlenih SB Novo mesto
Letošnje prednovoletno srečanje zaposlenih Splošne
bolnišnice Novo mesto v KC Janeza Trdine je bilo v prvi
vrsti namenjeno sodelavcem jubilantom, ki so v letu 2015
obeležili deset, dvajset, trideset in štirideset let dela v
javni upravi, posebna pozornost pa je bila namenjena
prejemnikom najvišjega priznanja, plakete bolnišnice. Po
sedemnajstih letih vodenja bolnišnice se je od zaposlenih v
svoji novoletni poslanici poslovila direktorica Mira Retelj.
v programu srečanja, skozi katerega je spretno krmarila voditeljica irena potočar papež, je s
kratkim humorističnim vložkom iz predstave rojen v jugi sodeloval stand up komik perica
jerković in nasmejal predvsem generacije, ki se še spomnijo, kakšno je bilo življenje v bivši
državi. v drugem delu večera smo si ogledali predstavitev filma bolnišnica novo mesto
danes, zaključek srečanja pa je bil že tradicionalno namenjen druženju ob izjemni pogostitvi
sodelavcev iz bolnišnične kuhinje.

Priznanje za 10-letno delo v javni upravi so prejeli:
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praznovali smo
Anderlič Vesna
Baumgartner Tina
Davidović Miroslav
Evđenić Dragica
Ficko Luka
Fideršek Sonja
Filipovič Andrej
Grgić Tanja
Jurejevčič Mateja
Kaplan Urška
Klemenčič Nadja
Kovač Urška
Kovačič Urban
Kuselj Biserka
Mohar Bernardka
Pavček Jožica
Peterle Alojz
Pirc Katica
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Oddelek za anestezijo
Interni oddelek
Kirurški oddelek
COB
Uprava
SČTKD
Lekarna
Ginekološko porodniški oddelek
Nevrološki oddelek
Interni oddelek – OIM
Kirurški oddelek
Interni oddelek – OIM
Kirurški oddelek
Interni oddelek
SČTKD
COB
COB
Služba preskrbe s perilom

Pirnar Simona
Ginekološko porodniški oddelek
Puhek Marija
Diagnostični laboratorij
Radej Slavica
Nevrološki oddelek
Ramić Ćufurović Vernesa	Interni oddelek
Rebolj Andreja
Oddelek za patologijo in citologijo
Redek Blaž
Kirurški oddelek
Režek Mateja
Kirurški oddelek
Petra Rogina Skvarč	Infekcijski oddelek
Ržen Ines
Otroški oddelek
Savinšek Mateja
Oddelek za anestezijo
Škrbec Zdenka
SČTKD
Švigelj Edita
Ginekološko porodniški oddelek
Voglar Katja
Kirurški oddelek
Voglar Peter
Tehnične službe
Zaletel Anton
Kirurški oddelek
Zamida Jasmina
Dializa
Zupančič Klavdija
Dializa

praznovali smo
Priznanje za 20-letno delo v javni upravi so prejeli:

Adrović Damir
Cekuta Vanja
Gorenc Marjan
Grilc Šikovec Ana
Jaklič Matija
Luštek Barbara
Pavlin Tatjana
Pirc Martina

kirurški oddelek
Uprava – Služba za informatiko
interni oddelek
kirurški oddelek
kirurški oddelek
cob
otroški oddelek
pralnica

Preveden Zoran
Stojkovski Srečko
Špelko Renata
Tratnik Jakljič Barbara
Zupančič Darja
Žagar Irena

kirurški oddelek
pljučni oddelek
cob
očesni oddelek
interni oddelek
kirurški oddelek
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praznovali smo
Priznanje za 30-letno delo
v javni upravi so prejeli:
Bobič Bernardka
Interni oddelek
Borse Zvonka
Očesni oddelek
Felbabić Josip
ORL
Golob Kosmina Polonca	Interni oddelek
Gornik Vilma
Interni oddelek
Gradecki Iztok
Interni oddelek
Karlo Cvijeta
SČTKD
Kermc Marta
Zdravstvena administracija
Kobe Jožica
Ekonomska služba
Kolin Bojana
EIT
Koračin Darinka
Dializa
Kos Janja
Zdravstvena administracija
Matkovič Julita
Diagnostični laboratorij
Mirt Suzana
COB
Mohar Darinka
COB
Pilič Brigita
Oddelek za radiologijo
Pisek Jožica
Nevrološki oddelek
Potočar Barbara
Oddelek za radiologijo
Povše Helena
SČTKD
Povšič Lidija
Kadrovsko izobraževalna služba
Radež Ksenija
Oddelek za radiologijo
Simonič Jožica
ORL
Šimenc Majda
SČTKD
Škvarč Justi
SČTKD
Teinović Smilja
Kuhinja
Turk Joško
Služba za varnost pri delu
Turk Marija
Kuhinja
Turk Mavsar Irena
Služba za varnost pri delu
Voglar Valerija
Kirurški oddelek
Zabukošek Medeja
Zdravstvena administracija

16

praznovali smo

17

praznovali smo
Priznanje za 40-letno delo v
javni upravi so prejeli:

Priznanje
bolnišnice
Sb novo mesto svojim delavcem za posebne
delovne dosežke podeljuje najvišje priznanje
- plaketo bolnišnice.
priznanje lahko prejmejo:

1. Delavci bolnišnice:

Gorenc Ljudmila
Lešnjak Marija
Miljan Stanka
Poljanec Marjan
Povše Jožica
Ribič Marija

• za prispevek k razvoju bolnišnice,
• za večletno aktivno delo v bolnišnici,
• za izredne rezultate v strokovnem in
izobraževalnem delu,
• za doseganje nadpovprečnih
rezultatov dela,
• za enkraten visoko strokovni dosežek,
ki pomeni povečanje strokovnega
ugleda bolnišnice.
eiT
prehrambena služba
Zdravstvena administracija
Služba za varnost pri delu
Služba preskrbe s perilom
SčTkd

2. Delovni ljudje in občani, ki
niso delavci bolnišnice:
• za dolgoletno sodelovanje na
strokovnem, gospodarskem ali
družbeno političnem področju,
• za prispevek k razvoju bolnišnice,
• za dejanja, ki širijo ugled bolnišnice.

3. Podjetja, zavodi, društva,
stranke in drugi:
• za večletno sodelovanje pri razvoju
bolnišnične dejavnosti in vloženi
prispevek pri strokovnem ugledu
bolnišnice,
• za izdatno materialno pomoč pri
razrešitvi bolnišnične dejavnosti.
v letu 2015 je petčlanska komisija za
priznanja, ki jo vodi Feliks Starič, dr.med.,
prejela 12 predlogov in na podlagi izbranih
obrazložitev sprejela sklep o podelitvi priznanja 5 posameznikom in enemu kolektivu.
priznanja so bila podeljena na prednovoletnem srečanju Zaposlenih Sb novo mesto.
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praznovali smo

Nagrajenci Splošne bolnišnice Novo
mesto za leto 2015

JOŽICA BAMBIČ,
medicinska sestra
v Enoti intenzivne
terapije
jožica bambič se je po uspešno zaključeni
Srednji zdravstveni šoli novo mesto zaposlila
v Splošni bolnišnici novo mesto in leta 1981
po opravljenem strokovnem izpitu začela
delati v kirurški enoti intenzivne terapije.
delo v enoti intenzivne terapije je izziv, ki mu
želi biti kos vsaka medicinska sestra, ki se je
za svoj poklic odločila s srcem. njeno delo
poteka neposredno ob življenjsko ogroženem pacientu, je fizično in še bolj psihično
naporno. v treh desetletjih je osvojila mnoga
specifična teoretična in praktična znanja z

različnih področij zdravstvene nege, ob tem
pa jo krasijo še druge vrline, pomembne za
opravljanje poklica - poštenje, delavnost,
skromnost, natančnost, zanesljivost, vestnost, je visokih etičnih in moralnih načel
in nepogrešljiv člen v zdravstvenem timu.
nikoli se ne zgodi, da bi zavrnila sodelavca,
ki rabi pomoč ali nasvet ter vedno išče
načine in izboljšave, kako bi lahko delo bilo
opravljeno še bolje.
pacienti jo imajo radi in ji zaupajo. Z visoko
mero strokovnosti jim pomaga pri vseh
njihovih aktivnostih in se spontano in
odgovorno odziva na njihove potrebe in
spremembe, zlasti, ko le-te ogrožajo njihova
življenja. Zaradi odnosa, ki ga goji do pacientov lahko rečemo, da je medicinska sestra,
ki nikoli ne pozabi svojega poslanstva, svoje
bogato znanje pa rada deli sodelavcem,
pripravnikom in študentom.
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januarja 2012 je prevzela mesto v. d. predstojnice, od aprila 2012 pa je predstojnica
očesnega oddelka.

zaposlenih ter se trudi, da jih čim hitreje
in kar najbolj enostavno razreši. vedno za
vsakogar najde prijazno besedo, njen pozitiven odnos in dobra volja pa sodelavcem
pogosto dajeta energijo, da jim je v delovnem okolju, velikim obremenitvam navkljub,
lepše in lažje. besede, bodisi podpore, bodisi
tolažbe, pa so z njene strani vedno izrečene
iskreno in tako vedno najdejo pot do srca.
v kritičnih situacijah ima izreden čut za
posameznika, trudi se poiskati njegove
vrline ter ga spodbuja, da pridejo do izraza
in pripomorejo k napredku oddelka.

Zaradi hitrega razvoja oftalmološke stroke
in sprememb na področju obravnave nujnih
oftalmoloških stanj je maja 2012 v dogovoru
z vodstvom bolnišnice uvedla reorganizacijo
dela na oddelku - pacientom bolj prijazna
ambulantna obravnava je v celoti nadomestila hospitalno obravnavo in vključuje tako
kompleksno diagnostiko kot zdravljenje.

od zaposlenih pričakuje odgovornost in
samostojnost pri delu, kar temelji na njenem
velikem zaupanju v kader. odločno podpira
in omogoča udeležbe na različnih izobraževanjih za zdravnike, medicinske sestre in
ostalo osebje in ves čas poudarja, da le na
tak način lahko sledimo razvoju stroke na
eni in potrebam pacientov na drugi strani.

cvetka oberč vodi oddelek v duhu pozornosti
in spoštljivosti do vsakega zaposlenega, s poudarkom na pozitivnem timskem duhu. njen
pristop do sodelavcev je predvsem pravičen
in spoštljiv. ne glede na velike obremenitve
si vedno vzame čas in prisluhne težavam

Svoj poklic opravlja z veliko predanostjo,
zato zaradi svojega truda pri diagnostiki in
zdravljenju, iskrene in potrpežljive komunikacije, umirjenosti, sproščenosti, pozitivne
naravnanosti in velike strokovnosti tudi s
strani pacientov prejema številne pohvale.

jožica pirnar izhaja iz preproste kmečke
družine. po končani osnovni šoli se ni mogla
takoj zaposliti, ker je bila premlada, pozneje
pa je v šentjernejskem zdravstvenem domu
zamenjala mamo, ki se je upokojila, in pridno
nadaljevala njeno delo.

tako stranke osebno kot telefonske klice za
naročila manjkajočega perila z oddelkov,
čeprav ga včasih ni mogoče pravočasno zagotoviti. a kritike sprejema z razumevanjem
in poskuša po najboljših močeh pomagati
oddelkom.

junija leta 1976 se je zaposlila v Splošni
bolnišnici novo mesto kot perica v pralnici,
kjer so bili delovni pogoji izredno težki. mokro
perilo so še obešali na vrvi in sušili na zraku,
obvezna delovna oprema so bili gumijasti
škornji in gumijasti predpasnik. delala je
v vseh izmenah, da je bilo delo opravljeno
kvalitetno in pravočasno. kot vestna delavka
in mama štirih otrok je jožica to zmogla.

Svoje delo opravlja vestno in predano. To
opazijo tudi stranke, ki prihajajo v pralnico
in jih sprejme vedno pozitivna in nasmejana
jožica.

predstojnica očesnega oddelka, oftalmologinja cvetka oberč, je začela opravljati
pripravništvo na očesnem oddelku naše bolnišnice po diplomi na medicinski fakulteti
leta 1983, specialistični izpit pa je opravila
leta 1990.
Sredi devetdesetih let se je leto dni izobraževala v tujini na področju vitreoretinalne
kirurgije.

CVETKA OBERČ,
dr. med.,
specialistka
oftalmologije

JOŽICA PIRNAR,
sodelavka Službe
za preskrbo s
perilom
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ko se je pralnica leta 1985 preselila na
sedanjo lokacijo, so se tudi delovni pogoji
zelo izboljšali.
danes opravlja jožica dela in naloge v skladišču pralnice pri izdaji čistega bolniškega
perila na oddelke in pri izdaji osebnega perila
zaposlenim. Umirjeno in zbrano sprejema

ne glede na njeno počutje in zdravstveno
stanje je vedno pripravljena pomagati, kjer
le more. ker je sodelavka z velikim srcem
in čutom za soljudi jo tudi sodelavci zelo
spoštujejo.

praznovali smo
MARICA SUBOTIĆ,
medicinska sestra
v Ginekološko
– porodniških
ambulantah
marica Subotić že več kot 30 let vestno in
srčno opravlja svoj poklic. prva leta je bila
zaposlena na ginekološko – porodniškem
oddelku, zdaj pa je že dolgo sodelavka ginekološko – porodniških ambulant.
pri svojem delu je marica iznajdljiva srednja
medicinska sestra, z obsežnim znanjem in vrlinami, ki jih zahteva naporen poklic. opravlja
strokovno zahtevne postopke zdravstvene

NEDJELJKA
VRHOVAC,
sodelavka v
Službi za čiščenje,
transport in
kurirska dela
nedjeljka vrhovac se je rodila v bosni in
Hercegovini, kjer je končala osnovno šolo.
že petnajstletno jo je pot zanesla v Slovenijo,
kjer se je kot delavka zaposlila v novomeški
iskri, leta 2007 pa je postala naša sodelavka
na oddelku intenzivne internistične medicine.
že kmalu po njenem prihodu smo opazili
spremembe na oddelku. naša stavba je
stara, kar se vidi tudi po dotrajanosti tal in
opreme, nedjeljka pa je s svojo marljivostjo in
zagnanim delom veliko stvari postavila v popolnoma drugačno luč. njeno delo je vedno
opravljeno zelo natančno, korektno, delo ji ni
nikoli odveč. malokdaj srečaš človeka, ki bi z

nege, pri tem pa posebej izstopa po iznajdljivosti in prilagodljivosti, še posebej pri
delu na področju informatike, kjer je vedno
v pomoč vsem sodelavcem. Zelo jo zanima
novo znanje in privlačijo nove veščine,
stalno se izobražuje in širi svoja obzorja.
odlikuje jo strpnost do drugačnosti,
duhovna širina, pozitivna naravnanost in
umirjenost, s katero tudi v kritičnih trenutkih
med delovnim procesom umiri tim. posebej
nalezljiv je njen optimizem, ki ga prenaša na
kolektiv in ustvarja dobro delovno vzdušje.
»Sodelavci jo imamo radi in ji želimo s
predlogom za priznanje bolnišnice vsaj
nekoliko izkazati naše spoštovanje,« so
zapisali predlagatelji.

veseljem čistil in pospravljal, nedjeljka pa
počne ravno to.
vedno je dobre volje, prijazna do sodelavcev
in pacientov. karkoli jo prosiš, vedno naredi.
večino svojega dela opravlja v enoti intenzivne terapije, kjer so njene vrline še posebej
pomembne, saj so pacienti, ki ležijo v tej
enoti, kritično bolni, z različnimi boleznimi
in okužbami, ki zahtevajo natančno in korektno, predvsem pa zanesljivo čiščenje in
razkuževanje, saj le tako lahko preprečujemo
prenose infektov.
nedjeljka je vedno pripravljena sprejeti
novosti, nove postopke izvajanja izolacij in
nikoli ne nerga, kdo se je spet to spomnil.
kljub soočanju s pomanjkanjem delovne
sile in finančnih sredstev prevladuje v njej
tisto dobro, ki odlikuje velike ljudi. vedno je
pripravljena pomagati, pa naj bo to sodelavcem, pacientom ali pa kolegici, ki potrebuje
pomoč, vzpodbudo ali samo potrditev.
njena dobra volja in pripravljenost za delo
nam veliko pomeni, saj ni vse v akademskih
naslovih, včasih moraš biti samo človek s
srcem in naša nedjeljka to zagotovo je.
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Kolektiv
receptorjev
bolnišnice
Receptorji so praviloma prvi, s katerimi pridejo pacienti in obiskovalci v
stik ob prihodu v bolnišnico in zadnji,
ko le-ti odhajajo iz nje, zato je pomembno, kako opravljajo svoje delo,
saj slabega prvega vtisa ni mogoče
spremeniti.
Veriga je vedno močna toliko, kot je
močan njen najšibkejši člen. Ekipa
kolektiva receptorjev deluje skladno
kot celota, saj se dobro zavedajo, da
bodo samo tako pri delu uspešni in
učinkoviti.
Pri svojem delu se srečujejo z raznovrstnimi situacijami – z lepimi in
tudi takimi, ki bi jih radi še isti trenutek
pozabili, predvidenimi, še večkrat pa
nepredvidenimi, na katere se je potrebno odzvati hitro, pravilno, učinkovito in
taktno, čeprav naletijo tudi na slabo voljo,
grožnje in fizično nasilje.
Obstajajo dela in naloge, ki jih lahko opravi
en sam, še več pa je takih del, kjer sta potrebna sodelovanje in podpora.

Tudi oni imajo slabe in dobre dneve, saj so
samo ljudje. Vendar se zavedajo, da je njihovo
osnovno poslanstvo prijaznost, ustrežljivost,
komunikativnost in pomoč vsakemu, ki jo
potrebuje.
Naših 14 receptorjev to odlično počne.

Zato - Boštjan, Irena, Iztok, Joško, Jože,
Manda, Marija, Marijan, Marjan, Marjanca,
Marko, Mira, Renata in Silva – uživajte v
priznanju, ki dokazuje, da opazimo vaša
prizadevanja in cenimo vaše delo. »Un pour
tous et tous pour un!«

Zdenka Kralj

Pravica do jubilejne nagrade v letu 2015
Zakon za uravnoteženje javnih financ
(ZUJF) v 8. poglavju ureja povračila stroškov
in druge prejemke iz delovnega razmerja,
med katere sodi tudi jubilejna nagrada.
Po sprejetju ZUJF so bili sklenjeni aneksi h
kolektivnim pogodbam poklicev in dejavnosti, ki urejajo povračila stroškov in druge
prejemke za javne uslužbence, zato je treba
za javne uslužbence upoštevati aneks, ki
velja za delodajalca.
Pravica do jubilejne nagrade je vsebinsko
enako urejena v vseh aneksih h kolektivnim
pogodbam dejavnosti in poklicev (Aneks h
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Aneks h KPND),
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Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene
v zdravstveni negi, Aneks h Kolektivni
pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v
Republiki Sloveniji), ki določajo, da javnemu
uslužbencu pripada jubilejna nagrada za 10,
20 ali 30 let delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju in da javnemu uslužbencu
pripada jubilejna nagrada le v primeru, če
je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem
sektorju.
Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
v 70. členu določa, da zaposlenemu pripada

jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej v javnem sektorju še ni prejel.
Javnemu uslužbencu torej pripada
jubilejna nagrada le v primeru, če je za
posamezni jubilej še ni prejel v javnem
sektorju.

praznovali smo
Cirila Gradišar

Ne pozabijo na nas
V mesecu decembru smo upokojenci prejeli pismo,
v katerem nas je vodstvo bolnišnice povabilo na
srečanje upokojencev Splošne bolnišnice, priloženo
je bilo novoletno voščilo in vabilo na otvoritev
urgentnega centra. Zelo sem bila vesela, prav tako
ostali upokojenci.
Veliko se nas je udeležilo odprtja novega urgentnega centra, ki je res lepa
pridobitev za Dolenjsko in Belo krajino in za našo bolnišnico. Upam, da ga
ne bo potrebno velikokrat obiskati v vlogi uporabnika.
Božično novoletni čas je mimo, vsak ga je preživel po svoje. Nekaterim
je bilo lepo v družbi dragih mu ljudi, nekateri so se počutili osamljene
in žalostne. Vsak človek ima svojo zgodbo, lepo ali manj lepo, veselo ali
žalostno, srečno ali manj srečno. Veliko pa je odvisno tudi od nas samih,
kakšne trenutke si znamo narediti, da se nam vtisnejo v spomin, da slabe
pozabimo in dobre ohranimo.

Fotoutrinki z
novoletnega sre
čanja upokojencev
bolnišnice

Eden takih trenutkov v letu je tudi vsakoletno srečanje upokojencev Splošne
bolnišnice Novo mesto, ki je bilo tudi letos prvi četrtek v novem letu, 7.
januarja 2016. Vreme v prvih dneh novega leta nam je nasulo kar nekaj
snega, tako da nas je bilo na letošnjem srečanju malo manj kot druga leta.
Že ob prihodu smo se začeli objemati, pozdravljati, si voščiti in klepetati,
tako da se je uradni del pričel nekaj minut pozneje kot je bilo načrtovano.
Najprej nas je pozdravila nova direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto
doc. dr. Milena Kramar Zupan, ki nam je obljubila, da na nas ne bodo pozabili tudi v bodoče in se bomo še srečevali vsaj ob taki priložnosti. Za njo
je povzela besedo dolgoletna direktorica Mira Retelj, ki je z novim letom
vstopila v naše vrste - med upokojence. Pozdravili in voščili sta nam tudi
strokovna direktorica Lučka Kosec, dr.med., in pomočnica direktorice za
ZN mag. Jožica Rešetič.
Bolnišnica tudi letos ni pozabila na tiste, ki so v letu 2015 dopolnili 80 ali
90 let. Tudi teh je bilo kar veliko, prisotnih pa le nekaj.
Klepet se je nadaljeval ob pogostitvi, za katero so se zelo potrudile kuharice.
Obujali smo spomine, predvsem lepe, in vsepovprek klepetali. To potrebujemo, a če bi hotel vsak poklepetati z vsakim posebej, bi potreboval veliko
časa, posebno če si poznal skoraj vse v "hiši«. Ena takih sem jaz.
Da nam ne bi bilo dolgčas, ker že nekaj let nismo imeli kulturnega programa,
nam je letos nekaj časa igral na harmoniko g. Srebrnjak. Tudi zaplesalo
nas je nekaj.
Mira Retelj je vsakemu od nas namenila nekaj besed, najlepše od vsega
pa mi je bilo to, da je tudi doc. dr. Milena Kramar Zupan, nova direktorica,
pozdravila vsakega posebej s stiskom roke in nekaj besedami.
Vsi upokojenci si želimo, da bi imeli z vodstvom bolnišnice tudi vnaprej
dobre odnose in da bi dobro sodelovali v skupnih projektih, doc.dr. Mileni
Kramar Zupan pa želimo, da bi bila tako dobra direktorica, kot je bila g.
Mira Retelj. Naj ji to skupaj z vsemi zaposlenimi tudi uspe. Hvala in srečno.
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Lučka Kosec

Dolgoletna direktorica bolnišnice
Mira Retelj se je upokojila
Po 41. letih dela v zdravstvu in
po sedemnajstih letih vodenja
Splošne bolnišnice Novo mesto
se je direktorica Mira Retelj v
prednovoletnih dneh poslovila od
sodelavcev in se 1. januarja 2016
upokojila. Pred odhodom so ji
sodelavci pripravili kratek sprejem,
na katerem so se ji zahvalili za
uspešno delo in izjemen prispevek
pri razvoju bolnišnice.
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Mira Retelj je vso svojo profesionalno
kariero delala v zdravstvu. Pred 41. leti
se je zaposlila pri Regionalni zdravstveni
skupnosti Novo mesto na delovnem
mestu referentke za nadomestilo osebnih
dohodkov, nato je bila tajnica glavnega
direktorja Združenega zdravstvenega
doma Novo mesto, od 1980 do 1991 pa
je bila zaposlena v Zdravstvenem centru
Dolenjske kot referentka za družbeni
standard in stanovanjske zadeve.
Po letu 1991, ko je bila z reorganizacijo
ustanovljena Splošna bolnišnica Novo
mesto, je bila do leta 1994 najprej vodja

kadrovske službe, nato do leta 1998
pomočnica direktorja bolnišnice, do leta
2000 v.d. direktorice bolnišnice, zadnjih 17
let pa direktorica bolnišnice.
V zahvalnih nagovorih so njeni najožji sodelavci, strokovna direktorica Lučka Kosec,
dr.med., nekdanji strokovni direktor Josip
Smodej, dr. med., in mag. Jožica Rešetič,
pomočnica direktorice za zdravstveno
nego, predstavili njeno profesionalno pot.
Posebej so poudarili njeno demokratično
vodenje, s poudarkom na timskem sodelovanju, njeno pozitivno naravnanost,

praznovali smo

motivacijo in optimizem, s katerimi se je
lotevala projektov in reševanja problemov.

pogajalka, pa ji ni bilo nikoli težko priznati,
če se je zmotila.

Odlikovala jo je osredotočenost na vse
zaposlene v bolnišnici, izjemna sposobnost
komunikacije, pozitiven pristop, čustvenost,
intuitivnost in empatija.

Že pred dvajsetimi leti se je zavedala
pomena celovite kakovosti zdravstvene
obravnave in je zato vodenje bolnišnice
usmerila tudi v kakovost. S pomočjo njene
vizije je bolnišnica pridobila certifikate, s
katerimi dokazuje, da dela po standardih,
ki zagotavljajo varno obravnavo pacienta.

Vsakemu je znala prisluhniti, reševala je
težave posameznikov in težave, ki so nastale
kot posledica številnih zunanjih dejavnikov.
Z ljudmi je vzpostavila in vzdrževala dobre
medosebne odnose. Dajala je pobude za
različne projekte in zaposlene navduševala
nad uvajanjem pozitivnih sprememb, s
katerimi smo med slovenskimi bolnišnicami orali ledino na več področjih. Čeprav je
bila na marsikaterem področju neizprosna

Veliko svoje energije in dela je vložila v
obnovo bolnišnice, nabavo opreme in
energetsko sanacijo, zelo se je trudila za
preselitev internega oddelka v primerne
prostore, njen zadnji veliki projekt pa je
gotovo gradnja urgentnega centra, v okviru
katere je spodbujala zasnovo skupne intenzivne terapije.

Zelo aktivna je bila tudi na področju druženja zaposlenih v prostem času in je z
velikim uspehom organizirala športne igre
slovenskih bolnišnic, podpirala športno in
kulturno dejavnost zaposlenih v bolnišnici.
V svoji predanosti bolnišnici ni nikoli štela
delovnih ur, kar je motiviralo tudi ostale
sodelavce, da so delali več in bolje in čeprav
jo bomo pogrešali, ji privoščimo, da nekoliko
umiri svoje življenje in se posveti sebi in
tistim, ki jih ima najraje. Ker je večkrat povedala, da najboljšo kavo pripravljajo v Štorklji,
upamo, da jo bomo še veliko srečevali.
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kultura organizacije
Tatjana Pavlin , Mira Retelj, mag. Ljubinka Počrvina

Pot do odlične zdravstvene prakse
v Splošni bolnišnici Novo mesto
Povzetek
V Splošni bolnišnici Novo mesto
si prizadevamo zagotavljati varno
obravnavo pacientov in varno
okolje bivanja vseh udeležencev
v procesu zdravljenja. Ključno za
doseganje slednjega je zavedanje
vsakega zaposlenega, da je kakovost
in varnost pacientov odgovornost
vsakega posameznika in celotnega
tima. S številnimi aktivnostmi si
prizadevamo prenesti izboljšave in
primere dobre prakse na čim več
zaposlenih na različne načine, tudi z
obiski članov vodstva in Komisije za
kakovost in varnost pacientov po posameznih enotah bolnišnice. Že več
let izvajamo ankete o zadovoljstvu
zaposlenih, ki nam dajejo odgovore
na vprašanja o kakovosti in inovativnosti ter sistemih, leta 2014 pa smo
dodatno uvedli elektronsko anketo
za zaposlene, s katero smo želeli
bolj poglobljeno preveriti zavedanje
zaposlenih o procesih in delovanju
bolnišnice na področju kakovosti in
varnosti. Istočasno smo zaposlene v
anketi povabili, da izpostavijo pereče
probleme, svoje predloge izboljšav
ali samo mnenje. V letošnjem letu
smo anketo ponovili in na osnovi
pridobljenih podatkov bomo
spreminjali in zboljševali procese ter
nadaljevali našo pot k odličnosti, ki
temelji na besedah starega latinskega reka:«Cito,tuto et iucunde« hitro,
varno in prijetno. Tako namreč naj bi
bil obravnavan vsak pacient.

UVOD
Splošna bolnišnica Novo mesto ima že
dolgo zgodovino obstoja (1894), saj smo
v lanskem letu praznovali 120 let obstoja.
Zaposleni so se v vsem tem času trudili
zagotavljati razmeram in času primerno
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Slika 1: Vrednote SB Novo mesto
kakovost in varnost obravnave pacientov.
Za prelomnico na področju kakovosti v naši
bolnišnici lahko štejemo leto 1997/98, ko
se je Splošna bolnišnica Novo mesto (v
nadaljevanju SB Nm) vključila v projekt
celovitega zagotavljanja kakovosti (TQM).
Politika kakovosti je strateška usmeritev
in sestavni del politike SB Novo mesto.
Ustvarjamo odnose za usklajeno in timsko
delo, pri čemer je kakovost rezultat strokovnega in vestnega dela. Za spremembe,
ki so potrebne za izboljševanje kakovosti in
varnosti je pomembna predvsem kultura
bolnišnice, ki jo predstavljajo vrednote,
odnosi, zaznavanje, usposobljenost in
vzorci obnašanja.
Ključno za zagotavljanje kakovosti so
merljivi kazalniki, ki jih je Ministrstvo za
zdravje (v nadaljevanju MZ) kot obvezne
uvedlo v letu 2006 (Robida, 2006). V istem
letu (26.01.2006) je bila v SB Novo mesto
ustanovljena Komisija za kakovost in

varnost pacientov (v nadaljevanju KKVP).
Kronologija razvoja komisije v enem desetletju je v znatni meri vplivala na razvoj
in zagotavljanje varnosti pacientov. Kot
navaja Evropsko poročilo Komisije Svetu
(2014) je pojem varnosti pacienta, kot
ožji pojem splošne kakovosti zdravstvene
oskrbe, glavni temelj vsakega visokokakovostnega sistema zdravstvenega varstva.

kultura organizacije
Komisija za kakovost
in varnost pacientov v
sistemu kakovosti
Komisija za kakovost in varnost pacientov je zadolžena za izvajanje nalog, ki jih
določa Odbor za kakovost, nacionalne
usmeritve za razvoj kakovosti, nacionalna
strategija s področja kakovosti in varnosti
ter strokovna telesa.
Naloge, pooblastila in pristojnosti Komisije
za kakovost in varnost pacientov so
naslednje:
• pregleduje in analizira poročila
posameznih oddelkov,
• pregleduje in analizira poročila
ostalih strokovnih komisij in odborov
v SB Nm
• svetuje oddelkom glede izboljševanja
kakovosti,
• predlaga ukrepe za izboljšave
Odboru za kakovost,
• spremlja izvedbo ukrepov,
• pripravi navodila za:

»» morbiditetne in mortalitetne
konference (MMK)
»» varnostne vizite
»» pogovore o varnosti
»» za spremljanje popisov bolezni
glede na nedokončanost,
popolnost in pomanjkljivost
»» vzpostavi in nadzoruje vodenje
registrov za:
1. varnostne zaplete
2. morbiditetne in mortalitetne
konference (število, lokacija,
obravnavana tema)
3. notranje nadzore
4. klinične poti
• poročanja komisiji za kakovost pri
razvoju sistema politike poročanja o
varnosti pacientov
Na osnovi poročila KKVP (2013, 2014, 1/6
2015) Odboru za kakovost ugotavljamo,
da smo napredovali pri razvoju sistema
politike poročanja o varnosti pacientov v
procesu zdravljenja in naredili pomemben

korak k nadaljnji krepitvi vpliva in vlogi
pacientov.
Osnovna orodja, katera smo uporabljali
pri implementiranju kulture varnosti med
zaposlenimi so temeljila na:
• izobraževanju in usposabljanju
zdravstvenih delavcev na delovnem
mestu
• vzpostavljanju sistema poročanja
o varnosti pacientov in varnostnih
zapletih
• izmenjavi znanja, izkušenj in dobre
prakse med zaposlenimi v bolnišnici
oziroma med zdravstvenimi zavodi
Na spletni strani bolnišnice in oglasnih
panojih imamo obvestila oziroma vabila
pacientom in njihovim svojcem za koristne
predloge izboljšav pa tudi eventualne
kritike. Spodbujamo kulturo poročanja o
zapletih oziroma odklonih v procesu obravnave bolnikov, spremljamo zadovoljstvo
bolnikov z anketami ter analizo pohval
in pritožb. KKVP tudi koordinira izvajanje
preventivnih in korektivnih ukrepov, ki
so posredno ali neposredno vezani na
izvajanje rednih strokovnih nadzorov ter
notranjih in zunanjih presoj. Pri vsem delu
si KKVP prizadeva izboljšati komunikacijo
in prenos informacij, kar je ključnega
pomena za doseganje kakovostne celostne
obravnave pacienta. Delovanje KKVP je
osredotočeno na vlogo pacienta ter k
stalnemu izboljševanju procesov in dvigu
znanja in kulture zaposlenih.

Sodelovanje strokovnih
komisij – možnosti
izboljšav pri prenosu
informacij

Slika 2: Celostna obravnava pacienta

KKVP si prizadeva za stalno sodelovanje
vseh zaposlenih, kar poskušamo doseči z
rednim sestanki komisije (vsaj 10x letno),
na katere redno vabimo predsednice vseh
strokovnih komisij in odborov v SB Novo
mesto. Izredno vabimo ostale ključne
zaposlene za določeno področje, ki ga
želimo izboljšati. Informiranje zaposlenih
s področja kakovosti poteka tako ustno kot
pisno, pri čemer zagotavljamo vse smeri
prenosa informacij (vertikalno, horizontalno): obiskih članov komisije po oddelkih/
odsekih, redna točka dnevnega reda na
sestanku strokovnega sveta in kolegija
zdravstvene nege, z zapisniki komisije na
internem portalu, objave v internem glasilu
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Slika 3: Organigram strokovnih komisij v SB Novo mesto

Leto

Dojemanje kakovosti in varnosti pacientov

2015

Skrb za preprečevanje napak.

2015

Izvajanje zdravstvene dejavnosti v okviru sprejetih zdravstvenih in
tehničnih normativov z občutkom do sočloveka .

2015

Pod kakovost in varnost v zdravstvu si predstavljam predvsem zadovoljnega, dobro oskrbljenega pacienta in hkrati zaposlenega, ki mu
je to nudil.

2015

Visok nivo strokovnosti, ažurnost, minimalne čakalne dobe, prijazen
in spoštljiv odnos do pacientov in osebja, empatija, zagotavljanje
varnosti za paciente in osebje .

2015

Varno osebje in varni pacienti.

2015

Pot k uspehu.

2014

Varen proces zdravljenja, klinične poti.

2014

Urejene in zapisane procese, kjer so naloge in odgovornosti jasno
definirane.

2014

Da ima zaposleni dovolj časa, opreme in znanja, da opravi svoj posel
strokovno in varno.
Tabela 1: Mnenja zaposlenih o kakovosti in varnosti pacientov

»VIZITA«. KKVP stalno poziva zaposlene, da
opozarjajo na možnosti izboljšav in težave
pri svojemu delu, lahko tudi anonimno.
Skupaj z vodstvom bolnišnice oblikujemo
ukrepe za reševanje aktualne problematike. KKVP ima v letnem načrtu svojega
dela točko namenjeno izobraževanju in
usposabljanju zaposlenih s področja poročanja o varnostnih zapletih ter pogovorov
o varnosti in varnostnih vizit.
Cilji KKVP izhajajo iz predlagane strategije
bolnišnice (2015-2020) in Nacionalne
strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu
(2010-2015). KKVP si kot krovna komisija v
sodelovanju z vodstvom in Odborom za
kakovost v prvi vrsti prizadeva za doseganje
realizacije zastavljenih načrtov. Zato smo
uvedli lastne kazalnike kakovosti, ki jih
redno spremljamo: prisotnost članov na
sestankih KKVP, število realiziranih sestankov na leto ter realizacija sklepov, katerih
je nosilec KKVP. Na podlagi predhodnih
izkušenj ugotavljamo, da je stalni razvoj
in napredek mogoč samo s spremljanjem
internih kazalnikov. Tako dopolnjujemo že
obstoječe klinične poti s kazalniki oziroma
spremljamo interne kazalnike kakovosti po
posameznih oddelkih/odsekih in organizacijskih predpisih ter spodbujamo uvajanje
novih.
Slika 4: Zadovoljstvo zaposlenih
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Z anketo smo zaznali potrebo po še večjem
informiranju zaposlenih o sistemu kakovosti v SB Novo mesto in možnost nadaljnjih
izboljšav. Zato smo v letošnjem letu predlagali imenovanje koordinatorjev kakovosti
na posameznih oddelkih/odsekih.

Zaposleni v luči dojemanja
kakovosti in varnosti
pacientov
Ključni izzivi na področju kakovosti in
varnosti so zadovoljstvo uporabnikov ter
motivirani zaposleni. V SB Novo mesto to
poskušamo doseči na več načinov. V prvi
vrsti s stalnim preverjanjem zadovoljstva
uporabnikov, zadovoljstva zaposlenih ter
ostalih deležnikov v sistemu zdravstvenega varstva. Sistem vodenja kakovosti
zagotavlja bolnišnici ugled, spoštovanje
uporabnikov ter primeren status v strokovnem in širšem družbenem okolju. Na
podlagi ankete Merjenja organizacijske
klime SiOK si prizadevamo še izboljšati
rezultate z različnimi aktivnostmi, kot so
interna izobraževanja in delavnice s področja komunikacije, s projektom Ohranimo
svoje zdravje, obiski vodstva bolnišnice
in članov KKVP po oddelkih in odsekih, z
izobraževanjem, usposabljanjem in vključevanjem zaposlenih na vseh strateških
področij delovanja bolnišnice.
Neposredni izvajalci so ključni za uspeh
izboljševanja kakovosti. Zavzeti in motivirani zaposleni ustvarjajo zadovoljne
paciente in prenašajo pozitivno klimo tudi
v širše okolje. Zato morajo vsi udeleženci v
zdravstvenem varstvu tesno in trajno sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju
sistema kakovosti in varnosti pacientov.

priložene razpredelnice vidimo nekatere
izjave, kaj si zaposleni predstavljajo pod
pojmom kakovost in varnost v zdravstvu.
Anketiranci so podali tudi konkretne
predloge izboljšav na različnih področjih
s poudarkom na ustreznem izobraževanju ter izboljšanju komunikacije. Tega se
močno zaveda tudi vodstvo bolnišnice, ki
je vpeljalo številna redna interna izobraževanja z namenom izboljšati obravnavo in
vlogo pacientov ter dobro počutje zaposlenih. Anketiranci so tudi izpostavili potrebo
po okrepitvi kadra in enotnimi strokovnimi
standardi na nacionalnem nivoju.

Zaključek
Zavzetost in odgovornost vodstva bolnišnice je ključnega pomena za izboljšanje
kulture varnosti pacientov in kakovosti
procesov. Tako je ključni del strategije
bolnišnice zagotavljanje varnosti in kakovosti pacientov. Predpogoj za dosego ciljev
je usposabljanje vodstva in zaposlenih
o metodah in orodjih za izboljševanje
varnosti pacientov, kulture učenja in sporočanja dogodkov.
Na podlagi lastnih izkušenj in rezultatov
anket ter usmeritev MZ in usmeritev
Evropske komisije si prizadevamo za večjo
osveščenost pacientov na področju kakovosti in varnosti, za povečanje kulture
varnosti pacientov z izobraževanjem in
usposabljanjem zdravstvenih delavcev, s
spodbujanjem zdravstvenih delavcev, da
se učijo iz napak v okolju, ki ne temelji na
obtoževanju.

Na podlagi vseh ugotovitev se je izkazalo,
da bi bil primernejši naziv Komisija za kakovost in varnost pacientov in zaposlenih
- KKVPiZ.
SB Novo mesto je prehodila že dolgo pot
do odlične zdravstvene prakse. Zavedamo
se, da ta pot ne bo nikoli končana. Želimo
pa se čim bolj približati cilju, zajetem
v starem latinskem reku »Cito, tuto, et
iucunde« hitro, varno in prijetno. Tako
namreč naj bi bil obravnavan vsak pacient.
Literatura in viri
• Evropska Komisija (2014). Poročilo Komisije
Svetu (COM(2014)371 final.).
• Evropska Komisija: Bruselj, junij 2014. Dostop,
September,27,2015  
• http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/
ec_2ndreport_ps_implementation_sl.pdf
• Kiauta, M., Poldrugovac, M., Rems, M., Robida,
A., Simčič, B. (2010). Nacionalne strategije
kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010-2015).
Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.
• Sporočilo Komisije Evropskemu Parlamentu
in Svetu (COM(2008) 836 konč.). Evropska
Komisija: Bruselj, December 2008.  Dostop,
September, 27, 2015
• http://ec.europa.eu/health/ph_systems/docs/
patient_com2008_sl.pdf
• Robida, A. (2006).  Uvajanje izboljševanja
kakovosti v bolnišnice. Ministrstvo za zdravje.
• Robida, A. (2013) Napake pri zdravstveni
obravnavi pacientov: sistematična analiza
globljih vzrokov napak in njihovo preprečevanje.
Priročnik: Root cause analysis RCA. Center za
izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene
oskrbe.
• Simčič, B., Poldrugovac, M. (2011). Vodenje
kakovosti v slovenskih bolnišnicah: ugotovitve
na podlagi letnih poročil bolnišnic za leto 2011
na področju kakovosti in varnosti. Ljubljana:
Ministrstvo za zdravje, Sektor za kakovost in
varnost sistema zdravstvenega varstva, 2011.

V sklopu navedenega smo v bolnišnici
uvedli interno anketo, s katero smo želeli
pridobiti mnenje in dojemanje zaposlenih o kakovosti in varnosti pacientov ter
predloge izboljšav od zaposlenih. Začeli
smo v letu 2014 in jo v letu 2015 ponovili.
Odziv zaposlenih je bil letu 2015 večji in
sicer približno 14% stalno zaposlenih se
je ankete poslužilo (v letu 2014 približno
11%). Iz odgovorov smo razbrali večje
zavedanje zaposlenih o lastni odgovornosti
za kakovost in varnost ter potrebi po večji
motivaciji in vključenost v razvoj in trajno
zagotavljanje kakovosti in varnosti. Iz
Prispevek je bil predstavljen na 24. letni konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, 12. in 13. novembra 2015 v Portorožu
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mednarodni dnevi
Darja Glavan

21. september - svetovni
dan Alzheimerjeve bolezni
Alzheimerjeva bolezen je degenerativna bolezen, ki pri
človeku povzroča postopen upad umskih sposobnosti in
za katero zboli od pet do deset odstotkov ljudi, starejših
od 65 let, s starostjo pa se ta odstotek močno poveča. To
je najpogostejša oblika demence - predstavlja več kot 65
odstotkov demenc in je predvsem bolezen starejših, le 10
odstotkov bolnikov je ob prvih bolezenskih znakih mlajših
od 65 let. Med 80 in 90 let starimi ljudmi se jih z demenco
bori od 20 do 45 odstotkov.

Svetovno združenje za Alzheimerjevo bolezen
je za leto 2015 izbralo geslo Remember me Spomni se me. Namen združenja je ozaveščati
in seznanjati ljudi po vsem svetu o bolezni ter
prepoznavanju simptomov, hkrati pa opomniti, da ne smemo pozabiti na ljudi, ki s to
boleznijo živijo v naši okolici. Poudarjajo tudi,
da je demenca globalni problem. Na svetu je
več kot 44 milijonov obolelih za demenco, v
Sloveniji pa za posledicami bolezni trpi več
kot 32.000 pacientov. V Evropi ima to bolezen
skoraj pet milijonov ljudi. Pričakujejo, da
bo do leta 2030 ta številka zrasla na osem
milijonov in do leta 2050 na okoli 12 milijonov pacientov, na svetovni ravni pa na 115
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milijonov (povzeto po: http://www.alz.co.uk/
world-alzheimers-month).
V počastitev 25. jubilejne konference
Alzheimer Europe, ki je bila letos v
Cankarjevem domu v Ljubljani od 2. do 4.
septembra (organizatorja konference sta
bili Alzheimer Europe (AE) in Spominčica –
Alzheimer Slovenija), je društvo Spominčica
izdalo priložnostni žig, ki je na voljo na filatelističnem okencu Centralne pošte Slovenije
na Slovenski cesti 32 v Ljubljani.
Izdali so tudi poštne znamke za tujino in
Slovenijo ter razglednice v angleškem in
slovenskem jeziku.

http://www.spomincica.si/?page_id=3106
Na nevrološkem oddelku smo ta dan obeležili
s stojnico v veznem hodniku, kjer smo imeli za
obiskovalce precej informativnega materiala.
Pri promocijskih aktivnostih so sodelovali
dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole
Novo mesto s plakatom in ga. Mojca Kovač
iz farmacevtskega podjetja Krka, d.d. Novo
mesto, s promocijskim materialom.

stroka - izobraževanje
Karmen Janežič

Odgovornost, varnost in medpoklicno
sodelovanje v zdravstvenem timu
22. septembra 2015 je
na Brezovici pri Ljubljani
potekal posvet, ki ga je
organizirala Zbornica –
Zveza o aktualnih dogodkih
v slovenskem zdravstvu.
Udeležile smo se ga tudi
predstavnice našega zavoda
Darinka Hrovat, Bernarda
Hrovat in Karmen Janežič.
Program predavanj je bil zelo zanimiv,
saj so bili predstavljeni vsi vidiki odgovornosti tako v zdravstveni in babiški
negi kot v medicini. Vsi predavatelji
so poudarili pomen medpoklicnega
sodelovanja v timu, ki v zadnjem času
v nekaterih pogledih precej peša.
Na posvetu nam je najprej predavala dr.
Danica Železnik, ki je predstavila poklicne
aktivnosti in kompetence ter strokovni
vidik odgovornosti v zdravstveni negi.
Nabor aktivnosti in kompetenc je pojem,
ki pomeni znanje, spretnosti, način razmišljanja, vrednote, ki jih nekdo živi, dodan je
tudi koncept prenosa na ostale sodelavce,
dodana zmožnost za uporabo tega znanja,
veščin, osebnih in socialnih značilnosti
posameznika. Kompetence so izdelane po
evropski direktivi, to pomeni, da omogočajo prost pretok delovne sile po državah
EU. Gradijo se iz izobraževalnih procesov
ter zagotavljajo jasno sliko vloge in odgovornosti medicinske sestre. Vplivajo na
proces zagotavljanja zaščite in varnosti, saj
medicinska sestra pri opravljanju svojega
dela prevzema etično, moralno, kazensko
in materialno odgovornost.
Pravnik Zbornice – Zveze g. Vojnovič nam
je predstavil pravni vidik odgovornosti v
zdravstveni negi, ki je vezana na navodilo
zdravnika in na avtonomnost na strokovnem področju zdravstvene in babiške
nege. Medicinska sestra ne sme presegati

svojih kompetenc, a je dolžna opozoriti
zdravnika ali svojega nadrejenega na
napako ali nepravilnosti.

problemov, dokler so ti še majhni in na
koncu uporabo nepravilnih postopkov
reševanje problemov.

Socialni vidik odgovornosti v zdravstveni
negi nam je predstavila dr. Majda Pahor,
ki je zelo poudarila timsko sodelovanje.
Indikatorji timskega sodelovanja so skupni
cilji, vizija, medsebojno poznavanje, zaupanje in v prvi vrsti spoštovanje. Veliko vlogo
pri dobrem timskem sodelovanju gotovo
pomeni podpora vodstva in formalizacija
timskega dela. Najbolj pogosti problemi,
ki nam kvarijo timsko delo, so neznanje,
nezaupanje, neenakosti, nereflektivnost,
nenazadnje moramo imeti opredeljene
vsebine in način dela. Odgovornost za sodelovanje nosimo vsi člani tima. Predvsem
pa mi je ostala v spominu misel I. Kanta:
«Delaj tako, da bo tvoje ravnanje lahko
postalo splošni zakon.«

»V zdravstvu bi morala biti na prvem
mestu varnost pacientov,« je posebej poudaril prof. Andrej Robida, ki se že več kot
deset let ukvarja s kakovostjo in varnostjo
pacientov in ima s tega področja veliko
mednarodnih izkušenj. Ljudje smo in
vsak od nas se lahko zmoti, nehote, se pa
zgodi. Pri nas je žal zatajil sistem, kajti ne
znamo prav uporabiti storjenih napak, ki bi
nas morale pripeljati do izboljšav, ampak
še vedno nekoga, ki pove, da je napako
storil, kaznujemo. V tujini storjene napake
sicer popravijo, v kolikor je to možno in
na podlagi tega naredijo načrt, da se
ne bi ponovile. Pri nas bi najprej morali
spremeniti kulturo varnosti, kajti ob taki
politiki sporočanja napak in kaznovanja
se storjene napake večkrat zamolčijo, zato
jih ne moremo odpravljati.

Etični vidik odgovornosti je zelo obširen
pojem, o katerem bi lahko govorili v nedogled. Na kratko pa je pomembno, da
medicinska sestra najprej ostane človek, ki
se zna pogovarjati, ki zna poslušati, saj je
to osnovna stvar, ki jo pacient od nas pričakuje. Lahko smo najboljši strokovnjaki za
nek poseg, pa lahko delujemo popolnoma
neetično do pacienta, če mu nismo namenili pogleda, prijazne besede, ampak le
rutinsko izvedli poseg. Vzpostaviti moramo
vzajemno spoštovanje. To pomeni, če mi
spoštujemo pacienta in njegovo osebnost,
bo tudi pacient spoštoval nas. Prav je, da v
timu dajemo pobude in ne sledimo slepo,
poslušno, danim navodilom, poslušnost je
namreč etično sporna drža.

Vse preveč je dejavnikov tveganja, ki sta jih
predstavili pooblaščenki za varnost v UKC
Ljubljana ga. Jelka Mlakar in prim. Dušica
Pleterski. Teh dejavnikov žal ne moremo
povsem odstraniti, lahko pa jih zmanjšamo in ponovno je tu kultura varnosti,
za katero smo odgovorni vsi zaposleni v
timu: medicinske sestre, zdravniki, fizioterapevti, čistilke… in nenazadnje vodstvo.
Če bomo kulturo varnosti izboljšali, bomo
gotovo zmanjšali tudi število napak in s
tem povečali kakovostno oskrbo naših
uporabnikov – pacientov, kar nam je
zagotovo prioritetna naloga.

Spoznali smo tudi delo krizne komunikatorke v zdravstvu, ki se zadnje čase zelo
veliko ukvarja s kriznimi situacijami v zdravstvu. Ugotavlja, da še vedno ne znamo
prav in dobro komunicirati in da ravno
zaradi slabe komunikacije največkrat pride
do kriznih situacij. Problem v slovenskem
zdravstvu vidi tudi v neustrezni izobraženosti oz. usposobljenosti vodilnih kadrov
bolnišnic, nepripravljenosti reševanja
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stroka - izobraževanje
Marta Blažič

Medicinske sestre brez meja
Opatijo se pogosto omenja
kot biser Jadrana. Mesto
je umeščeno pod vznožje
planote Učka in je od
slovensko-hrvaške meje
oddaljeno pol ure vožnje.
S svojimi klimatskimi
karakteristikami, prekrasno
arhitekturo, hoteli,
prekrasnimi parki in
sprehajališči je mesto, kjer je
možen oddih skozi celo leto.
Naselje Opatija se je razvilo v sredini 15.
stoletja. Prebivalci so se preživljali s pomorstvom, poljedelstvom in ribištvom. Prve čare
Opatije je opazil reški patricij Iginio Scarpa in
dal zgraditi leta 1844 vilo, ki jo je poimenoval
po svoji pokojni ženi in to pomeni začetek
turizma.
Skokovit razvoj turizma beležijo v obdobju
vladanja Avstro-Ogrske, ki ji je pripadala tudi
Hrvaška. Opatija se je začela spreminjati v turistično mesto. Železniška povezava, gradnja
hotelov, klimatsko zdravilišče, sprehajalne
poti so dale mestu popolnoma novo podobo
in najperspektivnejšo turistično destinacijo,
ki se je ohranila vse do danes.
Danes mesto ponuja številne hotele, ki imajo
zgodovinsko vrednost, hotele, ki so bili zgrajeni po II. svetovni vojni in kongresne centre.
Kongresni centri in številni hoteli omogočajo
obiskovalcem možnost izobraževanja in
oddih.
Hrvaška zveza medicinskih sester je od
9.10.2015 do 11.10.2015 organizirala mednarodni kongres z naslovom Sestrinstvo
bez granice. Na kongresu so sodelovala vsa
njihova strokovna društva in veliko zunanjih
predavateljev. Častna gostja kongresa sta
bila predsednica ICN-ja ga. Judith Shanian
in član ICN-ja mag. Peter Požun. Udeležba na
kongresu je bila tudi z drugih držav. Poleg
domačih aktivnih udeležencev so bili tuji
predavatelji iz Irske, Anglije, Nizozemske,
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To je bil največji hrvaški kongres medicinskih
sester do sedaj. S prihodom predsednice
ICN-ja so organizatorji kongresa želeli dati
možnost reševanju problemov, s katerimi
se srečujejo medicinske sestre na Hrvaškem.
Zavedajo se, da so v evropski uniji in morajo
slediti profesiji v tujini in se jim čim bolj približati. Otvoritev kongresa z vsemi pozdravnimi
govori uglednih gostov iz politike in častnih
članov kongresa so zaključili z modno revijo.

sva se udeležili predavanj na temo vodenja
in mentorstva na področju zdravstvene
nege. Predavatelji so bili s Hrvaške in tujine.
Veliko je bilo povedanega o sami profesiji, o
komunikaciji, o motivaciji, o možnostih sodelovanja na evropskih projektih, v raziskavah s
področja zdravstvene nege, izobraževanju o
vodenju in vlogi vodilnih medicinskih sester, o
dokumentaciji zdravstvene nege v elektronski
obliki brez predhodne papirne podpore. Teme
so se prepletale med problemi in rešitvami,
s katerimi se srečujejo tako hrvaške kolegice
kot tujina. Pomanjkanje medicinskih sester na
Hrvaškem je podobno kot v Sloveniji glede na
podatke v državah evropske unije. S Hrvaške
odhajajo medicinske sestre s kvalitetnimi
znanji in se zaposlijo v tujini. Na leto odide
približno 400 medicinskih sester, novega
zaposlovanja ni, enako kot pri nas.

Kongres se je nadaljeval in bil organiziran
po sklopih, zato so vzporedno potekala predavanja iz različnih področij. Z mag. Rešetič

Ali se vodje rodijo ali se ustvarijo tekom zaposlitve, se vse pogosteje sprašujemo. Ugotavlja
se, da niso dovolj samo izkušnje iz prakse, da

Avstrije, Slovenije, BIH, Črne gore. Slovenskih
predavateljev je bilo največ, med njimi sva z
aktivno udeležbo zastopali našo bolnišnico
tudi mag. Rešetič in jaz.

Jožica Rešetič

Modna revija delovnih oblek v ZN

Marta Blažič

stroka - izobraževanje
Metka Miklič
postaneš vodilna oseba. Danes je področje
vodenja sestavljeno iz več področij, zato bi
morala imeti medicinska sestra, ki je vodja,
dodatna znanja, ki jih lahko pridobi samo z
izobraževanjem. Tak koncept o vodenju je
predstavil predavatelj iz Irske.
V tem sklopu je bila kot zadnja predavateljica mag. Rešetič. Nihče se ni dotaknil
pomembnosti socialnega vidika odsotnosti z
dela. Edina je bila deležna dodatnega aplavza
med samo predstavitvijo, saj se je marsikateri
slušatelj videl v predstavljeni problematiki
glede odsotnosti z dela medicinskih sester.
Poleg problemov je zelo lepo predstavila tudi
rešitve, ki jih v naši bolnišnici že izpeljujemo in
kaj še načrtujemo za zmanjšanje odsotnosti
z dela medicinskih sester.
V nadaljevanju so vzporedno potekala predavanja strokovnih društev. V okviru Društva
oftalmoloških medicinskih sester in tehnikov
sem z aktivno udeležbo sodelovala tudi jaz. V
predavanju z naslovom Zaščita oči pri pacientu v splošni anesteziji sem predstavila, kako
pomembne so oči tudi takrat, ko je pacient v
obravnavi zaradi drugih težav. S preventivno
zaščito pri pacientu preprečimo nastanek
zapletov, ki bi lahko nastali. Naše oči so okno
v svet, zato človek največ informacij dobi z
vidom. Vse premalo pa se zavedamo, kako
pomembno je, da pacienta obravnavamo
celostno.
Program je bil natrpan in kljub vikendu je
bila številna udeležba. Udeležencem je bila
prikazana celostna obravnava pacienta in
vloga medicinske sestre na vseh področjih
našega dela. Z mag. Rešetič sva se predavanj z
veseljem udeležili in niti malo nisva razmišljali,
da so to dnevi, prosti dela. Ugotovili sva, da
so na področju dokumentiranja zdravstvene
nege sosedje krepko pred nami, saj imajo
dokumentacijo elektronsko podprto, za kar si
mi že več let zelo prizadevamo. Nekaj malega
časa je ostalo tudi za izmenjavo izkušenj in
druženje. S pridom sva izkoristili ta čas za
druženje in povabili predavatelje na Dneve
Marije Tomšič. Morda se bodo odzvali in bo
tudi naše srečanje postalo mednarodno, saj
za medicinske sestre ni meja.
Viri:
• http://wiki.potnik.si/Opatija,  http://www.hums.
hr/novi/index.php?option=com_content&view
=article&id=338:izvjee-meunarodnog-vijeamedicinskih-sestara&catid=4:obavijesti,

Se obetajo spremembe
na področju paliativne
oskrbe?
9. in 10. oktobra 2015 je v Ljubljani potekal slovenski kongres
paliativne oskrbe s podnaslovom »V luči dostojanstva življenja.«
Problem življenjskega obdobja, kjer je potreben drugačen pristop v
zdravljenju, kot smo ga vajeni po »šolski medicini,« prisotnost smrti,
nas plaši, smo negotovi v svojem pristopu in dejavnostih. Vzrok za
tako stanje je tabu smrti, zanikanje duhovnosti in praktično v času
šolanja nikakršnih znanj, kako zdravljenje nadaljevati, ko postane
bolezen neozdravljiva in se življenje zaključuje.
Akademik prof. dr. Janez Milčinski nas v
Medicinski etiki in deontologiji (DDU Univerzum,
1982, Ljubljana) takole opozarja:
»Naj mi bo ob postelji, kadar bo z menoj tako
daleč, zdravnik - pravi zdravnik - ki bo vedel in
znal, kdaj in kako mi bo pomagal pri umiranju!«
Zelo določeno: ne »pomagal umreti,« marveč
»pomagal, ko bom umiral.« Vest pa se nam
zgane, če pomislimo na zdravnika tekmovalca,
ki v boju s smrtjo pozabi na pacienta, pozabi, da
gre tekma za pacientovo zdravje, ne pa za golo
formalno življenje, za rekordni čas njegovega
srčnega utripa in dihanja. In vendar je ravnanje
tega drugega zdravnika formalno neoporečno,
formalno do pičice v skladu z načelom brezpogojne ohranitve življenja. Lahko pa bi se vprašali,
ali pomenita besedi »ohranitev« in »spoštovanje« življenja isto. Zdi se nam, da »spoštovanje
življenja« zajame in rešuje vsa tista vprašanja,
ki so nam vzbujala skrb; pomeni obenem tudi
»spoštovanje smrti.«
Glede na podatke Statističnega urada republike
Slovenije in Nacionalnega inštituta za javno
zdravje letno v Sloveniji umre okoli 19 000 ljudi,
od tega velik del zaradi kroničnih in neozdravljivih bolezni, kot so npr. kardiovaskularne bolezni
(39%), rak (31%), pljučne bolezni (7%) in druge.
Nekaj več kot polovica bolnikov umre v zdravstvenih ustanovah, ostali doma ali v domovih
za starostnike. (M. Ebert Moltara)
Razvoj današnje paliativne medicine se je pričel
že pred desetletji. Mreža paliativne oskrbe v
sosednjih deželah je že dobro razvita. Zakaj pri
nas zastoj?

Paliativna medicina je razvijajoča se veja medicine,
ki je usmerjena na celostno vodenje pacienta v
času njegove bolezni. Paliativna oskrba priznava
življenje in umiranje kot naraven proces; ne pospešuje smrti, niti je ne zavlačuje; njen glavni cilj je
doseganje čim večje kakovosti življenja pacienta.
Poleg lajšanja simptomov bolezni upošteva tudi
pacientovo duševno in duhovno doživljanje. Ves
čas obravnave pacienta se svojce aktivno vključuje
v oskrbo. Tako nimajo občutka, da so izgubili
bližnjega, pa niso mogli storiti ničesar. Namesto o
paliativni medicini ali oskrbi danes bolj govorimo
o paliativnem pristopu, s čimer želimo označiti
drugačen način razmišljanja (M. Lapuh).
V Sloveniji je bil leta 2010 sprejet Državni
program paliativne oskrbe in Akcijski načrt za
njegovo izvajanje. V osnovi naj bi šlo za dvostopenjsko organizacijo. Na osnovnem nivoju
paliativne oskrbe delujejo osebni zdravnik
s patronažno medicinsko sestro, zdravnik z
negovalnim osebjem v DSO ter zdravniki vseh
specialnosti, ki obravnavajo neozdravljivo bolne
v bolnišnicah. Na specialističnem nivoju paliativne oskrbe pa so organizirani oddelki za akutno
obravnavo paliativne oskrbe v bolnišnicah in
mobilne enote.
Ključni sodelavci tima so zdravniki, medicinske
in patronažne medicinske sestre, farmacevti, fizioterapevti, socialni delavci, psihologi, duhovni
spremljevalci, negovalci na domu, prostovoljci
hospica.
Paliativna medicina predstavlja eno izmed bazičnih vej medicine, katere osnove naj bi poznal
vsak zdravnik in bi zato morala biti vključena
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že v dodiplomski študij medicine kot obvezni
predmet. Tudi izobraževanje preostalega zdravstvenega kadra ni ustrezno urejeno in usklajeno
potrebam.
Vrzel v potrebah po izobraževanju s področja
paliativne oskrbe zato trenutno delno zapolnjuje Slovensko združenje paliativne medicine
(www.szpm.si) z izvajanjem 50-urnih dodatnih
znanj s področja paliativne oskrbe »Korak za
korakom«, kjer udeleženci pridobijo osnovna
znanja. Specialna znanja s področja paliativne
oskrbe za zdravnike v tem trenutku ni mogoče
pridobiti znotraj Slovenije, temveč so potrebna
izpopolnjevanja v tujini. Z namenom pridobivanja specialnih znanj za posamezne strokovne
skupine v Sloveniji je bil v letu 2013 v okviru
Mariborske univerze ustanovljen Inštitut za
paliativno medicino in oskrbo. (M. Ebert Moltara)
Šola »Korak za korakom« je organizirana na
način, da jo lahko obiskujejo zdravstveni in
nezdravstveni delavci različnih strok. Šolanje je
primerno za zdravnike vseh specializacij, v katerih
se zdravniki srečujejo z neozdravljivo bolnimi.
Razen za zdravnike je program podiplomskega
izobraževanja primeren tudi za srednje in diplomirane medicinske sestre in zdravstvene tehnike
ter za zdravstvene sodelavce, socialne delavce,
psihologe, duhovne spremljevalce, farmacevte,
fizioterapevte itn.
Slušatelji se seznanijo s filozofijo paliativnega
pristopa, prepoznavanjem simptomov napredovale bolezni in njihovim obvladovanjem,
celostnim vodenjem pacienta, prepoznavanjem
psiholoških in socialnih vidikov napredovale
bolezni, komunikacijskimi veščinami za vodenje
pogovorov s pacientovimi bližnjimi ter etičnimi
in pravnimi vidiki. Med šolanjem je razen
teoretičnih osnov paliativne oskrbe tudi veliko
praktičnega dela, branja knjig. Slednje je domača
obveznost. So skrbno izbrane in prikazujejo
različne nivoje in zorne kote paliativne oskrbe
na »neznanstven način« iz zornega kota laikov,
ki se srečujejo s problemom paliativne medicine
in oskrbe. (M. Lopuh)
V načrtu državne koordinacije paliativne oskrbe
je predlagan model razvoja paliativne mreže
na primarnem nivoju, kjer so združeni elementi
katalonskega modela in izkušnje že oblikovanih
mrež v Avstriji, Bavarskem in Gorenjskem. Uspehi
se dosegajo, ko tako pacienti kot strokovna
javnost prepozna potrebo po dobri paliativni
oskrbi. Nemci so to potrebo izrazili z geslom »Vsi
govorimo enak jezik!«.
Vedno večji je poudarek na razvijanju možnosti
paliativnega pristopa v domačem okolju. Pacient
lahko ostane doma, aktivno vlogo prevzamejo
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svojci. Organizirane so razne oblike pomoči na
domu, ki svojcem pomagajo v negovalnem
smislu. Mobilni timi in stalna pripravljenost
strokovnega osebja lahko svojcem pomaga v
kritičnih trenutkih. Glavni korak za tak preobrat iz
strogo bolnišničnega vodenja pacientov na teren
je detabuizacija smrti. Ljudje vedno več govorimo o umiranju. Smrt ni več tema, ki zadeva samo
bolnišnice in strokovno osebje. Veliko vlogo ima
hospic, katerega začetki in prizadevanja segajo
že v 60-ta leta. (M. Lopuh)

ravnanjem v vsakem odnosu. Posebej občutljivo
začutimo to vedenje v kriznih obdobjih, kar je
vsekakor umiranje in žalovanje. Praksa duhovnosti se pokaže v tem, koliko znamo stopiti iz
svojih profesionalnih okvirjev in dopustimo, da
se nas trpljenje drugega dotakne, kar nas naredi
ranljive in občutljive. Ali ni to največ, kar lahko
poklonimo sočloveku? (M. Cehner)

Po principih paliativnega načrta opredelimo
fazo bolezni in stopnjo paliativnosti (podporna,
ožja, stabilna, nestabilna, obdobje umiranja).
Ocenimo izraženost telesnih simptomov, naredimo načrt lajšanja teh simptomov (posebej
izdelamo navodila dežurni službi za primere
prebijanja simptomov). Ocenimo psihološke,
duhovne in socialne potrebe. Opredelimo, kje
želi bivati pacient, ali ima ustrezne pogoje. V
načrtu se zelo zgodaj dotaknemo vnaprejšnje
volje, vrednot, ki so pacientu pomembne,
povprašamo ga o njegovih željah ob koncu
življenja. Načrtujemo družinski sestanek in
predvidimo, ob katerih ključnih dogodkih v
poteku bolezni bo potreben.

Odkrito priznajmo, da ni sledu o organizirani
paliativni mreži, da manjkata znanje in posluh.
Ni predvidenega prostora, kadra, časa, da bi paciente bolje paliativno oskrbovali. Trenutno naše
delo temelji le na navdušenju in požrtvovalnosti
posameznikov, etičnih normah. Entuziazem in
zagon posameznikov je pomemben, a ne zadošča.
Pomembna je dobra mreža paliativne oskrbe.

Paliativni načrt mora biti pretočen med osebnim
zdravnikom, patronažno službo in specialisti, ki
vstopajo v bolnikovo obravnavo. Idealno bi ga
hranil in dopolnjeval osebni zdravnik. Ob vsaki
napotitvi v bolnišnico bi moral biti usklajen s cilji
bolnišnične obravnave. S ključnimi ugotovitvami,
kakšna stopnja invazivnosti je ob posameznih
poslabšanjih pričakovana, bi morala biti opremljena dežurna služba.
Izdelava takega načrta je zahteven proces,
ki zahteva veliko komunikacije in je časovno
zamudna. Sledenje takemu načrtu zahteva
mrežno povezavo strokovnjakov različnih strok,
ki oblikujejo plašč varnosti okrog pacienta in
njegove družine, kar je tudi osnovna definicija
besede pallium.
Pri izobraževanju laikov je bilo že veliko narejenega s projektom Metulj, ki je dostopen na spletni
strani, predstavljen na številnih zloženkah, kjer so
informativne vsebine s področja paliativne oskrbe
za paciente in njihove svojce. Gre za kontinuiran
projekt, ki temelji na delu prostovoljcev. Metulj
je simbol, ki ponazarja spremembo, preobrazbo,
osebno zorenje, upanje, svobodo, lahkotnost in
nenavezanost (www.paliativnaoskrba.si).
Duhovna pot se dotika dostojanstva, skrivnosti, nemoči, poraza, trpljenja, vprašanj brez
odgovora…, dotika se življenja. Duhovnost ni
le religiozna naravnanost, ampak je vključena
v vsa področja življenja. Povezana je z našim

Kje smo glede paliativne
oskrbe v SB Novo mesto?

Obisk državne koordinatorke za paliativno oskrbo
in vodje Centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo v SB Jesenice dr. Mateje
Lopuh 2.12.2015 v naši bolnišnici s predstavitvijo
principa paliativnega pristopa obeta spremembe,
je začetek premika v razmišljanju, morebiti tudi
v sami organizaciji paliativne oskrbe v SB Novo
mesto in regiji. Vendar, kaj se pravzaprav dogaja,
se načrtuje? Tisti, ki smo »v praksi«, nič ne vemo
(?!). Izpostavljeni smo bremenu pacientov, njihovih
svojcev in lastni nemoči, da res lahko ravnamo
»V luči dostojanstva življenja.« Paliativni pristop
dogmatično spreminja razumevanje vodenja
neozdravljivih bolezni. Celostna vizija Slovenskega
združenja paliativne medicine, ustanovljenega
24.10.2011, temelji sicer na manj uhojeni poti, a
nujni, in verjamem, da korak za korakom tudi v
naši bolnišnici utiramo pot.
Za zaključek še misel mag. Lopuhove, dr.med.:
»Državni načrt razvoja paliativne oskrbe je postavil neka izhodišča, kako bi se lotili organizacije
dela. Verjetno njegovi snovalci niso računali na
čas, ki je potreben, da z znanji okrepimo vse udeležene in zagotovimo zares varno in kakovostno
obravnavo. Verjetno zagovorniki tega načrta res
nismo računali na nizko stopnjo zainteresiranosti
vseh vpletenih. Verjetno je politična veja nihala
v vsakem vetru drugače in enkrat kazala smer
sem, drugič pa tja. Vseeno se je že zgodilo veliko
dobrega. In pomembno je, da teh premikov ne
spregledamo in ne obstanemo.«
Ne bojte se napredovati počasi, samo pazite,
da se ne ustavite. (kitajski pregovor)
Literatura:
• Zbornik Slovenski kongres paliativne oskrbe »V luči
dostojanstva življenja« 9.-10.10.2015
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mag. Mateja Lopuh

Paliativna oskrba – sprememba, ki jo
želimo videti v svetu
Nekoč, pred leti, ko me je kot strela z jasnega
zadelo hudo, mi je star mož, živi modrec,
dejal:
»In nikar se odslej ne boj življenja!«
Tako zdaj jaz govorim po njem podobne
besede za vas: Ne bojte se življenja! Naj
pljuska v vas z vso silo in v vse žile, naj vas
nese ali zanese, le ne pustite, da vas spodnese.
In imejte ga radi, da bo tudi ono, življenje,
imelo rado vas!«
(Tone Pavček)

Ko so pred toliko leti prvi
podvomili v to, da je uspeh
zdravljenja zagotovljen samo,
če je ozdravljeno telo, se je
zgodil pomemben premik
v razumevanju celostnega
pristopa k človeku. Od stroge
obravnave samo telesnega,
avtoritete zdravnika, skoraj
prepovedi vprašanj o bolezni in
izidu zdravljenja, izključevanja
pacienta in njegovih svojcev,
je prav paliativna oskrba
ponudila možnost drugačnega
razmišljanja.
Ko ti ostane bolj malo medicinskega orodja
za ozdravitev bolezni, se moraš zanesti na
povsem druge stvari, kot so obvladanje
najbolj motečih simptomov, čutenje pacienta
in njegovih svojcev, hitro prepoznavanje
čustvenih stisk, v katere so ujeti, motivacija
za življenje, za vsak dan, za vsak dih, ki pacientu pripada. In glej, izkazalo se je, da so
to celo močnejša orodja, kot jih imamo sicer
na voljo v obliki modernih tehnologij in
zdravil, da pacienti živijo celo dlje, če zgodaj v
poteku njihove bolezni celostno pristopimo k
njihovi obravnavi. In tako je povsem zmotno
govoriti, da je paliativna oskrba usmerjena

na obdobje umiranja in da je to duhamorno
delo. Celo slišimo, da paliativni timi jemljejo
upanje pacientom in njihovim svojcem. Pa
vendar to ni res.
Paliativna oskrba pomeni boj za življenje, boj
za vsako uro, minuto, za kvalitetno življenje, za
lepe spomine, ki ostanejo svojcem, za njihov
občutek, da so zmogli stati svojim najbližjim
ob strani. Vsaka pacientova zgodba je nauk,
ki ga predajamo naprej in se učimo živeti
življenja tu in sedaj.
Vsaka izguba življenja za trenutek upočasni
čas, da izstopimo iz norega vrtiljaka življenja,
ki nas sili, da živimo eden mimo drugega kot
roboti. In se zavemo, da smo tukaj skupaj, da
je to, kar imamo, lepo in da ni stvari na tem
svetu, ki lahko nadomesti edino pravo in vsemogočno energijo, ki je ljubezen. Ljubezen do
življenja, do sočloveka, do svojih najbližjih, do
vseh lepih in manj lepih stvari.
Ne poznam nikogar, ki se ukvarja s paliativno
oskrbo, da ne bi ob tem zorel tudi sam. Naši
pacienti so tisti, ki nas opozarjajo, da moramo
nekaj korenito spremeniti v poteku zdravljenja, sicer uspehov ne bo. Kažejo nam pot iz
temnega gozda, kjer smo zašli. Tukaj so, z vso
svojo ranljivostjo, težavami, strahovi, skrbmi,
brezupom, svojci, njihovimi prijatelji. Iščejo
našo pomoč, čakajo, da se bomo spustili s
prestola vsemogočnosti, avtoritete, pokroviteljskega odnosa, čakajo, da bomo slišali
njihov glas, da bomo razumeli, kako jih je
strah vsega, kar jim v težki bolezni prihaja
na pot.
V paliativni oskrbi se tega zavedamo in tako
lahko rečemo, da je razvoj paliativne oskrbe
vodilo sprememb v družbi. Sprememb v
načinu razmišljanja medicinskega osebja,
pa tudi pacientov in njihovih svojcev. Če je
bilo včasih povsem nemogoče, da bi svojci
doma negovali hudo bolnega, ker smo jim
dopovedovali, da tega ne znajo in ne zmorejo,
se sedaj vrača zaupanje v moč svojcev. Doma
zmorejo neverjetne stvari in s tisto dodano
energijo ljubezni se lahko dogajajo čudeži.
Tudi čudeži življenja, ki smo jim priča.

S predavanja o paliativni medicini
V paliativni oskrbi se težišče oskrbe usmerja
na domače okolje. Medicinska oskrba prerašča zidove bolnišnic in drugih inštitucij in
je v obliki delovanja mobilnih paliativnih
timov dostopna kjerkoli in kadarkoli. Bivanje v
bolnišnici je zato lahko omejeno res samo na
obvladovanje najtežjih simptomov. In tako ni
nobenega medicinskega razloga za paciente,
ki imajo možnost in si želijo umreti doma, da
bi morali ostati v bolnišnici.
V Sloveniji se je paliativna oskrba začela
razvijati z velikim entuziazmom in prepričanjem, da je to prava pot za naše paciente.
Ogromno energije je bilo vložene v učenje
in spodbujanje medicinskega osebja, da bi
začeli razmišljati drugače. Naši pacienti so nas
v marsikateri točki prehiteli in čakajo, da jih
dohitimo. Njihovi pogledi na življenje so že
od zdavnaj drugačni.
Žal danes še vedno lahko govorimo samo o
entuziazmu, ki poganja paliativno oskrbo.
In čakamo, da nas dohitijo tudi oblikovalci
zdravstvene politike in najdejo mesto, ki ji
pripada. Ne na koncu hodnika, ampak na
začetku. Pri vhodu.
Bodite sprememba, ki jo želite videti v svetu
(M. Gandhi)
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stroka - izobraževanje
Dr. Irena Sedej

FRANC Dysphagia 2015
V mesecu novembru
2015 je v Bad Homburgu
potekala nadaljevalna
konferenca o prehrani pri
motnjah požiranja - FRANC
Dysphagia 2015. S prof.
dr. Marjanom Zaletelom,
dr. med., specialistom
nevrologije z Nevrološke
klinike v Ljubljani, sva bila
edina predstavnika Slovenije
izmed oseminštiridesetih
povabljenih udeležencev s
celega sveta. Polovica njih
je bila dietetikov, ostalo
pa logopedi, zdravniki in
klinični farmacevti.
Konferenco z naprednimi znanji od leta 1994
vsaki dve leti organizira poslovna enota
Klinična prehrana podjetja Fresenius Kabi
(http://franc.fresenius-kabi.com/). Izvajajo
jo svetovno znani strokovnjaki s področja
klinične prehrane. Napredna najnovejša
znanja prenašajo z interaktivnim delom, s
predavanji, študijami primerov in delavnicami. Izbrani predavatelji imajo visoko stopnjo
pedagoških in strokovnih znanj. Mnogi izmed
njih so avtorji smernic, knjig, protokolov s
tega področja, ali pa se ponašajo z vodenjem
evropskega združenja za motnje požiranja
(ESSD) ali evropskega združenja za klinično
prehrano in metabolizem (ESPEN).
Osnovni namen konference je:
• da udeleženci pridobijo dodatna znanja
(podprta z najnovejšimi raziskavami) o
ustrezni prehranski podpori v različnih
kliničnih situacijah,
• da udeleženci iz različnih držav
izmenjajo prakse in znanja
• spodbujanje mednarodne mreže
med zdravstvenimi delavci, ki delajo
na področju prehranske podpore
posameznikov z motnjami požiranja.
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Glavna sporočila
konference
Presejanje
• uporabljajmo le validirane presejalne
teste, saj lokalno prilagojeni otežujejo
mednarodne primerjave,
• za prepoznavo motenj požiranja,
izvajanja presejalnih testov in
vodnega testa požiranja so potrebna
stalna izobraževanja in tečaji osebja
zdravstvene nege.
Ocena in diagnostika motenj požiranja
• v elektronsko zdravstveno
dokumentacijo je potrebno beležiti
diagnozi »disfagija« in »podhranjenost,«
• novi ESPEN diagnostični kriteriji za
podhranjenost poleg indeksa telesne
mase in izgube teže upoštevajo tudi
starost in indeks puste telesne mase,
merjen z bioimpedančno meritvijo,
• predstavljeni so bili novi diagnostični
kriteriji za klasifikacijo resnosti izgube
telesne teže zaradi onkološke bolezni,
• pacienti z motnjo požiranja imajo
sedemkrat večjo verjetnost za
podhranjenost,
• sarkopenija je neodvisen dejavnik
tveganja za motnjo požiranja pri
hospitaliziranih starostnikih,
• uvaja se nova diagnoza »sarkopena
disfagija«
• pacienti z motnjo požiranja, starejši od
70 let, imajo več ponovnih sprejemov v
bolnišnico,
• videofloroskopija in endoskopija
(FEES – endoskopska ocena požiranja
z optičnimi vlakni) sta zlata standarda
diagnostike motenj požiranja; Op.:
Nemčija izvaja sistematično certificirano
izobraževanje o uporabi FEES
diagnostične metode,
• logopedi imajo ključno vlogo v oceni in
diagnostiki motenj požiranja, odgovorni
so za pregled požiranja in izvedbo
vodnega testa ob postelji bolnika.

Ocena prehranskega stanja in prehransko
ukrepanje
• izpostavljen je bil pomen ustne
higiene v preprečevanju aspiracij pri
posameznikih z motnjo požiranja,
• vnos hrane in tekočin je sestavni del
ocene prehranskega stanja, evidence
je potrebno izpolnjevati vestno po
vsakem zaužitju,
• proteinske potrebe pri motnjah
požiranja je potrebno prilagoditi
starosti posameznika,
• rezultati študije Nutrition day kažejo
na to, da bolniki ne prejmejo toliko
energije (kcal) kot bi je morali, kljub
temu, da so ciljne potrebe določene in
znane,
• po podatkih zadnje meta analize
ustvarjajo standardni oralni prehranski
dodatki v bolnišničnem okolju
prihranek in so stroškovno učinkoviti
(Elia, 2015),
• aplikacija kapsacianoidov (v čiliju) ali
piperina (v popru) v akutnem obdobju
izboljša orofaringealno funkcijo
požiranja uspešneje kot škrobno
gostilo,
• hranilne sonde niso dizajnirane za
aplikacijo trdih in kapsuliranih zdravil
in zahtevajo ustrezno farmacevtsko
obliko,
• potreben je prenos ter poenotenje
poimenovanja in vsebine disfagičnih
diet – diet s hrano spremenjene
teksture (stopnja A, B, C, D).
Poleg omenjenih ključnih sporočil smo
prejeli protokol za diagnostiko in zdravljenje
nevroloških motenj požiranja z validiranimi
metodami in orodji, ki ga iz HELIOS klinike v
Berlinu širijo po vsej Evropi. Povabili so nas
k udeležbi v raziskavi Svetovni dan motenj
požiranja, ki ga organizira ESSD. Povezali smo
se z nizozemskim združenjem dietetikov v
domači oskrbi in prof. Lavianom z Univerze
v Rimu.
• Dr Irena Sedej, univ.dipl.inž.živil.tehn., je
predsednica Prehranskega tima v SB Novo mesto

stroka - izobraževanje
Irma Kumer

Obravnava pacienta z
možgansko kapjo
Na pobudo in
povabilo Zavoda
Viva smo zaposleni
z Nevrološkega
oddelka Splošne
bolnišnice Novo
mesto oblikovali
sklop predavanj za
simpozij z naslovom
»Obravnava pacienta
z možgansko
kapjo,« ki je potekal
18.11.2015 na Grmu
v Novem mestu.

Nadaljevali smo z vsebinami
o ZN pacienta po možganski
kapi s poudarki na posameznih
življenjskih aktivnostih, na osnovi
katere zdravstveni tim pristopa
in obravnava pacienta. Prispevek
je predstavila mag.zdr.vzg. in
menedž. v zdravstvu Irma Kumer.

Na predavanju o zdravljenju pacienta po možganski kapi (vir:
M.Ž., Dolenjski. list)

Uvodni nagovor v simpozij je imel Želimir
Bošnjak, dr.med., dolgoletni predstojnik
Nevrološkega oddelka, ki je s kančkom
nostalgije po minulem delovanju prikazal
pot nevrologije na Dolenjskem, z obravnavo
bolnikov, ki se je v zadnjih letih bistveno
spremenila tako na področju strokovnega
dela kot glede frekventnosti in urgentnega
dogajanja.

Sklop predavanj smo zaključili
s fizioterapevtsko obravnavo
pacientov po možganski kapi
z vsemi posebnostmi, ki jih
fizioterapevt upošteva pri
svojem delu. Diplomirana
fizioterapevtka Darja Pavlenič je
na nazoren način prikazala, kaj
želi pri svojem delu doseči skupaj
s pacientom.

delovanje naše enote ter prikazal, kako pomembno je S pomočjo moderatorja srečanja
smo se predavatelji zahvalili za
hitro ukrepanje in zgodnje zdravljenje.
številno udeležbo in poudarili
Povabljeni predavatelj z Nevrološke klinike Ljubljana
pomen zgodnje prepoznave,
g. Zupan se je ustavil o pomembnosti zdravljenja ter
hitrega zdravljenja in celovite
plastično prikazal novosti na področju antikoagulantne
obravnave nevrološkega paterapije ob možganski kapi.
cienta, ki je utrpel možgansko
kap.

Med povabljenimi je bil prisoten tudi g.
Sluga, ki je utrpel možgansko kap pri svojih
osemintridesetih letih. S svojim prispevkom
je pokazal, koliko energije in moči je kot
mlad pacient po preboleli možganski kapi
do danes vložil v svojo rehabilitacijo in ne
nazadnje v socializacijo v »normalno« okolje.
Predstojnica Nevrološkega oddelka Marjanca
Božič, dr.med., je strokovni program nadaljevala s splošnimi podatki o možganski kapi,
vzrokih ter posledicah, dejavnikih tveganja
za nastanek obolenja, o preventivi ter svoj
prispevek zaključila z nekaj primeri pacientov, ki smo jih obravnavali pri nas.
S statističnimi podatki in analizami je
nevrolog Matej Kolenc, dr.med., predstavil

Grm - Center biotehnike in turizma (foto arhiv šole)
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stroka - izobraževanje
Andreja Draginc

Strokovno izobraževanje
za klinične mentorje
V mesecu novembru 2015 je
na Fakulteti za zdravstvene
vede Novo mesto potekalo
strokovno izobraževanje za
klinične mentorje »Klinični
mentor – pomemben člen v
izobraževanju diplomatov
zdravstvene nege.«
Udeležilo se ga je kar 180 udeležencev,
kliničnih mentorjev iz različnih učnih
zavodov (bolnišnic, domov starejših
občanov, zdravstvenih domov) širše
Dolenjske, Bele krajine, osrednje Slovenije,
Posavja in Štajerske. Program srečanja je
povezovala Andreja Draginc, mag., pred.,
vodja kliničnega usposabljanja na Fakulteti
za zdravstvene vede Novo mesto. Klinične
mentorje je pozdravila in nagovorila doc.
dr. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica
fakultete.
V prvem delu srečanja nas je doc. dr. Vislava
Globevnik Velikonja, spec. klin. psih. iz UKC
Ljubljana seznanila, kako se soočiti s kriznimi
situacijami in stresom v kliničnem okolju.
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Dalje nam je Vesna Zupančič, mag., pred.
predstavila socialno pedagoški pristop k
študentu v krizi.
Andreja Draginc je klinične mentorje seznanila z reorganizacijo in vodenjem kliničnega
usposabljanja na Fakulteti za zdravstvene
vede Novo mesto, jim predstavila posodobljen pravilnik in dokumentacijo kliničnega
usposabljanja. Ugotovitve raziskave vrednotenja kliničnega usposabljanja s strani
študentov nakazujejo na vzdrževanje zadovoljive kakovosti kliničnega usposabljanja
in vzdrževanje visokega zadovoljstva študentov na kliničnem usposabljanju. Nujno je
kontinuirano sodelovanje med fakulteto in
učnimi zavodi, saj je le tako možno zagotoviti ustrezen pretok informacij za zagotavljanje
kakovosti celotnega sistema kliničnega
usposabljanja.
Študentki Tjaša Kladnik in Helena Bobik
sta predstavili svoje izkušnje s kliničnega
usposabljanja v tujini.
V tretjem sklopu izobraževanja smo dali
besedo kliničnim mentorjem iz učnih
zavodov, da spregovorijo o izkušnjah s
kliničnim usposabljanjem. O kliničnem
usposabljanju študentov zdravstvene nege v

Splošni bolnišnici Novo mesto je spregovorila Zdenka Seničar, dipl. m. s., koordinatorica v
zdravstveni negi. O kliničnem usposabljanju
v Domu starejših občanov Črnomelj sta nam
predavali Alenka Vipavec Mahmutovič, dipl.
m. s., namestnica direktorica za področje
zdravstvene nege in oskrbe in Marija Bartol,
dipl. m. s. Iz Zdravstvenega doma Krško pa
je Vlasta Curhalek, dipl. m. .s., pomočnica
direktorja za zdravstveno nego predstavila
klinično usposabljanje v njihovem učnem
zavodu. Podana so bila dejstva in predlogi
za izboljšavo kliničnega usposabljanja.
Ob koncu smo podelili priznanja za naj
klinične mentorje po izboru študentov.
Priznanje za naj klinično mentorico v
bolnišnicah je prejela ga. Stanka Bojanc iz
Splošne bolnišnice Novo mesto. Priznanje
za naj klinično mentorico v zdravstvenih
domovih je prejela Marinka Nagode iz
Zdravstvenega doma Črnomelj. Priznanje
za naj klinično mentorico v domovih starejših občanov pa je prejela Marija Štepec
iz Doma starejših občanov Grosuplje. Vsem
prejemnicam priznanj iskreno čestitamo!

stroka - izobraževanje
Zdenka Seničar

Predstavljamo
medicinsko
sestro
Stanko
Bojanc
Stanka Bojanc, mag. ZN,
je v novomeški bolnišnici
zaposlena od leta 1999.
Od leta 2007 opravlja delo
diplomirane medicinske
sestre na travmatološko
ortopedskem odseku A. V
preteklem študijskem letu so
jo študenti FZV Novo mesto
izbrali za »naj mentorico«
v bolnišnicah, zato jo
podrobneje predstavljamo
tudi bralcem Vizite.
Stanka je medicinska sestra, ki si jo lahko vsak
pacient in sodelavec samo želi – nasmejana,
prijazna, strokovna, zanesljiva, natančna,
kolegialna, z mnogo empatije do vsakega
živega bitja… Poklicu, ki si ga je izbrala, se
predaja z dušo in srcem.
Ko se je po končani osnovni šoli odločala, kaj
bo v življenju počela, ni bilo dileme, da bo to
zdravstvena šola. Z nego bolnika se je srečala
v osmem razredu, ko je stara mama obležala
v postelji in potrebovala pomoč. Morda je bil
prav to glavni motiv, da je izbrala Srednjo
zdravstveno šolo v Novem mestu, nato
študij nadaljevala na Visoki šoli za zdravstvo
v Ljubljani in pred dvemi leti zagovarjala še
magisterij na Fakulteti za zdravstvene vede
v Mariboru.
V dobrih »starih« časih so ustanove, da bi pridobile dijake in študente, bodoče sodelavce,
razpisovale štipendije in tako spodbujale
izobraževanje. Imela je srečo in v drugem

Stanka Bojanc s študentkama na KU
letniku študija dobila ponudbo za kadrovsko
štipendijo s strani novomeške bolnišnice, kar
je kasneje odprlo vrata redni zaposlitvi.
Najbližje ji je področje zdravstvene nege in
obravnava kirurškega pacienta, saj je že 17
let zaposlena na kirurškem oddelku, pri tem
pa spremlja tudi ostale novosti s področja
zdravstvene nege in se udeležuje različnih
strokovnih izobraževanj, konferenc in srečanj.
Na delovnem mestu jo najbolj moti to, da
je pogosto premalo kadra, zato so vsi preobremenjeni. Zaradi veliko administrativnega
dela imajo medicinske sestre vedno manj časa
za neposreden stik s pacientom. Pogosto ni
časa za psihično podporo pacientu, ki mu
lahko pomeni več kot vsa ostala terapija.
Spremembe v zdravstvu so prepočasne glede
na sedanje obravnave in zahteve pacientov.
Informacijska tehnologija je paciente že
precej poučila o boleznih, postopkih in
učinkih zdravljenja.
Svoje delo ima res rada, največje breme pa
ji predstavlja soočenje s svojci pacienta, ki je
izgubil bitko za življenje in jim je treba sporočiti najslabše novice. Še posebej je težko, če
gre za mlajše osebe, za ljudi, ki jih poznaš ali
za paciente, ki so bili dlje časa na oddelku in je
bilo kljub trudu zdravljenje neuspešno. Vesela
je, ko jo na ulici ustavljajo nekdanji pacienti
in z njimi obuja lepe spomine, čeprav se je
morda medtem na oddelku zvrstilo več sto
novih obrazov.

Stanka je že veliko let mentorica pripravnikom, dijakom in študentom zdravstvene
nege. Ko je v tretjem letniku študija opravljala
počitniško delo v bolnišnici, je imela srečo,
da sta jo vodili in usmerjali odlični mentorici, medicinski sestri Milena Drnovšek in
Marjanca Prešeren, ki sta delali na internem
oddelku. Za njuno poslanstvo jima je še danes
zelo hvaležna. Znali sta pristopiti k njej kot
novi sodelavki in bili pripravljeni z njo deliti
znanje in veščine zdravstvene nege. Glede
na pozitivne izkušnje je Stankino mentorstvo
študentom logično nadaljevanje predaje
znanja s starejših na mlajše, saj nekdo pač
mora mladim dati praktično znanje.
Vesela je, da lahko sodeluje z dijaki in študenti, jim predaja svoje znanje in ga od njih
prejema. V zavesti ima vedno sebe, študentom želi dajati znanje tako, kot bi želela sama
sprejemati veščine in spretnosti od drugih, ki
vedo in znajo še več od nje. Mlajše spodbuja,
da bi čim več sodelovali pri delu, spraševali
in se aktivno vključevali v proces zdravstvene
nege. Dijake in študente rada tudi pohvali,
posebej tiste, ki pokažejo veliko zanimanja
in dobesedno srkajo znanje in informacije.
Vesela je, da so mladi prepoznali njeno
delo, trud in čas, ki ga namenja delu z njimi.
Priznanje ji veliko pomeni in predstavlja
obveznost, da se bo tudi v prihodnje trudila
na tem področju.
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stroka - izobraževanje
Sandra Blagojević Štemberger

Predstavitev poklica
tehnika zdravstvene nege
Odločitev za poklic ni
enostavna in marsikateremu
devetošolcu povzroča
težave, posebej še, ker
je poklicev veliko in si je
težko predstavljati njihove
razsežnosti.

olepšav, o katerih beremo na predstavitvah šole.
Zelo sem vesela, da sem imela možnost takega
obiska, ker mi je odprl čisto nov pogled na
poklic, katerega opravljajo medicinske sestre.
Upam, da bomo tudi v prihodnje še večkrat
obiskali ustanove, kjer nam bodo prikazali
potek dela.
Rebeka Koračin
*****

Skopa, suhoparna in zavajajoča predstavitev za poklic tehnika zdravstvene nege na
spletnih straneh, ki so učencem predlagane
za ogled, je botrovala odločitvi dveh diplomiranih medicinskih sester iz naše bolnišnice, da
pripravita bolj nazorno predstavitev poklica
in ga mladim, ki jih zanima, predstavita.
Sandra Blagojević Štembergar in Helena
Švajger sta medicinski sestri, ki sta na podlagi
svojih lastnih izkušenj skupini osemnajstih
osnovnošolcev na Osnovni šoli Grm v Novem
mestu skozi igro predstavili poklic in odgovarjali na njihova vprašanja. Pozneje pa so
si osnovnošolci ogledali Dializni center v
bolnišnici, prostor za reanimacijo na urgenci
in novomeški Dom starejših občanov.

Nikoli prej nisem globje pomislila, kaj v bistvu
je dom starejših občanov. Predstavljala sem si
ga kot navadno ustanovo s starejšimi ljudmi, ki
ne morejo več skrbeti zase in da v domu dobijo
prenočišče, hrano,...in da je v njem brezzveze.

Ampak ko smo obiskali ta dom in ko smo vsto
pili skozi vhodna vrata, me je oblila nenavadno
prijetna toplina. Lepo so nas sprejeli, okolica
je prijazna, naokoli so se sprehajali starejši
gospodje in gospe...kako izjemno! Sredi avle je
bila velika božična smrečica in daleč od tega, da
bi bilo bedno! Bilo je super! Nato pa smo odšli
na dementni oddelek in spoznali življenje tistih,
ki so zaplavali v popolnoma svoj svet in se ne
spomnijo kdo so, kje so... Bilo je tako ganljivo
in občutila sem taka močna čustva...Najraje
bi vsem pomagala in se pogovarjala z njimi,
zato sem razmišljala o prostovoljnem delu v
domu starejših.

Po mnenju pedagoginje Polonce Čarf z OŠ
Grm je bila predstavitev velika dodana vrednost njihovemu pedagoškemu programu in
si jo želijo tudi v prihodnjih letih.

Utrinki devetošolk:
V torek, 8.12. 2015, smo se odpravili na obisk
bolnišnice in DSO Novo mesto.
V bolnišnici smo si ogledali dializni oddelek,
kjer so nam prikazali običajen dan na oddelku.
Na dializo ljudje prihajajo vsak drugi dan, kar
pomeni, da naj bi se tam počutili »kot doma.«
Pomemben je pristop k človeku, njegovo počutje
in najpomembnejše seveda, zdravje.
Za konec smo si ogledali reanimacijsko sobo
in potek oživljanja človeka. Predstavitev se
mi je zdela osebno zelo zanimiva, saj so nam
prikazali realen dan v bolnišnici, ne pa nekih
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Predstavitev poklica TZN na OŠ Grm (fotografije Polonca Čarf)

Karolina Blagojević

stroka - izobraževanje
Gloria Šepec

Kakovostno praktično izobraževanje
dijakov srednje šole
V sredo, 2. decembra 2015,
smo v prostorih Šolskega
centra Novo mesto članice
aktiva zdravstvene nege
Srednje zdravstvene in
kemijske šole Novo mesto
v sodelovanju z Društvom
medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Novo
mesto organizirale seminar
z naslovom Kakovostno
praktično izobraževanje
dijakov srednje šole. Potekal
je že četrtič po vrsti, ker so
želje delodajalcev in nas
samih, da si izmenjamo
mnenja in opozorimo na
morebitne težave.
Praktično usposabljanje pri delodajalcu
poteka na srednjih zdravstvenih šolah po
zadnji prenovi izobraževalnih programov od
šolskega leta 2009/10. Od takrat uspešno sodelujemo z delodajalci na širšem dolenjskem,
belokranjskem in posavskem področju.
Po uvodni registraciji je sledil kratek kulturni
program, ki so ga pripravile kolegice iz kvarteta Rdeče in črno. V imenu Srednje zdravstvene
in kemijske šole nas je pozdravila pomočnica
ravnateljice Katja Hrovat in nam zaželela
prijetno druženje.
Mateja Kržičnik, dipl. m. s., univ. dipl. org., nam
je predstavila potek praktičnega pouka pod
mentorstvom članic strokovnega aktiva zdravstvene nege. Praktični pouk v šoli je osnova
za izvajanje kliničnih vaj v delovnem okolju.
Poudarila je, da se dijaki in mentorice na vseh
oddelkih trudimo pridobiti kakovostno praktično znanje. Namen stroke je tudi, da dijaki
dobijo celovit pogled na obravnavo pacienta.

Organizatorica praktičnega usposabljanja pri
delodajalcih na Srednji zdravstveni in kemijski
šoli Novo mesto, Vida Novinec, dipl. m. s., je
predstavila potek praktičnega usposabljanja
pri delodajalcu (PUD). V tekočem šolskem letu
se praktično usposabljanje pri delodajalcu
izvaja pri dijakih drugega letnika programa
bolničar negovalec, dijakih drugega letnika
programa zdravstvena nega-pti ter pri
dijakih tretjega in četrtega letnika programa
zdravstvena nega. Povprečno v šolskem letu
praktično usposabljanje opravljamo pri okoli
25 različnih delodajalcih. Dijaki programa
zdravstvena nega imajo PUD v 3. in 4. letniku,
v vsakem letniku opravijo 152 ur. V programu
bolničar negovalec PUD opravljajo v 2. letniku
in sicer 190 ur ter v 3. letniku 722 ur.

Po strokovnem predavanju so se udeleženci
udeležili dveh učnih delavnic. Prvo učno
delavnico je izvedla profesorica športne
vzgoje Mirjam Bauer, ki je pokazala nekaj
posameznih vaj za stabilizacijo hrbtenice.
Glede na naše delo s pacienti so bile vaje
zelo dobrodošle. Cilj vsakega posameznika
je, da bi bil brez bolečin in zdrav ter da bi živel
produktivno in kakovostno življenje.

Svoja videnja glede PUD-a so predstavili
dijaki zaključnih letnikov programa zdravstvena nega. Sabina Bobnar, Lara Gramc
in Miloš Topić so soglasno povedali, da so
izkušnje, ki jih pridobijo na izobraževanju
pod mentorstvom delodajalcev, zelo bogate
in menijo, da jim bodo pomagale na njihovi
nadaljnji poklicni poti. Opozorili so tudi na
nekaj pomanjkljivosti in stvari, ki so jih med
opravljanjem PUD-a motile.

Drugo delavnico z naslovom Moj odziv –
odgovor na to, kako si razložim situacijo, je
vodila Polona Kramar, univ. dipl. psih., ki je
poskušala skozi konkretne situacije odgovoriti, kako osebna čustva, pretekle izkušnje,
razpoloženje, pričakovanja in želje vplivajo na
to, kako razumemo neko situacijo ali konflikt.

Vida Gričar, srednja medicinska sestra iz
Splošne bolnišnice Novo mesto, Marija Bartolj,
dipl. m. s. iz Doma starejših občanov Črnomelj
in Vlasta Curhalek, dipl. m. s. iz Zdravstvenega
doma Krško so predstavile, kako PUD poteka
v njihovi delovni organizaciji. Poudarile so,
da je dobra vez med mentorjem in dijakom
ključnega pomena predvsem za dijaka, ki se
razvija od neizkušenega posameznika do
osebe, ki je sposobna kritično razmišljati,
delovati samostojno in razvijati kompetence
delovanja v timu zdravstvene nege.
Zadnje predavanje je izvedla mag. Mateja
Vodnik, višja medicinska sestra, prof. soc. ped.,
dipl. psihoterapevtka, z naslovom Vzgoja za
življenje ali kako učiti mlade. Poznavanje zakonitosti v medčloveških odnosih je poglavitno
pri delu z mladimi, pri vzgoji in izobraževanju.

Ob zaključku strokovnega srečanja so
zadovoljni obrazi udeležencev pokazali več
kot včasih povedo same besede, in sicer,
da smo delo opravili strokovno. In dobro
staro dejstvo iz šole matere narave pravi,
da skupaj znamo in zmoremo več. Naše
delo v srednjih zdravstvenih šolah je
zelo pomembno, ker vzgajamo temelje
bodočih zdravstvenih delavcev. Skupaj
z delodajalci gradimo na strokovnosti in
spretnostih veščinah dijakov, da bodo
opravljali delo samostojno, odgovorno
in v prihodnosti skrbeli za nas in naše
potomce.
Veselimo se uspešnega sodelovanja z delodajalci, da vsi skupaj ustvarimo zdravstvene
delavce s srcem in strokovnostjo.
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stroka - izobraževanje
Valentina Vrbinc

Šola za starše v zgodnji
nosečnosti
ko prvič zagledamo dve modri črtici na testu
za nosečnost, nas preplavijo občutki neizmernega veselja. kmalu zatem pa se nam pojavi
cel kup vprašanj: ali lahko telovadim? koliko
lahko telovadim? ali lahko tečem? ali lahko
obiskujem aerobiko kot sem jo obiskovala
do sedaj? S katerimi športi se sploh lahko
ukvarjam in s katerimi ne? Hitro gremo pred
računalnik in začnemo iskati informacije
na različnih spletnih forumih… podatkov
je kar naenkrat ogromno. Spet se pojavijo
nova vprašanja, saj je informacij in izkušenj
ogromno, pa še ta si nasprotujejo. kaj torej
storiti? komu verjeti? katere informacije so res
tiste prave in najboljše za nosečnico in otroka?
da bi razjasnili dvome in odgovorili na
porajajoča vprašanja, v Splošni bolnišnici
novo mesto že več kot pet let organiziramo
šolo za starše. razdeljena je v dva sklopa, ki
obravnavata zgodnjo in pozno nosečnost. v
prvem delu predavanj o zgodnji nosečnosti
fizioterapevti obravnavamo bolečino v križu,
kako le-to lahko preprečimo, vadbo mišic medeničnega dna in telesno vadbo v nosečnosti.
v drugem delu diplomirana babica predstavi
potek preiskav v zgodnji nosečnosti.
bolečina v križu je ena najbolj razširjenih bolečinskih sindromov v nosečnosti. nosečnice
seznanimo, na kakšen način lahko omilimo
bolečine in kako jih lahko preprečimo.
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naučimo jih pravilne drže, pravilnega dvigovanja in pobiranja manjših predmetov
ter ustreznega vstajanja s postelje in s tal.
poseben poudarek damo tudi reedukaciji
mišic, ki prispevajo k stabilizaciji trupa in
medenice. Z učenjem zavestne kontrole
jih naučimo ustrezno kontrolirati mišice,
pomembne za dobro držo.
nosečnost in porod sta prva dejavnika tveganja pri pojavu urinske inkontinence, zato v
predavanju razložimo vlogo in pomen mišic
medeničnega dna. Skušamo jih lokalizirati,
začutiti in nadzirati. Seznanimo jih, na kakšen
način lahko mišice medeničnega dna med

nosečnostjo in po porodu zaščitijo, na kakšen
način jih lahko krepijo in na kaj morajo biti
posebej pozorne, da do urinske inkontinence
sploh ne pride (ukrepi za zdrav življenjski
slog).
med nosečnostjo in po porodu se lahko pojavi
povečan razmik preme trebušne mišice Diastasis rectus abdominis. pojavi se zaradi
mehaničnega pritiska na trebušno steno in
hormonskih sprememb med nosečnostjo.
nosečnice naučimo, kakšen razmik je še
dovoljen in kako se izmeri ter ob kakšnemu
razmiku je potrebna terapija (nošenje nosečniškega pasu in aktivacija stabilizatorjev
trupa in medenice).
na koncu predstavimo tudi primerne oblike
telesne vadbe v nosečnosti, seznanimo jih s
previdnostnimi ukrepi med njo in kako naj
bi le-ta poteka.
namen šole za starše je, da bi ženske že
pred nosečnostjo pripravile svoje telo na
nosečnost, da bi znale prepoznati težave, ki
se lahko pojavijo in da bi znale pravočasno
poiskati ustrezno pomoč. Seveda je tudi
naš cilj, da bi mamice na koncu z veseljem
in zaupanjem v lastno moč v rokah držale
svojega novorojenega otroka.
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Cvetka Oberč

Marija Lokar

Ivana Gardašević Topčić,
dr.med., je postala
doktorica znanosti

Novoletna
želja

Gospa Ivana Gardašević Topčić,
dr.med., je diplomirala 22.11.1999.
Sekundarij je v celoti odkrožila in na
koncu opravila tudi licenčni izpit ter
pridobila licenco za delo v ambulanti
Družinske medicine. Specializacijo iz
oftalmologije je pričela leta 2002 in se
nato junija 2006 še kot specializantka
zaposlila na Očesnem oddelku Splošne
bolnišnice Novo mesto. Specialistični
izpit je z odliko opravila leto kasneje,
4.5.2007 v Parizu, pridobila EBO
diplomo in tudi naziv FEBO. Slovensko
licenco iz Oftalmologije je pridobila
nekaj mesecev kasneje.
V prvih letih po specialističnem izpitu se
je posvetila učenju mikrokirurgije. Očesne
operacije, še posebno operacije sive mrene,
so še vedno pomembno področje njenega
dela. Kmalu po prihodu v Splošno bolnišnico Novo mesto je ustanovila otroško
oftalmološko ambulanto in v sklopu slednje
ožje specializirano ambulanto za ortoptiko
in pleoptiko, ki jo vodi še danes.

Mekjavić, vendar pa je sama raziskava za
doktorsko tezo potekala že od leta 2009 in
se zaključila jeseni 2013. Na temo doktorata
je bil v priznani oftalmološki elektrofiziološki reviji objavljen tudi njen strokovni
članek, posamezni deli doktorata pa so bili
predstavljeni na enem slovenskem in dveh
mednarodnih kongresih (Euretina in ISCEV)
Doktorsko nalogo z naslovom: Učinki intravitrealnega bevacizumaba na morfologijo in
delovanje mrežnice pri zdravljenju zapore
centralne mrežnične vene je zagovarjala
23.9.2015 in si pridobila naziv doktorica
znanosti. Na zagovoru sta bili prisotni tudi
direktorici bolnišnice.
Za ta dosežek ji kolektiv očesnega oddelka
iskreno čestita.

Na doktorski študij se je vpisala leta 2010
pod mentorstvom doc. dr. Polone Jaki
Cvetje za slavljenko

Med predstavitvijo

Z mentorico

Draga babica, zopet se ti oglašam …
ne morem ti poslati e-maila ali SMS
sporočila z novoletnimi željami, saj
sva v najinih skupnih letih najdražjim
sporočali novice po pošti. Niti ne
vem, kako odposlati pismo, ker si ti
v drugem življenju, obenem pa vem,
da jaz nadaljujem najino pot, zato
preprosto moram iskreno pisati in
biti to, kar si me naučila. Velika sreča
je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo
dobre sledi, kot pravi Tone Pavček,
še večja sreča je ob sebi imeti dobre
ljudi.
Gubice na obrazu so že kar konkretne, postala sem babica, v dojemanju
sodobne tehnologije sem v deficitu,
zgodbe življenja pa so me naučile,
da sem odgovorna za svojo srečo.
V človeku dobro uspeva le tisto,
kar neguje, zato menim, da moram
v prihajajočem letu poskrbeti
za svojo srečo. V mislih se nizajo
dogodki iztekajočega leta, obenem
pa mavrični sij odpira platformo
prihodnosti. Dileme sodobnega
življenja neopazno v notranji mir
vnašajo negotovost. Zakon narave
uči, da stvari, po katerih najbolj hrepenimo, pridobimo, če jih podarimo.
Naj bo za vsakega dovolj velik košček
sreče, da nihče ne bo sam v bolezni
in zdravju, v veselju in žalosti, da
nihče ne bo sam v samotni sobi ali
v množici mimoidočih. Vsakemu
želim pokloniti tisti košček sreče, ki
mu bo omogočil dostojno življenje,
razumevanje in toplino v domačem
in delovnem okolju. Srečo sestavljajo
različne dimenzije, nešteto koščkov
pošiljam vsem, ki jo želijo ujeti in
deliti z drugimi. Bodimo srečni. Phil
Bosmans pravi, da samo srečen
človek lahko osrečuje druge ljudi.
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Anka Klemenčič

Kam je odšlo naše
usmiljenje
gledam slike, berem komentarje, poslušam
poročila ... vse povsod polno groze, strahu, boj
za obstanek ... na drugi strani pa sovraštvo,
morija. mediji znajo zelo dobro manipulirati
z nami in vse to še bolj širi v nas nestrpnost.
kam je izginila naša srčnost,
kam je odšlo naše usmiljenje? kam naša
človečnost? a ne bi
morali biti ravno mi,
ljudje, zaradi tega, ker
smo prejeli poleg telesa
v svoje srce dušo, čuteči,
ljubeči, dobri, usmiljeni?
pa žal velikokrat celo pri živalih
opazimo več čutenja in usmiljenja kot pa pri
ljudeh!
veliko si jih le zatiska oči pred grozoto in
krivicami današnjega časa, pred morijo, ki je
okoli nas ... kako žalostno ... in tisti, ki vpijemo
in dopovedujemo, da to ni prav, vpijemo v
gluha ušesa ljudem, ki bi lahko kaj storili, pa
si le po pilatsko perejo roke ... zastirajo oči,
zapirajo svoja srca ...
še posebno me boli, ko slišim neusmiljene
besede iz ust zdravstvenih ali socialnih
delavcev ali ljudi podobnih poklicev, ki bi
morali imeti srčnost in usmiljenje na prvem
mestu. Zakaj si izberejo tak poklic, če nimajo
čutečega srca?
koliko nepotrebnih besed je okoli teh ubogih
beguncev. nikomur ne privoščim, da bi moral
pustiti vse in iti s trebuhom za kruhom,
bežati za ohranitev golega življenja, ob tem
pa morda brezvestneži poberejo od njih še
poslednji denar, ki ga imajo in jih namesto na
cilj pošljejo v globine morja ali pa jih pustijo v
tovornjaku brez zraka, da v agoniji izdihnejo.
kako kruto!
še bolj mi je hudo, ker se imam za kristjana,
ker želim slediti kristusovem naročilu, naj
se ljubimo med seboj ne glede na vse, naj
čutimo z drugimi, naj pomagamo ubogim,
nemočnim, trpečim, pomoči potrebnim.
vem, niso vsi begunci, med njih so se pomešale tudi barabe, a do zlorabe je žal prihajalo
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vedno in povsod in tako tudi tukaj. vedno
se najde kdo, ki nesrečo drugega izkoristi
za svoje zle namene. pa ne bomo vendar
zaradi teh vse nesrečneže imeli za barabe?
razumem tudi vsakega, ki ga je strah, tudi
mene je, a pomagati je vseeno
potrebno!
nekateri se čudijo, še
posebno politiki, ki
imajo moč, navalu
migrantov. kakšno
sprenevedanje, kakšna
igra!! že pred enim letom
je sošolka moje hčerke
za diplomsko nalogo pisala o
gibanju emigrantov, v kateri je bila opisana
prav ta pot, ki se je begunci sedaj poslužujejo.
Zdaj kar naenkrat nihče ni nič vedel, nihče
pričakoval vsega tega.
a bi bilo res tako težko zbrati vse sile sveta
in onemogočiti skrajneže v Siriji? potem ne
bi bilo beguncev! a očitno ni nikomur mar
oziroma vse nekdo načrtno to celo omogoča!
Tudi v našem dializnem centru je bilo nekaj
sirijskih beguncev, ki so jih pripeljali k nam
na dializo. bili so lačni, premraženi, nekateri
s podplati, polnimi žuljev. nekateri so imeli
zadnjo dializo v Turčiji, spet drugi so imeli
„srečo,“ da so jih dializirali v grčiji. kako dolga
je bila pot od tam do nas in kako malo so
morali jesti in piti, da so lahko preživeli tako
dolgo časa brez dializnega zdravljenja!
vse to sem izvedela iz pripovedovanja sodelavk, ker me takrat, ko so jih pripeljali, ni bilo
v službi, a ko je bil pri nas zadnji pacient, sem
bila, celo jaz sem ga dializirala. ob njem je bila
njegova hčerkica. prikupno dekletce temnih
las, spletenih v debelo kito in temnih, prijaznih oči. obuta v gumijaste škornje, oblečena
v pajkice in ponošeno bundo se mi je smehljala. Z očetom je prišla za prevajalko, saj je znala
malo govoriti angleško. Spraševala je očeta,
kar sem želela vedeti in mu povedala, kar je
bilo potrebno. S hvaležnostjo sta pojedla
kosilo, potem je oče zaspal. premraženo
dekletce sem namestila za ta čas v prazno
posteljo ob očetu. že za vsako malenkost sta

se neizmerno zahvaljevala. pogovarjali sva se.
od srca se je nasmejala, ko sem ji rekla, da
se mi zdi, da je stara 6 ali 7 let, bila je namreč
11. Zvedela sem, da ji je ime nur in ima v
begunskem centru še 3 sestre in mamo, ki ju
čakajo, da gredo naprej proti nemčiji, kjer živi
stric z družino. po končani dializi sva se objeli
in obema sem zaželela srečno pot. odpeljana
sta bila v begunski center, od tam pa naprej.
v sebi sem čutila prijetno toplino, da sem
jima lahko vsaj malo pomagala. Upam, da se
bo pot te družine končala srečno in da bodo
uresničili svoje sanje.
mnogo nas je takih, ki skušamo pomagati, a
žal se še vedno najdejo nestrpneži in godrnjavci, ki jim gre vse na živce, ki jim ni prav nič
prav, razen svojega ega ne vidijo ničesar. žal.
Sedanji papež Frančišek je to leto proglasil za
leto usmiljenja in bo trajalo vse do konca naslednjega leta. Zato imamo sedaj še posebno
priložnost, da vedno in povsod pokažemo, da
imamo v sebi srce. Srce, ki zna čutiti, darovati,
pomagati in konec koncev se tudi smejati!
pa naj ne bo to le novoletni sklep, ki takoj
po praznikih zbledi in se nanj pozabi. nikar!
odprimo vendar že enkrat oči za svet okoli
nas, ki nas potrebuje. odprimo svoje srce in
pokažimo, da ga imamo! pa ne le do sebe, pač
pa do vseh ljudi, ki jih srečamo, pa naj bodo
to naši bolniki, sodelavci, naši bližnji, begunci
ali pa le ljudje, ki jih naključno srečamo. Skoraj
vsak nam bo hvaležen za lep nasmeh in lepo
besedo.
pa kaj, če ga vedno ne dobimo nazaj. pa kaj, če
nam vedno ne uspe! nasmejmo se in pojdimo
naprej, še prehitro pride čas, ko bomo kaj od
tega sami močno potrebovali in takrat nam
bo lažje, če bomo deležni tega, kar smo tudi
sami z veseljem nekomu darovali.
pa vse dobro vam želim vsem skupaj! čim
več nasmehov, topline v srcu in ljubezni, pa
ne samo za praznike, pač pa za vsak dan v
vašem življenju!

prejeli smo
Marija Hrvatin

Zaupam v življenje in verjamem
v program Svit
Najtežje v življenju mi je
postalo v tistem hipu, ko
sem v čakalnici obsedela
in sem kot v sanjah slišala,
da moje življenje visi na
nitki. Še nekaj časa nisem
dojela, da so vse besede, ki
so sledile, namenjene meni
in vsa vprašanja o mojem
zdravstvenem stanju prav
tako. Svet se je začel sukati
drugače, pa vendar okoli
mene in ko sem sploh lahko
vdihnila, sem se vprašala,
kam se bo nagnila tehtnica,
bom živela, ali bom umrla.
Tako iznenada se lahko konča življenje, ki je
le eno. Diagnoza – rak na debelem črevesu
in v hipu je sesuta vsa preteklost, nič več ni
pomembno, obstaja le ena želja, preživeti.
Šla sem v bitko, ker sem hotela živeti in
začela pisati svojo pravljico življenja.
V letošnjo pomlad sem si izpisala tudi
besedno terapijo in tako je luč sveta zagledala knjiga Diagnoza, ko zastane dih. V njej
ni opisana le moja zgodba, v njej se kot nit
energije prepletajo fotografije mavric in nagovarjajo besede mnogih, ki so se srečali s
podobno zgodbo, pa tudi mojih najdražjih,
ki so bili z mano v tistih trenutkih, katerih
brazgotine bolijo še sedaj. Sem preživela
z najlepšim možnim razpletom, čeprav se
je zgodilo tisto najhujše, kar si nikoli nisem
mislila, da se lahko. A zgodilo se je, kakor se
lahko zgodi vsakomur. Tudi zato sem spregovorila, čeprav ni enostavno govoriti o
sebi, o padcih in vzponih, o podrobnostih iz
vsakdanjega življenja ter javnosti povedati,
kaj se je dogajalo in kaj se lahko zgodi. A
naj bo vsaka moja beseda kot luč na koncu
temnega predora, saj zaupam v življenje,
ki je najbolj dragoceni dar.

Zgodilo se je v letu
13 in v knjigi je 13
poglavij
Nočna mora iz poštnega
nabiralnika
… Že v nekaj dneh me je v poštnem nabiralniku pričakala pisemska ovojnica. Odprla
sem jo in pričela drgetati po vsem telesu,
zmanjkovalo mi je sape in oblila me je
vročina. Vame se je naselila neka »togota,«
nemoč, kajti v prilogi je bilo zapisano, da
so vzorci pozitivni, kažejo na prikrito kri v
blatu. Vzela sem telefon in poklicala v klicni
center Svita. Precej sem bila zmedena in
sogovornika na drugi strani sem želela
prepričati, da je gotovo kakšna pomota,
zato bi se želela še enkrat testirati. Potem
sem ga poslušala, ko mi je dejal, da je
napaka izključena in mi razložil, da to še
ničesar ne pomeni. Svetoval mi je, da me
naroči na kolonoskopijo, saj se največkrat
izkaže, da so v črevesju polipi, ki krvavijo,
zato jih je potrebno odstraniti …

Počitnice v hotelu
’bolnišnica’
Miselni balast sem skrčila na zaznave
okoli sebe ter si pokimala, da je bilo
včeraj drugače, kakor danes. Za jutri nisem
vedela, kaj lahko pričakujem. Včeraj sem se
počutila zdravo, danes so mi rekli, da sem
težko bolna, jutri je lahko po napovedih že
vsega konec. Ampak življenje sem imela le
eno. Hotela sem dočakati jutri in še veliko
dni naprej. Pomislila sem, da vzamem ponujeno, druge rešitve nisem imela. Prijala
mi je tudi tišina, ki se je pričela plaziti po
oddelku, pa noč, ki je risala zvezde na nebu.
Odšla sem v sanitarije in vrnila Fabijanu klic.
Nekaj splošnih besed in na hitro pozdrav.
Hotela sem urediti svoja čustva in zamislila
sem si pot, kako bom to storila …

Le ena želja – živeti
Spet sem postala trdnejša in manj ranljiva
v svoji notranjosti, kar mi je dalo upanje, da
bom premagala tudi morebitne frustracije
do belih halj, če se bodo spet pojavile. Dan
pred odhodom sem si dala v kozmetičnem
salonu urediti obrvi in obraz, uredila sem
si tudi nohte, snela uhane in prstane ter
si pripravila krilo z elastiko in širšo bluzo.
Hotela sem biti urejena nevpadljivo,
pa vendar tako, da se bom počutila kot
ženska, ko se bom po operaciji pogledala
v ogledalo. Zamišljala sem si, da bom imela
v bolnišnici veliko časa za branje. Ošinila
sem knjižne police in v pogled ujela naslov
Kruh na vodi. Simbolična mogočnost me je
ob tem popestovala in me ogrnila s šalom
upanja. V roke sem vzela knjigo in jo položila v torbico. Kot preblisk me je prešinilo,
da zagotovo ne bo nikoli več tako, kot je
bilo …
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Kruh na vodi z ‚Donatovim‘
mehurčkom

je tudi vsak od statistov glavna stranska
vloga. Najprej se mi je približala anesteziologinja. Potem je prišla prva sestra, ki mi je
pogledala žile. Naslednja, ki se je pojavila,
je iskala najprimernejše mesto, kamor bo
namestila ’metuljčke.’ Anesteziologinja je s
svojim mirnim in prijaznim glasom usmerjala prvi prizor. Ob tem je nekaj zapisovala
in me nekaj spraševala. Med drugim me je
že nekajkrat vprašala po priimku, da sem
se morala nasmehniti in ji vrnila vprašanje,
zakaj me tolikokrat sprašuje iste stvari.
Pojasnila mi je, da je to običajni postopek.
Slišala sem se, kako sem ji odgovorila - kar

ki jih imam od 1. do 25. julija, v tem času
sem preživela svoje nepozabne trenutke
v prostorih novomeške bolnišnice. Še
sedaj rada rečem, da so bili okrog mene
nasmejani obrazi in so mi angeli v belih
haljah podarili novo življenje. Kakor mi ga
je pred tem podaril program Svit in Uroš
Rozman, ki me je uspel prepričati, da grem
na kolonoskopijo ter me že v nekaj dneh
naročil na pregled. Tako sem se neprecenljivemu darilu tudi zahvalila ter dobila
povratno povabilo, da postanem Svitova
ambasadorka ter s svojo zgodbo vabim k
večji odzivnosti v omenjeni program, ki

posebej igrali vlogo, ki jim je namenjena.
Vsekakor pa jo bodo odigrali po svojem
najboljšem znanju, ker nove priložnosti za
igro z mano ne bodo več imeli. Pomirjena
sem se vrnila v sobo, za sabo zaprla vrata,
tiho legla in spet odprla knjigo. Ponovila
sem njeno vsebino in brala dalje. Potem
sem se naenkrat spomnila, da me čez nekaj
ur čaka operacija in prav bi bilo, da bi vsaj
kakšno uro odspala. Ni se mi sicer spalo,
saj sem vedela, da bom imela še preveč
spanja. A začela sem se zavedati, da bi
morala biti spočita, da mi ne bi zmanjkalo
moči, ko bom odigrala svojo najpomembnejšo vlogo v življenju.

se mora, se pač mora. Nato me je posrkala
svetloba iz žarometov. Oči sem poskušala
s težavo odpreti. Vedno znova so se mi
zapirale. V daljavi sem slišala Fabijanov glas,
hip za tem pa še Sabininega. Zdelo se mi je,
da se pogovarjata. Pomislila sem, da nisem
najbolje izpilila scenarija, zato sem na vsak
način želela odpreti oči, da bom prekinila
snemanje. Zazdelo se mi je, da nisem kos
vlogi, ki sem si jo dodelila. Z vso močjo, ki
sem jo premogla, sem odprla veke …

je še vedno komaj okrog 60 odstoten. V
letošnjem letu so dvignili starostno mejo,
tako so v program vključeni vsi od 50.
do 74. leta, ki imajo urejeno zdravstveno
zavarovanje.

Rožnati travnik in
anesteziologinjini
’metuljčki’

Kakšna sreča me je spreletela, ko sem
se zavedla, da sem živa in kakšna neprecenljiva radost tudi 23. julija, ko mi je bilo
življenje poklonjeno z negativnimi izvidi,
pa mi ni bilo potrebno niti na kemoterapijo. Brez 12 centimetrov črevesja lahko
živim, z zadrgo 39 »klamfic,« kakor se rada
pošalim, prav tako, pa tudi z vsemi spomini,

Magnezijevi mehurčki so me še enkrat
spravili iz postelje. Že tako in tako sem
katero stran v knjigi prebrala dvakrat, da
sem si zapomnila vsebino. Ko sem sedela
na školjki in okrog sebe poslušala tišino,
me je preblisnilo, da imam scenarij vendarle že napisan, le izpiliti ga moram. Jaz
bom vendarle glavna igralka, ki bom do
popolnosti odigrala svojo življenjsko vlogo,
za katero bom dobila glavno nagrado. Vsi
okoli mene pa bodo statisti, ki bodo vsak

Na glavno vlogo sem bila pripravljena.
Generalke nisem imela, reprize si nisem
želela, na premieri sem hotela pokazati,
da sem najboljša. Prepričana sem bila, da
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Svoje življenje posvečam
prostovoljstvu kot Svitova
ambasadorka

Naj zaključim z istimi besedami, kot sem
jih zapisala v knjigi: „Ko se svet prične
obračati narobe, ne obupam; z vso svojo
močjo ga sukam toliko časa, da se ponovno
naravna po mojih željah.“ Ob tem dodajam,
naj se vsem, ki se boste zadržali ob mojih
besedah, naravna točno tako, kakor sami
želite in imejte v mislih, da imate le eno
življenje, zato se imejte radi in bodite
pozorni tudi na svoje zdravje.

prejeli smo
Kotiček Nine Vidiček

Samo malo
prijaznosti

Modrost vroče čokolade

dneva je že skoraj konec. je kdo srečnejši, ker je danes
srečal tebe?
Si je kdo zapomnil, da je danes govoril s teboj?
čas za delo je mimo. je ob tebi kdo, ki bi ti podaril
prijazno besedo?
ali lahko rečeš nocoj, ko pomisliš na dan, ki je tako hitro
minil, da si pomagal vsaj enemu človeku od vseh, ki si
jih srečal?
ali se vsaj eno srce veseli ob tem, kar si mu danes rekel
ali storil?
Se nekdo, ki je izgubil upanje, sedaj pogumno ozira v
prihodnost?
Si zapravil ali izgubil današnji dan?
Si dan porabil za dobre ali slabe stvari?
Si pustil sled prijaznosti ali brazgotino nezadovoljstva?
dela ljubezni in prijaznosti nikoli ne umrejo, ampak se
pomnožijo v življenju drugih!
okrog tebe je veliko ljudi, ki so osamljeni, si želijo ljubezni
in čakajo, da narediš prvi korak!
prijazne besede in dobra dela so večna. nikoli ne veš,
kje in pri kom bodo pristala.
prevečkrat podcenjujemo moč dotika, nasmeha, prijazne
besede, poslušanja, iskrene pohvale in majhne skrbi za
drugega, ki imajo možnost spremeniti življenje.
Zapomni si: življenje je kot tenis, ne moreš zmagati, če
ne začneš igrati.
morda lahko dajemo brez ljubezni, ampak ne moremo
ljubiti brez podarjanja.
kar imaš, daj nekomu, morda bo bolje kot si lahko
predstavljaš.
blagoslovljeni so tisti, ki lahko dajejo, ne da bi pomnili
in prejemajo, ne da bi pozabili.
najteže je podariti prijaznost, saj je velikokrat vrnjena.
ljubezen ne more biti zapravljena!
vseeno je, kje je podarjeno, vedno se vrne v obilju!
izkaži danes nekomu ljubezen!
odkrij čudeže, ki jih dela ljubezen!

Skupina diplomantov z uspešno kariero se je dogovorila za srečanje. odločili so
se, da bodo obiskali že upokojenega profesorja, ki jih je na predavanjih vedno
navduševal z modrostjo. med obiskom je pogovor nanesel na težave v življenju
zaradi stresa pri delu, neurejenih odnosov ter pomanjkanja prostega časa.
profesor je ponudil gostom vročo čokolado ter odšel v kuhinjo. vrnil se je z
veliko posodo čokolade ter različnimi skodelicami. bile porcelanaste, steklene,
kristalne; nekatere iz med njih zelo dragocene, nekatere cenene. prosil jih je, da
si vsak izbere svojo skodelico. ko so napolnili skodelice s čokolado, je profesor
tako kot v študentskih časih začel z razmišljanjem...
» opazil sem, da ste si najprej vzeli lepe in dražje skodelice, na koncu pa so ostale
samo še preproste in cenene. To, da zase želite le najboljše, je vir vaših težav in
stresa. Skodelica iz katere pijete, ničesar ne doda h kakovosti okusa čokolade.
Ta je le dražja in včasih skriva, kaj pijemo. vsak izmed vas si je želel le vroče
čokolade. niste hoteli skodelice ... vendar ste si zavestno izbrali najboljše. in kaj
kmalu boste opazovali skodelico drugega.
Zdaj, prijatelji, razmislite o tem ... življenje je kot vroča čokolada ... delo, denar
in položaj v družbi pa so kot skodelice. Slednje so le orodja za podporo in
obvladovanje življenja. Skodelica ne definira vašega življenja, ga ne spreminja
in ne vpliva na njegovo kakovost. Z osredotočenjem na skodelico ne bomo
nikoli užili polnega okusa vroče čokolade oziroma življenja.
Zapomnite si ... bog nam pripravi le vročo čokolado in ne izbira skodelic.
najsrečnejši ljudje nimajo najboljšega od vsega. oni naredijo najboljše iz tega,
kar imajo na razpolago.«
živite preprosto ...
ljubite velikodušno ...
mislite iskreno ...
govorite prijazno ...
in zapomnite si, da najbogatejša oseba ni tisti, ki ima največ, temveč tisti, ki
potrebuje manj.
ZaTo Uživajmo v okUSU vroče čokolade!
(vir: s spleta)

(s spleta)
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prejeli smo
Pripravila Darja Glavan

Kako otroci vidijo
svet odraslih

Smeh je pol zdravja
Pamet

Obljuba

pripelje mama sina na policijsko postajo in
reče:

gorenjka leži na smrtni postelji in reče možu:
»mož moj! obljubi,da moja naslednica ne bo
nosila mojega diamantnega prstana.«

»želim, da bi bil moj sin policaj.«
»Zakaj pa gospa?« vpraša policaj.
»Zato, ker je neumen.«
»To morate dokazati.«
in reče mama sinu: »Sine, pojdi pogledat, če
je mama zunaj.«
Sin odide in pogleda, policaj pa nato reče:
»mater ... res je neumen, lahko bi pogledal
skozi okno.«
Zimska
Tovornjakar vozi po cesti in že tretjič ga ustavi
policist: »gospod voznik, že tretjič vam povem,da izgubljate tovor.«
»ja, gospod policist. jaz pa vam že tretjič
povem, da posipavam cesto!!!«
Lovska
polde, lovec, ki je bil znan po tem,da se je
domov ponavadi vračal brez nabojev in
s praznim nahrbtnikom, končno domov
prinese zajca.
vrže ga pred ženo in zmagoslavno reče: »Zdaj
pa ne boš več mogla trditi,da sem slab strelec.
poglej, kam sem ga zadel!«
»res si točen!« prizna žena. »Strel je šel
naravnost skozi ceno!!!«
Blondinka in avto
blondinka kupi svoj prvi avto in se odpelje v
sosednje mesto k prijateljici.
Tja se pripelje v pol ure, nazaj se vozi 10 ur.
ko se vrne domov, jo zaskrbljeni mož vpraša:
»kaj se je pa zgodilo?«
ona: »pri Hyundaju so malo blesavi. Za naprej
so naredili pet prestav, za nazaj pa samo eno.«
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»obljubim ti. Saj ji je tako ali tako premajhen.«
Naravno
ko se moški zbudi, je videti enako dobro,
kakor takrat, ko je šel spat.
ženski izgled se čez noč nekako pokvari.
Kopalnice
moški ima v kopalnici 6 predmetov: zobno
ščetko, zobno pasto, kremo za britje, britev,
kos mila in brisačo.
v tipično ženski kopalnici je povprečno
337 predmetov. moški od teh 337 ne bi bil
sposoben identificirati več kot 20.
Bodočnost
žensko skrbi o bodočnosti, dokler ne dobi
moža.
moškega nikoli ne zaskrbi o bodočnosti,
dokler ne dobi žene.
Poroka
ženska poroči moža in pričakuje, da se bo
spremenil, - pa se ne.
moški poroči ženo in pričakuje, da se ne bo
spremenila, - pa se.

Zelo sem se prestrašila, ko je mama
zbolela. mislila sem, da nam bo sedaj
kuhal ata.
ne vem, koliko sem star. To se ves
čas spreminja.
psi imajo po navadi zelo radi vodo,
nekateri celo živijo v njej. To so
morski psi.
babica je odšla na tisti svet. Sedaj
imamo tudi mi nekoga v tujini.
moja sestra je spet zaključila razred z
odličnim uspehom, ima same petke.
To mi počne namerno!
metulj je žuželka iz družine
helikopterjev.
ko se dva zaljubljenca prvič
poljubita, takoj padeta dol in se ne
dvigneta vsaj eno uro ali več.
ko se je rodil moj mlajši bratec, so ga
dali v akumulator.
obstajajo vrata, ki imajo rešetke. Tja
greš, ko nisi priden, in nato te več ni.
danes sva z bratom pojedla cel
kozarec marmelade. Zvečer bova
dobila drisko ali pa po riti.
(vir: povzeto s spleta)

prejeli smo
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kulturne drobtinice
Toni Gašperič

Silva Mohorčič

Za otroke
gre

Morje
belih marjetic

Na nepokošenem travniku rastejo bele marjetice.
Bredem skozi visoko travo kot za zabavo.
Na svetu ni videti nič lepšega kot otroka, ki
je ali spi. Podobi bi lahko gledal ure in ure,
navdajata me s toplino, z zadovoljstvom, s
tišino, z mirom, ki ga velikokrat pogrešam,
obdan s hrupom in neumnostmi. In kdor
uniči eno samo otroško življenje, je uničil ves
svet. Zanj ni opravičila ne na tem ne na onem
svetu. Vsak otrok si zasluži imeti ljubečega
očeta in mamo, a kaj, ko se ljubezni ne da
uzakoniti.
Bil sem vesel, prav po otročje, neizmerno in
brez predsodkov, ko sem zvedel za koalicijo
Za otroke gre. Kako toplo, kako človeško, kajti
otroci so naše največje bogastvo, so naša
mala sončeca, ozvezdja, upanje in radost v
starosti. Ne moji ali tvoji, ne beli ali črni, ne
rumeni ali rdeči, ne revni ali bogati. Preprosto
- otroci. Otroci tega našega edinega sveta.
Vsi. Zanje se splača zavzeti in zanje moramo
dvigniti svoj glas, ko kdo ali kaj poruši
njihovo brezskrbnost, njihovo rast v zrelost,
odgovornost. Kjer koli so. V Evropi, v Afriki,
v Ameriki ali Avstraliji. Povsod: na jugu, na
severu, na vzhodu ali na zahodu. Pa ne samo
takrat, ko bi se lahko zgodilo, da bi katerega
od njih posvojil istospolni par. Ne. Za otroke
se je treba zavzeti tudi takrat, ko so lačni, ko
so pregnani s svojih domov, ko so žalostni,
ko so zavrženi, spregledani, ko nihče ne sliši
njihovega joka. Tudi takrat, ko jih kdo spolno,
čustveno, fizično ali psihično zlorablja. Pa naj
bo to izprijeni sorodnik, učitelj, duhovnik,
vojak, očim ali mačeha. Kdor koli. Kjer koli.
Kadar koli. Trezen ali pijan. V službi politike,
v imenu vere ali pod krinko umetnosti. Ni
pomembno.
Otroci so glina, v katero se odtisne najmanjše
doživetje, skoraj komajda opazna krivica, še
tako drobna pozornost – in tam ostane. Vse
življenje, v vseh stanjih: zavednih ali nezavednih, v budnih ali spečih.
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Otroci niso nikogaršnja lastnina. Ne svojih
staršev ne starih staršev. Ne političnih strank
ne verskih skupnosti. Otrokom ne bi smeli
natikati na glave kap z zvezdami, ne bi se jih
smelo obremenjevati s prepričanji različnih
ideologij sedanjosti, preteklosti ali prihodnosti. Ne levih ne desnih.
Otroci naj bi letali kot metulji s cveta na cvet,
z drevesa na drevo, jahali naj bi mavrice,
premagovali oceane, nabirali naj bi si znanje,
izkušnje, se naučili ljubiti, pomagati, odkrivati
in spreminjati stvari, sebe in ljudi na bolje.

Ta se mi okrog nog ovija
in pod njimi zvija.
Bela roža se priklanja,
veter jo priganja.
S plevelom in travo je ovita,
skorajda skrita.
Belo morje cvetja,

Tisti, ki jim gre resnično za otroke, naj bi
ustvarjali, soustvarjali in ustvarili svet brez
vojn, brez lakote, brez sovraštva in solza. Kajti
otroške solze so enako grenke tako v Franciji
kot v Iraku, lačen otrok je enako lačen tako v
Sloveniji kot v Afriki. Nasmejane otroke je lepo
videti tako na jugu Italije kot v predmestju
kakšnega velikega ameriškega mesta, kjer
ima vsak prebivalec svojo podgano, s katero si
številni otroci brez staršev delijo kanalizacijo.

v zavetju razkošnega poletja.

Ko nam bo šlo res za otroke tristo petinšestdeset dni na leto, ko ta skrb ne bo le
pripomoček za nabiranje točk priljubljenosti,
ampak resnični izraz naše resnične skrbi za
otroke, ko ne bomo več ure in ure razpredali
o tem, kje v državnem proračunu izvrtati
denar za brezplačne šolske malice, ampak
bo ta zagotovljen, ko ne bomo škrtarili pri
denarju za preživljanje počitnic ob morju,
ko številni otroci več ne bodo hodili spat lačni
in brez poljuba na čelo, takrat bom verjel: res
jim gre za otroke.

v vazi se košati.

In bom vesel v veselem decembru.

Žal mi je vsake, ne delam več take napake.

Čeprav jih nihče ne neguje in ne varuje,
naše oko z radostjo po njem pluje.
Spletla sem venček, šopek nabrala,
z dolgo travnato bilko ga povezala.
Zdaj na mizi za vrati

Belih marjetic nikoli ne bo zmanjkalo,
same skrbijo, da se nove rodijo.
Njenih cvetnih listov ne trgam več,
ti časi so preč.
Kot bi bilo zdaj, si predstavljam.
V mislih jih častim,
včasih katero celo v dar dobim.

kulturne drobtinice
Irma Kumer

Otvoritev razstave fotografij Roberta
Kokola na Nevrološkem oddelku
V Kulturnem centru Janeza
Trdine je vokalna skupina
Mezzo oktobra praznovala
5 let svojega delovanja.
Svoj koncert je obogatila
z razstavo fotografij
belokranjskega fotografa
Roberta Kokola.
Fotografije predstavljajo pevke skupine
Mezzo, ki pozirajo skupaj s »princeskami
in enim princem« z Downovim sindromom.
Omenjena razstava je imela tudi humanitarno noto, zbirali so sredstva za Društvo
Downov sindrom Slovenije.
Meni drago in dolgo načrtovano srečanje s
fotografom Robertom pa je nekaj pozneje
obrodilo sadove in decembra se je razstava
preselila na hodnik Nevrološkega oddelka.
Veseli smo, da prijazne fotografije krasijo
stene Nevrološkega oddelka in s tem ponazarjajo, kako si tudi zaposleni v bolnišnici
želimo, da bi pozitivne ideje umetnikov okoli
nas prenesli v okolje naših pacientov.
Ob otvoritvi razstave so bile gostje na oddelku
pevke skupine Mezzo in s svojo pesmijo
prisotnim pričarale vzdušje predprazničnih
decembrskih dni.

Robert Kokol

Ob tej priložnosti je predstojnica oddelka
Marjanca Božič, dr.med., slovesno predala v
uporabo prenovljeno sobo 10 za fizioterapevtsko obravnavo nevroloških pacientov.
Za ta dogodek se iskreno zahvaljujem Robertu
in vokalni skupini Mezzo, predvsem zato,
ker so zaznali moje - naše želje in ker svoje
bogastvo želijo deliti med ljudi dobre volje.
Najlepša hvala in delite pozitivno energijo
še naprej.

Skupina Mezzo na Nevrološkem oddelku
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Danica Jožef

Prazniki in praznične jedi
na Slovenskem
Zgornji naslov ni zrasel na moji
njivi, temveč je to naziv drobne
knjižice, ki je bila napisana in
izdana leta 1992 od znanega
poznavalca hrane in pijače
gospoda dr. Borisa Kuharja, ki
šteje že častitljivih 86-let in je še
vedno aktiven.
V svojem opusu je izdal okoli 20 knjig, v
katerih opisuje slovenske tradicionalne jedi
in med drugim tudi, da hrana, kakršno so
poznali naši dedki in babice, ni bila nezdrava,
saj so si privoščili veliko sadja in zelenjave in
jedi so znali že pravilno kombinirati, npr. če
so jedli ajdove žgance z ocvirki, so naslednji
dan skuhali nekaj lahkega in brez maščobe.
Mene je ta drobna knjižica pritegnila in sem
od samega začetka moje kuharske dejavnosti
iz nje črpala znanje.
V knjižici opisuje 14 praznikov in 100 prazničnih jedi, ki so opisane po pokrajinah, in šege
ob teh praznikih. Da pa si malo osvežimo
spomin, naj povem, kaj pomeni „slovenska
narodna jed.“ Ta pojem pomeni kmečke jedi,
ki so delno izboljšane, prirejene in pripravljene
največkrat po okusu meščanov in so se konec
19. stoletja pričele pojavljati in vključevati v
vsakodnevno življenje.
Kot navaja dr. Kuhar, je Slovenija glede
načina domače kuhinje prava mala Evropa,
saj se zaradi podnebnih pasov tu srečujejo
alpska, panonska in sredozemska kultura,
s tem pa tudi hrana. Tako poznamo vsakodnevne preproste jedi ter praznične jedi, ki
so se pripravljale predvsem ob cerkvenih in
družinskih praznikih.
O vsem tem govori naše bogato ljudsko
izročilo in sicer, da ima vsak praznik svoje
jedi (dolenjski pregovor pravi: „vsak gudek
ima svoj udek“), kar bi lahko rekli, da ima
vsak praznik svoj kos mesa (npr. ob pustu in
veliki noči so jedli prekajeno mesto, ob sv.
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Martinu perutnino kot so goske, račke, ipd.,
ob Novem letu pečeno svinjino,...) , medtem
ko je bila vsakodnevna prehrana v glavnem
brezmesna, danes bi rekli vegetarijanska.

postavili smrekovo vejico v „bohkov kot,“
ki je bil običajno nad mizo v izbi. Ponekod
so postavili samo jaslice, v Beli Krajini pa so
obešali zelenje in jabolka.

Hrano lahko delimo tudi po prehranskih
področjih. Tako nekako velja, da so Gorenjci
imeli hrano z veliko mleka (mleko, sir, skuta,
maslo, koruza, suho sadje, meso drobnice),
sredozemsko področje polento namesto
kruha, za panonsko področje je značilno
veliko testenih in močnatih jedi, za osrednje
slovensko področje pa jedi iz okopanin
(krompir, repa, zelje, pesa,...) in kaše.
Pri raziskavi dr. Kuhar navaja, da se veliko teh
jedi danes vključuje v našo sodobno zdravo
prehrano, posebej priljubljene so nekatere
postne jedi (fižol, pomešan s kašo in moko,
češpljeva kaša, regrat s polento, sladka
repa s smetano...), nekatere od teh jedi so
izpod rok kuharskih mojstrov postale prave
mojstrovine.

Kako je bilo s praznovanjem
Božiča na Slovenskem
nekoč in danes?
Dan, kot je Božič, je ostal na Slovenskem tih,
prisrčen praznik cerkve in družine, s kopico
obredov, šeg in verovanj, ki so z leti počasi
izzvenele in jih najdemo le še v spominih starejše generacije (npr. čaščenje ognja, ko smo
otroci hodili s prižgano leseno gobo po hišah
in gospodinjam dajali žerjavico v štedilnik na
drva, umivanje z vodo, ipd.). Tudi krašenje
smrekice je bilo v začetku drugačno, saj so

Danes smo vse to
združili v eno: dom okrasimo z različnimi
okraski in zelenjem, lepo je, če jih naredimo
sami; postavimo božično drevo, pod njim
jaslice, gospodinja pa pripravi božično
večerjo.
Priprava mize za božič je svojevrsten obred,
saj želimo pokazati blagostanje in željo po
blaginji tudi v prihodnjem letu. Tako mora
biti miza obložena, da nimaš kam postaviti
kozarca, na mizi pa seveda ne sme manjkati
kruh poprtnik (hlebec kruha, ponavadi pšeničen, okrašeni z okraski iz testa ter pokrit z
belim prtom). Ta kruh mora ostati pokrit vse
do prihoda treh kraljev (6. januar). Poleg tega
kruha obvezno sodi na mizo potica (običajno
orehova), sadni kruh, kurja juha, pečena
perjad (kokoš, petelin, puran), pečena svinjina,
tudi krvavice, razne vrste štrukljev, pražen
krompir, zeljna solata, kislo zelje in še in še.
Ko čakamo, da se zberejo vsi okoli mize,
lahko postrežemo z majhnimi prigrizki, ki
jih pripravimo iz testa za omlete, namažemo
pa poljubno. Potrebujemo sirni namaz (npr.
ABC, philadelphia), 10 dag kozjega sira, 4-6
žličk limoninega soka, 2 žlički svežega zelišča
(peteršilj, drobnjak,...), poper sol, mlete orehe.
Za okoli 20 majhnih palačink potrebujemo za
testo 10 dag moke (pol bele, pol pirine), žličko
pecilnega praška, 1/2 žličke sode bikarbone,

dober tek

ščep soli, 2
žlički polnomastnega jogurta, 10 žlic mleka
(lahko ovsenega, riževega), jajce, stopljeno
maslo. Iz naštetega naredimo testo za
palačinke, masa mora biti bolj gosta, a
še vedno tekoča. Segrejemo ponev in na
malo olja spečemo majhne palačinke. Maso
zajemamo z žlico, vsako stran pečemo 1 do 2
minuti. Palačinke ohladimo. Za nadev dobro
zmešamo kremni sir, kozji sir, limonin sok in
sveže nasekljana zelišča, začinimo s soljo in
poprom. Zmes z dresirno vrečko nadevamo
na palačinke in okrasimo z orehi. Poleg lahko
ponudimo kuhano vino ( (ll belega vina, 1l
jabolčnega soka, žličko nastrgane pomarančne lupine, 2 žlički cimeta, 3 do 4 nageljnove
žbice). Vino zlijemo v večjo posodo, dodamo
začimbe, cimet, in na šibkem ognju segrevamo do vrelišča. Prilijemo jabolčni sok (po
možnosti domač), zvišamo temperaturo, da
zavre in ugasnemo. Postrežemo lahko, ko se
nekoliko ohladi.

Kokošja juha z vlivanci: potrebujemo 1
domačo kokoš, jušno zelenjavo (korenček,
peteršiljevo korenino in liste, košček gomoljne
zelene, cvetačo, kolerabo, kocen zelja, 1 popečeno čebulo, 1ovorov list, 2 stroka česna,

nekaj poprovih zrn in malo muškatnega
oreha. Očiščeno kokoško damo v mrzlo vodo,
enako tudi drobovino, če jo imamo, dodamo
očiščeno zelenjavo in počasi kuhamo od 2
do tri ure, glede na velikost kokoši, ali je
domača, ali kupljena, domače so bolj čvrste.
Ali je kuhana, preverimo z vilco, meso ne
sme biti premehko. V juho zakuhamo jajčne
vlivance, ki smo jih pripravili iz enega jajčka,
vode in moke. Meso lahko ponudimo v juhi,
običajno pa se kokoš popeče in se nato s
prilogo naloži na krožnik. Ob pečeni kokoši
pripravimo pražen krompir, poleg pa pripravimo kakšno zeleno solato ali rdečo peso in
kakšno zelenjavno prilogo, npr. popečen por.

na koščke nadrobljene piškote, premešamo.
Nadevamo v manjše posodice ali kozarčke
za desert in ohladimo. Preden postrežemo,
naj počakajo na hladnem, nato pa naj na
sobni temperaturi počakajo vsaj 20 minut.
Ponudimo s sladko smetano.
Navedene količine zadostujejo za 4-člansko
družino.

Ker je por zimska jed, ga lahko postrežemo
tudi kot zelenjavno prilogo. Potrebujemo 1,5
kg pora, 2 žlici masla, 1 dl juhe, drobtine za
pekač. Za preliv: 2 jajci, 2,5 dl kisle smetane,
6 dag parmezana, 2 žlici drobtin. Očiščen por
zdušimo na maslu, po potrebi prilijemo juho
in solimo. Na pol zdušen por zložimo v dobro
naoljeno ognjevarno posodo, potresemo z
drobtinami in na koncu prelijemo s prelivom
(zmešamo jajca, smetano, parmezan in malo
drobtin). Damo v pečico in spečemo do zlato
rjave barve.

***
Vsem skupaj želim veliko lepih trenutkov v
letu 2016, manj napetosti med ljudmi in več
razumevanja ter potrpljenja v vsakdanjem
življenju.

Poleg obvezne orehove potice ponudimo
lahko tudi božične piškote, ki morajo biti
predvsem aromatični. Poleg tega pa toplo
priporočam tale okusni čokoladni desert.
Potrebujemo 1,5 dag sladke smetane, 4dag
masla, 2 žlički začimb za medenjake ali
poprnjake, 17 dag čokolade (12 dag mlečne,
5 dag temne, s čim več kakava), 2 žlici ruma,
3-5 aromatičnih piškotov, nekaj smetane za
okras. Pripravimo tako, da v kozici zmešamo
sladko smetano, maslo in začimbe, segrejemo
do vrelišča, odstavimo in dodamo koščke čokolade, pustimo stati 2 minuti in nato dobro
premešamo, vrnemo na ogenj in mešamo,
da se čokolada v celoti stopi, dodamo rum in
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Katja Rožman

Praznični piškoti in glikemično breme
Vsako ogljikohidratno živilo ima drugačen vpliv na
nihanje glukoze v krvi. Za boljši nadzor nad temi nihanji
lahko jedi in živila izbiramo glede na glikemični indeks in
glikemično breme.
Glikemični indeks (v nadaljevanju GI) razvršča ogljikohidratna živila glede na njihov vpliv
na dvig glukoze v krvi, v primerjavi z referenčno vrednostjo izbranega ogljikohidratnega
živila (glukoza ali bel kruh), v tristopenjsko lestvico. Živila z vrednostmi nad 76 imajo
visok GI, srednji GI imajo živila z vrednostmi med 55 in 76 ter živila z vrednostmi pod 55
imajo nizek GI.
Nihanje glukoze v krvi je odvisno od količine in vrste zaužitih ogljikovih hidratov. Kadar
so ob ogljikohidratnem živilu zaužite še maščobe, beljakovine ali prehranske vlaknine
je porast glukoze v krvi počasnejši, saj je prebava sestavljenega obroka kompleksnejša.
Vrednost GI je podana za običajno porcijo in ne upošteva dejanske porcije, ki jo je zaužil
posameznik. Pomanjkljivosti, ki jih ima glikemični indeks, izboljša izračun glikemičnega
bremena (v nadaljevanju GB). Ta se navezuje na dejansko porcijo ogljikohidratne jedi (torej
na dejansko količino ogljikovih hidratov v tej jedi), ki jo zaužije posameznik in s tem poda
realno sliko vpliva na glukozo v krvi. Jedi imajo nizko GB, če je vrednost le-tega pod 10,
srednje, če so vrednosti med 11 in 20 ter visoko pri vrednostih nad 20.

Izračun glikemičnega bremena za praznične piškote (GB):
Pri izračunu upoštevamo le živila, ki vsebujejo ogljikove hidrate (kot so npr.: kruh, riž,
krompir, testenine, kosmiči, sladkor, sadje…).
1. KORAK: Poiščemo GI in količino ogljikovih hidratov za vsako ogljikohidratno živilo v
obroku. Najobsežnejši nabor ogljikohidratnih živil se nahaja na naslednji spletni strani:
www.glycemicindex.com. Podatki so na voljo tudi v tabelah za izračunavanje ogljikovih
hidratov v živilih, ki so namenjene bolnikom, ki štejejo ogljikove hidrate.
2. KORAK: Količina ogljikovih hidratov (v nadaljevanju OH) je običajno podana za povprečno porcijo, zato je potrebno preračunati količino OH za porcijo, ki jo nameravamo
zaužiti, po formuli (t.i. sklepnem računu):
OH živilo

GI

Velikost povprečne porcije

Ovseni kosmiči

60
GI
60

30 g
Velikost naše porcije
170 g

Ovseni kosmiči

Količina OH na
povprečno porcijo
19 g
Količina OH v naši porciji
X= 108 g

3. KORAK: Iz tega sledi glikemično breme (GB), ki ga izračunamo po spodnji formuli:
GB = [vrednost GI × količina ogljikovih hidratov na porcijo (g)]/100
OH živilo

GI

Velikost naše
porcije živila

Količina OH v
naši porciji živila

GB naše porcije
živila

Ovseni kosmiči

60

170 g

108 g

65

Polnozrnata moka

45

150 g

90 g

40,5

Kaki

35

130 g

22 g

7,7

Med

85

25 g

18 g

15,6

Rozine

56

50 g

15 g

8,4
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Praznični piškoti
Sestavine
150 g polnozrnate pšenične moke
170 g drobnih ovsenih kosmičev
Dve žlički vinskega kamna
Ščep soli
Pol žličke cimeta v prahu
Pol žličke mletih klinčkov
Žlica lanenih semen
120 ml tople vode
Velik, mehak kaki
50 ml kokosove maščobe
25 g medu
50 g rozin
50 g orehov

Priprava
1. V večji skledi dobro zmešamo moko, ovsene
kosmiče, vinski kamen, sol, cimet in klinčke.
2. Lanena semena zmeljemo v kavnem mlinčku.
Prelijemo jih z vročo vodo in pustimo stati.
3. Pečico segrejemo na 180oC. Kaki olupimo
in v električnem mešalniku dobro zmešamo.
Dodamo stopljeno kokosovo maščobo in še
enkrat zmešamo.
4. K suhim sestavinam primešamo kakijevo
maso, namočena lanena semena in med.
5. Orehe in rozine grobo nasekljamo in jih
primešamo k masi.
6. Z žličko zajemamo testo in kupčke polagamo
na pripravljen pekač, ki smo ga obložili s peki
papirjem. Pečemo 20 minut.
Iz sestavin dobimo približno 45 piškotov. Ker en
piškot tehta približno 15 g, lahko izračunamo
glikemično breme ene porcije (trije piškoti), ki
je 9, kar predstavlja nizko glikemično breme.
Glikemično breme dvojne porcije (šestih piškotov) je 18, kar predstavlja srednje glikemično
breme.
Povzeto po: Rožman K., Kako izboljšati glikemično breme
obroka, Zoom 360O, dec. 2015

ozrimo se nazaj
Marjeta Berkopec

med zapisi o osebju, ki je med drugo
svetovno vojno delalo v bolnišnici Franja,
zasledimo, da je bila tam glavna medicinska sestra lidija Zlatoper, ki je končala dva
letnika srednje medicinske šole v gorici
in je poleg instrumentiranja skrbela za

omeniti je treba tudi delovanje prvih instrumentark, ki so že leta 1946 obiskovale šolo
za kirurške instrumentarke, potem pa vsaka
v svojem delovnem okolju organizirale in na
noge postavljale operacijsko zdravstveno
nego, največkrat prepuščene svoji lastni
iznajdljivosti.
operacijske medicinske sestre so zgodaj začutile potrebo po organiziranem delovanju,
ki jim bo dajalo priložnost za strokovno in
osebno rast. kot peta po vrsti je bila v okviru
Zveze društev medicinskih sester Slovenije,
21.2.1975 v mariboru uradno ustanovljena
Sekcija instrumentark. Za prvo predsednico
je bila izvoljena jožica Tomšič iz Splošne
bolnišnice maribor.

štiri desetletja prizadevanj Strokovne sekcije
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
v operativni dejavnosti je bilo usmerjenih v
ureditev izobraževanja operacijskih medicinskih sester na nacionalnem nivoju. Tečaji
za izobraževanje instrumentark so potekali
že marca 1945 v Slovenski sanitetni šoli v
Zadru (pri tamkajšnji Slovenski partizanski
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instrumentarke opazimo tudi na redkih ohranjenih fotografijah kirurških posegov tistega
časa. pisni vir, ki z imenom in s priimkom
omenja instrumentarko oziroma instrumentarja seže v leto 1935. gre za fotografijo,
posneto v novomeški bolnišnici okoli 1935,
ko je med operacijo fotografiran primarij
ignacij pavlič, skrajno desno pa Franjo
prokop – brat kazimir, ki instrumentira pri
operativnem posegu. kot zelo sposobnega
instrumentarja v aseptični operacijski ga
omenja primarij dr. Franc Steinfelser, ki je
v novem mestu delal z njim.

Strokovna sekcija je bila od vsega začetka
med najaktivnejšimi sekcijami, ki delujejo v
okviru krovne organizacije. Strokovna izobraževanja so bila prva leta organizirana štirikrat
letno, v okviru sekcije so bile organizirane
strokovne ekskurzije tudi izven slovenskih
meja. organizirano delovanje slovenskih
operacijskih medicinskih sester je zelo zgodaj
preraslo domače meje, povezovati so se
začele s kolegicami iz drugih republik nekdanje skupne države in se udeleževati tudi
mednarodnih izobraževanj.

prav tako ne moremo mimo imena antonije
(s.livije) merlak, ki je bila priznana instrumentarka prof. dr. božidarja lavriča na
ljubljanski kirurgični kliniki in je od leta
1946 do leta 1959 vodila šolo za kirurške
instrumentarke in ortopedske asistentke.

MEDICINSKE

sterilizacijo operacijskega materiala, vodila
lekarno in vsakodnevno delitev terapije,
razporejala in nadzorovala je medicinsko
in strežno osebje.

OPERACIJSKE

Operacijska zdravstvena
nega na Slovenskem ima
dosti več kot štirideset let.
Že zgodovinski zapisi o
delovanju usmiljenih sester
sredi 19. stoletja omenjajo
sestre instrumentarke, ki so
delale v operacijski dvorani.
Sestra instrumentarka je
pripravila vse potrebno za
nemoten potek operacije,
sterilne instrumente, perilo,
pomagala zdravniku pri
umivanju rok, mu nadela
plašč in rokavice, pripravila
bolnika na operacijo in
pri operaciji podajala
instrumente. Krajce svojega
širokega pokrivala je imela
spete, da med operacijo ni
motila kirurga.

EM

Štiri desetletja organiziranega delovanja
operacijskih medicinskih sester
Zbornica zdravs
tvene in babiške
nege Slovenije
Zveza strokovnih
–
društev medici
nskih sester, bab
in zdravstvenih
ic
tehnikov Sloven
ije
Sekcija medici
nskih sester in
zdravstvenih teh
nikov
v operativni dej
avnosti

OPERACIJSKE
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Naslovnica jubilejnega zbornika
bolnišnici). januarja 1946 se je v ljubljani
začel šestmesečni tečaj za kirurške instrumentarke in ortopedske asistentke, ki je
že naslednje leto trajal eno leto. Tečaji so
potekali do leta 1959. v sedemdesetih
letih prejšnjega stoletja so se začela intenzivna prizadevanja za vnovično uvedbo
organiziranega izobraževanja za operacijske
medicinske sestre. izredno pomanjkanje
usposobljenih operacijskih medicinskih
sester in številne pobude iz zdravstvenih
zavodov so privedle do organizacije enoletnega podiplomskega tečaja za kirurške
instrumentarke. enoletni tečaji, ki so bili leta
1972 organizirani v okviru šole za zdravstvene delavce v mariboru so potekali do leta
1984. kasneje je sekcija večkrat razpravljala
o pomenu organiziranega strokovnega
izpopolnjevanja operacijskih medicinskih
sester in si na različne načine prizadevala za
specialistični študij. po vseh prizadevanjih
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je leta 2003 takratna Visoka zdravstvena
šola Maribor (zdaj Fakulteta za zdravstvene
vede Univerze v Mariboru) razpisala specialistični šudij Perioperativna zdravstvena
nega, vendar pa je študij potekal le dve leti
zapored. Žal formalno izobraževanje operacijskih medicinskih sester, ki bo v skladu z
evropskimi smernicami, še danes ni urejeno.
Sekcija operacijskih medicinskih sester
Slovenije je bila 25. maja 1996 v Helsinkih
sprejeta v organizacijo EORNA (European
Operating Room Nurses Association). Prvi
predstavnici Slovenije sta bili Ana Goltes
(SB Novo mesto) in Zorica Šuligoj (SB Celje).
Danes je sekcija aktivna članica evropskega
združenja operacijskih medicinskih sester.
Slovenske operacijske medicinske sestre
z aktivno udeležbo na kongresih EORNA
predstavljajo primere dobrih praks iz svojih
delovnih okolij.
Od leta 1995 ob vsakem strokovnem
seminarju sekcija izda Zbornik predavanj,
v katerem so zbrani strokovni prispevki posameznih srečanj. Na ta način so strokovne
vsebine postale dostopne tudi tistim, ki se
izobraževanja ne morejo udeležiti. Do vseh
izdaj zbornikov, ki so izšli po letu 2004 je
možen dostop tudi na spletnem naslovu
www.soms.si. Ob 30-letnici organiziranega
delovanja je skupina avtoric – Marija Fabjan
(SB Novo mesto), Ana Goltes (SB Novo
mesto), Zorica Šuligoj (SB Celje) in Manica
Rebernik Milić (SB Maribor) – pripravila prvo
izdajo Vodnika za začetnike v operacijskem
okolju. Vodnik je nastal kot posledica velike
potrebe strokovno zbranega pisnega
gradiva v slovenskem jeziku.
Konec novembra je Sekcija medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti s slavnostno akademijo in dvodnevnim
strokovnim izobraževanjem obeležila štiri
desetletja organiziranega delovanja operacijskih medicinskih sester na Slovenskem. Ob
okroglem jubileju smo se s ponosom ozrli na
prehojeno pot, se s spoštovanjem spomnili
vseh, ki so sledili viziji organiziranega delovanja in tlakovali pot stroki perioperativne
zdravstvene nege, po kateri stopamo danes.
Slovesnosti so se udeležile vse dosednaje
predsednice sekcije, ki so za svoje delo prejele
jubilejne zahvale. Predstavitev bogate dediščine in delovanja operacijskih medicinskih
sester na Slovenskem je izšla v jubilejnem
zborniku, ki ga je uredila Marjeta Berkopec.

58

Rdeča nit strokovnih vsebin dvodnevnega
izobraževanja je bila kakovost in varnost
v sodobni operacijski zdravstveni negi.
Zanimiva predavanja so se dotikala različnih
vsebin s področja kakovosti in varnosti, tako
pacientov kot zaposlenih.

Marjeta Berkopec je vodila kulturni
program slavnostne akademije

Slovesnosti se je udeležila tudi Ana Goltes (na sredini), dolgoletna aktivna članica
sekcije in prva predstavnica slovenskih operacijskih medicinskih sester v EORNI

Operacijske medicinske sestre iz SB Novo mesto

Foto: Zorjan
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Marjeta Bregar

Zmaga, zmaga al' pa smrt!
Novomeške rezervne bolnišnice in vojaško pokopališče
med prvo vojno
V Dolenjskem muzeju Novo
mesto smo pripravili razstavo,
na kateri je s fotografijami,
dokumenti, razglednicami in
predmeti predstavljeno delovanje
treh rezervnih bolnišnic in
vojaškega pokopališča med prvo
svetovno vojno v Novem mestu.
Prikazani sta tudi osebna zgodba
avstro-ogrskega vojaka in vloga
Novomeščank med vojno.
med prvo svetovno
vojno so v novem
mestu kot sanitetne ustanove za
zdravljenje ranjenih
in bolnih vojakov
delovale rezervna
bolnišnica usmiljenih
bratov (v bolnišnici
usmiljenih bratov v
kandiji oziroma t.i.
moški bolnišnici) in
Avtorica razstave Marjeta Bregar vodi po razstavi
društvena rezervna
gospo Miro Retelj, direktorico SBNM
bolnišnica, podružnica rdečega križa (v
cesarice elizabete bolnici oziroma t. i. ženski
bolnišnici), ki sta to nalogo opravljali že od
začetka vojne v letu 1914.
Z vstopom italije v vojno konec maja 1915
in s tem povezane novo odprte soške
fronte je območje slovenskega ozemlja
postalo ožje zaledno območje, na katerem
so bile vzpostavljene rezervne bolnišnice.
Tudi v novo mesto je takrat prispela še ena
rezervna bolnišnica, in sicer nagykikinda
iz velike kikinde. nastanjena je bila v treh
javnih poslopjih – v stavbah obeh gimnazij
in narodnem domu ter v dveh barakah pri
novi gimnaziji. neznani pisec je januarja

1918 v dolenjske novice zapisal: »Gotovo ga ni mesta
v državi, ki bi bilo tako majhno kot naše in imelo toliko
vojaških bolnic v svojih javnih poslopjih...«
novo mesto in novomeščani so na vseh področjih
sodelovali oziroma bili povezani z vsemi bolnišnicami.
meščani so bolnišnice oskrbovali praktično z vsem –
opremljali so prostore, zanje so opravljali prevoze,

Pogled na razstavo (foto Boštjan Pucelj)
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Cirila Gradišar
osebju dobavljali različno trgovsko blago,
zbirali prostovoljne darove itd.
Skozi vsa leta vojne je bil dotok vojakov
- ranjencev v mesto velik. Zato se je
pokazala tudi potreba po vojaškem pokopališču. Umrle iz moške bolnišnice so
sprva pokopavali v Šmihelu, iz ženske pa
na mestnem pokopališču. S prihodom
bolnišnice Nagykikinda pa se je po 15.
juliju 1915 na še ne povsem dograjenem
novem novomeškem pokopališču v Ločni
vzpostavilo vojaško pokopališče. Prvi
pokop avstro-ogrskega vojaka je bil tamkaj
opravljen pred dobrimi stotimi leti - konec
julija 1915.
Medtem ko danes o vojaškem pokopališču
ni več sledu, pa stavbe bolnišnic še stojijo z
isto ali spremenjeno namembnostjo kot v
času prve vojne. V stavbi nekdanje ženske
bolnišnice deluje Upravna enota Novo
mesto, moška bolnišnica je Interni oddelek
Splošne bolnišnice Novo mesto, v stavbi
nove gimnazije še vedno deluje gimnazija,
Glasbena šola Marjana Kozine domuje v
stari gimnaziji, na mestu dveh bolnišničnih
barak pri gimnaziji je bila leta 1929 zgrajena
današnja Osnovna šola Center, Narodni dom
pa danes še išče svojo namembnost.
Ker so možje in fantje odšli v avstro-ogrsko
vojsko, so ženske – tudi Novomeščanke prevzele nove vloge in položaje. Na razstavi
je predstavljeno predvsem njihovo delovanje na dobrodelnem in humanitarnem
področju – povezano tako z bolnišnicami
– ranjenci kot tudi z oskrbovanjem vojaških
grobov.
Osebna zgodba, ki jo predstavljamo
preko predmeta – to je nagrobnik - pa je
zgodba avstro-ogrskega vojaka, po rodu
Čeha, Jaroslava Plačka in z njim povezano
novomeško družino Kalčič.
Ker so ranjeni vojaki prihajali v Novo mesto s
sanitetnimi vlaki, je bil teden dni del razstave
tudi sanitetni vagon iz prve svetovne vojne
na Železniški postaji Novo mesto-Kandija.
Razstava, ki jo je 13. novembra 2015 slovesno odprla gospa Mira Retelj, direktorica
Splošne bolnišnice Novo mesto, bo na ogled
do 13. februarja 2016.

60

Dogajanja v društvu
upokojencev bolnišnice
Zopet sem prejela obvestilo,
da se pripravlja nova
številka vašega in našega
glasila – VIZITE. Težko je
pisati prispevek, saj ne
veš, kako bo sprejet. Pa
vendar bom tudi tokrat
namenila te vrstice predvsem
upokojencem bolnišnice in
tudi zaposlenim.
Vesela sem bila, da sem bila vso delovno
dobo članica kolektiva zaposlenih bolnišnice, ponosna sem na to in še vedno se
rada vračam tja, kjer sem preživela lepa in
prijetna leta. Tudi danes se počutim še vedno
dobrodošla, čeprav ne poznam več mlajših,
zaposlenih po mojem odhodu v pokoj.

Gremo proti Lurdu

Prej kot v mesecu dni po upokojitvi sem
dobila klic, da se ustanavlja društvo upokojencev Splošne bolnišnice. Od takrat je minilo
že 13 let in žalostna sem, kako veliko upokojencev nekako ne želi imeti stika s tistimi,
s katerimi so nekoč delali. Meni se pa to zdi
čudovito in vsi, ki so včlanjeni v naše društvo,
so enakega mnenja. Pravzaprav lahko v vsaki
Viziti preberete tudi nekaj o tem, kaj se dogaja
v našem društvu.
Od izdaje zadnje številke je minilo kar
nekaj časa. Vmes so bili dopusti, letovanja,
popotovanja, a mi smo se vseeno družili po
programu, ki smo ga sprejeli spomladi na
zboru članov.

Panji čebelarja Janeza Pence

Bil je vroč avgustovski dan, ko smo se odpravili na pohod od Dol. Prekope v Hrvaško goro,
naprej do Ržišč in Lurda, kjer nas je Slavko
častil z dobro malico na turistični kmetiji. Pot
nas je vodila nazaj proti Prekopi po prijetni
gozdni poti.
Že čez nekaj dni smo se zopet družili na
srečanju upokojencev Dolenjske in Bele
Krajine na jasi v Dolenjskih Toplicah. Prišli so
upokojenci iz mnogih društev, mene pa je pot

Predavanje zdravnice Sonje Steklasa
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najprej vodila na pokopališče v Dolenjskih
Toplicah, kjer je zadnji dom Daneta Zadnika.
Tudi v septembru nismo počivali, saj vsako
prvo sredo v mesecu klepetamo ob čaju v
naših društvenih prostorih. Pohodniki pa smo
se v tem mesecu odpravili v okolico Novega
mesta.
V oktobru smo imeli zelo kvalitetno predavanje naše članice, upokojene zdravnice
Sonje Cimerman Steklasa, spec. internistke,
o ledvičnih obolenjih.
Mesec je bil prehitro mimo, člani so dobili
vabila že za naslednji mesec, ko smo v
lepem petkovem jutru krenili na pohod po
Gorjanskih pohodnih poteh. Kavico smo spili
pri Miklavžu, topla malica pa nas je čakala v
Gabrju pri naši članici Katici. Kako dobro kuha!
Upamo, da bo še ponovila.

Malica na turistični kmetiji

Konec meseca smo imeli delavnico, na kateri
smo izdelovali adventne aranžmaje.
In danes, ko sestavljam ta prispevek, je drugi
petek v mesecu – dan za pohod. V hladnem,
meglenem jutru smo pričeli naš decembrski
pohod, kot vsako leto decembra po Trški gori.
S pohodom smo začeli na Bajnofu, krenili
mimo hiše Marjana Kozine, nato po Slakovi
poti proti cerkvi in naprej proti Hmeljniku.
Ves čas nas je spremljala megla, vendar ta
ni pokvarila naše dobre volje. Za trenutek je
vrh Trške gore obsijal sonček, nato pa zopet
megla in nobene vidljivosti. Bilo nas je 13 in
ni bilo nobenega slabega trenutka ali nesreče,
ker nismo vraževerni. Tokrat nas je z malico
»častila« Radojka in to v Gostilni Pugelj v Ždinji
vasi.
Ko boste prebirali Vizito, bo za nami tudi
zadnje srečanje v letošnjem letu, ko se bomo
poslovili od leta, ki odhaja in si zaželeli vse
lepo za dneve v letu, ki prihaja. Zato:

Na predavanju
Po Slakovi poti

Na Trški gori
V Gabrju pri Katici

NAJ ZADNJI DECEMBRSKI VEČER
ODNESE VSE,
KAR BI ŽELELI POZABITI
IN NAJ PRVO JANUARSKO
JUTRO PRINESE LE TRI BESEDE:
BODITE SREČNI IN ZDRAVI !
Pridi, življenje te čaka! Jutri ne boš nič bolj
mlad-a kot si danes. Ne čakaj, živi svoje sanje,
ZDAJ !
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Slovenska filantropija

Kongres prostovoljstva

Združenje za promocijo prostovoljstva
Slovenska filantropija
je 10. Slovenski kongres
prostovoljstva organizirala
27. novembra na
Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani.
Kongres prostovoljstva kot največji strokovni
dogodek s področja prostovoljstva Slovenska
filantropija organizira vse od leta 1996
vsaki dve leti, letos zaradi angažiranosti pri
reševanju begunske krize le kot enodneven
dogodek. Tematsko smo se posvetili soustvarjanju strategije razvoja prostovoljstva.
Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske
filantropije, je spomnila, da sicer jubilejni
dogodek obeležujemo bolj skromno, »saj smo
nevladne organizacije, ki delujemo na področju humanitarnega prostovoljstva, toliko
zaposlene z organiziranjem prostovoljskega
dela za pomoč beguncem, da nam je ostalo
manj časa in energij za priredbo kongresa in
udeležbo na kongresu. Moje globoko spoštovanje vsem prostovoljcem in še posebej tem,
ki delajo v centrih za begunce, ob vlakih in
avtobusih, povsod, kjer so begunci. V imenu
našega Kongresa in Slovenske filantropije bi
jim želela izraziti priznanje in spoštovanje za
to, da delujejo kot ambasadorji človečnosti v
naši državi in za to, kar dajejo ljudem, ki so se
znašli v teh čudnih časih pri nas.«
Kongres je letos potekal v sodelovanju
z Ministrstvom za javno upravo, ki je
odgovorno za pripravo strategije razvoja
prostovoljstva. Pridružil se nam je državni
sekretar Janko Burgar, ki podpira odprto
komunikacijo med vsem vpletenimi v
procesu, predvsem pa poziva k odgovornemu
uresničevanju strategije.
Častni pokrovitelj kongresa je bil ponovno
predsednik države gospod Borut Pahor.
Pozdravil je udeležence kongresa in se njim
kot tudi vsem prostovoljcem v državi zahvalil
za vse, kar počnejo v dobrobit naše družbe.
Strategijo pa je na pot pospremil z razmišljanjem, da le-ta mora biti dogovor med vsemi
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deležniki, kako in ob kakšnih pogojih države
gre prostovoljstvo naprej.
Trije strokovnjaki so nas uvodoma popeljali
v razmišljanje o tem, zakaj je potrebno oz.
dobro razvijati in spodbujati prostovoljstvo
med otroki, med mladimi in starejšimi.
dr. Kristijan Musek Lešnik Prostovoljstvo krepi imunski sistem in ščiti
pred sebičnostjo in apatijo
d r. M i r j a n a U l e –
Prostovoljstvo je pomembno
za socializacijo, krepitev solidarnosti, empatijo … Za mlade
ima najbolj ugodne socialne
učinke delo z vrstniki, starejšimi, marginalnimi skupinami)
Anka Ostrman - starejši v
prostovoljstvu, ker bi radi
pomagali, lahko koristno in
zanimivo preživljajo prosti
čas, si širijo socialno mrežo,
pridobivajo nova znanja in
veščine ter pričakujejo, da
bodo pomoč dobili tudi sami,
ko jo bodo potrebovali)
Za Marka Paunovića iz
Evropskega prostovoljskega
centra (CEV) so prostovoljci
kot vetrnice, največji obnovljivi
vir energije, vendar pa vetrnice
niso celovita rešitev – prav tako
niso prostovoljci.
V pripravo strategije razvoja
prostovoljstva so se vključili
vsi udeleženci kongresa in sodelovali v različnih tematskih
skupinah: prostovoljstvo v
vzgoji in izobraževanju, prostovoljstvo na področju sociale,
prostovoljstvo brezposelnih in
kot ukrep socialne aktivacije,
prostovoljstvo med mladimi,
prostovoljstvo med starejšimi,
prostovoljstvo v zdravstvu.
Na kongresu je bila izvoljena
tudi nova 7-članska Etična

komisija organiziranega prostovoljstva, ki
bo naslednja štiri leta skrbela za uveljavljanje
etičnih načel in etično delovanje vseh, tako
prostovoljcev kot prostovoljskih organizacij.
Povezave:
http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/
kongres-prostovoljstva
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Gloria Šepec

Novoletno srečanje prostovoljcev SZKŠ
Novo mesto v Splošni bolnišnici Novo
mesto
Na povabilo koordinatorice
prostovoljnega dela v
Splošni bolnišnici Novo
mesto ge. Jožice Rešetič
smo se v začetku decembra
vsi prostovoljci udeležili
novoletnega druženja.
Vsi smo kot majhni otroci pričakovali prihod
prvega izmed treh dobrih mož, ki nas obdarujejo v mesecu decembru, in seveda drobnih
daril. Srečanja so se udeležile tudi mentorice
z oddelkov, kjer poteka prostovoljno delo,
naša ravnateljica ga. Damjana Papež ter
predstavnika Slovenske filantropije ga. Anika
Mikuž – Kos in g. Primož Jamšek.
Na hodniku v prehodu med kirurgijo in ginekologijo smo s stojnico obeležili 5. december
– Mednarodni dan prostovoljstva. Na stojnici
niso manjkale novoletne voščilnice in ročno
izdelani venčki. Za naše prostovoljce je dan
za prostovoljno delo vsak dan, 7 dni v tednu,
365 dni v letu, torej lahko rečemo, da je to
neskončno dolg dan.
Pripravili smo tudi kratek glasbeno- umetniški
program. Dijakinje Tea Stušek, Nika Staniša,
Viktorija Majer, Tina Jurjevčič, Ana Smolič, Kaja
Povše, Blažka Fink, Vjose Shala, Lara Njegač in
Nika Kostanjšek so se izvrstno izkazale v petju
pesmi ter igranju igrice o pravem prijateljstvu.
Po slastnih rogljičkih smo se poslovili in si
zaželeli lepe praznike v krogu tistih, ki jih
imamo najraje in nam veliko pomenijo.
Več o srečanju si lahko preberete na
povezavah:
http://www.radiokrka.com/poglej_
clanek.asp?ID_clanka=185575
http://www.vaskanal.com/novice/novice/23891--prostovoljstvo-kot-vrednota.
html
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Pripravili: Metka Kovačič, mag. Andreja Burger Muhič

Z otroškega oddelka
Malo drugačne počitnice
To poletje se je na Otroškem oddelku zamenjalo kar lepo število otrok zaradi različnih težav.
Nekateri od njih so zaradi tega morali prekiniti tudi tabor ali se odpovedati morju. Potrudili
smo se, da smo bolnim otrokom popestrili vsak dan v bolnišnici in jim na tak način olajšali
bivanje tukaj.
Zelo težko si je predstavljati, kako je biti bolan, če si zdrav in poln energije. Kako težko je
prenašati vročino, ležati v bolniški postelji, biti tešč, ko si najbolj lačen in žejen, prijatelji pa
na brezskrbnih počitnicah…
S skupnimi močmi smo otrokom poleg pravljic pripravili še veliko pestrih, zabavnih in
poučnih dejavnosti ter, če se je le dalo, skušali ugoditi njihovim željam.

TEDEN OTROKA
se je podaljšal v
MESEC OTROKA
Ni res, da je eno samo sonce
in da samo ono greje.
Sonc je na zemlji in nebu,
da jih nihče ne prešteje.
(Tone Pavček)
Mesec otroka smo začeli s Pavčkovo pesmico.

*****
V prvem tednu smo izdelali pravo sonce
iz testa, opremili oddelek s stihi, slikami in
plakati za oktober - mesec otroka, spekli
»šefov šmorn,« ki je bil skupaj z jagodno
marmelado zelo slasten.

*****
V nadaljevanju tedna nas je obiskal škrat Rudi,
s katerim smo se spomnili tudi tega, da ima
Novo mesto letos 650 let.

*****
Veliko smo ustvarjali iz odpadnega materiala.
Med drugim so nastali so čudoviti lončki za
barvice, ki so jih otroci odnesli domov.

*****
Obiskale pa so na s tudi frizerke iz frizerskega
salona Simple in otroke polepšale z novimi,
trendovskimi frizurami.
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*****
Prostovoljke Pikapolonice so skupaj z nami
pripravile stojnico, s katero so mimoidoče
obiskovalce seznanjale z letošnjo poslanico
in tematiko tedna otroka ter z življenjem
in delom na Otroškem oddelku. Pripravile
so tudi ustvarjalno delavnico za otroke na
oddelku - z jesenskimi barvami so tiskali na
temo jesen.

*****
V drugem tednu so dijaki Srednje zdravstvene
šole pod mentorstvom učiteljice Janje Vovko
zaigrali lutkovno predstavo Muca Copatarica.
Ob tematski delavnici, ki je sledila, smo spregovorili o tem, kako poskrbimo za svoje stvari.

*****
Ob 85 letnici predšolske vzgoje v Novem
mestu smo medse povabili Rdeče noske.
Hišnik Jože iz skupine Rdečih noskov je poskrbel za pravi spektakel. Začaral je mizo, da
je letela po zraku, vodo, da je izginila, milne
mehurčke je spremenil v rdeče noske... Vse
mu je uspelo s pomočjo otrok, ki so se mu
z veseljem pridružili pri njegovih podvigih.
Otroci so še naslednji dan razmišljali - le kako
mu je to uspelo...

*****
Za zaključek tedna smo se še malo posladkali.
Na pomoč nam je priskočila ga. Jožica Muhič
iz OŠ Drska in s skupnimi močmi spekli piškotke in jih tudi pojedli - bili so slastni.

*****
Tretji teden smo začeli z lutkovno predstavo
Muca Copatarica, ki so jo ponovno zaigrali
dijaki SZKŠ. V nadaljevanju tedna smo se
dotaknili ljudskih običajev in spekli slastne
rogljičke. Konec tedna pa smo otrokom
polepšali s pravljično uro v sodelovanju s
Knjižnico Mirana Jarca, ko smo poslušali
pravljico Jakec in fižolček.

*****
V mesecu oktobru se je na oddelku zamenjalo
veliko bolnih otrok. Vseskozi smo se trudili,
da smo z raznolikimi dejavnostmi in zunanjimi sodelavci pripravili pester program ob
»mesecu otroka.« Kljub temu, da so tu otroci
z različnimi boleznimi, je prav, da jim preusmerimo pozornost in jim tako popestrimo
dni v bolnišnici. Če odmislimo bolezen, so
se otroci dobro počutili in se sprostili ob
raznolikih dogodkih.
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ŠOLA ZA STARŠE
Predstojnica Otroškega oddelka Tatjana Pavlin, dr.med. je staršem na preprost in
razumljiv način razložila postopke nege in prehrane otrok. Starši so z zanimanjem
prisluhnili strokovni razlagi.
Prvo predavanje oz. šola je bila za starše bolnih otrok na Otroškem oddelku.
Predavanja se bodo nadaljevala predvidoma vsak mesec v sejni sobi Pljučnega
oddelka v popoldanskem času. Točen datum in ura bosta objavljena na spletni
strani Splošne bolnišnice Novo mesto.

Ob tednu otroka
Nekaj ti moram povedati
Dobro komuniciranje med ljudmi je pomembno v vseh življenjskih obdobjih, učimo
pa se ga že zelo zgodaj. Spodbudno okolje že
v predšolskem obdobju prispeva k otrokovemu razvoju sporočanja, sporazumevanja,
razpravljanja, posvetovanja in izmenjave.
Otroci in mladostniki imajo različne individualne zmožnosti, sposobnosti in veščine
komunikacije. Njihova sporočila so včasih
povsem preprosta in razumljiva ter izražena
neposredno, spet drugič zapletena, težko
razumljiva. Starši ter vzgojitelji in učitelji
znajo razbrati pomen otrokovega sporočila,
vendar si mnogokrat ne vzamejo dovolj
časa in ne prisluhnejo otroku, ga ne slišijo
in se ne poglobijo v sporočilno vrednost
izraženega. Večina otrok in mladostnikov
ima v svoji bližini zaupne osebe, nekateri
pa ostajajo sami s svojo skrivnostjo in ne
najdejo pravega izhoda.
Če želimo vselej delovati v otrokovo največjo
korist (po Konvenciji o otrokovih pravicah),
ga moramo poslušati, slišati in razumeti ter
storiti vse, da mu omogočimo zadovoljno in
ustvarjalno otroštvo.
Gordana Rožman,
glavna MS Otroškega oddelka SBNM

Povzeto po: Liana Kalčina, predsednica
Nacionalnega odbora za otrokove pravice
pri ZPMS, Darja Groznik, predsednica
ZPMS
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Pikapolonice – prostovoljke Srednje zdravstvene in
kemijske šole
Počitnice so hitro minile. Polni nove energije, idej smo se vrnili v šolske klopi. Kot vsako
leto smo izvedli predstavitev oblik koristne izrabe prostega časa za dijake. Za prostovoljno
delo na otroškem oddelku so se v tem šolskem letu odločile Viktoria Majer, Kaja Povše, Ana
Smolič, Nika Staniša in Tamara Ramovš, dijakinje tretjih letnikov programa zdravstvena nega.
Prostovoljno delo obiskujejo že 3 leto zapored, letos na otroškem oddelku, kjer z bolnimi
otroci ustvarjajo, se igrajo, pogovarjajo …
Zelo radi sodelujemo in soustvarjamo pri aktivnostih, ki se izvajajo v igralnici otroškega
oddelka SB Novo mesto. To leto ustvarjamo na temo letni časi - letni običaji. Dvakrat tedensko
obiskujemo oddelek, kjer se vključujemo v izvajanje aktivnosti, individualno delo z otroki.
Ob tednu otroka smo pripravili delavnico in ustvarjali na temo jesen. Z barvanjem listov smo
ustvarili lepo jesensko idilo na oddelku, izdelali plakat, se veliko pogovarjali in hkrati tudi
igrali. Zelo hitro je prišel Veseli december, čas adventnih venčkov in veselja. Na delavnici je
vsak otrok s pomočjo mentoric in prostovoljk, naredil svoj adventni venček. V veliko pomoč
so nam bili strokovna pomoč in materiali Vrtnega centra Novo mesto, za kar se jim lepo
zahvaljujemo. Seveda pa nobene delavnice ne bi bilo brez sodelovanja z osebjem otroškega
oddelka SB NM, bolnišničnega vrtca in bolnišnične šole. Da je bil čar delavnice še večji,
nam je ob delu na strune kitar zaigrala naša Kaja. Dobra volja, smeh, petje, razigranost in
prinašanje sreče so lastnost nas Pikapolonic! Srečno v letu 2016!
Pikapolonice z mentorico Mojco Simončič

Zahvale
Za podarjene igrače, CD-je, knjige, oblačila in sladkarije se najlepše zahvaljujemo Roku
Vidicu, Diani Avsec, Sabini Šturm, Anji Železnik, Jasni Kišak Pajk, Mitji Novaku, Nini Vidiček,
Sanji Žabčič, Aleksu Murnu, Janji Vovko, Marjeti Nahtigal, Simonu in Eriku Predaliču, družini
Može, Martini, Rosani in Sonji iz vrtca Labod, Maji Vidmar, Lini Zajc, Jakobu in Matevžu,
Leonu Cerovšku, Sandri Kucič, Niki Burger.
Posebna zahvala velja kuhinji SB Novo mesto, kjer nam z veliko prijaznostjo pripravijo in
pošljejo material za kuharske delavnice na Otroškem oddelku, pralnici, ki nam z veseljem
opere podarjene plišaste igrače, šiviljam za šivanje.
Posebno zahvalo si tudi letos zasluži tiskarna OPARA, za pomoč pri izdelavi čudovitih voščilnic, ki bodo med prazniki marsikomu pričarale nasmeh na obraz. Še enkrat iz srca HVALA!
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V bolnišnici
je urejena
nova kapela
V zadnjih mesecih lanskega
leta je bila zaradi nujne
adaptacije kletnih prostorov
kirurške stavbe bolnišnična
kapela preseljena na
začasno lokacijo v hodniku
ob kirurških endoskopskih
ambulantah. Pacienti in
obiskovalci so jo precej
pogrešali. Z izgradnjo stavbe
UC pa je v njenih kletnih
prostorih urejena nova
kapela, ki se je bodo gotovo
vsi razveselili.
Vhod v kapelo je v kletni avli
kirurške stavbe, ob vhodu
v Center transfuzijskih
dejavnosti.
Prostore novega Urgentnega centra je blagoslovil novomeški škof

Nova bolnišnična kapela
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obiskali smo
Marjanca Čegovnik

V Daruvarskih toplicah
Stik zelenja in mestne
arhitekture, kulturna
širina, plodna
vinorodna tla ter več
kot dva tisoč letna
zdraviliška dejavnost
so glavni razlogi, da je
Daruvar prejel številna
priznanja turistične
zveze za najbolj urejeno
mesto kontinentalne
Hrvaške.
Ob prihodu v Daruvarske toplice, ki so
s centrom mesta povezane z Julijevim
parkom, nas je pričakal predsednik
Sindikata zdravstva, socialne zaštite
i mirovinsko – invalidskog osiguranja
toplic Darko Santo. Predstavil je delo
v Specialni bolnici za medicinsko rehabilitacijo in ostalo ponudbo toplic.
Sprehodili smo se čez park do vrelca
termalne vode, ki ima kar 48 – 50
stopinj Celzija in zdravilno vpliva na
ženske bolezni in poškodbe.
V parku stojita tudi simbola „gola
Maja“ (simbol plodnosti žene) in
simbol štorklje, ki ji na Madžarskem
pravijo „Ždral“ in od tu ime mesta Daruvar.
Obiskali smo tudi mestno tržnico, na kateri
smo pokupili vse domače sire, lešnike, orehe
in druge izdelke. Nekateri so si privoščili
Staročeško pivo pivovarne Daruvar, ki so jo
ustanovili Čehi leta 1840 in pričeli z varjenjem
piva po svoji recepturi. Še danes so Čehi daruvarska manjšina s svojim vrtcem, šolo, saj
jih na tem področju živi okoli 20% in za njih
skrbi Češka zveza.
Sledil je ogled dvorca grofa Antuna Jankovića,
od leta 1774 najbolj zaslužnega za razvoj
mesta. V parku pred dvorcem smo občudovali
mogočno drevo „ginko.“ Notranjost dvorca
ponuja ogled zgodovine družine Janković,
muzeja in multivizije o domovinski vojni
ter vinsko klet. Tu smo poskusili šest sort
vrhunskih belih vin z domačimi sortami sirov.
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Dobre volje smo se vrnili v restavracijo toplic,
kjer so nam pripravili kosilo in poskrbeli za
dobro voljo ob zvokih glasbe.

Prijaznost domačinov, pestra ponudba
kulture, kulinarike in športa nas je prepričala,
da se še vrnemo v Daruvarske toplice.

obiskali smo
Cirila Gradišar

Na Rakovniku pri Ireni in
Jožetu Kavšku
Vstopili smo v novo leto. Tu so zimski meseci,
ki pa nas upokojencev ne ovirajo, da ne bi
opravili vsakomesečnega pohoda. V vabilu za
mesec januar je bilo napisano startno mesto
pohoda Rakovnik. Kmalu sem dobila nekaj
klicev: »Kje pa je ta Rakovnik? Kaj pa če bo
preveč snega?« Tudi sama nisem vedela, kje
to naselje je, vedela pa sem, da tam živi naš
upokojeni mavčar Jože Kavšek. Dogovorila
sva se, da bo 8. januarja naš vodič. Vreme je
bilo lepo, snega ravno dovolj, družba prijetna.
O Rakovniku pri Birčni vasi sem našla tale
zapis:
»Rakovnik pri Birčni vasi je naselje, ki leži
v jugovzhodni Sloveniji, na Dolenjskem, v
občini Novo mesto. Leži na nadmorski višini
225 m, zajema 77 ha površine. Od Novega
mesta je oddaljeno 5 km. Če se odpeljete proti
Gorjancem, morate pri žagi v Pogancih zaviti
desno proti Stranski vasi in po 1 km zavijete
levo proti vasi Rakovnik. To je naselje s 14
hišnimi številkami. Leta 2002 je tu živelo 35

prebivalcev, po statističnih podatkih iz leta
2013 pa samo 30. V tem naselju imata svoj
dom Jože in Irena Kavšek.
Na koncu vasi sta nas gostitelja pričakala
z okrepčilom, sladico, kavico in čajem. Po
kratkem postanku smo se odpravili na prvi
letošnji pohod. Pot nas je peljala proti vasi
Jama, naprej proti Jurni vasi, od koder smo
odhajali na pohode na Mehovo, spomnili smo
se vseh, ki imajo tu domove in so bili ali so še
zaposleni v bolnišnici ali v ZD. Pot nas je nato
peljala naprej proti Koroški vasi. Pozvonili smo
pri Lojzki Cimermančič, toda ni je bilo doma.

Kmalu smo bili na glavni gorjanski cesti, od
tam pa smo pot v snegu nadaljevali v gozd
in uspeli priti do Jožetovega vinograda. Med
potjo smo se z veseljem kepali, delali angelčke
v snegu in pri zidanici naredili sneženega
moža. Jože je imel za nas v nahrbtniku manjše
okrepčilo - domačo kuhano klobaso, ki nam
je še kako teknila, pa malo čajčka in malo
vinčka. Ker je začelo rahlo deževati, smo se
skozi Jožetov očiščen, lepo negovan gozd,
poln mladih jelk, obrnili nazaj proti Rakovniku.
Snega je bilo dovolj, hoja po njem pa prijetna.
Ves čas smo klepetali, se smejali in uživali.
V Kavškovem domu nas je čakala lepo
pogrnjena miza s samimi dobrotami. Da ne
bi kdo izgubil kakšne kalorije! Jože je pripravil
Pohorski lonec, Irena pa nam je postregla
še s kremnimi rezinami. Spominjali smo se
raznih dogodkov, ki so nas pošteno nasmejali,
veselju in smehu ni bilo konca.
Gostitelja sta bila čudovita, hvala jima.
Povabljeni smo bili, da se dobimo v tem
koncu Dolenjske, v Rakovniku, pri Jožetu in
Ireni, v toplejših mesecih in takrat bom lahko
napisala še mnogo več.
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Miklavževanje v Italiji
Sindikati smo svoje
člane v sodelovanju s
Turistično agencijo Palma
na Miklavževanje peljali
v Italijo. Ogledali smo si
Oglej, Gradež in si privoščili
nakupe v velikanskem
nakupovalnem centru Tiare.
Gradež (Grado) je znan kot otok sonca,
saj sodi med najlepše kopališke kraje na
Jadranu. Kraj leži v tržaškem zalivu sredi
Gradeške lagune. Že v času Avstro-Ogrske
je bil Gradež evropsko znano letovišče in
klimatsko zdravilišče.
Pot nas je vodila naprej do Ogleja (Aquileia),
sedeža oglejskih patriarhov. Mesto je bilo v
času Rimskega imperija vojaška postojanka,
v četrtem stoletju pa središče krščanstva s
sedežem škofije, pod katero je spadal tudi
del slovenskega ozemlja. V lepo ohranjeni
Poponovi baziliki smo si ogledali stare talne
mozaike, ki so nam približali zgodbe Stare
zaveze. Sprehodili smo se do ostalih pozno
antičnih in srednjeveških razvalin, ki so raztresene po mestu.
Popoldne smo si privoščili Miklavževe nakupe
v nakupovalnemu centru
Tiare, kjer se poleg številnih
trgovinic nahaja tudi priljubljena Ikea, dan pa zaključili
na enem od praznično obarvanih sejmov, prežetem
z vonjem po mandolatu,
fritellah s čokolado in ostalih
sladkih dobrotah …
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... za dobre želje ni nikoli prepozno ...
Življenje je sestavljeno
iz tisočih koščkov.
Vsak, prav vsak ima posebno
mesto v naših srcih.
Če izgubimo en droben košček,
izgubimo delček sebe
in noben drug kos sestavljanke
ga ne more nadomestiti.
Naj se vam novo leto sestavi iz pravih
koščkov v čudovito sestavljanko, ki bo
polna sreče, zadovoljstva, ljubezni,
smeha in tistih nagajivih trenutkov, ki
nam polepšajo življenje.

SREČNO
vam želi kolektiv internega oddelka

V novem letu vam želimo;
pravljično zimo,
zaljubljeno pomlad,
počitniško veselje in
bogato jesen ...
Naj bo leto radodarno
z zdravjem, veseljem, srečo
in naj bo v miru, zaupanju
in sodelovanju preživeto!

TVOJ SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA
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Staro leto se končuje, novo se nam pridružuje…
v starem pustimo jezo, novemu dodajmo srečo,
staremu se odpovejmo, novemu lepo nasmejmo..
v staremu ostane slabo, novemu dodajmo dobro,
v staremu vse odpustimo, v novemu naprej gojimo..
v staremu zamre sovraštvo, novo naj goji ljubezen.
Naj bo lepo, naj bo čisto naj bo iz srca odkrito,
novo, sveže in bleščeče, leto nam odpira vrata.
Stara torej brž zapremo in se novim prepustimo….
Srečno, zdravo in uspešno 2016 ne bo naj grešno,
To želi vam kolektiv ki je iz srca igriv 

KIRURŠKA URGENTNA AMBULANTA 2016
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Je čas,
ko se svet ogrne v svetel
plašč nemirnega
pričakovanja.
Je trenutek, ko se ozremo
vase polni novega upanja in
tihih želja.
Naj vam novi čas prinese
obilo radosti in nariše
nasmehe na obraze vam
dragih ljudi.
Vesel božič in srečno novo
leto.
Predstojnik kirurškega
oddelka Branimir Ivka s
sodelavci

voščila
POSLANICA ZA LETO 2016
citati iz knjige moč je v Tebi, louise l. Hay

Biti pošten do sebe
poštenje je beseda, ki jo na veliko uporabljamo, ne da bi vedno
razumeli, kaj v resnici pomeni biti pošten. nič nima opraviti z moralo
ali pobožnjakarstvom. biti pošten ima bolj malo opraviti s tem, da
te ujamejo in pošljejo v zapor. gre za dejanje ljubezni do sebe.
ljubezen, ki jo gojimo do sebe, nas naravnava na ljubezen, ki jo
nudi življenje.
poglavitna vrednota poštenja je, da v življenju vedno dobimo nazaj
tisto, kar oddajamo. Zakon vzroka in učinka deluje na vseh ravneh.
če podcenjujemo ali sodimo druge, je sojeno tudi nam. če smo
vedno jezni, vsepovsod srečujemo jezo.
ko vzamemo nekaj, kar nam ne pripada, skoraj vedno izgubimo kaj
vrednejšega. Zakon vzroka in učinka deluje. če vzamemo, izgubimo.
ča damo, dobimo. ne more biti drugače. resnično poštenje na
vseh ravneh zahteva veliko samozavedanja in somoizpraševanja.
poštenost omogoča, da se nam življenje lažje in bolj gladko odvija.

Moč znotraj
Univerzalna moč ljubi vse, kar je ustvarila. je večna in usmerja vse
v našem življenju. ne zna sovražiti ali lagati ali kaznovati. je čista
ljubezen, svoboda, razumevanje in sočutje. razumeti moramo, da
se za uporabo te moči lahko odločimo kadarkoli. če se odločimo,
da bomo živeli v preteklosti in podoživljali vse dosedanje negativne okoliščine in situacije, bomo obtičali, kjer smo. če se zavestno
odločimo, da ne bomo žrtve preteklosti in si bomo ustvarili novo
življenje, nas bo moč, ki je v nas, podpirala in doživljali bomo nova,
srečnejša izkustva.

S R E Č N O 2016
vaši laboraTorijci
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Kaj nas čaka za prazničnimi vrati,ko bo
novo leto razigrano prestopilo prag?Bo jutro
s soncem obsijano,bo z mehkim perjem
udobno nam postlano,bodo novi zlati časi?
Zlati in prijetni bodo,če sivino našo sami
pozlatimos poštenim delom in dobroto,ji s
smehom vdihnemo lepotoin s prijateljstvom
iskrenimnežnost, srečo, mir, toplino.
Prav takih časov - svetlih, srečnih, zlatih v
novem letu vam iz srca želimo!

Vesel božič in vse najlepše v letu 2016 vam želijo prostovoljci Srednje zdravstvene in kemijske šole!

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
Tisoč in tisoč zvezd je med nami,
Naj gre po svetu - rama ob rami Svetloba z nami.
T. Pavček

Lepo praznovanje in srečno ter uspešno novo leto 2016 vam želi kolektiv očesnega oddelka
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V teh dneh,
ko vsem se kam mudi,
ko nas že prazniki podijo,
izberi takšne si poti,
ki prave se smeri držijo.
Naj vodijo te med ljudi,
ki te z dobroto bogatijo,
prijazne njihove oči pa
od ljubezni se iskrijo!

SREČNO 2016 vam želi kolektiv
Prehrambene službe
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