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uvodniki - vmesniki
vsega kar smo pomladi snovali. Jesen…
jesen pa je večer. Je čas pobiranja sadov.
Kar smo spomladi in poleti začeli, se zdaj
končuje, tako ali drugače. Letina je za ne
koga obilna, za drugega pa ne tako zelo.
Večeri so zato, da se umirimo, da razmisli
mo, kaj smo dobrega postorili tisti dan in
sprejmemo načrte, kaj bo jutri.
Potem pride pa zima. Lahko rečemo tudi
noč. Zaspimo, se spočijemo in voljni pri
čakamo nov dan – oziroma pomlad.
In zato je jesen pravzaprav letni čas raz
košja in obilnosti. Čas žetve in obiranja
sadov.

Zlata Rebolj

P

ravzaprav niti ne vem točno, kdaj se
je listje začelo barvati. Kar naenkrat
se je narava odela v tople barve, zelena
se je spremenila v sto odtenkov rumene
da bi na koncu svet žarel v topli rjavini
nekega časa….
In razmišljam naprej….in opazujem. Je
sensko sonce boža travnike, tiste redke
cvetke kar pijejo svetlobo in žarijo v njej.
Slutijo, da je kmalu ne bo več, da bo zem
ljo neizogibno prekrila snežna odeja, ko
bo pač treba na zimsko spanje….
Jesenska jutra se kot po pravilu začnejo
z meglo. Ponekod v mestih se nadloga
zlepa ne dvigne. Zakaj nadloga? Megla
se mi je vedno zdela skrivnostna, kar ne
kako strašljiva spremljevalka jeseni. Za
kriva mi pogled naprej, ne vem kaj, me
čaka na koncu….

Foto: Marko Hrovat

Ampak ljudje smo pač taki, da jesen po
vezujemo z minevanjem. Toplo in žare
če se umika umirjenemu in nehote se
pojavi primerjava z življenjem. Jesen je
pravzaprav zgolj prehodna faza. Ko bo
dokončno prišla zima, bo še tisto, kar
zdaj vztraja, odšlo in umrlo.

Prinaša darove, ki nas osrečujejo. Za da
rove, ki nam jih poklanja jesen, je bilo po
trebno pridno delati vse leto. Eden od da
rov je tudi Visoka šola za zdravstvo Novo
mesto, ki je pričela s svojim delovanjem.
Prav gotovo je to pomemben, lahko bi re
kli zgodovinski dogodek, za zdravstveno
nego in njen razvoj na širšem področju
Dolenjske, Bele Krajine in Posavja. Bolni
šnica bo kot učna ustanova prispevala
pomemben del k izobraževanju bodočih
diplomantov. Kolegice in kolegi, ki bodo
sodelovali pri izobraževanju, bodo svoje
veliko znanje in izkušnje, žal zopet poda
jali v veliki meri na etični pogon. Kljub
trdim pogajanjem vodstva bolnišnice z
vodstvom visoke šole nismo bili uspešni.
Tako kot mnogokrat do zdaj, se je tudi
tokrat izkazalo, da se od medicinskih se
ster pričakuje ponižnost in delo, če je le
mogoče za »čast« in »vbogajme«.
Novi plačni sistem, nepriznavanje peda
goškega dela medicinskih sester in slabo
plačilo le tega, nam ne bo vzelo volje in
moči za še boljše delo.

Je pa tudi res, da na stvari ni treba gle
dati vedno s temne plati. Letne čase bi
pravzaprav lahko primerjali z dnevom.
Pomlad je jutro. Pomeni začetek, snova
nje in pričakovanje.

Ni nujno, da so slabe stvari vedno slabe.
Pogosto nam pomagajo, da postanemo
boljši in da v soljudeh prepoznamo samo
dobre in pozitivne lastnosti. Vse to naj
nam pomaga, da se bomo trudili za iz
boljšanje medosebnih odnosov, ki v zad
njem času zelo nazadujejo in so pogosto
na meji še dopustnega.

Poletje je višek. Pomeni uresničevanje

Zlata Rebolj
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POROČILO
o poslovanju v
obdobju

januar – september 2008
I. UVOD
Poslovanje Splošne bolnišnice Novo mesto v obdobju januar
– september 008 je bilo začrtano s sprejetim finančnim načr
tom za leto 008, ki je bil narejen na osnovi veljavne pogodbe
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje za leto 007. Plan pri
hodkov in odhodkov je bil narejen na osnovi finančnega načrta
ZZZS za izračun cen zdravstvenih storitev od 1.1.008 dalje in
pričakovanih gibanj v letu 008.
Poslovni in finančni načrti po posameznih oddelkih (budžeti)
prikažejo podrobnejši pregled nad prihodki in stroški.
V obdobju januar – junij smo s strani ZZZS prejemali akontacije
v višini finančnega načrta iz pogodbe za leto 007. Od 1.7. dalje
pa je ZZZS povišal akontacije za 5,67% iz naslova povišanja plač
zaradi prehoda na nov plačni sistem.

II. DELOVNI PROGRAM
OČILO
2007

Splošna bolnišnica Novo mesto je v obdobju januar – september
008 realizirala delovni program v akutni bolnišnični obravnavi
za 0,85 % nad planirano višino. V specialistično ambulantni dejav
nosti pa je realizacija pod planom za ,7 %. V dializni dejavnosti
je realizacija delovnega programa 3,87 % nad planirano.
Tabela 1
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Tabela 1: Realizacija delovnega programa v obdobju 19/2008
DEJAVNOST
HOSPITALNA
DEJAVNOST

OBRAČUNSKA ENOTA
št. SPP primerov
št. BOD doječe matere, spremstvo

SPEC.AMBULANTNA
DEJAVNOST
GINEKOLOŠKI
DISPANZER
HEMODIALIZE

št. BOD neakutna obravnava
št.obiskov
število točk
število obiskov
število količnikov
število dializ

V akutni bolnišnični obravnavi je bilo zdrav
ljenih 16.1 bolnikov, (kar pomeni 15.716
SPP primerov) realizirano je bilo 88.17 bol
nišnično oskrbnih dni. Na dan so bile v pov
prečju zasedene 30 postelji, kar pomeni
88,3% zasedenost vseh planiranih postelj
nih kapacitet za akutno bolnišnico. Povpreč
na ležalna doba je bila 5,01 dneva.
V neakutni bolnišnici smo v tem obdobju
zdravili 404 bolnike ter realizirali 6.56 bol
niških oskrbnih dni. V povprečju je bilo na
dan zasedenih 4 postelj, kar predstavlja

real. 19/07 plan 19 / 08 real. 19/ 08 IND re08/pl IND re08/07
15.30
15.584
15.716
100,85
103
1.571
1.3
1.54
111,8

5.586
136.74
1.533.08
10.07
4.30
1.54

6.5
133.541
1.647.4
18.3
.333
1.483

88,70% zasedenost posteljnih kapacitet za
neakutno bolnišnično obravnavo.
V specialistično ambulantni dejavnosti je
bilo opravljeno 1.483.56 točk in realizira
no 131.073 obiskov.
Tabela 2

6.56
131.073
1.560.65
.86
5.03
1.66

104,85
8,15
4,68
51,3
85,34
103,87

117
6
10
8
100
103

števila, kar predstavlja 100,7 % realizacijo
delovnega programa. Povprečna SPP utež
je 1, in je za 0,06 utežne točke višja od
povprečne uteži v letu 007 in za 0,04 utež
ne točke od planirane uteži. Število uteži za
obdobje 1 008 je realizirano nad planov
za 4% oz. za 46,5 uteži.
Tabela 3

Do ZZZS je bilo v akutni bolnišnični obrav
navi realizirano 15.61 SPP primerov oziro
ma 105 SPP primerov več od planiranega

V specialistično ambulantni dejavnosti je
bilo realizirano skupno 8,86 % delovnega

Tabela 2: Realizacija delovnega programa v obdobju 19/2008 do ZZZS
DEJAVNOST

OBRAČUNSKA ENOTA

HOSPITALNA
DEJAVNOST

št. SPP primerov

real. 19/07

št. BOD doječe matere,spremstvo
št. BOD neakutna obravnava

plan 19 / 08

real. 19/ 08

IND re08/pl

IND re08/07

15.18

15.46

15.61

100,7

103

786

63

887

17,

113

5.58

6.55

6.47

103,58

116

135.33

13.777

130.11

7,

6

1.451.73

1.638.70

1.47.635

8,86

101

10.00

18.0

.8

51,4

8

5.017

56,8

100

1.60

103,8

103

SPEC.AMBULANTNA

št.obiskov

DEJAVNOST

število točk

GINEKOLOŠKI

število obiskov

DISPANZER

število količnikov

4.14

43.74

HEMODIALIZE

število dializ

1.534

1.483

Tabela 3: Pregled realizacije SPP primerov in SPP uteži v letu 2008 do ZZZS
oddelek

PLAN 19 2008

KRG

6.048

REAL. 19 2008
6.116

IND

Razlika realpl
101,1

Plan SPP uteži
2008

68

1,38

Real. SPP utež
2007
1,37

Real. SPPutež
19 2008
1,44

INT

.14

.151

101,7

7

1,0

1,84

1,8

GIN

.5

.365

103,05

70

0,80

0,80

0,8

PLJ

648

578

8,0

70

,00

,0

,08

864

1.086

15,6



0,80

0,66

0,74

1,03

LETNO POROČILO

OTR
DER
INF

117

110

4,0

7

1,0

1,06

414

401

6,86

13

1,75

1,70

1,75

41

0,80

0,84

0,8

111

0,60

0,60

0,60

ORL

88

86

104,5

OKU

1.413

1.30

,14

NEV

2007

711

634

8,17

77

1,16

1,17

1,58

Skupaj

15.46

15.61

100,7

150

1,5

1,3

1,

Število uteži

1.375

0.1

104,37

846,50
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Tabela 4: Izkaz uspeha v obdobju januar – september 2008
ELEMENTI BILANCE USPEHA

REAL.2007 v €

PLAN 2008 v €

REAL 2008 v €

INDEKS

INDEKS

re08/pl07

re08/re07

I.

PRIHODKI SKUPAJ

29.702.155

32.495.578

32.941.384

101,37

110,91

A)

PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI

29.536.245

32.190.684

32.743.033

101,72

110,86

1.

PRIH. IZ JAVNE SLUŽBE

8.367.111

30.870.5

31.34.46

101,53

110,4

a)

Prihodki iz programa ZZZS

8.4.70

30.743.3

31.34.14

101,60

110,5

b

Drugi prihodki iz JS

.

PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU

B)

PRIHODKI OD FINANCIRANJA

C)

IZREDNI PRIHODKI

D)

PREVREDNOST.POSLOVNI PRIHODKI

II.
A)
1.
.
3.

DRUGI STROŠKI DELA

B)

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

1.

STROŠKI MATERIALA

a)

Stroški zdravstvenega materiala

b)
.

14.31

17.637

108.38

84,87

87,0

1.16.134

1.31.75

1.400.564

106,13

11,7

.777

.343

.1

8,68

4,

136.78

187.441

147.045

78,45

107,0

1.6

108.111

4.086

38,3

14,41

ODHODKI SKUPAJ

30.779.749

32.495.578

33.672.657

103,6

10,40

STROŠKI DELA

17.066.504

18.676.218

19.031.793

101,90

111,52

OBRAČUNANE PLAČE

1.667.151

14.06.055

14.361.803

10,13

113,38

DAJATVE NA PLAČE

.5.1

.567.101

.61.846

10,05

101,04

1.806.43

.047.06

.050.144

100,15

113,4

1.0.16

1.185.837

1.544.86

10,5

103,74

.108.468

.017.450

.566.440

106,0

105,03

7.5.601

7.065.166

7.538.71

106,70

103,84

Ostali stroški materiala

1.848.867

1.5.84

.07.71

103,86

10,67

STROŠKI STORITEV

.83.64

3.168.387

.78.546

4,01

,83

C)

AMORTIZACIJA

1.480.35

1.341.555

1.763.417

131,45

11,07

D)

DRUGI STROŠKI

54.3

6.07

71.770

115,6

13,10

E)

ODHODKI FINANCIRANJA

68.7

10.88

11.045

8,47

17,60

F)

IZREDNI ODHODKI

.674

71.48

10.50

143,

3.850,03

G)

PREVREDNOT.POSLOVNI ODHODKI

14.174

37.500

38.64

103,18

7,

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

1.077.594

1

731.274

programa v točkah ter 4,84% planiranega
programa v obiskih.
V obdobju januar –september je bilo oprav
ljenih .86 dializ tipa I, II in III, kar pomeni 76
dializ manj od plana oziroma ,0 % realiza
cijo planiranega programa, ter .74 dializ po
metodi CAPD (tip IV in V) oziroma 553 več
od plana, kar predstavlja 1,80 % realizacijo
delovnega programa za to obdobje.

obdobje januar – september 008 zaklju
čili s presežkom odhodkov nad prihodki v
višini 731.74 €.
V prihodkih je upoštevan realiziran pri
hodek od ZZZS po finančnem načrtu od
1.1.008 dalje. Prihodek je bil realiziran v
pogodbeni višini. V prihodku je upošteva
na tudi povečana akontacija sredstev od
avgusta 008 dalje na račun prehoda v
nov plačni sistem in sicer za 135 tisoč €
mesečno.

LETNO
POROČILO
III. FINANČNO
Tabela 4

POSLOVANJE

Skupaj je bilo v obdobju januar – septem
ber 008 realizirano 3.41.384 € prihod
kov ter 33.67.657 € odhodkov. Tako smo

teklim letom oziroma za 1,6% v primerjavi
s planiranimi. Razlog za to povišanje je v
tem, da smo konec leta 007 prejeli dodat
na sredstva za izenačevanje cen akutne
bolnišnične obravnave. To povišanje pa
se odraža tudi v cenah SPP v prvem pol
letju leta 008.
Prihodki na trgu so porasli v primerjavi
z enakim obdobjem preteklega leta za
6,13% Med temi prihodki so najbolj pora
sli prihodki od gostinske dejavnosti in sicer
za 5,67% glede na enako obdobje prete
klega leta. Povišanje prihodov gre delno
na račun povišanje cene (povprečno povi
šanje cen v januarju 008 za 11%), delno
pa na račun povečanega števila pripravlje
nih obrokov. Znižali so se tudi prihodki za
opravljene storitve do drugih plačnikov in
sicer za okoli 57 tisoč €, zaradi reorganizaci

2007

Prihodki: Prihodki so se v primerjavi z ena
kim obdobjem preteklega leta povečali za
10,1% in so višji od planiranih za 1,37%.
Najbolj so porasli prihodki iz programa
ZZZS in sicer za 10,5% v primerjavi s pre
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Tabela 5: Stroški porabe materiala
BESEDILO

real 2007

LEKARNIŠKI MATERIAL

FN 2008

real 2008

STR

IND
re08/FN

IND
re08/07

7.5.601

7.065.166

7.538.71

,3

106,70

103,84

406.740

437.174

444.806

1,3

101,75

10,36

PORABA PISARNIŠKEGA MATERIALA

78.80

0.107

77.50

0,3

85,73

8,03

PORABA PRALNIH IN ČISTILNIH SREDSTEV

55.78

61.10

5.1

0,18

5,65

106,13

ŽIVILA

PORABA VODE

111.6

11.43

100.511

0,30

8,40

0,37

POR.MAT.ZA VZDRŽ.IN NADOM.DELOV

47.000

405.684

440.46

1,31

108,57

103,15

ODPIS DROBNEGA INVENTARJA

1.51

15.17

131.385

0,3

8,54

101,10

PORABA ELEKTRIČNE ENER.

48.671

47.76

306.047

0,1

13,51

13,07

PORABA KURIVA

331.77

38.8

400.580

1,1

10,7

10,73

58.88

48.01

67.457

0,0

140,47

114,56

9.108.468

9.017.450

9.566.442

28,41

106,09

105,03

STROKOVNA LITERATURA
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA

je transfuziološke dejavnosti v Sloveniji.
V strukturi so se v obravnavanem obdobju
znižali prihodki iz programa ZZZS, povečali
pa prihodki iz tržne dejavnosti.
Odhodki: Odhodki so v primerjavi z ena
kim obdobjem preteklega leta porasli za
,40 %, v primerjavi s planom pa za 3,6 %.
V strukturi stroškov predstavljajo največ, to
je 56,5 %, stroški dela, stroški porabljene
ga materiala 8,41 %, stroški storitev 8,85%
ter stroški amortizacije 5,4 %.
Stroški dela, ki v strukturi odhodkov zna
šajo 56,5 %, so v primerjavi z enakim
obdobjem leta 007 porasli za 11,5 %. V
primerjavi s planom pa za 1,0 %.

Stroški materiala
Stroški materiala, ki v strukturi odhodkov
predstavljajo 8,41 %, so v primerjavi s pre

teklim letom porasli za 5,03 %, v primerjavi
s planom pa za 6,0 %.
Tabela 5
Stroški zdravil in ostalega medicinsko po
trošnega materiala v strukturi celotnih
stroškov znašajo ,3 %. Glede na leto
007 so porasli za 3,84%, v primerjavi s pla
nom pa za 6,70%. V tem znesku je tudi povi
šanje stroškov za kri v višini 56 tisoč €.
Največji porast v primerjavi s planom je
pri porabi nadomestnih delov in sicer je
bila potrebna nepredvidena zamenjava
RTG cevi (4,5 tisoč €), ter UZ sonde (41,
tisoč €). Poleg tega je večja poraba pral
nih sredstev (prenova in zaprtje pralnice
v letu 007). Visoki indeksi pa so tudi pri
porabi energentov. Poraba zemeljskega
plina je bila v prvih devetih mesecih leta

008 večja za 6% glede na predhodno leto,
kar gre pripisati zelo ugodnim temperatur
nim razmeram v prvih treh mesecih leta
007 in ustavitvi ter rekonstrukciji pralnice
v tem obdobju. Ostali porast pa je na ra
čun povišanja cene zemeljskega plina za
17%.. Stroški za električno energijo pa so
porasli izključno iz naslova povišanja cene
(povišanje za 30,%), saj je bila poraba v
prvih devetih mesecih letošnjega leta nižja
za 3% glede na enako obdobje preteklega
leta. Podrobnejša obrazložitev porabe rea
gentov je v Priloga 1 tega poročila.

Stroški storitev
Stroški storitev v strukturi odhodkov
predstavljajo 8,85 % in so se v primerjavi
z letom 007 znižali za 0,17 %. Znižanje
stroškov storitev gre predvsem na račun
prenosa storitev čiščenja nazaj v bolnišni

Tabela 6: Stroški storitev
BESEDILO

real 2007

POŠTNE IN TELEFONSKE STORITVE

FN 2008

3.431

real 2008

5.584

STR

7.484

IND re08/FN
0,

IND re08/07

101,

104,34

STOR. ZA PREVOZ BOLNIKOV, KRVI

56.67

48.64

43.37

0,13

88,88

76,6

STOR. ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE

41.465

44.3

450.66

1,34

106,1

1,70

LETNO POROČILO

STOR.ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEV.
POVRAČILA V ZVEZI Z IZOB.

LABORAT.IN ZDRAVSTVENE STORITVE
PROIZVODNE IN NEPROIZ.STORITVE

756

37.600

185.70

0,55

78,16

335.146

1.316

306.451

0,1

105,0

1,44

1.104.00

1.378.6

1.30.560

3,

5,81

11,61

73.465

458.503

4.13

0,88

64,3

40,6

68.743

0,0

131,7

146,14

86.44

0,6

3,54

110,86

STORITVE ZA VARSTVO OKOLJA

47.040

5.188

STORITVE RAČUNALNIŠTVA

78.01

.47

OSTALI STROŠKI STORITEV. POR.MATERIALA
STROŠKI STORITEV

6

2007

44.584

8.484

14.4

0,37

138,0

78,7

2.983.694

3.168.387

2.978.546

8,85

94,01

99,83

aktualno
co (335 tisoč €) ter stroškov storitev pranja
(130 tisoč €), ki jih je v letu 007 v času
rekonstrukcije pralnice za nas opravljal zu
nanji izvajalec.
Tabela 6
Povečanje posameznih vrst stroškov stori
tev pa je razvidno pri investicijskem vzdr
ževanju, saj so bila med večjimi deli v tem
obdobju. obnova strehe na stavbi kuhinje
(31,5 tisoč €), sanacija strehe nad dializo
(1,7 €) ter obnova dvigala v stavbi gineko
logije (50 tisoč €). Prav tako so bili v okviru
kirurškega oddelka.obnovljeni vsi odseki
kirurškega oddelka, pripravljeni dve novi
zdravniški sobi, ambulanta za endoskopije
in UZ (0 tisoč €).

Plače in ostali stroški dela
V obravnavanem obdobju so bile obraču
nane in izplačane plače v višini 14.361.803
€ in so porasle glede na enako obdobje
preteklega leta za 13,38 %, od planiranih
pa so višje za ,13%. Povečanje pri izpla
čilu plač v primerjavi enakim obdobjem
preteklega leta gre na račun uvedbe nove
plačnega sistema od 1.8.008 dalje. Uved
ba novega plačnega sistema je pomenila
velik porast avgustovskih in septembrskih
plač, v katerih se je poznal tudi poračun
osnovnih plač od 1.5.dalje. Povišanje izpla
čanih plač avgusta glede na julij 008 je
znašalo 1%.
Tabela 7, 8, 9

Tabela 7: Plače in ostala povračila delavcem
BESEDILO

real 2007

FN 2008

real 2008

STR

IND re08/FN

IND re08/07

PLAČE

1.667.151

14.06.83

14.361.803

4,65

10,13

113,38

PRISPEVKI IN DAVKI OD PLAČ

.5.1

.567.101

.61.846

7,78

10,05

101,04

60.43

76.304

76.05

0,8

,6

106,13

44.56

46.174

44.070

0,13

5,44

8,8

PREMIJA ZA PROST.POK.ZAVAROVANJE
DPZ  PRISP.SBNM
REGRES ZA LD
POVRAC.STR. ZA PREVOZ IN PREH.
OSTALA POVRAČILA DELAVCEM
STROŠKI DELA

413.167

488.817

45.083

1,47

101,8

11,83

1.033.03

1.13.848

1.135.00

3,37

100,1

10,87

55.34

10.1

.765

0,30

6,4

180,10

17.066.504

18.676.446

1.031.73

56,5

101,0

111,5

Tabela 8: Primerjava plač po posameznih vrstah izplačil  zneski
vrsta izplačila

LETO 2007

STR

PLAN 2008

LETO 2008

STR

IND 08/07

IND 08/PL

redno delo

8.433.471

66,58

.305.488

64,7

110,34

nadomestila

.45.763

17,73

.868.03

1,8

17,75

dežurstvo

1.345.17

10,6

1.554.137

10,8

115,54

313.354

,47

45.617

1,71

78,38

pripravljenost
nadure

3.435

,60

skupaj

1.667.151

100,00

14.06.055

387.658

,70

117,67

14.361.803

100,00

113,38

10,13

Tabela 9: Primerjava plač po posameznih vrstah izplačil – ure
vrsta izplačila
redno delo
nadomestila
dežurstvo
pripravljenost

LETNO POROČILO
LETO 2007

STR

PLAN 2008

LETO 2008

STR

IND 08/07

2007

IND 08/PL

1.07.04

71,35

1.083.837

68,44

8,80

303.7

1,77

353.846

,35

116,41

.536

6,0

4.7

5,5

101,88

7.38

0,5

6.405

0,40

80,68

nadure

35.6

,34

skupaj

1.537.463

100,00

1.580.000

45.173

,85

15,5

1.583.533

100,00

103,00

7

100,

aktualno
Tabela 10: Struktura kadra po tarifnih skupinah
tarifna skupina

št. delavcev
31.12.26

struktura

št. delavcev
31.12.07

struktura

št. delavcev
30.09.08

VIII

struktura


IND08/07
,4

VII/2

8

,8

3

,47

6

6,3

74,1

VII/1

11

1,4

10

1,38

186

18,67

88,57

VI

36

3,67



,5

10

1,00

34,48

V

440

44,81

458

46,64

44

44,38

6,51

IV

4

4,8

40

4,07

3

3,

7,50

IIII

11

11,41

15

15,48

158

15,86

103,5

Skupaj

3

5,6

8

100,00

6

100,00

101,43

Amortizacija je v tem obdobju obračunana v višini predraču
na amortizacije za leto 008 v skladu z Navodilom o načinu in
stopnjah odpisa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih
sredstev.

IV. KADRI
V obdobju januar – september 008 je bilo v povprečju zaposlenih
8 delavcev. Na dan 30..008 pa je bilo skupno zaposlenih 6
delavcev. Za določen čas je bilo zaposlenih 11 delavcev, od tega
16 pripravnikov, 5 zdravnikov sekundarijev in 1 zdravnikov spe
cializantov Zdravniške zbornice. Stanje kadra na dan 30..008 se
je v primerjavi s stanjem na zadnji dan leta 007 povečalo, vendar
je to na račun pripravnikov (6 več) in zdravnikov sekundarijev in
specializantov ZZ (8 več).
Tabela 10

NOV PLAČNI SISTEM V JAVNEM
SEKTORJEU
Zdenka Kralj, Cvetka Barbo

S 1.8.2008 je bil za javne uslužbence v javnem sektorju, kamor sodimo tudi zaposleni
v zdravstvu, uveden nov plačni sistem. Namen novega plačnega sistema je bil izenačevanje plačnih nesorazmerij v celotnem
javnem sektorju. S strani Ministrstva za javno upravo, in v soglasju z reprezentativnimi
sindikati, je bil postavljen zelo kratek rok,
vsega dva meseca, za prehod na nov plačni
sistem in še to v času poletnih počitnic.
8

V šestih letih nastajanja nove plačne zakonodaje je bilo potrebno
dogovoriti in uskladiti številna različna področja dela v javnem
sektorju in sprejeti Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Urad
ni list RS, št. 5/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08,
6/08ZZavarE in ZTFIA in 80/08; v nadaljevanju: ZSPJS) in Ko
lektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 in 86/08
– Dogovor o izvedbi 50. člena; v nadaljevanju: KPJS). Za uveljavitev
sistema v zdravstvu pa je bilo potrebno skleniti še Aneks h kolek
tivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 60/08), Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08
in 75/08) in Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni
negi (Uradni list RS, št. 60/08).

aktualno
Z uvedbo novega plačnega sistema ni
bilo predvideno postavljati spremembe
v organizaciji dela, temveč je bil namen
zgolj prevesti plače iz starega sistema pri
isti zahtevnosti delovnih mest na primerlji
va nova delovna mesta novega plačnega
sistema. Zato smo morali v javnih zavodih
v zelo kratkem času sprejeti nove sistemi
zacija delovnih mest in avgustovske plače
obračunati po novem. Za uveljavitev nove
sistemizacije, ki je bila podlaga za uveljavi
tev novega plačnega sistema smo pridobili
tudi soglasje reprezentativnih sindikatov.
Ob izvajanju uvedbe novega plačnega si
stema je bilo narejenih tudi nekaj nenamer
nih napak, pa tudi napak zaradi nejasnosti
zakonodaje. S strani delovne skupine za
spremljanje in pomoč javnim zdravstve
nim zavodom smo prejemali najrazličnejša
tolmačenja na vprašanja, katera smo sprot
no spremljali in jih upoštevali pri prevedbi
in razporejanju delavcev na nova delovna
mesta.
Kot tehnična podpora za prehod na nov
plačni sistem je bila uporabljena simulacija
Ministrstva za javno upravo, ki je avtoma
tično kreirala tudi Anekse k pogodbam o
zaposlitvah, na katere pa je bilo s strani
zaposlenih v javnem sektorju izraženo ve
liko negodovanja zaradi nerazumevanja
vsebine. Tudi oblika in vsebina plačilne li
ste, ki so jo zaposleni prejeli ob izplačilu av
gustovske plače, je bila prav tako določena
z uredbo. V bodoče jo bomo zaradi boljše
preglednosti nekoliko popravili.
V zvezi z novimi plačami so bila pričakova
nja zaposlenih očitno mnogo višja, kot jih

je nov plačni sistem prinesel. Po izdaji anek
sov k pogodbi o zaposlitvi je okrog 30 % za
poslenih vložilo pritožbe, ki so se nanašale
predvsem na uvrstitev v delovno mesto in
ocenitev le-tega, na priznano število napre
dovanj, na višino položajnega dodatka ter
ostale dodatke, ki so predvideni s KPJS. Ve
lika večina pritožb je bila že obravnavana
in so bili s tem v zvezi že izdani sklepi o
rešitvi. V primeru upravičene pritožbe, je
bil pritožniku izdan nov aneks k pogodbi
o zaposlitvi ter izveden poračun od dneva
uvedbe novega sistema. Zaposleni, katerih
pritožbe so rešene neugodno, pa so prejeli
pisni odpravek sklepa s pravnim poukom
o nadaljnji možnosti uveljavljanja svojih
pravic iz naslova delovnega razmerja.
V času uvedbe novega plačnega sistema
je delovala delovna skupina za spremljanje
in pomoč javnim zdravstvenim zavodom
pri uvajanju novega sistema plač, sestavlje
na s strani predstavnikov MZ, MJU in Zdru
ženja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki
je svoja mnenja skozi realizacijo novega
plačnega sistema in pojavljanja težav v
praksi, naknadno spreminjala in dopolnje
vala, kar pa je bilo pri prevedbi in razpore
janju delavcev na nova delovna mesta tudi
upoštevano.
Uvedba novega plačnega sistema je s
1.5.2008 pomenila povišanje povprečnih
osnovnih plač za 14,9 %, na dan 1.3.2010,
pa to povečanje pomeni 28,74 %.
Ena pomembnih naknadnih odločitev je
tudi nova opredelitev do napredovanj za
poslenih. Vsi zaposleni, ki so s 1.9.2008 iz
polnili pogoje za redno napredovanje po

Profil DM

1.5.2008

1.3.2010

zdravniki

17,90%

33,70%

DMS

12,80%

29,20%

SMS

6,38%

20,80%

ostali

11,75%

26,95%

povprečje

14,90%

28,74%

Tabela: Pregled povečanja plač po novem
zakonu in po strukturi delovnih mest na
dan 1.5.2008 in 1.3.2008
starih predpisih, so na osnovi ocene nadre
jenega napredovali s 1.10.2008. Prav tako
pa je bilo v mesecu oktobru 2008 opravlje
no tudi preverjanje izpolnjevanja pogojev
za napredovanje vsem tistim zaposlenim,
ki so po do zdaj veljavnem Pravilniku o
napredovanju zaposlenih v zdravstvu že
napredovali maksimalno (5 plačnih razre
dov oziroma 7 plačnih razredov za zdrav
nike, razen tistih, ki so že dosegli najvišji
razred v plačilni skupini) in je od njihovega
zadnjega napredovanja preteklo več kot
3 leta. Tudi ti zaposleni so lahko napredo
vali s 1.10.2008 za 1 oz. za največ 2 plačna
razreda.
Prehod v nov plačni sistem je vnesel pre
nakatero novost, zato je bilo tudi dokaj
veliko nezadovoljstva ob prvem izplačilu
plač. Nekatere pomanjkljivosti oziroma ne
dovolj ustrezne sprejete rešitve so že doži
vele spremembe tekom izvajanja zakona,
prepričani pa smo, da je pred nami čas, ko
bomo sporazumno z Vlado in s sindikati
razrešili tudi druga nesorazmerja.



aktualno
Zdenka Kralj, vodja pravne službe

ZAKONODAJNE
NOVOSTI NA PODROČJU
ZDRAVSTVA
skladu z 32. členom Zakona o paciento
vih pravicah. Določa tudi izključitev oseb,
ki so po zakonu upravičene do odločanja
o zdravstveni oskrbi, izjavo o vnaprej izra
ženi volji v skladu s 34. členom zakona in
prepoved oziroma dovolitev seznanitve
z zdravstveno dokumentacijo po smrti
pacienta. Podatki o pacientovemu poob
laščencu, vnaprej izraženi volji, izključitvi
oseb, ki so po zakonu upravičene do od
ločanja o zdravstveni oskrbi in prepoved
oziroma dovolitev seznanitve z zdravstve
no dokumentacijo po smrti pacienta se
vpišejo v sistem KZZ.

Zakon o pacientovih pravicah
(Uradni list RS, št. 15/08; ZPacP) –
uporaba od 26.08.2008
Zakon določa pravice, ki jih ima pacient
kot uporabnik zdravstvenih storitev pri
vseh izvajalcih zdravstvenih storitev. Dolo
ča postopke uveljavljanja teh pravic v pri
meru kršitev in s temi pravicami povezane
dolžnosti. Namen ZPacP je omogočiti ena
kopravno, primerno, kakovostno in varno
zdravstveno oskrbo. Zakon gradi predvsem
na zaupanju in spoštovanju med pacientom
in zdravnikom ali drugim zdravstvenim de
lavcem oziroma sodelavcem.

Pravilnik o načinu določitve pacien
tovega zdravstvenega pooblaščen
ca in o izjavi vnaprej izražene volje
(Uradni list RS, št. 77/08) uporaba od 26.08.2008
Pravilnik določa postopek zapisa in izbrisa
podatkov, hrambo in postopek seznanitve
s pooblastilom, s katerim pacient določi
svojega zdravstvenega pooblaščenca v
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Pravilnik o internem strokovnem
nadzoru pri izvajalcu zdravstvenih
storitev, zoper katerega je vložena
druga zahteva
(Uradni list RS, št. 77/08) uporaba od 26.08.2008
Pravilnik določa postopek izvedbe inter
nega strokovnega nadzora pri izvajalcu
zdravstvenih storitev, zoper katerega je
vložena druga zahteva, na podlagi skle
pa senata Komisije Republike Slovenije
za varstvo pacientovih pravic. Strokovni
nadzor se uvede z namenom ugotovitve
dejanskega stanja in vseh okoliščin, pove
zanih z domnevno kršitvijo pacientovih
pravic, ki so potrebne za odločitev v kon
kretni zadevi.

Pravilnik o mediaciji v zdravstvu
(Uradni list RS, št. 77/08) uporaba od 26.08.2008
Pravilnik določa postopek mediacije pri Komi
siji Republike Slovenije za varstvo paciento
vih pravic v sporih zaradi kršitev pacientovih
pravic, merila usposobljenosti mediatorjev,
pogoje za uvrstitev mediatorjev na seznam
mediatorjev, način nadzora nad delom me
diatorjev in način vodenja statističnih podat
kov o opravljenih postopkih mediacij.

Pravilnik o višini nadomestil pred
sednika in članov Komisije Repub
like Slovenije za varstvo paciento
vih pravic ter mediatorjev
(Uradni list RS, št. 77/08) uporaba od 26.08.2008
Pravilnik določa višino sejnine in dejanskih
stroškov, do povračila katerih so upravičeni
predsednik in člani Komisije Republike Slo
venije za varstvo pacientovih pravic ter me
diatorji za sodelovanje pri delu Komisije.

Pravilnik o določitvi meril za
določitev višine nagrade za delo
zastopnika pacientovih pravic
(Uradni list RS, št. 77/08) uporaba od 26.08.2008
Pravilnik določa merila za določitev višine me
sečne nagrade za delo zastopnika paciento
vih pravic in dejanskih stroškov, do povračila
katerih je upravičen pri svojem delu.

Pravilnik o obrazcih o pisnih
izjavah volje pacienta
(Uradni list RS, št. 82/08) uporaba od 26.08.2008 (obvestilo z
dne 26.08.2008 in 06.10.2008)
Pravilnik določa vsebino in obliko obraz
cev o pisnih izjavah volje pacienta ter
minimalne zahteve o vsebini obrazcev.
Izvajalci zdravstvenih storitev lahko vsebi
no in obliko obrazcev priredijo v skladu s
potrebami, ki izhajajo iz organizacije dela
vrste dejavnosti in drugih posebnosti, ven
dar ne v nasprotju s predpisi ali na način,
ki zmanjšuje pravno varnost pacientov in
izvajalcev zdravstvenih storitev. Pravilnik je
določil minimalne zahteve glede vsebine
naslednjih obrazcev:
-	 Obrazec o privolitvi v zdravstveno os
krbo po pojasnilu (obrazec PP)
-	 Obrazec o zavrnitvi zdravstvene oskrbe

aktualno
Nova KZZ v kombinaciji z novo PK bo za
gotavljala varno komunikacijo v omrežju
in bo postopoma postala zgolj ključ do po
datkov in ne več nosilec podatkov. Nova
KZZ bo omogočala tako dostop imetnika
kartice do njegovih lastnih podatkov, shra
njenih na strežnikih kot dostop zdravstve
nih delavcev do zavarovalniških in osebnih
medicinskih podatkov. Nova PK v kartič
nem sistemu ohranja vse funkcije sedanje
PK, nova funkcija pa je on-line dostop do
podatkov v centralnih bazah podatkov
in varno elektronsko podpisovanje (npr.
elektronski recept).

(obrazec ZP)
-	 Obrazec o privolitvi v sodelovanje v me
dicinskih raziskavah (obrazec SMR)
-	 Obrazec pooblastila za določitev pa
cientovega zdravstvenega pooblaščen
ca (obrazec PZP)
-	 Obrazec o izjavi o izključitvi oseb, ki so
po zakonu upravičene odločati o zdravs
tveni oskrbi pacienta (obrazec IOS)
-	 Obrazec o izjavi vnaprej izjavljene volje
(obrazec VZZ)
-	 Obrazec o izjavi o določitvi in privolitvi v
prisotnost drugih oseb (obrazec PDO)
-	 Obrazec o privolitvi oziroma prepovedi
obdelave osebnih podatkov oziroma
sporočanja informacij o zdravstvenem
stanju (obrazec VOP)

Pravilnik o čakalnih dobah za
posamezne zdravstvene storitve
in o vodenju čakalnih seznamov
(Uradni list RS, št. 91/08) –
uporaba od 27.09.2008
Pravilnik določa najdaljše dopustne čakal
ne dobe za posamezne zdravstvene sto
ritve za izvajalce zdravstvenih storitev v
mreži javne zdravstvene službe, postopek
vpisa in prednostne kriterije za uvrščanje
pacientov na čakalni seznam ter način vo
denja čakalnih seznamov.

Uredba o poslovanju z uporabniki
v javnem zdravstvu
(Uradni list RS, št. 98/08) –
uporaba od 29.10.2008
Uredba natančneje določa sistem naroča

nja na zdravstveno storitev in uvaja Zdravs
tveni kontaktni center. Po uveljavitvi uredbe
pacienti ne bodo čakali na izvedbo zdravs
tvene storitve na primarni ravni več kot 20
minut, na sekundarni in terciarni pa ne več
kot 60 minut od določenega termina. Ured
ba opredeljuje tudi začetek dela enotnega
zdravstvenega portala, ki mora biti vzpostav
ljen najkasneje do 31. decembra 2009.

Pravilnik o višini materialnih stroš
kov nastanitve pri izvajalcih zdravs
tvenih storitev
(Uradni list RS, št. 83/08) –
uporaba od 26.08.2008

Pravilnik o organizaciji in izvajanju
verske duhovne oskrbe v bolnišni
cah in pri drugih izvajalcih zdravs
tvenih storitev
(Uradni list RS, št. 100/08) –
velja od 21.10.2008
Pravilnik določa pogoje za uresničevanje
pravice do ustrezne verske duhovne oskr
be v bolnišnicah in pri drugih izvajalcih
zdravstvenih storitev, kjer se v okviru mre
že javne zdravstvene službe izvaja stacio
narna zdravstvena oskrba in nujna medi
cinska pomoč.

Pravilnik določa materialne stroške in viši
no materialnih stroškov nastanitve, ki jih
izvajalec zdravstvenih storitev lahko zara
čuna za potrebe izvrševanja pravice otrok
do nastanitve enega od staršev ali druge
osebe, ki skrbi za otroka v primeru stacio
narne zdravstvene oskrbe otroka.

Pravilnik o kartici zdravstvenega
zavarovanja
(Uradni list RS, št. 89/08) –
velja od 04.10.2008
Pravilnik določa:
-	 namen, obliko in vsebino kartice zdravs
tvenega zavarovanja (KZZ)
-	 namen, obliko in vsebino profesional
ne kartice (PK)
-	 način izdaje in uporabe KZZ in PK
-	 način dostopa do podatkov s KZZ in PK
-	 pooblastila za branje in zapisovanje
podatkov s KZZ in PK.
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Miran Rems, Biserka Simčič

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST
Sekcija za kakovost v zdravstvu

Pojasnilna dolžnost v luči Pravilnika o
obrazcih o pisnih izjavah pacienta
Spoštovanje pacientovih pravic, njihovo spremljanje in
izvajanje je eden od temeljev kakovostne celostne obravnave. Na podlagi Zakona o pacientovih pravicah je bil v avgustu izdan Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta, ki določa minimalne zahteve glede vsebine obrazcev, ki
jih je potrebno uporabljati od 26.08.2008 dalje.
Sekcija za kakovost v zdravstvu pri Slo
venskem združenju za kakovost je v sre
do, 8.oktobra 008, organizirala sredino
popoldansko srečanje v predavalnici Eko
nomske fakultete v Ljubljani. Dogodka se
je udeležilo preko 140 slušateljev iz cele
Slovenije in razpravljalo o pojasnilni dolž
nosti v luči Pravilnika o obrazcih o pisnih
izjavah pacienta.
Spoštovanje pacientovih pravic, njihovo
spremljanje ter izvajanje je eden od teme
ljev kakovostne celostne obravnave. Na
podlagi Zakona o pacientovih pravicah
je bil v avgustu izdan Pravilnik o obrazcih
o pisnih izjavah volje pacienta (Uradni
list RS, št.8/008). Pravilnik določa mini
malne zahteve glede vsebine obrazcev in
predlaga sedem vzorcev obrazcev o pisnih
izjavah volje pacientov.
Po pozdravnem govoru predsednika sek
cije, gospoda Mirana Remsa, je asistentka
Petra Došenovič Bonča predstavila podi
plomski študij Management in ekonomi
ka v zdravstvenem zdravstvu na Ekonom
ski fakulteti. Sledil je pozdravni nagovor
prim. Janeza Remškarja iz Ministrstva za
zdravje. Dotaknil se je pomena kakovosti
na področju zdravstvenega varstva in po
jasnilne dolžnosti ter opozoril na nedvom
no dodatno časovno breme zdravstvenih
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delavcev, razširjenosti na mednarodnem
področju in primerjave s tujino.
Profesor Andrej Robida je predstavil širino
in pomen pojasnilne dolžnosti v procesu
zdravstvene oskrbe in v primerih pokazal
na slabo prakso, ki je v bolnišnicah še ved
no prisotna.
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Profesor dr. Stane Repše iz UKC Ljubljana
je predstavil dobro prakso na Kliničnem
oddelku za abdominalno kirurgijo in
model, ki zadovoljuje tako zdravnike in
zdravstvene delavce kot tudi paciente. Po
leg obrazca so pripravili veliko zloženk, v
katerih dodatno pojasnjujejo vsebino, po
seg, nevarnosti in možne zaplete ter hkrati
povabijo pacienta k dodatnim vprašanjem
pred podpisom soglasja. Predstavil je tudi
nemški model obrazca, ki vsebuje strokov
no razlago in ima stran, ki ostane v popisu
bolezni kot soglasje bolnika. Ti obrazci so
tržno dosegljivi, vendar do zdaj ni bilo us
peha pri financiranju.
Profesor Damjan Korošec iz Pravne fakulte
te nam je s pravne strani predstavil osnovno
zakonodajo in nas poleg tega opozoril da z
novembrom stopa v veljavo nov Kazenski
zakonik, ki močno spreminja razumevanje
pojasnilne dolžnosti, jo modernizira in us
klajuje z evropskim razmišljanjem razlage
posegov. V 15. členu govori o izključitvi kaz
nivega dejanja pri telesnem poškodovanju
s soglasjem poškodovanca. Tako je vsak ki
rurški poseg ali kakšen drugi instrumentalni
poseg ocenjen za telesno poškodovanje in
mora zato imeti privolitev pacienta. Gre za
popoln obrat v razumevanju v primerjavi z

aktualno
zakonodajo, ki je bila v SFRJ. Tudi v našem
aktualnem Kazenskem zakoniku nimamo
člena s takšno vsebino, sodna praksa pa še
ne sledi tem spremembam.
Docent Vojko Flis iz UKC Maribor je opo
zoril na nedoslednosti, ki se pojavljajo v
zakonodaji pri privolitvi v nujnih prime
rih. Gre za različno pojmovanje medicine
in prava, saj je pacient v ogrožajočem sta
nju še opravilno sposoben, vendar ne zna
oceniti težo posledic ob tem pa je nujno
ukrepanje za ohranitev zdravja ali celo živ
ljenja. Predstavil je tudi dobro prakso, ki
jo že nekaj časa izvajajo v njihovem klinič
nem centru: v komunikacijskem treningu
mlade zdravnike pripravljajo na pogovore
z različnimi tipi pacientov. Pri tem so bili pa
cienti profesionalni igralci, medtem, ko so
treninge snemali ter kasneje skupaj analizi
rali. Potrdili so, da je potrebno kar 45 minut
za izdatno razlago pojasnilne dolžnosti pri
»zahtevnih« pacientih.
Dr. Kadivčeva je predstavila anketo, kako
bolniki dojemajo pojasnilno dolžnost in
njihovo občutenje ob podpisu obrazca s
pojasnilno dolžnostjo v Bolnišnici Golnik.
Zanimivo je razmišljanje bolnikov, da po
meni podpis obrazcev predvsem zaščito za

bolnišnico, kot pa njih samih. Organizator
je predvidel tudi predstavitev dojemanja
neposrednih uporabnikov predstavnika
bolnikov, vendar mu kljub velikim napo
rom ni uspelo pridobiti sogovornika, ki bi
si upal suvereno in neobremenjeno pred
staviti svoje izkušnje, dojemanja in obču
tenja pri prejemanju pojasnilne dolžnosti
in podpisovanju obrazcev ob sprejemu v
bolnišnici.
Po predstavitvah iz različnih zornih kotov
se je raz vila zanimiva diskusija, v kateri so
vprašanja deževala predvsem na pravne
vidike pojasnilne dolžnosti. Veliko razmiš
ljanja je vzpodbudilo novo uzakonjenje
telesnega poškodovanja in kje so meje
le tega. Verjetno odvzem krvi ne dose
ga standardov lahke telesne poškodbe,
drugače pa je, če se preko venske kani
le vbrizga, na primer kontrast ali kakšno
drugo zdravilo, ki lahko pacientu ogrozi
življenje. Tu gre za stanje, ki potrebuje
jasno pojasnilno dolžnost. Ravno tako
smo se ustavili ob primeru kontinuirane
oskrbe v intenzivni enoti ali sklopu aktiv
nosti, ki se dogajajo med zdravstveno
oskrbo. Tudi tu brez pojasnilne dolžnosti
ne gre, brez dvoma pa je primerno, da za
posege, ki so bolj zahtevni, za
gotovimo dodatne informacije
in seznanjenje. Ob tem je profe
sor Korošec menil, da mora biti
podpisnik na obrazcu pojasnil
ne dolžnosti hkrati tudi iz vaja
lec posega. To povzroča večje
časovne omejitve, saj se zdaj
dogaja, da pojasnilno dolžnost
iz vede tudi drug zdravnik, kot
jo kasneje opravi. Tako nas je
diskusija močno zapeljala v
pravne vidike pojasnilne dolž
nosti in manj v iz vedbene obli
ke. Slišali smo tudi prispevek
slušateljice, ki je predstavila
svojo izkušnjo pri posegih in
pojasnilni dolžnosti in opozo
rila na posamezna specifična
privoljenja pacientov, ki jih je
v nadaljevanju zdravljenja
potrebno upoštevati.
Srečanje se je izkazalo za
zelo aktualno, kar je potrdila
množična udeležba različnih
strok s področja zdravstva iz
vse Slovenije. Sekcija za ka

kovost v zdravstvu bo tudi v prihodnje or
ganizirala niz srečanj, ki dvigujejo zavest o
kakovostni oskrbi v zdravstvenem varstvu.
Menimo, da je bilo predstavljeno kar ne
kaj dobrih praks, ki so vredne posnemanja.
Veliko aktivnosti se že izvaja, vendar pa je
nujno potrebno dosedanje obrazce prila
goditi zahtevam Pravilnika.
Naša ugotovitev je, da je pojasnilna dolž
nost začetek procesa zdravstvene oskrbe,
in da je tu idealen trenutek za vzpostavitev
medsebojnega zaupanja. Pojasnilni obraz
ci so administrativni del predlaganega
zdravljenja, ki postaja tudi pravno obvezu
joč in so že danes v mnogih okoljih odlično
pripravljeni. Nujno je potrebno vključiti raz
mišljanje o pomenu pojasnilne dolžnosti
v vse ravni izobraževanja. Učinkovitost bo
odvisna od pozitivnega odnosa do spremi
njanja in vzpostavljanja sistema izboljševa
nja. Sekcija za kakovost v zdravstvu pred
stavlja prijazno multiprofesionalno okolje
civilne družbe, kjer se razvija spreminjanje
in odnos do kakovosti, hkrati pa razširja in
izmenjuje dobra praksa vseh vpletenih v
proces zdravljenja.
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Spoštovana sodelavka,
spoštovani sodelavec!

Prisrčno Vas vabimo, da se nam pridružite
na prireditvi ob zaključku leta
v petek, 19. decembra 2008, ob 18.00 uri,
v restavraciji Tango na OTOČCU.
Kot običajno, bomo tudi letošnje srečanje združili s prireditvijo za jubilante,
katerim bomo podelili priznanja in priložnostna darila za večletno prizadevno
delo, trenutek svečanosti pa bomo obeležili s podelitvijo
plaket Splošne bolnišnice. Ob tej priložnosti se bomo poveselili in nasmejali s sodelavci ter nazdravili prihodnosti na pragu
novega leta.
Zahvaljujem se Vam, da boste s svojo prisotnostjo poudarili pomen našega druženja in se veselim srečanja z Vami.
Pisne prijave in. potrditve jubilantov,
pošljite do 10. decembra 2008 gospe Bredi
Fifolt v tajništvo bolnišnice: breda.ﬁfolt@
sb-nm.si
Mira RETELJ, direktorica

aktualno
Zdenka Kralj, vodja pravne službe

POJASNILNA
DOLŽNOST

Pojasnilna dolžnost obvezuje
zdravnika, da bolnika pred kate
rimkoli zdravstvenim posegom
seznani z diagnozo, potekom
zdravljenja in različnimi možni
mi načini zdravljenja ter posle
dicami, do katerih lahko pride
med zdravljenjem. Pojasnilo
vsekakor zahteva individualen
pristop do bolnika, saj mora
zdravnik pri pojasnilu upošte
vati, da bolnik nima posebnega
znanja o svoji bolezni in pote
ku zdravljenja, hkrati pa mora
upoštevati njegovo psihofizično
stanje, izobrazbo.

ZAKONODAJNA UREDITEV POJASNILNE DOLŽNOSTI
Ustava Republike Slovenije (Uradni list
RS/1, št. 33/91 in Uradni list RS, št. 42/97,
66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) v 51. členu
ureja pravico do zdravstvenega varstva,
v skladu s katero ima vsakdo pravico do
zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih
določa zakon. 3. odstavek istega člena dolo
ča, da ni nikogar mogoče prisiliti k zdravlje
nju, razen v primerih, ki jih določa zakon.
Pojasnilno dolžnost so pred sprejetjem Za
kona o pacientovih pravicah (Uradni list
RS, št. 15/08) urejali naslednji predpisi:
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno bese
dilo, 23/08, 58/08, 15/08-ZPacP in 77/08ZDZdr) je v 47. členu določal, da je imel
vsakdo pod enakimi pogoji in v skladu z
zakonom pravico izvedeti za diagnozo svo
je bolezni in za obseg, način, kakovost ter
predvideno trajanje zdravljenja ter dati so
glasje za kakršenkoli medicinski poseg in
biti predhodno obveščen o vseh možnih
metodah diagnosticiranja in zdravljenja ter
njihovih posledicah in učinkih; brez pisne
ga soglasja bolnika pa se je lahko v skladu
z 48. členom opravil le nujni medicinski po
seg, če bolnik zaradi svojega zdravstvene
ga stanja o tem ni mogel odločati.
V skladu s 47. členom Zakona o zdravniš
ki službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 58/08 in 15/08-ZPacP)
je moral zdravnik seznaniti bolnika s predvi

denimi diagnostičnimi postopki in s predla
ganim zdravljenjem, pri čemer pa zdravnik
ni smel ukrepati brez bolnikove privolitve
oziroma privolitve staršev za osebe, mlajše
od 15 let, oziroma skrbnika, kadar je šlo
za osebe pod skrbništvom. Ukrepi brez
privolitve bolnika, staršev ali skrbnika so
bili dopustni le, če bi opustitev zdravljenja
povzročila bolniku zdravstveno škodo in
bolnik ni bil sposoben odločanja o sebi za
radi motenj zavesti ali hude oslabitve um
skih sposobnosti ali umske manjrazvitosti
ali duševne motnje, zaradi katere je bila
hudo motena bolnikova presoja.

du predlaganega medicinskega pose
ga oziroma predlaganega zdravljenja,
– možnih tveganjih, stranskih učinkih, ne
gativnih posledicah in drugih neprijetno
stih predlaganega medicinskega posega
oziromapredlaganegazdravljenja,vključ
no s posledicami njegove opustitve, mo
rebitnih drugih možnostih zdravljenja,
– postopkih in načinih zdravljenja, ki v
Republiki Sloveniji niso dosegljivi ali
niso pravice iz obveznega zdravstve
nega zavarovanja.

Zdravnikovo pojasnjevanje in obveščanje
pacienta (pojasnilna dolžnost) je po Zako
nu o pacientovih pravicah temeljna pred
postavka veljavnosti pacientove privolitve
oziroma zavrnitve.

Pojasnila mora zdravnik, odgovoren za
zdravljenje, pojasniti pacientu v nepo
srednem stiku, obzirno, na pacientu
razumljiv način oziroma skladno z indi
vidualnimi sposobnostmi sprejemanja
informacij, v celoti in pravočasno. Za
operativni ali drug medicinski poseg, pove
zan z večjim tveganjem ali večjo obremeni
tvijo, pacientu da razumljiva ustna in pisna
pojasnila zdravnik, ki bo opravil medicinski
poseg, če to ni možno, pa drug zdravnik, ki
je usposobljen za tak medicinski poseg.

Pacient ima pravico, da je zaradi uresniče
vanja pravice do samostojnega odločanja
o zdravljenju in pravice do sodelovanja v
procesu zdravljenja obveščen o:
– svojem zdravstvenem stanju in verjet
nem razvoju ter posledicah bolezni ali
poškodbe,
– cilju, vrsti, načinu izvedbe, verjetnosti
uspeha ter pričakovanih koristih in izi

Pacient ima pravico do sprotnega in po
drobnega obveščanja o poteku zdravljenja
ter po koncu medicinskega posega oziro
ma zdravljenja pravico do obveščenosti o
rezultatu zdravljenja oziroma morebitnih
zapletih. Pacient, ki ni sposoben odločanja
o sebi, uresničuje pravice po tem členu v
skladu z zmožnostmi, ki jih dopušča njego
va sposobnost razumevanja.

Z uveljavitvijo Zakona o pacientovih pra
vicah (ZPacP) je bil razveljavljen 47. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona
o zdravniški službi.
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Pacientova avtonomija je zagotovljena s
26. členom, ki v drugem odstavku določa,
da pacientu, ki je sposoben odločanja o
sebi, brez njegove poprejšnje svobodne in
zavestne privolitve, ki jo oblikuje na podla
gi dobljenih pojasnil, ni dovoljeno opraviti
medicinskega posega oziroma zdravstve
ne oskrbe. Privolitev se ne nanaša samo na
posamezen medicinski poseg ampak tudi
na katerokoli dejanje v zvezi z zdravstveno
oskrbo (na primer RTG slikanje). Privolitev
pacienta je potrebna tudi v primeru:
-	 sodelovanja v učnem procesu, zlasti
ob prisotnosti drugih oseb med izvaja
njem zdravstvene oskrbe zaradi zdravs
tvenega izobraževanja,
-	uporabe zdravstvenih podatkov za na
mene, ki ne predstavljajo zdravljenja,
-	 seznanjanja tretjih oseb z zdravstveno
dokumentacijo,
-	 sporočanja informacij o zdravstvenem
stanju tretjim osebam,
-	 sodelovanja v medicinskih raziskavah,
-	 preiskav na njemu odvzetem biološ
kem materialu, pri čemer se te lahko
opravijo samo za potrebe njegovega
zdravljenja, razen če morebitno drugo
rabo biološkega materiala ureja pose
ben zakon,
-	 razpolaganja s telesom ali deli telesa
po njegovi smrti za potrebe medicin
skega izobraževanja in znanstvenih ra
ziskav, za katerega se smiselno uporab
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ljajo določbe zakona, ki ureja odvzem
in presaditev delov človeškega telesa
zaradi zdravljenja,
-	 darovanja organov, tkiv ali celic v času
življenja in po smrti, ki ga ureja pose
ben zakon.

obrazca pa ne želi podpisati, zakon šteje
za privolitev, pod pogojem, da se to dejs
tvo in morebitni razlog zanj evidentirajo
na obrazcu in potrdijo s podpisom dveh
polnoletnih prič. V takšnem primeru je me
dicinski poseg dopustno izvesti.

Poleg temeljne predpostavke za veljavno
privolitev – obveščenost pacienta oziroma
izpolnjena pojasnilna dolžnost zdravnika
– morajo biti za veljavno privolitev oziroma
zavrnitev izpolnjene še naslednje predpo
stavke:
-	 pacient mora biti sposoben odločanja
o sebi,
-	 privolitev mora biti zavestna,
-	 privolitev mora biti svobodna (brez
vpliva sile, grožnje ali zvijače tretjih
oseb),
-	 privolitev mora biti dana pred pose
gom (vnaprejšnja privolitev),
-	 privolitev mora biti dana osebno ali po
osebi, ki je po zakonu upravičena do
privolitve namesto pacienta,
-	v določenih primerih mora biti privoli
tev pisna.

Če pacient ni sposoben odločanja o sebi
ali ni zmožen izraziti svoje volje, se lahko
opravi nujna medicinska pomoč brez nje
gove privolitve.

Privolitev se da ustno ali z ravnanjem, na
podlagi katerega je mogoče zanesljivo skle
pati, da pomeni privolitev (konkludentno
ravnanje). V določenih primerih zakon
predvideva pisno privolitev.
Obvezna pisna privolitev je v zakonu dolo
čena za operativni ali drug medicinski po
seg, povezan z večjim tveganjem ali večjo
obremenitvijo. Posebnost te privolitve je
predpisani privolitveni obrazec. Pri privoli
tvenem obrazcu gre za vnaprej natisnjen
formular z določenimi rubrikami, ki vsebu
jejo deloma že natisnjeno besedilo in praz
na polja za vnos potrebnih podatkov.
Zakon je uredil še potrebno ravnanje v
dveh posebnih življenjskih situacijah, ko
pacient v medicinski poseg sicer privoli
(na primer ustno ali s konkludentnim ravna
njem), vendar v enem primeru iz objektiv
nih razlogov ne more dati pisne privolitve,
ker je na primer v takšnem zdravstvenem
stanju, ki tega ne omogoča, in v drugem
primeru iz subjektivnih razlogov noče dati
pisne privolitve. V obeh primerih se privo
litev potrdi s podpisom dveh polnoletnih
prič in se hkrati navede dejstvo in morebit
ne razloge za odsotnost podpisa pacienta.
Edini pogoj, ki ga morajo priče izpolnjeva
ti, je polnoletnost. Situacijo, ko pacient si
cer jasno izraža privolitev, privolitvenega

Medicinski poseg oziroma zdravstvena os
krba, ki ni poseg oziroma nujna medicin
ska pomoč in hkrati ni operativni ali drug
medicinski poseg, povezan z večjim tvega
njem ali večjo obremenitvijo, se pacientu
lahko opravi brez njegove privolitve pod
naslednjimi pogoji:
-	 pacient ni sposoben odločanja o sebi,
-	 zdravnik ni vedel in ni mogel vedeti,
da je pacient, pacientov zdravstveni
pooblaščenec oziroma pooblaščenka,
pacientov zakoniti zastopnik oziroma
zastopnica ali druga oseba, ki po zako
nu lahko da privolitev, posegu naspro
toval,
-	 privolitve oseb iz prejšnje alineje v ra
zumnem času ni bilo mogoče pridobiti
in
-	 bo medicinski poseg oziroma zdravs
tvena oskrba pacientu v največjo
zdravstveno korist.
Pacient, ki je sposoben odločanja o sebi,
ima pravico zavrniti predlagani medicin
ski poseg oziroma zdravstveno oskrbo, ra
zen kadar bi to ogrozilo življenje ali huje
ogrozilo zdravje drugih. Če zdravnik, ki
pacienta zdravi, oceni, da je pacientova
odločitev v nasprotju z njegovo najboljšo
zdravstveno koristjo in bi zavrnitev lahko
ogrozila njegovo življenje ali povzročila
nepopravljivo in hudo poslabšanje njego
vega zdravstvenega stanja, mora poskusiti
pacienta o tem prepričati, po potrebi pa za
pomoč zaprositi pacientove ožje družinske

aktualno
člane oziroma predlagati pacientu pridobi
tev drugega mnenja. Zavrnitev medicinske
ga posega oziroma zdravstvene oskrbe ne
sme imeti posledic v odnosu zdravstvenih
delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev
do pacienta. Za operativne ali druge medi
cinske posege, povezane z večjim tvega
njem ali večjo obremenitvijo, se zavrnitev
dokumentira na posebnem obrazcu.
Pacient ima pravico kadar koli preklicati
privolitev oziroma zavrnitev v medicinski
poseg oziroma zdravstveno oskrbo pod
pogoji, ki jih določa zakon.
Zakon za izvedbo zdravstvene oskrbe brez
privolitve pacienta predvideva sankcije za
prekršek tako za pravno osebo kot tudi za
odgovorno osebo pravne osebe.

VRSTE ODGOVORNOSTI
ZDRAVNIKA
Odgovornost za protipravna dejanja je
mogoče opredeliti oziroma razvrstiti in
jih deliti po različnih merilih. Glede na na
ravo kršitve ločimo odgovornost na delikt
no odgovornost (odgovornost za kršitev
pravice - v ožjem smislu) in odgovornost
v primeru zlorabe pravice. Odgovornost
za delikt je odgovornost za neposredno kr
šitev predpisov (kazniva dejanja in prekrš
ki, neposredna kršitev predpisov civilnega
prava). Zloraba pravice pa pomeni, da nek
do izvršuje neko pravico, vendar pri tem
preseže njen družbeno priznani namen
in s tem neupravičeno poseže v pravico
drugega subjekta. Z vidika osebe, ki stori
protipravno dejanje, ločimo subjektivno
(krivdno) in objektivno odgovornost.
Posameznikova subjektivna odgovornost
temelji na njegovi krivdi in zato lahko za
kaznivo dejanje praviloma odgovarja le
oseba, ki je to dejanje storila naklepno ali
iz malomarnosti. Objektivna odgovornost
je odgovornost neke osebe (fizične ali prav
ne) za nastalo protipravno posledico (npr.
premoženjska ali nepremoženjska škoda)
ne glede na subjektivno krivdo.

Kazenskopravna odgovornost
Kazensko pravo je v bistvu skrajno sreds
tvo, ki ga družba in njen pravni ustroj
uporabita za to, da zavarujeta družbene
vrednote, ki so za varstvo upravičene. Ko
gre za odgovornost zdravnikov in drugih
zdravstvenih delavcev, je treba imeti pred

očmi razlikovanje med ravnanji, ki so pov
zročila škodo, in ravnanji, na katera je mo
goče poleg povzročene škode nasloviti
tudi očitek moralno-etične ali družbene
nevarnosti. Oba primera načeloma opravi
čujeta kazenskopravni ukrep. Na področju
medicine (in tudi ponekod drugod), kjer
se upravlja z nevarnimi stvarmi, sredstvi
in postopki, bi lahko preširoka uporaba
kazenskega prava zavrla razvoj stroke,
njena preozka uporaba pa bi utegnila vpli
vati na znižanje poklicnih meril. Problemi,
ki so v zadnjem času dobili nov pomen in
opredeljujejo medicinsko odgovornost, so
npr. na meji med življenjem in smrtjo - ev
tanazija, nove tehnologije oploditve, gene
tika, zdravnikova dolžnost zdravljenja in
prisilno zdravljenje, pravice bolnika, zlasti
pravica do informiranja in pojasnilna dolž
nost zdravnika, varstvo poklicne skrivnosti,
prijavna dolžnost.
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 55/08
in 66/08) v 179. členu določa, da se zdrav
nik, ki pri opravljanju zdravniške dejavnosti
iz malomarnosti ravna v nasprotju s pravili
zdravniške znanosti in stroke in tako pov
zroči, da se komu občutno poslabša zdrav
je, kaznuje z zaporom do treh let. Enako
se kaznuje zdravstveni delavec, ki pri svoji
zdravstveni dejavnosti ravna v nasprotju
s pravili stroke, pa pri tem povzroči, da se
komu občutno poslabša zdravje ali zdravi
lec, ki pri opravljanju dovoljene zdravilske
dejavnosti iz malomarnosti neustrezno iz
bere in uporabi zdravilski sistem ali zdra
vilsko metodo, pa pri tem povzroči, da se
komu občutno poslabša zdravje.
Načelo subjektivne ali krivdne odgovor
nosti pri ugotavljanju kaznivega dejanja
pomeni, da povzročitev prepovedane in
škodljive posledice sama po sebi še ne za
dostuje za uporabo kazni zoper storilca.
Kazen se sme uporabiti, če je dokazano, da
je obtoženec res storilec kaznivega dejanja
in da je obtoženec kazensko odgovoren.
Kazenska odgovornost storilca se ugotovi
v primeru, ko je nedvoumno, da se je stori
lec v trenutku storitve kaznivega dejanja
zavedal, da dela nekaj, česar ne bi smel,
nekaj, kar je v nasprotju z njegovimi človeš
kimi, moralnimi, družbenimi ali pravnimi
obveznostmi, oziroma bi se bil tega vsaj
moral in mogel zavedati. Kazensko odgo
voren je storilec, ki je prišteven in kriv. Za
kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti,
je storilec odgovoren samo, če zakon tako

določa. Razlogi za izključitev kazenske od
govornosti so različni, med njimi je najbolj
poznan neprištevnost storilca. Tudi zmota
no prepričanje je lahko razlog morebitne
izključitve kazenske odgovornosti.
Kazensko pravo je zgrajeno na treh temelj
nih abstraktnih pravnih pojmih:
1. kaznivo dejanje,
2. kazenska odgovornost in
3. kazenska sankcija.
Pogoji za obstoj kaznivega dejanja so:
-	voljnost ravnanja: storilec mora imeti v
svoji oblasti gibe, ravnanje, delovanje,
vedenje;
-	 storitev ali opustitev: aktivno ali
pasivno;
-	 posledica: za kaznivo dejanje gre le, če
je iz kakšne storitve ali opustitve nasta
la posledica;
-	vzročna zveza: med ravnanjem storilca
in posledico mora biti razmerje vzroka
in posledice;
-	 kraj in čas storitve: biti mora določen
ali določljiv.

Malomarnost
Kaznivo dejanje je storjeno iz malomarno
sti, če storilec ne ravna s potrebno pazlji
vostjo, s katero po okoliščinah in posebnih
lastnostih mora in je zmožen kaj storiti ali
opustiti.

Bolnikova privolitev in pojasnilna
dolžnost
Privolitev je izjava volje, ki pomeni uresni
čevanje pravice do svobodnega odločanja
vsakega posameznika o posegih v njegove
osebnostne pravice. Pravno veljavna privo
litev je podana le v primerih, če ga je zdrav
nik prej na primeren in razumljiv način
poučil o bolezni oziroma stanju, pojasnil
možnost zdravljenja, morebitne nevarno
sti in predvidljivost uspeha. Ta zdravnikova
dolžnost se imenuje pojasnilna dolžnost.
Njen obseg, vsebina, omejitve so odvisne
od okoliščin posameznih primerov. Za izja
vo volje se ne zahteva posebna obličnost.
Pravna teorija meni, da je obveznost zdrav
nika glede pojasnilne dolžnosti izpolnjena,
če slednji bolnika v poglavitnih obrisih in
na ustrezen način seznani z njegovim sta
njem, z napovedjo bolezni in ga opozori
na običajno, redno tveganje.
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Bolnikova privolitev mora biti zavestna, kar
pomeni, da je bolnik celovito in vsestran
sko ter natančno poučen o posegu. Le tak
šna informacija je lahko podlaga za zavest
no, svobodno in poučeno privolitev. Pravo
in medicina razumeta pojasnilno dolžnost
široko. Nanaša se na diagnozo, zdravljenje,
na možne zaplete in na možne alternative
ter na napoved. Informiranje mora biti kon
kretno, jasno opredeljeno in podano tako,
da je bolniku dostopno.

Kazniva dejanja na področju
zdravstvene dejavnosti
Kazniva dejanja na področju zdravstvene
dejavnosti po Kazenskem zakoniku so:
178. člen - opustitev zdravstvene pomoči;
179. člen - malomarno in opravljanje zdra
vilske dejavnosti
180. člen - mazaštvo;
118. člen - povzročitev smrti iz malomar
nosti;
120. člen - napeljevanje k samomoru in po
moč pri samomoru
121. člen – nedovoljen poseg v noseč
nost;
122. člen – lahka telesna poškodba;
123. člen – huda telesna poškodba;
124. člen – posebno huda telesna poškodba;
125. člen – izključitev kaznivega dejanja
pri telesnem poškodovanju s soglas
jem poškodovanca:
(1) Povzročitev lahke telesne poškodbe
(122. člen) ni protipravna, če je poško
dovanec privolil vanjo. V tem primeru
se pri mladoletni ali slabotni osebi upo
števa privolitev, če jo v skladu z zako
nom v skrbi za njuno zdravje da tisti,
ki zastopa take osebe.
(2) Naklepna povzročitev hude (123. člen)
ali posebno hude (124. člen) telesne
poškodbe ni protipravna, če je poško
dovanec privolil vanjo in pri tem niso
bile prizadete koristi koga drugega
ali ogrožena kakšna skupna pravna
vrednota.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek naklep
na povzročitev hude ali posebno hude
telesne poškodbe pri zdravljenju ali
zdravilski dejavnosti ni protipravna,
če je bila privolitev dana v obliki in ob
pogojih, ki jih določa zakon.
(4) Če je poškodovanec med storitvijo kaz
nivega dejanja hude ali posebno hude
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telesne poškodbe prej dano privolitev
preklical, to na izključitev protipravno
sti dejanj po prejšnjem odstavku ne
vpliva, v drugih primerih po drugem
odstavku tega člena pa se storilec, ki
začetega dejanja po preklicu ni do
končal, ne kaznuje za njegov poskus
oziroma se ne kaznuje za dokončano
lažje dejanje, zajeto v poskusu hujšega
kaznivega dejanja.
181. člen - nedovoljena presaditev delov
človeškega telesa in sprememba člo
veškega genoma;
255. člen - izdaja in uporaba lažnega zdrav
niškega ali veterinarskega spričevala;
142. člen - neupravičena izdaja poklicne
skrivnosti;
131. člen - pomoč pri samomoru.

Civilnopravna odgovornost
Civilnopravna odgovornost zdravnika iz
haja iz obligacijskega (obveznostnega) vidi
ka razmerja med bolnikom in zdravnikom.
Z razliko od kazenske odgovornosti, v zve
zi s katero v kazenskem postopku odloča
sodišče o tem, ali je bilo storjeno kaznivo
dejanje, ki je opredeljeno v kazenskem za
koniku (in ob pritrdilnem odgovoru izreče
kazensko sankcijo), pa v civilnem postopku
odloča sodišče o odškodnini, ki naj bi jo
poškodovalec povrnil tistemu, ki mu jo je
povzročil. Pogoj za obstoj civilnega delikta
in z njim povezane odškodninske obvezno
sti je izpolnitev elementov, ki jih ugotavlja
sodišče v civilnem, pravdnem postopku, ki
se začne na zahtevo upravičenca oziroma
oškodovanca.
Odškodninska obveznost je obveznost
stranke, da poravna škodo, za katero je od
govorna. Za odškodninsko odgovornost
morajo biti izpolnjene naslednje temelj
ne predpostavke, in
sicer škodni dogo
dek, škoda, vzročna
zveza in objektivna
odgovornost oško
dovalca.
V obligacijskem pra
vu sta opredeljeni
dve temeljni načeli,
ki sta pomembni
za odgovornost v
zdravstvu (zdravni
kov). To sta načelo

prepovedi povzročanja škode (kršitev
obveznosti iz pravnih poslov in pravica
do povračila škode) in načelo skrbnosti
(vsebuje različne pravne standarde, s kate
rimi se v konkretnih obligacijskih razmerjih
presojajo ravnanja udeležencev). Omenje
ni standardi se uporabljajo tudi pri preso
ji krivdnega ravnanja povzročitelja škode
oziroma se z njim ugotavlja krivdna oblika
malomarnosti. Krivdna oziroma subjektiv
na odgovornost (milejša oblika odgovorno
sti) je postavljena kot pravilo, objektivna
odgovornost (strožja oblika odgovornosti)
pa je vzpostavljena v primerih, če škoda
nastane od stvari ali dejavnosti, iz katerih
izvira večja škodna nevarnost za okolico ali
če kakšen zakon to odgovornost izrecno
predpisuje. Obligacijski zakon določa kot
krivdni obliki namen in malomarnost.
Zdravstveni delavci, ki so zaposleni v zdravs
tvenih ustanovah ali pri zasebnih zdravni
kih, praviloma neposredno ne odgovarjajo
za nastalo škodo. Za njihova ravnanja od
govarja njihov delodajalec. Odgovornost
delodajalca je podana tako zaradi varstva
oškodovanca kot tudi zaradi varstva delav
ca, saj bi stalna grožnja odškodninske od
govornosti preveč obremenjevala delavce.
Delavec je lahko neposredno odgovoren
za nastalo škodo le v primerih, če jo je pov
zročil namenoma. Če je škodo povzročil že
z milejšo stopnjo krivde, hudo malomar
nostjo (ali namenom), je dolžan povrniti
škodo tistemu, ki je izplačal odškodnino
oškodovancu (regresni zahtevek). Kot
osrednje pravno vprašanje pa je vprašanje
kršitve dolžne skrbnosti, kar je potrebno
presojati od primera do primera.
Zdravniški poklic je glede na navedeno
pravno reguliran poklic, zato nespoštova
nje predpisov privede do posledic za izva
jalca in uporabnika zdravstvenih storitev.
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POJASNILNA DOLŽNOST
V ZDRAVSTVU 
POGLED KAZENSKEGA
PRAVNIKA
dr. Damjan Korošec1
Novi Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP, Ur.l. RS, št. 15/08) in
pravkar sprejeti Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pa
cienta (Ur.l. RS, št. 84/08) s prilogami kot njegov podzakonski
akt sta kazenske pravnike doletela v razmerah, ko (končno) tudi
v Sloveniji prihaja do pomembnih premikov slovenskih kazen
skopravnih teoretičnih pogledov na vpetost volje pacienta kot
potencialnega oškodovanca kaznivega dejanja v splošni pojem
kaznivega dejanja. V slovenskem kazenskem pravu prihaja do
prevlade novih pogledov na omenjeni fenomen, kar utegne od
ločilno vplivati na kazenskopravno vlogo ZPacP pri presoji od
govornosti zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca
za samovoljno zdravljenje ali opustitev zdravstvene pomoči. V
nadaljevanju sledi najprej kratka skica teh premikov in glavnih
povezav z ZPacP, na koncu pa še vloga najnovejšega Kazenskega
zakonika (KZ1, Ur.l. RS, št. 55/08, v veljavo bo stopil 1.11.008)
pri vsem tem.
Kazenskopravna teorija SFRJ in z njo tradicionalna slovenska
teorija medicinskega kazenskega prava sta dolgo kot nekako
samo po sebi umevno šteli, da zdravniški poseg načeloma ni
kazenskopravno prepovedan niti, če nasprotuje bolnikovi volji.
Razlog naj bi bila, kakor se še pred kratkim tipično za ta čas izrazi
slovenski kazenskopravni avtor, »primarna zdravniška dolžnost,
da ukrene v korist pacienta vse, da zavaruje njegovo zdravje
ter ohrani življenje«.2
Učbenik Bavcon/Šelih iz leta 16 v poglavju z naslovom »Privo
litev oškodovanca« (in tudi sicer) o problematiki oškodovančeve
take ali drugačne volje vsebuje le nekaj stavkov. Pa vendar ta iz
daja osrednjega slovenskega učbenika materialnega kazenskega
prava glede na prejšnje izdaje (in glede na dotedanjo slovensko
doktrino privolitve oškodovanca v kazenskem pravu kot tako)
prinaša izjavo, ki jo je že mogoče razumeti kot drugačen pristop
k problematiki. »Splošno načelo sodobnega kazenskega prava
je, da je obstoj kaznivega dejanja odvisen praviloma od oško
dovančeve volje«, zapiše Bavcon.3
V slovenski kazenskopravni publicistiki nekako v tej dobi naj
demo za slovenske razmere nenavadno natančno in obsežno
analizo tuje (zlasti zelo razvite: nemške) kazenskopravne doktri
1
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Dežman Z. Meje družbeno dopustnega tveganja pri medicinskih posegih. Pravnik 1
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ne privolitve pa
cienta. V več član
kih in znanstveni
monografiji, pos
večeni posebej
me di cin ske mu
k a z e n s k e m u
pravu prihaja na
plan relativna
rudimentarnost
domačegakazen
skega prava na
obrav nava nem
področju in po
javijo se kritike
nedorečenosti in nejasnosti pri domačem obravnavanju volje
oškodovanca v splošnem pojmu kaznivega dejanja, posebej v
zvezi z medicinsko dejavnostjo.4 Prevladajo klici po doslednej
šem in bolj sistematičnem spoštovanju samoodločbe in avtono
mije posameznika kot potencialne žrtve kaznivega dejanja in še
posebej kot pacienta tudi v Sloveniji, posebej z doslednejšo upo
rabo institutov privolitve oškodovanca in domnevane privolitve
oškodovanca kot splošnih institutov materialnega kazenskega
prava znotraj splošnega pojma kaznivega dejanja.
Novi, zlasti nemški pogledi na avtonomijo pacienta so kot zgled
slovenskemu pravnemu sistemu našli svojo pot tudi v zaenkrat
zadnjo izdajo osrednjega slovenskega učbenika materialnega
kazenskega prava: Bavcon/Šelih (s sodelavci) iz leta 003, z novo
zastavljenim poglavjem o medicinskem posegu, ki temelji na
problematiki privolitve pacienta.5
In kaj ti aktualni premiki pomenijo za slovenskega zdravnika in
druge zdravstvene delavce ter zdravstvene sodelavce pred in po
uveljavitvi ZPacP, vključno in še zlasti z novo oblikovanimi načeli
spoštovanja duševne in telesne celovitosti pacienta in njegove
samostojnosti pri odločanju o zdravljenju iz določb 3. člena ZP
acP in njihove konkretizacije, vse tja do vsebine privolitvenega
obrazca? Zaradi sistematičnega zanemarjanja t.i. privolitvene
4
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Glej npr. Korošec D. Potencialni oškodovanec po sodobnem materialnem kazenskem
pravu – volenti non fit iniuria? Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani
17; 18–18, Korošec D. Medicinsko kazensko pravo. Ljubljana: Cankarjeva založba,
004 in strnjeno pregledno pri Korošec D. Pravice zdravnikov v Sloveniji in Evropi
(osebnostno pravni vidik). Zdrav Vestn 006 (75); 10: str. 645651.
Glej Bavcon L., A. Šelih, K. Filipčič, V. Jakulin, D. Korošec. Kazensko pravo – splošni del
(4. izd.). Ljubljana: Uradni list RS, 003, str. 5455.
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doktrine v tradicionalnem slovenskem kaznovalnem pravu, v
slovenskem kazenskem pravu ni vključitve malomarnega igno
riranja privolitve oziroma zavrnitve bolnika s strani zdravnika
v pojem medicinska napaka in z njim v okvire inkriminacije
malomarnega zdravljenja, niti ne poznamo posebne inkrimi
nacije samovoljnega zdravljenja (zdravljenja, ki se ne bi ozira
lo na bolnikovo voljo). V slovenskem kazenskem pravu tako
niti posebna inkriminacija malomarnega zdravljenja (»Malo
marno zdravljenje« iz 10. člena KZ, podobno pa tudi »Malo
marno zdravljenje in opravljanje zdravilske dejavnosti« iz
17. člena najnovejšega KZ1) kot že na prvi pogled osrednji
steber posebnega dela medicinskega kazenskega prava niti
katerakoli druga inkriminacija in njena tradicionalna razlaga
(tu gre zlasti za inkriminacije telesnih poškodb) ne morejo re
sno, sistemsko ustrezno zaščititi pacientove avtonomije. Zato
avtonomije pacienta v Sloveniji do tega trenutka v slovenski
zakonodaji in sodni praksi sploh ne moremo šteti za kazensko
pravno dobrino ali razlagalno načelo, njenega še tako grobe
ga zanikanja in prezrtja pa ne za kazenskopravno relevantno
biomedicinsko strokovno napako.
Glede na povedano je ob novo oblikovanih načelih iz 3. člena
ZPacP, vključno z njihovo konkretizacijo v II. delu zakona (»Pa
cientove pravice«) in privolitvenih obrazcih resda pričakova
ti spremembe v slovenskem kazenskopravnem vrednotenju
pojasnilne dolžnosti zdravnika tako znotraj splošnega dela
kazenskega prava, kot tudi v obliki prevetritve posamičnih
t.i. biomedicinskih inkriminacij, to je na področju posebnega
dela kazenskega prava, pa četudi zgolj na ravni razlage obsto
ječih inkriminacij, znanih že v še veljavnem KZ ali pa novih iz
še neuveljavljenega, a sprejetega in objavljenega KZ1, kar vse
bo predvidoma zaostrilo kazensko odgovornost zdravnikov
in drugih zdravstvenih delavcev ter zdravstvenih sodelavcev
za naklepno, pa tudi malomarno nespoštovanje pacientove
volje, potencialno v okvirih kaznivosti telesnih poškodb in
omenjene posebne inkriminacije malomarnega zdravljenja v
KZ in KZ1. Same po sebi, avtomatično, neposredno pa določ
be tukaj obravnavanih pravil ZPacP in njegovih podzakonskih
aktov, pa tudi omenjeni premiki v teoretičnih pogledih na vo
ljo pacienta, vsaj dokler jih v celotnem teoretičnem koncep
tu ne sprejme slovensko kazensko pravosodje, na kazensko
odgovornost zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev ter
zdravstvenih sodelavcev za nespoštovanje pravil o privolitvi
pacienta nimajo nikakršnega vpliva.
V Sloveniji pa smo ta hip poleg spreminjanja teoretičnih po
gledov na voljo pacienta v kaznovalnem in še posebej v ka
zenskem pravu ter uveljavljanju ZPacP z njegovim izrazitim
poudarjanjem pomena pacientove avtonomije skupaj z uve
ljavljanjem KZ1 deležni zakonske spremembe s potencialno
izrazitim (dodatnim) vplivom na zasuk dosedanjih opisanih
privilegatornih kazenskopravnih pogledov na medicino: novi
15. člen KZ1, ki nosi naslov »Izključitev kaznivega dejanja
pri telesnem poškodovanju s soglasjem poškodovanca«
pravi:
»(1) Povzročitev lahke telesne poškodbe (122. člen) ni pro
tipravna, če je poškodovanec privolil vanjo. V tem primeru
se pri mladoletni ali slabotni osebi upošteva privolitev, če
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jo v skladu z zakonom v skrbi za njuno zdravje da tisti, ki
zastopa take osebe. (2) Naklepna povzročitev hude (123.
člen) ali posebno hude (124. člen) telesne poškodbe ni proti
pravna, če je poškodovanec privolil vanjo in pri tem niso bile
prizadete koristi koga drugega ali ogrožena kakšna skupna
pravna vrednota. (3) Ne glede na prejšnji odstavek naklep
na povzročitev hude ali posebno hude telesne poškodbe pri
zdravljenju ali zdravilski dejavnosti ni protipravna, če je bila
privolitev dana v obliki in ob pogojih, ki jih določa zakon. (4)
Če je poškodovanec med storitvijo kaznivega dejanja hude
ali posebno hude telesne poškodbe prej dano privolitev pre
klical, to na izključitev protipravnosti dejanj po prejšnjem
odstavku ne vpliva, v drugih primerih po drugem odstavku
tega člena pa se storilec, ki začetega dejanja po preklicu ni
dokončal, ne kaznuje za njegov poskus oziroma se ne kaz
nuje za dokončano lažje dejanje, zajeto v poskusu hujšega
kaznivega dejanja.«
Člen je v marsikaterem pogledu presenetljiv in zapleten ne le
za pravne laike. Tukaj ga poskusimo le zelo na kratko pojasniti
v luči ZPacP. Najprej glede terminologije. Zakaj se je slovenski
zakonodajalec v očitnem nasprotju s tako rekoč vso novejšo (in
relativno bogato) literaturo o privolitvi oškodovanca v kazen
skem pravu v slovenskem jeziku, v nasprotju z vsebino in ter
minologijo vsebine 15. člena in logiko nekaterih inkriminacij
(npr. iz 181. člena KZ1, kjer je govor o privolitvi) in deloma celo
v nasprotju z obrazložitvijo predlagateljev6 v naslovu 15. čle
na KZ1 odločil za izraz soglasje, ostaja čista uganka. Izraz privo
litev je primerjalnopravno in sicer v slovenski kazenskopravni
dogmatiki utemeljen v taki meri, da neobrazložena iz virnost
predlagatelja KZ v smeri soglašanja in soglasja v naslovu člena
ne more biti koristna. Še bistveno večja uganka in potencial
no bistveno manj koristno pa ostaja naslednje: KZ1 izrecno
poudarja, da je protipravnost (določenih) telesnih poškodb
zaradi oškodovančeve privolitve lahko izključena. V sodobni
kazenskopravni teoriji ni dvoma, da so vse kazenskopravne
dobrine bodisi za potencialnega oškodovanca razpoložljive
(in zato načeloma dostopne opravičljivemu učinku privolitve)
ali pa nerazpoložljive (in zato ta učinek ne pride v poštev ozi
6

Npr. v uvodnem razdelku »Kazniva dejanja zoper življenje in telo«, razdelku »K 3.
členu (Skrajna sila)«, »K 85. členu (Položaj obsojenca na prestajanju kazni zapora)« in
zlasti »K 15. členu (Izključitev kaznivega dejanja pri telesnem poškodovanju s privo
litvijo poškodovanca)«, kjer je povsod govor o privolitvi.

aktualno
roma privolitev celo pojmovno ni možna). Niti najmanjšega
dvoma ne more biti, da med razpoložljive kazenskopravne
dobrine v tem smislu ni mogoče uvrščati zgolj telesne celo
vitosti in da opravičilni učinek privolitve ni možen zgolj pri
(določenih) telesnih poškodbah. Nujno ostaja torej uganka,
zakaj KZ-1 zgolj in samo pri telesnih poškodbah čuti potrebo
poudarjati, da je upravičenost možna. S tem odpre vprašanje,
zakaj tega ne počne pri množici drugih kazenskopravnih do
brin slovenskega kazenskega prava, ki so nesporno razpolož
ljive, tako vprašanje pa z vidika splošnega pojma kaznivega
dejanja ni produktivno oziroma zbuja dvom v predlagateljevo
razumevanje sodobne doktrine privolitve v kazenskem pravu.
Zares smiselno je kvečjemu izrecno zakonsko omejevanje ka
zenskopravne veljavnosti privolitve same po sebi v (najhujše)

posebno hude telesne poškodbe in usmrtitev (zaradi omejene
razpoložljivosti najbolj elementarne telesne celovitosti in živ
ljenja človeka kot kazenskopravnih dobrin, poenostavljeno
povedano zaradi meja javne morale), ne pa priznavanje veljav
nosti privolitve pri zelo osebnih in že na prvi pogled očitno
neomejeno razpoložljivih dobrinah!

absurdna. »Med storitvijo« je pri storitvah telesnih poškodb
trenutek in s tem obdobje, ki po definiciji ne more biti odprto
za izražanje upoštevne volje oškodovanca. Vse kaže, da je za
kon mislil na trajanje medicinskega posega ali trajanje izvaja
nja zdravstvene storitve nasploh, ne pa kaznivega dejanja (ki
je v kazenskopravno natančno splošno definiranem trenutku
začetka izvajanja take storitve). Vsebina obravnavanega od
stavka pa je tudi sicer primerjalnopravno in nasploh strašljivo
zapletena celo za poznavalce privolitvene dogmatike posebej
v zvezi z medicinskim kazenskim pravom in vsaj v po učinku
posebej večumnem delu »če je poškodovanec med storitvijo
kaznivega dejanja […] prej dano privolitev preklical, to na
izključitev protipravnosti dejanj po prejšnjem odstavku[,
to je pri zdravljenju ali zdravilski dejavnosti] ne vpliva« v
potencialnem krepkem nasprotju ne le s celotno sodobno dog
matiko privolitve oškodovanca glede širokih načelnih pravic
preklica privolitve, ampak še posebej celotnega duha ZPacP,
(primerjalnopravno utemeljeno in vsestransko pravno upra
vičeno) načelno zgrajenega na avtonomiji pacienta (glede
življenjsko nevarnega preklica privolitve med medicinskim
posegom primerjaj zlasti komentar 31. člena ZPacP, splošno
glede avtonomije pacienta glej zlasti komentar kazenskoprav
nih razsežnosti svobode odločanja o sebi pri 19. točki prvega
odstavka 2. člena ZPacP in komentar kazenskopravnega po
mena 3. člena ZPacP).
Če odmislimo podrobnosti: spremembe KZ-1 na področju pri
volitve razglašajo privolitev pacienta nedvoumno kot razlog
izključene protipravnosti telesnih poškodb, povzročenih z
medicinskimi posegi, ZPacP posredno, a precej jasno prizna
vajo status kazenskemu zakoniku vsebinsko izpolnitvenega,
dopolnitvenega pravnega akta pri presoji protipravnosti te
lesnih poškodb, povzročenih z medicinskimi posegi, in zato
kazenskopravno določbam ZPacP o privolitvi pacienta dajejo
večjo usodnost. Zato obsodba zdravnika ali drugega zdravs
tvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca za kaznivo
dejanje telesne poškodbe zaradi nespoštovanja pacien
tove volje (neobstoječe oziroma neveljavne privolitve
pacienta v medicinski poseg) postaja ob uveljavitvi KZ-1
bistveno, če naj mi bo dovoljen sledeči izraz, celo usodno
verjetnejša.

Vsebina četrtega odstavka 125. člena KZ-1 o preklicu privo
litve »med storitvijo« poškodbe (»če je poškodovanec med
storitvijo kaznivega dejanja hude ali posebno hude telesne
poškodbe prej dano privolitev preklical, to na izključitev
protipravnosti dejanj po prejšnjem odstavku ne vpliva, v
drugih primerih po drugem odstavku tega člena pa se stori
lec, ki začetega dejanja po preklicu ni dokončal, ne kaznuje
za njegov poskus oziroma se ne kaznuje za dokončano lažje
dejanje, zajeto v poskusu hujšega kaznivega dejanja«) je z
vidika časa izvršitve kaznivega dejanja oziroma trenutka izvr
šitve t.i. trenutnega kaznivega dejanja, kamor uvrščamo tudi
vse telesne poškodbe v storitveni izvršitveni obliki, strokovno

21

svetujemo
potem, ko se dotakne denarja. Razmere
v nerazvitem svetu so seveda še bolj za
skrbljujoče. Okoli 5 000 otrok dnevno
umre zaradi diareje.
Najprej si roke splaknemo s toplo (a ne vro
čo) vodo, jih namilimo in nato drgnemo 15
sekund. Potem temeljito speremo milnico
z rok in si jih obrišemo s čisto brisačo. Na
javnih straniščih vodo zaprite s pomočjo
papirnate brisače. Tudi kljuko na vratih
primite z brisačo. Roke si je priporočljivo
umivati kadar pripravljamo hrano, pred in
po jedi, po uporabi stranišča, če kihnete ali
zakašljate, po igranju s hišnimi ljubljenčki,
kadar ste v bližini bolnega človeka ali do
jenčkov in kadar se preobujete.

SVETOVNI DAN

UMIVANJA ROK
15. oktober je Unicef obeležil prvi svetovni dan umivanja rok.
Morda se sliši nenavadno, vendar so znanstveniki ugotovili,
da si ne znamo umivati rok oziroma, da si jih ne umivamo do
volj pogosto.
Ingrid Jaklič
Tekom dneva naše roke sprejmejo naj
različnejše mikroorganizme, ki jih lahko
vnesemo v usta, oči ali ranice na koži in
tako povzročimo infekcije. Največ se jih
nabere pod nohti in med prsti, od tam jih
je tudi najtežje odstraniti. Njihovo število
z rednim umivanjem lahko zmanjšamo za
100- do 1.000-krat.
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Rezultati raziskav so šokantni. Ameriš
ke raziskave so pokazale, da si vsaj tretji
na prebivalstva, tudi v razvitih državah,
premalo umiva roke in pazi na higieno.
Kar tretjina ljudi ne umije rok kadar gre
do na stranišče, polovica lastnikov hišnih
ljubljenčkov si po igri z njimi ne umije rok
in le eden izmed petih ljudi si umije roke

Vsi moramo paziti na higieno rok, še po
sebej pa zdravstveni delavci saj vemo,
da so postopki higiene rok (umivanje in
razkuževanje) najcenejši in najučinkovitej
ši postopek preprečevanja bolnišničnih
okužb. Menim, da je ključnega pomena,
da z učenjem umivanja rok začnemo že pri
svojih otrocih, ki bodo morda nekoč tudi
zaposleni v zdravstvu. Nenazadnje pa je
to pomembno za kvaliteto tudi njihovega
življenja.
Pri tem se mi poraja znani slovenski pre
govor: Kar se Janezek nauči, to Janez zna.
Verjemite mi, da je Janeza, ne glede na
izobrazbo in spol, zelo težko naučiti, da si
umije ali razkuži roke, če tega ni osvojil/a
do prihoda v službo oziroma do prvega sti
ka z bolnikom.

svetujemo
Ingrid Jaklič

CEPLJENJE PROTI GRIPI
Po ocenah v Sloveniji vsako leto zboli za
gripo več kot 60.000 ljudi.
Cepivo proti gripi je pri nas na voljo
že dolgo. Cepivo ne vsebuje ži
vega virusa gripe, ampak le
površinske beljakovine

treh različnih tipov virusa
influence. Sestava cepiva se
vsako leto spreminja, zato da
zavaruje pred virusi gripe, katerih krože
nje se predvideva.
Cepimo se vsako leto pred začetkom se
zone gripe. Ker se pri nas gripa običajno
pojavlja od decembra do februarja, je naj
primernejši čas za cepljenje novembra.
Zaščitna protitelesa se pojavijo šele v
dveh tednih po cepljenju, zaščita traja
običajno nekaj mesecev.
Cepljenje je priporočeno vsem, ki se že
lijo zaščititi pred gripo, še zlasti pa:
 osebam, starim 65 let in več;
 odraslim in otrokom, ki imajo kronične
bolezni pljuč, srca, presnove, jetrne, led
vične in živčnomišične bolezni ali pa so
imunsko oslabljeni;
 majhnim otrokom, starim od 6 do 3
mesecev;
 oskrbovancem v domovih za starejše
občane.
Cepljenje priporočajo tudi zaposlenim v
zdravstvu, vzgoji in izobraževanju, domo

vih za oskrbovance, prometu, obrambi, po
liciji, protipožarni službi, ipd., saj v primeru
epidemije njihova odsotnost z dela ohromi
delovanje teh dejavnosti.
V sezoni 007/008 se je v Sloveniji proti
gripi cepilo okrog 150.000 oseb, od tega je
bila polovica starejših od 65 let.
V Splošni bolnišnici Novo mesto cepljenje
proti gripi izvajamo že vrsto let. Za vse za
poslene bolnišnica krije stroške cepljenja
in cepiva. V sezoni 007/008 smo cepili
438 zaposlenih.
S cepljenjem smo pričeli v ponedeljek,
0.10.008. Cepljenje poteka v sejni sobi
v kleti pljučne stavbe. Zaradi lažje izvedbe
cepljenja smo pripravili urnik tako, da smo
skušali razvrstiti vse pred prijavljene za
cepljenje.

Gripa je akutna okužba
dihal, ki se zelo hitro širi in
v kratkem času lahko prizadene precejšen del prebivalstva. Povzročajo jo virusi
inﬂuence. Virusi krožijo med
ljudmi vsako leto, v glavnem
od novembra do maja in se
hitro spreminjajo. Prenašajo
se z aerosoli, ki jih razširjajo
okužene osebe in bolniki s
kihanjem, kašljanjem in glasnim govorjenjem, pa tudi z
neposrednim stikom (poljubljanje) in posredno (preko
kljuk, telefonskih slušalk).
Najučinkoviteje se pred gripo zavarujemo s cepljenjem.
in bolnike s katerimi imajo le ti opravka.
Priporočamo, da se čim večje število za
poslenih cepi. Še posebej priporočamo
cepljenje vsem zaposlenim na otroškem,
ginekološko porodniškem, infekcijskem,
pljučnem, internem oddelku, še posebej
v intenzivnih enotah in v ambulantah.

S cepljenjem proti gripi ščitimo zaposlene
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Ingrid Jaklič

VODA IZ PIPE
ALI
VODA IZ
STEKLENICE?

V mesecu maju in juniju (13.05.2008 in 11.06.2008) smo v Splošni bolnišnici Novo mesto organizirali predavanje na temo Kakovost pitne
vode v SB NM. Predavanje je izvedel g. Dušan Harlander, dr. med.,
spec. epidemiolog iz Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto.
Načrtovana in izvedena sta bila dva termina. Prvi je bil namenjen slušateljem interne in pljučne stavbe, drugi pa slušateljem kirurško in
ginekološko-porodniške stavbe. Ostale službe so se lahko pridružile
enemu izmed terminov. Kljub temu, da so imeli zaposleni veliko vprašanj in pomislekov, je bila udeležba na predavanjih zelo slaba. Od
106 vabljenih se je predavanja udeležilo le 32 zaposlenih. V članku je
povzeto predavanje.

V okviru notranjega nadzora so vodo vzor
čili na zajetjih, takoj po pripravi, na omrežju
upravljavca, na vodohranih in na omrežju
pri porabnikih. Na ta način so dobili pre
gled nad dinamiko spreminjanja kvalitete
vode vzdolž sistema.
Od leta 004 se v Sloveniji izvaja držav
ni monitoring pitnih voda. Namen mo
nitoringa je zapisan v direktivi evropske
skupnosti: Council directive 8/83/EC of
3 november 18 on quality of water in
tended for human consumption, kjer v 7.
členu piše: »Države članice bodo naredile
vse, da bodo zagotovile redni monitoring
nad kvaliteto pitne vode z namenom ugo
tavljanja ali pitna voda ustreza zahtevam
te direktive«. Namen (kontrolnega) moni
toringa je redno zagotavljanje informacij
o organoleptični, kemični in mikrobiološki
kvaliteti pitne vode ter informacij o učin
kovitosti pripravljanja pitne vode (še po
sebno o učinkovitosti razkuževanja), kjer je
leto (pripravljanje) potrebno, oziroma ali
so določeni parametri v pitni vodi skladni z
vrednostmi, ki jih določa ta direktiva.

Ustekleničeno pitno vodo priporočajo tam,
kjer je pitje vodovodne vode nevarno.

Vodovodna voda
Ocena kvalitete pitne vode je bila podana
na podlagi rezultatov zunanjega (državni
monitoring pitne vode) zdravstvenega
nadzora nad kvaliteto pitne vode in vodo
vodnih sistemov. Nadzor nad vodovodi, ki
so v upravljanju javnih podjetij, poteka po
predhodno dogovorjenem načrtu.

Ustekleničena voda
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Tabela 1: Pregled rezultatov državnega monitoringa v letu 2007

STOPIČE

JEZERO

MIKROBIOLOGIJA

NOVO MESTO

Definicija ustekleničene vode pravi, da je
to pitna voda, shranjena v steklenice za
individualno rabo in za prodajo na drob
no. Zaključek številnih preiskav po vsem
svetu je, da ni nobenega zagotovila, da
je voda iz steklenice čistejša ali varnejša
zgolj zato, ker pride iz steklenice. Uste
kleničena voda ima vpliv na ekonomijo
(strošek), okolje (potrošnja olj in fosilnih
goriv za polnjenje, prevoz in skladiščenje,
proizvodnja trdnih odpadkov) in zdravje
(kemična kontaminacija, mikrobiološka
kontaminacija, značilnost zaradi obdelav
vode, pomanjkanje mineralov, ni pod nad
zorom – ko je embalirana).

zajetje
po pripravi
VH+omr.upr
omrežje
SKUPAJ
zajetje
vr tina
po pripravi
VH+omr.upr
omrežje
SKUPAJ

KEMIJA

št. vz

U

%

NU

%

št. vz

U

%

NU

%

5
18
13
55
1
4

10
14
4
7

0
18
13
55

0
100
100
100

5
0
0
0

100
0
0
0

1
8
6
30

100
100
100
100

0
0
0
0

0
0
0
0


0
10
14
41

50
0
100
100
8



0
0
1

50
100
0
0


1
8
6
30
45
3
0
7
8
5
43

3
0
7
8
5

100
100
100
100
100

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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Tabela 2: Pregled rezultatov notranjega nadzora v letu 2007
MIKROBIOLOGIJA
SB NM
INTERNA stavba
PLJUČNA stavba
KRG stavba
GINPOR stavba

KEMIJA

št. vz

U

%

NU

%

E. coli

4
1
10
8


1

7

1,7
100
0
87,5


0
1
1

8,3
0
10
1,5

niso našli
niso našli
niso našli
niso našli

Večina vodovodov dolenjske regije zaje
ma in kondicionira pripravlja vode, ki so
po naravi značilno kraške (izjema so glo
binske vr tine in vodovodi na krškobrežiš
kem polju).
SB Novo mesto je oskrbovana z vodo iz za
jetja Jezero in Stopiče. V tabeli 1 so pred
stavljeni rezultati državnega monitoringa
za leto 007 na omenjenih zajetjih.
Tabela 1
Rezultati kažejo, da je bil na samem omrež
ju, ki je oskrbovano z vodo iz zajetja Sto
piče in Jezero, le 1 vzorec od skupno 51
neustrezen (mikrobiološko). Dvig večje
kvalitete vode že na zajetju pa pomeni
“projekt” vseh prebivalcev, saj je čistost
voda nenazadnje odvisna tudi od nas.
V tabeli  so prikazani rezultati notranjega
nadzora nad pitno vodo na internem vodo
vodnem omrežju v SB NM v vseh stavbah.
Opravljene so bile mikrobiološke in sanitar
no–kemične preiskave, s pomočjo katerih
smo izvajali nadzor nad pitno vodo v letu
007. Vzorce so preskušali v mikrobiološ

koliformne
bak terije
niso našli
niso našli
niso našli
niso našli

št. vz

U

%

NU


1
1
1


1
1
1

100
100
100
100

0
0
0
0

kem in sanitarno kemičnem laboratoriju
na ZZV NM.
Tabela 2
V vseh primerih, kjer vzorec ni bil v celoti
ustrezen, je bil vzrok neustreznosti poveča
no skupno število bakterij (CFU/ml). Ocene
podane s strani ZZV NM so bile tudi v teh
primerih podane kot vzorec je neskladen s
predpisi, vendar zdravstveno ustrezen. V no
benem vzorcu niso porasle kolonije E. coli
in koliformne bakterije, kar je ugodno.

Mikrobiološka onesnaženost
pitne vode

Zaključek

V pitni vodi rutinsko določajo fekalne bak
terije (Escherichia coli in občasno entero
koki) in indikatorske bakterije (Clostridium
per fringens s sporami, koliformne bakte
rije, število kolonij pri  °C in pri 37 °C).
Prisotnost fekalnih bakterij pomeni, da
je voda onesnažena s človeškimi in/ali ži
valskimi iztrebki. Takšna voda ni varna za
uporabnika in jo je pred uporabo potrebno
prekuhati.

Na spletni strani o pitni vodi http://www.
gov.si/pitnavoda je mogoče najti veliko
koristnih informacij. Vsebina spletne stra
ni “Pitna voda” nastaja v sodelovanju Mini
strstva za zdravje in Inštituta za varovanje
zdravja RS. Tu so združena številna vpra
šanja in odgovori o pitni vodi, kot jih vidi
in rešuje področje zdravstva. S tem stran
omogoča tudi razširjanje znanja in informi
ranost javnosti o pitni vodi.

5

svetujemo

Kristina Mikek,dr.med.

Z LASERSKIM ŽARKOM DO OSTREGA
POGLEDA IN ZAPELJIVIH OČI
Oko je zapleteno zgrajen čutilni organ z nadvse občutlji
vimi strukturami. Večina senzornih impulzov iz okolice
so vidni dražljaji, ob pomoči katerih se gibamo, delamo,
odločamo, ločujemo med temo in svetlobo, zaznavamo
barve, se prilagajamo različnim razdaljam in seveda be
remo. Ljudem, ki z vidom nimajo težav, se lastnosti vid
nega zaznavanja zdijo samoumevne. Drugim, ki te sreče
nimajo, pa težave z vidom v večini primerov predstavljajo
manjše ali večje neprijetnosti.
Dioptrijo oziroma tako imenovane refrak
cijske napake očesa lahko odpravimo s
pomočjo očal ali kontaktnih leč, lahko
pa jo trajno odpravimo s pomočjo laser
ske korekcije dioptrije. Očala na splošno
veljajo za zelo moteč pripomoček, še po
sebej za športnike in ljudi, ki so v svojem
vsakdanjem življenju aktivni. Taki ljudje
so navadno prikrajšani za izbiro dobrih
sončnih očal, predvsem iz estetskega vi
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dika, saj za vsak model sončnih očal ni
mogoče izdelati leče z dioptrijo. Poleg
tega, zlasti pri višjih dioptrijah, očala
zožujejo vidno polje in pri kratkovidnih
nekoliko pomanjšajo predmete, ki jih gle
damo. Takšna očala so tudi sorazmerno
težka.
Čeprav so kontaktne leče bistveno manj
moteč pripomoček pri korekciji dioptrije
kot so očala, pa le-te prinašajo drugač

ne težave. Pri veliko ljudeh se namreč
kaže preobčutljivost na kontaktne leče.
Še posebej ob prekomerni rabi in ob
vetrovnem vremenu se pogosto pojavi
občutek suhih oči in draženja, pod lečo
lahko zaidejo tujki, kot so prah, pesek in
druge nečistoče, kar povzroča bolečine
in obsežno tveganje okužb. Dodatne te
žave občutijo ljudje z alergijami, ki zaradi
solzenja in vnetja oči v času alergije le
težko prenašajo leče. Poleg tega je vča
sih mogoče, da z očali ali kontaktnimi
lečami (še posebno toričnimi) ne dose
žemo optimalne korekcije dioptrije ozi
roma kakovosti vida, kot ga ima nekdo,
ki dioptrije nima.
Laserska odprava očesne dioptrije je v
zadnjem desetletju postal prevladujoč na
čin trajne odprave očesnih refrakcijskih
motenj. To dokazuje tudi podatek, da so
s tovrstnimi metodami zdravili preko 30
milijonov ljudi po vsem svetu. Z izpopol
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njevanjem operativnih tehnik in laserske
tehnologije so strokovnjaki postopno
spoznavali, da za končno zadovoljstvo in
optimalen rezultat laserskega posega ne
zadošča le ostrina vida in popolna odpra
va dioptrije, ampak tudi kakovost vida in
odsotnost neželenih optičnih pojavov,
kot so bleščanje ponoči, sij pri gledanju
pri slabši svetlobi in druge podobne
težave.
Razvite so že nove operativne tehnike,
ki so varnejše in omogočajo natančnej
šo korekcijo dioptrije. Laser Wavelight
Allegretto Eye-Q je edini laser na svetu,
ki že v programih standardnih korekcij
refrakcijskih motenj očesa vključuje tako
imenovane optimizirane vzorce površin
skega strganja roženice, ki upoštevajo in
ohranjajo naravno ukrivljenost očesne
roženice, kar bistveno prispeva h kako
vostnejšemu vidu po takšnem posegu.
Je laser, ki je bil zasnovan ob upošteva
nju spoznanj, pridobljenih s proučeva
njem optičnih nepravilnosti očesa, za
odpravo neželenih optičnih pojavov, kot
sta sij in bleščanje pri gledanju ob slabi
osvetlitvi. Velja za najsodobnejši laser
na svetu, ki pri izračunu individualnega
profila laserske korekcije roženice upo
števa računalniško pridobljene podatke
o stanju posameznikovega očesa. Gre za
tehnologijo, ki je bila prenesena iz astro
nomije in temelji na analizi in posredno
tudi na odpravljanju vseh optičnih ne
pravilnosti v očesu, tudi aberacij višjega
reda. Med optične aberacije nižjega reda

uvrščamo kratkovidnost, daljnovidnost
in astigmatizem. Te so splošno znane in
jih odpravljajo že s standardno lasersko
korekcijo. Pri 15 do 20 odstotkih ljudi, ki
ne vidijo dobro, pa so prisotne še optič
ne aberacije višjega reda. Sem spadajo
kromatske, koma in sferične aberacije.
Slednje so z uporabo standardne laser
ske korekcije lahko vzrok za nazadovo
ljivo kakovost vida tudi po popolni od
pravi očesne dioptrije.
Odpravljanje očesne dioptrije z laserjem
je zelo kratek, enostaven in neboleč po
seg. Skupaj s pripravo traja deset do pet
najst minut, sam poseg z laserjem pa le
nekaj sekund. Poseg se opravi v lokalni
anesteziji. Očesno roženico se pred po
segom ohromi s kapljicami, da začasno
postane neobčutljiva. Bistvo korekcije
dioptrije z metodo Lasek je, da se z laser
jem na točno določenih mestih roženico
zgladi, nekoliko stanjša in preoblikuje. S
tem se doseže, da svetloba bolj natanč
no pada na mrežnico, zaradi česar občut
no ostrejše vidimo.
Laserska korekcija očesne dioptrije je
poseg na sicer zdravem očesu, zato je
zdravstvena zavarovalnica ne krije in je
v celoti samoplačniška. Spodnja starost
na meja za izvajanje laserske korekcije
vida je 21 let. Pomembno je tudi, da
se dioptrija v zadnjem letu ni bistveno
spremenila. Pri večini je najprimernej
ši čas za operacijo po 25. letu. Zgornje
starostne meje za refraktivne posege ni,
vsakdo po 40. letu pa mora vedeti, da
bo zaradi postopno razvijajoče se ne
prožnosti očesne leče kljub posegu po
treboval očala za bližino. Dokazano je,
da več kot 95 odstotkov bolnikov po po
segu na daljavo vidi ostro. Le izjemoma
kdo potrebuje očala z minimalno diop
trijo. Ostrina vida po laserskem posegu
je pri vsakem posamezniku odvisna od
hitrosti celjenja roženice in tudi od ve
likosti korigirane refrakcijske napake.
Po operaciji se lahko pojavi določeno
nelagodje ali draženje očesa, ki se ga
prepreči s kapljicami ali tabletami proti
bolečinam. Večina bolnikov vidi dobro
že v treh do štirih dneh po operaciji. Do
končno se vidna ostrina stabilizira v treh
mesecih po posegu. V prvih dneh po po

segu se je potrebno izogibati daljšemu
gledanju televizije, delu z računalnikom
ali čezmernemu branju. Načelno je do
bro vsaj za nekaj dni opustiti športne
dejavnosti. V prvih mesecih po posegu
je treba pri aktivnostih v naravi nujno
nositi ustrezna sončna očala, ki varujejo
oko pred UV-žarki.

Oko je naša dragocena dobrina, za katero je vredno skrbeti.
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Prispevek je bil predstavljen, 7. novembra 2008, na 17. letni konferenci pod naslovom
“Biti boljši, na poti do boljšega”, ki je bila 6. in 7. novembra 2008 v Portorožu GH Bernardin.

OBVLADOVANJE ZAPLETOV PRI CENTRALNIH
VENSKIH KATETRIH V ENOTI KIRURŠKE
INTENZIVNE TERAPIJE
SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO

Povzetek
V Splošni bolnišnici Novo mesto beležimo zaplete, povezane s centralnimi venskimi katetri in ostalimi žilnimi pristopi. Med
izbranimi zapleti v obdobju novembra 2007 do avgusta 2008 v enoti kirurške intenzivne terapije so najpogostejši:
mehanični zapleti (11,55%), sledijo lokalne okužbe (1,22%) in kateterska sepsa (0,3%). Po ugotovljenem pojavljanju raz
ličnih zapletov poskušamo analizirati klinične situacije, ki so privedle do ugotovljenih zapletov in spremeniti način dela z
namenom izboljšati kakovost dela in varnost pacientov.

1. Uvod
Razlog za začetek beleženja podatkov o
centralnih venskih katetrih (CVK) z orod
jem informacijske tehnologije (IT) v Splo
šni bolnišnici Novo mesto (SB NM) je bil
mehanični zaplet ob uvajanju dializnega
katetra, zaradi katerega je bilo poleg pred
videnega zdravljenja končne ledvične od
povedi potrebno tudi operativno zdrav
ljenje. Zapletu je sledila pritožba bolnika
na potek celotne bolnišnične obravnave
s poudarkom na dogodek, povezan z za
pletom.
Med izvajanjem notranjega strokovnega
nadzora, ki je bil odrejen za izvajalca, ni
bilo možno primerjati števila zapletov
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njegovega dela z objavljenimi rezultati v
medicinski literaturi.
Naša želja po tem dogodku je bila najprej
imeti podatke o številu in zapletih vstavlje
nih CVK v SB NM in narediti primerjavo po
datkov s podatki v literaturi. Kasneje smo
podatke razširili na ostale žilne pristope.
Na osnovi zbranih podatkov naj bi po ana
lizi rezultatov v primeru nesprejemljivih
odstopanj svetovali spremembe za izbolj
šanje postopkov uvajanja CVK, izboljšali
kakovost dela, izboljšali varnost pacientov
in v primeru neupravičenih pritožb zaščitili
izvajalca.

2. Beleženje podatkov o CVK
in ostalih žilnih pristopih z
orodjem IT
Žilni pristopi so med bolnišničnim zdrav
ljenjem pogosto potrebni. Ob vsakem na
stavljanju, vzdrževanju in odstranitvi žilne
ga pristopa obstaja možnost, da pride do
zapleta. Zato smo poleg CVK postopoma
širili nabor katetrov, nad katerimi želimo
imeti pregled. Tako zdaj beležimo perifer
ne in centralne venske katetre, arterijske
katetre in IV kanile.
Pogosti razlogi za uvedbo žilnega pristo
pa v SB NM so: infuzija tekočin, transfuzija
krvnih produktov, aplikacija zdravil (anti
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biotiki, analgetiki, hipnotiki, vazoaktivne
učinkovine, kemoterapevtiki,…), parente
ralna prehrana, hemodializa, invazivni nad
zor krvnega obtoka, začasni srčni spodbu
jevalec, …
V SB NM je bila na začetku leta 2005 se
stavljena skupina, ki je definirala nabor po
datkov, ki naj bi jih spremljali in beležili v
računalniško podprt informacijski sistem.
Skupina se je odločila beležiti katetre z
minimalnim naborom podatkov: naroč
nik – enota, naročnik – zdravnik, izvajalec
- enota, izvajalec - oseba (zdravnik ali di
plomirana medicinska sestra), čas uvedbe
katetra in čas odstranitve, vrsta katetra, za
plet (nabor podatkov), ali je bolnik prišel
na oddelek s katetrom, spremljajoči dejav
nik (nabor podatkov).
Tabela 1. Nabor možnosti za podatek
Zaplet
Zplet-oznaka
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
99

Zaplet - naziv
Ni zapleta
Okužba lokalna
Poškodba žile
Pneumotoraks
Hematotoraks
Trombotični zaplet
Poškodba okoliških tkiv
Mehanska poškodba katetra
Kateter izpadel
Kateter izvlečen (bolnik)
Kemična reakcija
Kateterska sepsa
Bakteriemija
Drugo

3. Obvladovanje zapletov pri
centralnih venskih katetrih in
ostalih žilnih pristopih v enoti ki
rurške intenzivne terapije (EIT)
V obdobju november 2007 – avgust 2008
je bilo vstavljenih 329 žilnih pristopov. Tra
janje katetrov v urah je bilo 54.008, v dne
vih 2250, povprečno 6,8 dni. Najpogostejši
so pozni mehanski zapleti (10%), sledi lo
kalna okužba (1%), poškodbe okoliških tkiv
(0,9%), zgodnji mehanični zapleti (0,6%) in
katetrska sepsa (0,3%).
Najbolj nevaren zaplet, povezan s CVK je
katetrska sepsa. Bolniki na našem odseku
imajo vstavljenih več žilnih pristopov. Za

Tabela 2. Število vseh zapletov pri izbranih CVK in arterijskih katetrih, trajanje v urah in dne
vih, povprečno število katetrskih dni na EIT za obdobje november 2007 do avgust 2008
Zaplet

Št. kat.

Podatek ni bil zabeležen

Trajanje
kat.(h)

Št. kat %

Povp.št.
kat. dni

Št.kat.dni

29

8,81

1.319

55

1,9

251

76,29

42.464

1.769

7,0

4

1,22

113

5

1,2

Kateter izpadel

18

5,47

1.442

60

3,3

Kateter izvlečen (bolnik)

10

3,04

1.383

58

5,8

Mehanska poškodba katetra

4

1,22

1.689

70

17,6

Okužba lokalna

4

1,22

2.249

94

23,4

Kateterska sepsa

1

0,30

984

41

41,0

Kemična reakcija

2

0,61

308

13

6,4

Pneumotoraks

2

0,61

1.190

50

24,8

Poškodba okoliških tkiv

3

0,91

722

30

10,0

Poškodba žile

1

0,30

144

6

6,0

329

100,00

54.008

2.250

6,8

Ni zapleta
Drugo

Skupaj

sledenje in nadzor nad vstavljenimi CVK
smo izdelali obrazec, ki ga uporabljamo od
2007. Prikaz obrazca je v prilogi. Izpolnimo
ga pri vsakem bolniku z vstavljenim CVK.
Med vstavljanjem upoštevamo dosledne
aseptične pogoje, sterilno pokrivanje, za
dezinfekcijo kože 2% klorheksidin, najpo
gosteje izberemo pristop v veno subklavi
jo, če je vstavljanje v urgentnih nesterilnih
pogojih menjamo po 24 urah, ne menjamo
rutinsko, če ni potrebno, če je pokrito me
sto suho, ne prevezujemo, pregled /12 ur,
uporabljamo zamaške z nepovratno valvu
lo, upoštevamo navodila za menjavo infu
zijskih sistemov, … Za definicijo katetrske
sepse upoštevamo kriterije po CDC. Obraz
ce hranimo na odseku.
Jeseni 2007 nam je farmacevtsko podjetje
ponudilo oblogo s klorheksidin glukona

tom z namenom zmanjšati pojavljanja
lokalnih okužb na vbodnih mestih žilnih
pristopov do 7. dni in za zmanjšanje kate
trskih seps. Za ugotovitev učinkovitosti
smo se v EIT odločili za testiranje primerja
ve lokalnih okužb in katetrskih seps med
bolniki, katerim smo vbodna mesta pokri
li z zaščitno oblogo in katerim smo vbod
na mesta zaščitili na standarden način.
Spremljali smo žilne pristope: centralni
venski kateter, vstavljen v centralno veno,
v periferno veno in arterijski kateter.
Dogovorili smo se, da bo študija trajala do
izpolnjenih po tisoč katetrskih dni. Test je
potekal od novembra 2007 do avgusta
2008 v enoti kirurške intenzivne terapije.
Vstavljenih je bilo 329 žilnih pristopov.
Trajanje katetrov v urah je bilo 54.008, v
dnevih 2250, povprečno 6,8 dni.

Tabela 3. Število okužb pri izbranih CVK in arterijskih katetrih, trajanje v urah in dnevih s
CHG in brez CHG na EIT za obdobje november 2007 do avgust 2008
S CHG

Zaplet

Brez CHG
Trajanje
kat.(h)

Št. kat.

Kateterska sepsa
Okužba lokalna
Skupaj

Št. kat.
dni

Trajanje
kat.(h)

Št. kat.
0

4

2.249

94

113

26.511

1.105

1

984

Št. kat.dni
41
0

216

27.497

29

1.146
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Rezultati testiranja:
Med 113 žilnimi pristopi s CHG (1.105
katetrskih dnevih) je pri štirih (4) prišlo
do lokalne okužbe. Število dni, ko so bili
vstavljeni žilni pristopi, je 9, 10, 35 in 40.

Tabela 4. Pregled zapletov pri izbranih CVK, trajanje v urah in dnevih za obdobje
november 2007 do avgust 2008 za določene izvajalce

Izvajalec

Izvajalec 1

  

Za zmanjšanje mehanskih zapletov (seda
njih 11,55%) izvajamo pritrjevanje po pri
poročilih proizvajalca in zmanjšujemo ob
težitev katetra preko infuzijskih sistemov.

Izvajalec 2 

Enostranski testast edem (+ 1 točka); Bole
čina v tej okončini (+ 1 točka); Druga bolj
verjetna diagnoza (- 1 točka).
Verjetnost gvt zgornje okončine
1 točka ali manj: prevalenca GVT v zgornji
oknočini 9-13%
1 točka: prevalenca 20-38%
2-3 točke: prevalenca 64-70%

Če je verjetnost velika, se odločimo za
diagnostične postopke.
V literaturi smo zasledili [7] podatek, da je
pri številu opazovanih CVK 15% vseh zaple
tov. Pri kohortni polletni študiji vstavljenih
385 CVK [7] je prišlo pri 33% do mehanske
ga zapleta. Od 329 zabeleženih žilnih pri
stopov v enoti EIT je vseh zapletov 14,89%,
z mehanskimi zapleti 38 (11,55 %).
Podatki omogočajo tudi pregled nastav
ljenih CVK po izvajalcih. Primer je prika
zan v tabeli 4.

30

366

Drugo

1

2

Kateter izpadel

6

474

Kateter izvlečen (bolnik)

1

288

Kemična reakcija

1

192

48

9.887

Okužba lokalna

3

2.025

Poškodba okoliških tkiv

1

72

71

13.307

5

862

Ni zapleta

Med mehanskimi zapleti do zdaj nismo bele
žili neuspelih poskusov vstavitve, nepravilnih
leg katetrov, aritmije med uvajanjem…

Za zabeležene trombotične zaplete smo
pregledali medicinsko dokumentacijo
iz katere smo ugotovili, da niso bili upo
števani pravi kriteriji za definiranje zaple
ta. Za nadzor trombotičnih zapletov pri
vstavljenih CVK smo vpeljali prevedeno
točkovno lestvico [3] za oceno verjetnosti
GVT zgornje okončine, s katero se napove
verjetnost globoke venske tromboze. Kri
teriji, ki se upoštevajo: Prisotnost katetra
v zgornji veni kavi, v jugularni veni, pace
maker (+ 1 točka);

Trajanje
kat.(h)

Št. kat.
10

Med 216 žilnimi pristopi brez CHG (1.146 ka
tetrskih dnevih) je pri enem (1) prišlo do kate
trske sepse. Kateter je bil vstavljen 41 dni.
Rutinske menjave CVK, periferno vstav
ljen CVK in arterijskih katetrov ne pripo
ročajo. [1].

Zaplet

Skupaj izvajalec 1
Ni zapleta
Pneumotoraks

1

663

Skupaj izvajalec 2

6

1.526
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4. Zaključek
Z beleženjem podatkov o katetrih v obdobju november 2007
– avgust 2008 smo ugotovili, da je kakovost podatkov boljša od
kakovosti podatkov iz prejšnjega obdobja.

Potrebna je dopolnitev nabora možnih zapletov kot so: neus
peli poskusi vstavitve, nepravilna lega katetrov, aritmije med
uvajanjem…

Med opazovanimi žilnimi pristopi smo zabeležili 14,89 % vseh
zapletov, od tega mehanskih zapletov 11,55 %, lokalnih okužb
(1,22%) in katetrskih seps (0,3%). Pogostost zapletov je v spre
jemljivem območju, vendar jih z uporabo navodil skušamo še
zmanjšati. Z zmanjšanjem zapletov izboljšujemo kakovost dela
in povečujemo varnost bolnikov.

Na osnovi dopolnitev zahtev za dokumentiranje nastavljenih ka
tetrov bo potrebno dopolniti programsko opremo z novimi zah
tevami. Poleg dopolnitev na področju vsebine bo potrebna do
polnitev programske opreme na področju kontrol podatkov.

Slika 1.
Obrazec
za nad
zor nad
vstavlje
nimi CVK
– stran 1

Slika 2.
Obrazec
za nad
zor nad
vstavlje
nimi CVK
– stran 2
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ankete - raziskave
Luka Ficko

ANKETA O ZADOVOLJSTVU
UPORABNIKOV STORITEV
BOLNIŠNICE
Splošna bolnišnica Novo mesto je regionalna bolnišnica, katere primarni namen je nuditi kakovostne zdravstvene storitve
prebivalcem. Najpomembnejši cilj bolnišnice je pridobivanje
zaupanja bolnikov, zagotavljanje njihovega dobrega počutja
in doseganje zadovoljstva z našim prijaznim odnosom in z visoko kakovostjo storitev.
Vsako leto izvedemo v bolnišnici več an
ket, s katerimi želimo pridobiti povratne
informacije o zadovoljstvu bolnikov s stori
tvami, katere nudi bolnišnica. Letos je bila
prvič izvedena tudi anketa o zadovoljstvu
uporabnikov storitev bolnišnice preko sple
ta. Anketa je bila izvedena na spletni stra
ni Splošne bolnišnice Novo mesto (http://
www.sbnm.si). Anketiranje je potekalo od
maja 008 do oktobra 008.
Anketa je bila zaprtega tipa z enim vpraša
njem odprtega tipa. Vprašanje odprtega
tipa je omogočalo razlago oziroma uteme
ljitev odločitve anketiranca
Anketo je izpolnilo 51 anketirancev. Anketi
ranci so odgovarjali na vprašanje: »Kako ste
zadovoljni s kakovostjo opravljenih storitev
v SB Novo mesto?«. Kot možni odgovor je
bilo na voljo 5 možnih odgovorov in sicer:
zelo zadovoljen, zadovoljen, delno zadovo
ljen, nezadovoljen, zelo nezadovoljen.

Rezultati:
Zelo zadovoljnih s kakovostjo opravljenih
Tabela 1
število
odgovorov

zadovoljstvo
zelo zadovoljen

odgovori
v%

346

5

zadovoljen

66

11

delno zadovoljen

35

6

nezadovoljen

65

11

zelo nezadovoljen

7

13

51

100

skupaj
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storitev je 346 anketirancev oziroma 5%.
Kot zadovoljen z opravljenimi storitvami
se je izreko 11% anketirancev. Delno za
dovoljenih je 35 oziroma 6 % oseb, ki so
izpolnile anketo. Število nezadovoljnih z
opravljenimi storitvami s strani bolnišnice
je približno enako kot število oseb, ki so s
storitvami bile zadovoljne. Nezadovoljnih
je 65, medtem ko je zadovoljnih 66. 13%
oziroma 7 oseb anketiranih oseb je zelo
nezadovoljnih z opravljenimi storitvami.
Poleg zaprtega dela vprašanj so imeli anke
tiranci tudi možnost odgovora na eno odpr
to vprašanje znotraj ankete. Vprašanje se je
glasilo: »Prosimo, razložite vašo odločitev«
Odprto vprašanje je bilo v odvisnosti od
odgovora na zaprto vprašanje. Odgovori
oziroma mnenja so prepisani dobesedno,
kakor so bili podani s strani anketirancev.

Graf 1:

ankete - raziskave

•
•
•

gala pri ozdravitvi... Veliko podobnih zgodb sem slišala, zato
vse več odhajamo v LJ po pomoč...
Na pregled sem bila naročena ob 11. uri, a na vrsto sem prišla
ob 13. uri, s tem da so bili pred mano na vrsti tisti, ki so prišli
za mano.
Kadar kličem se nikoli noben ne javi...to naročanje nima nobe
nega smisla...
Z odnosom osebja sem bila zadovoljna, vendar ne s profesio
nalnostjo dela.

Zelo nezadovoljen:
•
•
•
•
•
•
•

Odgovori:

Iz specialistične ambulante ni
izvidov pretirano dolgo.
Po treh tednih pregleda še ved
no nismo prejeli izvida.
Nikjer nikogar ni, ko kličeš.
Ker zdravstvene usluge niso
zadovoljive.
Čakalne dobe za slikanje.
Zato, ker se ne javite na številko.
.8.008 sem bil v kirurški ur
gentni ambulanti, kjer sem ča

Zelo zadovoljen:
•
•

•
•
•

Organizacija dela odlična,
osebje prijazno, zdravniki vi
soko strokovni. Super!!
Izredno prijazno osebje, čakal
na doba ni kritična, zelo sem
zadovoljna z zdravnikovim
pristopom in obrazložitvijo
Vsi zaposleni so bili zelo prijazni in ustrežljivi.
Prijazno osebje, naročanje na uro, ki velja, kratke čakalne dobe.
Izredna prijaznost vseh zaposlenih, kratka čakalna doba,vsem
vse pohvale

Zadovoljen:
•
•
•

Osebje v porodnišnici je bilo prijazno nad pričakovanji, pred
vsem babice na porodnem oddelku.
Mislim, da se bolnišnično osebje kar trudi še posebej medicin
ske sestre.
Čakalne vrte me malo motijo. Ampak mislim, da za to ni krivo
osebje ampak premalo zaposlenih.

Delno zadovoljen:
•
•

Premalo informacij ob vizitah, nedoslednost pri dajanju zdravil.
Še vedno imam težave, zaradi operativnega posega pa so se
pojavile še dodatne, ki bolj motijo, kot je motilo samo stanje.

Nezadovoljen:
•

Na otroškem oddelku so zdravnice čudovite, določene sestre
pa pokvarijo celoten vtis... In odideš s sklonjeno glavo, obje
maš svojega otroka, ker ga je mučila oseba, ki naj bi mu poma

•

kal za pregled zaradi zlomljene kosti v zapestju od 7. ure zjutraj
do vključno 15. ure popoldne. Takšne razmere, ne samo, da so
nemogoče, to je dobesedno poniževanje pacientov, glede na
dejstvo, da je zdravnik bil prisoten ter se samo sprehajal po
dotičnih prostorih. Rad bi še poudaril, da sem sam že nekak
zdržal, čeprav zelo težko, po 8 urah čakanja, vendar naj ome
nim starejše ljudi, ki so ravno tako čakali, pa niso mogli niti
sedeti, še manj pa stati. Upam, da boste zadevo vsaj poskušali
rešiti. Pacient iz Novega mesta.
Počasnost in neresnost.
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EVIDENCA PODATKOV
O PORABLJENEM
MATERIALU PRI PACIENTU
V CENTRALNEM
OPERACIJSKEM BLOKU
V Splošni bolnišnici Novo mesto (SBNM) smo pred nekaj mese
ci začeli s projektom evidence porabe materiala in zdravil pri
pacientu. Cilj projekta je evidentiranje podatkov ob pacientu,
poraba in vnos zdravil in materiala, opravljenih storitev ter
nadzor stroškov. Za lažje in hitrejše vnašanje porabljenega
materiala smo uvedli tudi črtne kode (ČK) – EAN koda artikla s
pomočjo čitalcev ČK.
Da smo s projektom lahko začeli, smo mo
rali dopolniti katalog materialov in zdravil
lekarne SBNM s ČK artiklov. Morali smo
preveriti vse artikle, ki jih uporabljamo v
Centralnem operacijskem bloku (COB). Ti
sti artikli, ki še niso imeli vnesene ČK smo
jih s pomočjo čitalca ČK vnesli v katalog.
Ob pregledu smo ugotovili, da vsi artikli ne
vsebujejo tovarniško izdelane ČK (potreba
o izdelavi internih ČK) in da nekateri arti
kli niso vneseni v lekarniški katalog (artikli
niso bili naročeni že dlje časa in so jih v le
karni umaknili iz kataloga). Zato moramo o
teh artiklih obveščati lekarno, da jih vrnejo
v lekarniški katalog, drugače teh artiklov
ne moremo vnesti kot porabljen material.
Za tiste artikle na katerih ni ČK smo začeli
izdelovati interne črtne kode. Zaradi pre
glednosti in razpoznavnosti ČK sva se z

Damjanom Gregorčičom dogovorila, da
bodo prve številke EAN kode lekarniške
šifre artiklov. Zato je pri vseh naših inter
nih ČK prvih šest številk lekarniške šifre
artiklov ostale številke izbiramo poljubno
ali uporabimo kataloške številke izdelkov.
Na ta način imajo pregled nad ČK tudi v
lekarni in ostali uporabniki BIR-PIS21.
Porabljeni material in zdravila lahko vnaša
mo s pomočjo:
• lekarniške šifre artikla,
• kataloške številke artikla,
• opisa artikla,
•	čitalca ČK,
• shranjeni nabor artiklov – paleta za do
ločeno operacijo.
Pri vnosu vidimo lekarniško šifro artikla, os

nadaljevanje iz prejšnje strani 

Za izboljšanje zadovoljstva naših uporab
nikov se bomo na vseh nivojih pogovar
jali o vzrokih. Nedvomno je potrebno
izobraževanje vseh vpletenih v proces
zdravljenja pacienta na temo kako vzpo
staviti empatičen odnos s pacientom in
pri tem ostati ne prizadet. Za skrajšanje
čakalnega časa v urgentni ambulanti bo
nujno potrebno prostorsko ločiti urgent
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ne preglede in ostale preglede. V primeru
odstopanja časa čakanja od predvidenega
na pregled je primerno in potrebno primer
no, da bolnike obvestimo za kaj čakajo in
koliko časa bodo predvidoma morali še
čakati.
Splošna bolnišnica Novo mesto bo še na
prej delovala v skladu s vizijo ustanove in

težila k stalnem izboljševanju standardov
(prostorskih, v opremi, kadrovskih, kako
vosti ipd.), ki so glavno vodilo napredka
tudi v zdravstvu. V bolnišnici je omogoče
no stalno spremljanje kakovosti standar
dov na podlagi katerih so predlagani tako
preventivni kot korektivni ukrepi. Vse to z
namenom
nuditi najvišjo raven storitev za
Zoran Preveden
svoje uporabnike.

stroka - izobraževanje
Klemen Kerin, dr.med.
novni opis artikla in osnovno enotno mero. Zaželeno bi bilo, če bi
bila vidna tudi cena artikla in zaloga materiala in zdravil. Zaenkrat
lahko vnašamo le celo enoto, npr. celo ampulo, ne moremo pa
vnesti uporabljene enote. Zato lahko zabeležimo samo porabljeno
zdravilo, ne pa tudi uporabljene količine zdravila pri pacientu.
S ČK si lahko pomagamo tudi pri LIR-PISu pri naročanju lekarne. S
čitalcem ČK odčitamo artikel in nato vnesemo še želeno količino
artikla. Na ta način si lahko prihranimo nekaj časa pri naročanju.
Seveda je potrebno izdelati interni katalog črtnih kod s pomoč
jo računalniškega programa in tiskalnikom nalepk imenovana
»zebra«. Za to potrebujemo čas, ki ga seveda zaradi kadrovske
problematike nimamo veliko in izdelava ČK poteka počasi.
Že nekaj časa v COBu zaradi izredno dragega materiala kar nekaj
artiklov sprejemamo na konsignacijo. Dobavitelji nam posredujejo
želeno količino artiklov, ki jih imamo skladiščene v COBu. Ob njiho
vi uporabi jih obračunamo in naročimo porabljene artikle. Zaradi
boljše evidence smo z mesecem septembrom začeli beležiti porab
ljen material tudi v LIR-PISu v posebne izdajnice. V tem programu
imamo narejene posebna skladišča za vsakega dobavitelja posebej.
V vsakem trenutku lahko preverimo zalogo in ceno artiklov. S po
močjo čitalca ČK lahko ta vpis v izdajnico olajšamo. Ta izdajnica je
hkrati tudi vabilo za račun dobavitelju in informacija za dopolnitev
zalog. Z dobavitelji ugotavljamo, da bomo morali dopolniti izdaj
nico še z vpisom serijske številke
izdelka, saj s tem zagotavljamo
večjo preglednost in sledljivost
artiklom.
Precej dela je že za nami. Še veli
ko nas seveda čaka. Zaradi velike
časovne stiske ne uspemo nare
diti celotnega kataloga ČK, prav
tako moramo izdelati še večino
palet za operacije. Ogromno
imamo tudi podvojenega admi
nistrativnega dela. Ogromno
podatkov vnašamo dvakrat. En
krat v računalnik in drugič v do
kumentacijo operativne zdravs
tvene nege ali v dokumentacijo
kliničnih poti. Vse to nam vzame
veliko časa in zaenkrat moti de
lovni proces med izvajanjem ope
rativnega posega. Še posebej
med krajšimi operacijami skoraj
ne pogledamo več pacienta, ker
smo s pogledom in rokami osre
dotočeni na računalnik. Upam,
da nam bo v čim krajšem času
uspelo pripraviti vse pripomočke
za hitrejši vnos želenih podatkov
in nam bo ostalo več časa za kvali
tetno in varno izvajanje medope
rativne zdravstvene nege.

HIBRIDNI ŽILNI
POSEGI

Izvleček: V prispevku avtor opiše zvrsti hibridno kirurških
posegov, smiselnost slednjih, tehnološke zahteve ter lastne
izkušnje.
Ključne besede: hibrid, žilni posegi
Uvod: Z žilnimi bolniki se v Sloveniji ukvarjajo številni specia
listi različnih strok: žilni kirurgi, kardiovaskularni kirurgi, diabe
tologi, radiologi, intervenciski radiologi, internisti angiologi,
dermatologi in verjetno še kdo. Problemi so isti, vendar so pri
stopi različni. Dobra osnova za razdelitev indikacijskih področij
predstavlja TASC, ki pa v bistvu vseeno ne daje jasne razdeli
tve indikacij med specialnostmi. Prav ponuja se velika skupina
bolnikov, ki so nekako na sredi in bi skupen način zdravljenja
(hibridni), omogočil najboljše rezultate.

Kaj so hibridni posegi?
Hibridni posegi so kombinacija dveh ali več različnih postopkov
v eni operaciji, s katerimi dosegamo učinke, ki sicer zahtevajo
sekvenčen pristop večih specialistov (kar je sicer možno tudi
pri hibridnem postopku), v časovno daljšem obdobju. Prednost
ni samo v časovnem prihranku, temveč z optimizacijo pogojev
dosežemo, da so rekonstrukcije sploh možne in da so rezultati
dolgotrajnejši.

Tipi hibridnih posegov in tehnološki in
materialni pogoji:
Za hibridne posege je nujno potrebna aseptična operacijska
dvorana, v kateri izvedemo načrtovani poseg.
1. Endoluminalna zapora VSM in mikroflebektomia:
V primeru, da načrtujemo kombinacijo endoluminalno zaporo
VSM ter mikroflebektomio rabimo ustrezen laser ali pripravo
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za izvedbo radio ablacijskega postopka
(VNUS, CELON), prav tako rabimo tudi UZ
aparat. Z UZ pozicionirajo sondo skoraj do
S-F ustja razen v primeru klasične ligature
S-F ustja kjer pa UZ ni potreben.
Ta kombinacija ima v primerjavi z samo
endoluminalno zaporo VSM ali mikrofle
bektomio bistveno nižjo stopnjo recidiv
nih varic.
2. Odprta ekskluzija tromboziranih
perifernih anevrizem v kombinaciji
z lokalno lizo:
V primeru akutnih tromboz, npr. popli
tealnih anevrizem z distalno trombozo
in posledično akutno kritično ishemijo,
je tromboliza kot predhodnik kirurške
ekskluzije zelo smiselna, saj z njo dobimo
primeren run- off, ki je predpogoj za dol
gotrajen uspeh revaskularizacije. Z prepa
racijo distalnega dela anevrizem (npr P3)
pred aplikacijo urokinaze, streptokinaza
ali t.PA in direktnega lokalnega dovajanje
litičnega sredstva, je potrebno absolutno
manjša količina litičnega sredstva. S tem
je tudi manj postoperativnih krvavitev.
Zelo smiselna je uporaba cell- saeverja.
3. Kirurška revaskularizacija v
kominaciji s PTA in Stenti:
Za dobro delovanje kirurške revaskulariza
cije je bistvenega pomena inflow, outflow
dolžina rekonstrukcije ter material grafta.
Prednost takojšnjih PTA postopkov je v
tem, da takoj dosežemo višje pretoke v
graftu, načrtovana revaskularizacija je
krajša (npr. P1 namesto P3). S tem veli
kokrat odpade problem prekratkih in
tankih VSM. Prav tako imamo takojšnjo
angiografsko kontrolo ter takoj opazimo
eventualne disekcije, probleme na anasto
mozah in podobno (pulz ni enako pretok).
Za izvedbo PTA postopka rabimo mobil
ni C-lok z DSA (možna je tudi UZ vodeni
PTA), OP mize na katerih je možna DSA
idealno Karbonska, kar pa pri perifernih re
konstrukcijah ni nujno. Potrebujemo tudi
širok izbor vodilnih žic katetrov, balonov
ter stentov.
4. Kombinacija kirurške in endolu
minalne terapije pri zdravljenju
torakoabdominalnih anevrizem pri
polimorbidnih pacientih:
Za dobro rehhabilitacijo pacientov pri to
rakoabdominalnih anevrizmah je izrazita
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prednost, če poseg opravimo samo v eni
telesni votlini (Octopus poseg). Pri pozico
niranju endo graftov torakalno je manjša
možnost nastanka postoperativnih plegij.
Klasično operiramo abdominalno anevriz
mo, napravimo revaskularizacijo visceral
nih organov ter nato skozi tube uvedemo
endo grafte do prvega dobrega dela tora
kalne aorte (običajno prekrijemo levo arte
rijo subklavijo). Če je potrebno se opravijo
tudi transpozicija vratnih arterij tudi do pre
dela ascendentne aorte, da se dobi dobro
sidrišče za endograft. Endo grafti se nato
postavljajo do Tuba. Za izvedbo operacije
je potrebna karbonska miza, C-lok z DSA
in kratka ustavitev srca.
Naše izkušnje: Na žilno kirurškem odseku
SB Novo mestu smo vse te metode razen
Octopus operacije že izvedli. Nekateri po
segi so postali rutinski, drugi pa predvsem
zaradi finančne zahtevnosti le počasi dobi
vajo ustrezno frekvenco.
Zaključek: Hibridni kirurško žilni posegi
so ustrezna nadgradnja naše dosedanje
prakse. Povezani so z dodatnimi stroški, ki
se pa hitro pokažejo za upravičene, ko us
trezno takoj ugotovimo npr. disekcijo na
anastomozi ob pulzirajočem graftu (pulz
ne pomeni pretoka). Dokler pa rezultati
ne bodo ustrezno spremljani z registri, je
kakršna koli primerjava zelo težka. Vedeti,
da si dober, je za kirurga dejstvo, vendar je
kontrola boljša.
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DAROVANA KRI KOT
NEPRECENLJIVO DARILO
Marjeta Berkopec

«Življenje teče iz srca do srca.
Kri napaja naše telo kot reka
življenja. Tudi do najbolj
skritih kotičkov najde pot, ko
vedno znova pripoveduje čudežno zgodbo, ki hrani in ščiti
naše telo. Tudi ljudje pripovedujemo. Vsak ima svojo zgodbo in včasih se naše zgodbe
srečajo tam, kjer jih najmanj
pričakujemo. Darovana kri je
marsikatero žalostno zgodbo
spremenila v srečno in tisti, ki
so bili v njej, vedo kakšno neprecenljivo darilo so prejeli.«
je zapisano v letnem poročilu
transfuzijske službe v Sloveniji
za leto 2007.
V DMSBZT Novo mesto smo oktobrsko
strokovno srečanje namenili transfuziji.
Center za transfuzijsko dejavnost (CTD)
Novo mesto, ki od marca letos deluje v ok
viru Zavoda Republike Slovenije za trans
fuzijsko medicino, je predstavila Marjeta
Martinčič, dipl.m.s.. V Novem mestu je
bila leta 157 najprej ustanovljena trans
fuzijska postaja, ki se je leta 16 preime
novala v transfuzijski oddelek Splošne
bolnišnice Novo mesto. Dejavnosti CTD
so različne, od krvodajalstva (4500 odvze
mov krvi v letu 007), avtotransfuzije (113
v letu 007), terapevdskih odvzemov (530
v letu 007), predtransfuzijskih testiranj,
prenatalne zaščite do zalog, hranjenja in
izdajanja krvnih komponent. Mag. Miha
Tonejc, dr.med.,spec.transf.med. je spre
govoril o delovanju slovenskega registra
darovalcev krvotvornih matičnih celic
(KMC) – Slovenija Donor. V Sloveniji, ki je
od leta 11 vključena v svetovni register
Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW),

Tudi mavčarji so sončen jesenski dan, ki je bolj kot na predavanje vabil na Trško goro,
namenili transfuziji.
je bilo septembra 008 v register vpisanih
11.043 slovenskih darovalcev. BMDW šteje
1.503.01 darovalcev. Osnovna naloga re
gistra je vpis čim večjega števila zdravih,
prostovoljnih, nesorodnih oseb kot mož
nih darovalcev. Zaradi izjemne raznolikosti
tkivnih antigenov HLA ter njihovih kombi
nacij, ki jih vsak od nas podeduje od svojih
staršev (pol od očeta in pol od matere) in
ki so odločilne za ugotavljanje tkivne sklad
nosti, je verjetnost za to, da bomo med ne
sorodnimi osebami našli prav takšno, ki bo
primerna kot darovalec KMC za določene
ga bolnika, razmeroma majhna. Prelomno
v zgodovini registra Slovenija  Donor je
bilo leto 004, ko se je po medijsko pod
prti prošnji naše vrhunske flavtiske Irene
Grafenauer za pomoč pri iskanju nesorod
nih darovalcev KMC sprožil izjemen odziv
naših državljanov. Tudi sicer je predavatelj
poudaril, da imajo največ novih vpisov, ka
dar se družina obolelega osebno angaži
ra v iskanju možnih darovalcev. Darovalec

KMC (nesorodni darovalec) je lahko vsak, ki
se prostovoljno odloči, je star 18 do 55 let
in je popolnoma zdrav. Izvedeli smo tudi,
kako poteka vpis v register in kakšen je po
stopek iskanja nesorodnih darovalcev KMC
za našega bolnika v tujih registrih. Preda
vanje o vpisu darovalcev KMC v register
Slovenija – Donor, zgodovini registrov in
o pomenu osveščanja javnosti pri iskanju
novih darovalcev je nadaljevala Martinčiče
va. Predstavila nam je tudi krvodajalstvo in
postopke pred, med in po odvzemu krvi.
Sklop predavanj je s predstavitvijo avto
transfuzije in terapevtskih odvzemov krvi
zaključila Suzana Pečarič, vms.

Hvala vsem darovalcem KMC in vsem kr
vodajalcem, ki s svojim plemenitim rav
nanjem omogočajo, da se zgodbe nada
ljujejo in znova prepletajo. Upajmo, da
se jim bo pridružil še kdo iz naših vrst.
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Marija Trenz, vodja službe za informatiko

Kongres MI 2008
OD EZDRAVJA K ZDRAVJU

ZREČE, 5. – 7. 10. 2008
Program kongresa je bil:
Nedelja 5. oktobra popoldan
Tematske delavnice, sekcije
Ponedeljek, 6. oktobra dopoldan
Osrednji del kongresa
Ponedeljek, 6. oktobra popoldan
Osrednji del kongresa namenjen vodstvenim
delavcem v zdravstvu
Ustvarjalni del – okrogla miza
SDMI – društveni del
Torek 7. oktobra dopoldne
Predstavitve »dobre prakse« v vzporednih sekcijah
Torek 7. oktobra popoldne
Predstavitve »dobre prakse« v vzporednih sekcijah
Zaključek kongresa

Zaključki kongresa
Ivan Eržen, predsednik SDMI
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Kongres je organiziralo Slovensko društvo za medicinsko infor
matiko (SDMI), ki letos praznuje 0. letnico delovanja (http://
www.sdmi.si).
Kongresa smo se udeležili Mar ta Blažič, Damjan Gregorčič
in Ljubinka Popović (7.10), Fani Fink (6.7.10) in Marija Trenz
(5.7. 10).
Udeleženci kongresa bomo v naslednji izdaji Vizite poročali o
prispevkih na kongresu.

1. Uvod
Slovensko društvo za medicinsko informatiko je med 5. in 7.
oktobrom 008 organiziralo tradicionalni kongres Medicinska
informatika 008 z naslovom »Od eZdravja k zdravju«.
Zanimiv program in običajno dobra organizacija izobraževalnih
dogodkov, ki jih pripravi društvo, je tokrat v Zreče privabilo 175
udeležencev iz vrst politike, managementa, akademske sfere,
zdravstvenih delavcev in informatikov. Kongresa so se udeležili
vidni predstavniki institucij slovenskega zdravstva, vključno z
ministrico za zdravje ga. Zofijo Mazej Kukovič in številni strokov
njaki s področja medicine, zdravstvene nege in informatike.
Dokument povzema vsebino, razpravo in zaključke delavnic,
okrogle mize in programskih sekcij kongresa. Društvo naslavlja
zaključke, kot predlagane smernice za nadaljnji raz voj eZdravja
v Sloveniji, na vse subjekte, ki zagotavljajo predpogoje in uresni
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čujejo razvoj informacijskih in telekomu
nikacijskih rešitev za zdravstvo.

2. Uresničevanje nacionalne
strategije eZdravje2010
Društvo pozdravlja aktivnosti Ministrstva
za zdravje za zagotovitev namenskih fi
nančnih virov za uresničitev nacionalnega
projekta eZdravje in za pripravo podlag za
izvedbo prioritetnih nalog.
Za hitrejše uresničevanje ciljev nacional
ne strategije je nujno potrebno pospeši
ti aktivnosti za zagotovitev potrebnih ka
drovskih virov in organizacijskih okvirov
za koordinacijo nacionalnih projektov.
Ministrstvo za zdravje mora imeti ključ
no vlogo pri zagotovitvi široke podpore
in dogovorov na nacionalnem nivoju pri
opredelitvi in uresničevanju nacionalnih
projektov. Vzporedno s tem mora tudi
poskrbeti za sprejem ustreznih ureditve
nih okvirov in standardov ter za vzposta
vitev potrebne skupne IKT infrastrukture
eZIS(1),
Poskrbeti je potrebno za kakovostno in
podrobno načrtovanje informacijskih re
šitev, kar je podlaga za nadzorovan in us
klajen razvoj rešitev. Pri tem je potrebno
občana postaviti v središče pozornosti.
Zagotoviti je potrebno varne in etične re
šitve, ki mu bodo prinašale neposredne
koristi.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove
nije 15. oktobra 2008 v okviru prenove si
stema kartice zdravstvenega zavarovanja
pilotno uvaja sistem on-line zdravstvene
ga zavarovanja. Vzpostavljena bo varna in

zanesljiva infrastruktura, ki jo je smiselno
v čim večji meri izkoristiti pri izgradnji na
cionalnega sistema eZIS in rešitev eZdrav
ja, pri čemer so s strani Ministrstva spreje
ti vzorčni projekti lahko prvi kandidati

3. Dobra praksa
Na kongresu so bili predstavljeni števil
ni kakovostni domači in tuji pristopi in
rešitve, ki kažejo kako je uporaba infor
macijskih in telekomunikacijskih orodij
pomembna za zagotavljanje kakovosti,
dostopnosti in učinkovitosti zdravstve
ne oskrbe.
Izkušnje iz primerov dobre prakse je po
trebno prenesti managementu in strokov
nim sredinam v slovenskem zdravstvu.

-	

-	

-	

4. Poudarki iz vsebine
programa kongresa
Iz vsebine sekcij 2,5 dnevnega programa
kongresa izhajajo naslednji poudarki, za
katere se društvo prizadeva, da bodo vo
dilo pri nadaljnjem razvoju slovenskega
eZdravja:
-	 Stalna prenova poslovnih procesov je
ključno gibalo napredka poslovanja
v zdravstvu. Informacijske in teleko
munikacijske rešitve omogočajo na
različne načine doseči učinkovitejše
in kakovostnejše procese. Prenova po
slovnih procesov mora postati reden
sestavni del projektov eZdravja.
-	 Spremljanje strokovne kakovosti v
zdravstvu je nujen pogoj za upravlja
nje kakovosti zdravstvenih storitev,
kar je v interesu stroke, še posebej pa

-	

-	

-	

-	

-	

v interesu pacienta. Pričakovati je
nadaljnje uveljavljanje tako sprem
ljanja, kot upravljanja kakovosti. In
formacijska orodja omogočajo eno
stavno zbiranje in analizo podatkov
in širjenje spremljav kakovosti na
nova strokovna področja.
Izkoristiti je potrebno priložnosti za za
gotovitev v čim večji meri na pacienta
osredotočene integrirane zdravstve
ne oskrbe, ki jih nudijo in omogočajo
nove informacijske rešitve.
Specializirane informacijske rešitve,
ki jih uporabljajo zdravstveni zavodi,
je potrebno v čim večji meri integrira
ti v enoten sistem zavoda in tudi na
prej v eZIS za zagotovitev usklajenih
in učinkovitih storitev za občana.
Rešitve elektronskega arhiviranja
omogočajo hrambo in hiter dostop
do zdravstvene dokumentacije na
urejen, racionalen, varen in zakonsko
predpisan način. Njihova uvedba sodi
med prioritetne naloge eZdravja.
Elektronski zdravstveni zapis nepo
sredno vpliva na kakovost zdravs
tvene oskrbe, še posebej kroničnih
bolnikov. Smiselno je v čim večji meri
promovirati in širiti uporabo teh reši
tev pri slovenskih zdravnikih, ki pred
stavljajo kritičen dejavnik njihovega
uveljavljanja v praksi.
Teleradiologija prinaša nove možno
sti za učinkovito diagnostiko in omo
goča učinkovito delovanje radiološ
ke službe.
Vzpostavljene rešitve poenotenja
in informatizacije dokumentacije
zdravstvene nege in uporaba sodob
ne opreme za zajem podatkov in ko
munikacijo med pacientom in izvajal
cem zdravstvene nege so ključnega
pomena za kakovost zdravljenja.
Nadaljevati je potrebno s širjenjem
uporabe informacijskih rešitev v pod
poro dolgotrajni oskrbi pacientov na
domu. S staranjem prebivalstva se
povečujejo potrebe po zdravstveni
oskrbi starejših občanov. Z informa
cijskimi rešitvami za oskrbo na domu
je mogoče zagotoviti učinkovite in
občanu prijazne storitve v njegovem
domačem okolju.
Potrebno je oživiti raziskovalno de
javnost na področju zdravstvene
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informatike – zlasti na področjih od
krivanja znanja iz literature, farmako
genomike in opredelitve naborov
molekularnogenetskih podatkov v
elektronskem zdravstvenem zapisu.

5. Standardi zdravstvene
informatike
Nacionalni normativni dokumenti so
ključnega pomena za usklajen raz voj
rešitev eZdravja. Operativne naloge s
področja standardizacije je potrebno
profesionalizirati (Odbor za zdravstveno
informacijske standarde pri Ministrstvu
za zdravje). OZIS mora iz vajati nadzorno
funkcijo ob prijavi projekta in pred uved
bo projektnih rešitev.
Raz voj nacionalnih standardov je po
trebno zagotoviti kot sestavni del nalog
nacionalnih projektov.

6. Akademija SDMI
Slovensko društvo za medicinsko infor
matiko ustanavlja novo sekcijo »Aka
demija« s ciljem promocije, raz voja in
širjenja znanja.
Društvo izhaja iz ocene, da znanje pred
stavlja temelj raz voja in napredka in v
tem času tudi kritičen dejavnik za ure
sničitev ciljev eZdravja.
Dejavnost sekcije bo usmerjena v pro
mocijo znanja, izobraževanje in mana
gement znanja na področju eZdravja.
Opirala se bo na sodelovanje v okvirih
Slovenije in tudi EU.

7. Ob 20.obletnici društva
Društvo je v preteklih 0 letih delovanja
s povezovanjem in strokovnostjo vidno
prispevalo k širjenju znanj in izkušenj ter
usmerjanju razvoja eZdravja v Sloveniji.
Pomembno poslanstvo bo društvo s še
večjo zavzetostjo nadaljevalo tudi v pri
hodnje.

Opombe:
(1) eZIS je sinonim za »elektronsko podprt zdravstveni
informacijski sistem Slovenije, grajen skladno s stra
tegijo eZdravje«
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Marija Trenz

Spremna beseda k prispevku
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (SDMI) vsako leto organizira vsaj eno
strokovno srečanje in vsako drugo leto kongres. Letos je društvo praznovalo 0 let
svojega obstoja. SDMI je obletnico obeležilo s kongresom v Zrečah od 5. do 7. okto
bra 008 in geslom od ezdravja k zdravju.
Na kongresu je bil predstavljen prispevek »UPRAVLJANJE PROCESOV BOLNIŠNIČNE
ZDRAVSTVENE NEGE Z EDOKUMENTACIJO«. Prispevek se nam je zdel zanimiv. Na
naše vabilo, da se nam predstavi opisana rešitev, sta se odzvala prof. dr.Vladislav Raj
kovič in mag. Uroš Rajkovič. Rešitev sta nam predstavila v petek, 4. oktobra 008 in
prijazno dovolila, da objavimo prispevek tudi v našem časopisu Vizita.

mag. Uroš Rajkovič, doc. dr. Olga Šušteršič, prof. dr. Vladislav Rajkovič
v sodelovanju z razvojnoraziskovalno skupino:
Barbara Donik, mag. Maja Klančnik Gruden, prof. dr. Miroljub Kljajić,
Ljuba Lednik, Tadej Petovar, mag. Vesna Prijatelj, prof. dr. Jože Zupančič

UPRAVLJANJE
PROCESOV BOLNIŠNIČNE
ZDRAVSTVENE NEGE
Z EDOKUMENTACIJO /
E-documentation as a process
management tool for nursing care in
hospitals
Ustrezna dokumentacija je ključnega pomena za upravlja
nje procesov tudi na področju zdravstvene nege. Gre za
celovito spremljanje podatkov o pacientu na klinični poti,
ki se nanašajo na zdravstveno nego. Pri tem upoštevamo
procesno metodo dela v zdravstveni negi, obravnavo
pacienta na osnovi Hendersonovega teoretičnega
modela, ki vključuje 14 temeljnih življenjskih aktiv
nosti in uporabo mednarodno priznanih klasifikacij
zdravstvene nege. Taka dokumentacija omogoča sle
dljivost, transparentnost, selektivnost, spremljanje
in analize, kar vodi v izboljšanje procesov in sistemov
ter povečanje varnosti pacienta in članov zdravstve
nega tima. Edokumentacija ne pomeni le prenovo
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dokumentacije same, ampak predvsem
prenovo obstoječih procesov. V prispevku
bo predstavljen prototipni model informa
cijske rešitve edokumentacije bolnišnič
ne zdravstvene nege, katerega testiranje
poteka v Univerzitetnih kliničnih centrih
Ljubljana in Maribor.
Ključne besede: zdravstvena nega; bolni
šnično varstvo; modeliranje; dokumentaci
ja; programska rešitev
Appropriate documentation plays a key
role in process management in nursing
care. It includes holistic data management
based on patient’s data along the clinical
path with regard to nursing care. We de
veloped an edocumentation model that
follows the process method of work in nur
sing care. It assesses the patient’s status
on the basis of Henderson’s theoretical
model of 14 basic living activities and is
aligned with internationally recognized
nursing classifications. As such it enables
transparency, selectivity, followup and
analyses, all leading towards better pro
cess of work organization and higher le
vel of safety for patients as well as health
team members. Thereby, it facilitates suc
cessful work of a health team with a special
emphasis on quality assurance and quality
improvement. Edocumentation develop
ment requires reengineering of existing
documentation and facilitates process
reengineering. A prototype solution of an
enursing documentation, already being
in testing process at University medical
centres in Ljubljana and Maribor, will be
described.

grafični prikazi numeričnih podatkov [11,
16]. Obenem se pri prenovi dokumentacije
pokažejo možnosti in potrebe po prenovi
osnovnih procesov [, 4, 10, 0, 4] v or
ganizacijskem smislu, v tem primeru na
področju ZN.
Želimo predlagati model, ki bo služil za
prenovo klasične dokumentacije v edo
kumentacijo. Pri tem je z ustrezno objekt
no usmerjeno organizacijo in uporabo so
dobne IKT možno doseči novo kvaliteto v
pogledu celovite obravnave pacienta, sam
računalniško aktiven model pa je v pod
poro delu medicinske sestre, obenem pa
zmanjšuje možnost napak pri delu.
Prispevek sloni na ugotovitvah in mode
lih razvitih v okviru projekta za pripravo
modela orodja za zagotavljanje kakovosti
s pomočjo dokumentacije v zdravstveni
negi pri Ministrstvu za zdravje Republike

Slovenije. V nadaljevanju je predstavljena
izdelava modela in implementacija proto
tipne programske rešitve za bolnišnično
varstvo.

PROCESNA METODA DELA V
ZDRAVSTVENI NEGI
Osnovo za izgradnjo edokumentacije
predstavlja v stroki sprejeta procesna me
toda dela v ZN. Slika 1 prikazuje shematič
no predstavitev procesne metode dela v
IDEF1 standardu. Razdelitev na sliki je dru
gačna od literature [18, 30], tabela 1 pa pri
kazuje povezavo med obema modeloma.
Bistvene razlike so predvsem v fazi vred
notenje, zaradi omejitev standarda, da se
procesi ne smejo pojavljati na shemi več
krat, v fazi načrtovanja ZN, ki smo jo zaradi
dveh podprocesov, ki jo sestavljata, in ki si
sledita v določenem zaporedju, razbili ter

Keywords: nursing care, hospital care, mo
deling, documentation, software solution
Dosedanja dokumentacija na področju
ZN je praviloma sestavljena iz besedil, v
manjši meri pa tudi iz grafikonov in slik,
in predstavlja podatkovno osnovo za in
formacijske rešitve [1, 1, 7, ]. Dokler
je taka dokumentacija vodena ročno, niso
izkoriščene možnosti IKT. S prenosom do
kumentacije v elektronsko obliko pa je smi
selno uporabiti objekten pristop [1, 15, 16],
ki omogoča ustreznejše strukturiranje in
ločeno obdelavo podatkov v elektronski
obliki. Gre torej za strukturiranje dokumen
tacije v smislu objektne usmerjenosti, kjer
se klasičnim podatkom pridružijo tudi mo
deli in postopki za njihovo izvajanje, npr.

Slika 1: Shematična predstavitev procesne metode dela v ZN po IDEF1 standardu
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Tabela 1: Primerjava faz procesne metode dela v ZN in shematične predstavitve s slike 1
Faza procesne metoda dela
1. Ugotavljanje potreb po ZN
.

Načr tovanje

3.
4.

Iz vajanje
Vrednotenje

Podproces procesa ZN
A1 Ocenjevanje temeljnih življenjskih ak tivnosti
A Postavljanje negovalnih diagnoz
A3 Zastavljanje ciljev ZN
A4 Načr tovanje inter vencij ZN
A5 Iz vajanje inter vencij ZN
A1 Ocenjevanje temeljnih življenjskih ak tivnosti
A Končno vrednotenje in postavljanje novih negovalnih diagnoz

v povratnih kibernetičnih zankah, ki so v
sistemskem pogledu ključnega pomena za
upravljanje sistema, v našem primeru ZN.
Uporabniški vmesnik prototipa podpira
to procesno metodo v zaporedju dela
medicinske sestre. Prvo fazo “Ocenjeva
nje temeljnjih življenjskih aktivnosti“ smo
razdelili v več sklopov, ki se delijo na vnos
rezultatov meritev, ocenjevalne lestvice in
celostni opis pacienta po TŽA. Posamezni
od teh sklopov imajo tudi zaželen vrsti red,
npr. nekatere rezultate osnovnih meritev
lahko uporabimo v prehrambenski lestvi
ci, rezultat lete pa pri lestvici Waterlow. Z
ustreznim zaporedjem lahko zmanjšamo
podvajanje vnosov in s tem tudi zožimo
možnosti napačnih vnosov.
Slika 1

MODEL PODATKOVNE BAZE
Osnova programske rešitve je baza podat
kov, ki omogoča hranjenje vnesenih po
datkov. Temeljnim podatkom v obstoječi
dokumentaciji smo dodali manjkajoče ele
mente, na katere je pokazala kritična anali
za stanja dokumentiranja ZN.
V papirnati obliki dokumentacija pogosto
večinoma ni strukturirana. To pomeni, da
je vsebina predstavljena kot prosto besedi
lo  v stavkih. Problem nastopi, ko želimo
poiskati nek podatek v daljšem besedilu.
Čitljivost pisave lahko predstavlja dodatne
težave. Prav zato je otežena statistična ob
delava podatkov, ki bi jo lahko uporabili
v raziskovalne, izobraževalne in druge na
mene [3, , 1].
Z višjo stopnjo strukturiranosti podatkov v
elektronski obliki omogočimo večjo kakovost
vnesenih podatkov [31]. Medicinsko sestro z
vnosnimi polji spominjamo na vse podatke,
ki so v dokumentaciji zaželeni, z obveznimi po
lji pa tudi prisilimo vnašalca, da pomembnih
podatkov ne pozabi zabeležiti.

4

Rezultat tega so podatki v elektronski ob
liki, ki omogočajo elektronsko obdelavo
(hkratno pregledovanje iste dokumentaci
je na različnih lokacijah, hitrejše poizved
be, možnost nadgradnje z ekspertnimi
sistemi in sistemi za vizualizacijo, ipd.)
[6, 7, 3, 31]. Pomembna so tudi dodatna
polja za vnos opomb in tistih podatkov,
ki jih nismo predvideli v naši strukturi. Ta
polja nam služijo v prototipni rešitvi tudi

kot informacija za nadaljnji razvoj  katere
podatke je potrebno dodatno strukturirati
in tako uporabnikom omogočiti možnost
analiz nad temi podatki.
Zaradi preglednosti smo polja grupirali v
skupine. Podatke smo združevali po kriteri
ju sorodnosti. Tabela  prikazuje drevesno
strukturo podatkov za opis pacienta.
V smislu hranjenja podatkov v elektronski

Tabela 2: Drevesna struktura skupin sorodnih podatkov o pacientu

stroka - izobraževanje
obliki smo izdelali temu primerno relacijsko
bazo, ki omogoča enostaven vnos podatkov
brez nepotrebnih podvajanj ter hitro branje.
Entitetno relacijska shema zasnovane baze
podatkov je prikazana na sliki .
Slika 2
Na shemi baze podatkov velja izpostaviti
nekaj posebnosti. Negovalna diagnoza je
vezana tudi neposredno na subjekt ZN. Pri
negovalni diagnozi sicer beležimo, na kate
ro skupino npr. temeljnih življenjskih aktiv
nosti pri pacientu je vezana, zavedamo pa
se, da po končani fazi vrednotenja celoten
načrt ZN počaka do naslednje obravnave.
Tako lahko nekateri elementi načrta ZN ob
stojajo skozi daljše obdobje več obravnav.
Elemente diagnostično terapevtskega pro
grama vidimo kot seznam vnaprej določe
nih intervencij ZN, ki jih je potrebno izvesti
tudi neodvisno glede na ugotovljene nego
valne probleme, negovalne diagnoze oz.
zastavljene negovalne cilje.
Kjer je bilo v papirnati obliki potrebno do
kumente podpisati, pa je to v elektronski
različici urejeno s prijavo uporabnika v pro
gram. Na primer, ko uporabnik zabeleži, da
je posamezna intervencija ZN izvedena, av
tomatsko zabeležimo kdo in kdaj je vnesel
podatek za posamezno aktivnost [13, 14].

Slika 3: Osnovni nivo strukturiranosti podatkov o pacientu – ekranska slika

Slika 2: Entitetno relacijska shema zasnovane baze podatkov

PROGRAMSKA REŠITEV
Koraki, po katerih je želen potek dela medi
cinske sestre (MS) pri posamezni obravna
vi pacienta, so skladni z zgoraj omenjeno
procesno metodo dela v ZN. Ko izbere MS
pacienta, se prikaže ekranska slika s podat
ki z zadnje obravnave. Pri tem so prikaza
ni nekateri osnovni podatki o izbranem
pacientu, večino ekrana pa zasedajo po
samezni koraki procesa ZN podprti skozi
več menijev (slika 3): podatki o sprejemu,
osnovni podatki, anamneza, celostna oce
na, načrt ZN, izvajanje in raport. Kako je
podprta faza procesa vrednotenje, bomo
obravnavali kasneje.
Slika 3
Zaradi utečenega načina dela smo dodali
meritve in lestvice v oceno stanja pacienta
in sicer kot vir podatkov za izračunavanje
celostne ocene po štirinajstih temeljnih
življenjskih aktivnostih (TŽA). Če podatke
pridobimo z meritvami oz. lestvicami, lah
ko lete skupaj z izračunanimi vrednostmi
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Slika 4: Ekranska slika za zbiranje podatkov osnovnih meritev

8]. Pri vsaki temeljni življenjski aktivnosti se nato
odpre seznam parametrov, na katere želimo spom
niti MS, pri ugotavljanju celostne ocene. Parametri
so vzeti iz stroke, pri poimenovanju pa smo izhajali
iz slovenskega prevoda mednarodne klasifikacije
prakse ZN [3, , 1, ].
Pri vsakem parametru je polje s prostim besedilom
za vnos vrednosti, npr. pri parametru prekomerna
telesna teža lahko vnesemo indeks telesne teže.
Poleg tega pa vsakemu parametru lahko določimo
tudi stopnjo problema po petstopenjski Likertovi
lestvici: ni problema, majhen problem, srednje ve
lik problem, velik problem, zelo velik problem.
Vrednost izbere MS glede na oceno stanja pri po
sameznem subjektu ZN. Te vrednosti so nato prika
zane v fazi načrtovanja in označujejo izračunano
stopnjo problematičnosti parametrov znotraj po
samezne temeljne življenjske aktivnosti. Kasneje
bomo prikazali, kako smo s temi stopnjami podprli
vrednotenje.
Pod zavihkom načrtovanje sestavljamo načrt ZN
v drevesni strukturi. Na prvem nivoju vidimo sez
nam temeljnih življenjskih aktivnosti ter pri vsaki
stopnjo problema. Na drugem nivoju lahko vsaki
temeljni življenjski aktivnosti dodamo poljubno
število negovalnih diagnoz, vsaki negovalni diag
nozi vsaj en negovalni cilj, vsakemu negovalnemu
cilji pa vsaj eno intervencijo ZN (slika 6).

posameznih lestvic uporabimo kot opise posameznih
parametrov pri upoštevanju kriterijev 14 TŽA. Dodatni
prednosti pri meritvah sta, kot lastnost zbiranja nume
ričnih podatkov, preverjanje ustreznosti vnosov in gra
fičen prikaz rezultatov. Primer ekranske slike za vnos
osnovnih meritev je prikazan na sliki 4.
Lestvice omogočajo izračunavanje končne ocene, npr.
ocena tveganja za padec ali izračun tekočinske bilance
ali oceno stanja rane. Končna ocena se v edokumen
taciji izračunava elektronsko, lestvice pa zagotavljajo
celovito zbiranje podatkov o določenem problemu. Na
tem mestu velja izpostaviti lestvico za opis stanja rane,
ki omogoča zbiranje podatkov o velikosti rane, barvi in
drugih lastnostih iz katerih je moč razbrati stanje in pri
čemer nam računalnik lahko pomaga s predstavitvijo
izračunane ocene ugotoviti spremljanje stanja skozi
daljše obdobje. Nabor podatkov je prevelik, da bi ga
lahko MS primerjala miselno, zato pa smo za podporo
njenemu delu dodali še možnost vnosa fotografij ran.
Kot osnovno vodilo pri grupiranju podatkov za oceno
stanja pri pacientu smo izhajali iz 14 TŽA [5, 8]. Gre za
v stroki uveljavljeno in dobro poznano razdelitev [5,

Slika 5: Ekranska slika lestvice za oceno rane, ki
omogoča beleženje fotograﬁj
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Slika 6: Shematski prikaz načrta ZN v drevesni strukturi s pojasnili posameznih nivojev v strukturi
Stopnja problema, temeljna življenjska aktivnosti
Negovalna diagnoza
Negovalni cilj s časovno opredelitvijo
Intervencija ZN ter pogostost izvajanja
Negovalno diagnozo oblikujemo po siste
mu PES (Problem, Etiologija, Simptomi).
Pri poimenovanju problema si lahko me
dicinska sestra pomaga z mednarodno
klasifikacijo prakse ZN (ICNP beta ) oz. s
klasifikacijo severnoameriškega združenja
za negovalne diagnoze (NANDA).
Intervencijo ZN opišemo z imenom in po
gostostjo izvajanja. Pri poimenovanju inter
vencije služita medicinski sestri v pomoč
klasifikaciji razmejitev ZN in ICNP.
Seznam negovalnih diagnoz (opis proble
ma in preslikava v strokovne klasifikacije)
in intervencij ZN za posameznem oddelek
je potrebno predhodno vnesi in jih potrditi
s strani npr. vodje oddelka. Gre za katalog,
kot ga priporoča mednarodno združenje
medicinskih sester (ICN).
V meniju izvajanje so prikazane vse načr
tovane intervencije ZN, izvedene pa je po
trebno le označiti. Za potrebe vrednotenja
lahko pri posamezni izvedbi intervencije
ZN zabeležimo opombe, npr. sprotno vred
notenje ali vrednost meritve, porabljen ma
terial in porabljen čas.
Fazo procesne metode dela vrednotenje
smo podprli z elementi vizualizacije. Po
opravljenih intervencijah ZN je potrebno
ponovno oceniti stanje – ocena stanja ob
koncu obiska. Sicer pa lahko primerjamo
tudi oceno stanja med dvema obiskoma.
Pri primerjavi ocen stanja imamo na voljo:
prikaz vnesenih stopenj problema za posa
mezne parametre skupaj z izračunanimi
vrednostmi za več parametrov skupaj.
Tako npr. vrednost parametra apetit vpliva
na prehranjevanje, ta na temeljno življenj
sko aktivnost prehranjevanje in pitje, ta pa
na fizične temeljne življenjske aktivnosti
in posledično na celostno oceno pacienta.
Izračunavajo se vrednosti višje ležečih pa
rametrov v drevesni strukturi parametrov.
Pri tem MS vnaša vrednosti le za končne pa
rametre v drevesni strukturi, torej za liste
drevesa. Po preprostem izračunu pa nato

dobimo stopnje negovalnega problema za
npr. posamezno temeljno življenjsko aktiv
nost oz. skupno celostno oceno [6, 8].
Pri primerjavi ocen lahko primerjamo stop
nje negovalnega problema za vnesene in
izračunane kriterije za dva vnosa celostne
ocene. Tako lahko primerjamo med seboj
dve obravnavi, analiza stanja v času med
obravnavama, ali pa primerjamo celostni
oceni pred in po obravnavi, analiza vpliva
izvedbe intervencij na spremembo stanja.
Kjer imamo več ocen stanja, je možno prika
zati tudi časovno vrsto stopenj negovalnega
problema za posamezen parameter  kakšno
stopnjo negovalnega problema je skozi vse
ocene stanja predstavljal npr. apetit.
S temi elementi smo želeli podpreti fazo
vrednotenja. Rezultat faze vrednotenja se
odraža v spremenjenem načrtu ZN. Praktič
no to pomeni poiskati neustrezne elemen
te v načrtu ZN, jih dopolniti, zamenjati ali
odstraniti, ter za nova žarišča problemov
načrtovati nov del načrta ZN.
Računalniško podporo predstavlja izdelana
prototipna programska rešitev. Implemen
tirana rešitev je tipa odjemalecstrežnik.
Programsko rešitev spremlja priročnik za
uporabo. Vsebuje navodila za namestitev
programa na računalnik in organizacijska
ter informacijska navodila za neposredno
uporabo prototipne programske rešitve.
V osnovi je namenjen kot pripomoček za
delo MS pri uporabi programske rešitve.

SKLEP
Predstavljeni model edokumentacije ZN
zajema obravnavo pacienta tako v pro
cesnem kot tudi podatkovnem pogledu.
Na tej osnovi je bila izdelana prototipna
organizacijskoinformacijska rešitev doku
mentiranja ZN za segment bolnišničnega
varstva, ki je bila testirana v praksi in kritič
no ovrednotena.

ZN lahko prispeva sodobna IKT in izhaja
predvsem iz strukturirane informacijske sli
ke, ki spremlja pacienta in medicinsko se
stro v procesu ZN. Pri tem velja še posebej
izpostaviti uporabo hierarhičnih modelov v
obravnavi temeljnih življenjskih aktivnosti.
Model izračunavanja stopenj negovalnih
problemov, ki jih sproti izvaja računalnik
glede na stanje pacienta in s tem omogoča
celovit pogled na pacienta in sistemsko po
vezavo morda na videz ločnih problemov.
S tem neposredno prispevamo k zmanjša
nju možnosti, da bi spregledali kaj pomem
bnega. Edokumentacija sloni na zdravstve
no negovalnem zapisu o pacientu kot delu
celovitega zapisa o pacientu. Izognemo se
podvajanju podatkov in s tem povezanim
odvečnim delom, pridobimo pa na celo
vitosti informacijske slike, ki pomembno
prispeva k povečanju varnosti za pacienta
in člane negovalnega tima.

Z A H VA L A
Avtorji tega pris
pevka se sku
paj z ostalimi
sodelavci pro
jektne skupine
zah va lju je mo
Ministrstvu za
zdravje Republi
ke Slovenije za
financiranje razi
skovalnega dela.
Za sodelovanje
se zahvaljujemo
tudi vsem v tek
stu navedenim
zdravstvenim in
stitucijam.

Pokazana je bila dodana vrednost, ki jo v
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KONGRES EFCCNA

Od 09. do 11. novembra se je v Firencah, v
čudovitem kongresnem centru Fortezza da
Basco, odvijal 3. evropski kongres EfCCNa,
to je kongres medicinskih sester v urgentni
in intenzivni medicini. Udeležile smo se ga
tudi predstavnice naše ustanove.
Teme so bile precej različne in so potekale v štirih pre
davalnicah hkrati, tako, da smo lahko izbirali teme, ki so
nas zanimale.
Na kongresu sta bila predstavljena tudi dva slovenska
prispevka in sicer Akutni koronarni sindrom, obravnava
takšnega bolnika s stališča medicinske sestre. Predavala
je ga. Maruša Br var iz KC Ljubljana. Medicinska sestra ima
pri takem bolniku zelo pomembno vlogo, saj je ponavadi
bolnik z akutnim koronarnim sindromom in angino pekto
ris zelo prizadet in nestabilen. Pomembna je hitra reakcija
zdravniškega in negovalnega tima, saj je zelo pomemben
čas inter vencije, posebno, če ima bolnik akutni miokardni
infarkt z elevacijo ST spojnice in je tako kandidat za urgent
no PTCA. Pri tem je potrebna hitra organizacija transpor ta
v kateter laboratorij, po posegu pa je bolnik sprejet na
odsek intenzivne medicine, kjer je monitoriziran, zara

stroka - izobraževanje

V FIRENCAH

Veliko pozornost z naše strani je požel kole
ga iz Zagreba, ki je predstavil sindrom izgo
revanja medicinskih sester v enoti intenziv
ne terapije. Naredil je raziskavo in poslal v
1 enot intenzivne terapije po Hrvaški vpra
šalnik z vprašanji o obremenitvah, stresnih
situacijah in prezaposlenosti medicinskih
sester. Rezultati, ki jih je dobil so bili zastra
šujoči, saj ima 5% medicisnkih sester, ki so
zaposlene v enoti intenzivne terapije več
kot 15 let, znake izgorevanja, ostalih 75 %
pa so kandidati, da izgorijo. Glede na rezul
tate so nato začeli raziskovati, v kakšnih
pogojih delajo, za koliko bolnikov so odgo
vorne ter kakšna je kadrovska zasedenost
oddelkov. Prišli so do rezultata, da bi bilo
nujno potrebno, da se medicinske sestre
vsakih pet let zamenjajo in krožijo, to je
tudi dolgoročni plan za naprej.
Ob vsem bi se bilo dobro vprašati, kakšno
je stanje v naših dveh intenzivnih enotah,
kjer vemo, da so nekatere medicinske se
stre zaposlene v intenzivni enoti že tudi
več kot petindvajset let.

di možnih motenj ritma, ki bi bile lahko
življenjsko nevarne, ima hemodinamski
nadzor ter nadzor nad prsno bolečino, ki
se lahko ponovno pojavi. Rehabilitacija
takšnih bolnikov je odvisna od obsežnosti
infarkta in bolnikove psihofizične kondici
je pred posegom, prav tako pa je pomem
bno, da je bolnik poučen o terapiji, ki jo
bo prejemal, priporočljivi dieti, kontroli
krvnega tlaka in morebitni spremembi
načina življenja.
Pri obravnavi takega bolnika je bilo po
sebej poudarjeno sodelovanje in komu
nikacija med medicinskimi sestrami in
zdravniki, saj je od tega odvisno, kako bo
bolnik obravnavan in kakšni bodo na kon
cu rezultati zdravljenja in s tem kvaliteta
bolnikovega življenja.
Drugi slovenski prispevek je bil plakat z naslo
vom Gnojni meningoencefalitis pri otroku.
Tudi tega so pripravile kolegice iz KC Ljublja
na in je bil zelo lepo in nazorno predstavljen.
Od povzročiteljev, do različnih možnih pote
kov bolezni in seveda zdravljenje.

Poslušale smo še veliko zanimivih preda
vanj, od katerih je vsaka poiskala svojo
temo, o delirantnih bolnikih in sporni ali
nesporni fiksaciji takih bolnikov, sodelova
nje s svojci v enotah intenzivne terapije,
postoperativni negi otrok in analgeziji ter
sedaciji, prav tako je bilo zelo zanimivo
poslušati predavanje o analgeziji pri odra

slih da ali ne in kdaj jo damo, mnenja
in doktrine so namreč zelo različna, po
nekod uporabljajo lestvico za zaznavo
bolečine.
Predstavljenih je bilo še veliko tem med
njimi ultrazvočna preiskava srca, zgod
nja ekstubacija bolnika in pomoč pri
dihanju s CPAP om ali neinvazivno me
hansko ventilacijo, uporaba perifernih
venskih pristopov in zdravstvena nega
leteh. Nenazadnje pa je bilo veliko govo
ra tudi o kakovostnem managementu v
zdravstveni negi, ki je dandanes še kako
pomemben. Tako smo lahko dobile celo
sten pogled na dejavnosti v zdravstveni
negi in se lahko primerjamo, kje smo. Zdi
se mi pa pomembno, da ne zaostajamo
za vso evropsko elito, saj v naših inten
zivnih enotah iz vajamo kakovostno in
strokovno zdravstveno nego, kar nam
je dokazalo marsikatero predavanje ali
razprava kot potrditev dobre prakse.
Firence so nas očarale s svojo bogato
kulturno in arhitekturno dediščino, saj
so tu bivali zelo znani misleci, umetniki,
znanstveniki in ljudje, ki so se zapisali v
zgodovino. Tu je živel Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Dante in mnogi drugi, ki so
zapustili Firencam to bogato zapuščino.
Svoje pa je naredilo tudi lepo sončno vre
me in verjamem, da nas bo ob prvi priliki
ponovno zamikalo, da obiščemo čudovi
to Toscano.
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Prihodi:

Odhodi:

Eva MOHORČIČ, zdravstvena tehnica, 1.8.008

Dejan NOVAK, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 3.8.008

Matej KOLENC, dr.med., specializant nevrologije, 1.8.008

Barbara JAKŠE, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 3.8.008

Anja KRAMARIČ, dr.med., sekundarij, 1.8.008

Anja ŠAŠEK, ekonomska tehnica, .8.008

Igor VIŠNJAR, dr.med., sekundarij, 1.8.008

Vlasta MALNARIČ, dr.med., specializantka interne medicine, 15.8.008

Marta LINDIČ, dipl. medicinska sestra pripravnica, 1.8.008

Marjeta SMERKE, delavka, 17.8.008

Sonja ARNŠEK, dr.med., sekundarij, 1.8.008

Marjana KOŠAK, delavka, upokojitev, 0.8.008

Mirela MIĆIĆ, dr.med., sekundarij, 1.8.008

Julijana KOVAČEC, medicinska sestra, upokojitev, 31.8.008

Simona SREBRNJAK, diplomirana ekonomistka, 11.8.008

Matjaž ROŽMAN, dr.med., specializant družinske medicine, 31.8.008

Goran POTOKAR, zdravstveni tehnik, 1..008

Tomislav MLINAR, dr.med., specializant pediatrije, 31.8.008

Mateja VUKMANIČ POHAR, dr.med., specializantka ginekologije in
porodništva, 1..008

Sabina SOFTIĆ, dr.med., sekundarij, 31.8.008

Tanja TOMŠIČ, mag.farmacije pripravnica, 1..008

Sandra KRAPEŽ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, ..008

Radmila LAZIĆ, dr.med., sekundarij, 1..008

Ines DANIČIČ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, ..008

Boštjan PIRH, informatorreceptor, 11..008

Jasmina KNEZ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, ..008

Vesna JARC, dipl. medicinska sestra, 15..008

Liljana KLENOVŠEK, tehnica zdravstvene nege pripravnica, ..008

Mojca BIZJAK, dr.med., sekundarij, 1.10.008

Miha PLESKOVIČ, tehnik zdravstvene nege pripravnik, ..008

Matjaž ROŽMAN, dr.med., specializant družinske medicine, 1.10.008

Uroš DEBELAK, tehnik zdravstvene nege pripravnik, ..008

Valentina ISKRA ŽUPEVEC, dr.med., pripravnica, 1.10.008

Ana KRAJNC, dipl. fizioterapevtka pripravnica, ..008

Mario LOVRINOVIĆ, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 13.10.008

Nataša ZADRAVEC, delavka, 11..008

Marija LOKAR, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 13.10.008

Špela REPOVŽ, zdravstvena tehnica, 14..008

Katja STUHNE, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 13.10.008

Iva AVBAR, višja medicinska sestra, 4..008

Natalija VUKSANOVIĆ, tehnica zdravstvene nege pripravnica,
13.10.008

Ljudmila KRESE, medicinska sestra, upokojitev, 30..008

Maruša KOČEVAR, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 13.10.008
Barbara ŠVAJGER, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 13.10.008
Silvo BUKOVEC, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 13.10.008
Sandra MARAJN, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 13.10.008
Leon GOJKOVIĆ, tehnik zdravstvene nege pripravnik, 13.10.008
Marjanca RAHNE, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 13.10.008

Matej KOLENC, dr.med., specializant nevrologije, 31.8.008

Tanja BRAKOČEVIĆ, dr.med., sekundarij, 30..008
Matej MAKOVEC, dr.med., specializant splošne kirurgije, 30..008
Dragica BUKOVEC HUDOKLIN, ekonomski tehnik, 30..008
Janez KRAMAR, dr.med., specialist splošne kirurgije in urologije,
upokojitev, 5.10.008
Marija KRAMAR, dr.med., specialistka anesteziologije, upokojitev,
5.10.008

Alenka JARC, dipl. fizioterapevtka pripravnica, 15.10.008

Ljudmila Sonja ZADNIK, informatorkareceptorka, upokojitev,
5.10.008

Dejan NOGRAŠEK, dipl. zdravstvenik, 15.10.008

Svetlana ALEKSIĆ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 6.10.008

Katja MOŽE, dipl. medicinska sestra, 13.10.008

Anja KRALJ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 6.10.008
Božica HRŽENJAK, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 6.10.008
Terezija POLJAKOVIĆ, tehnica zdravstvene nege pripravnica, 6.10.008
Maj JOŽEF, mag.farmacije pripravnik, 6.10.008
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Splošna bolnišnica Novo mesto

RAZPISUJE

zbiranje predlogov za prejemnike priznanj Splošne bolnišnice
Novo mesto za leto 008.
Priznanje lahko prejmejo:
1. Delavci bolnišnice:
• 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.
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.

Priznanja bodo dobitnikom podeljena na srečanju delavcev bolnišnice, ki bo dne 1.1.007.
Predloge kandidatov za priznanja naslovite na Komisijo za priznanja Splošne bolnišnice Novo
mesto, ter jih pošljite do 21. novembra 2008 v tajništvo bolnišnice.
Mira Retelj, direktorica

4

ozrimo se nazaj
Tone Gošnik

Številne prireditve, prosla
ve, razstave in druga sreča
nja so v letu 1965 spremljale
jubilejne spomine v Novem
mestu, ki je slavilo 20-letni
co osvoboditve, 70-letnico
obstoja novomeške bolnišni
ce in predvsem 600-letnico
ustanovitve Novega mesta.
Osrednji zgodovinski dan je
bil 7. aprila 1965 namenjen
Splošni bolnišnici, ki je ta
dan odprla zgradbo, v ka
teri je osrednji pokrajinski
zdravstveni zavod dobil ki
rurški, pediatrični in rentge
nološki oddelek. Med ljudmi
se je hkrati uveljavilo ime
»nova bolnišnica«.
Domačin akademik Božidar Jakac je začel
jubilejno leto 6. aprila zvečer v Dolenjski
galeriji, kjer je odprl razstavo partizanske
grafike. Na slavnostni akademiji v Domu
kulture je nato govoril akademik prof. dr.
Fran Zwitter o nastanku in rasti Novega
mesta. Naslednji dan so si številni gostje
po slavnostni seji občinske skupščine og
ledali Jakčevo razstavo, zatem pa so odšli

Predsednik občinske skupščine Novo
mesto Sergij Thorževskij v pogovoru z rav
nateljem zavoda dr. Otonom Bajcem 7.
aprila 1965. – Iz arhiva Splošne bolnišnice.
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Ob 600-letnici Novega
mesta –
najlepša dolenjska palača
pred stavbo nove bolnišnice. Tu je množi
co uglednih javnih delavcev iz Slovenije in
domačine prvi pozdravil ravnatelj primarij
dr. Oton Bajc. Predsednik občinske skupšči
ne Sergij Thorževskij se je zahvalil vsem, ki
so kakorkoli pripomogli k postavitvi nove
zgradbe, katere ključe je izročil predsedni
ku upravnega odbora bolnišnice primariju
dr. Ivu Smrečniku.

»Najlepši spomenik
Novega mesta«
Bolnišnica je bila ta dan odprta za ogled in
množica Novomeščanov in drugih Dolenjcev
si je občudovaje ogledovala nove prostore.
Pohval kar ni bilo konec, vsi pa so trdili, da je
nova bolnišnica najlepši spomenik 600-let
nici Novega mesta in hkrati predragoceno
darilo Dolenjski, ki bo omililo veliko stisko v
dosedanjih prostorih in pomagalo k izboljša
nju zdravstvene ravni prebivalstva...

bolnišnice njen ravnatelj primarij dr. Oton
Bajc. Med drugim je dr. Bajc poudaril, da
nova zgradba še ni popolna, saj ji je zavoljo
pomanjkanja denarja in spremenjenih ob
lik financiranja za zdaj odpadel prepotreb
ni sprejemni oddelek in dispanzer otroš
kega oddelka, odpadli pa so tudi oddelek
za ušesa, nos in grlo, oddelek za očesne
bolezni in nevropsihiatrični oddelek. Šele
z dograditvijo teh oddelkov bi Novo mesto
in Dolenjska dobila popolno bolnišnico...

Že pred 100 leti
rojene želje
Ravnatelj dr. Oton Bajc je ob predstavitvi po
membne pridobitve poudaril, da pomeni
dograditev bolnišnice oddolžitev družbe ob
močju, ki je bilo za časa osvobodilne vojne na
Dolenjskem najbolj prizadeto in katerega člo
veške ter materialne žrtve so bile največje.

Dolenjski list je že 8. aprila objavil daljši od
lomek iz govora, ki ga je imel ob odpiranju

Štiri dni pred odprtjem vrat nove bolni
šnice si je skupina slovenskih novinarjev

Akademiki Božidar Jakac, Marjan Kozina in
prof. dr. France Stele ter dr. Tone Furlan v pri
jateljskem pogovoru ob odpiranju nove bol
nišnice 7. aprila 1965. – Foto Tone Gošnik.

Dolenjski novinarji med ogledom nove bol
nišnice teden dni prej kot so jo odprli: z leve
proti desni Ivan Zoran, Ria Bačer, Peter Ro
manič, Tone Gošnik, Miloš Jakopec, Marjan
Moškon, pomočnik ravnatelja Jože Pekolj
in Rihard Šoper. – Foto Polde Grahek.
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ogledala novo zgradbo in njene naprave.
Uporabnost in ureditev novih oddelkov
sta jim pojasnjevala ravnatelj bolnišnice
primarij dr. Bajc in njegov pomočnik Jože
Pekolj. Z duhovito in razgibano reporta
žo je Marjan Moškon v Dolenjskem listu
8. aprila prepričljivo desettisočim bralcev
predstavil vse, kar je zanimalo ljudi ob »rojs
tvu« nove bolnišnice. Tega ni bilo malo, saj
so ljudje nestrpno pričakovali povečanje
pokrajinske bolnišnice in se veselili njene
ga razvoja. Toplo so pozdravili Moškonove
uvodne besede v reportaži:
»Nova bolnišnica je najlepša palača, kar
jih je Dolenjska do zdaj postavila. Palača
– spomenik osvoboditvi, spomenik ljud
ske oblasti svojemu delovnemu ljudstvu,
priznanje in hkrati spodbuda požrtvoval
nim novomeškim zdravnikom, najlepše
vezilo mestu za njegov šeststoti rojstni
dan...« - tako je zapisal Marjan Moškon.
Piščeva reportaža je predstavila obris »grad
bišča nove bolnišnice pri črnih jelkah za
pljučnim oddelkom«, ki je o novi zgradbi
med drugim razodel nekaj najzanimivejših
podatkov.

Pestre številke,
zanimivosti
in dragocene
pridobitve
»Bolnišnica zavzema 8.700 površinskih me
trov, na vsako novo bolniško posteljo odpade
40 metrov bruto in 7,2 metra neto (v bolniških
sobah) površine. Zgradba ima 286 šestdelnih
oken, 347 vrat in 160 steklenih sten.
-	 Konstrukcija je skeletna, varna pred
potresi in omogoča vzidavo omar, ki
jih je v vsem objektu 1.101. V stavbo
so vgradili 270.653 kg železa in 3.860
prostorninskih metrov betona.
-	 Stroški za izgradnjo prve faze bolni
šnice so bili predvideni v znesku 729
milijonov dinarjev, zaradi podražitev
med gradnjo in nekaterih dodatnih
del pa so se dvignili na milijardo dinar
jev. Nova postelja, ki jih je v bolnišnici
210, bo stala 4.700.000 din, kar ni pre
tirano, saj bodo stroški za eno posteljo
v novi ljubljanski bolnišnici znesli blizu
17 milijonov.«
Pisec je predstavil še druge zanimivosti in
pridobitve nove bolnišnice:
-	 njen »vhod za nesreče«, tri operacijske
dvorane, rentgenologijo, »elektronsko
medicinsko sestro« v šok prostoru, uredi
tev otroškega oddelka, pomožne prosto
re in veliko kotlarno s kurjavo na mazut

za ogrevanje vode in centralno kurjavo.
Reportaža je med drugim povedala bral
cem tudi tole:
»... Čeprav je bila nova bolnišnica zgrajena
pravzaprav s skromnimi sredstvi, je trenut
no najmodernejša v Sloveniji, če ne celo v
Jugoslaviji. Glede na vrhunsko kadrovsko
zasedbo na vseh glavnih področjih smo na
dolenjski zdravstveni center lahko upravi
čeno ponosni.«

Pridobitev v letu
1965: šele tretjina
prehojene začrtane
poti
Pisec reportaže v Dolenjskem listu je na
čel tudi vprašanje, kdaj bosta sledili druga
in tretja gradbena faza. Hkrati je opozoril,
da bo treba nujno preseliti vse bolnišnične
oddelke z levega brega Krke na kandijsko
stran. Prikupno in sočno napisano besedilo
je sklenil takole:
»S skupnimi napori je zrasla palača
zdravja pri črnih jelkah nad Težkim poto
kom. S skupnimi napori jo bomo morali
vzdrževati in skrbeti, da bo še lepša kot
na dan otvoritve!«
Po 72 letih obstoja bolnišnice v Novem me
stu je dograditev prvega dela »nove bolni
šnice«, kot se je objekta v Kandiji takoj pri
jelo domače ime, pomenila za zavod dotlej
največji uspeh. Bila je hkrati pomembno
priznanje stroki in njenemu dolgoletnemu
razvoju v pokrajinski bolnišnici. V njej so
desetletja pacienti iz Dolenjske, Bele kraji
ne, deloma pa tudi iz Spodnjega Posavja
in kočevskih krajev ter obrobnih hrvaških
območij iskali pomoč in zdravje.
Dragocena zmaga v letu 1965 pa je pome
nila hkrati šele tretjino prehojene začrtane
poti. Kar dolgih sedem let je trajalo, da so
v povečano novo bolnišnico lahko vselili
še pet oddelkov.

Arhitektura v poslopju nove bolnišnice je
bila razveseljiva novost v dolenjskih grad
njah. – Iz arhiva Splošne bolnišnice.

Glavni vhod v novo kirurgijo ob koncu prve
gradbene faze in odpiranju nove bolnišnice
v aprilu 1945. – Iz arhiva Splošne bolnišnice.

O teh križih in težavah bomo kaj več zve
deli v prihodnjih zapisih našega romanja
skozi preteklost Splošne bolnišnice.
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mi - vi - oni
Bernarda Hrovat

Pogovor z
misijonarko

ANKO BURGER
Sestra Anka Burger, katoliška redovnica iz No
vega mesta, je pred 40-imi leti začela svojo po
klicno pot kot medicinska sestra v novomeški
bolnišnici, zdaj pa je že 24 let misijonarka v
centralnoafriških državah Ruanda in Burundi.
Vsakih nekaj let pride na dopust v domovino,
in tako sva se letos poleti srečali. Z zanimanjem
me je spraševala o naši bolnišnici in o svojih
bivših sodelavcih. Oktobra sem jo poslušala, ko
je ob diapozitivih govorila o svojem življenju
in delu v Afriki. Takrat se mi je utrnila misel, da
bi bil pogovor z njo lahko zanimiv tudi za bral
ce Vizite. Z veseljem je pristala, nisva pa našli
časa, da bi pogovor posneli in tako sva ga, v
prvih dneh novembra, tik pred njeno vrnitvijo
v Ruando, napisali; jaz vprašanja, ona pa odgo
vore. Vesela sem, da sem jo osebno spoznala;
ženo toplega nasmeha, ki izžareva umirjenost
in zadovoljstvo z življenjem.
Starejši zaposleni in upokojenci naše bol
nišnice se vas gotovo še dobro spominjajo.
Nam lahko poveste kaj o svoji poklicni
poti ter o spominih na delo v novomeški
bolnišnici?
Zelo lepe spomine imam na delo v novomeški
bolnici. Še prav posebno na sodelavce. Že med
srednjo šolo sem bila na praksi v bolnišnici in
nič mi ni bilo neznano, ko sem začela z delom.
Takrat je bil v novi stavbi le kirurški oddelek, po
časi so se odpirali še drugi, delala sem po vseh
oddelkih na kirurgiji. Rada sem hodila v služ
bo, v novomeški bolnišnici sem delala osem let.
Med tem časom sem naredila tudi višjo šolo.
Kako ste se odločali naprej – za redovniš
tvo in kasneje za delo v misijonih?
Ker sem si že od otroštva želela v misijone, je
počasi dozoreval tudi poklic za redovnico. Tež
ko mi je bilo narediti zadnji korak, a Bog je bil
močnejši in odšla sem v Beograd, v noviciat.
Tam sem ostala dve leti in že ob vstopu izrazila
željo, da bi šla v misijone. Po noviciatu sem še
pet let delala v Ljubljani na Nevrološki kliniki.
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Ste si Afriko in Ruando izbrali sami ali so
vam ju določili predstojniki?
Ko prosiš za misijone se pač daš na razpolago
in naprej odločajo predstojniki.
Za delo v tako drugačni deželi in kulturi
so gotovo potrebne posebne priprave.
Kakšne in kje ste jih opravili? Kako je bilo z
učenjem jezika?
Na pripravo sem odšla v Pariz. Najprej sem se
učila francoščine, potem pa sem se vpisala na
tečaj za tropske bolezni, kar je nujno za delo
v Afriki. Ta tečaj je trajal eno šolsko leto. Med
tem časom sem izvedela da bom šla v Burundi.
Veselje je bilo veliko, ko sem izvedela da bom
šla v »prave« misijone. V Afriki sem se naučila
še jezika domačinov.
Kakšne spomine imate na začetke svo
jega dela v Afriki? Je bil šok ob prihodu
velik?
Ko prideš v Afriko, res doživiš nekak »šok«. Vse je
drugačno, a ljubezen do teh ljudi premaga vse.
Treba se je prilagoditi, se naučiti njihovega jezi
ka in še in še, šele potem postaneš bolj »njihov«.
V Burundiju in v Ruandi govorijo skoraj isti jezik,
zato ni težko, če delaš v eni ali drugi državi.

Lahko na kratko opišete svojo doseda
njo misijonsko pot; v katerih državah ste
delali?
V začetku sem delala eno leto v Burundiju, ker
so takrat od tam izganjali tujce, sem šla v sosed
njo Ruando. Tam sem ostala trinajst let, spet je
bila možnost, da sem se vrnila v Burundi in tam
delala sedem let, zadnja tri leta pa sem spet v
Ruandi. V teh državah je potrebno opravljati
prakso tudi v državnih bolnišnicah, da dobiš
dovoljenje za delo. Ker ti dve državi spadata v
isto misijonsko provinco, nas večkrat premešča
jo - kjer je pač potreba.
Kako ste doživeli in preživeli medple
menske pokole; takratnih strahotnih novic
se tudi pri nas še dobro spominjamo.
Ko je leta 1994 prišlo do medplemenskih po
kolov, smo s s. Vesno, ki je tudi slovenka in še
eno sestro domačinko ostale ves čas na misijo
nu. Nikamor nismo smele, ker so nam to prepo
vedali in tudi ni bilo nobene možnosti komuni
ciranja. Po skoraj dveh mesecih so lahko do nas
prišle naše sestre iz sosednjega Konga, sicer pa
smo ves čas nadaljevale z delom. Težko je bilo.
Nič se ni dalo pomagat in smo lahko le nemo
opazovali, kaj se je dogajalo. Tudi same smo skri
vale nekaj otrok in eno dekle. Vsi so bili rešeni.
Potem so nam predstojniki rekli, da je bolje, da
zapustimo državo, in tako smo potem tri mese
ce delale v Kongu, v Gomi med begunci, kjer je
bilo tudi zelo težko, saj je tam epidemija kolere
zahtevala veliko življenj. Po treh mesecih smo
se spet lahko vrnile v Ruando.
Gotovo se posledice teh strahot še danes
čutijo med ljudmi …
Lahko rečem, da je v Ruandi še zdaj vsaka dru
žina prizadeta. Rane so še globoke in sovraštvo
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tli v srcih. Tudi mladina, ki teh strahot sicer ni
doživela, je vzgojena v tem duhu. Ljudje so po
zaporih, na prisilnem delu, še vedno so sojenja
po hribih, kamor pripeljejo zapornike in jim ljud
je sodijo. So pa tudi medsebojna obračunava
nja. Veliko se dela za spravo. Pred temi dogodki
so bila stara nasprotja med plemeni že skoraj
zabrisana, veliko je bilo mešanih zakonov, ki pa
so skoraj vsi razpadli. Med seboj so se pobijali
sosedje, sodelavci, nekdanji prijatelji, … Na krat
ko lahko rečem, da je bilo vse zelo podobno
dogajanju v bivši Jugoslaviji. Na oblasti je zdaj
manjšinsko pleme Tutsijev.

rusnih zdravil, ki zavrejo napredovanje bolezni,
in preprečijo prenos virusa z matere na otroka.
Ta terapija mora biti doživljenjska, sicer gre bole
zen hitro naprej. Zdaj vse kaže, da bo ta pomoč
ukinjena, in če bo do tega prišlo, se bo dejansko
zgodil nekakšen tihi genocid.

Kakšne pripomočke in zdravila
uporabljate?
Zdravila, ki so dostopna na trgu, morajo biti
vsa pod kontrolo ministrstva za zdravstvo. Za
vse bolezni so določeni protokoli zdravljenja in
tega se je treba strogo držati. Ker imamo v na
ši bolnišnici zdravnike, ti opravljajo veliko ope
Kje delate zdaj, s kakšno patologijo se
racij, še zlasti veliko je carskih rezov. Bolnike s
srečujete, kakšen je vaš običajen dan?
težkimi poškodbami premestimo v prestolnico
Trenutno delam v mestu Nemba, kjer je večja
Kigali, kjer imajo več možnosti operativnega
katoliška bolnišnica s stoosemdesetimi postelja
zdravljenja. V zadnjih letih je oskrba z zdravili
mi, ki so jo leta 174 zgradili španski misijonarji.
in pripomočki zelo napredovala, ko sem prišla
Odgovorna sem za lekarno, nakupe pa še za raz
sem, pa je bilo vse še zelo primitivno. V časih
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Mno
gim pri tem priskoči
tudi zato, ker se čutijo lepo sprejeti.
mo na pomoč, saj sami ne morejo plačati. Nujno
Problematika AIDSa in odnos domači
je, da se v zdravstvu vzpostavi nek sistem, da
nov do te bolezni?
niso odvisni le od humanitarne pomoči, ker to
AIDS je res velik problem. Ruanda in Burundi sta
za njih tudi ni vzgojno. Vsak bolnik, ki pride v
med najbolj prizadetimi državami v Afriki. Po
bolnišnico mora s seboj imeti nekoga, ki bo po
mestih je že čez dvajset odstotkov okuženih, na
magal skrbeti zanj, saj prehrana v bolnišnicah
podeželju malo manj. Ljudje so dobro osvešče
ni organizirana. V naši bolnišnici jim dajemo
ni o bolezni, a se ne zavedajo njene resnosti. To
možnost kuhanja, preskrbimo jim tudi kakšen
je čisto v skladu z mentaliteto afriškega človeka,
enostaven in zdrav obrok.
ki živi le za ta trenutek in ne misli nič vnaprej.
Kakšna je mentaliteta afriškega člove
Včasih se zdi, da so kar veseli, če so okuženi,
ka?
Kakšne vrednote imajo? Vemo, da so
ker imajo potem določene prednosti pri huma
v
mno
gočem zelo na slabšem kot mi, so v
nitarni pomoči. Zlasti je hudo, ko zbolijo otroci.
kak
šni
stvari tudi na boljšem?
Zadnja leta so Američani preko humanitarne
Vsi,
ki
so
se srečali z Afriko in njenimi ljudmi, jih
pomoči uvedli redno razdeljevanje antiretrovi

je to zelo pritegnilo. Tudi sama pri njih vedno
znova občudujem veselje, zaupanje, ne delajo
si skrbi in problemov, kaj bo jutri. Nam se zdi to
nerazumljivo, a njih prav to osvobaja. Sposobni
so živeti v pomanjkanju in znajo sami čudovito
reševati razne probleme, da se tudi mi učimo od
njih. Po drugi strani pa naprimer mati, ko rodi
naslednjega otroka na starejšega kar pozabi,
preneha skrbeti zanj, četudi je še majhen.
Ste v vašem misijonu edina Slovenka?
Kako ohranjate stike z domovino in svojci?
Kako ste preživeli letošnji dopust?
V misijonu kjer delam sem edina slovenka, stik
z domovino ohranjam preko časopisov, ki jih
dobivam, občasno pa tudi po telefonu in elek
tronski pošti, ki jo imam na voljo zadnje me
sece. Dopust je minil. Lepa so bila srečanja z
znanci, s prijatelji in svojci. Tudi to mi daje moči
in poguma za vsakdanje delo, ki je velikokrat
zelo naporno.
Že 24 let se razdajate in skrbite za naj
bolj uboge na našem planetu. Če pogle
date nazaj, na prehojeno življenjsko pot,
gotovo čutite zadoščenje in zadovoljstvo z
opravljenim delom!
Res se je v štiriindvajsetih letih zvrstilo veliko
stvari. Tako živo so mi v spominu določeni do
godki, ljudje, bolniki, matere v porodnišnici. Res
je človeku v zadoščenje, če lahko pomaga. Kako
lepo je, ko bolnik ozdravi, čeprav je bilo stanje
brezupno; ko mati rodi, čeprav je bilo to prežeto
z velikim trpljenjem. Najlepše spomine imam
na tista leta, ko sem delala v porodnišnici. Ko
sem delala v dispanzerjih, ki so bili tudi po šest
deset kilometrov daleč od bolnice, smo zlasti
ponoči doživeli velike stiske, ker nismo mogli
iti na pot do bolnišnice. Pa se je ob zaupanju
in dobri volji največkrat dobro končalo. Čeprav
je bilo v ta leta vpletenega tudi veliko trpljenja,
ostaja v spominu le tisto, kar je bilo lepo, za kar
se splača iti naprej. S takim občutkom se spet
vračam v Ruando.
Srečno, s. Anka!
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RAVNANJE Z ZAPOSLENIMI
IN S SODELAVCI
JESENSKO SREČANJE
ČLANOV DRUŠTVA
EKONOMISTOV V
ZDRAVSTVU
Društvo ekonomistov v zdravstvu dvakrat letno organizira
srečanje članov in ostalih udeležencev. Tokratno jesensko
srečanje na temo Ravnanje z zaposlenimi in sodelavci je bilo
16. in 17. oktobra v Termah Laško. V ospredju so bile vsebine,
ki posegajo v zanimivo in aktualno področje, še posebej v času, ko se je začel uresničevati Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju, ki je vzbudil veliko zanimanja in polemike, pa tudi veliko nezadovoljstva tudi v zdravstveni dejavnosti. Predavali so
strokovnjaki, ki se s kadrovanjem, kakovostjo, medsebojnimi
odnosi, komuniciranjem, vodenjem… srečujejo vsakodnevno,
imajo izkušnje, prakso, so odprti za spremembe in se potrebe
po le-teh še kako močno zavedajo.
Teme predavateljev so se nanašale na
zadovoljstvo, zavzetost, raz voj zapo
slenih v bolnišnicah, na povezanost
in vpliv socialnega statusa na absen
tizem, kako obvladovati kadre, kako
spodbuditi zaposlene, da bodo svoje
delo opravili dobro, kako vplivati na
razpoloženje med zaposlenimi in kako
to omogoča in zagotavlja ustvarjanje
okolja, v katerem se bodo pacienti
in zaposleni dobro počutili in ustrez
no sodelovali pri procesu zdravljenja
in zasledovanju strategije podjetja.
Upravljanje s človeškimi viri omogoča
zaposlenim raz voj potencialov v kom
petence za vrhunske dosežke, za last
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no zadovoljstvo in uspeh organizacije.
Podrobneje bova predstavili le odmev
nejše teme, tiste, ki so se naju najbolj
dotaknile.
Doc. dr. Janez Mayer iz Univerze v Ma
riboru je predstavil Vpliv sodobnih ka
drovskih procesov na kakovost zdravs
tvenih zavodov. Ugotavlja, da slovenski
zdravstveni zavodi zaostajajo za gos
podarskimi družbami pri upravljanju s
človeškimi viri. Ključni vzrok za takšno
stanje naj bi bilo nepriznavanje pome
na sodobnih kadrovskih procesov za
kakovost posameznega zavoda. Leti
namreč uporabljajo bolj tradicionalne

metode, zaostajajo pa pri zahtevnej
ših, kot so karierni načr ti, načr ti nasled
stev, uporaba ocenjevalnih centrov in
podobno.
Peter Ilgo, univ.dipl.ekon. iz podjetja
PCON d.o.o. je v svojem prispevku  Ključ
ni dejavnik sprememb poslovne kulture
so zaposleni (od direktorja do vratarja)
nakazal na nujnost sprememb v poslo
vanju (prilagajanje novim modelom in
principom vodenja in upravljanja, ter
uvajanje leteh v dnevno poslovanje za
doseganje načr tovanih ciljev) vsake bol
nišnice. Te spremembe naj bi posledič
no vplivale na spremembo obnašanja
vseh zaposlenih, kar se bo odrazilo na
spreminjanju poslovne kulture bolnišni
ce. To je proces, ki se praviloma začenja
od znotraj in zahteva visoko profesiona
len in motiviran management tim, ki je
zmožen in voljan načr tovati in izpeljati
ključne potrebne spremembe. Tim, ki
je sposoben za sabo potegniti večino
zaposlenih.
Seznanili smo se s predstavitvijo dobrih
praks v gospodarstvu z možnostjo pre
nosa leteh v zdravstvo. Milko Grebenc
iz podjetja Danfoss Trata iz Ljubljane
nam je predstavil primer Univerzitet
ne bolnišnice Odense iz Danske, ki jo
je podjetje Danfoss popeljalo v »vitek
pristop«  vodenje preko inovativnosti
zaposlenih. Ta pristop postavlja zapo
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slene v ospredje, saj so njihove veščine in znanje ključne za
organizacijo. Ustvariti si je potrebno transparentne in jasne
cilje, kot so npr. ustvariti vrednost za pacienta, zmanjševanje
potrate, ustvariti pretok (manj procesov in zmanjševanje pre
točnih časov), ustvariti naraven in pristen skupni jezik preko
vseh različnih poklicev….in jih dosledno zasledovati.
O komunikaciji med zdravnikom in medicinsko sestro na eni
strani ter bolnikom na drugi strani in kako je ta povezava in
soodvisnost ključna in mnogokrat odločilna pri učinkovitosti
in uspešnosti zdravljenja nas je poučil prof. dr. Janko Kersnik,
dr. med. iz Osnovnega zdravja Gorenjske. Trdi, da je ustrezna
komunikacija med posamezniki v delovni skupini nujni pogoj
za kakovostno delo. Motnje v komunikaciji v zdravstveni orga
nizaciji lahko pripeljejo do resnih zapletov pri zdravljenju. V
prihodnje naj bi se vodstvo več posvečalo soodločanju vseh
profilov, saj so naloge v timu bolj odvisne od neposrednega
sodelavca v oddelku, kot od predstavnikov istega profila v
drugih oddelkih. Vodstvo organizacije mora zato poskrbeti za
okolje, kjer bodo odnosi in komunikacijski tokovi med profili
taki, da bo odločanje uravnoteženo in komunikacija z bolni
ki enovita in nemotena. Le tako okolje zagotavlja bolnikom
varnost in celovite informacije.
Zanimiv pogled na situacijo v zdravstvu je podal tudi doc. dr.
Branko Lobnikar, univ.dipl.soc. iz Splošne bolnišnice Celje in
izpostavil osebno zavzetost kot cilj razvoja zaposlenih v bolni

šnici. Analiziral je dejavnike s področja kadrovske dejavnosti,
ki v zdravstvenem sistemu pomembno vplivajo na njegovo
uspešnost in učinkovitost. Izhaja iz štirih ciljev kadrovske
dejavnosti v sodobni organizaciji: zagotavljanje fleksibilne
organizacijske strukture, usmerjenosti h kakovosti storitev,
strateške integriranosti kadrovske dejavnosti z drugimi ključ
nimi procesi v organizaciji in visoki osebne zavzetosti vseh
zaposlenih. Slednji so ključni, saj je od njih odvisno, ali se
bodo želje, zapisane v strateških dokumentih uresničile.
Sodobni pristopi upravljanja zdravstvenih organizacij teme
ljijo na razvoju kompetenc zaposlenih, ki jih Lobnikar razu
me kot kombinacijo znanj, veščin in pripravljenosti za dobro
delo spremljajočih se delovnih situacij. Osebna zavzetost kot
cilj kadrovske dejavnosti v organizaciji naslavlja predvsem
pripravljenost zaposlenih da znanje in veščine, ki jih imajo,
dejansko uporabijo pri svojem delu. Od zaposlenih njihovi
vodje ne morejo pričakovati, da bodo zgolj z ukazovanjem ali
njihovo razporeditvijo zagotovili kakovostno delo. Za osebno
zavzetost kot rezultat se od vodij pričakuje odnosno delo,
kjer morajo upoštevati dejavnike zadovoljstva pri delu, vključ
no z delovnimi pogoji, možnostjo soodločanja o načinu in
razporedu dela do primernega komuniciranja. Meni, da se
je pomen komuniciranja in odnosnega dela dobro pokazal
pri prevedbi plačnega sistema, kjer zgolj dejstvo, da so za
posleni dobili višje plače, ni vplivalo na osebno zavzetost,
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včasih je (tudi zaradi primerjave z
referenčnimi osebami znotraj in iz
ven zdravstvene organizacije) imela
prevedba celo obratni učinek: zaradi
občutka nepravičnosti so zaposleni
delali celo manj zavzeto.
Kot zadnje dejanje na našem sreča
nju je bila na programu tema Uva
janje novega plačnega sistema v
zdravstvu – rezultati in posledice.
Pričakovali smo predstavnike Mini
strstva za javno upravo, Ministrstva
za zdravje, Združenja zdravstvenih
zavodov Slovenije in ZZZS-ja in pa
burno razpravo. Vendar predstavni
ka Virantovega ministrstva ni bilo,
zato tudi sam zaključni del ni prine
sel pričakovanih pojasnil in odgovo
rov na številna pereča vprašanja.
Pri upravljanju s človeškimi viri lah
ko uporabljamo celo vrsto pristopov
in modelov, ki nam olajšajo delo in
postavljajo smernice pri izvajanju
aktivnosti in pripravi ukrepov za
spremembe. Noben pristop ali mo
del pa ne bo prinesel pričakovanih
rezultatov, če se ne bomo potrebe
po nujnosti sprememb zavedali in
si jih želeli. Tudi v primeru, ko ima
podjetje zaposlene, ki imajo potreb
no znanje, sposobnosti in motivacijo
za delo, nepravilno vodenje na vseh
nivojih ter kadrovska politika lahko
povzroči, da podjetje ne deluje tako,
kot bi moralo oz. bi lahko. To se zgo
di v primeru, ko se energija porablja
za prevlado položajev, »metanje po
len pod noge«, zatiranje in podce
njevanje zaposlenih itd., namesto,
da bi bila usmerjena k izboljševanju
odnosov in skupnemu cilju podjet
ja. Brez pravega posluha za indivi
dualne potrebe in probleme, skrb
za kakovostne informacije vse do
najnižjega nivoja, možnosti strokov
nega izpopolnjevanja, vključevanja
delavcev v soodločanje, ne moremo
pričakovati uspeha.
Možnosti in priložnosti je v tudi naši
organizaciji veliko. Zdaj je na nas, da
slednje najbolje izkoristimo.
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10. DAN DAROVANJA IN
Zdravka Žižić

Na iniciativo Sveta Evrope, je Slovenija oz. Ljubljana,18. oktobra,
gostila že 10. evropski dan darovanja in zdravljenja s presaditvijo.
Namen takih prireditev, ki vsako leto poteka v eni izmed članic EU,
je opozoriti politiko vlade, da uresničujejo zahtevane etične, eko
nomske, medicinske in druge standarde, ter informirati in ozavesti
ti javnost o pomenu darovanja organov za zdravljenje.
Slovenija spoštuje visoka etična merila in
standarde kar zadeva darovanje in presaja
nje organov in vse pravne podlage, ki so za
to potrebne. Vedno je potrebno sodelovanje
strokovnjakov z več področij, vključevanje
civilne družbe in posameznikov, ki jim je bilo
na ta način življenje podarjeno. Pomembno
je, da vsi skupaj s pravilno medijsko podpo
ro naredimo vse za pravilno razumevanje te
oblike reševanja človeških življenj.

Na sprejemu v mestni hiši pri županu
Jankoviču
Program je pripravil Zavod RS za presadi
tve organov in tkiv Slovenija Transplant,
ki ga vodi prim. Danica Avsec Letonja, dr.
med., v sodelovanju s Evrotransplantom
in ob veliki podpori organizacij bolnikov
Slovenija Transplanta in Zvezo društev led
vičnih bolnikov Slovenije.
Častni pokrovitelj prireditve je bil predsed
nik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk,
ki je na slovesni akademiji dejal, da pre
saditev organov spremlja veliko etičnih,
verskih in drugih dilem in da so odločitve
vedno izredno težke tako za družine daro
valca kot za prejemnika. Poudaril je da so
take odločitve sposobni le tisti, ki tudi v
vsakodnevnem življenju izkazujejo človeč
nost in plemenitost.

Slovenija je po uspešnosti in številu trans
plantacij v primerjavi s prejšnjimi leti do
segla napredek, v primerjavi z Evropo pa
je nekje v povprečju. Zato je v svojem na
govoru prim. Avsec Letonja dodala, da je
potrebno v Sloveniji spremeniti zakonoda
jo, saj bi tudi tako lahko povečali število
potencialnih darovalcev. Slovenski bolniki,
ki čakajo na presaditev organa in tkiv, zato
upajo, da se za njih pišejo boljši časi.

Letos so v Sloveniji
presadili 40 ledvic,
7 src in 18 jeter,
vendar je bolnikov,
ki čakajo na nov
organ približno
trikrat več. Leta 2007
je bilo presaditev
kar za polovico
manj kot letos.
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ZDRAVLJENJA S PRESADITVIJO
...na
sprejemu
pri županu s
predstavni
cami iz
Madžarske
in Hrvaške

Bolnika iz
Švice in
Portugalske
V Sloveniji najdlje opravljajo presaditve
ledvic (od leta 1970), srce so prvič presa
dili leta 1990, ko so enemu bolniku presa
dili tudi trebušno slinavko, jetra so prvič v
Sloveniji presadili leta 1995, pljuča pa leta
2003, navajajo v Sloveniji transplant. Do
30. avgusta letos so v Sloveniji presadili
751 ledvic, srce so presadili 73 bolnikom,
jetra pa 116.
Trenutno bolnike, ki potrebujejo presadi
tev pljuč, pošiljajo na Dunaj; otroke, ki po
trebujejo presaditev jeter pa v italijanski
Bergamo.

Na slavnostni akademiji
smo prisotni poslušali pri
povedovanja in sporočila
štirihbolnikovspresajeni
mi organi (med njimi tudi
Tonija Gapšeriča), ki se
danes veselijo, tako kot
mnogi drugi, novega živ
ljenja. Pripovedovalcem
se je osebno zahvalil sam
predsednik države.
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Od tkiv v Sloveniji presajajo krvotvorne matič
ne celice, roženico, kosti in kožo. V transplan
tacijskem centru Hematološke klinike UKC
Ljubljana so do konca avgusta letos opravili
328 avtolognih presaditev krvotvornih matič
nih celic, 69 sorodnih presaditev krvotvornih
matičnih celic in 45 nesorodnih presaditev kr
votvornih matičnih celic. V UKC Maribor pa so
od leta 2005 do 23. septembra letos presadili
roženico 229 bolnikom.
Slovenija transplant, ki skrbi za transplanta
cijsko dejavnost v Sloveniji, je vključena je v
mrežo Eurotransplant, kjer poleg Slovenije so
delujejo tudi Nemčija, Avstrija, Hrvaška, Belgi
ja, Nizozemska in Luksemburg.

TEK ZA ŽIVLJENJE IN RADOST
Spremljajoči program obeleževanja 10. dneva darovanja pa je bil tudi »tek za
življenje in radost«, ki je potekal v parku Tivoli. Teka so se so se udeležili mnogi
bolniki, člani njihovih družin, prijatelji in znanci, vsi tisti, ki imajo radi zdrav način
življenja. Veseli smo bili, ker so se nam na teku oz. hoji pridružili župan MO Ljublja
ne, g. Zoran Jankovič, znani športnik in svetovni popotnik Miran Stanovnik, mnogi
zdravniki, zdravstveno osebje in drugi prebivalci s širšega področja Slovenije.
Udeleženci smo imeli na izbiro krajšo, 2 km pot ali daljšo nekaj več kot 8 km.
Slovenija transplant je športnikom bolnikom s presajenimi organi, ki so v zad
njih letih osvojili največ medalj na Evropskih in Svetovnih igrah podelili posebna
priznanja. Med njimi sva bila tudi dva predstavnika Društva ledvičnih bolnikov
Dolenjske, Joško Šimic in moja malenkost, Zdravka Žižić.

V Sloveniji trenutno 131 bolnikov čaka na pre
saditev ledvic, 30 na presaditev srca, 12 pa na
presaditev jeter.
V povprečju v Sloveniji letno pridobijo 14 da
rovanih organov na milijon prebivalcev. Za pri
merjavo: v Španiji, ki so daleč najuspešnejši na
tem področju, je statistika 30 do 35 darovalcev
na milijon, v Avstriji, ki si jo Slovenija jemlje za
zgled na tem področju, pa 20 do 25 darovalcev
na milijon prebivalcev letno.
(Vir: Slovenija Tranasplant in Dnevnik 18. 10.
2008)

Prireditvi je podprla tudi Katoliška Cerkev, zato je v soboto, 18.
oktobra 2008, ob 18.30 v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja pote
kala sv. maša, ki jo bo ob tej priložnosti daroval bolniški župnik
msgr. Miro Šlibar.
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fenomen
Občudujem male tehnične rešitve, ki olajšajo od
piranje izdelkov. Kapo dol pred tistim, ki je razvil
odpiralo »easy peal« na ribjih konzervah in narod
odrešil iskanja tistega smešnega nožka, ki se je ved
no izgubil v predalu, ter umetelnega zapikovanja v
pločevino ravno pod pravšnjim kotom s simultanim
obračanjem konzerve v upanju, da bo rez dovolj
vzoren, da bo šlo ven vsaj pol cele sardele … Res
posrečen izum. Nikakor, ampak NIKAKOR, pa v to
kategorijo ne spadajo perforacije in rdeč trakec.

FENOMEN
ENOSTAVNEGA
ODPIRANJA

njo brisala živčna granata.
Neposredno za razburljivo
nacefranim delom, ki povi
seva proti tlom, je seveda
perforacija. Verjetno služi
orientaciji, kako velik kos
si je priporočljivo odtrgati,
čeprav nadaljnje tehnične
izvedbe v tej smeri ne
podpira. A to še ni najhu
Piše Tina Cigler
je – vendarle gre zgolj za
tanek in obvladljiv papir.
Perforacija je tista prisrčno naluknjana črta Naporno postane pri trših materialih, re
na številnih izdelkih, ki človeka navdaja z cimo kartonih. Zadnjič sem se spopadla
občutkom, da bo v eni potezi in brez preti s povsem običajno škatlico tamponov.
ranega napora oddvojil del nečesa od nje Luknjičast vzorec, ki se je bohotil čez ves
gove osnove. V Slovarju tujk je pod sloven njen sprednji del, je nakazoval, da se stvar
skim pojasnilom »preluknjanje, luknjičanje« odpira tako, da uporabnica del nad perfora
za boljšo predstavo naveden celo primer: cijo pritisne proti notranjosti oz. ga »udre«.
»preluknjanje vstopnic, da se laže odtrga ku Prvi poskus se je izjalovil, ker sem v dobri
pon«. Zabavno, da so omenili prav vstopni veri, da ni treba hoditi v fitnes, da bi odprl
ce. V vsej moji karieri obiskovanja prireditev tampone, očitno pritisnila prenežno. Dru
mi je biljeter enkrat samkrat vrnil vstopni gi poskus se je končal z zmečkanim in še
co, ki je bila odtrgana na mestu perforacije. vedno nepredrtim sprednjim delom. Ker
Dolgo sem bila prepričana, da so biljeterji me je počasi minevalo potrpljenje, sem
pač šlampasta bitja. Ob obisku našega »5 ki škatlo poskusila odpreti na staromoden
nodvoran« recimo zatrgajo vstopnico tako način – kot se pač odpira škatle. Glede
grdo, da je komaj ostane dovolj za zavijanje na to, kako jasno označena je perforacija,
prežvečenega žvečilnega. Sčasoma pa sem proizvajalec takšne poteze očitno ni želel,
dognala, da je z biljeterji vse v redu, le da kajti vsi robovi so bili kakovostno zlepljeni
je pač perforacija zgolj ideja, ki si je iskreno skupaj. V tretjem poskusu se je škatlica le
iskreno želela biti dobra (kot recimo Dam odprla … Dobre stare škarje.
jan Murko), a žal zgolj plemenito poslanstvo
Čeravno se sliši neverjetno, pa ob neučinko
ni zadoščalo za funkcionalnost. Kljub temu
vitih perforacijah obstaja še bolj neupora
smo na perforacije še kar obsojeni (kot tudi
ben način odpiranja stvari. Rdeč trakec.
na Damjana Murka).
Ponavadi tiči v prozorni foliji, v katero
Edini izdelek, na katerem perforacije kolikor je zavit izdelek, poznate pa ga z raznih
toliko delujejo, je straniščni papir. Zatakne piškotov, CD-jev in podobno. Ponavadi se
pa se že pol metra stran, pri papirnatih bri sploh nikjer ne »začne«, in če se že začne,
sačah za roke. V stranišču našega kolektiva potem zelo redko služi svojemu namenu
je rola nameščena na držalo ob umivalniku, – elegantno sleči folijo z izdelka. To smo do
njen izgled pa je kronično tak, kot bi se va dobra izkusili zadnjič, ko je celi ekipi sredi

zahtevnega dela pod časovnim pritiskom
»padel cuker«. Nekdo je v bližnjo trgovino
skočil po napolitanke in zagrabil največji
možni kvadrast paket – s prozorno folijo
ovite štiri sicer ločene skladovnice. Vsaka
skladovnica je bila zapakirana v svojo pro
zorno folijo – in obdana z rdečim trakcem.
Z vrhnjim ovojem ni bilo težav, kakopak,
saj trakca ni imela. Potem pa se je začel
boj z notranjimi. Zgrabila sem prvi paket
in poskušala najti začetek trakca – najprej z
očmi, in ker ni dalo rezultata, še z nohti. Po
tretjem neuspešnem obhodu, mi je sodela
vec vzvišeno izpulil paket iz rok. Bo on. In
je figo. Trakec je bil še vedno tam. V igro se
je spustila sodelavka, ki je do tedaj samo
tiho opazovala. »Pa bosta že odprla ene
napolitanke, ali naj grem po čokolado?«, je
rekla zajedljivo in zgrabila paket. »Pusti tra
kec, če ne gre,« je navrgla in se lotila folije
neposredno. Z nohtom je lovila zavihke na
vrhu, a so bili zelo dobro zlepljeni. Posku
sila je še z zobmi, sklenila, da je tak najbrž
le ta paket, in planila na naslednjega. Da
ne bi strmeli v zrak smo preostali sodelavci
vzeli vsak svojega. Nekaj minut je bilo čisto
tiho … vsa pisarna je zavzeto krpala, grizla,
praskala, cufala … Naposled se je v tišino
zarezal zmagoslavni krik. Nekomu uspelo
natrgati folijo! Kasneje se je izkazalo, da je
to šele začetek procesa, kajti beštije se ni
dalo spraviti dol drugače kot po koščkih.
In ko smo utrgali še zadnjo plahto, je na
napolitankah ostal le še … rdeč trakec.
Zgodba je poučna predvsem za tiste izu
mitelje, ki si že leta prizadevajo iznajti ma
terial, ki bi zdržal velike napore in se ne
bi vdal ob najmanjši nesreči. Letališki dela
vec Mujo je imel prav, ko je znanstvenikom
predlagal, kako narediti krila, ki se ne bodo
prelomila: »Naluknjajte krilo po vsej širini.
Na perforaciji se nikoli nič ne pretrga.«
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OBISK BOLNIŠNICE
USMILJENIH BRATOV V

sv. Vidu pri Celovcu

(KRANKENHAUS DER BARMHERZIGEN
BRUDER, ST. VEIT/GLAN)
Zlata Rebolj, pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege
Dopoldan, konec septembra smo se zbrali
pred bolnišnico in se odpravili na pot. V bol
nišnici usmiljenih bratov so nas pričakovali
ob 13. uri. V delegaciji, ki se je odpravila na
obisk k sosedom, smo bili zastopniki raz
ličnih področij. Na obisk bolnišnice smo
se skrbno pripravili. Namen obiska je bil
seznaniti se s procesom beleženja porabe
na bolnika, kar že nekaj časa uporabljajo v
tej bolnišnici. Seveda smo si želeli ogledati
čim več in si ustvariti celosten pogled na
delovanje bolnišnice in jo primerjati z delo
vanjem naše bolnišnice. Gospa direktorica,
ki je bila vodja poti in voznik nas je pripelja
la skoraj do vrat bolnišnice. Parkirali smo v
bližini bolnišnice in se peš odpravili po pre
lepo urejenem mestecu. V bolnišnici nas
je pričakala gospa Barbara Horvat, glavna
medicinska sestra operacijskega bloka,
Slovenka, ki že 6 let službuje v bolnišnici
usmiljenih bratov. Pozdravila nas je tudi di
rektorica za zdravstveno nego gospa Crista
Santner. Vse pomembne podatke o delova
nju bolnišnice sta nam posredovali, pomoč
nica direktorice za ZN in medicinska sestra
za kakovost. Vse o informacijskem sistemu
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v bolnišnici nam je predstavil informatik
Gerhard Schrittesser. Za dobrodošlico so
nas tudi malo pogostili.
Bolnišnica je v lasti reda usmiljenih bratov.
Ustanovitelj reda usmiljenih bratov je bil
Johanes von Gott, ki se je rodil v Španiji
leta 145 in je živel do leta 1550. Bolnišnica
je bila ustanovljena leta 1876. Red ima v
Avstriji še devet bolnišnic, ki so med seboj
povezane tudi z informacijsko mrežo, skup
no pa imajo tudi del nabave materiala. Bol
nišnica ima podeljeno državno koncesijo,
kar pomeni, da je način plačevanja stori
tev enak kot za javne bolnišnice. Sistem
plačevanja je primerljiv z našim sistemom
plačevanja. Bolnišnica ima 4 postelj in
pet oddelkov s spremljajočimi enotami.
Pokriva področje kirurgije (abdominalno,
travmatologijo, ortopedijo, onkologijo),
interne, porodništvo z ginekologijo in pa
liativno oskrbo. S svojim delovanjem pokri
vajo tudi urgentno službo. Na leto opravijo
3854 operacij, od tega 1884 abdominalnih
operacij, 55 travmatoloških in ortoped
skih operacij, 107 ginekoloških operacij,

obiskali smo
nekaj uroloških in otorinolaringoloških
operacij. Vse te operacije opravijo v štirih
operacijskih sobah kjer delajo od 8 ure do
17 ure. Program operacij imajo razpisan
po dejavnostih, dnevu in uri. Upoštevajo
pa tudi število mrež, ki jih po
trebujejo za operacije in čas
za sterilizacijo. Če se zaradi
urgentne operacije prekine
redni program, podaljšajo
delo, dokler ne opravijo vse
ga planiranega dela. 0% bol
nikov je sprejetih v bolnišnico
dan pred operacijo. Sprejeme
razporedijo preko celega dne.
Na leto imajo približno 15 000
hospitalizacij.
Redno zaposlenih je v bolnišni
ci 350, od tega 50 zdravnikov, 18 medi
cinskih sester in 4 bolničarjev. Polovica
zaposlenih ima 50% ali 75% delovni čas.
Zaposleni delajo v izmenskem delu po 8 ali
1 ur. Delavnik se prične ob pol sedmih zju
traj in konča ob pol šestih zvečer. Medicin
ske sestre svoje delo opravljajo po
vseh oddelkih in so usposobljene
tako, da lahko nemoteno delajo na
interni kot na kirurgiji. Odvzeme krvi
za preiskave in vstavljanje iv. kanil
bolnikom na oddelku opravijo zdrav
niki, medicinske sestre pa opravljajo
zdravstveno nego po standardih. Me
dicinske sestre imajo triletno srednjo
šolo z, ali brez mature. Medicinske se
stre, ki opravljajo delo glavne medi
cinske sestre, opravijo po triletni šoli
z maturo še dvio letno izobraževanje
na visoki šoli na Dunaju. Vodenje od
delkov oziroma bolnišnice je razdeljeno na
dva dela: na medicinski del in na zdravs
tveno nego. Medicinski del vodi zdravnik,
zdravstveno nego pa medicinska sestra.
Seveda dobro sodelujejo, ker je le na tak
način mogoče zagotoviti dobro delovanje
bolnišnice in hitro okrevanje bolnikov in
zadovoljne bolnike.
Dejavnost kuhinje, čiščenja in pralnice
opravljajo zunanji servisi. Zunanje sode
lavce imajo za ta dela že trideset let in so
z njihovim delom zadovoljni.
Še nekaj besed o informacijskem sistemu
zaradi katerega smo se odpravili na obisk.
Programska oprema je skupna za vse bol
nišnice usmiljenih bratov. Bolnišnica v St.
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obiskali smo
pisana terapija dana ob pravem času. Če je pacient dobil zdravila
ob pravem času je polje obarvano zeleno, če je dobil zdravila v
še dopustnem času se polje obarva rumeno, če pa pacient dobi
zdravilo ob nepravem času se polje obarva rdeče. Zato, da delo z
pacienti poteka nemoteno, in da imajo medicinske sestre možnost
sprotnega vnosa podatkov imajo na razpolago zadostno število
prenosnikov. Prijava v sistem je vezana na posameznika in ga
opravijo preko prstnega odtisa. Vsaka prijava v sistem, dodajanje
podatkov ali samo vpogled se beležijo in jih je možno izslediti za
vsakega posameznika.
Ob koncu obiska smo si ogledali ginekološko porodniški odde
lek, ki je bil pred kratkim obnovljen in ambulantni del bolnišni
ce. Porodniški oddelek, kakor tudi porodne sobe je opremljen

Veitu je povezana z bolnišnico v Celovcu. Za programsko opremo
in strojno opremo skrbijo štirje računalničarji, dva v Celovcu in dva
v St. Veitu. Med seboj se pokrivajo in nadomeščajo. Informatiki
sodelujejo pri razvoju programskih rešitev. Uporabnikom informa
cijski sistem omogoča:
shranjevanje in upora
bo slikovnih podatkov
(UZ, endoskopije, RTG
slike), prepoznavanje
govora in sistem nare
ka, ki je vezan na bolni
ka, elektronski tempe
raturni list in aparature
za spremljanje vitalnih
funkcij bolnika so veza
ne na računalnik (EKG).
V bolnišnici St. Veit si
prizadevajo, da bi vso
bolnikovo, medicinsko
in negovalno dokumen
tacijo imeli v elektron
ski obliki. To jim je v celoti uspelo na ginekološko porodniškem
oddelku, kjer smo tudi prisostvovali predaji službe medicinskih
sester. Bolnikov temperaturni list so imele projiciran na platno v
sestrskem prostoru in so za vsakega pacienta posebej pregledale
posebnosti. Kot zanimivost naj omenim kako se vidi ali je bila pred
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kulturne drobtinice
tako, da skoraj ne moreš verjeti, da je to bolnišnica. Postelje so
široke, posteljnina pisanih barv, na oknih zavese, pohištvo obi
čajno, ličen kotiček za pripravo čaja in napitkov. Povsod vlada
red in čistoča, kakor tudi mir in ljubeznivost. V ambulantnem
delu smo opazili nekaj prijaznih rešitev za obveščanje bolnikov
in za zagotavljanje zasebnosti.

PL(J)AČ(K)A

Vsega kar smo videli se ne da popisati, sem vam pa poskušala vsaj
malo opisati bolnišnico katere gosti smo bili. Čas obiska smo moč
no raztegnili in smo se poslovili šele ob sedmih zvečer. Po vsem
videnem smo polni vtisov klepetali in si izmenjavali mnenja na
poti domov. Vsi smo menili, da ne zaostajamo za našimi sosedi
in, da smo lahko ponosni na »svojo« bolnišnico.

Matej Kocjančič

Tete s sindikalnega generalštaba se naen
krat niso več pojavljale v medijih, zdravni
ki, ki so že zdavnaj izsilili tisto, česar mi ne
bomo znali nikoli, so obujali spomine na
poletna križarjenja, se navduševali nad zu
najzemeljskimi sposobnostmi broda Mar
jan, ki po hrvaškem Adriatiku rešuje slo
venske državljane gotove smrti, in čakali
s špehom namazane denarce, ki jim bodo
kapnili v žep, ko bo Zofija potegnila prišto
felj in med krvi željne razpisala dodatni
operativni program, pri katerem se denar
deli po formuli, po kateri odstotek zaslu
ženega denarja pada sorazmerno z rastjo
časa, ki ga delavec preživi pri pacientu.
Pomlad se je ravno dobro razbohotila, ko je naš predragi
sindikat, kot prvi v občestvu sindikatov javnega sektorja,
objavil, da je neizmerno zadovoljen z izidom pogajanj o
novem plačnem sistemu, in predstavnice sindikata so jele
sončiti zobe skupaj z ministrom Gregorjem in ministrico
Zofijo na silno obiskani tiskovni konferenci. Šlo naj bi za
enega večjih uspehov Janezove vlade in našega najljubšega
sindikata v zgodovini slovenstva. Dolga leta zapostavljene,
neprespane, zatirane in mobbingirane sestre so se končno
izpogajale, da jim bo rodna zemlja slovenska pod Janezo
vim poveljstvom dokončno prinesla status, kakršnega si
zaslužijo. Ko sem, na meni ljubi frekvenci, slišal omenjeno
novico, sem z obritim jezikom povedal kar nekaj krepkih
južnoslovanskih kletvic s suhokrajinskim naglasom. Pravi
pogajalec ne more in ne sme nikoli priznati, da je z izple
nom zadovoljen ali, bognedaj, da je celo dobil več, kot je
pričakoval, kaj šele, da bi se grebel, da pogodbo podpiše
prvi med mnogimi in to potem še javno razglaša. Kaj je k ta
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kemu ravnanju vodilo našo pogajalsko
skupino, mi ostaja skrivnost.
Bil je večer in bilo je jutro – plačilni
dan. Ljudje so gledali v tla in preklinja
li svojo usodo. Avgustovska plača je
bila, skupaj s poračunom, simulacija
plače, kakršno naj bi javni uslužbenci
v zdravstveni negi prejeli leta 2010 po
končanem prehodnem obdobju. Name
sto obljubljenih bajnih denarcev smo
dobili v podpis konfuzno odločbo o
razporeditvi v plačni razred in hiperkonfuzno plačilno listo, s katere si pri
najboljši volji uspel razbrati zgolj to, da
so te, z Gregorjem na čelu, nategnili.
Ko so se nam smejali s TV ekranov, so
namreč pozabili spregovoriti o tem, da
so se bili ob dvigu osnovne plače uspeli
izpogajati tudi za znižanje vseh dodat
kov, kar v končni fazi pomeni minoren
dvig plač, komaj vreden omembe, kaj
šele pompoznosti, s katero je bila refor
ma predstavljena. Tete s sindikalnega
generalštaba se naenkrat niso več po
javljale v medijih, zdravniki, ki so že
zdavnaj izsilili tisto, česar mi ne bomo
znali nikoli, so obujali spomine na po
letna križarjenja, se navduševali nad
zunajzemeljskimi sposobnostmi broda
Marjan, ki po hrvaškem Adriatiku rešu
je slovenske državljane gotove smrti,
in čakali s špehom namazane denarce,
ki jim bodo kapnili v žep, ko bo Zofija
potegnila prištofelj in med krvi željne
razpisala dodatni operativni program,
pri katerem se denar deli po formuli,
po kateri odstotek zasluženega denarja
pada sorazmerno z rastjo časa, ki ga de
lavec preživi pri pacientu. Tudi kolegice
s šesto in sedmo stopnjo izobrazbe so
bile sumljivo tiho, le raja plebejska, ki
ji je minister Gregor obljubil največje
povišanje je, kot že tolikokrat doslej, os
tala nasamarjena. Da bi kdo slučajno ne
mislil, da je mizerija, ki jo je dobil naka
zano septembra, v resnici njegova pla
ča, so vodilni poskrbeli za to tako, da so
že oktobra del ničesar vzeli nazaj k sebi,
s kakšnim posebnim pojasnilom pa se
niso prav trudili. Za nameček smo bili
konec oktobra deležni še posebnega
aneksa, ki ga nihče izmed prejemnikov
ni bil sposoben razvozlati, in katerega
pomen je še njega avtorica začela razla
gati z besedami »Kolikor jaz razumem,
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je to...«. Mogoče so bili pozabili, da polo
vica špitala ni podpisala niti nove pogod
be zaradi enormne količine (ne)namernih
napačnih razporeditev v plačne razrede
in, kot kaže, jim je iz spomina zbezljalo
tudi to, da še niso razrešili pritožb, ki so
priromale s strani nezadovoljnih. Nam je
pa bil obelodanjen podatek, da bo zaradi
novega plačnega sistema špital posloval
negativno. Nenadkriljivo. Dokler so se že
prej enormne plače poviševale za 40%, in
ko smo v neki fazi izplačali četrto najvišjo
plačo v javnem sektorju, smo poslovali s
pozitivno ničlo. Zdaj pa bi me radi prepri
čali, da bo prgišče evropejčkov, ki so jih
namenili našim malenkostim, povzročilo
negativno poslovanje špitala, luknjo v dr
žavnem proračunu, inflacijo, ki jo do sedaj
nismo poznali, in celo zmanjšanje dobička
zdravstvene zavarovalnice, kar bo nujno
pripeljalo do krčenja pravic pacientov in

sestre ljubljanskega kliničnega centra,
zadeva pa praktično vse, ki smo vpeti v
zdravstveno nego. To je neobstoj oziro
ma prikrivanje razmejitve del in nalog
v zdravstveni negi. Ko se pogajamo o
načinu plačila, se strogo delimo na naše
in njihove, ko pa je treba razliko v plači
upravičiti na delovišču, stvari niso več
tako kristalno jasne. To, da nekdo oprav
lja delo, za katerega ni usposobljen, je
gotovo protizakonito in kaznivo, pa
tudi če ga opravlja nazarensko dobro.
Ko pa to nek uradni organ, v tem prime
ru ministrstvo, dovoli, in celo nagradi
z dvigom plačnega razreda, nastane
kaos, ki enake postavlja v neenak polo
žaj. Vsak naj opravlja delo, za katerega
je usposobljen in naj bo zanj tudi po
šteno plačan. Vsaka drugačna rešitev je
zgolj metanje peska v oči in odnašanje
riti lenuhom na vseh nivojih.

bo kulminiralo do te mere, da niti Viliju
ne bodo več plačali presaditve las izpod
pazduhe na glavno letališče.

Zadnji dogodki so vnesli nemir v najbolj
občutljive sfere zdravstvene nege, kjer
nezadovoljstvo iz dneva v dan narašča.
Od novega plačnega sistema smo dobi
li drobtinice, kljub temu, da nam je bil
obljubljen kos mastne krače. Morda pa
je vendarle prišel čas, da si sami izbori
mo svoje pravice. Ako si populizem in
grožnje smejo privoščiti tisti, ki sodijo
v višjo sfero naše dejavnosti, potem si
kaj takega lahko brez slabe vesti privoš
čimo tudi mi, mentalni ruralci.

Ponosen sem nase. Nisem prepričan, se
mi pa zdi, da sem jaz osebno, skupaj s
svojimi kolegicami, povzročil recesijo na
svetovnih finančnih trgih, in da je banka
Lehman brothers propadla prav zaradi
špitavskih plač.
Ob vsem pompu okoli plačne reforme pa
je na dan privrela še ena problematika,
ki so jo izpostavile srednje medicinske
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K POLETJU SODIJO TUDI
TABORNIKI

Toni Gašperič
Taborniški odred Dva krokarja je vodil
učitelj Kambič. Sobo smo imeli v gradu,
približno tam, kjer je danes stranišče za
vse tiste, ki obiskujejo poletne kulturne
prireditve ali se pridejo okrepčat v Graj
sko klet, kjer so na voljo Šturmova vina.
Za učenje zahtevnih taborniških vozlov
smo porabili kar nekaj časa, a če jih nisi
obvladal, se niso smel udeleževati niti
drugih aktivnosti. Na primer orientacij
skih pohodov ali nočnih vaj. Med očeto
vo par tizansko kramo sem našel vojaški
kompas, kar mi je dvignilo ugled, saj je
škatlica pomenila majhno bogastvo. Ko
smo zalezovali skupino, ki je odšla na pot
nekaj minut pred nami in nas z znaki, zari
sanimi s palico v zemljo ali napisanimi na
listke in skritimi v duplih dreves usmerja
la, nam je prišel kompas vražje prav, da
smo jih hitreje odkrili in si tako pridobili
točke. Cel teden sem moral doma prositi
starše, da so mi dovolili udeležiti se noč
nih vaj. To je bilo doživetje, saj je pri nas
doma veljalo nenapisano pravilo, da smo
morali biti v hiši, ko je na cerkvenem zvo
niku odbila zdravamarija. Se pravi, da smo
hodili poleti spat s kokošmi, ko se zunaj še
ni niti dobro zmračilo. Izjem ni bilo: pod
krovom je moral biti tako najstarejši Ivan
kot najmlajši Branko, kar je imel Ivan za ne
kaj nepravičnega in krutega. A se je moral
prilagoditi, sicer bi zapela v očetovih ro

kah kneftra…Nočne vaje pa: trdna tema.
Baterija. Navodila je bilo treba brati tako,
da niso tekmovalci iz druge skupine videli
svetlobe, ko smo uporabili svetilko. Objeli
smo se okoli vratu, se vrgli na tla, da je na
stala oblika senene kope, in šele nato priž
gali baterijsko luč. Paziti je bilo treba tudi
na vsak šum, ki bi lahko nasprotniku izdal,
kje smo. Skoraj dihati si nismo upali. Bilo
je vznemirljivo, razburljivo, napeto, čudo
vito. Trudili smo se do skrajnosti, da bi nas
tovariš Kambič pohvalil, da bi si pridobili
njegovo zaupanje, saj smo živeli v času,
ko je bilo veliko več grobosti, nerazumeva
nja, kričanja, pijanosti in nepozornosti do
nas otrok kot topline, lepih besed, boža
nja. Pa smo se vsega tega še kako želeli in
ob vsaki lepi besedi je zadrhtela otroška
duša in dobroto vpila kot zemlja vodo po
dolgi suši…Taboriti za deset dni ob Kolpi
pa nisem smel. Mama se je izgovarjala,
da je nevarno, da lahko naraste voda, da
so avgusta noči hladne, a vem, da so bili
razlogi povsem drugi. Ni imela denarja, ki
ga je bilo treba prispevati za hrano, nisem
imel trenirke, v kateri bi lahko spal, nisem
imel ničesar, kar je pisalo, da moramo vze
ti s seboj pod stare šotore z lesenimi pali
cami, v katere je teklo, če si med dežjem s
prstom potegnil po strehi. Pa sem si želel
iti tako zelo, da me je bolelo, da noč pred
odhodom drugih nisem zatisnil očesa, da

sem dobil vročino… Še dolgo časa po tem
so me dražila pripovedovanja o ukradeni
zastavi v črnomaljskem taboru, ki je bil ne
daleč od metliškega, mi budila domišljijo
o nočnih stražah, kjer te vznemiri še tako
komaj zaznaven šum, kjer pod okriljem
noči deluje domišljija, ki napravi iz sovje
ga skovikanja sovražnika, ždečega za vsa
kim grmom. Čutil sem se okradenega za
ta trepetanja duše, ko si telo komaj upa
dihati, da ne bi zamudilo ali spregledalo
magičnih skrivnosti, značilnih za naravo,
ki je dobrohotna in daleč od nas…
Ne vem, kdo se je bolj vlekel: mi ali jutran
ja megla, ki se priplazi v mesto s kolpskih
bregov, ga zavije v sivino, da postane člo
vek melanholičen in mehek in ga prav
prebudi šele šilce žganega. Ali dokrajči
štrik okoli vratu. Ždeli smo po gostilnah,
se premeščali iz druge v drugo, ko je doži
vel Čuba možganski orgazem. Spomnil se
je, da je bil njegov stari borec, ki je lupil po
gozdovih hrastovo lubje za čaj, in da ima
jo nekdanji par tizani v Banjolah lep leto
viški hotel, kjer bi se dalo poceni preživeti
nekaj poletnih dni, ki so se iztekali s svet
lobno hitrostjo in s svojo smrtjo grozili, da
začetek pouka ni več daleč. V potovalko
smo zmetali nekaj majic, hlače, v poslov
ni kovček Čubovega očeta pest drobiža
in deset papirnatih tisočakov, ki smo jih
pri zapiranju kovčka priprli, da je košček
kukal ven in brez besed govoril, da so na
popotovanju z vlakom dobro priskrbljeni
mladeniči. V Banjolah, kamor smo se pri
peljali iz Pulja s taksijem, smo spali na koni
častih skalah, kajti v borčevski sobi, veliki
kakih pet kvadratnih metrov, sta sredi po
poldneva smrčali Čubovi sestri, ki jima ni
prišlo niti na kraj pameti, da bi prepustili
ležišči bratu in njegovim prijateljem. Kaj
to: Čubo sta nadrli kot garjavega psa, ga
spraševali, čemu je prišel in s seboj pripe
ljal še zapito bando postopačev, zagrozili
sta mu z očetom  borcem, ki da ima v pre
dalu mize v dnevni sobi shranjeno pištolo,
zaplenjeno v neki hajki, loveč Italijane, ter
se obrnili v zid borčevske sobe v Banjolah.
Čuba je grozil z besedami, Čuba je grozil
z obvladanjem borilnih veščin, klel je in
jokal, rotil in prosil, dekleti pa sta nepriza
deto spali, kar je dalo slutiti, da sta imeli
za seboj težko noč…
Gotovo sva bila videti revna. Ali vsaj kot
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sestradana študenta. Vračajoč se z južne
ga Jadrana, sva v Karlobagu postavljala
šotor in še nisva zabila zadnjega klina,
ko nama je neka Avstrijka, ki je bivala v
kampu, prinesla šunko. Nedotaknjeno,
prekajeno, zdravo šunko, made in Avstri
ja. Zraven najinega šotora sta se utaborila
Hr vata: ona je bila frizerka in lepa, on pa
nič od tega. On je spal na blazini, ona pa
na golih tleh. On je govoril, ona pa veliko
kadila. Ko sva se z Božom do sitega na
jedla podarjenega mesa, sva dala ostanek
šunke sosedoma. Lotila sta se jo z velikim
tekom in slastjo, čeprav nista bila lačna,
ker sta se pravkar vrnila iz mesta, kjer sta

si privoščila v najboljši restavraciji pravo
ribjo pojedino. Tako on. Ona pa čez pet mi
nut, da jo je malce strah noči, saj da se je v
mestu napokala pasulja, zdaj pa še šunke,
kar je vse skupaj zelo slano. Vso noč sta
hodila iz šotora k pipi, kjer sta se nacejala
z vodo. Za nameček je hr vaški gospod kol
cal, kot da misli nanj cel Slavonski Brod,
od koder sta bila po njegovem pripovedo
vanju doma. Po njenem pa sta se prišla na
makat v morje naravnost iz Subotice, kjer
ima ona frizerski salon za dame in veliko
hišo s posestvom in svinjami, on pa nič od
tega. Mislim, da mu je rekla celo luftar, a v
to nisem prepričan do te mere, da bi dal
roko v ogenj. Pa magari le levo.
S Silvom sva se srečala v Piranu. Tja sva
prišla zaradi festivala Melodije morja in
sonca. Janko Ropret je pel najino pesem
Kam greš?, ki jo kdaj pa kdaj zavr tijo po
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radijskih valovih. Mihelčič je bil vsako
krat, ko nisva bila vsaj blizu zmage, hudo
razočaran. V Mariboru na Veseli jeseni.
V Ljubljani na Slovenski popevki, ko je
Ivo Mojzer raje odpotoval v Sovjetsko
zvezo, kot da bi pel najino Baro blabla.
Janez Hočevar Rifle je za časopise izja
vil, da mora na večeru pesmi svobodnih
oblik peti »pogrebno« Mihelčičevo Celu
loidno punčko, kar je Silvestra užalilo, ra
zočaralo in spravilo v bes. Tudi v Piranu
sva potegnila krajšo. Zmagala je Moni
Kovačič, midva pa sva obredla vse še od
pr te lokale, ki so bili polni skladateljev,
aranžerjev, pevcev in njihovih spremlje

valcev. Uspešni so pili na uspeh, pora
ženci na izgubo: mr tvo pijani pa so bili
tako prvi kot drugi. S Silvestrom sva za
legla med kamnitimi kipi v por toroški
galeriji na prostem. Bilo je lepo sončno
jutro, prav takšno dopoldne. Ko me je
zbudil pasji lajež, sem z zabodenim
pogledom ugotavljal, od česa imam
mokro majico in hlače. »Tako je to,« je
dotolčen rekel Silvo,«po poražencih
celo psi ščijejo.«
Prve obilnejše padavine, ki so jih pri
nesli oblaki z Gorskega Kotorja ali z
gorjanskih pobočij, so ohladile Kolpo.
Pri Treh farah je bilo ob koncu avgusta
proščenje in ob jutrih je bilo treba ob
leči jopico. Prišel je čas, ko smo vse po
gosteje pomislili na šolo.

Štefan Spudič, dr. med.

Prehlad

Sobotno jutro. Spet me ščemi
v žrelu, nos pa zamašen, usta
suha, kiham.
Krasno, da imam v predalu
spravljene kapljice za nos, ki
mi bodo pomagale. Škoda,
da nimam novih… pa saj bi
morale še nekje biti, saj sem
jih pripravil za Evin polet v
London, da je pri vzletu in pristanku ne bi bolela ušesa. A,
tukaj so. Nove odprem, stare
romajo v koš.
V obe nosnici kanem po dve
ali tri kapljice. Kapljica ali dve
gresta mimo nosu po obrazu
in po blazini, žena bo spet
vesela, sicer pa se kapljic, ko
se posušijo, ne opazi. Posmrkam. Par sekund, fino…je
že boljše, vsaj diham lahko.
Useknem se…

kulturne drobtinice
Kje sem zopet staknil prehlad?
Prejšnji teden sem se zdel sam sebi preo
bremenjen. V časopisih vsakodnevno be
rem, da itak ne delam nič, če pa že, pa itak
same napake... Mogoče je napaka to, da
vsak dan pogledam v ušesa, nos, žrelo in
grlo vsaj dvajsetim ljudem, dvajsetim pa
sem ta teden pomagal zdravje izboljšati z
operacijo. Če mi vsak podari samo po eno
vrsto od neštetega števila virusov, je res
čudež naravne odpornosti, da tako redko
zbolim.
Je morebiti kriva preobremenitev in živč
nost v službi, morda stresen občutek od
govornosti ob popoldanskem predavanju
družinskim zdravnikom o izboljšavah pri
zdravljenju sinusitisa, morda dodatna po
poldanska ambulanta. Ne vem, pa tudi…
zdi se mi, da me je pri peki kostanja ob og
nju in uživanju ob nič več nedolžnem slad
ko kislem moštu preko hrbta res predolgo
hladilo, preden sem oblekel flis. Čeprav zna
nost zanika take banalne vzroke, sem že
dovolj star da seštejem dve in dve.
V ponedeljek pa služba. Pozdraviti se mo
ram, v dveh dnevih - ni šans. Dobro, da sem
sicer zdrav in da mi virus ne udari na ušesa,
sinuse in glas, sicer bi se s pacienti ne mo
gel pogovarjati. Naročenih je preveč ljudi,
da bi ostal doma… Še sreča, da ta teden
do četrtka nimam operative.
Pričenja me boleti glava, vročine pa na
srečo nimam. Ta
koj bom vzel še
protibolečinske
tablete, dve tab
leti, ena je za mojo
kilažo premalo.
Voda v grelcu v mo
mentu zavre, prelijem
čajno vrečko, počakam,
da se malo ohladi, nato
čaj popravim s Pavletovim
medom. Posebej dober je,
morda zato, ker ga s čebelami
prideluje z ljubeznijo. Zanj noče
plačila, pravi naj med pomaga meni, jaz
pa drugim.
Popoldne preberem nekaj člankov v Sobot
ni prilogi. Ne vem, ali pišejo zares ali pa
kar tako; za hec. Ponovno me prične tišča

ti v glavi, nova tableta
pomaga.
Večer je kra
tek, pred
spanjem v
obe nosni
ci kanem
še dve kap
ljici za nos.
Pomislim: «Pred
službo bom v ponede
ljek lekarni kupil še kombinirane tablete,
ki mi odprejo nos, preneha me tiščati v
glavi, nekako živahnejši postanem, spo
soben premagati obveznosti delovnega
dne«. Zaspim..
Nedeljsko sonce me zbudi ponovno smr
kavega. Po dveh kapljicah ponovno lažje
zadiham. Sledi obred v kopalnici. Že sem
kot nov.

voščiti… Enkrat mi je za
čelo po napornem delu
med prehladom srce ne
kaj po svoje skakati,
Srečo z Internega od
delka me je
po pregledu,
Ekg ju in UZ srca
sicer pomiril, da
tokrat ni nič hudega, v
bodoče pa mi je fizične pa
tudi psihične napore med bolez
nijo, tudi med »navadnim« prehladom,
odsvetoval. Popoldne sem že boljši, sonce
me zvabi na sprehod. Žena Andreja mi po
kaže, kje rastejo štorovke. V pol ure jih »na
lasava« za večerjo. Zvečer je nos že toliko
odprt, da uživam v duhu pogojno užitnih
praženih gob.

Danes počivam, tudi apetita nimam naj
boljšega. Andreja pravi, da je to eden red
kih pozitivnih učinkov prehlada.
Škoda, ker nisem mogel dati kakšne del
nice v Palomo, toliko robcev sem porabil.
Še bolj žal mi je, da jih nisem dal več v
slovensko farmacevtsko industrijo, v svo
ji »cagavosti« sem jih zaupal vzajemnim
skladom.
Nos si čistim s fiziološko raztopino. Naredil
sem jo sam; zavrel in ohladil sem liter vode,
primešal prirezano čajno žličko soli. Nos se
po izpiranju s fiziološko raztopino hitreje
čisti, dobra je pa tudi za grgranje. Pa še kap
ljice za nos, po toaleti nosu, pride na čisto
sluznico in boljše deluje. Zadnje raziskave
potrjujejo tudi zaviralni uči
nek učinkovine kapljic na
razrast virusov, čeprav so
meni enako dobro po
magala tudi doslej, ko
tega še nisem vedel.
Škoda, ker jutri zaradi
prehlada ne bom šel v
fitnes, pa tako me zanima,
ali že lahko dvignem 5 kg več
kot prejšnje tedne, predvsem pa bom po
grešal pogovor z Robertom med preznoje
no poldrugo uro..
Napora si med prehladom ne smem pri

Pred spanjem kapljice v nos. Boljše se poču
tim.Večernim naporom se, da ne prenesem
virusov, izognem.
Krepilni spanec. Zjutraj se že boljše poču
tim, vseeno si nakapam kapljice, tablet
še ne potrebujem. V Gimnazijo spotoma
odpeljem Andreja, Eva in Jernej gresta v
šolo z Andrejo. Izgleda, da sem izven naj
hujšega.
Kaj pa, če bi se nos ne odprl, bolečina ne
unesla, ampak stopnjevala? Kaj, če bi do
bil še vročino in bi me pričelo boleti žrelo,
ušesa ali obraz in zobje? Na srečo sem bil
dovolj odporen, da sem se virusov ubranil,
verjetno tudi s pomočjo kapljic. Vsekakor
pa sem notranje boje z virusi z zdravili lažje
prestal; izobraženejši bi rekli, da sem imel
zavoljo njih boljšo kvaliteto življenja.
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Iz spleta povzela: Nina Vidiček

PARTNERSTVO
S

misel partnerstva naj bi bil, da se družita
dve popolnoma samostojni osebi, ker jima
je v dvoje prijetneje, kot če sta sama. Spom
nim se, kako je dr. Sanja Rozman odgovorila
novinarki, ko jo je leta vprašala, kaj je zanjo
ljubezen. Rekla je nekako takole:
 Če me bo partner prepričeval, da me neskonč
no ljubi, da ne more živete brez mene, da si
ne predstavlja, da bi me zapustil, da je brez
mene čisto izgubljen... mu bom rekla: NE,
hvala, ne želim si in ne zmorem takega
partnerstva.

(PART-NEAR, deliti in biti
blizu, dve vzporedni poti)

To se tako značilno kaže v tem, da nekateri
spreminjajo partnerje, sebe pa ne in ti k sebi
privlačijo vedno enake partnerje (ker od sebe
dajejo enak energetski vzorec) in vedno slej
ko prej pridejo z vsakim partnerjem v isto si
tuacijo  stojijo pred isto “domačo nalogo”, ki
se ji pač ne moreš izogniti. Treba jo je rešiti in
se ob
tem po

 Če pa bo partner rekel, da je zadovo
ljen sam s seboj, da se ima rad, da je
srečen, da mu je lepo na tem svetu,
da je življenje lepo – ampak z menoj
mu je še lepše in prijetneje, in da si zato
želi biti z mano.... takega pa lahko ljubim
in živim z njim.
Zelo lepo in nazorno povedano, kaj je smisel
partnerstva. Ne dopolnjevanje, temveč sožit
je. Bistvo je namreč v tem, da nimamo part
nerja zato, da nas dopolnjuje, izpolnjuje, pod
pira, balansira in kaj vem kaj še... S tem samo
obremenjujemo drug drugega in prihaja do
kriz. Imamo ga preprosto zato, ker nam je živ
ljenje z njim lepše, prijetnejše, ker si želimo
biti z njim – ne pa zato, ker moramo biti, ker
drugače ne znamo, ne zmoremo.
Vsak človek ima svojo energijo. V Celestinski
prerokbi je lepo opisano, kako prihaja do neso
glasij med partnerjema. Ko nekomu primanj
kuje energije, ni več »samostojna celota«, pod
zavestno na nek način prične črpati energijo
od partnerja. Prihaja do sporov, konfliktov.
Prepričana sem in tudi življenje mi je to doka
zalo  na meni sami in na ljudeh okoli mene
 da nam vesolje pošlje vedno “tapravega” part
nerja; to je tistega, ki ga v danem trenutku po
trebujemo za naš razvoj. V kolikor se moramo
v tem življenju učiti partnerskih odnosov, se
moramo pač učiti. Potrebujemo torej točno
take partnerje, ki nam bodo pomagali s svo
jim obnašanjem in odnosom priti do določe
nih spoznanj in sprememb nas samih. Če se
imamo veliko za naučiti in mi to odbijamo, bo
morda učenje potekalo vse življenje in sanj
skega partnerja nikoli ne bomo srečali, ker ne
bomo dosegli takega nivoja zavedanja, kjer se
on lahko pojavi.
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makniti ob
spirali zaveda
nja malo višje. Zato je tudi popolnoma odveč
imeti kakršne koli občutke krivde: zakaj sem
se »spečal/a ravno z njim/njo«...? S komerkoli
bi se, bi si bili na nek način podobni  vzorec
bi bil isti.
Bistvo vsega je spreminjati sebe, ljubiti sebe.
Šele potem, ko znamo živeti sami s sabo, ko
partnerja ne potrebujemo nujno za našo sre
čo, ko ugotovimo, da ljubezen in sreča ni le
partnerjev odnos do nas, da ljubezen je Živ
ljenje, vesolje... mi sami, ko smo “energetsko”
samostojni in ne potrebujemo NIKOGAR, da
bi se naslanjali nanj, iskali varnost, zaščito, pod
poro... šele potem smo zreli za tistega prave
ga sanjskega partnerja. In šele potem tudi pri
de… kot tisti metulj, ki ga prenehamo loviti.
Ko lahko le dajemo brez namena povračila, ko
se z njim dopolnjujemo, ne pa izpolnjujemo.
Partnear / vzporedne poti / in ne skupne ali
celo prepletene.
Vsak partner nam je torej poslan, da nam
(drug drugemu) pomaga do teh spoznanj.
Za marsikoga mislimo  bil je edini pravi... in
res je bil pravi  za tisti trenutek. Ko smo bili na
določenem zavedanju, smo ga pritegnili, ker
nam je v tem odgovarjal. Ko smo se od njega
naučili, kar nam je lahko nudil za učenje (in on
od nas), spoznanja, se naše poti razidejo. Za
vedanje ponavadi začne dvigovati en partner.
Če mu drugi sledi, se lahko razvije partnerstvo

na zelo visokem nivoju in morda celo drug za
drugega ugotovita, da sta “taprava”! Če eden
zaostaja, se sčasoma njuni poti ločita.
Mislim, da ni nujno, da imamo v vsakem živ
ljenju “tistega tapravega”, včasih potrebujemo
kakšnega drugega, da je naš razvoj hitrejši.
To je lepo opisano v Usodi duš. Naš življenj
ski partner pa nas mogoče v tem življenju
spremlja kot naš otrok ali katera druga bliž
nja oseba.
Včasih nam pride nekdo na pot, pa mi
ne “čutimo” kemije. Nikoli ne vemo,
kdaj zamujamo lastno šolo, ki bi nam
pomagala pri spremembi v sebi, da res
pridemo do pravega. Ali pa nehote res
zamujamo pravega. Seveda vse to ne po
meni, da sprejmemo kar vsakega, ki nam
pride na pot in besno iščemo, kaj se imamo
od njega naučiti. Take stvari pač čutimo v sebi
 kot zaljubljenost, simpatijo, tisto “nekaj”, kar
nas vleče k nekomu.
Vesolje nam bo poslalo in obdržali bomo tiste
ga partnerja, ki nam je namenjen. Vsi ostali, ki
pridejo in gredo, so tu zato, da nas nečesa nau
čijo v življenju, da nas v nekem smislu izzovejo.
Morda nam je trenutni namenjen zato, da iz
sebe očistimo ljubosumje.... nesamostojnost....
da bi se malo igrali in dvigali samozavest.
Človek mora biti sam zase celota, se naučiti
energijo dobivati iz vesolja sam. Šele potem
lahko dve osebi čudovito živita skupaj  ena OB
drugi in ne ena NA drugi. In če se ena odmak
ne, druga še vedno stoji pokonci! In nihče se
ne čuti izkoriščanega, izčrpanega, uporabljene
ga, obe lahko “dihata”, nihče ne visi na drugem,
nihče ni odvisen od prisotnosti drugega. Oba
imata energije dovolj in ta se lahko prepleta
in plemeniti. Nihče ni VEČ, nihče ni MANJ. In
če smo kot celota svobodni in če je tak tudi
naš partner, ga sprejemamo takega, kot je, ker
ne iščemo na njem in od njega stvari, ki bi jih
sami radi imeli.
Partnerstvo je komplicirana stvar, ker ga pogo
sto narobe dojemamo. Paradoks pa je ta, da
šele ko znamo živeti popolnoma samostojno,
brez partnerja, dobimo res tistega tapravega,
ki “nam leže na dušo”!
Enaki principi veljajo tudi za prijateljstvo. Od
nobene osebe naj ne bi bili odvisni, družili naj
bi se s tistimi, ki nam lepšajo življenje!

dober tek
Danica Jožef

O SHRANJEVANJU

PRIDELKOV

Jesen je čas, ko nas narava nagradi za naš trud, ki smo ga celo leto
vlagali, bodisi na vrtu ali v sadovnjaku. Z veseljem pobiramo pridelke in jih sproti uporabimo, kar
pa je odveč lahko tudi shranimo.
Moramo priznati, da v času neprestanega hitenja nemalokrat
zmanjka časa in zato to opravilo
enostavno ne pride na vrsto.
precej obtolčenih od toče) pa porabimo za ja
bolčni sok, kis ali sušenje.

S shra
njevanjem ni potrebno tem
p r e v e č
hiteti, saj je znano, da ima zele
njava največ za naše zdravje in dobro počutje koristnih snovi
takrat, ko je sveža, ravnokar utrgana ali porezana. Torej rastline
poberemo takrat, ko so primerno zrele, ali pa jih „skladiščimo“
kar na vrtu, saj mnoge zdržijo dlje, kot si mislimo. Od plodovk
(zeleni paradižniki, paprike, jajčevci), ki ne bodo dozoreli, je naj
bolje, da jih poberemo in uporabimo v različnih kislih solatah,
ali pa jih vložimo v sladko, kislih pripravkih za kasnejši čas (npr.
pikantni zeleni paradižniki v kisu), buče, te lahko počakajo,
če so na suhem, so pa dobre tudi vložene (sladko kisle buče).
Korenovke (korenček, zelena, peteršilj, rdeča pesa, koleraba,
črna redkev, repa...) lahko shranimo v zasipnico na vrtu, ki jo
pokrijemo z listjem ali slamo. Plast naj bo debela vsaj 30 cm,
saj bo tako shranjena v mili zimi počakala tudi do pomladi. Ze
leno in peteršilj lahko pustimo na vrtu, ali pa manjše količine
presadimo v lončke in jih imamo na okenski polici
(recept: mešane korenovke). Kapusnice (brstični ohrovt, listnati
ohrovt,) lahko ostanejo na vrtu, medtem ko zelje pospravimo
v klet, kjer ga hranimo ali pa ga kisamo. Solatnice (endivija,
krholistna, radič...), za zaščito pred mrazom uporabimo agroko
preno in sicer za radič in endivijo uporabimo tanjšo, ker prepuš
ča več vlage, da se ne pojavijo rjave pege, solate pa pokrijemo
z debelejšo kopreno. Od radičev je najbolj občutljiv „štru
car“ali sladkorni radič. Radiča, ki naredi okrogle, rdeče
glavice ne pokrivamo, še manj pa tistega, ki prezimi.
Prav tako ne pokrivamo zimske solate, to samo
okopljemo in zalijemo s pripravkom ognjiča
in regrata (skuhamo čaj in redčimo z vodo).
Če imamo dober pridelek jabolk, jih oberemo
in shranimo v zabojčke, poškodovane (letos

Kako pripravimo jabolčni sok
(manjša količina 1 l) s pomočjo
sokovnika?
Potrebujemo:  kg opranih in osušenih jabolk,
ki jih s pečkami narežemo in stresemo v posodo
in premešamo z 1 kg sladkorja (lahko manj) in
pustimo stati približno  uri, da odteče sok. V
spodnji del posode sokovnika natočimo vodo,
jabolka in sok, ki se je izločil, predanemo v cedi
lo in vse skupaj parimo od 60 do 75 minut. 5 mi
nut pred koncem, pol litra soka odlijemo in ga
prelijemo preko jabolk, da je sok enakomerno
gost. Jabolčni sok nato pretočimo v pripravlje
no steklenico, ki jo takoj zapremo z gumijasto
kapico ali s plutovinastim zamaškom.

Priprava zelenega paradižnika v kisu
Potrebujemo: 5 kg bolj drobnih zelenih para
dižnikov, sol, ¼ vinskega kisa, 6 čebul, poper,
1 kozarec kisa za vlaganje, ¼ sladkorja, ¼ kg
drobno naribanega hrena, gorčica po
okusu.
Oprane paradižnike debelo zrežemo in
zmeljemo. Po okusu solimo in pustimo po
krito preko noči na hladnem. Nasled
nji dan prevremo kis, primešamo
sesekljano čebulo. Vse skupaj naj
vre nekaj minut, dodamo zmleti
paradižnik in po okusu popramo.
Kuhamo približno eno uro, da se
zgosti, vmes večkrat premešamo.

6

dober tek
Posebej v kisu skuhamo sladkor, nari
ban hren in gorčico, odstavimo, preme
šamo in dodamo paradižnikovi kaši. To
napolnimo takoj v manjše kozarčke in
dobro zapremo. Hranimo v temnem pro
storu. Ta shranek je odličen dodatek h
klobasam, pečenicam, govedini ali pa
kot namaz na kruh.

Sladko kisle buče
Potrebujemo: 1 ½ kg buč, 60 dag slad
korja,1/2 l kisa, 1/8 l vode, 5 klinčkov,
malo limonine lupinice, 1 cimetova skor
ja, košček ingverja.
Bučo olupimo, razpolovimo, odstrani
mo seme, meso narežemo na majhne
kocke. Zmešamo kis in vodo, dodamo
začimbe in dobro prevremo, postopo
ma vlagamo bučne kocke, ki jih kuha
mo nekaj minut, dvignemo s penovko
in vložimo v kozarec. Ostanek soka od
kuhanja prevremo, ohladimo in zlijemo
k bučam, kozarce dobro zapremo in po
tednu dni sok odlijemo, ga prevremo
in ponovno ohlajenega zlijemo nazaj,
dokončno zapremo. Ponudimo k pire
krompirju ali samostojno.

Mešane korenovke
Sestavine za 2 kozarca po l 1: 500 g kore
nja, stebelne zelene in kolerabe, 200 g
peteršiljeve korenine, 1 čajna žlička soli,
velik šop listnatega peteršilja.
Oprano zelenjavo narežemo na 3 cm ve
like koščke. Vsako po 5 minut blanšira
mo v vreli vodi, nato ohladimo v hladni
vodi in jo odcedimo. Peteršilj poparimo,
ga zvežemo v dva šopka in damo v ko
zarca. Zelenjavo eno za drugo v plasteh
naložimo v kozarca, tako da nastane več
barvna kombinacija. Zavremo liter oso
ljene vode, ki jo zlijemo v kozarca 1 cm
do roba in ju zapremo. Pri 115° C ju eno
uro steriliziramo. Ponudimo k mesnim
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jedem, lahko pa pripravimo samostojno
jed kot prikuho.
Ker pa je trenutno sezona kostanja, vam pri
poročam še kostanjevi narastek, ki sem ga
prvič letos naredila in je bil zelo okusen.

Kostanjev narastek
Za 4 osebe potrebujemo 250 g bolj de
belih kostanjev, 4 rezine kruha za opeka
nje, 75 g mesnate slanine, 2 jajci, 125 ml
mleka, šopek peteršilja, 2 vejici svežega
majarona, poper, sol in maščoba za pekač.
Svež kostanj križem zarežemo, vržemo v
krop in ga po kratkem blanširanju prelije
mo z mrzlo vodo ter odcedimo. Kostanje
olupimo in razrežemo na četrtine. Kruhu
obrežemo skorjo in sredico narežemo
na kockice. Narezano slanino pražimo
v suhi ponvi,dodamo kruh in dobro
opečemo, nato stresemo v posodo.
Jajci in mleko razžvrkljamo, dodamo se
sekljan peteršilj in majaron, poper in sol
in zlijemo na kruh in slanino, da se dobro
napoji, nato primešamo kostanje.
Zmes lahko vlijemo v eno namaščeno ne
pregorno posodo, ali v manjše posodice
in pečemo v pečici segreti na 200°C 40
do 45 minut Ponudimo kot samostojno
jed k solati.
Pa veliko uspeha,
v decembru pa na praznične jedi!

šport in rekreacija
Joško Šimic in Zdravka Žižić /DLB Dolenjske

V Wurzburgu v Nemčiji, so od 31. avgusta do
6. septembra 2008 poteklale že 5 evropske
igre dializnih in transplantiranih bolnikov,
in sicer pod geslom »
we live sporty ».

Z EVROPSKIH ŠPORTNIH
IGER DIALIZNIH IN
TRANSPLANTIRANIH
BOLNIKOV ČLANI
DOLENJSKEGA DRUŠTVA
LEDVIČNIH BOLNIKOV
PRINESLI 5 MEDALJ

Na igrah je sodelovalo 461 udeležencev
iz 3. držav. Od tega 83 transplantiranih
bolnikov, 5 dializnih bolnikov ter 11
spremljevalcev. Skupno število tekmo
valcev je bilo 34 in sicer:

Slovenijo je na igrah zastopalo  udele
žencev, od tega 6 tekmovalcev (5 je bilo
dializnih bolnikov) in 3 spremljevalke.

 5 juniorjev 14  17 let
 7 adultov

18   let

 7 seniorjev 30  3 let
 11 super seniorjev 40  4 let
 8 veteranov 50  5 let
 4 super veteranov 60 +
Športniki so nastopili v številnih discipli
nah, med drugim: atletiki, namiznem
tenisu, plavanju, bowlingu, kolesarjenju,
tenisu, pikadu, odbojki, golfu, barbinto
nu, marotonu…

Igre so bile za Slovence najuspešnejše do
sedaj, saj smo osvojili kar 3 medalj ( zla
tih, 15 srebrnih in 15 bronastih) in še obilo
dobrih uvrstitev.
Društvo kroničnih ledvičnih bolnikov Do
lenjske je zastopalo 5 športnikov: Jožef
Petric, Zdravka Žižič, Zvonko Planinšek,
Ivo Jezerčič in Joško Šimic. Z nami pa je
bila tudi spremljevalka Meta Sotirov, ki je
zaradi dolge vožnje (več kot 700 km v eno
smer) menjavala šoferja kombija. Člani DLB
Dolenjske smo prinesli domov 5 medalj 3
zlate in  bronasti. Zagotovo pa bi bila bera
medalj še večja, če se ne bi naš najboljši
športnik Joško Šimic poškodoval. Seveda
pa ne smemo pozabiti tudi na vsa četrta,

peta in šesta mesta, ki so zaradi velikega
vložka bolnikove energije in velike želje
po »normalnem« življenju, enakovredna
medaljam.
Da smo lahko odšli na tekmovanje, je
bilo potrebno poleg dobrih športnih re
zultatov, zbrati kar zajeten kup denarja,
organizirati prevoz in poskrbeti za ostalo
logistiko (zavarovanje, prvo pomoč, do
datna zdravila…). Znova so nam poma
gali naši zvesti donatorji z Dolenjske in
Bele Krajine, del sredstev je primaknila
ZDLBS, opremilo nas je ŠDDT, en del pa
smo dodali tudi sami. Najbolj veseli smo
bili znova kombija, ki nam ga je tudi to
krat posodilo Društvo paraplegikov Do
lenjske, Bele Krajine in Posavja.
Skozi svoje preizkušnje smo se naučili, da
je zdravje najpomembnejša stvar v življe
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nju. Ena od možnosti, da ohraniš zdravje, pa je tudi šport. S tem
hočemo pokazati, kako kakovostno življenje lahko živimo ljudje
po presaditvi organa ali tkiv.
Evropske športne igre dializnih in transplantiranih bolnikov pote
kajo vsako drugo leto, izmenično s svetovnimi igrami, na katerih
pa lahko nastopajo le ljudje s presajenimi organi ali tkivi. Vsakič
jih prirejajo v drugi državi, tako da so naše oči že uprte na nasled
nje svetovne igre v Avstralijo in evropske na Irsko.
Zavedamo pa se, da bo potrebno vložiti veliko truda v treninge
in zbiranje denarja, ki ga je za humanitarne organizacije bolni
kov žal vedno manj.
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Matej Kocjančič

NA LJUBLJANSKEM MARATONU
NISMO MANJKALI
Špitavski tekači smo bili
tudi v letošnji sezoni zelo
aktivni in brez nas ni minila niti ena tekma v dolenjskem pokalu, kjer smo
dosegali vidna mesta in se
na koncu zasluženo veselili
visokih uvrstitev v skupnem seštevku. Še posebej
»naša« je bila ženska kategorija od 24 do 35 let v
kateri smo imeli v končnem
seštevku kar štiri špitavke
uvrščene med prvih pet.
Sezono smo kronali z nastopom na Ljubljanskem maratonu, kjer so nekateri dosegli odlične čase in mesta,
nekateri pa smo žal močno
zaostali za svojimi pričakovanji. Zimsko spanje letos
odpade, zato že pridno grizemo dolenjske ceste in se
pripravljamo na naslednjo
sezono, v kateri bomo še
hitrejši in nas bo še več.

Andreja,
Nina in
Simona so
pokazale, da
so špitavske
delavke
najboljše
tekačice na
Dolenjskem.

Saj smo
tudi mi
tukaj
nekje.

Kos poti smo delili
tudi z našimi
nekdanjimi
sodelavci
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Prve
analize
po
izvrstnem
teku

Simona prvič v cilju malega maratona

Anja je
za seboj
pustila
1778
tekačic

Na 21 kilometru nam je šlo še na smeh …

… na cilju pa niti ne

Popili smo veliko tekočine pred, med in po teku
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nagradna križanka

NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ PREJŠNJE
ŠTEVILKE VIZITE:
1. nagrada: Milena BALON, Brežice
2. nagrada: Damjana DROBNIČ, NM
3. nagrada: Slobodanka MALIĆ, NM
Pravilni odgovor se glasi: HOSPITALIZACIJA

Nagrajenci lahko nagrade dobijo osebno v splo
šni službi pri gospe Biserki SIMČIČ!
NAGRADE TOKRATNE KRIŽANKE SO:
1. NAGRADA: knjiga
2. NAGRADA: majica
3. NAGRADA: praktična nagrada

Pravilno izpolnjene kupone križanke pošljite
na naslov uredništva!

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmi
helska cesta 1, 8000 Novo mesto, Tel:
07 39 16 130, fax: 07 33 23 097, e-mail:
biserka.simcic@sb-nm.si
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NeoSeptolete vsebujejo cetilpiridinijev klorid.

ZMAGA
ZA VAŠE GRLO.
Septolete in Septolete D z antiseptičnim delovanjem temeljito počistijo
z viri bolečine in vnetja v vašem grlu. Septolete plus pa s protibolečinskim in
protimikrobnim delovanjem hitro pomagajo pri močno bolečem in vnetem grlu.
Tudi novi člani družine Septolete, NeoSeptolete s prijetnimi okusi zelenega
jabolka, limone in divje češnje, bodo z aktivnim delovanjem poskrbeli, da bo
z vašim grlom vse v redu.

Septolete . In vaše grlo spet deluje.

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

