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Poštnina plačana pri
pošti 8105 Novo mesto

Projekt primerjalnega raziskovanja organi
zacijske klime v slovenskih bolnišnicah

Medosebni odnosi
Prenova pralnice v bolnišnici
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interno glasilo
Splošne bolnišnice
Novo mesto

letnik VII, maj 2007

Splošna bolnišnica NOVO MESTO

uvodnik

V

tokratni številki Vizite je kar nekaj člankov na
menjeni nam, zaposlenim v bolnišnic. Avtorji
se dotikajo različnih tem s področja ravnanja z

ljudmi pri delu. Tako lahko preberemo o pomembnosti

internega komuniciranja za zadovoljstvo zaposlenih, o
medosebnih odnosih, o čedalje bolj prisotnem » mob
bingu« - psihičnem nasilju na delovnem mestu, o rezulta
tih zdravstvenih pregledov zaposlenih v bolnišnici, ki so
tudi odraz zadovoljstva v posamezni organiizaciji in pa nenazadnje o rezultatih
merjenja organizacijske klime v preteklem letu. Vse od naštetega je zelo po
membno za delovanje posamezne bolnišnice, kajti ljudje predstavljamo jedro
vsake organizacije. Nezadovoljni, nezdravi, neprijazni in šikanirani zaposleni
vsekakor svojega dela ne morejo opravljati dobro, z veseljem, predvsem pa ne

iz vsebine
stran

Postopki javnega
naročanja
stran

kar je v skladu s pričakovanji zaposlenih. Pričakovanja zaposlenih bomo lahko
izpolnjevali, če jih bomo poznali. Kakovost je vektor z več elementi, ki nam po
maga zadovoljiti ali preseči zadovoljstvo zaposlenih. Prvi pristop je evolucijska
sprememba ali proces stalnih izboljšav. Vsak delavec v bolnišnici naj razmišlja
o tem, kako bo izboljšal svoje delo. Gre za obvezo vsakega zaposlenega, da bo
delal boljše. Stalne izboljšave so vrednote kulture organizacije.
Kakovosti ne moremo uganiti, pač pa jo moramo ugotoviti. Ugotoviti moramo,
kaj je dobra izkušnja. Uvajanje sistema kakovosti pomeni urediti notranje po

stran

16

Sistemski pristop
k zagotavljanju
poslovanja v
Centralnem
operacijskem bloku
(COB)

slovanje v podjetju, vzpostaviti red in odgovornost ter to stanje vzdrževati in

24

izboljševati. S tem je možno povečati produktivnost, ugotavljati in zmanjševati

stran

stroške, prilagajati zavod zahtevam uporabnikov (bolnikov), vpeljati inovativ

Kultura obnašanja

nost in stalno razmišljanje o izboljšavah. Da bi dosegli želeno raven kakovosti
je odvisno predvsem od ljudi, od zaposlenih v bolnišnici – od direktorja kot

36

najbolj odgovorne osebe do zadnjega zaposlenega v podjetju. Vsak je dolžan

stran

izpopolnjevati svoje znanje in svojo usposobljenost ter zavestno ravnati in de

Kako premagati stres
na delovnem mestu

lovati v duhu kakovosti. Uvajanje in vzdrževanje vpeljanega sistema kakovosti
torej pomeni tudi kakovostni premik v odnosu med zaposlenimi. Samo zado
voljni zaposleni lahko svoje delo opravljajo dobro in le dobro opravljeno dobro

foto naslovnica: Marko Hrovat

12

Zdravstveni pregledi
zaposlenih v Splošni
bolnišnici Novo mesto
v obdobju 2004 do
2007

kakovostno in odlično.
Zadovoljstvo zaposlenih ni tisto kar razglaša zavod - bolnišnica, temveč tisto,

8

45

je temelj zadovoljstva bolnikov.

stran

Biserka Simčič, odgovorna urednica

Prenova pralnice v
bolnišnici

UREDNIŠKI ODBOR VIZITE:
Glavna urednica: Janda ŠPILER, odgovorna urednica: Biserka SIMČIČ in člani uredniškega
odbora: Zdenka SENIČAR, Anica KOLAR, Ana RIBIČ, Zlata REBOLJ, Mira RETELJ, Kar
men JANEŽIČ, Danica JOŽEF in zunanja sodelavka Tadeja KONEČNIK.
Oblikovanje: ARTELJE, Grafična priprava in filmi: ŠPES, grafični studio, Novo mesto, tisk:
TISKARSTVO ŠEPIC, naklada:1200 izvodov
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Negolog???

aktualno

Projekt primerjalnega
raziskovanja
organizacijske klime v
slovenskih bolnišnicah
Leto 2006
Biserka Simčič, vodja splošne službe

Zadovoljstvo in motivacija zaposlenih je eden ključnih
pogojev za uspešnost poslovanja. Vsak zaposleni je dolžan
izpopolnjevati svoje znanje in svojo usposobljenost ter za
vestno ravnati in delovati v duhu kakovosti. Samo zadovolj
ni zaposleni lahko svoje delo opravljajo dobro in le dobro
opravljeno dobro je temelj zadovoljstva bolnikov.

Uvod
Spodbujanje kakovosti zdravstvenega vars
tva, s poudarkom na pravični dostopnosti
oskrbe, kakovosti življenja in zadovoljstvu
uporabnikov ter na smotrni uporabi virov
je prednostna naloga zdravstvene politi
ke v Sloveniji, pa tudi pri nas. Na podlagi
mednarodnih in nacionalnih izhodišč in v
okviru uvajanja kakovosti v slovenske bol
nišnice je Ministrstvo za zdravje RS spreje
la program uvajanja izboljšav kakovosti v
zdravstveni sistem Republike Slovenije.
Nenehno izboljševanje kakovosti poteka
skladno z že pripravljenimi dokumenti,
med katerimi je tudi dokument Uvajanje
izboljševanja kakovosti v bolnišnice (junij
2006).
Združenje zdravstvenih zavodov je na pod
lagi pooblastil večine bolnišnic izvedlo Jav
no naročilo male vrednosti, v katerem je
bil izbran ponudnik za izvedbo ankete o
stanju organizacijske klime in zadovoljstva
v bolnišnicah, to je AT Adria d.o.o.. Podla
ga za izvedbo ankete je izdelan vprašalnik
prirejen za zdravstvo, katerega podlaga je
vprašalnik Siok, ki ga je pripravila in izde
lala delavna skupina, sestavljena iz osmih
članov, različnih strokovnjakov, ki se ukvar
jajo z ravnanjem ljudi pri delu iz sedmih

slovenskih bolnišnic.
Izdelali smo preprost, razumljiv in enoten
vprašalnik. Vprašalnik je zastavljen tako,
da vsebuje vse pomembne kategorije za
merjenje, ima možne kasnejše nadgradnje
in je zasnovan tako, da je primerljiv tako s
panogo, kot tudi širše(gospodarstvo).
Namen ankete je merjenje in s tem po
sledično izboljšanje zadovoljstva zapo
slenih,kajti zadovoljen zaposleni je eden
izmed ključnih dejavnikov uspeha posa
mezne delovne organizacije.
Vodilna ideja projekta je primerjalno razi
skovanje organizacijske klime in zadovoljs
tva zaposlenih v slovenskih organizacijah z
namenom povečevanja zavedanja o pome
nu klime in zavedanja o pomenu ustreznih
metod za njen razvoj.
Temeljni principi delovanja so: primerlji
vost, periodičnost, kvantitativnost. Pro
jekt je usklajen s potrebami udeležencev
na eni strani in s standardi stroke na drugi
strani.

Udeležene bolnišnice v projektu za leto 2006:
Splošna bolnišnica Maribor
Splošna bolnišnica Celje
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Splošna bolnišnica Izola
Splošna bolnišnica Jesenice
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Splošna bolnišnica Novo mesto
Splošna bolnišnica Dr. Jožeta Potrča Ptuj
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Splošna bolnišnica Trbovlje
Splošna bolnišnica Brežice
Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov
Ortopedska bolnica Valdoltra
Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (KOPA)
Bolnišnica Topolšica
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna
Inštitut RS za rehabilitacijo Ljubljana
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Psihiatrična bolnišnica Ormož
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Psihiatrična klinika Ljubljana



aktualno
Kaj je klima in kaj je
zadovoljstvo?
Organizacijska oziroma psiho-socialna
klima se ponavadi definira kot percepci
ja vseh tistih vidikov delovnega okolja
(dogodki, postopki, pravila, odnosi), ki so
članom organizacije psihološko smiselni,
oziroma pomembni. Referenčni okvir je
pri raziskovanju klime torej organizacija
kot celota.
Zadovoljstvo z delom spada k naravnano
sti do dela. Definira se kot želeno ali po
zitivno čustveno (emocionalno) stanje, ki
je rezultat posameznikove ocene dela ali
doživljanja in izkušenj pri delu. Pri zado
voljstvu govorimo o individualni afektivni
reakciji na delovno okolje, pri klimi pa o
skupni sliki (deskripciji) organizacijskega
okolja zaposlenih.
Spremljanje organizacijske klime je prak
sa uspešnih podjetij. Pozornost je usmer
jena predvsem na povezavo zadovoljstva
z rezultati pri delu. S tem postane ključno
vprašanje, kako podjetje zaposlenim omo
goča, da uveljavljajo svoje znanje in ideje
ter tako dosegajo uspeh pri svojem delu.
To namreč vpliva tako na zadovoljstvo pri
delu kot tudi na uspešnost zavoda. V slo
venskih bolnišnicah smo v lanskem letu
prvič spremljali splošno zadovoljstvo zapo
slenih in merili organizacijsko klimo. Mer
jenje organizacijske klime in zadovoljstva
zaposlenih je bil tako v letu 2006 določen
kot eden izmed obveznih kazalnikov ka
kovosti, s strani Ministrstva za zdravje.V
Splošni bolnišnici ta kazalnik spremljamo
po enaki metodologiji že nekaj let, vendar
smo sedaj lahko prvič izpeljali tudi primer
javo z ostalimi slovenskimi bolnišnicami.

Vprašalnik
Vprašalnik zadovoljstva meri zadovoljstvo
posameznika z različnimi vidiki njegovega
dela:s samim delom, z vodstvom organi
zacije, s sodelavci, z neposredno nadreje
nimi, z možnostmi napredovanja, s plačo,
s statusom v organizaciji, z delovnimi po
goji(oprema, prostori), z možnostmi za izo
braževanje in s stalnostjo zaposlitve.
Klima se tudi drugače najpogosteje meri
s pomočjo vprašalnikov, inventarjev ali
lestvic, ki jih sestavlja veliko število trdi



tev. Te opisujejo različne vidike situacije v
organizaciji. Pri tem je naloga oseb, ki so
vključene v raziskavo, da na danih lestvi
cah ocenijo, v kakšni meri posamezen opis
(po njihovem mnenju) dobro karakterizira
njihovo socialno okolje, tj. organizacijo v
kateri delamo.
Raziskovanje klime izhaja iz enostavne
predpostavke, po kateri je različna socialna
okolja mogoče opisati s pomočjo omejene
ga števila istih ali podobnih dimenzij ali fak
torjev klime. To število običajno varira od
treh do šestih temeljnih dimenzij. Pregled
raziskav klime, ki se navajajo v literaturi in
izhajajo iz različnih vprašalnikov za klimo,
kaže na različne nabore deriviranih-izve
denih faktorjev, oziroma dimenzij klime.
Dobljene razlike v strukturi klime se lahko
pripišejo različnim organizacijskim pogo
jem in dogodkom. Kajti, ker je klima defi
nirana s percepcijo delovnega okolja, bi
bilo težko pričakovati identičen nabor deri
viranih faktorjev klime v različnih delovnih
okoljih, kjer obstajajo povsem specifične
oblike organizacijske prakse in procesov.
V tem smislu vprašalnik SiOK, ki izhaja iz
(po mnenju avtorjev – ekspertov/svetoval
cev na področju organizacijskega vedenja)
večjega števila apriornih dimenzij, vsebin
sko predstavlja dobro osnovo za kasnejši
empirični preizkus strukture klime v sloven
skih organizacijah.
Vprašalnik zadovoljstva meri zadovoljs
tvo posameznika z različnimi vidiki njego
vega dela: s samim delom, z vodstvom
organizacije, s sodelavci, z neposredno
nadrejenim, z možnostmi napredovanja,
s plačo, s statusom v organizaciji, z delovni
mi pogoji (oprema, prostori), z možnostmi
za izobraževanje, s stalnostjo zaposlitve in
z delovnim časom.
V vprašalniku so še štiri primerjalna
vprašanja, ki se nanašajo na globalno
oceno uspešnosti organizacije in njenega
poslovodstva, in to v relativnem (primerja
va v slovenskih razmerah) in absolutnem
smislu. Odgovori na te trditve lahko služijo
za preverjanje (s pomočjo regresijskega
modela) pomembnosti posameznih aspek
tov klime in zadovoljstva pri pojasnjevanju
skupne ocene učinkovitosti organizacije in
njenega vodstva v celoti.
V vprašalniku je tudi pet vprašanj v zve
zi z organizacijskimi sistemi, ki so se v
prejšnjih letih izkazali za najbolj kritične:
sistem nagrajevanja in sankcioniranja,
sistem napredovanja ter sistem informi

ranja in komuniciranja. Ta vprašanja niso
klasična klimatska vprašanja, nudijo pa do
datno informacijo o pogledu zaposlenih
na ključne organizacijske sisteme.
Na koncu vprašalnika so vprašanja, ki se
nanašajo na nekatere demografske značil
nosti anketirancev: spol, nivo v organiza
ciji, staž v organizaciji, starost in stopnjo
izobrazbe.

Vzorčenje in
anketiranci
V bolnišnicah, smo zagotovili reprezenta
tivni vzorec - organizacijo v malem - glede
na parametre razlikovanja (organizacijske
enote, struktura zaposlenih po spolu, sta
rosti in stažu, različni hierarhični nivoji in
različne stopnje izobrazbe).
V naslednjem letu se lahko bolnišnice od
ločijo izvesti anketiranje na povečanem
vzorcu ali na celotni populaciji. Takrat
bodo podatki ustrezno uteženi, tako da
bodo vse bolnišnice enakovredno obrav
navane.
Anketiranje je bilo izvedeno na skupinskih
delavnicah, anketirancem pa je bila zago
tovljena anonimnost.

Omejitve
Raziskava klime v slovenskih bolnišnicah
ima nekatere tako metodološke kot tudi
teoretične omejitve.
Generalizacija rezultatov izvedene raziska
ve, oziroma veljavnost same primerjave
med slovenskimi bolnišnicami, je prvens
tveno odvisna od kakovosti vzorčenja zno
traj bolnišnice. S tem v skladu je potrebno
biti previden pri interpretaciji dobljenih
rezultatov. Naslednja metodološka omeji
tev se nanaša na sam postopek izvajanja
raziskave, ki je sicer poenoten, kljub temu
pa v praksi zaradi različnih razlogov prihaja
do odstopanj.
Na drugi strani se teoretične omejitve na
našajo na preverjanje veljavnosti (validaci
ja) SiOK instrumenta. Prava analiza veljav
nosti vprašalnika organizacijske klime v
statističnem smislu bi zahtevala vzorec 100
organizacij. To daje možnost psihometrično
analizo inštrumenta izvesti na organizacij
skem nivoju, kar bo tudi hkrati omogočalo na
tančnejšo primerjavo med organizacijami.

aktualno
Pregled vseh
kategorij
organizacijske klime
in zadovoljstva
zaposlenih:

dovoljstvo, ki odraža individualno percep
cijo zaposlenih. Ocene v vseh kategorijah
pozitivno odstopajo od slovenskega pov
prečja 2005 in enako povsod od povprečja
v panogi
Graf.2. Prikaz org. klime v bolnišnici Novo
mesto za leto 2006 po kategorijah v
primerjavi s slovenskim povprečjem in pov

njene kot je povprečje bolnišnic 2006 in
slovensko povprečje 2005. Trend krivulje
sledi krivulji povprečja. Najvišje ocenjena
kategorija je Odnos do kakovosti (3,95).
Najnižje ocenjena kategorija je Nagrajeva
nje (2,79), njena ocena je najbližja oceni
povprečju bolnišnic in negativno odstopa
od povprečja 2005. V splošnem bi organi
zacijsko klimo v splošni bolnišnici Novo

1.
2.
3.
4.
5.

Organiziranost
Strokovna usposobljenost in učenje
Odnos do kakovosti
Nagrajevanje
Notranje komuniciranje in informira
nje
6. Notranji odnosi
7. Vodenje
8. Pripadnost organizaciji
9. Poznavanje poslanstva in vizije ter ci
ljev
10. Motivacija in zavzetost
11. Razvoj kariere
12. Inovativnost, iniciativnost
Graf 1. Prikaz org. klime v bolnišnici Novo
mesto za obdobje 2002 - 2006 po katego
rijah

mesto razdelili na tri segmente:
dobro ocenjene kategorije:
• Odnos do kakovosti (3,95)
• Inovativnost in iniciativnost (3,80)
• Zadovoljstvo (3,76)
• Pripadnost organizaciji (3,75)
• Motivacija in zavzetost (3,71)
srednje ocenjene kategorije:
• Strokovna usposobljenost in učenje
(3,69)
• Poznavanje poslanstva in vizije ter ci
ljev (3,63)
• Vodenje (3,62)
• Organiziranost (3,60)
• Notranji odnosi (3,58)
• Notranje komuniciranje in informiranje
(3,40)
• Razvoj kariere (3,19)
Slika organizacijske klime v Splošni bol
nišnici Novo mesto v letu 2006 nam po
kaže, da je stanje v primerjavi s preteklim
letom vseh kategorijah boljše ocenjeno,
nekoliko slabši rezultat je le v kategoriji za

prečjem bolnišnic 2006
Slika organizacijske klime v splošni bol
nišnici Novo mesto za leto 2006, nam na
splošno kaže, da so vse kategorije višje oce

kategorije, ki predstavljajo podjetju
izziv:
• Nagrajevanje (2,79)



aktualno
Pregled nekaterih
posameznih
kategorij:

Graf 4. Rezultati raziskave organizacijske
klime v slovenskih bolnišnicah – kategorija
Nagrajevanje

Nagrajevanje
Nagrajevanje oziroma plačilo za delo za
poslenih v SB Novo mesto je urejeno v
skladu z zakonskimi predpisi (Zakon o
zdravstvenih delavcih, Zakon o javnih us
lužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, ko
lektivne pogodbe v zdravstvu, Pravilnik o
napredovanju zaposlenih v zdravstvu,
Pravilnik o dodatni delovni uspešnosti).
Po našem mnenju so razmerja med plača
mi v zdravstvu s tem, ko so si zdravniki s
svojo kolektivno pogodbo izborili boljše
plačilo, ustrezni. Obstaja pa še vedno ve
liko nezadovoljstvo glede višine plač po
posameznih tarifnih skupinah. Moteča je
tudi velika uravnilovka pri plačah, kajti se
danji sistem ne dopušča, da bi tisti, ki ne
dosegajo normalnih delovnih rezultatov
prejeli manj, pa tudi možnost dodatne sti
mulacije za tiste, ki so bolj obremenjeni je
majhna, kajti bolnišnica ima v ta namen le
2% sredstev za plače.
Graf 3 Rezultati raziskave organizacijske
klime – kategorija Nagrajevanje



Nagrajevanje je slabo ocenjena kategori
ja, ki predstavlja zavodu izziv, vendar ve
liko bolje ocenjena kot v preteklem letu
(graf 7,1). Trend je podoben slovenskemu,
čeprav v skupni oceni malenkost pozitivno
odstopa od njega. Uspešnost se vredno
ti po dogovorjenih ciljih in standardih
(3,32) je najvišje ocenjena trditev. Vse
ocene pozitivno odstopajo od ocen obeh
povprečij, razen trditve, da za slabo oprav
ljeno delo sledi ustrezna graja oziroma
kazen je ocena nekoliko nižja od slovenske
ga povprečja (2,89). Najslabše so zaposle
ni v bolnici ocenjevali trditev, da tisti, ki so
bolj obremenjeni z delom so tudi ustrez
no stimulirani (2,
42), vendar ocena
pozitivno odstopa
od obeh povprečij
in je višja v primer
javi s preteklim le
tom.
Slabe rezultate v
kategoriji nagra
jevanja lahko ko
mentiramo glede
na vse splošno
nezadovoljstvo s
plačami in prob
lem usklajevanja
plač med Vlado in
sindikati v zdravs
tvu. Nov Zakon o
delovnih razmer
jih in Spremembe Zakona o zdravniški
službi sta v plače v zdravstvu vnesla veliko
spremembo. Kar 28 % povprečne plače v
zdravstvu je iz naslova dela preko polnega
delovnega časa, dežurstva in pripravljeno

sti. Z novimi zakonskimi predpisi se to delo
zmanjšuje in omejuje, kar normalno posa
mezniku prinese nižjo plačo in veliko neza
dovoljstvo s politiko
nagrajevanja, slabo
motiviranost
za
delo in končno tudi
nezadovoljstvo z od
ločitvami vodstva v
prerazporejanju de
lovnega časa.
Napredovanje de
lavcev se v bolnišni
ci izvaja na podlagi
pravilnika o napre
dovanju delavcev
zaposlenih v zdravs
tvu, kar pomeni, da
zaposleni, ki izpol
njuje pogoje za napredovanje lahko napre
duje vsake tri leta (v ta čas se ne všteva čas
pripravništva, šest mesecev sekundariata,
porodniški dopust ter dopust za nego in
varstvo otroka in odsotnost zaradi poklic
ne bolezni in poškodb pri delu). Zaposleni
lahko na delovnem mestu napreduje naj
več za pet plačilnih razredov, razen zdrav
nikov, ki lahko napredujejo največ za se
dem plačilnih razredov. Izjemoma lahko
napreduje zaposleni, ki za najmanj 100 %
preseže skupno število točk potrebnih za
napredovanje za en plačilni razred, in je
nadpovprečno delovno uspešen hkrati za
največ dva plačilna razreda, pri čemer je za
vsako 100 % preseganje števila točk mož
no napredovati za en plačilni razred.
Razlog boljše organizacijske klime v letu
2006 lahko pojasnjujemo z dejstvom, da
je bilo v letu 2006 uvedenih veliko spre
memb v zdravstvenem sistemu in samem
zavodu, tako organizacijskih kot finančnih.
Znano je, da zaposleni spremembe težko
sprejemajo, še posebej, če so le-te na po
dročju plač (omejeno oziroma zmanjšano
število ur dela preko polnega delovnega
čas) in organizacije dela (dežurstvo in stal
na pripravljenost se prerazporeja v redni
delovni čas in uvedba vodenja prisotnosti
na delu z registracijo preko ure in zakonsko
predpisan začetek delovnega časa zdravni
kov). Hkrati pa je opaziti v objavljenih razi
skavah v medijih (Delo, Dnevnik, Finance),
da se je v zadnjih letih stopnja zadovoljstva
zaposlenih v primerjavi s preteklim letom
znižuje v večini slovenskih organizacijah,
tudi tistih najboljših. Enaka je tudi ugoto
vitev za vsa sodelujoča podjetja v projektu
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Siok (62 podjetij v letu 2003 in prek 100
podjetij v letu 2004 in 120 v letu 2005, 130
v letu 2006), kar je predstavljalo velik izziv
tako za bolnišnico kot tudi za vse organi
zacije v Sloveniji. Na podlagi navedenega
smo v bolnišnici sprejeli nekatere aktivno
sti za katere ocenjujemo, da so pripomogle
k boljšim rezultatom v letu 2006:
• načrt izobraževanja, usposabljanja in
strokovnega izpopolnjevanja, letni raz
govori z zaposlenimi, načrt komunicira
nja z notranjimi in zunanjimi javnost
mi,niz komunikacijskih delavnic,izdaja
bolnišničnega glasila v povečanem
obsegu (6-7-krat letno), organiziranje
letnih in zimskih športnih iger zaposle
nih, kulturnih prireditev, organizacija
1. športnih iger slovenskih bolnišnic.
• imenovanje odbora za kakovost, kate
rega člani so nosilci projektov za kako
vost, kot so: projekt spremljanja kazal
nikov uspešnosti poslovanja, projekt
komunikacij z notranjimi in zunanjimi
javnostmi, predlogi in izboljšave,….

Graf 5 Strokovna usposobljenost in učenje

Graf 6 Strokovna usposobljenost in učenje
–slovenske bolnišnice

Izobraževanje in
usposabljanje
Za stabilno in ustrezno kadrovsko politiko v
skladu s strategijo in zahtevami delovnih mest
se v bolnišnici spremljajo razmere na trgu de
lovne sile ter delovno-pravna in pokojninska
zakonodaja. Strokovno izpopolnjevanje in
izobraževanje poteka v skladu s Kolektivno
pogodbo. Bolnišnica omogoča zaposlenim
strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje
za potrebe zavoda, hkrati pa podpira v skladu
s svojimi možnostmi tudi izobraževanje zapo
slenih v lastnem interesu
Tabela 1 Število študentov ob delu in iz
dela
ŠTUDIJSKO
LETO

Študij ob
delu
Študij iz
dela

2001 2002 2003 2004 2005
/02 /03 /04 /05 /06
43

76

64

51

24

30

29

16

30

28

V letu 2006 je potekalo strokovno izpopol
njevanje in izobraževanje vseh profilov.
Za izobraževanje je bilo plačanih 30.202
ur odsotnosti, to pomeni 1,65 % vseh
plačanih ur, oziroma 15 delavcev odsot
nih dnevno.

Kategorija spada med dobro ocenjene.
Trditve pozitivno odstopajo od povprečja
bolnišnic 2006 in povprečja 2005. Trend
krivulje je podoben krivulji povprečja. Da
se zaposleni učijo drug od drugega (4,21),
je najvišje ocenjena trditev, katere ocena
pozitivno odstopa od povprečja bolnišnic
in povprečja 2005. Najnižjo oceno ima tr
ditev, da se pri usposabljanju upoštevajo
tudi želje zaposlenih (3,22), vendar ocena
pozitivno odstopa od obeh povprečij.
Z letnimi razgovori spoznavamo kako za
vod zadovoljuje potrebe in pričakovanja
zaposlenih. Vsi razgovori se pisno evidenti
rajo in zapisnik podpišeta oba udeleženca.
Učinki letni razgovorov so najvidnejši pri
izobraževanju. So tudi podlaga za plan izo
braževanja, ki ga v veliki meri upoštevamo.
Za izobraževanja se delavci odločijo skupaj
z vodjo in so brez dvoma bolj usposobljeni
in hkrati tudi motivirani za svoje delo.

Zaključek
Zadovoljstvo in motiva
cija zaposlenih je eden
ključnih pogojev za us
pešnost poslovanja. Za
uspešnost so pomem
bne tako zmožnosti
kot motivacija vseh za
poslenih. Načine moti
viranja je potrebno
prilagoditi vsem sode
lavcem in okolju. Za za
dovoljstvo pri delu in
za visoko storilnost so
ključnega pomena zna
čilnosti dela, kot so:
raznovrstnost znanj in
spretnosti, ki jih potre
bujemo za opravljanje
dela, celovitost nalog,
samostojnost pri delu,
povratne informacije o
opravljenem delu.
Vsak je dolžan izpopol
njevati svoje znanje in
svojo usposobljenost
ter zavestno ravnati
in delovati v duhu
kakovosti. Samo zado
voljni zaposleni lahko
svoje delo opravlja
jo dobro in le dobro
opravljeno dobro je
temelj zadovoljstva
bolnikov. Zato je po
memben kazalnik uspešnosti bolnišnice
zadovoljstvo zaposlenih. Je orodje, ki po
maga vodstvu prepoznavati priložnosti
za izboljševanje pogojev dela in zado
voljstva zaposlenih, hkrati pa predstavlja
priložnost zaposlenim, da izrazijo svoje
resnično mnenje in tako prispevajo k na
porom za izboljšave.
Viri:

-	
-	
-	

Uvajanje izboljševanja kakovosti v bolnišnice. Mini
strstvo za zdravje. Oddelek za kakovost. Junij 2006.
SiOK. Primerjalno raziskovanje organizacijske klime v
slovenskih organizacijah. Organizacijska klima v Slove
niji. Poročilo za leto 2005.
SiOK2005. Splošna bolnišnica Novo mesto - Končno
poročilo 2006.
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ZAKON O JAVNEM NAROČANJU (ZJN2) –

Postopki javnega naročanja
Zdenka Kralj, vodja pravne službe

Uvod
Zakon o javnem naročanju
(ZJN2) (Uradni list RS, št.
128/06) določa več vrst po
stopkov, ki jih lahko uporab
ljajo naročniki pri naročanju
blaga, storitev in gradenj.
Pri tem naročniki praviloma
izberejo odprti postopek
in postopek s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti,
druge postopke pa le, če so
za to izpolnjeni zakonski
pogoji.
ZJN pa določa tudi različno uporabo
postopkov glede na vrednost javnega na
ročila oz. ali gre za javna naročila, ko je po
trebna objava v Uradnem listu Evropske
unije ali domača javna naročila, ko je po
trebna samo objava na portalu za javna
naročila.
Naročnik lahko izvede javno naročanje po
enem izmed naslednjih postopkov:
1. odprti postopek,
. postopek s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti,
. konkurenčni dialog,
. postopek s pogajanji brez predhodne
objave,
. postopek s pogajanji po predhodni ob
javi,
6. postopek zbiranja ponudb po predhod
ni objavi in
7. postopek zbiranja ponudb.
Naročnik mora izvesti javno naročilo po
enem izmed navedenih postopkov, če je
vrednost javnega naročila višja od 10.000
EUR brez DDV za blago in storitve in 0.000
EUR brez DDV za gradnje. Glede naročil do
navedenih vrednosti pa so naročniki dolžni

8

voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki obse
ga navedbo predmeta in vrednosti javne
ga naročila.
ZJN v . členu določa take vrste postop
kov, ki jih lahko uporabijo naročniki, kot
tudi mejne vrednosti za uporabo posamez
ne vrste postopka. Če je vrednost predme
ta javnega naročila:
 v primeru naročanja blaga in storitev
enaka ali višja od 17.000 EUR in
 v primeru naročanja gradenj enaka ali
višja od 7.000 EUR,
lahko naročnik uporabi odprti postopek,
postopek s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti, konkurenčni dialog, posto
pek s pogajanji brez predhodne objave in
postopek s pogajanji po predhodni obja
vi.
Za domača javna naročila, ko je vrednost
predmeta javnega naročila izpod navede
nih zneskov, pa lahko naročnik uporabi
tudi postopek zbiranja ponudb po pred
hodni objavi.
Postopek zbiranja ponudb brez predhodne
objave lahko naročnik uporabi le v primeru
naročanja blaga in storitev, če je vrednost
predmeta javnega naročila enaka ali višja
od 10.000 EUR in nižja od 0.000 EUR, in v
primeru naročanja gradenj, če je vrednost
predmeta javnega naročila enaka ali višja
od 0.000 EUR in nižja od 80.000 EUR. To so
tako imenovana naročila malih vrednosti

Odprti postopek
Odprti postopek je postopek, v katerem
lahko vsak gospodarski subjekt predloži
ponudbo. Odprti postopek oddaje javnega
naročila je postopek, pri katerem lahko vsi,
ki imajo interes pridobiti javno naročilo,
predložijo svoje ponudbe, pripravljene
skladno z vnaprej določenimi zahtevami
naročnika iz razpisne dokumentacije.
V tem postopku naročnik istočasno ugo
tavlja sposobnost ponudnikov in opravi
izbiro po merilih iz razpisne dokumenta
cije. To je enofazni postopek, za katere
ga je značilno, da morajo biti specifikacije
jasne tako, da bo naročnik lahko izvedel
tako postopek ugotavljanja sposobnosti

ponudnikov kot tudi izbiro po merilih. V
tem postopku po poteku roka za sprejem
ponudb naročnik ne sme več spreminjati
ali dopolnjevati razpisne dokumentacije.
Naročniki so dolžni na portalu javnih na
ročil ali preko njega posredovati dodatna
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentaci
jo najpozneje 6 dni pred iztekom roka za
oddajo ponudb pod pogojem, da je bila
zahteva za dodatno pojasnilo posredova
na pravočasno.

Postopek s
predhodnim
ugotavljanjem
sposobnosti
Postopek s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti je postopek, katerega namen
je oddaja javnega naročila, v katerem lah
ko katerikoli gospodarski subjekt predloži
prijavo k sodelovanju, ponudbo pa lahko
oddajo samo kandidati, ki jih povabi na
ročnik.
Postopek s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti je postopek, katerega namen
je oddaja javnega naročila in v katerem na
ročnik v prvi fazi na podlagi vnaprej pred
loženih prijav prizna sposobnost ponudni
kom in v drugi fazi povabi k oddaji ponudb
kandidate, ki jim je priznal sposobnost.
To je dvofazni postopek, ki se sestoji iz
faze ugotavljanja sposobnosti in v drugi
fazi obravnave ponudb in izbire po meri
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lih. V prvi fazi se opravi javni razpis, da po
nudniki predložijo prijave za ugotavljanje
sposobnosti, v drugi fazi pa naročnik kan
didate, ki jim je priznal sposobnost, povabi
k predložitvi konkretne ponudbe.
Naročnik mora pripraviti razpisno doku
mentacijo za vsako fazo postopka pose
bej. Razpisna dokumentacija za prvo fazo
vsebuje:
1. povabilo k oddaji prijave,
2. navodila ponudnikom za izdelavo pri
jave,
3. navedbo števila kandidatov, ki bodo
povabljeni k oddaji ponudbe, če je to
primerno,
4. pogoje, ki so vezani na predmet na
ročila, in druge pogoje, ki jih mora izpol
njevati ponudnik za izvedbo javnega
naročila,
5. navedba meril za izbiro, če je to mo
goče,
6. drugo.
Razpisna dokumentacija za drugo fazo
vsebuje:
1. povabilo k oddaji ponudbe,
2. navodila ponudnikom za izdelavo po
nudbe,
3. splošne in posebne pogoje, ki bodo
sestavni del pogodbe,
4.	elemente za pripravo predračuna z na
vodilom o izpolnitvi,
5.	opis in ovrednotenje meril za izbiro,
6. drugo.
Naročniki so dolžni na portalu javnih na
ročil ali preko njega posredovati dodatna
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
najpozneje štiri dni pred iztekom roka za
prejem ponudb, pod pogojem, da je bila
zahteva posredovana pravočasno.
Obvestilo o priznanju sposobnosti oziroma
o zavrnitvi priznanja sposobnosti mora na
ročnik poslati tistim ponudnikom, ki so od
dali prijavo.
V drugi fazi postopka mora naročnik hkrati
povabiti vse kandidate k oddaji ponudb.
Povabilo mora biti poslano kandidatom
v pisni obliki. Povabilo kandidatom mora
vsebovati podatek o objavi razpisne doku
mentacije.

Konkurenčni dialog
Konkurenčni dialog je postopek, ki ga na
ročnik uporabi v primerih oddaje posebno
zahtevnih javnih naročil, v katerem lahko

kateri koli gospodarski subjekt zahteva
sodelovanje in v katerem naročnik opravi
dialog s kandidati, ki sodelujejo v postop
ku, s ciljem oblikovati eno ali več variant,
ki lahko izpolnijo njegove zahteve, in na
podlagi katerih naročnik izbrane kandi
date povabi, da predložijo ponudbo. Za
namen uporabe postopka se za javno na
ročilo šteje, da je »posebno zahtevno«, če
ni mogoče objektivno:
-	opredeliti tehničnih specifikacij, ki bi
lahko zadovoljila naročnikove potrebe
ali dosegla cilje, in/ali
-	 določiti pravnih in/ali finančnih ele
mentov projekta oziroma predmeta
javnega naročila.
Konkurenčni dialog je nov postopek, ki se
uporablja za zahtevnejša javna naročila.
Konkurenčni dialog je postopek, ki se lah
ko uporablja kadar uporaba odprtega ali
postopka s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti zaradi zahtevnosti javnega
naročila ni mogoča in pod pogojem, da je
merilo za izbiro najugodnejšega ponudni
ka ekonomsko najugodnejša ponudba.
Med potekom dialoga je naročnik dolžan
zagotoviti enako obravnavo vseh ponud
nikov. Še zlasti naročnik ne sme ponujati
informacij na diskriminatoren način, zaradi
katerega bi lahko nekateri ponudniki dobi
li prednost pred drugimi. Naročnik drugim
udeležencem ne sme razkriti predlagane
rešitve ali drugih zaupnih informacij, posre
dovanih s strani določenega kandidata, ki
sodeluje v dialogu, brez njegove privolitve.
Naročniki začnejo dialog s tistimi kandida
ti, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje za priz
nanje sposobnosti. Ti pogoji morajo biti v
naprej določeni v razpisni dokumentaciji.
V tem dialogu lahko naročnik z izbranimi
kandidati razpravlja o vseh vidikih predme
ta naročila.
Naročnik lahko izvaja dialog vse do pri
dobitve končne rešitve oziroma rešitev,
ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem
naročnik po potrebi med sabo primerja
predložene rešitve. Po zaključku dialoga
naročnik o tem obvesti udeležence in jih
pozove k predložitvi končne ponudbe, na
podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz
zaključenega dialoga. Ponudbe morajo
izpolnjevati vse zahteve iz razpisne doku
mentacije.
Naročnik lahko od ponudnikov zahteva,
da predložene končne ponudbe razjasnijo
ali podrobno obrazložijo. Navedene razja
snitve ali podrobne obrazložitve oziroma

dodatne informacije ne smejo vključevati
sprememb osnovnih elementov iz ponud
be ali iz povabila k oddaji ponudbe, ki bi
lahko imele za posledico izkrivljanje konku
rence ali diskriminacijski učinek.
Naročnik oceni ponudbe in izbere najugod
nejšo ob uporabi merila ekonomsko naju
godnejše ponudbe, kot je opredeljeno v
objavi ali razpisni dokumentaciji. Naročnik
lahko od izbranega ponudnika zahteva po
jasnilo oziroma utemeljitev ponudbe ali po
trditev prevzetih obvez, danih v ponudbi,
vendar to ne sme povzročiti spremembe
bistvenih elementov iz ponudbe ali iz pova
bila k oddaji ponudbe oziroma razpisne do
kumentacije, ki bi lahko imele za posledico
izkrivljanje konkurence ali diskriminacijo
med ponudniki. Naročniki lahko določijo
nagrade ali plačila, ki jih bodo izplačali ude
ležencem v dialogu, kar morajo opredeliti
v razpisni dokumentaciji.
Konkurenčni dialog je postopek, ki se upo
rabi za zahtevna javna naročila s pogojem,
da je merilo za izbor ekonomsko najugod
nejša ponudba.
Postopek poteka v več fazah. Z izbranimi
kandidati, ki izpolnjujejo zakonske pogoje
za priznanje sposobnosti, se izvede dialog
o vseh vidikih izvedbe javnega naročila. Po
nudniki imajo možnost ponuditi različne
rešitve. Po zaključku dialoga naročnik po
zove ponudnike, da predložijo končne
ponudbe. Naročnik jih oceni na osnovi
merila ekonomsko najugodnejše ponud
be in opravi izbiro. Naročnik mora ves čas
poteka postopka paziti na to, da v dialogu
in pri pripravi razpisne dokumentacije ne
pride do izkrivljanja konkurence ali diskri
minacije med ponudniki.
Naročnik mora potrebe in zahteve, vezane
na predmet javnega naročila, navesti v ob
vestilu o javnem naročilu in/ali v razpisni
dokumentaciji. Naročnik lahko določi, da
se ta postopek opravi v zaporednih fazah z
namenom, da se izločijo ponujene rešitve,
ki v manjši meri dosegajo določena in opi
sana merila, navedena v objavi ali v razpi
sni dokumentaciji. Navedeno možnost je
naročnik dolžan navesti v obvestilu o jav
nem naročilu ali v razpisni dokumentaciji.
Naročnik pripravi razpisno dokumentacijo
za vsako fazo postopka posebej. Razpisna
dokumentacija za prvo fazo vsebuje:
1. povabilo k oddaji prijave,
2. navodila ponudnikom za izdelavo pri
jave,
3. navedbo meril,
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4. navedbo števila kandidatov, ki bodo
povabljeni k oddaji ponudbe,
5.	opis predmeta naročila ali ciljev, ki
jih želi doseči naročnik za izvedbo na
ročila,
6. pogoje za prvo fazo,
7. drugo.
Razpisna dokumentacija za ostale faze
vsebuje:
1. povabilo k oddaji ponudbe,
2. navodila ponudnikom za izdelavo po
nudbe,
3. razpisno dokumentacijo, pripravljeno
na podlagi izvedenega dialoga,
4.	elemente za pripravo predračuna z
navodilom o izpolnitvi,
5.	opis in ovrednotenje meril za izbiro,
6. drugo.
Naročnik povabi kandidate k oddaji po
nudbe tako, da hkrati povabi vse kandida
te k oddaji ponudbe. Povabilo mora biti
poslano kandidatom v pisni obliki.
Povabilo mora v primeru uporabe konku
renčnega dialoga vsebovati vsaj še:
1. sklicevanje na objavljeno obvestilo o
javnem naročilu;
2. navedbo skrajnega roka za prejem po
nudb, naslov, na katerega morajo biti
poslane, ter jezik ali jezike, v katerih
morajo biti sestavljene;
3. v primeru konkurenčnega dialoga
datum in naslov, ki sta določena za
začetek dialoga, ter jezik ali jezike, v
katerih bo potekal;
4. sklicevanje na vse morebitne priložene
dokumente, ki jih je treba oddati bodi
si kot dodatek izjavam ponudnika ali
kot dodatek informacijam v skladu s
pogoji za priznanje finančne in kadrov
sko tehnične spodobnosti;
5. relativno pomembnost meril za odda
jo naročila ali, če je to potrebno, pa
dajoče zaporedje pomembnosti teh
meril, če to ni opredeljeno v objavi
obvestila o javnem naročilu ali v raz
pisni dokumentaciji.

Postopek s
pogajanji po
predhodni objavi
Postopek s pogajanji pomeni tisti posto
pek, ki vključuje pogajanja z namenom
oddaje javnega naročila, v katerem na
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ročnik povabi gospodarske subjekte in se
z njimi pogaja o vseh pogojih za naročilo.
Ta postopek lahko naročnik uporabi le v
primerih, določenih v 28. členu ZJN-2.
Naročnik mora med pogajanji zagotoviti
enako obravnavo vseh ponudnikov. Zlasti
ne sme posredovati udeležencem poga
janj informacij na diskriminatoren način,
zaradi katerega bi lahko bili nekateri po
nudniki v prednosti pred drugimi. Pred
pogajanji mora naročnik ponudnike, ki jih
namerava povabiti k pogajanjem, sezna
niti s pravili, po katerih bodo pogajanja
potekala.
Naročnik lahko določi, da se postopek s
pogajanji opravi v zaporednih fazah, da
bi zmanjšal število rešitev, o katerih se je

navodilom o izpolnitvi.
Naročnik ponudnike, ki izpolnjujejo zah
tevane pogoje, po pregledu ponudb po
vabi k pogajanjem tako, da hkrati povabi
vse ponudnike k oddaji ponudb. Povabilo
mora biti poslano ponudnikom v pisni ob
liki. Povabilo mora vsebovati vsaj nasled
nje podatke:
1. sklicevanje na objavljeno obvestilo o
javnem naročilu;
2. navedbo skrajnega roka za prejem po
nudb, naslov, na katerega morajo biti
poslane, ter jezik ali jezike, v katerih
morajo biti sestavljene;
3. datum in naslov, ki sta določena za
začetek pogajanj, ter jezik ali jezike,
v katerih morajo biti sestavljene;

treba pogajati, ob uporabi meril za izbi
ro. Naročnik mora v obvestilu o javnem
naročilu ali v razpisni dokumentaciji do
ločiti, da bo tako možnost uporabil in na
kakšen način. Razpisna dokumentacija
lahko vsebuje:
1. povabilo k oddaji ponudbe,
2. navodila ponudnikom za izdelavo po
nudbe,
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponud
nik,
4.	opis predmeta naročila ali ciljev, ki
jih želi doseči naročnik z izvedbo na
ročila,
5. splošne pogoje pogodbe,
6.	elemente za pripravo predračuna z

4. sklicevanje na vse morebitne priložene
dokumente, ki jih je treba oddati bodi
si kot dodatek izjavam ponudnika ali
kot dodatek informacijam v skladu s
pogoji za priznanje finančne in kadrov
sko tehnične spodobnosti;
5. relativno pomembnost meril za odda
jo naročila ali, če je to potrebno, pa
dajoče zaporedje pomembnosti teh
meril, če to ni opredeljeno v objavi
obvestila o javnem naročilu ali v raz
pisni dokumentaciji.
Naročnik se pogaja s ponudniki o vseh po
gojih za izvedbo naročila, opredeljenih v
ponudbah, ki so jih slednji predložili, da bi
jih prilagodili zahtevam, ki jih je navedel
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že v objavi oziroma v razpisni dokumen
taciji, z namenom izbire najugodnejše
ponudbe, ob uporabi v naprej določenih
meril. Naročnik mora med pogajanji zago
toviti enako obravnavo vseh ponudnikov.
Zlasti ne sme posredovati udeležencem
pogajanj informacij na diskriminacijski
način, zaradi katerega bi lahko bili neka
teri ponudniki v prednosti pred drugimi.
Naročnik po zaključenih pogajanjih od
ponudnikov zahteva predložitev končne
ponudbe v skladu z doseženim na poga
janjih. V primeru, da naročnik postopek s
pogajanji opravi v več zaporednih fazah,
velja navedeno za vsako fazo posebej.

Postopek s
pogajanji brez
predhodne objave
Postopek s pogajanji pomeni tisti posto
pek, ki vključuje pogajanja z namenom
oddaje javnega naročila, v katerem na
ročnik povabi gospodarske subjekte in se
z njimi pogaja o vseh pogojih za naročilo.
Ta postopek lahko naročnik uporabi le v
primerih, določenih v 29. členu ZJN-2.
Naročnik določi rok za prejem ponudbe
glede na razloge, iz katerih lahko uporabi
postopek s pogajanji brez predhodne ob
jave in glede na predmet naročila.
Naročnik v postopku s pogajanji brez
predhodne objave ravna podobno kot
to velja za postopek s pogajanji po pred
hodni objavi.

Postopek zbiranja
ponudb po
predhodni objavi
Postopek zbiranja ponudb po predhod
ni objavi je postopek javnega naročanja,
v katerem predložijo svoje ponudbe po
nudniki na podlagi obvestila o javnem
naročilu, objavljenega na portalu javnih
naročil. Ta postopek lahko naročniki upo
rabijo le za domača javna naročila, ko ni
potrebna objava v Uradnem listu Evrop
ske unije.
Postopek zbiranja ponudb po predhodni
objavi lahko naročnik izvede na enega od

naslednjih načinov, tako, da:
a) izmed prejetih ponudb izbere naju
godnejšo ponudbo ob upoštevanju
pogojev in meril, določenih v objavi
obvestila o javnem naročilu po po
stopku zbiranja ponudb ali v razpisni
dokumentaciji, ali
b) postopek razdeli v dve fazi:
-	 tako, da v prvi fazi na podlagi pre
jetih prijav ugotovi ali gospodarski
subjekti, ki so predložili prijavo za
sodelovanje, izpolnjujejo pogoje,
opredeljene v objavi obvestila o jav
nem naročilu po postopku zbiranja
ponudb in razpisni dokumentaciji
in v drugi fazi te povabi k oddaji
ponudbe ali
-	 tako, da v prvi fazi na podlagi preje
tih prijav opravi dialog s prijavitelji,
z namenom oblikovanja dokončne
razpisne dokumentacije in ugotovi,
kateri od njih izpolnjujejo zahteva
ne pogoje, v drugi fazi pa le-te po
vabi k oddaji ponudbe na podlagi
končne razpisne dokumentacije.
c) po zaključenem pregledu in ocenje
vanju ponudb izbere najugodnejšo
ponudbo ali ponudnike s katerimi bo
sklenil okvirni sporazum.
Naročnik lahko v postopek zbiranja po
nudb po predhodni objavi vključi tudi
pogajanja.
Rok za prejem ponudb ali prijav mora biti
tak, da omogoča gospodarskemu subjek
tu pripravo popolne ponudbe. V kolikor
naročnik sam ali na pobudo gospodarske
ga subjekta oceni, da je to potrebno, rok
za prejem ponudb ustrezno podaljša.
V postopku zbiranja ponudb po predhod
ni objavi naročnik pripravi razpisno do
kumentacijo, predvsem pogoje, ki bodo
sestavni del pogodbe o izvedbi naročila,
če je to potrebno in v obsegu kot je to
primerno, glede na način izvajanja postop
ka. Naročniku ni potrebno posebej pripra
viti razpisne dokumentacije, v primeru,
da so vsi potrebni podatki in podlage za
oddajo ponudbe podani v objavi obvesti
la o javnem naročilu po postopku zbiranja
ponudb po predhodni objavi.
Gre za nekoliko enostavnejši postopek,
ki ga je možno izvesti v dveh fazah ali eni
sami fazi.
V ta postopek je možno vključiti dialog s
prijavitelji, dinamični nabavni sistem ali
tudi pogajanja.
Postopek zbiranja ponudb po predhodni

objavi je možno uporabiti za blago in stori
tve, če je vrednost javnega naročila enaka
ali večja od 40.000,00 EUR in ne presega
zneska, ko je potrebna objava v Uradnem
listu Evropske unije. Za gradnje pa je do
ločeno, da je možno ta postopek uporabi
ti, če je vrednost javnega naročila enaka
ali večja od 80.000,00 EUR in ne večja od
274.000,00 EUR.
V tem postopku ni nujno, da naročnik pri
pravi razpisno dokumentaciji, če so vsi
podatki in podlage za oddajo ponudbe
podani v objavi obvestila o javnem na
ročilu. Rok za sprejem ponudb v zakonu
ni določen, določeno je le, da mora biti
rok za prejem ponudb ali prijav tak, da
gospodarskemu subjektu omogoča pri
pravo popolne ponudbe.

Postopek zbiranja
ponudb
Postopek zbiranja ponudb je postopek
javnega naročanja, v katerem naročnik
pozove k predložitvi ponudb najmanj tri
ponudnike, če je na relevantnem trgu za
dostno število ponudnikov.
Naročniki lahko uporabijo ta postopek, če
je vrednost predmeta javnega naročila:
-	 v primeru blaga in storitev enaka ali
višja od 10.000,00 EUR in nižja od
40.000,00 EUR in
-	 v primeru naročanja gradenj enaka ali
višja od 20.000,00 EUR in nižja od
80.000,00 EUR.
Naročnik mora pisno obrazložiti in doku
mentirati izbiro najugodnejše ponudbe in
ponudnika in pri tem spoštovati temeljna
načela javnega naročanja.
V tem postopku se ne uporabljajo do
ločila ZJN-2 o objavah na portalu za jav
na naročila.
Vir:

•
•
•

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06)
Postopki javnega naročanja, Revija za javna naročila in
javne finance, št. 1, letnik II, marec 2007
Postopki javnega naročanja po določbah nove zakono
daje, Revija za javna naročila in javne finance, št. 2, letnik
II, marec 2007
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Zdravstveni pregledi zaposlenih
v Splošni bolnišnici Novo mesto v
obdobju 2004 do 2007
Aleš Krajšek, vodja službe za varstvo pri delu in požarno varnost

V letih od 2004 do 2006 smo opravljali ob
dobne preventivne zdravstvene preglede
za naše zaposlene. Ocena delazmožnosti
zaposlenih, predvsem glede na starostno
strukturo (večina med 41 -50 let) v bol
nišnici kaže odlične rezultate, kar je ned
vomno rezultat pravilnega pristopa.
Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev predvi
deva tri različne vrste preventivnih zdravstvenih pregledov:
• predhodni preventivni zdravstveni pregledi,
• usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi,
• drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi.
Leta 2004 smo podpisali pogodbo o izvajanju zdravstvenega vars
tva pri delu z Zdravstvenim domom Novo mesto, ki je za poob
laščenega zdravnika določila oz. ga. Emo Alič-Žvagen, dr. med.
spec. medic. dela, prometa in športa. Po podpisu pogodbe smo
začeli z izvajanjem obdobnih preventivnih zdravstvenih pregle
dov. Na preglede so bili napoteni vsi zaposleni iz vseh oddelkov
in služb.
Konec lanskega leta smo zaključili s prvim sklopom pregledov. V
tem času je bilo pregledanih 798 delavcev.
Poleg obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov na podlagi
Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih, pa smo za zapo
slene, ki pri svojem delu prihajajo v stik z ionizirajočim sevanjem,
organizirali zdravstvene preglede na podlagi Zakona o varstvu
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in podzakonskimi
akti.
Te preglede vsako leto opravljajo zaposleni na radiološkem oddel
ku na ZVD, Ljubljana. Vsi ostali zaposleni pa so bili napoteni k AR
ISTOTEL zdravstveno in poslovno svetovanje, d.o.o. Tako ZVD, kot
Aristotel imata koncesijo za opravljanje zdravstvenih pregledov
zaposlenih, ki pri svojem delu prihajajo v stik z ionizirajočim seva
njem. V letu 2006 je bilo na ta pregled napoteno 24 zaposlenih iz
radiološkega oddelka in 105 zaposlenih iz ostalih oddelkov.
Tako je od leta 2004 992 zaposlenih opravilo enega od zgoraj
naštetih pregledov. V to število niso vključeni predhodni preven
tivni zdravstveni pregledi.
V nadaljevanju je podanih nekaj ugotovitev na podlagi poročila,
ki ga je podala ga. Ema Alič-Žvagen, dr. med. spec. medic. dela,
prometa in športa.
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A.) Klasifikacija pregledov delavcev po spolu
V dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, Zdravstveni
dom Novo mesto je bilo skupno pregledanih 798 delavcev. Med
pregledanimi je bilo 111 moških in 687 žensk.

B.) Starostna struktura zaposlenih

Največ pregledanih je bilo v starostni skupini od 41 do 50 let
(39,22%), najmanj pa v starostni skupini od 18 do 20 let (0,13%).

C.) Ocena delazmožnosti
Med pregledanimi je bilo 95,24 % oseb ocenjenih kot zmožnih
za delo, 3,51 % kot zmožen z omejitvijo, 0,25% je bilo ocenjenih
kot nezmožen za delo in za 1 % pregledanih se ni mogla podati

aktualno
pregledanih je prekomerno prehranjenih, ostali pa sodijo v kate
gorijo debelih. Kriteriji so podani na podlagi indeksa ITM (BMI)
(kg/m2).

F.) Dejavniki tveganja
Med dejavnike tveganja za nastanek srčnožilnih obolenj je na

ocena. Ocena delazmožnosti zaposlenih, predvsem glede na sta
rostno strukturo (večina med 41 -50 let) v bolnišnici kaže odlične
rezultate, kar je nedvomno rezultat pravilnega pristopa.

D.) Navade in razvade

prvem mestu telesna neaktivnost, sledi prevelika telesna teža,
zvišane maščobe, kajenje, zvišan krvni pritisk in zvišan krvni slad
kor.

Uživanje alkoholnih pijač (tudi v dovoljenih količinah) je navedlo
31,95 %, kajenje 25,56 %, ne zajtrkuje pa 30,33 %

E.) Opredelitev telesne teže

Dobra polovica pregledanih ima normalno telesno težo, tretjina
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Kakovost vodenja antikoagulacijske
ga (AK) zdravljenja v AK ambulanti
internega oddeleka SB Novo mesto
Janez Toplišek, dr.med., spec. interne medicine

Vsako leto se število vodenih bolnikov, ki potrebujejo AK zdravljenje poveča za okoli 200
bolnikov. Dokazano je, da AK zdravljenje podaljšuje življenje, zlasti če je pravilna indika
cija in če je terapija ustrezno vodena. Ker število bolnikov, ki potrebujejo AK zdravljenje,
nezadržno raste, bo treba bolnike z nezapletenim potekom zdravljenja prepustiti zdrav
nikom družinske medicine. Glede na izkušnje drugod po Sloveniji, kjer se je pomemben
delež bolnikov preusmeril v ambulante splošne medicine, pa taka odločitev ne prinaša
rešitve problema.
Na pobudo Sekcije za antikoagulacijsko
zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem
društvu smo tudi v antikoagulacijski ambu
lanti (AK) SB Novo mesto opravili analizo
kakovosti vodenja protrombinskega časa
(INR). V letih od 1.4.2000 do 1.4.2007 smo
pregledali 3192 bolnikov, od tega je bilo
48% moških in 52% žensk. Bolniki so bili
povprečno stari 73 let. Kar 730 je bilo sta
rejših od 80 let, 59 pa več kot 90 let. Najsta
rejši bolnik je v 99. letu starosti, najmlajša
bolnica pa ima 13 let.
70% bolnikov dobiva antikoagulacijska (AK)
zdravila zaradi atrijske fibroundulacije, 14%
zaradi venskih trombembolizmov, 10% zara
di bolezni srčnih zaklopk, 2% zaradi arterij
ske embolije ali tromboze, 4% zaradi drugih
indikacij.
Ugotavljamo:
-	 da se vsako leto število vodenih bolni
kov poveča za okoli 200 bolnikov. V letu
2005 je bilo obravnavanih skupno 1782
bolnikov. Naša predvidevanja kažejo, da
se bo do do konca leta 2007 v AK ambu
lanti vpisalo okoli 2100 bolnikov;
-	 da okoli 48% bolnikov letno preneha
jemati zdravila (ukinitve, oddaje);
-	 da okoli 7,5 - krat letno pride bolnik na
kontrolo INR, tj. na okoli 6 tednov;
-	 da je okoli 59% vrednosti INR v terapevt
skem območju, 25% pod njim, 16%
nad njim. 1% vrednosti pa je močno
povišanih.
Zapleti zdravljenja:
-	2% bolnikov utrpi krvavitev;
-	 pri 1% bolnikov se pojavi trombembo
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lični zaplet;
-	 1,1% bolnikov umre zaradi krvavitve ali
trombembolije;
-	 večina krvavitev v gastrointestinalni
trakt, bronhialni trakt, v kožo in sluzni
ce je povezana s previsokim INR;
-	 večina usodnih krvavitev v centralno
živčevje ni v povezavi s previsokim INR.
Od 14 krvavitev so 4 povezane s pred
hodno travmo, 1 bolnik je imel INR bla
go nad terapevtskim nivojem (INR 3,2),
6 bolnikov je imelo INR urejen, 3 bolniki
so imeli INR pod terapevtskim nivojem;

pri 4 bolnikih pa vrednosti INR v doku
mentaciji ni najti. Predvidevamo lahko,
da vrednost INR ni bila kontrolirana. Od
bolnikov, ki jim vrednosti INR ob spreje
mu ni bilo možno najti, sta 2 umrla na
nevrološkem oddelku, 1 na kirurškem
(EIT) in 1 na internem oddelku;
-	 večina trombemboličnih zapletov je po
vezana s prenizkim INR;
-	od 17 usodnih trombembolij v central
no živčevje je 11 bolnikov imelo INR
pod terapevtskim nivojem (tj. pod 2,0),
4 bolniki so imeli INR urejen, 1 bolnik
je imel INR nad terapevtskim nivojem;

Vsi vodeni bolniki
Priliv novih bolnikov
AK zdravljenje v SB NM zaključeno (oddaje, ukinitve)
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pri 1 bolniku v njegovi dokumentaciji
vrednosti INR ni bilo mogoče najti (ne
vrološki oddelek).

Zaključek
Število bolnikov, ki potrebujejo AK zdravlje
nje, iz leta v leto narašča. Dokazano je, da
AK zdravljenje podaljšuje življenje, zlasti če
je pravilna indikacija in če je terapija ustrez
no vodena.
Pojavljajo pa se problemi, saj so AK zdrav
ljenja deležni večidel starostniki, pri katerih
so lahko:
-	otežene redne kontrole;
-	 je potreben nadzor nad rednim jema
njem zdravil;
-	 so pogostejši zapleti med zdravlje
njem.
Zato je nujno treba skrbno uravnavati vred
nosti INR. V AK ambulanti SB NM opravlja
mo meritve še vedno »ročno«, brez pomoči
algoritma v računalniškem programu. Sko
raj povsod po Sloveniji je že drugače. Kljub
temu so naši podatki glede urejenosti vred
nosti INR povsem primerljivi v slovenskemu
povprečju. Število usodnih zapletov zdrav
ljenja je v mejah pričakovanega. Res pa je,
da vrednost INR pri 4 usodnih krvavitvah v

centralno živčevje in 1 usodnem trombem
boličnem zapletu ni bila analizirana. Kljub
verjetno brezupni klinični sliki bi lahko
ocena vrednosti INR vsaj ob hemoragičnih
zapletih morda napotila k dodatnemu zdrav
ljenju ali celo spremenila slabo bolnikovo
prognozo.
V prihodnosti bo treba še več časa name
niti ne le izobraževanju zdravnikov in me
dicinskih sester, ki delajo v AK ambulanti,
ampak tudi zaposlenih na tistih oddelkih,
kjer se redno srečujejo z bolniki, ki potre
bujejo AK zdravljenje. Nujno potrebujemo
računalniški program za obravnavo bolni
kov, saj Birpis ni uporaben za te namene. Pri
zbiranju podatkov smo imeli nemalo težav,
saj je v računalniškem programu, ki ga upo
rabljamo, sicer registriranih 3192 bolnikov,
obstaja pa 3900 kartonov. Vrsto let so se
namreč številke kartonov bolnikov, ko so
umrli, uporabljale za nove bolnike. V letu
2006 v računalnik ni vpisanih več kot polovi
ca vrednosti INR (pomanjkanje nadzora nad
vnosom). V bazi podatkov je premalo vpi
sov zapletov zdravljenja, predvsem manjših
krvavitev in trombembolij.
Ker število bolnikov, ki potrebujejo AK zdrav
ljenje, nezadržno raste, bo treba bolnike z
nezapletenim potekom zdravljenja prepu
stiti zdravnikom družinske medicine. Glede
na izkušnje drugod po Sloveniji, kjer se je

UREJENOST antikoagulacijskega zdravljenja
(število vseh izmerjenih INR: 65.000, povprečno 7,5 kontrol/bolnika/leto)
Delež vrednosti
INR (%)

58,6

25,4

14,8

1,2

pomemben delež bolnikov preusmeril v
ambulante splošne medicine, pa taka od
ločitev ne prinaša rešitve problema. V AK
ambulanto SB NM je prišlo na pregled v zad
njem letu povprečno okoli 65 bolnikov na
dan. Glede na predvideni porast dodatnih
200 novih bolnikov na leto ugotavljamo, da
bo vsako leto vsaj 6 novih bolnikov dnevno
pregledanih v tej ambulanti. Skoraj polo
vica bolnikov se v enem letu »zamenja«
z novimi.
V zadnjih letih delajo v AK ambulanti skoraj
izključno specializanti in sekundariji. Specia
listi smo samo konzultanti, ker ob omejenih
kadrovskih zmogljivostih druge možnosti
ni. Ker v prihodnosti lahko pričakujemo uki
njanje sekundariata, bodo kadrovske težave
postale neobvladljive.
Ob vsem tem postaja vprašljivo, kako bo
v prihodnje še možno ustrezno strokovno
obravnavati tako veliko število bolnikov.
Mednarodne in tudi slovenske smernice
postavljajo namreč zgornjo mejo razmika
med dvema rednima kontrolama v AK am
bulanti. Le-ta je okoli 6 tednov, pri bolnikih
z bolj zapletenim zdravstvenim stanjem pa
naj bi bile redne kontrole na 4 tedne. Naka
zujeta se dve rešitvi:
1. slovenske smernice naj bi se prilagodile
omejenim možnostim; določili naj bi se
daljši, verjetno manj varni razmiki med
rednima kontrolama v ambulanti;
2. kadrovske in finančne okrepitve v AK am
bulantah bi omogočile nadaljevanje do
sedanje verjetno dovolj varne klinične
prakse; glede na dosedanje (finančno)
omejeno skupno število pregledov pa
bi bilo to možno samo ob dodatnih fi
nančnih sredstvih, posredovanih prav
za te namene.
Tudi na področju antikoagulacijskega
zdravljenja si želimo odgovorov vsaj na
dve vprašanji:
1. Kakšno zdravstvo si želimo in kakšno si
lahko privoščimo?
2. Katere so tiste smernice, ki standar
dov za varno zdravljenje ne bodo le
določale, ampak omogočale njihovo
resnično izvajanje?
Na koncu bi se rad zahvalil administrator
kam internega oddelka, posebej pa gospe
Mariji Pezdirc za pobudo in izbor kartonov
AK ambulante ter Marku Kmetu, dr.med. in
Mateju Godniču, dr.med. za pomoč pri ana
lizi podatkov.
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Sistemski pristop k zagotavljanju poslovanja
v Centralnem operacijskem bloku (COB)
Ljubinka POPOVIČ

Družbene spremembe zadnjega desetletja zahtevajo od bolnišnic ter drugih zdravstvenih
organizacij prisotnost zdravstvenega managementa pri procesu uvajanja nujnih organi
zacijskih sprememb za učinkovitejšo porabo razpoložljivih virov. Pri tem je prisotnost in
razvoj zdravstvenega managementa predvsem usmerjen v zagotavljanje ravnotežja med
ekonomskimi in socialnimi vidiki zdravstvene oskrbe prebivalstva (Ritonja, 1998).
Uvajanje managementa v zdravstvene organizacije zahteva tudi
določene spremembe, ki se v večini primerov nanašajo na spre
minjanje organizacijske strukture, poslovne politike organizacije,
organizacijske kulture in podobno. Rozman (2000) opisuje spre
minjanje organizacije kot oddaljevanje podjetja od obstoječega
stanja in njene organizacije k bolj želenemu prihodnjemu stanju
z namenom, da bi povečali učinkovitost organizacije in uspešnost
podjetja. Odziv organizacij na spremembe v dinamičnem okolju
je možen z uvajanjem projektov, ki obenem predstavljajo način s
katerim se strategije poslovanja uresničujejo oziroma izvršujejo.
Z uvajanjem projektov se izboljša ustvarjalnost, motivacija, sode
lovanje in prilagodljivost zaposlenih, kar predstavlja doseganje
kakovosti na vseh nivojih.

Primeri praks v tujini
Analize že uresničenih projektov s področja managementa ope
racijskih sob v svetu so pokazale, da z učinkovito izkoriščenostjo
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razpoložljivih virov, kot so kadri, prostori in materiali, lahko do
segamo ustreznejše delovne pogoje za zagotavljanje kakovosti
storitev, uresničujemo zastavljene plane in racionaliziramo stroške
materiala. Pri pregledu strokovnih virov zasledimo podoben prob
lem. Managerji si prizadevajo zvišati učinkovitost dela v operacij
ski dvorani, znižati vsakodnevno spremenljivost ur operativnega
časa, za katerega je prisotno osebje, ni pa posegov (neizkoriščen
čas) ali pa je prisotno prekomerno izkoriščanje časa. Izhodišča
omenjenih primerov izhajajo iz dosedanjih izkušenj, da se planske
operacije en dan zaključijo ob 13.00 uri, drugi dan pa ob 17.00
uri.
Iz navedenega sledi, da je potrebno v vsaki bolnišnici vzpostaviti
planiranje posegov, ki bi zagotavljalo nemoten pretok pacientov
v, in iz operacijske sobe. Tako načrtovanje naj bi bilo v skladu z
vsemi operacijskimi omejitvami, predvsem pa je potrebno uravno
vesiti zahteve po bolniških posteljah z dejansko ponudbo postelj
v bolnišnici ter na prisotnost kadra. Optimalno načrtovanje izhaja
iz statistike uporabe postelj na dan, ko se pacientom naroči, naj
pridejo v bolnišnico (običajno en dan pred operacijo). Pregled
analize šestmesečnega obdobja je pokazal, da je na dan sprejema
novih pacientov več zasedenih postelj kot pa naročenih bolnikov
ali da so postelje npr. popolnoma zasedene od nedelje do četrtka,
niso pa zasedene ob petkih in sobotah.
Podpora informacijske tehnologije predstavlja osrednji del mana
gemnta v zdravstvu. Uporaba računalniškega sistema za zbiranje
informacij in nadzorovanje poteka dela je nepogrešljiv pri optimizi
ranju uporabe virov, za izboljšanje produktivnosti in učinkovitosti
ter za nadzorovanje kvalitete storitev. Glavni namen informacij
skega sistema za operacijski blok je zbiranje podatkov za kazal
nike kakovosti, ki vodijo k izboljševanju kakovosti zdravstvenih
storitev; preskrbeti nadzorni – izvršni nabor z »ciljno odločitveno
podporo« pri razvojni strategiji v smeri stroškov operativne oskrbe
in k sredstvu efektivnega sistema nadaljnjega izboljšanja kvalite
te; preskrbeti storitvena orodja za optimalno planiranje prostih
virov (zaposleni, operacijske dvorane, materiali, zdravila...); avto
matizirati sestavljene protokole, ki jih nakazuje predpisi (protokol
za operacije, opijati, implantati, proteze); analiza teh podatkov s
posebnim orodjem in druge podporne storitve.

aktualno
Optimalno razporejanje in
izkoriščenost razpoložljivih
virov v centralnem
operacijskem bloku (COB)
Temeljni cilj Strateškega poslovnega načrta Splošne bolnišnice Novo
mesto (SB NM) predstavlja premik v »poslovni filozofiji« zdravstvenih
delavcev na področju organizacije bolnišnice oziroma na področju
ponudbe zdravstvenih storitev, ki obenem povečujejo zadovoljstvo
pacientov in izboljšujejo poslovne rezultate (Simčič, 006). Strate
gijo poslovne reorganizacije in vodenja v SB NM vsebuje med dru
gim tudi Projekt organizacije dela v novem operacijskem bloku
(2005/2006). Preselitev v novi operacijski blok predstavlja uresničitev
ideje o združitvi operativnih dejavnosti (kirurgija, ginekologija) in
hkrati sledenje zastavljenim strateškim ciljem bolnišnice. Centralni
operacijski blok deluje kot samostojni oddelek od 08.01.007. V cen
tralnem operacijskem bloku je šest operacijskih sob, izven central
nega operacijskega bloka pa deluje septična operacijska soba. Za
stavljena organizacija dela v centralnem operacijskem bloku prinaša
racionalizacijo dela in stroškov, večjo kakovost zdravstvenih storitev,
zahteva pa dodatno spoštovanje dogovorov, protokolov, pravil ter
dogovorjenih programov. Tako smo v sklopu obvladovanja procesa
operacij zastavili cilje, ki bodo z kontinuiranim nadzorom nad ustvar
jenimi stroški in z analizo med načrtovanimi in realiziranimi stroški
znižali stroške poslovanja ter preprečili nepotrebno zalogo materiala.
Končni cilj je postavitev računalniškega programa za sledenje me
dicinskopotrošnega materiala. S postavitvijo ustreznega računal
niškega programa, ki bi bil kompatibilen z že obstoječim Birpisom,
bi bilo omogočeno natančno sledenje medicinskopotrošnega ma
teriala v COBu, pri čemer bi na posamezno operacijo spremljali delo
kadra, material, amortizacijo in stroške režije. Spremljanje stroškov
medicinsko –potrošnega materiala (MPM) na bolnika naj bi potekalo
glede na vrsto operacijo, organizacijsko enoto (izvajalec in naročnik),
na določeno obdobje, po operaterjih, posameznem artiklu MPM kot
tudi na celotno.
V sodelovanju s pravno službo
bolnišnice je izdelan predlog
navodil, ki določa ravnanje
zdravstvenih delavcev in
zdravstvenih sodelavcev v
centralnem operacijskem blo
ku za primere dobave medicin
skega materiala, ki ga SB NM
dobavi posamezni dobavitelj
materiala na brezplačno te
stiranje oziroma uporabo ter
odgovorno osebo za prevzem
oziroma vračilo materiala. Le
ta vsebuje predlog obrazca
dobavnic in vračil. Hkrati v so
delovanju z nabavno službo
bolnišnice pripravljamo naba
vo medicinskopotrošnega
materiala na konsignacijo v

sklopu javnih naročil.
Zaradi zagotavljanja nemotenega potega dela in v izogib more
bitnim nevšečnostim smo v COBu pripravili navodila za zunanje
sodelavce.
Eden od ključnih elementov projekta organizacije dela v novem
operacijskem bloku (00/006) je zagotoviti optimalno izko
riščenost prostorov in opreme z natančnim planiranjem operacij
in upoštevanjem razpisov.
Slika 2: Optimalno razporejanje in izkoriščenost razpoložljivih
virov
Optimalno razporejanje in izko
riščenost razpoložljivih virov:
• realizacija tedenskega razpi
sa operacij
• zagotavljanje kadrovske
strukture za organizacijo
dela v COB
• zagotavljanje kadrovske
strukture anesteziološke
službe
• obvladovanje procesa repro
cesiranja materialov
• racionalizacija stroškov ma
teriala

Izvedba zgoraj navedene speci
fikacije temelji na upoštevanju:
•

organizacijskih predpisov
obvladovanje procesa ope
racij

•
•

operativnih standardov
strokovnih
standardov
zdravstvene nege
navodila vezana na higien
ske ukrepe
analiz in ukrepov

•
•

Operativna intervencija predstavlja enega od glavnih »produktov«
zdravstvene ustanove in sicer zaradi pomembnosti storitve in zaradi
potrebe po organizacijskem in ekonomskem poslovanju COB. Zato
management operacijskega bloka predvsem sloni na učinkovitem
tedenskem in dnevnem planiranju operacij, ki ima naslednje funk
cije upoštevanje čakalne liste; visoko kakovostni tedenski pregled
vseh planiranih operacij; tedenski pregled vseh planiranih operacij
za posamezno operacijsko dvorano; dnevni pregled vsake planirane
operacije; pregled vsake planirane operacije na ekipo; »rezervacija«
materialov potrebnih za izvedbo planiranih operacij in podobno.
V nadaljevanju prikazujemo realizacijo programa v centralnem ope
racijskem bloku in sicer od 08.01.007 do 0.0.007. Glede na
dejstvo, da bomo grafično prikazali celotno realizacijo programa,
v šestih operacijskih dvoranah v COBu, je potrebno omeniti, da je
bilo v omenjenemu obdobju v septični operacijski sobi realiziranih
9 posegov.
Graf 1: Realizacija programa v COB-u

Vir: Interno poročilo, 2007
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aktualno
Graf 1. prikazuje število vseh narejenih operativnih posegov v
COB-u, v obdobju prvih štirih mesecev. Seštevek realiziranih ope
racij v obdobju prvih štirih mesecev v COB-u je 2074 in posegov
v septični operacijski.

Graf 4
Primerjava celotne zasedenosti OPS (priprava OPS,
menjava bolnika) in efektivnim èasom (rez-šiv)

Graf 2: Realizacija programa v mesecu februarju, marcu in aprilu
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Graf 3: Primerjava zasedenosti OPS v mesecu februarju, marcu in
aprilu
Primerjava med dejansko zasedenostjo OPS (priprava OPS,
menjava pacienta) in efektivnim èasom (rez-šiv)
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Zgoraj prikazan graf prikazuje primerjavo, pri čem je upoštevan
kriterij enako število delovnih ur v mesecu februarju in aprilu 152 ur.
Razhajanje planiranih posegov med tedenskim in dnevnim pla
nom, onemogoča smotrno planiranje kadra oziroma zagotav
ljanje ustrezne kadrovske zasedenosti vseh profilov. Zato mora
načrtovanje, planiranje in končna izvedba programa temeljiti na
celostnem sodelovanju multidisciplinarnih timov.
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Vir: Interno poročilo, april 2007
V mesecu aprilu je zaslediti boljšo časovno zasedenost posamez
nih OPS in tudi boljšo usklajenost med efektivnim in celotnim
časom zasedenosti.
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Sklep
Celotna organizacija sloni predvsem na sodelovanju zdravnikov
in zdravstvenih profilov, na računalniški podpori in zagotavljanju

kultura organizacije
kontrolnih mehanizmov. Tudi zagotavlja
nje kakovosti storitev v zdravstvu temelji
na sodelovanju multidisciplinarnih znanj,
zato organizacija pri tem skuša najbolj smo
trno uskladiti posamezne dele delovanja
znotraj samega poslovanja.
Uspeh pri najboljšem planiranju operacij
pa je večinoma v rokah zdravnikov, ki bodo
s pripravljenostjo po prilagajanju urnika
prispevali k hitrejšemu in lažjemu oblikova
nju tima in s tem k učinkovitejši organizaci
ji centralnega operacijskega bloka.
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Pojav, ki prizadene vse več
delavcev, v različnih kulturah
poimenujemo z različnimi
izrazi (“mobbing”, “bullying”,
teroriziranje, viktimiziranje,
trpinčenje, šikaniranje), za
vsemi pa se skriva podoben
pomen: sistematično slabo
ravnanje s podrejenimi, sode
lavci ali nadrejenimi, ki lahko,
če se ponavlja ali poteka kon
tinuirano, povzroči žrtvam
resne socialne, psihične in
telesne zdravstvene težave.
Zdenka Kralj, vodja pravne službe

Mobbing ali psihično nasilje
na delovnem mestu
Prvi je “mobbing” definiral švedski raziskova
lec nemškega rodu Heinz Leymann: »”Mob
bing” v delovnem okolju vključuje sovražno
in neetično komunikacijo enega ali več po
sameznikov, sistematično in najpogosteje
usmerjeno proti enemu posamezniku, ki
je zaradi “mobbinga” porinjen v položaj ne
moči, kjer nima zaščite in kjer tudi ostaja
zaradi kontinuiranih dejanj “mobbinga”. Ta
dejanja se pojavljajo zelo pogosto, najmanj
enkrat tedensko in v daljšem časovnem ob
dobju, najmanj šest mesecev«. Gre torej za
dolgotrajno izpostavljenost negativnemu
in agresivnemu vedenju primarno psihične
narave.
Leymann je opredelil kar 45 različnih de
janj, značilnih za psihično nasilje, ki jih lahko
razdelimo v pet skupin:
-	 z delom povezana dejanja, ki lahko
vključujejo spreminjanje žrtvinih delov
nih nalog na negativen način ali oviranje
žrtve pri izpolnjevanju teh nalog;
-	 socialna izolacija, ki lahko vključuje pre
kinitev komunikacij z določeno osebo
ali izločitev posameznika iz družabnih
dogodkov v organizaciji;
-	osebni napadi ali napadi na posamezniko
vo zasebno življenje z zasmehovanjem,
žaljivimi opazkami ter podobnim;

-	
-	

verbalne grožnje ter kritiziranje, vpitje ali
sramotenje v javnosti;
širjenje govoric.

Razširjenost
psihičnega nasilja
Za Slovenijo ni objektivnih podatkov, koli
ko delavcev je žrtev »mobbinga«. Številne
raziskave pa kažejo, da je v Evropi od 1 do
4 odstotkov zaposlenih žrtev resnih dejanj
psihičnega nasilja, od 8 in 10 odstotkov pa
je občasnih žrtev. Poleg tega se od 10 do 20
odstotkov ali celo več zaposlenih sooča z ne
gativnimi socialnimi vedenji, ki jih po defini
ciji ne moremo uvrstiti med psihično nasilje,
vendar so močan dejavnik stresa.
V večini držav se psihično nasilje pogosteje
pojavlja v javnem kot v zasebnem sektorju.
Ženske so pogosteje žrtve, moški pa pogoste
je povzročitelji. Psihično nasilje se pojavlja na
vseh organizacijskih ravneh, med povzročite
lji so tako nadrejeni kot sodelavci. Pogosto
je povzročiteljev več, v tem primeru psihično
nasilje tudi dlje traja.
Med žrtvami psihičnega nasilja so enako
merno porazdeljeni zaposleni z različnim
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statusom, tako delavci kot vse ravni me
nedžmenta, podatki o statusu povzročite
ljev kažejo drugačno sliko. V Leymannovi
raziskavi na Švedskem je bilo le za odtenek
več povzročiteljev psihičnega nasilja med
kolegi kot med nadrejenimi.
Med dejanji psihičnega nasilja prevladu
jejo: organizacijski ukrepi, ki vplivajo na po
sameznikove delovne naloge in pristojnosti,
poniževanje, socialna izolacija, napadi na za
sebnost, verbalno nasilje in razširjanje govo
ric ter nenehno spreminjanje nalog s ciljem
kaznovanja posameznika.

kulturah, ki dopuščajo ali celo nagrajujejo
takšno vedenje ter spodbujajo avtoritaren
način vodenja. Psihično nasilje je pogosto
nadaljevanje in stopnjevanje nerešenega
konflikta. Reševanje konfliktnih situacij in
problemov v organizacijah lahko tako vidi
mo tudi v luči preprečevanja psihičnega nasi
lja ali vsaj zmanjševanja njegovih negativnih
posledic.
Ugodno okolje za pojav psihičnega nasilja
ustvarjajo tudi številni drugi organizacijski
dejavniki: zamegljene zahteve in pričako
vanja glede posameznih vlog oz. delovnih
mest, nekooperativno delovno okolje in ne
jasni medsebojni odnosi, šibki organizacijski
tokovi, predvsem komunikacijski, slaba sez
nanjenost s pravili, pravicami in dolžnostmi,
dolgotrajno neetično delovanje organizacije
in dvomljive strategije, prikrivanje določenih
dejanj in zanikanje konfliktov, medsebojno
nezaupanje, neodkrito komuniciranje itd.

Posledice za žrtev in
delodajalca

Vzroki psihičnega
nasilja
V začetku devetdesetih je bil pojav psi
hičnega nasilja razumljen predvsem kot
eden od socialnih povzročiteljev stresa v
organizaciji. Toda strokovnjaki opozarjajo,
da “običajni” povzročitelji stresa skoraj pravi
loma prizadenejo vse zaposlene v neki orga
nizacijski enoti, medtem ko je za psihično na
silje značilno, da je usmerjeno le v določene
posameznike, ki lahko utrpijo resne posledi
ce za zdravje, medtem ko povzročitelji, opazo
valci in nevtralni očividci sploh niso prizadeti.
Glavna značilnost psihičnega nasilja je tako
izločitev in stigmatiziranje posameznika.
Nekateri strokovnjaki trdijo, da je agresiv
no vedenje močno zakoreninjeno v pov
zročiteljih psihičnega nasilja samih in da
so med njimi predvsem psihopatski me
nedžerji. Raziskave pa bolj kažejo na to, da
se psihično nasilje dogaja v organizacijskih
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Psihično nasilje lahko povzroči žrtvam hude
zdravstvene težave, tako psihične in vedenj
ske kot tudi telesne, na primer: depresija ali
anksiozne motnje, nespečnost, razdražljivost,
visok krvni tlak, glavobol, bolečine v trebuhu,
sklepih in mišicah, srčno-žilne bolezni, mot
nje hranjenja itd. Žrtve vse težje opravljajo
svoje delo in se zapirajo vase, postajajo vse
manj samozavestne, sramujejo se svojega po
ložaja in jih je strah, vse to pa negativno vpli
va tako na odnose v službi kot tudi v družini
in v krogu prijateljev.
Nekatere raziskave so pokazale tudi na
močno zvezo med psihičnim nasiljem in post
travmatsko stresno motnjo, ki nastane zaradi
hudih psihičnih pretresov in je pogosta pri
npr. vojakih (ki so sodelovali v vojnah). Zanjo
je značilno podoživljanje dejanj oz. dogod
kov; izogibanje spominom na dogodke ter
izogibanje krajem, prostorom in ljudem, ki so
z njimi povezani (ta beg lahko vodi v zlorabo
alkohola ali drog). To motnjo spremljajo mot
nje spanja, težave s koncentracijo, nenehni
občutek napetosti in vznemirjenosti. Nekate
ri avtorji navajajo tudi povečano tveganje za
samomor med žrtvami psihičnega nasilja.
Psihično nasilje lahko pogosto načne eko
nomsko stabilnost žrtve in njene družine,
če pride do dolgotrajne bolniške odsotnosti,
odpovedi delovnega razmerja ali zamenjave
službe.

Negativne posledice psihičnega nasilja pa
seveda nosi tudi delodajalec, ki ima stroške
zaradi slabše učinkovitosti pri delu, slabih
delovnih odnosov, negativnega ugleda v
javnosti, bolniške odsotnosti, povečane
fluktuacije zaposlenih, usposabljanja novih
delavcev itd.
Izgublja pa tudi družba nasploh, saj žrtev
psihičnega nasilja slabše opravlja svoje nalo
ge tako v službi kot zunaj nje, je pogosto v
bolniškem staležu ali postane celo trajno nes
posobna za delo in se invalidsko upokoji, po
trebuje pogosto ali celo stalno zdravljenje.

Ukrep za
preprečevanje
psihičnega nasilja
Za preprečevanje in obvladovanje psi
hičnega nasilja mora organizacija sprejeti
politiko, ki se mora začeti z izjavo o zave
zi k reševanju problematike. Politika mora
jasno opredeliti glavna načela, na primer:
da organizacija psihičnega nasilja ne bo
dopuščala, da je psihično nasilje organiza
cijski problem in ga je mogoče reševati, da
ima vsak zaposlen pravico do spoštljivega
odnosa itd. Nadalje mora politika vsebova
ti definicijo psihičnega nasilja, po možno
sti tudi listo dejanj, ki jih štejemo pod psi
hično nasilje. Sledi opredelitev dolžnosti
menedžerjev in predstavnikov sindikatov
v zvezi z reševanjem primerov psihičnega
nasilja, hkrati pa je treba usposobiti tudi kon
taktne osebe, na katere se lahko obrnejo
žrtve, če svojega problema ne želijo deliti z
vodjem ali sindikalnim zaupnikom. Določiti
je treba postopek prijave psihičnega nasi
lja in reševanja ter nudenja pomoči žrtvam.
O politiki morajo biti dobro obveščeni vsi
zaposleni, pomembno pa je tudi nenehno
spremljanje učinkov politike, da bi jo lahko
tudi sproti izboljševali.
Ukrepi preprečevanja psihičnega nasilja na
delovnem mestu zajemajo tudi:
-	 seznanjanje zaposlenih o psihičnem na
silju in njegovih posledicah;
-	 pravočasno reševanje konfliktov;
-	oblikovanje jasnih zahtev in pričakovanj
glede posameznih delovnih mest ter sez
nanjanje zaposlenih s temi zahtevami;
-	 redno obveščanje zaposlenih o dogaja
nju v organizaciji;
-	 ustvarjanje kulture sodelovanje in zaupa
nja med zaposlenimi;
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-	 prijavljanje in reševanje prime
rov psihičnega nasilja.
V Sloveniji še nimamo svetovalcevzaupnikov, na katere bi se žrtve lahko
obrnile po pomoč, vendar je po zako
nu delodajalec tisti, ki mora zagotav
ljati zdravje in varnosti pri delu, zato
bi moral nuditi pomoč in svetovanje
tudi v primerih psihičnega nasilja.

Kaj lahko storijo
žrtve?
Čeprav bi žrtve najraje čim prej
zbežale psihičnemu nasilju, pa je
treba ravnati premišljeno, da ne
bi pod težo čustev sprejeli kakšne
preuranjene odločitve, na primer
dali odpoved. Pred tem je namreč
mogoče storiti še marsikaj:
-	 poiskati pomoč pri nadrejenih
in/ali pri tistih, ki so v podjetju
zadolženi za zdravje in varnost
pri delu, kadrovske zadeve ali
delavske pravice;
-	obrniti se na pooblaščenega
zdravnika specialista medicine
dela, prometa in športa;
-	 prositi za premestitev na drugo
delovno mesto;
-	 zbirati dokaze o psihičnem nasi
lju;
-	 poiskati zaveznike (sodelavci, sin
dikalni zaupnik…);
-	 svojo izkušnjo deliti z ljudmi, ki
so bili prav tako žrtve psihičnega
nasilja.
Ob tem je zelo pomembno, da
žrtev ohrani samozavest, se izogiba
samoobtoževanju, utrjuje social
ne stike in išče pomoč v družini in
med prijatelji brez nepotrebnega
sproščanja negativnih čustev.

Zaključek
Najrazličnejše oblike psihičnega na
silja so v delovnih okoljih že močno
razvite, zato je nujno, da se vsi, ki z
delavci delajo, seznanijo z njenimi
pojavnimi oblikami, ker se bodo le
tako znali pravilno odzvati na težave
posameznika.
Vir:
http://www.ciliza
html?PHPSESSID

delo.si/default-30510.

Medosebni odnosi

Načrtovanje tem predavanj ni prav hvaležno delo, saj je težko
najti primernega predavatelja, ki bo prišel predavat na gospodov
dan, torej na nedeljo in še to brezplačno. Zato običajno predavate
lje poiščemo v domači okolici, med našimi znanci oz. med prijate
lji in zavezniki ledvičnih bolnikov.
Tudi tokrat je bilo tako. Našo predavateljico Zdenko Seničar, dipl. med. sestro iz Splošne bolnišnice
Novo mesto poznam že kar nekaj let. Najinemu poznanstvo je žal botrovala moja bolezen in tudi
bolezen v družini. Že v prvem stiku z njo sem ugotovila, da ima vse lastnosti, ki jih ima pravi pred
stavnik zdravstvene nege, torej tisti, ki svoj delo oz. poklic opravlja s srcem in dušo. Še več! Pri
njej mi je najbolj pri srcu: nasmeh, dobra volja, da je vedno pozitivno naravnana, da ima smisel za
umetnost podajanja lepe besede, da je zelo razgledana, da izredno rada pomaga, če je le to v njeni
moči…skratka čudovita oseba.
Zato sva se z Zdenko dokaj hitro dogovorili za predavanje in sicer na temo medosebnih odnosov,
na katere v zadnjem času radi pozabljamo in jim posvečamo premalo pozornosti. Prepričana sem
bila, da bo tema zanimala tudi naše člane, predvsem bolnike, ki smo vsakodnevno v določenem
medosebnem odnosu ne samo v do
mačem okolju, temveč predvsem v
bolnišnici, na dializi … in vseh dru
gih fazah zdravljenja, ki so povezane
z dolgoletno kronično boleznijo. In
prav ta odvisnost enih in drugih nam
občasno povzroča težave oz. čeprav
se dobro zavedamo, da smo tudi sami
tisti, ki odločamo o tem, kakšen bo ta
odnos, kako ga bomo soustvarjali in
predvsem kako ga bomo vzdrževali,
saj gre za dolgoročno sobivanje enih
in drugih.
Kot je Zdenka poudarila v svojem pre
davanju medosebni odnosi zadevajo
vsakogar od nas. Ljudje nismo sami
sebi namen, ampak v veselje, pomoč
in tolažbo drug drugemu. Vse to pa
lahko uresničimo samo takrat, ko zna
mo in zmoremo živeti v sožitju.

Nekaj najbolj pomembnih dejstev iz Zdenkinega predavanja, ki pridejo
prav, ko pozabimo, da smo tudi sami tisti, ki soustvarjamo medosebne
odnose.
• Ustvarjanje medosebnih odnosov doslej še nobena znanost ni uvrstila med velika življenjska od
kritja, toda sodobni čas nas vedno znova opozarja, da jih ne bomo smeli več zanemarjati.
• Ljudje potrebujemo drug drugega, kajti odnosi so osnovni del človekove eksistence. Medosebni
odnosi nam prinašajo tako veselje in radost, kot tudi prizadetost in bolečino.
• Če se želimo v odnosu zbližati, potrebujemo čas, le tega pa je v vsakdanjem življenju vse manj.
Zato, vzemimo si več časa za ustvarjanje dobrih medosebnih odnosov!
• Vsak odnos ima več faz, zagotovo pa lahko definiramo svaj dve, fazo bližine in fazo distance, ki
se med seboj ves čas prepletata.
• Ko gradimo zdrav odnos, prehajamo iz ene faze v drugo, odnos postane živ, dinamičen. Značil
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nost zdravega odnosa je, da si dopuščamo vse te faze, da ne
obtičimo v eni izmed njih.
V odnos vedno vstopata dva človeka, ki imata marsikaj skup
nega, sta si pa tudi v marsičem različna. Če naj bo odnos poln,
potem mora imeti prostor za to, kar nam je skupnega, kot tudi
za to, v čemer se razlikujemo.
Noben človek ne more biti sam na pustem otoku življenja, ker
brez vzajemnih odnosov preprosto ne moremo obstajati.
Čustva pripadnosti, zadovoljstvo in odgovornost so ponavadi
globoko zakoreninjeni v vsakem odnosu.
Značilnost številnih medosebnih odnosov je vzajemna odvi
snost. Naše samozaupanje se lahko veča ali zmanjšuje. Na spre
minjanje odnosov pa lahko vplivajo številni zunanji dejavniki,
med njimi ima zagotovo pomembno mesto tudi bolezen.
Dober vzajemni odnos je ustvarjalno partnerstvo, ki se lahko
sooči s katerimkoli življenjskim izzivom ter pri tem izkušnje upo
rabi v pozitivnem smislu.
Vsi odnosi se razvijajo v socialnem kontekstu in vsakogar sprem
ljajo ustrezna pričakovanja in pravila zaželenega in nezaželene
ga vedenja.
Človek nenehno išče pomen življenja. Nekateri ga najdejo v
delu, drugi v religiji, tretji v medosebnih odnosih.
Za mnoge ljudi je sreča najpomembnejša v življenju. Ima pa
različne pomene, od zadovoljstva, veselja do vznesenosti.
Marsikdo išče ravnovesje med kratkotrajnim in dolgotrajnim
uživanjem, vsak pa si srečo v življenju predstavlja po svoje.
Nesebičnost je osrčje sreče v vzajemnem odnosu. Ljudje nismo
usmerjeni le v lastno srečo, pač pa tudi v dobrobit in srečo dru
gih oseb.
Mnogi ljudje so lahko zavrti v izražanju vrednot, kot so zaupanje,
dobrota, pravičnost, skromnost, nese
bičnost in v partnerskem odnosu je pra
va tragedija, ko dva izgubita občutek
za nenehno izražanje nesebičnosti
drug do drugega.
•
V medosebnih odnosih je
pomembna: pripadnost, intimnost,
učenje življenjskih veščin, zdravilnost
odnosov, identiteta in rast, zdravje,
podpora, varnost, sodelovanje pri opra
vilih, tovarištvo …
Spoznavanje oseb iz drugačnih kultur nam omogoča vpogled
v njihov način reagiranja in dojemanja sveta. Vsak odnos z ose
bami, ki so drugačne od nas, ima lahko vzajemne koristi.
Dobri odnosi s sodelavci, kolegi, strankami,…imajo za posledico
večje zadovoljstvo pri delu.
Vzajemni odnosi lahko povzročijo prizadetost, bolečino in
žalost, torej imajo poleg pozitivnih tudi negativne učinke.
Osamljenost je subjektivno stanje občutenja samotnosti, bodisi,
ker nas druge osebe zavračajo ali pa smo izgubili občutek za
intimnost in globlje vzajemne odnose. Z razvojem civilizacije
narašča tudi osamljenost.
Vrednote so vodilna načela v posameznikovem življenju in so
sestavina medosebnih odnosov. Danes govorimo o tradicional
nih in novejših vrednotah.
Tradicionalne vrednote so: zadovoljstvo, lojalnost, sodelo
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vanje, kompromis, sprejemanje, tolerantnost, skrb, sočutje,
nežnost…
Novejše vrednote so: enakost, odprtost, uspešnost, užitek in
veselje, osebna in odnosna rast …
V odnosnih relacijah ni krivcev, ostanejo samo prizadeti posa
mezniki. Odnos vedno terja spremembe v načinu življenja, sta
liščih in prepričanjih, ki smo jim sle
dili ali smo verjeli, da so pravilna.
Ko se ne zmoremo ali nočemo več
vživeti v nove naloge, ki jih prinese
neki odnos, nastopijo konflikti.
V svoji osebni zrelosti napredujemo
glede na to, kako znamo reševati
svoje vsakodnevne naloge, dileme,
stiske in ovire, ki nam jih življenje
postavi na pot.
Ljudje, ki so svoje življenje preživeli
v miru in sožitju, so nam zapustili
pomembno sporočilo: »Za dolgo in
srečno življenje je treba imeti ljudi
rad in se spoprijeti z vsem, kar nam
življenje prinese.«
Zanimivo, da v vsakdanjem pogovoru uporabljamo izraz »us
tvariti« odnose, kar natančno ponazarja, da spada odnos na
področje človekove ustvarjalnosti.
Vsak posameznik je osebno odgovoren za kakovost odnosa,
kar praktično pomeni, da je vedno najvažnejši lastni prispevek
k uspehu nekega odnosa, torej smo sami popolnoma odgovorni
za uspele ali neuspele odnose.
Za odnose si je treba nenehno prizadevati. Značilnost dobrega
odnosa je njegova odprtost, to pomeni, da daje posameznik
drugemu na voljo vse, kar premore.
Od drugih sicer pričakujejo, da bi jim morali biti na voljo, jim po
magati, ko pa so sami na vrsti za dajanje, najdejo kup izgovorov.
V takšnem odnosu se nihče ne počuti dobro, dobro počutje pa
je najboljši kazalec kakovosti odnosa.
Z neuspelimi odnosi se znižuje tudi človekovo samospoštova
nje, to pa pobere energijo in motivacijo za reševanje vsakod
nevnih težav in nastane začaran krog nerešenih medosebnih
odnosov.

DRUŽINA – MESTO NAJVEČJE VARNOSTI
Družina je tista, za katero pravimo, da je temelj vseh relacij,
ki jih kot posamezniki vzpostavljamo v svojem življenju.
Z odnosi, ki jih ustvarjamo v družini, dajemo otrokom po
potnico za življenje. Družina vsakemu zagotavlja največjo
varnost in sprejetost in na podlagi tega možnost iskanja
lastne vrednosti. Šele takrat, ko se čutimo popolnoma
varne, se v naši notranjosti začne graditi zaupanje v ljudi
okoli sebe, to zaupanje pa odpira poti navzven. Varnost si
v družini ustvarimo z medsebojno ljubeznijo, ki omogoča
brezpogojno sprejemanje vsakega člana družine.
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Medosebni odnosi v bolezni
Medosebni odnosi v bolezni so še posebej zapletena reč in od
vseh udeležencev zahtevajo veliko sodelovanja, spoštovanja, to
lerance. Dokler smo zdravi, živimo v iluziji, da se vse tisto, kar
se dogaja drugim, nam ne more zgoditi. Ko pa zbolimo, iluzija
izgine in potrebna je razumska presoja, da bolezen sprejmemo,
oziroma se sprijaznimo z dejstvom, da smo bolni. Pri lažji bolezni
je to sprejetje hitrejše in enostavnejše, pri tistih, ki že na začetku
kažejo značaj kroničnosti, pa sprejemanje traja dalj časa, včasih
tudi vse življenje.

vendar največ vsak sam s svojo voljo in upoštevanjem navodil in
nasvetov prispeva k pozitivnim izidom.
Bolezen lahko pomaga obnoviti že načete medosebne odnose,
včasih pa se prav zaradi bolezni odnosi skrhajo, predvsem takrat,
ko se posameznik ni pripravljen tudi sam spoprijeti s težavami,
ampak čaka samo na pomoč drugih.

Vsi, ki delamo na področju zdravstvene nege, vstopamo z ljudmi
v medosebne odnose bolj hitro kot sicer v življenju. Velikokrat že
po nekaj minutah vdiramo v njihov intimni svet, njihov osebni
prostor, kar je zanje lahko neprijetno ali celo zoprno. Za dobre
medosebne odnose je izrednega pomena dobra komunikacija,
ki pa jo lahko zelo ovira bolnikov strah.
Bolezen ne poruši samo funkcij telesa, temveč poruši tudi čus
tveno doživljanje. Bolniki živijo v svetu, ki je bolj čustven kot ra
zumski, zato še posebej pozorno spremljajo nebesedna sporočila.
Komunikacijo sestavljajo: v 7% besedna sporočila, v 38% višina in
barva glasu, v 55% pa nebesedno – oz. telesno izražanje. Elementi
nebesedne komunikacije: pogled, dotik, medosebna, prostorska
razdalja, izraz obraza, telesna drža, gibi, čas, vonj, fiziološke reak
cije, celovit zunanji videz, molk …
Večkrat se za koga vprašamo, od kod le črpa energijo in moč za
premagovanje vseh težav, ki jih prinaša huda bolezen. Naša du
hovna sfera je tista, ki ima tako imenovano kljubovalno moč, ki
se lahko povzdigne nad vse telesne in psihične ovire.
Veliko pomeni, če znamo bolniku povedati, koliko lahko sami vpli
vajo na potek bolezni in kaj lahko v ta namen storijo. Če ne vedo,
kakšne potenciale imajo, jih ne bodo znali uporabiti sebi v prid.
Seveda bolniki takoj začutijo, ali jim dajemo resnično upanje, ali
govorimo kar nekaj na pamet. Lepo je slišati posameznike, ki po
vedo, kako so zbrali vse moči in uspeli korak za korakom prema
govati svojo jezo, strah, razočaranja in omejitve in kako ponosni
so na svoje pozitivne naravnanosti.
Ko se človek zave svoje kljubovalne moči, se lahko bojuje z vsemi
ovirami, ki jih življenje postavlja na pot.
Pomembno je vedeti, da mora vsak prevzeti velik del odgovorno
sti za potek svoje bolezni. Če se za svojo bolezen in njeno ozdravi
tev zanima, potem je tudi pozitivno naravnan do svoje bolezni.
Biti odgovoren za svoje zdravje pomeni, da se zavedaš, da na svetu
nisi sam. Ker je vsak v različnih odnosih, mu ne sme biti vseeno,
kako bo njegova bolezen vplivala na njegove najbližje, sodelavce
in prijatelje. Vse te osebe so mu gotovo pripravljene pomagati,

Predavanje smo zaključili z nastopom ljubiteljske pev
ke, Marije Jerele iz Novega mesta, ki nam je odpela
nekaj starih ljudskih pesmi. Ker vemo, da naša Zden
ka obožuje morske melodije, ji je Marija zapela še
nekaj dalmatinskih. Vsi skupaj pa smo ob kosilu prijet
no in tiho žgoleli še nekaj uric. Marija Jerele, ki je tudi
moja soseda, je vsakokrat pripravljena brezplačno in
povsem prostovoljno nastopiti za naše člane.
Zato se obema prostovoljkama Zdenki Seničar in Mariji
Jerele še enkrat iskreno in iz srca zahvaljujemo za prijetno
druženje in popestritev življenja ledvičnih bolnikov.
Zapisala in povzela Zdravka Žižić, predsednica društva ledvičnih
bolnikov po strokovnem gradivu predavateljice Zdenke Seničar,
dipl. med. sestre - SB Novo mesto

23

kultura organizacije
Nadaljevanje s prejšnje številke

Kultura obnašanja
Bojana Košnik

Sprejem gostov,
poslovnih partnerjev
Lepo je, če gosta, goste pričakamo že pri
vstopu v stavbo (morda tajnica, nekdo iz
recepcije, ali človek, ki skrbi za protokol, če
ga imamo...) in ga pripeljemo do prostora,
v katerem bo potekalo srečanje ali sesta
nek. Prostor naj bo primerno urejen, cvet
je na mizi (ne sme biti premočnih vonjav,
aranžma ne sme biti previsok, saj si tako
zapiramo pogled pred drugimi sogovorni
ki). Vnaprej naj bodo pripravljeni kozarci
za sokove in mineralno vodo, medtem ko
se kava postreže potem, ko že vsi sedijo
(ponekod kavo in čaj postrežejo v termov
kah, ki so postavljene na mizi skupaj s sko
delicami), torej v prvih začetnih minutah
pogovora, saj s kasnejšim prihodom že
motimo sam potek sestanka ali srečanja.
Zavedati se moramo tudi tega, da vsa pod
jetja nimajo najboljših pogojev za strežbo,
zatorej kot gostje ne bodimo preveč zah
tevni, zlasti če je razvidno, da ni poklicnega
natakarja in to delo opravlja tajnica.
Če gre za tujega gosta, poslovnega part
nerja in je srečanje zelo pomembno, je
lahko na mizi poleg slovenske zastavice
ali zastavice podjetja tudi tuja zastavica.
Tuja zastavica stoji na desni strani gosta,
naša domača pa na desni strani gostitelja,
tako da sta obrnjeni proti gostu. Gostu
moramo vedno nameniti prostor z lepšim
pogledom (skozi okno, ali pa na slike, ni
koli pa ne sme gledati v vrata). Če gre za
srečanje z enim človekom, se pogovarja
mo za konferenčno ali klubsko mizico, pri
čemer gost sedi nasproti oziroma na go
stiteljevi desni strani. Če gre za pogovor
z zelo pomembnimi poslovnimi partnerji,
naj bo razpored pri mizi določen tako, da si
gost in gostitelj sedita nasproti, nato pa se
še drugi po pomembnosti razvrščajo izme
njaje desno in levo (...4,2.gostitelj.1.,3…)
Če gre za pogovor s tremi različnimi poslov
nimi partnerji, je najbolje, da ima vsako
podjetje, ustanova svoj del mize (v obliki
črke U), razpored pa naredimo po gornjem
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načelu. Pri kongresnih in večjih prireditvah
mora sodelovati kar nekaj ljudi, ki ves čas
držijo niti v rokah in gostitelju pravočasno
razložijo sistem in potek dela.
Gostitelj naj po možnosti pričaka goste v
prostoru, kjer bo potekalo srečanje ali po
govor (gostitelj lahko pride zadnji, vendar
naj to ne bo pravilo).
Gostitelj se po rokovanju z glavnim go
stom rokuje tudi z vsemi drugimi člani. Vsi
prisotni, ki zastopajo podjetje gostitelja ne
koliko vstran počakajo, da jih gostitelj pred
stavi (upošteva se prednostni vrstni red) in
šele nato sedejo. Če so na mizo položeni
listki z imeni prisotnih, se vedno držimo
predpisanega sedežnega reda, če pa take
razporeditve ni, sedemo sami, vendar mo
ramo upoštevati svoj položaj v prednost
nem vrstnem redu. Pri posedanju je treba
upoštevati tudi to, da moramo počakati,
da gost sede prvi. Preden sedemo za mizo,
nanjo nikoli ne polagamo svojih papirjev
ali map. Pri pomembnejših obiskih je prav,
da se držimo dogovorjenega, saj le tako
delujemo usklajeno.
Gostitelj naj pred začetkom pogovora
še enkrat pozdravi goste in z imenom in
priimkom ter glede na funkcijo predstavi
še druge svoje sodelavce. To mora storiti
tudi gost, ki se bo zahvalil za dobrodošlico.
Nato gostitelj predlaga dnevni red in potek
pogovora.
Drugi sodelavci govorijo vedno le z dovo
ljenjem svojega nadrejenega.
Kadar je potrebno med pogovorom komu
prenesti nujno sporočilo, naj bo to napisa
no na listku papirja, ki se izroči naslovniku.
Tisti, ki prinaša sporočilo, stopa v prostor
brez trkanja.
Po končanem pogovoru se lahko gostitelj
poslovi od gosta pri izhodu iz prostora, kjer
so potekali pogovori. Še bolj vljudno pa je,
če ga pospremimo do izhoda, zlasti kadar
gre za enega samega sogovornika. Sicer
pa gosta lahko pospremi tajnica ali nek
do nižjega ranga iz gostiteljeve skupine.
Naj še enkrat opozorim, da morajo biti na
sestankih prenosni telefoni izključeni, ali
utišani, če pa res pričakujete zelo pomem
ben klic, ki vam prinaša podatke, ki so za

vašo vsebino sestanka nujno potrebni, pu
stite prenosni telefon pri tajnici in povejte,
da pričakujete nujen klic ali sporočilo.
Ne pozabimo, da v primeru, ko naše pod
jetje ali ustanovo obišče zelo visok gost
(predsednik države, parlamenta, minister)
ali smo sami povabljeni v tak krog ljudi, še
vedno velja pravilo, da gosta pozdravimo
stoje in sedemo šele, ko visoki gost sede.
Pravila lepega vedenja, ki so v zvezi s
točnostjo, se niso prav nič spremenila. Še
več, sodobni evropski bonton zahteva še
več točnosti in akademska četrt je stvar pre
teklosti. Na sestanke torej hodimo točno
ob uri, za katero smo se dogovorili. Nobe
no opravičilo o slabih cestah, nemogočih
parkirnih pogojih ni sprejemljivo. Prav je
tudi, da sestanek zaključimo v dogovorje
nem času, saj ima lahko naš sogovornik še
druge obveznosti ali naslednji sestanek,
pri katerem pa je potrebno zopet upošte
vati pravilo točnosti.

Sedežni razpored v
vozilih
Malo reda velja vpeljati tudi pri poseda
nju ljudi v avtomobile. To že zdavnaj ni
več pravilo, ki naj bi ga upoštevali samo
za “pravi protokol”, zato je prav, da glavne
ga gosta posedemo na zadnji sedež desno.
Kot gostitelj sedemo zraven njega, torej
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levo zadaj. Prednji sedež poleg šoferja pa
je namenjen prevajalcem, varnostnikom,
protokolu, tistim, ki vodijo potek obiska
in podobno.
Če prihaja s poslovnim partnerjem na
obisk tudi soproga, jo pri prevozih vedno
ločimo od soproga, torej sedita skupaj go
stitelj in gost, soprogo posedimo v drug
avto, lahko z gostiteljevo soprogo ali pa s
človekom, ki bo s svojim položajem ustre
zal pomembni gostji.
V primeru, ko pridemo z avtomobilom brez
šoferja sami iskat poslovnega partnerja, leta lahko sede zadaj desno, vendar praksa
pravi, da ni nič narobe, če sede gost zraven
nas na prednji desni sedež, saj je komunika
cija med prisotnima veliko prijetnejša.
V primeru, ko pride gosta z avtom počakat
poslovna ženska, ji sodobni evropski bon
ton dopušča, da bo svojemu moškemu
kolegu brez zadržkov odprla vrata avto
mobila, mu pomagala pri slačenju plašča
in podobno, saj sedaj med njima veljajo
pravila poslovnega odnosa, torej sta zato
v enakopravnem položaju.

Res, angleškemu grofu, strastnemu koc
karju in ljubitelju kart, je uspelo postati
slaven zaradi nenavadnih navad. Njegov
služabnik je druščino, v kateri je užival pri
strastnem igranju kart, stalno prekinjal z
lepo pripravljenimi večerjami, kosili in zajtr
ki. Grof je služabnika postopoma prepričal,
da je začel dajati koščke pečenke med dva
kosa kruha in to prinašal k mizi.
Seveda, vsi poznamo njegovo ime, gre za
lorda Sandwicha, poznamo tudi nadalje
vanje zgodbe in pomen sendviča do da
našnjih dni.

Za mizo

Kosila, večerje in
druge družabne
prireditve
Kadar so bili bogovi povabljeni k Zevsu
na božanski Olimp da bi bili v njegovih pa
lačah na svečani večerji ali kosilu, so eno
stavno sedli za mizo ter začeli jesti ambro
zijo, nebeško jed, in piti nektar, nebeško
pijačo, ki sta jo točila Ganimed in Heba.
Vsi vemo, da pri tem opravilu obnavljanja
nesmrtnosti niso imeli prav nobenih težav.
Bili so bogovi, imeli so samo eno jed in eno
pijačo in niso potrebovali pribora.
Tudi danes najdemo koga, ki misli, da je
bog, vendar je tudi zanj dobro, če bo vedel,
kako se je potrebno pravilno obnašati za
mizo, pa niti ni toliko pomembno, ali bo
gostitelj ali povabljenec na preprostem po
slovnem kosilu ali pa na večerji v fraku.
Pozabimo na Zevsovo palačo, stopimo na
trdna tla in se naučimo nekaj nasvetov, ki
jih bomo potrebovali za pogrnjeno mizo
v restavraciji.
Če niste grofica ali grof in nimate zares iz
virnih idej, vas bo odstopanje od uveljavlje
nih pravil prej osmešilo kot pa vas naredilo
slavne.

vezne, ime in priimek morata biti napisana
v celoti, brez okrajšav, lahko tudi z roko,
lahko uporabimo tudi kaligrafsko pisavo.
V krogu družinskega slavja in praznovanja
si lahko privoščimo nekaj več sproščenosti,
torej tudi uporabo ljubkovalnih imen na
namiznih karticah in druge duhovitosti, ki
niso nikoli prepovedane, če so le prave.
Poleg namiznih kartic pripravimo tudi je
dilne liste, če gre za že vnaprej dogovorjen
izbor hrane. Lepo je, če so podobno obli
kovane, da se ujemajo z namiznimi karti
cami. Jedilnike za tujce tudi prevedemo,
saj se kaj hitro zatakne, ko moramo ime
določene jedi na hitro prevesti in poveda
ti naglas, saj gre ponavadi za specifične
izraze. Čeprav smo vešči jezika, včasih
ne moremo hitro najti
prave besede. Vendar
ne pozabite, potica os
tane potica, gibanica je
gibanica in še kar nekaj
takih jedi bi lahko našli,
ki so naše, zato naj tudi
njihove ime ostane slo
vensko.

Sedežni red
Lepo pogrnjena miza je že od nekdaj po
nos vseh tistih, ki se ukvarjajo s pripravlja
njem svečanih pogrinjkov, možnosti pogri
njanja niso bile nikoli tako pestre kot so
danes. V današnjih časih ni nič več trdnih
zapovedi, kakor je recimo ta, da bi miza za
slavnostni obed morala biti pokrita z belim
prtom in obdana s srebrnino, čeprav mo
ramo vedeti, da zahteve po brezhibnosti
in popolnosti še vedno veljajo, zato jih ne
smejo nikoli pozabiti.
Domišljiji lahko pustimo prosto pot, po
memben je samo naš okus in kako globoko
lahko sežemo v žep. Pri pogrinjanju mize
moramo upoštevati le to, kdo bo sedel za
mizo in za kakšno priložnost gre.
Sveče in cvetje mizo vedno polepšajo. Pri
svečah moramo paziti le, da jih prižgemo
tik preden gostje sedejo, svečniki pa ne
smejo preveč zakrivati pogleda na druge
goste.
Za dodatno dekoracijo lahko služijo tudi
namizne kartice. Te so pri slavnostnih in
vseh pravih protokolarnih priložnostih ob

Vsak dober gostitelj se
bo zelo preudarno lotil
sedežnega reda, zato
mora zelo dobro premisliti, s kom bodo
ljudje sedeli za mizo. Nikakor ni vseeno,
kje kdo sedi, še zlasti ne, kadar gre za
pomembne poslovne partnerje. Dober
sedežni red je vprašanje izredno prefinje
nega občutka in pravil igre, ki veljajo za
to področje, in zavedati se moramo, da
prav sedežni red lahko veliko pripomore
k uspešnosti dogodka, večerje ali kosila.
Oblika miz in njihovo število je odvisno od
okoliščin, veliko pa tudi od naše domišljije
in od naše iznajdljivosti.
Upoštevati moramo, da vsak, ki sedi za
mizo, potrebuje najmanj 70 do 80 cm
prostora (seveda lahko pripravimo pogri
njek tudi nekoliko širše, če nam to prostor
dopušča). Tako potrebujemo, naj navedem
samo kot primer, za 20 ljudi približno 7 m
dolgo mizo, če pa bo okrogla mora imeti
premer 4,5 m.
Največkrat pri mizah uporabljamo tako
imenovani francoski ali angleški način po
sedanja, kar popolnoma zadostuje potre
bam poslovnega sveta.
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V primeru, da gre za popolnoma poslov
ni obed in direktor podjetja vabi na kosilo
drugega direktorja brez soprog, francoski
razpored zahteva, da sedita gostitelj in
gost na sredini mize nasproti drug druge
ga, goste pa razporedimo desno in levo
od obeh, odvisno od pomembnosti in po
ložaja gosta. V primeru, ko gre za poslov
ni obed in za strog poslovni odnos, zane
marimo, kakšnega spola so sodelavci in
upoštevamo samo to, kar posameznik v
posameznem podjetju predstavlja, torej
tudi ženska lahko sedi na koncu mize in jo
zaključi, čemur pa bi se ob bolj neformal
nih situacijah vedno izognili.
V primeru, da na kosilo ali večerjo vabi po
slovnež s soprogo drugega poslovneža
s soprogo ali poslovneže s soprogami,
takšno družabnost obravnavamo kot bolj
sproščen odnos.
Ker sta v vlogi gostitelja ali gostiteljice, se
dita onadva drug drugemu nasproti, goste
razporedimo desno in levo od njih, dokler
ne razporedimo prav vseh. Po možnosti go
ste razporedimo po sistemu ženska, moški.
Zakonske pare posedamo ločeno, izjemo
naredimo le pri mladoporočencih ali pri
parih, za katere vemo, da so šele kratek čas
skupaj in so do ušes zaljubljeni.
Nekoliko manj pogost način posedanja je
angleški način. Pri tem načinu posedanja
sedita gostitelj in gost, zakonski par, ki je v
vlogi gostiteljev, drug drugemu nasproti,
vendar na obeh koncih mize, druge goste
se razporedi po pomembnosti desno in
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levo od gostiteljev, tako da najnižji po po
membnosti sedijo na sredini mize.
Prednost francoskega načina posedanja
(v primeru, ko imamo za mizo pare) je v
tem, ker gostitelj in gostiteljica sedita blizu
glavnih, torej najbolj pomembnih gostov
in tudi zato, ker vsaka ženska sedi med
dvema moškima in enemu nasproti. Tisti,
ki sede na koncu mize in jo zaključujejo, se
morda počutijo nekoliko slabše, zato velja
priporočilo, da za mizo v obliki pravokotni
ka ne posedamo več kot 20 ljudi, saj s tem
slabšamo komunikacijo med prisotnimi.
Slabost angleškega načina posedanja pa
je v tem, da gostitelj ne more govoriti z
gosti, ki so na drugi strani mize, najbolje
tudi ni, ker si po dve ženski sedita nasproti.
Prednost angleškega sistema pa je v tem,
da tisti, ki so nižje na družbeni lestvici, sedi
jo na sredini mize in imajo boljši, prijetnejši
občutek.
Dobro pripravljen sedežni red omogoča
prijeten pogovor, zato kot dobri gostitelji
vedno poskrbimo, da bo imel vsak pri sebi
primernega sogovornika. Upoštevajmo je
zikovne ovire, nesoglasja, če jih poznamo
in podobne stvari.
Zelo primerne so tudi okrogle mize, ki pa
so na žalost premalokrat uporabljene. Pri
poročljive so za največ 12 ljudi, za več pa
so že prevelike, zaradi tega se poslabša
komunikacija.
Če smo v vlogi gostitelja, nam bonton na
laga, da začnemo jesti prvi, vendar šele ta
krat, ko smo se prepričali, da so vsi gostje za
mizo postreženi, od
tega pravila lahko
odstopamo samo
v primeru, če je za
našo mizo več kot
20 gostov. Takrat
gostitelj počaka, da
je postrežen samo
glavni gost, oziro
ma njegovi najbližji
sosedi, povabi jih k
jedači, ostalim pa
se na kratko opra
viči, saj bi se jed
medtem lahko že
ohladila. Tako veli
kih omizij v praksi
ne priporočamo,
saj je komunikacija
s tako velikim števi
lom prisotnih zelo
oslabljena. Zato je

veliko boljše, če imamo več okroglih ali
kvadratnih miz.
Enako pravilo velja pri stoječih bifejih. Go
stitelj prvi pristopi k bifeju, to pa je znak
za druge goste, da lahko pričnejo jesti. Go
stitelj lahko pristopi k bifeju z glavnim go
stom. Če je poleg gostitelja še soproga, je
ona tista, ki z glavnim gostom odpre bife.
Praksa vse prevečkrat pokaže, da ljudje
sami od sebe segajo po hrani, še preden
gostitelj pristopi do bifeja. Velikokrat se
tudi pozabi, da bifeji, ki se pripravljajo ob
različnih sprejemih, odprtjih razstav, pre
mierah in podobno, niso namenjeni samo
in izključno zato, da se gostje najedo, am
pak gre predvsem za družabni dogodek,
hrana pa je le še dodatna pozornost gosti
telja. Zatorej si ne moremo privoščiti, da s
krožnikom v roki kar pademo na hrano, kot
da že 14 dni nismo ničesar použili.
Na krožnike si nalagamo malo. Ko smo po
jedli, umazan krožnik odložimo na prostor,
ki je namenjen umazanim stvarem in gre
mo po novo hrano z novim krožnikom. Če
visoko kotirate na družbeni lestvici, boste
na takih prireditvah verjetno imeli veliko
sogovornikov, če ne boste celo kar oble
gani. Zatorej pazite, da ne boste govorili s
polnimi usti in če boste odšli domov lačni,
je to pač cena vaše pomembnosti.
Če je pri kosilu ali večerji predvidena zdra
vica, se praviloma izreče stoje pred po
strežbo sladice. Torej takoj po glavni jedi
povemo zdravico in vedno pazimo, da ima
jo vsi napolnjene kozarce. Izjema v tem pra
vilu je takrat, ko imamo na jedilniku toplo
sladico. Takrat zdravico povemo po sladici.
S kozarcem vina našemu gostu, ki sedi na
nasprotni strani mize ne trkate, temveč
kozarec dvignete v višini prsnice v smeri
gosta in nazdravite. Trkate le z gosti, ki so v
vaši neposredni bližini, za ostale zadostuje
le vaš dvignjeni kozarec in pogled v oči.
Ne smemo pa pozabiti, da trkanje ni dovo
ljeno s penečimi vini, ter z vsemi začetni
mi in zaključnimi pijačami (konjak, likerji,
žgane pijače,…)
Za vedenje za mizo bi sploh lahko rekli, da
je temeljno merilo dobre ali slabe vzgoje
nosti. Vendar ne sodimo prehitro posamez
nikov, saj je vedno potrebno upoštevati, da
drugi kraji in ljudje s seboj prinašajo tudi
druge običaje, pa vendarle so osnovne za
konitosti skoraj enake po celem svetu, zla
sti ki govorimo o poslovnem svetu.
Nadaljevanje prihodnjič
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Vpliv internega komuniciranja
na zadovoljstvo zaposlenih
Ljubinka POPOVIČ

Spremljanje organizacijske
klime je praksa uspešnih
podjetij. Pozornost je usmer
jena predvsem na povezavo
zadovoljstva z rezultati pri
delu. Z definicijo zadovoljstva
se je ukvarjalo več avtorjev
(Možina, 1998; Svetlik, 1998;
Kejžar, 2003; Kotler, 1996 in
drugi). Razlike med definicija
mi niso velike. Splošno lahko
zapišemo, da je zadovoljstvo
zaposlenih povezano z us
pešnostjo organizacij.
Ključne besede: zadovoljstvo pri delu, or
ganizacijsko komuniciranje, zaposleni

O zadovoljstvu
zaposlenih
Zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih sta
ena od osnovnih dejavnikov, ki prispevajo k
učinkovitemu in uspešnemu opravljanju de
lovnih nalog. Zadovoljstvo pri delu je v litera
turi najpogosteje opredeljeno kot vedenje
oziroma čustveni odziv zaposlenega na do
ločene naloge ter fizične in socialne pogoje
dela. Po Možini (2004, 1998) zadovoljstvo
pri delu posameznika motivira in usmerja k
doseganju višjih ciljev in daje občutek samo
potrjevanja. Tudi Musek (2003, 25) govori,
da je ena od osnovnih potreb slehernega
človeka najti smisel v svojem delu. Zado
voljstvo z delom opredeljujemo tudi kot pri
jeten občutek, ki ga posameznik zaznava na
temelju izpolnitve pričakovanj, povezanih
z delom na delovnem mestu. Pri tem gre
za človekov osebni občutek o različnih vidi
kih dela, kot so samostojnost, odgovornost,

osebni razvoj posameznika itd.
h t t p : / / w w w. r el a c i j e . c o m / c l a n e k .
php?niceid=motivcija_na_delovnem_
mestu
Kotler (1996) opredeli zadovoljstvo kot
stopnjo človekovega počutja, ki je posle
dica primerjave med rezultatom in osebni
mi pričakovanji. Enakega mnenja sta tudi
avtorja Možina (1998) in Lipičnik (1998),
ki navajata, da je zadovoljstvo pri delu naj
večkrat povezano z uspešnimi rezultati orga
nizacije oziroma da v veliki meri prispeva k
uspehu organizacije. To domeno potrjujejo
tudi uspešna podjetja, ki redno spremljajo
svojo organizacijsko klimo, pri čemer je po
zornost predvsem usmerjena na povezavo
zadovoljstva z rezultati pri delu.
Treven (1998, 130) pravi, da je zadovoljstvo
pri delu funkcija vrednosti, in sicer predstav
lja tisto, kar si posameznik zavestno ali pod
zavestno prizadeva doseči. Na stopnjo nje
govega zadovoljstva tako vplivajo različne
vrednote, zlasti njihov pomen in posamezni
kovo zaznavanje ter njegovo primerjanje s
svojimi vrednotami. Ker slednje niso vedno
natančen odsev realnosti, prihaja do situa
cije, da isto dejanje ali dogajanje zaposleni
različno zaznavajo. Zadovoljstvo pri delu
tako predstavlja prijeten občutek, ki ga po
sameznik zazna na temelju izpolnitve na te
melju njegovih pričakovanj, ki so povezane
z njegovim delom.
Glede na oblike zadovoljstva zaposlenih
Bussing (1998, 570) navaja sledeče:
- Progresivno zadovoljstvo. Višjo stopnjo
zadovoljstva je mogoče doseči s povečan
jem prizadevanj posameznika, upoštevajoč
nekatere vidike »ustvarjalnega nezadovoljs
tva«.
- Stabilno zadovoljstvo. Kljub temu, da je
zaposleni zadovoljen pri delu, ni motiviran
za doseganje višje stopnje zadovoljstva, za
radi premajhnih spodbud.
- Ravnodušno zadovoljstvo. Občutek neja
snega nezadovoljstva, močno zmanjšanje
prizadevanje za prilagoditev delovnim si
tuacijam.
- Konstruktivno nezadovoljstvo. Kljub neza
dovoljstvu oseba teži k reševanju problema

in si prizadeva za spremembo situacije.
- Fiksirano nezadovoljstvo. Posameznik
nima nobene volje ali interesa spopasti se
s problemom, za rešitev problema ne vidi
nobene možnosti.
- Psevdo nezadovoljstvo. Problem neza
dovoljstva se nanaša na njegovo delo in
zmanjšuje prizadevanje.
Po Potočniku (2000) se zadovoljstvo zapo
slenih začne s primernim izobraževanjem
in usposabljanjem ter posledično večjo
motiviranostjo. Večja motiviranost in pre
danost delu zmanjšujeta pretok zaposle
nih, kar vodi do višje kakovosti storitve in
bolj zadovoljnih zunanjih porabnikov. Za
vedati se je potrebno, da zadovoljstvo ni
statično in trajno (http://www.gfk.si/nov
ice.php?NID=623). Tako je vsakokratno za
dovoljstvo posledica neke konkretne aktiv
nosti kjer »trajno« zadovoljstvo predstavlja
proces samozavedanja o lastni odgovorno
sti za lastno zadovoljstvo. Dejavnikov, ki
vplivajo na stopnjo zadovoljstva oziroma
nezadovoljstva, je več. Nekateri raziskoval
ci zadovoljstva te dejavnike razvrščajo v
skupine oziroma kategorije, drugi jih delijo
zelo podrobno.
Moorhead in Griffin (1992) navajata tri sku
pine dejavnikov:
- Organizacijski dejavniki, kot so plača,
možnost napredovanja, delo samo, varnost,
delovni pogoji.
- Skupinski dejavniki, kot so delavci in na
drejeni.
- Osebni dejavniki med katere štejemo po
trebe in ugodnosti.
Različni avtorji navajajo, da je za doseganje
zadovoljstva zaposlenih potrebna organizi
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rana priprava in izvedba posebnega progra
ma, ki temelji na internem komuniciranju.
Pomembnost internega komuniciranja
potrjujejo številne raziskave v tujini, ki ne
posredno povezujejo kakovost internega
komuniciranja organizacij z konkurenčno
sposobnostjo organizacije oziroma s po
slovno učinkovitostjo, produktivnostjo or
ganizacije itd.
(http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki/
nova-teorija/indx.print.html).

Interno
organizacijsko
komuniciranje
Organizacije so ljudje, ne (le) predali organi
zacijskih shem, zato je uspeh posameznih
organizacij usodno odvisen od komunicira
nja med in z ljudmi [http://www.dialogos.
si/slo/objave/clanki/interno-okolje/].
Slika 1

ložaja najbližja, najlažje jo je identificirati,
odkriti njene interese in pridobivati povrat
ne informacije. Pogosto pa se dogaja, da
je med najbolj zapostavljenimi, saj vodstva
ne prepoznavajo njenega pravega pome
na. Pri tem pozabljajo, da je resnica o neki
organizaciji vedno na njenem “dnu”! (Prav
tam)
Lahko rečemo, da uspešno interno komuni
ciranje zagotavlja vitalno podporo celotne
mu organizacijskemu komuniciranju. Po
mnenju Harteya so za »dobro« notranje
komuniciranje v podjetju pomembni na
slednji dejavniki (Hartley in Bruckmann
2002, cit. v Plankar 2005, 21-22):
-	obveza, zavzetost managementa, ki se
mora zavedati pomembnosti komuni
ciranja – znati mora predstaviti svojo
vizijo podjetja in redno neposredno ko
municirati s svojimi podrejenimi – tu je
predvsm pomembno obnašanje zgor
njega managementa, ki s tem daje
zgled in postavlja določene standarde
srednjemu in nižjemu managementu,
-	 dvosmerna komunikacija (navzgo in
navzdol) – pomembnost rednih srečanj

Vir: [http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki/interno-okolje/]

Vsaka organizacija ima več različnih jav
nosti, od katerih je odvisen njen uspeh
ali neuspeh. Vendarle pa obstaja le ena, ki
je prisotna prav v vseh organizacijah, ne
glede na velikost ali predmet poslovanja,
in to je notranja javnost - zaposleni. Ta je
voditeljem organizacij zaradi svojega po
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z zaposlenimi in prenašanje njihovih
idej v načrte podjetja,
-	 neposredna kominikacija »iz oči v oči«
- omogoča takojšen odziv in diskusijo,
-	 primerna struktura spročil za posamez
ne pslušalce (različna vsebina in oblika
za različna okolja),

-	 uporaba novih tehnologij za pospešen
prenos informacij čim večjemu številu
uporabnikov.
-	 Obenem Plankar (2005) na osnovi nare
jenih raziskav navaja dejstvo, da vodilni
v podjetjih še vedno v praksi imajo za
bolj pomembno komuniciranje nav
zven oziroma, da so na papirju stvari
uredili, v glavah pa še ne.
Po mnejnu mnogih avtorjev dejavniki, ki
vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih v zdravs
tvu so komunikacijska klima in komunikaci
ja med nadrejenimi in podrejenimi.
Znotraj komuniciranja med nadrejenimi
in podrejenimi, glede na smer pretoka in
formacij, ločimo dve gavni skupini: komu
niciranje navzdol in komuniciranje navz
gor (cit. po Nadoh in Podanr, 2004, 159).
Komuniciranja navzdol se nanaša na spo
ročila, ki potekajo od nadrejenih k podre
jenim. Osnovni problemi omenjenega ko
municiranja je vsekakor to, da je pogosto
nosmerno. Če je v organizaciji večje število
hierarhičnih nivojev, je tudi bolj verjetno,
da se informacije na različnih nivojih izgu
bijo (Fisher, 1993 v Nadoh in Podnar, 2004,
160). (Za slovenske bolnišnice je značilna
piramidna hierarhična organiziranost z več
organizacijskih ravni)
Smeed (1985, cit. Prav tam) navaja, da se s
komuniciranjem od zgoraj navzdol pogo
sto povezuje problem pomanjkanja infor
macij, relevantih za zaposlene, še posebej
glede zadev, povezanih z delom in odločit
vami organizacije. To povzroča nepotreben
stres med zaposlenimi.
Po Berlogarju (1999, 119) komunikacije
navzgor pomenijo prenos sporočil z nižjih
na višje organizacijske ravni. Bistvena ko
rist te oblike komuniciranja je predvsem
posredovanje informacij nadrejenim o us
pešnosti dela in problemih, povezanih z
njim. Prav tako zagotavlja pritok koristnih
idej podrejenih. Komuniciranje od spodaj
navzgor pomeni več kot le dati zaposlenim
priložnost, da povejo, o čem bi radi komu
nicirali. Pomeni tudi odkrito zanimanje za
njihovo mnenje in pripombe ali vprašanja
v zvezi z organizacijo in njihovim delom.
Tu se pojavi problem, saj zaposleni infor
macije raje sprejemajo kot dajejo, če pa
jih že posredujejo, jih najprej selekcionira
jo oziroma dajejo le tista sporočila, ki bi
po njihovem mnenju ugajala nadrejenim
(Prav tam, 119).
Vpliv komuniciranja na zadovoljstvo
zposlenih
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Pri pregledu strokovne literature številnih
dosedanjih raziskavah na področju organi
zacijskega komuniciranja in vpliv le-tega
na zadovoljstvo zaposlenih je bilo ugotov
ljeno (Nadoh in Podnar 2004, cit. v Svetlin
in Ilič 2004, 153):
-	 da se med komuniciranjem in zado
voljstvom zaposlenih kaže pozitivna
povezanost,
-	 da je kakovost komuniciranja empirično
preverjeno povezana z zadovoljstvom
in produktivnostjo zaposlenih,
-	 potrjena je pomembna vloga organi
zacijskega komuniciranja pri uvajanju
sprememb v organizaciji ter
-	 da ima organizacijsko komuniciranje ve
lik pomen pri utrjevanju zavezanosti in
pripadnosti zaposlenih organizaciji.
Trček (1994) navaja, da je Generalni svet
nacionalnega komiteja za zdravstvo v
Združenih državah Amerika že leta 1980
omenil potrebo po izobraževanju zdravs
tvenih delavcev s področja komunikolo
gije. Avtor navaja Philipa Myerscougha
(1989), ki je napisal knjigo z naslovom
»Pogovori s pacientom«, in je v uvodnem
delu knjige poudaril prednosti uspešnega
komuniciranja za zdravnika (Myerscougha
1989, cit. v Trček 1994, 10):
-	 zdravnik, ki je usposobljen komunika
tor, je pri svojem poklicnem delu bolj
uspešen,
-	 dobra komunikacija je steber celotne terapi
je,
-	 komunikacija na osnovi strokovno vo
denega intervjuja je temelj diagnoze in
prognoze,
-	 komunikacija je velikega pomena za
učunkovito vplivanje na bolnika,
-	 dobra komunikacija je posebnega pome
na za uspešno sodelovanje v timu zdravs
tvenih delavcev ter
-	 nudi pomembne koristi celotni poklicni ka
rieri in varuje zdravnika pred razočaranji.

Uglaševanje osebnih
in organizacijskih
ciljev - občutek
osebne odgovornosti
Vizija, poslanstvo in vrednote imajo po
membno vlogo pri identifikaciji zaposlenih
z njihovo organizacijo, pri njihovi motivaci
ji in »psihološki pogodbi« z organizacijo v

kateri so zaposleni [http://www.dialogos.
si/slo/objave/clanki/interno-okolje/].
Slika 2: Uglaševanje osebnih in org. ciljev
Možina (1990, 108-109) pravi, da lahko orga

vanja, dobijo interes in so pripravljeni za
dosežke. Pri tem avtor opozarja, da je na
pačno misliti, da je samo tisti odgovoren
za rezultate, ki mu je zaupan pomembni
delovni cilj. V praksi je tako, da na takšen

Vir: [http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki/interno-okolje/]
nizacija kljub natančno določenim ciljem
ne bo zaznamovala pravega napredka. Av
tor navaja, da ponavadi za takšno stanje
krivijo zaposlene, češ da nimajo pravega
interesa za produktivno delo oziroma us
trezne delovne morale. V resnici pa so vzro
ki v slabem sistemu odgovornosti oziroma
individualna odgovornost najbrž ni našla
svojega pravega mesta v vedenju zaposle
nih. Odgovornost za opredeljevanje delov
nih ciljev pomeni: če je posameznik sprejel
delovni cilj, mora prevzeti tudi občutek od
govornost za njegovo uresničitev. Avtor pri
tem poudarja besedo občutiti. Zaposleni
mora občutiti odgovornost, dolžnost za iz
vedbo delovnega cilja. Ni zadosti, kot ne
kateri mislijo, da se mu z delovnim ciljem
samo reče, da je odgovoren. Razprava na
sestankih, pisna ali ustna priporočla so
slabi nadomestki za prav občutenje odgo
vornosti. Posameznik mora prevzeti odgo
vornost za pozitivne in negativne rezltate,
sicer je odgovornost samo lepo napisana
beseda (Prav tam, 109).
Na vprašanje kako doseči visok občutek
odgovornosti Možina (prav tam) navaja
povezovanje rezultatov s sistemom nagra
jevanja. Če vidijo zaposleni, da se njihovi
rezultati upoštevajo, pri raznih vidikih
materialnega in nematerialnega nagraje

pomembnejši cilj lahko vpliva več oseb. In
v takem primeru mora tisti, ki lahko močno
vpliva na rezultat, tudi prevzeti ustrezen
del odgovornosti (Prav tam).
Lahko rečemo, da so pri udejanjanju vizije
organizacije predvsem pomembne interne
komunikacije, ki se prožemajo kot rdeča
nit od spodaj navzgor in obratno.

Sklep
Komuniciranje je izrednega pomena na
vseh ravneh našega življenja, in je eden
od glavnih dejavnikov zadovoljstva za
poslenih s tem neposredno pa z učinko
vitostjo in uspešnostjo organizacije. Po
Paulu Watzlawicka (1991, cit. v Naumov
2001, 83) znanemu nemškemu psihologu
in psihoterapevtu model komuniciranja
temelji na predpostavki: » Ni mogoče ne
komunicirati«. Temu bi lahko dodali mne
nje avtorive Kadivec (2006), ki glede na
medosebne odnose v zdravstvenem timu
pravi: »Saj ni, da se ne pogovarjamo. Le
slišimo se ne vedno.«
(http://www.klinika-golnik.si/mediji_in_sir
sa_javnost/upload/pljucnik/Pluc-prelomjunij-06.pdf ).
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Slika 3: Model: » Odličnost v internem organizacijskem komuniciranju«

Vir:
[http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki/interno-okolje/]
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»Na svet nismo prišli, da bi brili norce. Opraviti je treba veliko dela in sprejeti
mnoge odgovornosti. Človeštvo potrebuje sposobnosti vseh mož in žena.«
Alden Palmer
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oglas
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana

BANKA UGODNIH KREDITOV
V treh letih svoje prisotnosti na Dolenjskem se je BA-CA z ugodno ponudbo kreditov približala
prebivalcem in postala je ena izmed najpomembnejših bank v regiji. Pred kratkim so predsta
vili novo ponudbo vezanih depozitov s 4 % obrestno mero.
Stane Smolič, vodja PE Novo mesto:
»S ponudbo stanovanjskih kreditov
vsako leto omogočimo nakup ali ob
novo velikemu številu komitentov in
nekomitentov. Rast obsega našega
poslovanja na tem področju kaže, da
gremo v pravo smer in da smo našo
ponudbo oblikovali po meri potrošni
ka. Stranke cenijo tudi nasvete, ki so
jih deležne po skrbnem pregledu do
kumentacije, ki jo potrebujejo za pri
dobitev kredita.«

Stanovanjski krediti v ak
ciji do konca junija – Več,
kot si mislite!
V okviru akcij stanovanjskih kreditov

se je za najem kredita odločilo že veliko
število kreditojemalcev. Spomladanska
akcija se bo zaključila 30. junija letos. V
BA-CA zagovarjajo individualni pristop
pri obravnavi strank, kar pomeni, da se
vsaki stranki posvetijo in zanjo poiščejo
rešitev, ki je prilagojena njenim potre
bam, željam in tudi finančnim zmožno
stim. Končna obrestna mera je odvisna
od preteklega ali prihodnjega sodelo
vanja stranke z banko, v času akcije za
odobritev stanovanjskega kredita zara
čunajo polovične stroške, kredit pa je
mogoče najeti tudi 30-letnim rokom
odplačevanja. Stanovanjski kredit je na
menjen nakupu stanovanjskih hiš, sta
novanj, počitniških objektov in garaž,
lahko pa ga najamete tudi za gradnjo,
rekonstrukcijo in prenovo objektov,

Poslovna enota Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana
se nahaja v središču starega mestnega jedra, na Glav
nem trgu 20 v Novem mestu.. Ob delovnih dneh jo lah
ko obiščete od 8. do 16. ure. Za dodatne informacije o
ponudbi ali dogovor za srečanje so vam svetovalci na
razpolago tudi preko telefona: 07 37 37 400 / 37 37 403
/ 37 37 418.
lll#WV"XV#h^

za nakup in opremljanje stavbnih
zemljišč, izplačilo solastnikov ali dedi
čev nepremičnine ter refinanciranje
obstoječih stanovanjskih kreditov. V
njihovi ponudbi pa boste našli tudi
posojila za druge namene; ugodne
potrošniške kredite je mogoče najeti
z ročnostjo do 8 let.

Najboljša obrestna mera
za depozite
Pred kratkim je BA-CA predstavila
izredno zanimivo ponudbo za tiste,
ki bi radi svoje premoženje oplemeni
tili na tradicionalen način, torej tiste,
ki niso pripravljeni sprejemati tveganj,
s katerimi so povezane naložbe v vred
nostne papirje. Za vezavo sredstev v
višini nad 8.000 evrov, za dobo veza
ve, ki je daljša od enega leta, ponujajo
4 % obrestno mero.
Za tiste stranke, ki so pri svojih nalož
bah bolj drzne in bi rade poskrbele za
učinkovito razpršitev svojih naložb v
različne finančne instrumente pa bo
morda zanimiva ponudba investicij
skih skladov Pioneer Investments
Austria.

KZ!`dih^b^ha^iZ
HiVcdkVc_h`^`gZY^i^7Vc`6jhig^V8gZY^iVchiVaihdegVk^cVhadk!Zh^ Za^iZeg^kd^i^
cZ`V_kZ_Z\V#DWedadk^c^]higd`^]dYdWg^ikZ!dYeaV^ac^YdW^Yd(%aZi^cbd cdhi^
dYad ZcZ\V kgV^aV \aVkc^XZ Yd ZcZ\V aZiV kVb Wdbd cVbgZ edcjY^a^ egZXZ_ kZ!
`dihiZeg^V`dkVa^#Keg^bZgjcdkd\gVYc_ZVa^egZcdkZeVkVbcjY^bdbd cdhiYd
&%%"dYhidicZ\V^oeaV^aVk\didk^c^#EdcjYWVkZa_VYd'.#+#'%%,#Ed`a^^iZcVhcV
%-%--%%^chZYd\dkdg^iZoVhgZVc_Z#
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stroka - izobraževanje

2. posvet o kronični koronarni bolezni

Drugi posvet o kronični koronarni bolezni
Iztok Gradecki

14. aprila 2007 je v veliki predavalnici Visoke šole za upravljanje in poslovanje v Novem
mestu potekal 2. posvet o kronični koronarni bolezni, na katerem smo obravnavali obdob
je po prebolelem miokardnem infarktu do srčnega popuščanja, ki so se ga udeležili zdrav
niki iz vse Slovenije.

Prof. dr. Peter Rakovec med otvoritvenim govorom

Uvodno predavanje je imel predsednik organizacijkega odbora
prim. Iztok Gradecki
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Med boleznimi srca in ožilja, ki ostajajo pri nas in v svetu vodilni
vzrok umrljivosti, je
najbolj dramatičen akutni zaplet kronične koronarne bolezni,
miokardni infarkt. V zadnjih letih smo priče neslutenega razvoja
intervencijske kardiologije in uporabe novih zdravil pri zdravljenju
bolnikov z akutnim miokardnim infarktom, kar je močno zmanjša
lo umrljivost in posledice tega akutnega zapleta. Veliko srečanj je
namenjeno, tako pri nas kot v svetu, obravnavi akutnega obdobje
miokardnega infarkta in kasnejši pozni posledici le tega, srčnemu
popuščanju, manj pozornosti pa je deležno vmesno obdobje po
akutni fazi prebolelega miokardnega infarkta, ki lahko na koncu
privede do srčnega popuščanja in smrti bolnika.
Vsi bolniki, ki preživijo miokardni infarkt, so vsak zase popolnoma
različni in jih ne moremo obravnavati v nadaljnjem zdravljenju kot
eno, medsebojno primerljivo skupino bolnikov.
Uveljavila so se nova spoznanja o poteku bolezni, različnih patofi
zioloških mehanizmih, ki pri posameznem bolniku povzročijo dolo
čene spremembe in njemu lasten potek bolezni, ki lahko na koncu
privede do srčnega popuščanja in smrti.
Enako kot lani je bila obravnava kronične koronarne bolezni na
posvetu klinično usmerjena, letošnji interaktivni prikaz primerov,
uporabljali smo sodobno glasovno napravo, je bil korak naprej v
našem prizadevanju, da bi vsak zdravnik na posvetu laže osvojil
nova spoznanja in pridobili znanje za vsakodnevno delo s temi
bolniki.
Predavanja na posvetu so si sledila tako, da so razložila potek
bolezni in zdravljenje bolnikov po prebolelem miokardnem in
farktu.
V otvoritvenem govoru je prof. dr. Peter Rakovec opozoril na
spoznanja pravkar objavljenih študij kot so COURAGE in ostale,
ki nam pri obravnavi kronične koronarne bolezni odpirajo nove
perspektive.
Po otvoritvi so sledila jutranja predavanja, ki jih je vodil prof.
dr. Peter Rakovec. Najprej nam je prim. Iztok Gradecki v uvod
nem predavanju razčlenil možnosti obravnave bolnikov glede
na velikost prizadetosti srčne mišice po prebolelm miokardnem
infarktu, potek bolezni in možnostih diagnostične obravnave
in zdravljenja bolnikov. Sledilo je zanimivo predavanje doc. dr.
Matjaža Bunca o mehanizmih in posledicah ishemične bolezni
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srca, ki je smiselno dopolnilo predhodno
predavanje. S predavanjem o klinični sli
ki in telesnem pregledu pri spremljanju
zdravljenja bolnika po prebolelem Z iz
črpnim predavanjem, v katerem je podal
sodobne smernice za uporabo preiskav
pri spremljanju zdravljenja bolnika po
prebolelem miokardnem infarktu, mu je
sledil prim. dr. Matjaž Klemenc.

govori na zastavljena vprašanja predavate
ljev, tem je sledila razprava.

Boris Krajačič je s slikovnim prikazom
karotidnega žilja svojih bolnikov navdušil
udeležence

Naš rojak doc. dr. Matjaž Bunc med
predavanjem, podprtim z izvrstnimi
diapozitivi
Jutranja predavanja je zaključila interak
tivna predstavitev dveh bolnikov. Najprej
je predstavil Boris Krajačič, dr. med,, bolni
ka po prebolelem miokardnem infarktu s
pridruženo karotidno boleznijo, podal je
smernice za obravnavo takšnih bolnikov.
Mag. Maja Dolenc Novak je nadaljevala s
predstavitvijo dveh bolnikov s slabšo sisto
lično funkcijo in možnostmi scintigrafske
diagnostične obravnave takšnih bolnikov.
Pri obeh so sodelovali vsi udeleženci z od

Dopoldanska predavanja je vodil prof. dr.
Igorja Kranjca smo začeli s predavanjem
Branka Cvetičanina o možnostih računal
niške tomografije pri obravnavi bolnika po
prebolelem miokardnem infarktu. Kdaj in
zakaj je indicirana koronarografija pri vo
denju zdravljenja bolnika po prebolelem
miokardnem infarktu je predstavil na z izo
strenim kliničnim pogledom in dolgoletni
mi izkušnjami prim. Darko Zorman. S pred
stavitvijo dveh primerov je bil dopoldanski
del predavanj zaključen. Zdravljenje z zdra
vili po prebolelem miokardnem infarktu
bolnika s sistolično funkcijo večjo od 40%
je predstavila Mojca Bervar, dr. med. in bol
nika s sistolično funkcijo manjšo od 40 %

doc. dr. Bojan Vrtovec, oba z zanimivo pre
stavitvijo dveh bolnikov. Pri obeh so znova
sodelovali vsi udeleženci.

Prim. Darko Zorman s svojim pronicljivim
predavanjem vedno doseže popoln mir
Popoldanski del predavanja je otvoril prim.
asist. mag. Damijan Vokač s predavanjem o
pomenu in zdravljenju supraventrikularnih
aritmij pri bolnikih po prebolelem miokard
nem infarktu, doc. dr. Igor Zupan je nadalje
val s predavanjem o pomenu in zdravljenju
ventrikularnih aritmij pri bolnikih po prebo
lelem miokardnem infarktu. Vse udeležen
ce sta pritegnili naslednji daljši predavanji:
najprej dr. Zlatka Frasa o preventivnih ukre
pih in nemedikamentoznem zdravljenju
pri bolnikih po prebolelem miokardnem
infarktu, oceno delazmožnosti in telesne
okvare bolnika po prebolelem miokard
nem infarktu je izčrpno predstavila Gabri
jela Dšuban.
Z vodenje zdravljenja, ocena tveganja in
prognoza bolnika po miokardnem infarktu
sta nas s pomočjo interaktivnega prikaza
dveh bolnikov, najprej bolnika sistolično
funkcijo večjo od 40%, in potem bolnika s
sistolično funkcijo manjšo od 40 % vodila
asist. Vojko Kanič, dr. med., in Marko Gričar,
dr. med.

Udeležencem se je na toplem soncu prile
gla kavica, med njimi tudi Silvi Ostojić Kapš
in prim. Rafku Kapšu
Polna dvorana je dokaz aktualnosti obravnavane teme

Plenarno zasedanje smo zaključili z odgo
vori na vprašanja udeležencem in ob tem
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se je razvila zanimiva razprava. Udeleženci
so izrazili željo, da bi tako kot lani, izdali
priporočila za obravnavo bolnika po prebo
lelem miokardnem infarktu, saj se lanska
priporočila za obravnavo bolnika s stabilno
AP v priročni žepni obliki v vsakdanji rabi
odlično obnesejo. Zbornik, ki ga je prejel
vsak udeleženec, povzema vsebino vseh
predavanj. Omejena količina zbornika pos
veta je na voljo pri njihovih strokovnih so
delavcih, objavljen pa bo tudi na spletnih
straneh Splošne bolnišnice Novo mesto.

obravnave bolnikov s kronično koronarno
boleznijo v skladu z načeli dobre klinične
prakse v Sloveniji. Drugi posvet je goto
vo nadaljevanje prvega lanskega koraka
na dolgi poti do tega cilja. Z dodeljenimi
šestimi kreditnimi točkami, veljavnimi za
podaljšanje licence udeležencem, je naša
prizadevanja potrdila Zdravniška zbornica
Slovenije.

Dekanica Visoke šole prof. dr. Mojca Novak
je pozdravila udeležence in napovedala
Visoko šolo zdravstvene nege v naslednjem
šolskem letu v Novem mestu

Dopoldanska predavanja je vodil prof. dr.
Igor Kranjec
Udeleženci so izbrali temo naslednjega
posveta, ki bo gotovo znova pritegnila ve
liko udeležencev: Kronična koronarna bole
zen in pridružene hibe srčnih zaklopk.
Cilj posveta je izboljšanje in poenotenje

Zahvaljujemo Visoki šoli za upravljanje in
poslovanje Novo mesto za gostoljubnost
v njihovih sodobno opremljenih predaval
nicah in spremljajočih prostorih.

Srečanje je podprlo mednarodno pod
jetje Novartis, pri izvedbi so sodelovali
njihovi sodelavci in vsem se zahvaljuje
mo za vsestransko pomoč pri izvedbi
posveta.

Niklas Karlberg, direktor
podružnice mednarod
nega podjetja Novartis
v Sloveniji, je pozdravil
udeležence posveta

2. posvet o kronični koronarni bolezni
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7. simpozij:
Janja Ojsteršek, dr.med., specializantka družinske

31. marca 2007 je na
Bledu potekal 7. simpozij
Akutni koronarni sindrom
(AKS), ki smo se ga tudi le
tos, kakor vsa leta doslej,
številčno udeležili zdravs
tveni delavci Splošne bolni
šnice Novo mesto.
V meglenem sobotnem jutru smo se zbrali
pred bolnišnico in se odpeljali proti Bledu.
Nasmehi na obrazih, prijetno kramljanje
na avtobusu, zraven pridih pričakovanja,
kaj bomo izvedeli novega na 7. simpozi
ju Akutni koronarni sindrom, so polnili
ozračje in počasi se je danilo. Rahel dež
nas je pospremil do nabito polne dvorane
hotela Kompas, kamor smo vstopili brez
čakanja v vrsti na registracijo, kajti naši or
ganizatorji so vse potrebne formalnosti
uredili že prej.
Začela so se predavanja: najprej novosti
v priporočilih glede obravnave bolnika z
akutnim koronarnim dogodkom, nato še
nekaj zanimivih tem: različne spremem
be v posnetku EKG, o prepoznavanju in
pravočasnem zdravljenju kardiogenega
šoka, uporaba antikoagulacijske in antia
gregacijske terapije pri AKS ter na koncu
nekaj besed o troponinu, ki je v določenih
primerih lahko povišan tudi, ko ne gre za
AKS.
Obravnava pacienta z AKS je pomembna
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Akutni koronarni sindrom v Sloveniji
medicine
vse od nastopa težav. Tako imajo pri preži
vetju pomembno vlogo svojci ali očividci
kot laiki, medicinsko osebje na terenu, v
bolnišnici in na terciarni ravni. Bolnik bo
preživel in imel manj posledic, če bo veriga
členov preživetja čvrstejša. Na pomenu pri
dobiva »hitra pot« bolnika s STEMI s terena
neposredno v interventni kardiološki labo
ratorij zaradi skrajšanja časa do primarne
PCI z namenom skajšati čas skupne ishe
mije.
Bolnik s STEMI, ki je po predhodnem dogo
voru z interventnim kardiološkim centrom
na poti na primarno PCI, naj dobi terapijo
»MONA«, klopidogrel 600mg p.o., heparin
70 IE/kg i.v. bolus (navaden heparin ima
prednost pred NMH) in abciximab 0.25mg/
kg i.v.bolus.
Zdravljenje s tenekteplazo pred primarno
PCI se ni izkazalo za učinkovito. Če gre za
NSTEMI, je terapija izbora »MONA«, klo
pidogrela in heparina v tem primeru na
terenu ne dajemo. V regionalni bolnišnici
je začetno medikamentozno zdravljenje
NAP/NSTEMI Aspirin, klopidogrel, nitrogli
cerin, heparin in beta blokator. Potrebno
je spremljanje bolnikovega stanja in ev.
dodatna terapija in nadaljnja diagnostika
oz. rehabilitacija. Klopidogrel pacienti po
PCI jemljejo različno dolgo, glede na vrsto
vstavljenega stenta (BMS- »bare metal
stent« 1mesec, DES- »drug eluting stent«
12 mesecev).
Besede so tekle gladko, nove informacije
smo kar požirali. Da je bilo vse še bolj učin
kovito, smo aktivno sodelovali in izražali

svoja razmišlja
nja s »televotin
gom«.
Sledil je odmor.
Vseh 280 udele
žencev si je zaže
lelo tople kave,
da bi zbistrila
um in ohranila
koncentracijo za
nadaljevanje, ko
so sledili prikazi
kliničnih prime
rov iz različnih
koncev Sloveni
je.
Nam in tudi ti
stim, ki mogo
če kofeina med
odmorom niso zaužili, je pritegnil pozor
nost in nas s slikovitim prikazom nadvse
zanimivega kliničnega primera z odličnim
dinamičnim predavateljskim slogom pre
pričal o kakovosti in visokem strokovnem
nivoju dela v novomeški bolnišnici prispe
vek Mateja Godniča, dr.med. in dr. Renate
Okrajšek, dr.med. Matej Godnič, dr.med. je
predstavil bolnika z zapletenim potekom
akutnega koronarnega dogodka. Konec
je bil srečen in temu ustrezen tudi naslov
predstavitve »Poštena reanimacija«. Požela
sta aplavz in pohvalo s strani moderator
jev. Čestitamo!
Izvedeli smo veliko novega, že znano osve
žili. Pridobljena znanja bomo uporabljali
v vsakdanji praksi. Da bi bila priprava na

nove izzive popolnejša, smo se po kosilu
posladkali s »ta pravimi« blejskimi kremni
mi rezinami, ki jih prav tako, kakor ne or
ganiziranega avtobusnega prevoza, ne bi
bilo, če ne bi bilo ob nas Špele Manček.
Strokovni sodelavki Krke Špeli Manček,
mag.pharm. in sponzorju Krki se najlep
še zahvaljujemo!
Hvala organizatorjema Mihi Kranjcu in dr.
Renati Okrajšek, ki sta nas obveščala, nam
»servirala vse na pladnju«, mi smo se le
prepustili toku.
Hvala vsem udeležencem za sodelovanje
in dobro voljo! Želimo si še več takih dru
ženj. Pomahali smo si v slovo in se s topli
no v srcih ter razširjenimi obzorji razšli. A
ne za dolgo!
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Kako premagati stres na
delovnem mestu?

Stres predstavlja takoj za bolečino drugo največjo težavo na delovnem mestu. Z današ
njim načinom življenja, v delovnem okolju, ki nam narekuje vedno nove naloge in zadol
žitve, se stresu ne moremo izogniti. Kako se znajti v tem krogu? Kako obvladati stres na
delovnem mestu? Komu stres ne more do živega? Na vsa ta vprašanja smo skušali odgo
voriti v DMSBZT Novo mesto. O stresu je na strokovnem srečanju Društva spregovoril
Franjo Trojnar, univ.dipl.ing..
Marjeta Berkopec

Stres na delovnem mestu prizadene letno
41 milijonov ljudi v EU, kar predstavlja prib
ližno 28% evropske delovne sile. Zaradi iz
gube delovnega časa znaša letni strošek
20 milijonov E. Posamezne države so že
razvile smernice za preprečevanje stresa
na delovnem mestu, ki zajemajo: prizade
vanje za preprečitev stresa, ocenitev tvega
nja za stres na delovnem mestu in sprejem
ustreznih ukrepov za preprečitev škode.
Med stresom in učinkovitostjo se preple
tajo trije bistveni dejavniki. Vsakodnevne
dolžnosti in pomembni življenjski dogodki,
sposobnosti kako se spopadamo s stresni
mi situacijami in telesni ali čustveni simpto
mi, ki kažejo, da
zahteve okolja
presegajo naše
sposobnosti. V
primarnemstre
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snem odzivu se človek odloči za beg ali
boj. To je ustvarjalni stres, ko mine, se lahko
vrnemo v psihofizično ravnovesje. Sekun
darni stres se kaže v zaskrbljenosti. V tretji
stopnji stresnega odziva pa nastopi izčrpa
nje. Predavatelj je spregovoril tudi o izgore
losti na delovnem mestu in jo označil kot
poklicno bolezen
21. stoletja. Po
leg nasvetov za
premagovanje
in obvladovanje
stresa smo med
p r e d a v a n j e m
preizkusili kar ne
kaj sprostitvenih
tehnik. Preproste
vaje, ki se jih nau
čimo na podob
nih predavanjih
in delavnicah
nam ne vzamejo
veliko predrago
cenega časa. V
vsakodnevnem
hitenju pa nanje
prevečkrat po
zabljamo.
V dolenjskem
Društvu si že ne
kaj časa prizade
vamo za promo
cijo zdravstvene
nege. Da bi opo
zorili na prisot
nost in aktivnost
m e d i c i n s k i h
sester v dolenj
skem prostoru
smo strokovna
srečanja organi

zirali že v vseh novonastalih občinah na
območju našega Društva. Tokrat smo obi
skali Mirno peč. Predavanja se je udeležilo
več kot 300 članov Društva. Mirnopeško
dolino so nam predstavili tamkajšnji osnov
nošolci, ki so pripravili tudi bogat kulturni
program.
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Anja Hudoklin, dipl. m.s.
13. in 14. aprila 2007 smo se medicinske sestre in zdravstveni teh
niki v oftalmologiji in otorinolaringologiji zbrali na strokovnem
srečanju v Kranjski gori. Seminarja smo se udeležile tudi medicin
ske sestre iz Splošne bolnišnice Novo mesto, in sicer Marta Blažič,
Danica Simšič in jaz iz okulističnega oddelka, ter Danica Lukšič
iz otorinolaringološkega oddelka. Poslušali smo nam že znane
teme, ki so jih predstavile medicinske sestre. Predavali sta nam
tudi prim. mag. Aleksandra Kraut, dr. Med., spec. oftalmologije in
dr. Polona Jaki Mekjavić, dr. med., spec. oftalmologije, ki sta nam
predstavili najnovejše zdravljenje vlažne degeneracije rumene
pege z Avastinom.
Naslednji dan, 14. aprila, smo se udeleženke seminarja odpeljale
na organiziran ogled Deželne bolnišnice v Celovcu. Tam nas je
prijazno sprejel direktor bolnišnice, glavna medicinska sestra ope
racijskega bloka in dve slovenski medicinski sestri, ki že nekaj časa
delata in živita v Celovcu. Poskrbeli sta za lažje sporazumevanje.
Predstavili so nam bolnišnico in delovanje le-te. Nato nam je pred
stojnica očesne klinike predstavila delovanje očesnega oddelka,
ambulant in operacijskih sob. Razdelili smo se na dve skupini in
odšli na ogled očesnega oddelka, ambulant, nekateri pa smo si

Strokovno
srečanje Sekcije
medicinskih
sester in
zdravstvenih
tehnikov v
oftalmologiji v
Kranjski Gori
ogledali tudi očesno operacijsko sobo.
Po ogledu bolnišnice smo se počasi vračali proti domu. Da smo
strokovno ekskurzijo malo popestrili, smo si ogledali Vrbsko je
zero, se sprehodili ob njegovem obrežju in se v lepem vremenu
posladkali s sladoledom. Srečno smo se vrnili v Kranjsko Goro in
tako sklenili strokovni seminar.

37

stroka - izobraževanje

Tečaj začetnih postopkov oživljanja
(immediate life support course) v SB
Novo mesto
Dr.Renata Okrajšek, dr.med.

24.3.2007 je v prostorih internističnih am
bulant potekal tečaj začetnih postopkov
oživljanja, ki se ga je udeležilo 27 diplomi
ranih medicinskih sester iz različnih oddel
kov SB Novo mesto. Interes za tečaj je bil
velik, žal je na tečaju število udeležencev
omejeno, zato se tečaja niso mogle udeleži
ti vse tiste diplomirane medicinske sestre,
ki so želele.
Tečaj je namenjen zdravstvenem osebju, ki
se ne srečuje pogosto z bolniki v srčnem
zastoju in ima licenco ERC (European Re
suscitation Council – Evropski svet za rea
nimacijo). Po uspešno opravljenem teča
ju dobijo tečajniki potrdilo Slovenskega
združenja za Urgentno medicino (SZUM)
in ERC, zavedeni so v centralnem registru
v Bruslju. Potrdilo o opravljenem tečaju je
priznano po vsej Evropi.
Tečaj ni nadomestilo tečaja dodatnih po
stopkov oživljanja, kjer se tečajniki urijo
v vlogi vodje reanimacijske ekipe. Tečajni
ki na tečaju pridobijo osnovna znanja in
spretnosti za obravnavo bolnikov s srčnim
zastojem do prihoda reanimacijske ekipe.
Naučijo se biti člani reanimacijske ekipe.
Temeljni postopki oživljanja za laike so pri
lagojeni zdravstvenemu osebju in zastoju
v zdravstveni ustanovi.
Učenje hitre in varne defibrilacije z ročnim
in polavtomatskim defibrilatorjem je os
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novni cilj tečaja. Obravnavane so motnje
ritma pri srčnem zastoju, ter ukrepanje po
najnovejših smernicah. Sproščena dihalna
pot in predihavanje sta pomemben dejav
nik uspešnosti oživljanja, zato so obravna
vani temeljni postopki za oskrbo dihalne
poti s pripomočki, ki so najpogosteje na
voljo.
Obravnavana so le zdravila, ki jih potrebu
jemo v prvih minutah oživljanja. To znanje
in spretnosti so temelj za uspešen pristop k
bolniku v srčnem zastoju. Tečaj temelji na
vajah in delavnicah. Čas za predavanja je
skrajšan na minimum. Pred tečajem so vsi
tečajniki dobili priročnik (slovenski v elek
tronski obliki). Pričakuje se, da
se na tečaj teoretično dobro pri
pravijo že pred prihodom nanj
(in so se!!).
Na enega inštruktorja (ti so vsi
ERC-inštruktorji) pride največ
7 do 8 tečajnikov, zato je tečaj
zelo intenziven.
Pri izvedbi tečaja smo sodelo
vali zdravniki SB Novo mesto,
Marko Kmet, Nenad Mioč, Rena
ta Okrajšek, vsi inštruktorji ERC
ob pomoči zdravnikov inštruk
torjev ERC iz Službe za nujno
medicinsko pomoč Ljubljana,
Marka Zelinke in Dajne Bujić

Rerećić. Marko Zelinka, dr.med. ima v Slo
venskem prostoru največ izkušenj s tečaji
začetnih postopkov oživljanja. Žal se teča
ja kot inštruktor ni mogla udeležiti Silva
Ostojić Kapš, dr.med., ki pa je poskrbela,
da smo na delavnicah lahko učili oskrbo
dihalnih poti.
Prostori internističnih ambulant so se izka
zali kot primeren prostor za izvedbo take
ga tečaja. Vsaka ambulanta je bila delovna
postaja za učenje, del hodnika smo preure
dili v predavalnico.
Na tečaju so udeleženci sprotno ocenjeva
ni, zato končnega testa ni. Skupna ugoto
vitev vseh inštruktorjev je bila, da so vsi
udeleženci osvojili potrebna znanja in
veščine tečaja začetnih postopkov oživlja
nja in so za uspešno opravljen tečaj prejeli
potrdila.
Na koncu tečaja smo bili zadovoljni vsi, in
štruktorji s prikazanim znanjem, udeležen
ci so svoje zadovoljstvo izrazili v anketi.
Za pomoč pri izvedbi tečaja se najlepše
zahvaljujem farmacevtskima tovarnama
Krka in Rosche ter Drogi-Kolinska.
Za organizacijo obiska televizije Vaš kanal
se zahvaljujem gospe Nadi Tramte.
Za podporo izvedbi tečaja gre posebna
zahvala strokovnemu vodstvu bolnišnice
in glavni medicinski sestri SB Novo mesto
gospe Zlati Rebolj.
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Nov minimalno invazivni
pristop za implantacijo
kolčne endoproteze
Martin Mikek,dr.med

V

mesecu februarju sva s kolegom Zo
ranom Prevednom obiskala deželno
bolnico v Lienzu v Avstriji, da bi se
seznanila z novim minimalno invazivnim ope
rativnim pristopom implantacije endoproteze
kolka. Gre za operativno tehniko, ki omogo
ča vstavitev totalne kolčne endoproteze tako
pri zlomih kot tudi pri ar trozi brez prekinitve
in sproščanja mišic v predelu kolka. Glav
na prednost takšnega pristopa so manjše
pooperativne bolečine in hitrejše okrevanje.
Najin gostitelj je bil dr. Strobl, predstojnik od
delka za or topedijo tamkajšnje bolnišnice.
Sam sprednji pristop za kolčni sklep ni veli
ka novost in ga je pri prvi ar troplastiki kolka
uporabil že francoski or toped Robert Judet
leta 1947. Zadnja leta ta pristop v modificira
ni minimalno invazivni obliki z bistveno kraj
šim rezom ponovno postaja zelo popularen.
Njegovo uporabo so omogočili šele sodobni

inštrumenti in uporaba operacijskih miz, ki
omogočajo pozicioniranje kolka med opera
cijo v položaju retrofleksije.
Sama dolžina kožne incizije običajno znaša
810 cm. Povrhnja disekcija poteka med mi
šico sartorius, ki je medialno in tenzorjem
fascije latae, ki se nahaja lateralno. V globini
zatem pristop poteka med mišico rektus fe
moris medialno in mišico gluteus minimus in
medius lateralno. Glavni razlogi, ki govorijo v
prid izbire tega anatomskega pristopa za im
plantacijo kolčne proteze so dejstvo, da sam
kolčni sklep leži najbližje sprednji površini tele
sa, pristop poteka med dvema inervacijskima
področjema, ki ju tvorita superiorni in inferiorni
glutealni živec lateralno in femoralni živec me
dialno ter, da lahko dosežemo prikaz celotne
sprednje površine kolčnega sklepa brez pre
kinitve ali sproščanja katerekoli mišice. Posle
dica tega je hitrejše okrevanje z možnostjo

skrajševanja hospitalizacije kot tudi manj bo
lečin v zgodnjem pooperativnem obdobju s
posledično manjšo porabo analgetikov.
Po opravljenem izobraževanju sva z dr. Pre
vedenom uporabo tega pristopa uvedla us
pešno tudi v naši bolnišnici. Naše dosedanje
izkušnje so potrdile vse navedene prednosti
tega operativnega pristopa. Uvedba te meto
de in uporaba najsodobnejših implantatov
nam zagotavlja, da na področju protetike
kolčnega sklepa držimo korak z razvojem
stroke na tem področju.

Shematski prikaz poteka sprednjega pristopa za kolčni sklep

Mednarodni tečaj artroskopskih
operativnih tehnik Otočec 2007
V mesecu aprilu je na Otočcu potekal že tradicionalni
mednarodni tečaj artroskopskih operativnih tehnik. Kot
vabljena predavatelja in inštruktorja sva na tem srečanju
sodelovala tudi dr. Mohsen Husse in jaz. Tečaja se je udele
žilo razmeroma veliko število domačih zdravnikov kot tudi
tujcev, predvsem iz osrednje in jugovzhodne Evrope.
Na srečanju so bile predstavljene osnovne operativne teh
nike kot tudi nekatere novosti s področja artroskopskega
zdravljenja poškodb in obolenj sklepov. Dr. Hussein je tako
v sklopu svojega predavanja govoril o novostih s področja
artroskopske rekonstrukcije sprednje križne vezi kolena
s poudarkom na tehniki uporabe dvojnega snopa (angl.
Double bundle). Sam sem predstavil tehniko artroskopske
rekonstrukcije rotatorne manšete ter nekatere novosti s
področja artroskopije komolca.

Drugi dan srečanja je potekal na anatomskem inštitutu
medicinske fakultete, kjer so imeli udeleženci možnost
praktičnega spoznavanja in učenja osnov artroskopskih
posegov na kolenu in ramenskem sklepu na kadaverskih
preparatih. Zanimanje za ta del srečanja je bilo izjemno,
diskusije in vadba na preparatih pa so se zavlekli pozno
v popoldanske ure.
Naše aktivno sodelovanje pri izvedbi tega strokovnega
izobraževanja jemljem kot veliko priznanje našemu stro
kovnemu delu na področju artroskopije, še bolj pa kot
spodbudo za nadalnje aktivno sodelovanje pri razvoju
te stroke.

9
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Utrinki s strokovnega izobraževanja v
Univerzitetni bolnišnici v Nici
Martin Mikek,dr.med

V

marcu sem na povabilo profesor
ja Boileau-ja obiskal ortopedsko
travmatološki oddelek univerzi
tetne bolnišnice Archet II v Nici. Glavni
namen tega izobraževanja je bil prido
bitev novih praktičnih znanj s področja
operativnega zdravljenja kompleksnih
zlomov zgornjega dela nadlaktnice z
implantacijo ramenske endoproteze
ter spoznavanje novih artroskopskih
tehnik zdravljenja poškodb in obolenj
tetive dolge glave bicepsove mišice.
Profesor Pascal Boileau, ki je bil moj gosti
telj velja za vodilnega svetovnega strokov
njaka na področju kirurgije ramena in je
avtor več izvirnih in široko uveljavljenih ar
troskopskih in klasičnih operativnih tehnik
za zdravljenje poškodb in obolenj ramen
skega sklepa. Bil je eden ključnih strokov
njakov, ki so sodelovali pri razvoju zadnje
generacije izjemno uspešnih anatomskih
ramenskih endoprotez ter vodja razvoja
trenutno najbolj razširjene in uspešne ra
menske endoproteze namenjene zdravlje
nju kompleksnih zlomov zgornjega dela
nadlaktnice. Do nedavnega je bil tudi pred
sednik evropskega združenja za kirurgijo
ramenskega sklepa in komolca.
Samo izobraževanje je preseglo vsa moja
pričakovanja, saj so me kljub temu, da ne
govorim francosko sprejeli zelo gostoljubno
in me tudi aktivno vključili v delo. Tako sem

lahko sodeloval pri delu v ambulanti in pri
operacijah kot tudi na tedenskih strokovnih
konzilijih. V nasprotju z mojimi pričakovanji
so vsi na oddelku izjemno dobro govorili
angleško, kar ni zelo običajno za francoze.
Poleg izjemne raznovrstnosti obravnavane
ramenske patologije in visokega nivoja stro
kovnosti me je navdušila tudi organizacija
samega dela, prijaznost osebja in njihova iz
jemna predanost delu. Kljub temu, da v Fran
ciji uradno velja 35 urni tedenski delavnik
in da gre za javno ustanovo se je delo brez
velikih skupinskih sestankov in vizit pričenja
lo ob 7-ih zjutraj in se je običajno zaključilo
med 17.00 in 18.00 uro zvečer. Ekipa, ki je
bila določena za operativne posege je delo
pričela v operacijskem bloku tako, da je bil
prvi operativni rez brez izjeme vedno nare
jen že pred osmo uro zjutraj. Čas vsakodnev
ne oddelčne vizite ni bil določen, običajno se
je opravila med odmorom pri ambulantnem
delu ali po zaključenem operativnem progra
mu. Strokovni sestanki s predstavitvijo težjih
primerov in novih pacientov predvidenih za
operativne posege so bili vsakodnevno po
zaključku dela in so se včasih zavlekli tudi
pozno v večerne ure. Vse je torej organizira
no na način, da se čas zdravnika kar najbolj
izrabi. Pomemben del tega je tudi vzporedni
potek operativnega programa v dveh ope
racijskih sobah tako, da v eni operacijski
sobi poteka operacija in v drugi istočasno
priprava pacienta za
naslednjo operacijo.
Med dvema operacija
ma operater praktično
ne izgubi nobenega
časa. Takšna organiza
cija dela na vrhunskih
oddelkih po svetu si
cer ni nič posebnega
in sem jo spoznal že
na večih dosedanjih
strokovnih obiskih kli
nik, zlasti v Ameriki.
Ker so bile to zasebne
klinike in bolnišnice v
povsem drugačnem
zdravstvenem sistemu
Bolnišnica Archet II sodi v sklop kliničnih bolnišnic univerze v Nici. kot je naš, sem vedno
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Profesor Pascal Boileau in avtor prispevka
med operacijo implantacije ramenske en
doproteze.

Med ambulantnim delom s Prof. Pascal
Boileaujem
domneval, da kaj takšnega v javnih bolnicah
pač ni možno. Moj obisk v bolnišnici v Nici
mi je dokazal, da sem se glede tega motil.
Samo želim si lahko, da se bomo takšni or
ganizaciji dela lahko kdaj približali tudi v
naši ustanovi. Z uvedbo sistema za vode
nje kakovosti in s sodelovanjem pri ocenje
vanju poslovne odličnosti smo nedvomno
že stopili na pravo pot. Le upam pa lahko,
da se bo to nekoč resnično odrazilo tudi pri
našem vsakdanjem delu in da o naši kako
vosti in odličnosti ne bodo pričali le kupi
lepo spisanih in urejenih dokumentov, ki
so namenjeni sami sebi.
Vodstvu bolnišnice in predstojniku kirurš
kega oddelka se zahvaljujem za podporo
pri realizaciji tega strokovnega izobraže
vanja.
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Vpliv predanalitske faze dela na kakovost
rezultatov laboratorijskih analiz
Asist.mag. Danijela Furlan, spec.med biokem.
Naloga klinično-kemijskega laboratorija je celovita dejavnost, ki
mora zagotavljati zanesljive rezultate; zdravniki jih upoštevajo pri
nadaljnjih odločitvah v diagnostiki in pri terapiji. Veliko truda je vlo
ženega za pripravo novih, sodobnih in zahtevnih analiznih tehnik,
s katerimi pridemo do zanesljivejših in hitreje dostopnih podatkov.
Prepogosto pa premalo pozornosti namenjamo postopkom pred
analitiko. Predanalitskih postopkov ne smemo zanemarjati, saj do
gajanje v tem času vpliva na vzorce in s tem na pravilnost rezulta
tov. Predanalitska faza je skupni naziv za vse procese, ki so prisotni
pred določanjem nekega testa. Ti procesi so izpostavljeni različnim
faktorjem vpliva, bodisi in vivo pred odvzemom ali pa so in vitro
moteči faktorji, v času odvzema ali po odvzemu. Skrbna priprava
bolnika, pravilen odvzem vzorca, ustrezno ravnanje s pridobljenim
vzorcem in njihov transport so prvi pogoji za doseganje zanesljivih
rezultatov. Vzorec mora biti za analizo pravilno pripravljen, kakovo
sten in pravočasno dostavljen v laboratorij.
Danes, ko so znanja razširjena, so intra in inter individualne razlike
vse bolj pomembne in je vse večja potreba po pridobivanju čim
več informacij ob majhnih spremembah laboratorijskih podatkov.
Znano je, da mnogi faktorji, ki niso vezani na bolezen, lahko vpli
vajo na vrednosti in pravilnosti laboratorijskih izvidov.
Zavedati se je treba, da so napake možne v vseh fazah predana
litskih postopkov. Kritične faze so naslednje:
- priprava preiskovanca
- čas odvzema biološkega vzorca
- pogoji odvzema
- način odvzema
- tip in kakovost vzorca
- stabilnost vzorcev in
- vpliv temperature
Kritični postopki so:
- centrifugiranje
- pogoji transporta
- odpošiljanje analitičnega materiala in
- shranjevanje vzorcev
Kar 2/3 vseh dejavnikov izhaja iz predanalitske faze. Zelo težko
je predpisat učinkovite metode za nadzor in sledenje teh dejavni
kov, kajti številni so izven tradicionalnih laboratorijskih področij
in le usklajeno delovanje vseh sodelujočih lahko vzdržuje visoko
kakovost uslug.
Nepravilna izbira laboratorijske preiskave, neoznačen oziroma
pomanjkljivo označen biološki vzorec, hemoliza, lipemičnost so
samo nekateri primeri oziroma povzročitelji izven laboratorijskih
napak, na katere ima laboratorij malo oziroma nič vpliva.
Našo raziskavo smo izvedli z namenom, da ugotovimo pogostost
pojavljanja izvenlaboratorijskih napak, vrste napak in korektivnih
ukrepov, ki se ob tem izvajajo. V enomesečnem obdobju opazova
nja smo beležili tudi naročnike, pri katerih so bile napake najpo
gostejše. Rezultate enomesečnega proučevanja smo statistično
obdelali in jih prikazujemo v spodnjih preglednicah in grafih.

Skupno število napak v opazovanem obdobju (en mesec) je bilo
374 od 9307 bioloških vzorcev, kar predstavlja 4%. Po posamez
nih analitskih področjih pa je bolj podrobno opredeljeno v pre
glednici I.
Preglednica I: Število napak glede na število bioloških vzorcev v
obdobju enega meseca
Število vseh vzorcev
9307
Število vzorcev za bioke
mijo in imunologijo
4586
Število vzorcev za hema
tologijo, koagulacijo in
analizo urina
4721

Število vseh napak
Delež (%)
374
4,0
Število napak v biokemi
ji in imunologiji
146
3,2
Število napak v hema
tologiji, koagulaciji in
urinu
228
4,8

Preglednica II prikazuje seznam napak, število napak in delež gle
de na število vseh napak, ki so bile v biokemično - imunološkem
laboratoriju zabeležene v obdobju opazovanja, na sliki 1 pa je to
tudi grafično prikazano.
Preglednica II: Število, vrsta in deleži napak v obdobju opazova
nja v biokemično - imunološkem laboratoriju

vrsta napake
napačno naročilo
nepopolno naročilo
dvojno naročilo
zamenjava vzorcev
nepravilen odvzem
nepravilen način transporta
neustrezen čas transporta
hemoliziran vzorec-močno
hemoliziran vzorec-šibko
ikteričen vzorec-močno
ikteričen vzorec-šibko
lipemičen vzorec
napačna ID vzorca
zamenjava ID vzorca
premalo vzorca
ni naročila
ni biološkega materiala
SKUPAJ

število na
pak
delež (%)
6
4, 1
15
10,3
15
10,3
1
0,7
0
0
31
21, 2
1
0,7
3
2,1
6
4,1
3
2,1
4
2,7
2
1,4
0
0
0
0
2
1,4
46
31,5
11
7,5
146
100
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Slika 1: Delež (%) vseh napak v obdobju opazovanja v biokemič
no – imunološkem laboratoriju

napačno naročilo

Delež (%) napak glede na vrsto napake

nepopolno naročilo

napačno

Delež (%) napak glede na vrsto napake

dvojno naročilo

nepopolno
dvojno

2,8

zamenjava
4,1

7,5

0,9

nepravilen

10,3

nepravilen
transport
neustrezen
transport
hemoliziran
močn
hemoliziran
šibk
ikteričen
močn
ikteričen vzorec-

10,3
31,5

0,7
0

1,4

0,5
7,9

3,3

0

zamenjava vzorcev
0 0

0

3,7
0,5
1,4
0
0

ikteričen vzorec
napačna ID vzorca

lipemičen
zamenjava ID

21,2

premalo

0
0,7

0
1,4

2,7
2,1

4,1

zamenjava ID vzorca
premalo vzorca

neoznačen vzorec

V preglednici III je prikazan seznam napak ter število in delež pojavljanja teh napak v
hematološko
– koagulacijskem
in urinskem
v času
beleženja,
grafična obdelava
pa na
Preglednica
III: Število,
vrstalaboratoriju
in deleži
napak
v obdobju
opazova
sliki 2.

nja v hematološko - koagulacijskem laboratoriju

število na
pak
delež (%)

napačno naročilo

1

0,5

nepopolno naročilo

6

2,8

dvojno naročilo

7

3,3

zamenjava vzorcev

0

0

nepravilen odvzem

0

0

nepravilen način transporta

0

0

neustrezen čas transporta

0

0

hemoliziran vzorec

8

3,7

lipemičen vzorec

3

0,5

ikteričen vzorec

1

1,4

napačna ID vzorca

0

0

zamenjava ID vzorca

0

0

premalo vzorca

119

52,2

preveč vzorca

2

0,9

ni naročila

59

27,4

neoznačen vzorec

3

1,4

ni biološkega materiala

2

0,9

koaguliran vzorec

17

7,9

SKUPAJ

228

100
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52,2

ni naročila

ni
material

V preglednici III je prikazan seznam napak ter število in delež po
Slika 1: Delež (%) vseh napak v obdobju opazovanja v biokemično – imunološkem laboratoriju
javljanja teh napak v hematološko – koagulacijskem in urinskem
laboratoriju v času beleženja, grafična obdelava pa na sliki 2.

vrsta napak

0,9

preveč vzorca

ni

2,1

nepravilen način
transporta
neustrezen čas
transporta
hemoliziran vzorec
lipemičen vzorec

27,4

napačna ID
1,4

nepravilen odvzem

ni biološkega
materiala
koaguliran vzorec

Slika 2: Delež (%) vseh napak v času beleženja v hematološko
– koagulacijskem in urinskem laboratoriju
Slika 3 prikazuje naročnike, kjer so bile napake zabeležene, slika
4 pa korektivne ukrepe oziroma delež pogostosti njihovega izva
janja ob zabeleženi napaki.
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Slika 3: Pregled števila napak posameznih naročnikov v laboratori
ju v obdobju opazovanja

Slika 4: % izvajanih korektivnih ukrepov v obdobju opazovanja
Predanalitske napake, ki jih lahko zasledimo v Diagnostičnem la
boratorijih so glede na količino analiziranih vzorcev številne. Od
9307 laboratorijskih naročil smo vsaj eno napako zasledili pri vsa
kem 25. biološkem vzorcu. Najpogostejše napake so bile: premalo
vzorca, ni naročila, nepravilen način transporta (plinska analiza),
koaguliran vzorec in nepopolno ter dvojno naročilo. Najpogoste

je zabeležena napaka je bila pri naročnikih na internem
in otroškem oddelku, najpogostejši korektivni ukrep pa
telefonsko obvestilo naročniku.
Niti najboljši reagenti, niti najboljši analizatorji ne morejo
kompenzirati morebitne predanalitske napake. Upošteva
joč dejavnike tveganja in faktorje okolja, je verodostojnost
in natančnost rezultatov še posebej odvisna od kakovosti
biološkega vzorca.
Kako se izogniti napakam v rezultatih na katere nimamo
vpliva? Žal je še marsikaj nedorečenega, mnenja so različna,
priporočila številna, a posamezni poskusi standardizacije
niso izpolnili pričakovanj. Proizvajalci postajajo vse bolj
agresivni in nam marsikaj ponujajo. Res je, da cena ni vedno
merilo kakovosti, vendar se moramo vprašati, kaj je večja
škoda – minimalno večji strošek ali neverodostojni izvid.
Laboratorijskemu osebju ostane le, da se izogne morebit
nim napakam, kjerkoli je to mogoče, pa tudi takrat, ko pogoji
dela niso idealni.
Obdelava rezultatov beleženja napak je pokazala potrebo po do
datnem izobraževanju bolnišničnega osebja, ki je vključeno v
predanalitsko fazo in s svojim delom lahko vpliva na pravilnost
in verodostojnost rezultatov laboratorijskih analiz ter posledično
na zdravljene bolnikov, katerih diagnoza je odvisna od rezultatov
analizirani vzorcev.
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Utrinki s strokovnega
izobraževanja v ZDA
Gregor Kavčič, dr.med.

Letos februarja sem se od
pravil na strokovno izpopol
njevanje v ZDA z željo po
pridobitvi novega znanja s
katerim bi lahko še bolje po
magal našim bolnikom.
Po napornem letalskem poletu in pristanku
v Los Angelesu sem se odpravil na South
California Orthopedic Institute. Gre za vo
dilno ustanovo za artroskopske operativne
tehnike na področju jugozahoda ZDA. Tam
so me tako kot lansko leto toplo sprejeli,
tako da sem se takoj pridružil uglednim
strokovnjakom v operacijskih dvoranah.
Med operacijami pa so vedno pripravljeni
za strokovne nasvete, s seboj sem imel na
mreč tudi dokumentacijo nekaterih naših
težjih bolnikov in mi bodo pridobljeni nas
veti gotovo zelo pomagali pri zdravljenju
le teh. Seveda me je zanimala artroskopija
gležnja, kolena in kolka. Dr. Ferkel je, glede
na to, da je izvedel že preko 4000 artroskop
skih operacij na gležnju in je na tem področ
ju eden izmed pionirjev in najbolj citiranih
ortopedov gotovo pravi naslov za to. Nje
gova operativna tehnika in natančnost me
je ponovno navdušila in bom pridobljene
izkušnje s pridom uporabil pri svojem delu.
Dr. Guanche je med vodilnimi strokovnjaki
za artroskopijo kolka v ZDA, pod njegovim
mentorstvom smo pred dvema letoma pri
nas pričeli z artroskopijo kolka in me zelo
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veseli, da bo našo bolnišnico ponovno
obiskal letos jeseni. Od artroskopskih pose
gov na kolenu pa sem posebno pozornost
posvetil rekonstrukciji sprednje in zadnje
križne vezi. Ponovno sem bil očaran nad or
ganizacijo dela z bolnikom. Rekonstrukcija
rotatorne manšete ali sprednje križne vezi
se glede same operacije praktično v niče
mer ne razlikuje z operacijo pri nas, vendar
bolnik zapusti bolnišnico približno eno uro
po operaciji.
Za tem sem se odpravil v San Diego, kjer
sem se udeležil Ameriške akademije orto
pedskih kirurgov. Gre za največji ortoped
ski dogodek v ZDA z več kot 20000 udele
ženci. V teh dnevih so ortopedske dvorane
v ZDA večinoma prazne, večina ortopedov
je namreč na akademiji. Tukaj se oblikuje
jo najnovejše strokovne smernice zdravlje
nja. V San Diegu so si sledila predavanja,
simpoziji, seminarji, učne delavnice, pre
nosi operacij od jutra do večera, tako, da
sem imel največ težav s tem, kako uskladiti
urnik, da bi prisostvoval dogodkom, ki so
me najbolj zanimali. Napadla me je tudi
bolezen, tako, da sem se 3 dni boril tudi
s povišano telesno temperaturo. To sploh
ni nič presenetljivega, zunaj je bila namreč
prava kalifornijska pripeka, povsod drugod
pa američani navijajo klimatske naprave
na maksimum.
Zadnja etapa mojega potepanja pa je
bil Denver. Mesto leži ob vznožju Rocky
Mountains in je največji ameriški smučar
ski center z številnimi znanimi smučišči v

okolici. Razlog mojega obiska pa ni bilo
smučanje ampak Center for Joint Replac
ment in njegov vodja in ustanovitelj prof.
Dennis. Prof. Dennis je med najuglednej
šimi strokovnjaki za totalno endoprote
zo kolena, v kar sem se prepričal tudi na
akademiji nekaj dni pred tem, kjer je bil
med glavnimi predavatelji in inštruktorji.
V centru opravlja operacije 5 ortopedov v
štirih operacijskih dvoranah. Prof. Dennis
je operiral vzporedno v dveh operacijskih
dvoranah v katerih v enem dnevu izvede
8 do 9 endoprotez kolka ali kolena. Organi
zacija dela in uigranost celotne ekipe me
je res impresionirala. Njegova natančnost
in ob tem tudi hitrost sta res občudovanja
vredni, svoje znanje in izkušnje pa z vese
ljem deli z ostalimi. Operacije je opravljal
tudi z uporabo računalniške navigacije, je
pa tako natančen in izkušen, da sem imel
občutek, da on kontrolira računalnik in ne
obratno, kot je mišljeno. Ogledal sem si
tudi bolniški oddelek z razgledom na gore,
ki je bolj podoben odličnemu hotelu kot
pa bolnici, je pa vse prilagojeno tako, da
bolnik čimbolj in čim hitreje okreva. Bolniki
po endoprotezi kolka ali kolena namreč za
pustijo bolnišnico popolnoma samostojni
drugi pooperativni dan.
Iz bolnišnice pa direktno na letališče, naje
dalo me je že domotožje, saj veste, povsod
je lepo, najlepše pa je doma!
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Prenova pralnice v
bolnišici
Mira Tušek, vodja službe za preskrbo s perilom

Z velikimi prizadevanji smo po petih letih pranja na stari,
dotrajani strojni opremi le uspeli prenoviti pralnico perila
in jo na novo opremiti. Ker se le ta zadnjih dvajset let ni
obnavljala, je bilo potrebno zaradi dotrajanosti zamenjati
vse stare instalacije pare, vode, kondenzata, zraka, elektri
ke in stroje za pranje, sušenje ter likanje.
V obnovljeni pralnici peremo že od
17.03.2007, trenutno pa so v zaključni fazi
dela prezračevanje in končna obrtniška
dela. Na novo lokacijo v medetaži med prit
ličjem in kletjo smo preselili tudi šivilje, ki
poskrbijo da je perilo zašito, naredijo tudi
kaj novega.
Naša največja pridobitev je pralna linija
za pranje perila, ki je dolga 25 m in jo se
stavlja več strojev ter naprav, ki so vezani
v celoto. Sestavljajo jo poševni nakladalni
trak, sedem prekatni linijski pralni stroj,
osuševalna stiskalnica opranega perila,

dvižni transportni trak, prehodni taktni su
šilni stroj in na koncu sortirni trak perila.
Enkratna polnitev nakladalnega traku je
36 kg umazanega perila, vsake štiri in pol
minute, kar pomeni, da lahko operemo z
linijo v šestih urah 3000 kg perila.
Razkuževanje perila izvajamo trenutno
s termično dezinfekcijo s preparati, ki jih
določa Robert Koch institut iz Berlina. Z
obnovljenim javnim naročilom za pralna
sredstva bomo uvedli tudi kemotermično
dezinfekcijo. To pomeni, da bomo lahko
prali perilo tudi pri 70oC, primerno kemij
sko obdelano, in ne več na 90oC kot smo

Stara pralnica
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vajeni. Pri tem bomo dodatno prihranili
na energiji, čeprav so že po mesecu in pol
obratovanja vidni veliki prihranki (vode
porabimo pol manj, pare tretjino, precej
manj tudi plina in elektrike). Bolj konkretne
energijske prihranke bomo prikazali, ko bo
projekt v celoti zaključen. Poudariti mora
mo tudi, da so vsi stroji in pralna sredstva
tudi ekološko naravnani in ne bomo one
snaževali okolja.
Z novim sistemom pranja imamo možnost
nastavljanja različnih programov pranja, ki
jih še vedno preizkušamo in želimo pridobi
ti boljše in lažje vzdrževanje perila.
Za likanje delovno zaščitnih oblačil smo
pridobili likalni stroj za likanje trupa, roka
vov in hlač. Hlače likamo na stroju, ki jih
napihne, s paro zlika in ohladi. Ker so tudi
materiali različni, nam povzroča novo lika
nje še težave, ki pa jih postopoma odprav
ljamo, zato pričakujemo še malo strpnosti

pri naših uporabnikih.
Ostale stare stroje smo generalno obnovili,
prebarvali in so v uporabi.
Ker se perilo izpira z mehko in toplo vodo,
ogreto na 40oC, je tudi bolj mehko, izprale
se bodo stare kamene obloge. Zaradi nave
denega postajajo rjuhe in prevleke za ode
je - kapne bolj mehke, lažje se razgrinjajo,
niso več tako sprijete.
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Z novo pralno linijo in drugo opremo smo
pridobili možnost pranja perila v bolnišnič
ni pralnici, večjo kvaliteto in s tem vstop
v evropski higienski razred kakovostne
nege tekstilij RAL-GZ 992/1, ki ga bomo
lahko dvignili na RAL-GZ 992/2 standard
strokovne nege bolnišničnih tekstilij, za
kar ni bilo pogojev v stari pralnici.

Svetovni dan
Janez Toplišek in Vlasta Malnarič

V soboto, 12.maja, smo že
tretjič praznovali svetovni
dan hipertenzije. Njegov
namen je opozarjati na
zdravstvene posledice hiper
tenzije, spodbujati ljudi, da
si občasno izmerijo krvni
tlak in da ob morebitnem
zvišanju ukrepajo. Geslo le
tošnjega svetovnega dneva
hipertenzije je: »Zdrav način
življenja – normalen krvni
tlak«. Ocenjujejo, da ima na
Zemlji zvišan krvni tlak več
kot 1,5 milijarde ljudi. Hiper
tenzija je zato največji dejav
nik tveganja za srčnožilne
bolezni, možgansko kap in
ledvične bolezni. Kar okrog
45% ljudi se ne zaveda, da
imajo zvišan krvni tlak.
Prireditev je hkrati potekala v Novem me
stu in še v devetih drugih krajih: v Ljubljani,
Mariboru, Celju, Brežicah, Murski Soboti,
na Bledu, Jesenicah, v Novi Gorici in Kopru.
Na Glavnem trgu v Novem mestu se je med
9. in 12. uro ustavilo 253 mimoidočih in si
izmerilo krvni tlak. Kar 76 oseb (30%) je
imelo krvni tlak zvišan, najvišji izmerjeni
je presegel 180/110. Zanimivo (in tipično)
je bil to moški v najlepših letih (po 50.letu),
lepo okrogel in v obraz prav “zdrave” rdeče
barve, brez posebnih zdravstvenih težav.
Ob meritvi, ki je pokazala tako visoke vred
nosti, se ni kaj posebej vznemiril. Mladi gos
podični, katere krvni tlak je bil 95/60, pa
smo morali razložiti, da je to prav idealen
krvni tlak, ki obeta dolgo življenje, brez
vrtoglavic in omotic, če se bo še telesno
rekreirala in popila jutranjo kavico.
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n hipertenzije 2007, Novo mesto
Za prijetno vzdušje so tudi letos poskrbeli harmonikarji pod vods
tvom gospe Katarine Štefanič in moderatorke ge. Verice Marušič.
Meritve smo opravljali na preizkušenih aparatih znamke Omron,
meritve pa so opravljali prizadevni dijaki Srednje zdravstvene šo
le. Njihovi mentorici, gospe Mariji Račič, se zato še posebej lepo
zahvaljujemo.
Za podporo in sodelovanje se zahvaljujemo tovarni zdravil Krka.
Prireditev sta organizirala Sekcija za arterijsko hipertenzijo pri Slo
venskem zdravniškem društvu in Klinični oddelek za hipertenzijo
KC Ljubljana pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje.
Kako preprečevati zvišan krvni tlak?
Če želimo obvladovati krvni tlak moramo upoštevati zlasti tele
napotke:
• Prehrana in način življenja naj bosta čim bolj zdrava.
• Krvni tlak zvišuje prekomerno uživanje kuhinjske soli ali živil
z dodatki, ki vsebujejo natrij.
• Pomembna je fizična aktivnost, zlasti gibanje na svežem zra
ku.
• Krvni tlak pomagajo uravnavati tudi ustrezna zdravila. Mnoga
preprečujejo srčni infarkt in možgansko kap. O načinih urav
navanja krvnega tlaka in o zdravljenju se je treba posvetovati
z zdravnikom.

Zdrava prehrana
Vsak dan je treba zaužiti:
• veliko sadja in zelenjave,
• mleko, jogurt, sir z znižano vsebnostjo maščob,
• polnozrnata in druga hranila z visoko vsebnostjo vlaknin,
• pusto meso ali nadomestke, pripravljene z malo maščobami
ali brez njih,
• malo nenasičenih maščob.

Priporočljivo je nekajkrat tedensko zaužiti:
• posušen grah, fižol ali lečo,
• orehova ali lešnikova jedrca, pusto meso oz. perutnino,
• vsaj dvakrat tedensko obrok iz rib.
Prehrana naj ima nižjo vsebnost:
• nasičenih maščob,
• sladkorja,
• soli ali natrija.
Moški naj ne zaužijejo več kot dve standardni enoti alkoholne
pijače dnevno, ženske pa ne več kot eno.* Izogibati se je treba
prekomernemu priložnostnemu uživanju alkohola.
*1 enota (oz. merica) alkoholne pijače dnevno je 1 dl vina ali 2,5 dl piva ali 3 cl
žgane pijače.

Manj kuhinjske soli
Uživanje prekomernih količin kuhinjske soli ali živil z dodatki, ki
vsebujejo natrij, zvišuje krvni tlak. Če želimo zmanjšati vnos soli
in natrija, je treba:
• uživati pretežno svežo prehrano;
• preverjati vsebnost hranil in dodatkov v pripravljeni hrani, kot
npr.:
o	 v konzerviranih juhah, zelenjavi, mesu in ribah,
o	 v pripravljenih konzerviranih ali zamrznjenih živilih;
uporabljati le majhne količine dodatkov, kot so: kečap, gorčica,
sojina omaka in solatni prelivi;
• zmanjšati količino soli na mizi in pri pripravljanju hrane;
• uživati sezonsko hrano, pripravljeno z limoninim sokom, ki
som, svežimi zelišči, začimbami in česnom;
• izogibati se vloženi, marinirani hrani;
• kupovati nesoljene ali manj soljene kekse, pokovke in orešč
ke;
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•	omejiti uživanje hrane v raznih obratih
hitre prehrane in restavracijah;
• preverjati navedene vsebnosti hranil
pri pripravljenih živilih in kupovati ži
vila tistih proizvajalcev, katere izdelki
imajo manjšo vsebnost natrija.

Telesna aktivnost

Zdravila pomagajo
Mnoga zdravila, ki znižujejo krvni tlak, pre
prečujejo tudi srčni infarkt in možgansko
kap. Zato je pomemben pogovor z zdravni
kom, ki izbere najustreznejši način zdravlje
nja in zdravila. Med zdravljenjem je treba
upoštevati:

•
•
•

da zdravila niso učinkovita, če jih ne
jemljemo redno;
da ima vsako zdravilo lahko tudi neže
lene učinke; če se pojavijo, mora zanje
čim prej izvedeti zdravnik;
da je treba svoj krvni tlak spremljati in
ob spremembah vrednosti ukrepati.

Gibanje in aktivnosti na svežem
zraku ugodno vplivajo na zdrav
je, dobro počutje in krvni tlak:
• priporočljive aktivnost so
hoja, kolesarjenje ali plava
nje (30 do 60 minut večkrat
v tednu);
• telesna masa na ostane v
zdravem območju;
• kajenje škoduje, zato ga je
treba opustiti.
Sprememba življenjskega sloga
je pogosto tako učinkovita,
kot so zdravila.

ČESTITKA
ob mednarodnem dnevu medicinskih sester
Za letošnje praznovanje je bila izbrana tema: »Okolja pozitivne prakse, Kakovostna delovna mesta = kakovostna zdravstvena
nega bolnikov.« Vodilna misel je namenjena nezdravemu okolju na delovnem mestu, ki je poglavitni razlog za nezadovoljstvo
in slabo uspešnost medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Nezdrava okolja vplivajo na telesno in psihološko zdravje medi
cinskih sester in kolegov v zdravstveni negi, ki ga povzročajo velike delovne obremenitve, nizek poklicni status, dolg delavnik,
težavni odnosi na delovnem mestu, slabo nagrajevanje, težave pri izvajanju poklicnih vlog in različna tveganja, ki smo jim
izpostavljeni na delovnem mestu. Prepogosto so nezdrava okolja tista, ki prepodijo medicinske sestre in njihove kolege – iz
delovnega okolja ali iz samega poklica.
V naši bolnišnici se vodstvo, kakor tudi posamezniki zelo trudijo, da bi prevladovalo okolje pozitivne prakse in, da bi bili zapo
sleni v zdravstveni negi zadovoljni. Žal se tudi v naši bolnišnici srečujemo z pogoji dela, ki nam niso v čast. Prepogosto so vzrok
nezdravega okolja verbalno nasilje in druge oblike nasilja med sodelavci. Vodstvo je pogosto omejeno s politiko in predpisi, ki
jih narekuje država in ne more izboljšati delovnih pogojev četudi bi to želelo.

V minulih dneh ste prav gotovo sprejeli množico čestitk ob mednarodnem prazniku
medicinskih sester. Vsem izrečenim čestitkam se pridružujem in vam želim, da bi delo
vali v prijaznem in pozitivnem okolju. Želim vam, da bi v bolnišnici prevladovali dobri
odnosi med vsemi in, da bi s tem pripomogli k kakovostni zdravstveni negi bolnika.
							

Zlata Rebolj
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Naši
najljubši
obiskovalci
…na dializi so zagotovo
otroci. Vedno pridejo na
smejani, dobre volje, lepo in
pisano oblečeni, zelo razi
grani… in predvsem polni
vprašanj in nenavadnih
odgovorov.
Tako je bilo tudi 10. aprila, ko so nas na
dializi obiskali otroci iz vrtca Ragovo, sku
paj z njihovimi učiteljicami. Nad obiskom
so bili navdušeni, pri nas jim je bilo zani
mivo in zabavno, kljub temu da smo jih
s pomočjo vizualne predstavitve veliko
spraševali, kot npr: kje se nahajajo, kako
vedo, kje so, zakaj gremo v bolnico, kdo
vse dela v bolnici, kaj vse nas lahko boli,
katere organe ima človek, zakaj imamo led
vice, kaj te počno, kakšne oblike so, zakaj
in kdaj veliko lulamo…in še in še. Veliko
nenavadnih vprašanj za male glavce, a še

več odgovorov, zelo zanimivih, pametnih
in predvsem zelo iskrenih in domiselnih,
za petletne junake.
Male obiskovalce vedno pogostimo, jih
simbolično obdarujemo in jim nekaj resne
pošte damo tudi za njihove starše. Seve
da ob koncu brez nagajive risanke Toma
in Jerija nikakor ne gre! In njihova najpo
membnejša ugotovitev: « mi se bolnice ne
bojimo, ker je tu zelo lepo«!
Še pesmica za zahvalo nam, ki smo jih lepo
sprejeli, pozdravček in obljuba, čez nekaj
let, ko bomo malo večji pa spet pridemo!
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Ne prezrite!
Društvo ledvičnih bolnikov Dolenjske je
v dogovoru s glavno sestro SB Novo me
sto in odgovorno sestro dialize prevzelo
urejanje panoja, ki se nahaja med starim
in novim delom bolnišnice.
Prvič smo se predstavili v ob dnevu bol
nikov. Na panoju smo predstavili delova
nje društva in programe, ki jih društvo
pripravlja tako za svoje člane kot za šir
šo družbeno skupnost in obstoječe nači
ne nadomestnega zdravljenja ledvične
bolezni. Ob panoju smo za obiskovalce
namestili stojalo, kjer je moč brezplačno
dobiti: glasilo Ledvica, naše zloženke, an
kete…in drugo gradivo.
Drugič smo pano osvežili ob svetovnem
dnevu ledvic, ki smo ga letos obeleževali,
8. marca. Naključni obiskovalci so lahko s pomočjo postavljenih
vprašalnikov sami preverili, koliko dejansko vedo o ledvični bo
lezni in ali so tudi sami morebiti med tistimi, ki imajo določene
dejavnike tveganja za nastanek le te.
Ob svetovnem dnevu ledvic smo poleg številnih ostalih aktivnosti
postavili info točko v BTC centru, kjer smo obiskovalcem merili
krvni tlak, jih anketirali, ter jim brezplačno razdeljevali različne
materiale o ledvični bolezni.
Ker se je tak način predstavitve zelo prijel, smo ob dnevu zdravja
pripravili ponovno osvežitev panoja. Naključnim obiskovalcem
smo na enostaven in poljuden način predstavili glavne dejavnike
tveganja za nastanek ledvične bolezni, za katero danes zboli že
vsak 10 prebivalec. Na svetu je namreč že več kot pol milijarde
ljudi, ki imajo diagnosticirano ledvično bolezen.
V Izvršnem odboru društva smo se zato dogovorili, da bomo pano
redno osveževali, saj želimo naključnim mimoidočim obiskoval
cem prijazno in pregledno predstavili naše društvo, ledvično bo
lezen in aktivnosti, ki jih izvajamo prostovoljci v društvu skupaj z
zdravstvenim osebjem.
Zavedajoč se, da za kronično ledvično bo
leznijo lahko zboli kdorkoli, ne glede na
starost in spol in da gre za dokaj tiho in
hitro napredujočo bolezen, želimo sedanji
bolniki pomagati bodočim, da pravočasno
poiščejo zdravniško pomoč. S tem mogo
če bolezni ne bodo preprečili, zagotovo pa
lahko upočasnijo njeno napredovanje.
Zdravka Žižić,
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V iskanju novih kvalitet, novih vrednot se na novo odkrivajo nove dimenzije življenja,
natanko tiste, katere spontano spodbujajo rast medsebojne pomoči ter samopomoči in
izhajajo iz potreb po solidarnosti, ljubezni in pripadnosti.

Prostovoljno delo v Splošni bolnišnici
Novo mesto
Mojca Simončič, mentorica prostovoljnega dela

Prostovoljno delo pomaga
odpirati vrata do soljudi, po
nuja možnost za uveljavljanje
pravic posameznikov in pre
mošča razlike, ki nas ločujejo.
Prostovoljstvo dodaja vred
nost življenju. Je vrednota, ki
bogati tako tistega, ki jo daje,
kot tistega, ki jo prejema. Pro
stovoljno delo v Splošni bol
nišnici Novo mesto poteka že
tretje leto. Vsako leto se nam
pridruži več prostovoljcev in
vsak doda našemu delu nekaj
novega, svežega. Ker želimo
postati boljši, ponuditi bolni
kom tisto, kar potrebujejo,
smo med dijaki in bolniki pov
prašali, kaj jim prostovoljno
delo pomeni.

MISLI BOLNIKOV O
PROSTOVOLJNEM
DELU
Ko nec ja nuar ja in v me se cu fe bruar ju
sem po ope ra ci ji le ža la na ki rurš kem
oddelku SB Novo me sto. Ob tor kih me
je obiskovala dijakinja Sred nje zdravs
tvene in kemijske šole iz Novega mesta.
Prihajala je ob 1. uri in se z menoj lepo
po govar ja la, me to la ži la, spod bu ja la
in bo dri la. Tako je ura, ko je se de la ob
moji po ste lji, zelo hitro mi ni la. Me nim,
da je to lepo in koristno za pa ciente in

upam, da bodo s tem na da lje va li tudi v
pri hod nje.
Pacientka
Obisk. Najavljen obisk. Zanimivo, kdo bo
pa danes prišel od prostovoljcev. Pred
stavitev in pogovor steče. Zanimivo se
je pogovarjati z obiskovalcem, ki si vza
me čas za pogovor. Po nekaj stavkih je
navaden pogovor postal sproščen, kot
da bi bila že stara znanca. Moti me, če je
nekaj v pogovoru pripravljeno že v na
prej. Običajno so bili pogovori sproščeni,
prijazni in domiselni. Sem zadovoljen z
obiski prostovoljcev in si jih želim še v
prihodnje.
A.G.

• Prostovoljno delo ni delo, ampak je
osebno zadovoljstvo, da si za nekoga
storil nekaj neprecenljivega samo s
tem ko si ga poslušal.
• Smeh in dobra misel sta pol zdravja.
• Veseli me pogovor z bolniki, ker
vem da jim s tem krajšamo čas.
• Ko prideš te vsi »čudno« gledajo, na
koncu pa te vprašajo kdaj zopet prideš.
• Smeh je pol zdravja.

Bilo je moje prvo srečanje s prostovoljci.
Pogovor je stekel tekoče, pogovarjali smo
se o različnih stvareh. Bilo mi je prijetno,
čas mi je zelo hitro minil. Če bom še kdaj
v bolnišnici si želim še ponovnih obiskov
prostovoljcev.
Pacientka

• V srcu je vedno prostor še za nekoga.

MISLI DIJAKOV O
PROSTOVOLJNEM
DELU

Skupen nam je občutek, da delamo dobro
in koristno delo. Tako bolniki, kot prostovolj
ci si želijo takšnega dela še v prihodnje. S
srečanji se bogatijo življenja mladih, ki spoz
navajo zgodbe, izkušnje, nasvete starejših
generacij. Bolniku pa pomeni veliko, če mu
nekdo krajša čas, se z njim pogovarja ali ga
samo posluša.
Mladi prostovoljci se v Splošni bolnišnici
Novo mesto počutijo prijetno, čutijo dobro
došlico ob vsakem prihodu na oddelke, kjer
opravljajo svoje delo. Dobrega sodelovanja
si želijo tudi v prihodnje, saj obljubljajo, da
bodo s takšnim delom nadaljevali.
Zopet se bliža mesec junij, čas praznjenja
šolskih klopi, čas počitnic in nabiranja no
vih moči...

• Prostovoljno delo ima učinek le, če
ga opravljaš s srcem.
• Če si človek ne more pomagati
sam, mu lahko pomagamo mi.
• Tudi če zunaj pada dež, ali naslednji
dan pišemo kontrolno nalogo, sem po
opravljenem prostovoljnem delu vedno
dobre volje, vesela in nasmejana.

• Že en nasmeh in ne samo beseda
mi polepšata dan.
• Lepa beseda lepo mesto najde.

1
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UDELEŽILI SMO SE…

Festivala mladih v Ljubljani

Renata Lovrin, mlada prostovoljka
Slovenska filantropija, Združenje za promo
cijo prostovoljstva, že osmo leto priprav
lja praznovanje ob Mednarodnem dnevu
prostovoljstva mladih, ki ga praznujemo
meseca aprila.
Festival prostovoljstva mladih je namenjen
promociji prostovoljskega dela mladih, os
veščanju javnosti o aktivnostih, ki jih izva
jajo mladi prostovoljci in zahvala mladim
prostovoljcem za vse ure, ki so jih namenili
prostovoljstvu. Festival je vključeval veliko
različnih prireditev, ki so potekale od po
nedeljka, 16. aprila do nedelje, 22. aprila
2007 v različnih krajih Slovenije. Osrednja
prireditev je potekala v organizaciji Slo
venske filantropije v četrtek, 19. aprila z
javnim dogodkom na Prešernovem trgu
v Ljubljani. Pripravili smo stojnico, kjer smo
predstavili prostovoljno delo v Splošni bol
nišnici Novo mesto in prostovoljno delo na
Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo
mesto.
Prostovoljstvo je delo, ki ga prostovoljec
opravlja s srcem in z velikim veseljem do
ljudi. Opravljamo ga z nasmehom na ust
nicah, ker vemo, da bomo bolniku polep
šali dan. Svoje delo smo želeli predstaviti
tudi širši skupnosti. Za nas je bila to lepa
izkušnja, saj smo si ogledali veliko stojnic,
si izmenjali izkušnje o različnih oblikah
prostovoljnega dela. Preko pogovora smo
spoznali, da se ljudje ukvarjajo s prostovolj
nim delom tudi v drugih državah. V Ljub
ljano sta nas spremljali mentorici prosto

Skupaj nam je lažje
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voljnega dela, Barbara Špilek, mentorica
prostovoljnega dela v Splošni bolnišnici
Novo mesto in Mojca Simončič, mentorica
prostovoljnega dela na Srednji zdravstve
ni in kemijski šoli Novo mesto. V Ljubljani
smo se predstavili s plakati, ki smo jih pri
pravili sami na delavnici ob Dnevu zdravja.
Obiskovalcem smo želeli polepšati dan s
piramidami želja. Naša občutja ob izvaja
nju prostovoljnega dela smo predstavili
na zloženki.
Obiskalo nas je več kot 100 obiskovalcev
Pogled od daleč
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Natečaja naj prostovoljec / naj
prostovoljka / naj prostovoljski
projekt

Za dobro počutje je poskrbela tudi skupina
iz Novega mesta 4 play.
Na samem začetku

Že drugo leto smo se udeležili natečaja naj
prostovoljec/ naj prostovoljka. Predlagali
smo tiste dijakinje, ki so s svojim predanim
delom dokazale, da so resnično najboljše
prostovoljke.
Predlagani sta bili dijakinji Srednje zdravs
tvene in kemijske šole Novo mesto, Valerija
Simončič in Barbara Jakše, prostovoljki v
Splošni bolnišnici vse od začetka.
V sredo, 25. 04. 2007 smo odšli na izbor za naj
prostovoljko/ naj prostovoljca in najboljši
prostovoljski projekt v Ljubljano. Spremlja
la nas je profesorica Andreja Kmet. Izbor je
potekal v Ljudskem domu v Šentvidu pri
Ljubljani. Vsi udeleženci izbora smo prejeli
priznanja za prizadevno delo. Priznanja
nam je podelila ministrica za delo, družino
in socialne zadeve, gospa Marjeta Cotman.
Na koncu je sledila pogostitev in izmenja
va izkušenj.
Vsi vemo, kaj prostovoljno delo pomeni
bolnim ljudem, ki znajo ceniti prijazno be
sedo, topel stisk roke in nasmeh. Tudi v pri
hodnje se bova trudili, da bi tako ostalo.
Valerija Simončič in Barbara Jakše,
dobitnici priznanj

Nina Rožanc, Barbara Jakše in Valerija
Simončič
Srednja zdravstvena in kemijska šola je pre
jela priznanje za sodelovanje na natečaju
naj prostovoljski projekt, pod imenom Po
magajmo pomoči potrebnim. Priznanje za
sodelovanje na izboru naj prostovoljka je
prejela tudi Nina Rožanc, dijakinja 2. letni
ka Srednje zdravstvene in kemijske šole,
smer bolničar negovalec, prostovoljka v
Domu starejših občanov Novo mesto.

Iskrene čestitke!
Mentorice prostovoljnega dela
Splošne bolnišnice Novo mesto
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Zakaj imamo radi mamico, očka, dedka, babico…
so razmišljali mlajši otroci:

	-ker sta moja
	-ker me polubčkata
	-ker mi bereta pravljice
	-ker me imata zelo rada in skrbita zame

Pa ste kdaj tudi jezni na mamico in očka,
sem vprašala?
	-samo včasih, če me razjezita
	-ne, saj mi mami dovoli spati v njeni postelji

Pričakovanja
Včasih naglas, včasih potihem, od sebe in drugih.
Še raje, da drugi izpolnijo, kar pričakujemo od
njih.
In končno: naj bo dan odprtih vrat – naj vidijo tudi
naši sosedje, pa glavna sestra, pa še naši upoko
jenci…
»Saj je vse krasno – kamor pogledaš vse novo», so
govorili naši obiskovalci navdušeno.
Pa kopalnica – kako je »lušna«, »še dežurstvo vam
bo v veselje« - so zatrjevali naši upokojeni borci.
Pričakovali res nismo toliko, zato smo še toliko bolj
veseli – kar malo važni…
Prisrčna hvala vsem, ki ste sodelovali pri obno
vi.
Zadovoljni vsi zaposleni na otroškem oddelku.
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Kako brezpogojna je ljubezen otrok. Le kdaj se z leti začne pogo
jevanje! Ne maram te, ker mi ne kupiš, ne maram te, ker mi ne
dovoliš… Ko nas otrok prvič zavrne in nam zagrozi, da nas nima
rad, se nikar ne hudujmo in ne jemljimo besed prestrogo, so pa
opozorilo, da se velja zamisliti in analizirati lastna dejanja. Pa ne
zato, da bi otroku vse dovolili, ker nas kljub temu ne bo imel nič
bolj rad, ampak zato, da mu bomo z spoštljivim postavljanjem
meja dokazali, kako ga imamo radi - brezpogojno.
Meta

fenomeni
Za 21. stoletje je značilno,
da v njem kronično primanj
kuje časa, čeprav v zraku
ves čas visi lažen občutek,
da smo ga z izpopolnjenimi
storitvami in infrastrukturo
pridobili za izvoz. Avtoce
sta, denimo, je popolna
farsa. Prepričuje te, da se od
Novega mesta do Ljubljane
pride v pičli uri, kar bi bilo
res, če je ne bi s centrom
mesta neizogibno povezo
vala vpadnica, po kateri se
v koloni drsate dodatnih 30
minut. Za pomanjkanje časa
je nasploh značilno to, da
vam stvarstvo sistematično
pod noge meče polena.

P

omanjkanje časa ima sicer eno dobro
lastnost – človek takrat dobi nadna
ravne kombinatorične sposobnosti
in zelo hitro dožene, po kakšnem vrstnem
redu se mora lotiti opravkov, da bo najbolj
učinkovit. Osebno sem si zadnjič v hudi ča
sovni stiski umila lase, med naravnim suše
njem presnela tri CD-je, ki so to pravzaprav
počeli sami, in sem lahko vmes nalupila
krompir, ki je nato samostojno brbotal,
medtem ko sem na roke prala majico, ki
sem jo potrebovala zvečer in jo je bilo pa
metno obesiti, dokler sije sonce. Spotoma
sem opravila dva nujna zoprna telefonska
klica in nahranila mačko. Vse to v rekordnih
25 minutah, kolikor sicer porabim zgolj za
pranje in sušenje las. A tako učinkovit je
lahko človek zgolj in izključno v primeru,
da je SAM. Kakor hitro so v proces vmešani
še drugi, se čas začne kriviti čisto drugače
in pred vašimi očmi mineva v peti presta
vi. Take trenutke spoznate, kadar recimo
ob 10h prižgete računalnik, da bi nekaj
nujnega napisali, nekdo vas zmoti za pet
minut in potem je ura že 11h. To je doka
zano, pa če fiziki takoj naredijo skupinski
samomor.

Fenomen
pomanjkanja
časa
Piše Tina Cigler
Kadar se človeku mudi, se vsa njegova oko
lica vlači mimo njega kot megla. Na cesti
vsi vozijo pod omejitvijo, in če vam preki
pi in uberete bližnjico po kakih zakotnih
cestah, se zagotovo znajdete za avtošolo
ali traktorjem s prikolico. Osebno v takih
primerih nikoli ne vem, ali mi ju je stvars
tvo poslalo, ker me želi obvarovati pred
nesrečo zaradi prehitre vožnje, ali, ker se
mi posmehuje. Ko pa me zagleda semafor,
mi menda iz prednjih luči razbere, kakšna
je stiska, in nalašč pusti goreti zeleno, da
se naslaja nad mojim upanjem, dokler ne
pridem čisto blizu. Potem prižge rdečo in
se mi smeje.
Nič boljše ni na pločnikih – vsi se premi
kajo kot na obmorski promenadi, si ogle
dujejo izložbe in se od same počasnosti
rahlo opotekajo levo-desno, da se vedno
znajdejo na tisti strani, po kateri sem jih
hotela prehiteti, in jih v silnem naletu sko
raj zajaham.
Najhuje pa je zagotovo v trgovinah. Zad
njič sem pridrvela v enega od supermarke
tov, zgrabila prvo stvar, ki je delovala kot
ustrezno darilce za gostitelja sestanka, na
katerega sem zamujala, in z enim pogle
dom ošvrknila vse blagajne naenkrat. Pri
prvi je bila vrsta do Pakistana, pri drugi do
Maribora, pri tretji pa so čakali trije ljudje.
Preden sem izbrala slednjo, sem preverila,
kaj in koliko česa imajo ti pičli trije ljudje
v vozičkih. Zgodilo se je že namreč, da so
vsi členi neke kratke vrste kupovali robo
za piknik in so se seveda po Murphyjev
sko vse daljše vrste pomikale hitreje. Nak,
osel gre samo enkrat na led. Toda ti trije
so imeli v roki vsak po največ tri artikle.
Zadovoljno sem se postavila na četrto me
sto. Napaka meseca. Gospod, ki je bil že na
vrsti, nikakor ni našel denarnice. Tipal je po

žepih suknjiča, tipal je po žepih hlač in na
koncu stresel na pult vsebino svoje torbe.
Mencala sem kot otrok, ki se mu mudi na
stranišče. V sosednji vrsti so se pomakni
li naprej za tri osebe. Nisem reagirala, ker
sem vedela, da se sosednja vrsta vedno
pomika hitreje in če zdaj stopim tja, se bo
naprej pomaknila moja. Gospod je končno
plačal in gospa s šamponom in konzervo
tune se je pomaknila naprej. »Oprostite,« je
rekla prodajalki, »nikakor ne najdem tistih
lepih otroških majic.« Prodajalka ji je prijaz
no dala natančna navodila, kje bi morale
biti, nato pa ugotovila, da je bolje, če gre
kar z njo, za vsak slučaj, če ni pravih številk.
In sta šli. Globoko sem dihala. V sosednji
vrsti se je s tonskimi vozički pomaknilo
naprej dodatnih pet ljudi. Ko sta končno
prišli nazaj in uredili zaplet s črtnimi koda
mi, ki jih ni bilo na majicah, je pred mano
ostal le še gospod z vrečko jabolk in zobno
ščetko. Prodajalki je pomolil kreditno kar
tico. »Ne prime,« mu jo je vrnila po treh
potegih skozi POS terminal. Gospod je bil
seveda začuden. Spustil se je v brskanje
za kako drugo, a je ni našel, zato je proda
jalka ponovno poskušala s prvo. Medtem
so se obrazi v sosednji vrsti popolnoma
zamenjali – niti tistega, ki je na začetku stal
tik pred Pakistanom, ni bilo več. Ko sta druž
no ugotovila, da s kartico vendar ne bo nič,
je gospod »skočil« poskusiti srečo na ban
komat. »Samo tole?« je vprašala prodajal
ka, ko sem končno položila prednjo svojo
bonbonjero. »Če nimate kakih pomirjeval,
bo samo tole, da,« sem pomenljivo iztisnila
skozi zobe. Ni si gnala k srcu, kajti čas okoli
nje je tekel povsem normalno.
Na sestanek pa v resnici nisem zamudila.
Bila sem popolnoma točna – le da na neki
drugi lokaciji.
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Prihodi:
Jana TRGOVČIČ, dr.med., specializantka pediatrije, 1.3.2007
Tomislav HEĆIMOVIĆ, dr.med., specializant splošne kirurgije,
1.3.2007
Marija PUHEK, diplomirana inženirka laboratorijske biomedicine
pripravnica, 1.3.2007
Klavdija ZUPANČIČ, zdravstvena tehnica, 1.3.2007
Nataša MEDVEŠEK, profesorica zdravstvene vzgoje, 6.3.2007
Lena RAŽEN, dr.med., sekundarij, 1.4.2007
Katarina BENKOVIĆ, dr.med., sekundarij, 1.4.2007
Davor DENKOVSKI, dr.med., sekundarij, 1.4.2007
Nina JUDEŽ, diplomirana fizioterapevtka pripravnica,
12.04.2007
Renata KOTAR JAKŠE, ekonomska tehnica, 19.4.2007
Miha LUČOVNIK, dr.med., specializant ginekologije in porodniš
tva, 1.5.2007
Robert MULH, dr.med., specializant splošne kirurgije, 1.5.2007
Peter HUDOKLIN, dr.med., specializant otorinolaringologije,
1.5.2007
Andrej FILIPOVIČ, farmacevtski tehnik, 7.5.2007
Mirjana ŠTAMPOHAR, zdravstvena tehnica pripravnica, 7.5.2007
Anita ZAJEC, zdravstvena tehnica pripravnica, 7.5.2007
Gordana PETRUŠIĆ, zdravstvena tehnica pripravnica, 7.5.2007
Aljaž TURK, zdravstveni tehnik pripravnik, 7.5.2007
Goran POTOKAR, zdravstveni tehnik pripravnik, 7.5.2007
Marko ŠULAK, dr.med., zdravnik sekundarij, 7.5.2007

Odhodi:
Tamara KLARIĆ, dr.med., specializantka splošne kirurgije,
31.3.2007
Tamara GOSLAR ŽIBERNA, dr.med., specializantka ginekologije in
porodništva, 31.3.2007
dr. Renata OKRAJŠEK, dr.med., specialistka interne medicine,
31.3.2007
Veronika BARTOLJ, upravni tehnik, 31.3.2007

Mateja NARAT, diplomirana inženirka laboratorijske biomedici
ne pripravnica, 18.4.2007
Žiga ROTAR, dr.med., specializant revmatologije, 30.4.2007
Jana TRGOVČIČ, dr.med., specializantka pediatrije, 30.4.2007
Mojca ŠIMC, dr.med., specializantka transfuzijske medicine,
30.4.2007

Diplomirali:
Na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani je diplomirala in si prido
bila strokovni naslov: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
Milena GRUBAR, 8.3.2007

Na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani je diplomiral in si prido
bil strokovni naslov: DIPLOMIRANI INŽENIR LABORATORIJSKE
BIOMEDICINE
Goran FILIPOVIĆ, 24.4.2007

Specialistični
i z p i t:
Tanja ŠUBIC, dr.med., je dne 20.4.2007 opravila specialistič
ni izpit iz radiologije in si pridobila naziv: SPECIALISTKA RA
DIOLOGIJE.

Magistrski
š t u d i j:
Maja GABRIČ ZIRKELBACH, dr.med., spe
cialistka dermatovenerologije je na Medi
cinski fakulteti v Ljubljani, dne 10.4.2007
zagovarjala magistrsko delo z naslovom
»Analiza etioloških dejavnikov na delov
nem mestu za razvoj kontaktnega derma
titisa med medicinskimi sestrami in zdravs
tvenimi tehniki v Splošni bolnišnici Novo
mesto« in si pridobila naslov: MAGISTRICA
S PODROČJA MEDICINSKIH VED.

Čestitamo!
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Priznanje Sindikata delavcev v
zdravstveni negi: »Človek in pol«
Priznanje je dobila tudi naša članica Jožica Pisek, zaposlena v Splošni bolnišnici Novo
mesto, kot SMS na nevrološkem oddelku.

J

ožica Pisek je bila rojena 06.06.1965 v
Brežicah. Osnovno šolo je obiskovala v
Kostanjevici na Krki. Že zelo zgodaj je
začutila željo delati z ljudmi. Zaradi te želje
se je leta 1980 vpisal v srednjo Zdravstveno
šolo v Novem mestu in jo leta 1984 tudi us
pešno končala. Še isto leto se je zaposlila v
Zdravstvenem domu Kostanjevica, kot pri
pravnica. Pripravništvo je opravila leta 1985
in se istega leta zaposlila v Splošni bolnišnici
Novo mesto na nevrološkem oddelku, kot
SMS.
Jožica Pisek se je posvetila resnično najtež
jim bolnikom, ki rabijo mirno, prijazno in
zanesljivo medicinsko sestro. Tako medi
cinsko sestro rabijo tudi njihovi svojci, saj
se jim pogosto v delčku sekundi spremeni
življenje. Pogosto se zgodi, da prav svojci
rabijo več tolažbe in razumevanja kot nji
hov svojec - bolnik.
Jožica Pisek je mati dveh otrok, ki zelo po
trebujeta njeno ljubezen in razumevanje.
Oba sta še šolo obvezna. Poleg skrbne
matere, je Jožica tudi skrbna žena. Z mo
žem veliko časa posvetita urejanju svoje
ga doma, ki ga imata v idiličnem kraja na
Dolenjskem. Prav na tem področju se Krka

pokaže v vsej svoji lepoti. To lepo
to, Jožica rada pokaže svojim prija
teljem in obiskovalcem.
V službi je tudi zelo priljubljena pri
svojih sodelavcih in nadrejenih.
Vedno rada priskoči na pomoč v sti
ski, vedno najde pravo besedo za v
meritev nesoglasji in kratkih stikov.
Sodelavci jo imajo za posrednico,
pri urejanju večjih težav. Jožica
vedno jasno in odločno pove svo
je mnenje, zato pogosto rečejo, da
nima dlake na jeziku.
V sindikatu Jožica deluje od začet
ka ustanovitve. Vedno je prisotna
na vseh sestankih, na katerih zasto
pa interese svojih sodelavcev. Vse
informacije vestno prenašala med
svoje sodelavce in nadrejene. Lani
je prevzela vodenje sindikalne eno
te v zdravstveni negi Splošne bolni
šnice Novo mesto. V času njenega
vodenja je veliko časa posvetila
medsebojnim odnosom in zado
voljstvu zaposlenih v zdravstveni negi.
Izredno se trudi, da bi dvignila pripadnost
delavcev v zdravstveni negi k sindikatu in

zbornici zdravstvene nege.
Predlagatelji so zapisali, da je Jožica Pisek
medicinska sestra, ki si resnično zasluži
priznanje »ČLOVEK IN POL«.

Zavod za izboljšanje kvalitete življenja -Med.Over.Net: - so organizirali zbiralno akcijo

“DVD za medvedka”

Z željo da bi ob gledanju risank bolni otroci pozabili
na tiste cevke in pikanje in bolečine in da bi jim čas v
bolnišnici hitreje minil, so nam podarili kar nekaj DVDjev in tudi DVD predvajalnik.
Zelo so nas razveselili, saj ob spoznavanju pravljičnih
bitij pozabimo na vse, kar nam ni všeč.
Meta
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Jožica Mikec
Jožica Mikec, rojena Mirtič, rojena 1.1.19 v Novem mestu,
je srednja medicinska sestra, zaposlena na Otroškem oddelku
Splošne bolnišnice Novo mesto.
Po končani osnovni šoli, ki jo je obiskovala v Žužemberku, je nada
ljevala šolanje na novomeški Srednji medicinski šoli  otroška smer
in jo končala leta 197. Že od otroštva jo je veselilo delo z ljudmi,
predvsem z otroci, zato odločitev o izbiri šole ni bila težka.
.9.197 se je zaposlila na Pediatričnem oddelku Splošne bolni
šnice Novo mesto na delovnem mestu otroške medicinske sestre.
Leta 197 je začela z delom v specialistični Pediatrični ambulanti.
Sodelovala je v projektu novoustanovljene Ambulante za rizične
otroke. S svojo vztrajnostjo, dobro voljo in vlaganjem veliko truda
je dosegla, da je delo z zelo občutljivo populacijo otrok potekalo
nemoteno, ob vsem tem pa je ohranila tudi prijazen pristop do
staršev, ki so ravno tako potrebovali (bolj psihološko kot fizično)
pomoč in oporo, včasih samo prijazno besedo. Že ves čas dela v
Pediatrični ambulanti.
Leta 1978 se je njej in možu rodila hčerka Katja, leto in pol kasneje
je zbolela za sladkorno boleznijo, ki je močno zaznamovala njeno
poklicno in zasebno življenje. Februarja leta 1998 se je zaradi te
bolezni upokojila za polovični delovni čas.
Jožica je medicinska sestra, ki jo je že od otroštva veselilo delo z
ljudmi, predvsem z otroci. Njeno delo je prežeto s toplino, ki jo
varovanci najbolj potrebujejo.
Leta 1998 se je novomeška specialistična Pediatrična ambulanta
preselila v nove prostore, ki so jim bili dodeljeni v novi Porodni
šnici Novo mesto. Aktivno je sodelovala pri projektu izboljšave
delovnih pogojev, izkazala se je še posebej pri usklajevanju stro
kovnosti, natančnosti in prijaznosti, ki jih zahteva nudenje strokov
ne medicinske pomoči. Pri zdravstveni obravnavi bolnih otrok je
ključnega pomena prvi stik z medicinsko sestro – tako bolnega
otroka kot njegova starša. In tu Jožica s svojim pozitivnim pristo

Čestitka
Gospa JOŽICI MIKEC, SMS na Pediatričnem
oddelku je ob letošnjem mednarodnem dne
vu medicinskih sester prejela Zlati Znak 007,
ki ga podeljuje Zbornica zdravstvene in babiš
ke nege in Zveza medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije. Kot glavna
medicinska sestra bolnišnice sem ponosna, da
je z zlatim znakom nagrajena naša sodelavka. S
priznanjem, ki ga je dobila je posredno nagra
jena tudi Splošna bolnišnica Novo mesto.
Iskrene čestitke in še mnogo delovnih uspehov
in osebnega zadovoljstva.
Zlata Rebolj

8

pom izstopa. S svojo življenjsko naravnanostjo do družine, narave,
prostovoljstva in drobnih pozornostih za male bolnike in njihove
starše navdaja z optimizmom in prijetnim počutjem.
Redno se udeležuje strokovnih seminarjev, saj je novostim v
zdravstvu potrebno slediti in jih tudi izvajati, še posebej na po
dročju zdravstvene nege. Novembra leta 1998 se je med drugim
udeležila strokovnega seminarja v okviru Astma šole in ga uspe
šno zaključila z opravljenim izpitom v Bolnišnici za pljučne bolezni
na Golniku. Od takrat naprej izvaja program Astme šole za otroke
in starše, ki se zdravijo na Pediatričnem oddelku ali v Pediatrični
ambulanti Splošne bolnišnice Novo mesto. Nepogrešljiva je pri
poučevanju otrok in staršev o astmi, pravilni uporabi pripomoč
kov pri zdravljenju in urejanju okolja za astmatike. Spodbuja svoje
kolegice in jim pomaga pri aktivnem sodelovanju na strokovnih
srečanjih.
Že od leta 197 je redna članica Društva medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Novo mesto. Dve leti je bila aktivna v Izvršil
nem odboru Društva medicinskih sester Dolenjske in Bele krajine,
in sicer je eno mandatno obdobje opravljala delo blagajničarke,
ki je zahtevalo veliko natančnost. Za društvo je pridobila veliko
novih članic, saj je bila s svojo predanostjo vzor za združitev me
dicinskih sester.
Od leta 000 do 00 je bila podpredsednica Pediatrične sekci
je pri Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Slovenije. Delo tako v Izvršilnem odboru kot v organizacijskem
odboru je bilo zahtevno, saj je bilo potrebno vložiti veliko truda za
planiranje in izvajanje seminarjev na področju pediatrije in vseh
novosti, ki jih je potrebno posredovati izvajalcem zdravstvene
nege v Sloveniji. Z izrednim čutom odgovornosti in organizacijo
je v času štiriletnega mandata v izvršilnem odboru Pediatrične
sekcije s svojimi kolegicami organizirala1 strokovnih srečanj, ki
so sledila razvoju pediatrične zdravstvene nege. Izdani zborniki
so plod njenega dela, ker je želela, da se strokovna znanja na po
dročju zdravstvene nege dokumentirajo in množično posredujejo
vsem zainteresiranim. Vsa srečanja so bila množično obiskana, kar
se je poznalo tudi na finančni plati. Jeseni leta 00 je izvršilni
odbor v sodelovanju s podjetjem Hipp d.o.o. za članice ZMSZT
Slovenije organiziral dvodnevno strokovno ekskurzijo v Nemčijo
s poudarkom na biološki pridelavi otroške hrane. Nova znanja,

kadrovske novice
pridobljena na ekskurziji, udeleženke že uspešno uporabljajo pri
svojem delu in svetovanju.
V času trajanja mandata je sodelovala tudi z Zbornico zdravstvene
nege Slovenije. V naslednjem mandatnem obdobju (2004 – 2008)
je bila izvoljena za članico Razširjenega odbora Pediatrične sekcije
Slovenije. Sodeluje v projektu »Definicija in izobraževanje pedia
trične medicinske sestre«, ki jo narekuje Evropska Unija.
Aktivna je tudi v društvenem življenju na Dolenjskem, bolj natanč
no, v Novem mestu. Kot strokovna delavka in zaradi svoje bolezni
je že od leta 1982 zelo aktivna članica Društva diabetikov Novo
mesto. V Izvršilnem odboru je zadolžena za organizacijo strokov
nega dela tega društva. Aktivno sodeluje pri zdravstveni vzgoji
sladkornih bolnikov na srečanjih, izletih in raznih projektih, ki jih
organizira društvo. S člankom in pri pripravi samega zbornika je
Društvu diabetikov Novo mesto pomagala pri uspešni organiza
ciji dogodka ob dnevu sladkornih bolnikov 14. novembra 2003. V
društvu je zadolžena še za pripravo in izvedbo srečanj, še posebej
je aktivna pri pripravi in izbiri jedilnika za prehrano sladkornih
bolnikov. V reviji Sladkorna bolezen in Dolenjskem listu objavlja
razne članke, potopisne in društvene.
Sodeluje tudi v Organizaciji Rdečega križa Novo mesto. Med dru
gim opravlja meritve krvnega sladkorja, holesterola in krvnega
pritiska.
Svojo bolezen skuša približati tudi ostalim bolnikom. S posre

dovanjem svojih izkušenj in znanja želi olajšati neprijetnosti, ki
spremljajo sladkorno bolezen. Med drugim je sodelovala v doku
mentarnem filmu o sladkorni bolezni, ki ga je pripravila sloven
ska nacionalna televizija v sklopu izobraževalnega programa z
nazivom Volja najde pot. Film z naslovom Iskanje ravnotežja je
bil večkrat predvajan na nacionalni televiziji. V njem je bila prika
zano njeno vsakdanje življenje s to boleznijo, tako na delovnem
mestu kot v domačem okolju. Ta dokumentarni film je bil v letu
2003 nagrajen kot najboljši dokumentarni film, ki je bil tudi dobro
sprejet v javnosti.
Jožica Mikec meni, da z druženjem in nabiranjem strokovnega zna
nja vsi postajamo močnejši in bolj usposobljeni za vsakodnevno
delo, tako na delovnem mestu, kot v domačem okolju. S svojim
delom, dobrim izvajanjem zdravstvene nege in sodelovanjem v
zdravstveno - vzgojnem delu želi polepšati vsak trenutek življenja,
nuditi toplino, ki si jo želi vsakdo izmed nas. Slednje potrjuje tudi
prejeta Plaketa za strokovno in uspešno delo, ki ji jo je leta 2004
podelila Splošna bolnišnica Novo mesto.
Tudi v prostem času Jožica nesebično pomaga ljudem. Še posebej
prijatelji in sovaščani jo imajo zelo radi, saj je vedno pripravljena
ponuditi gostoljubje in dober nasvet – strokoven ali »le« prijatelj
ski. Sprostitev najde v vrtnarjenju, skrbi za okolico, aranžiranju
in skrbi za gospodinjstvo. Največje veselje pa ji njena vnukinja
Meta.
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Zmaga nad skrajno mejo fizične in
psihične vzdržljivosti zdravnikov
V petem povojnem letu je delalo v bolnišnici na vseh oddelkih poprečno 5,5 zdravnikov,
zavod pa je v letu 1950 sprejel 7.113 bolnikov – Že leta 1949 je manjkalo 7 zdravnikov, 2
medicinski sestri in 5 medicinskih tehnikov – Pet otroških posteljic na internem oddelku
ni moglo dobiti naziva »otroški oddelek«
Tone Gošnik
Porumeneli dokumenti iz arhiva bolnišnice
pričajo o njenem delu v prvih povojnih ča
sih. Kako je bilo v njej leta 1950, torej pred
57 leti? Poročilo bolnišnične uprave pove,
da je imel osrednji pokrajinski zavod 318
postelj, 5 oddelkov, prosekturo in lekarno,
v njej pa je delalo 139 uslužbencev. Najbolj
je bilo pereče pomanjkanje postelj zlasti
na ginekološko-porodniškem oddelku, če
dalje bolj je bil potreben tudi materinski
dom. Najbolj so bili obremenjeni zdravni
ki kirurškega in internega oddelka, kjer je
postajalo stanje nevdržno. V tem letu so

Laborantka Anica Gazvoda pri labo
ratorijskih preiskavah kmalu po letu
1965. Foto Polde Grahek.
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trije zdravniki v bolnišnici dežurali vsako
tretjo noč, dva zdravnika pa celo vsako
drugo noč.
Zaradi pomanjkanja strokovnega medicin
skega osebja je moralo veliko dela zdrav
nikov opravljati nižje zdravstveno osebje.
Tudi uslužbenci uprave so imeli nizko šol
sko izobrazbo: med 17 delavci ekonomske,
finančne in administrativne stroke je imel
samo eden popolno srednjo šolo. Večina
jih je delala šele nekaj let, tako da so oprav
ljali priučena dela, naučena v ustanovi.

Vsak dan: 19 novih
bolnikov

Statistika je zanimiva, a hkrati dostikrat
tudi neusmiljena.
V letu 1950 je novomeška bolnišnica
- sprejela 7.113 bolnikov
- in imela z njimi 91.789 oskrbnih dni
- na dan so sprejeli poprečno 19 pacien
tov
- poprečna oskrbna doba bolnika je zna
šala 12,9 dni
- v bolnišnici je delalo poprečno 5,5 zdrav
nikov, od katerih je eden prišel
sredi leta
- na dan je bilo v zavodu poprečno
251 oskrbovancev
- zasedba postelj se je dvignila na
79 odstotkov
- na enega zdravnika je znašalo šte
vilo sanitetnega osebja 19,45
- poprečje dnevnih oskrbovancev
na zdravnika: 46
- na zdravnika je na dan odpadlo
poprečno 58 postelj
- na ostalo sanitetno osebje pa
2,36 oskrbovancev
- stanje vsega osebja na enega bol
nika: poprečno 1,83
- vseh ambulantnih storitev v bol
nišnici je bilo 10.023
- ali v poprečju na dan 27,55
- oz. v poprečju na enega zdravni
ka 5
- število vseh laboratorijskih prei
skav 24.836
- ali na dan na laboranta popreč
Na stari intenzivni negi kirurškega oddelka no 23
pred letom 1965. Foto Polde Grahek.
- rentgenskih pregledov je bilo
9.019
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- rentgenskih slikanj pa 1.870
- vseh fizikalno-terapevtskih storitev in ob
sevanj je bilo 732
- vseh septičnih in aseptičnih kirurških ope
racij je bilo 3.992
- ali poprečno operacij na dan na zdravni
ka 13
- vseh porodov je bilo v tem letu 818
- in vseh porodniških operacij 284
- število umrlih pacientov 146
- ali 2 odstotka vseh sprejetih bolnikov
- obdukcij so v bolnišnici opravili 70
V Ljubljani so seveda vedeli za velike obre
menitve zdravstvenih delavcev v Novem
mestu, vendar je takrat predvsem zdravni
kov manjkalo po vsej Sloveniji. Bolnišnica
je potrebovala že konec leta 1949 70 novi
ljudi, tako da naj bi jih delalo v njej 180,
kljub dobremu načrtovanju razvoja in po
treb je ostalo vse le pri željah.

Administracija in
birokracija: požrešni
zverini…
Zgodaj po končani vojni je zlasti mlada
birokracija hitro pokazala svoj nenasitni
apetit. Zdravnike na oddelkih so pestile
številne skrbi. Zdravnica dr. Cirila Maselj
je na sestanku uprave 16. februarja 1950
potožila, da je »preveč administrativnega
dela, saj mora na internem oddelku vsak
dan uro in 45 minut pisati samo papirje za
odpust bolnikov.«
Tudi primarij dr. Oton Bajc je na istem
sestanku ponovno opozoril, da na »…ki
rurškem oddelku ni več mogoče vzdrža
ti takega tempa dela, če bosta še naprej
samo dva zdravnika.« Njegov oddelek je
imel takrat 101 posteljo, od teh pa vsak
dan 80 zasedenih. V bolnišnico je prihajalo
čedalje več ljudi za manjše, nezahtevnejše
operativne posege, ki bi jih morale delati
ambulante zdravstvenih domov. Vedno
novi predpisi so terjali veliko pisarniškega
dela in dodatnih obremenitev premalega
števila uslužbencev.
Magistra Slaparjeva, vodja lekarne, je na
seji uprave 30. marca 1950 poročala o veli
ki porabi staničevine, špirita, vate, mila in
o pogostih okvarah aparatur. Vodstvo bol
nišnice je upravičeno kritiziralo poslabšan
odnos do varčevanja z materiali: samo v

Jožef Wagner (1803-1861): Novo mesto (litografija – 1847). Foto Srečko Habič.
enem letu so na oddelkih razbili ali si
cer pokvarili 300 termometrov. Trda roka
upravnice je bila v takih primerih potreb
na. V juniju 1950 so na seji uprave znova
ugotovili velik pojav podgan in stenic v
bolnišnici. Pomanjkanje vode čez dan (po
noči bolnišnica še vedno ni imela vode!) in
nadležen cestni prah pred zavodom sta bili
dodatni resni oviri za delo. Dotrajana kana
lizacija je še dolgo let onemogočila, da bi
se v stavbi nekdanje ženske bolnišnice zne
bili podgan. Posebna komisija za higieno
je imela veliko dela, vse osebje bolnišnice
so cepili proti tifusu.

Načrt za otroški
oddelek že v letu
1946
Obnavljanje in preureditev internega oddel
ka v stavbi iz prejšnjega stoletja je terjalo v
zavodu ogromno skrbi in dodatnega dela.
Pretesni prostori internega, infekcijskega

in dermatovenerološkega oddelka, ki so
imeli od 97 vsak dan zasedenih 84 postelj,
so onemogočali ustanovitev načrtovanega
otroškega oddelka, čeprav so ga želeli že
leta 1946. Četudi bi ga »na silo« vzpostavili
v 2. nadstropju nekdanje moške bolnišnice
z 28 posteljami, bi ostal še vedno brez sobe
za doječe matere, nujno potrebne mlečne
kuhinje, kopalnice, stranišča, dežurne sobe
in sobe za osebje. Ni bilo tudi prostora za
sušenje majhnega perila vsak dan sproti,
otroke pa bi morali sprejemati v skupni am
bulanti treh drugih oddelkov.
Pet otroških posteljic na internem oddel
ku tudi sicer no moglo postati »otroški
oddelek« bolnišnice. Počakati je moral
na ugodnejše čase.
Zgodbo o pljučnem oddelku smo v enem
dosedanjih sprehodov v stoletno zgodo
vino bolnišnice že opisali. Na srečo vseh
pljučnih bolnikov v pokrajini je zavod z
umnim in pogumnim delom primarija
dr. Iva Smrečnika in njegovih sodelavcev
zgodovinsko pomembno bitko s tuberko
lozo dobil.
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Po 1950 vendarle
obračanje na bolje
Arhiv Splošne bolnišnice pove, da je 1. ja
nuarja 1951 prišla v Novo mesto iz Ljublja
ne izkušena specialistka-kirurginja dr.
Marina Masten, ki je zamenjala dr. Filipa
Gagliana, ki je 1950 odšel domov v Italijo.
V zavodu je delala do konca junija 1972, po
pogodbi pa še do jeseni 1976.
V novembru 1951 je začel delati v bolnišni
ci dr. Feliks Kosec, ki je prevzel vodstvo
internega oddelka. Kot zunanji honorarni
sodelavec je pregledoval in po potrebi iz
diral zobe pacientom zobozdravnik dr.
Anton Furlan. Nekatere kemične analize
in druge preglede je za bolnišnico opravljal
inž. Jože Teršar iz Živilskega laboratorija.
Prvič sta bila na seji bolnišničnega sveta
4. aprila 1952 nova stažista dr. Velena Za
krajšček in dr. Tone Šavelj. Dan zdravstva
je bolnišnica leta 1952 razširila na ves me
sec april: zdravniki so predavali v najbolj
zaostalih vaseh Suhe krajine in pod Gor
janci, vse prebivalstvo okraja pa so fluoro
grafirali.
Lekarno so leta 1950 preselili v preurejene
prostore v zasebni Gostiševi hiši. Delo v njej
je medtem močno naraslo in decembra
1952 so sklenili, da bodo stavbo izolirnice
preuredili za večjo lekarno. V juliju 1952 je
občina pomagala urediti materinski dom v
Malovičevi hiši v neposredni bližini porod
nišnice. Na predlog primarija dr. Bajca so
se zavzeli tudi za vzpostavitev centralnega
laboratorija.
V decembru 1952 so člani bolnišničnega
sveta zvedeli, da prideta v zavod dva nova
zdravnika: dr. Adolf Špiler in dr. Dane
Brezic. Vse je obetalo, da bo bolnišnica le
zvečala število zdravstvenih delavcev in za
čela krepiti posamezne oddelke in službe
v zavodu.

Desetletja tečejo,
iskrena topla
zahvala ostaja
Ko tako obračamo docela porumenele liste
v arhivu, se pravzaprav šele dobro zavemo,
kaj dolguje Novo mesto s širšo Dolenjsko
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Pogled na novomeški bolnišnici po letu 1911: zgoraj ženska bolnišnica Cesari
ce Elizabete, spodaj: Cesarja Franca Jožefa bolnišnica Usmiljenih bratov. – Iz
arhiva Splošne bolnišnice.
vred pokrajinski bolnišnici za njeno pio
nirsko delo v prvih povojnih letih. Z vsem
spoštovanjem se spominjamo opravljene
ga dela vseh njenih delavcev: za dolenjske
ljudi in za vračanje njihovega zdravja so žr
tvovali vse, kar so znali in mogli dati. Ljuds
tvo jim ostaja resnično hvaležno, čeprav

je minilo že več kot pol stoletja, odkar je
bolnišnica v Novem mestu tako zgledno
uresničevala svoje povojno poslanstvo.

obiskali smo

Obisk Deželne bolnišnice Beljak
Zlata Rebolj, GMS bolnišnice

Namen obiska bolnišnice je
bil, da si ogledamo upora
bo računalniškega modula,
ki je namenjen izključno
zdravstveni negi in je ločen
od medicinskega dela.
Dan kot vsak drug dan, malo naporen že
na vse zgodaj. Dogovorjena sem,da se od
peljemo na delovni obisk v deželno bol
nišnico Beljak. Prav nič se nisem veselila
poti kljub temu, da me je zelo zanimalo
kakšna je deželna bolnišnica v Beljaku in
kako deluje. Priznam, da že nekaj časa ni
sem bila v tuji bolnišnici zato sem imela
tudi malo treme.Tik pred odhodom razve
seljiva novica, gospa Zdenka Seničar se od
loči, da gre z menoj. Peljeva se do Jesenic,
kjer sva dogovorjeni z ostalimi udeleženci
pohoda. Pot do Jesenic nama mine kot bi
mignil, predvsem zato, ker sva neumorno
klepetali. Pred jeseniško bolnišnico naju
je pričakala gospa Zdenka Kramar glavna
medicinska sestra bolnišnice. Kmalu smo
se zbrali vsi udeleženci, gospa Saša Kadi
vec pomočnica direktorja za področje ZN
bolnišnice Golnik, gospod Jurca, dr.med. iz
Infekcijske klinike v Ljubljani , predstavniki
podjetja Infonet in še nekaj predstavnikov
imenovanih bolnišnic. Po krajšem postan
ku smo nadaljevali pot proti Beljaku. Nekaj
daljših minut smo potrebovali do mesta Be
ljak potem pa se nam je malo zataknilo. S
pomočjo načrta in spraševanjem mimoido
čih smo nekaj krat zamenjali smer vožnje
in končno zagledali deželno bolnišnico, ki
zelo spominja na našo bolnišnico, res pa
je precej večja. Ob vstopu so nas pričakali
predstavniki bolnišnice, nam razdelili knji
žice z informacijami o bolnišnici, ki jo dobi
vsak bolnik in obiskovalec, če to želi. Kljub
temu, da je Beljak v dvojezičnem območju
smo prijetno presenečeni, ker je knjižica na
pisana v slovenskem jeziku. Informacijske
knjižice imajo natisnjene še v nemškem in
angleškem jeziku. V informacijski knjižici
so kratko opisani vsi oddelki bolnišnice
z vodji in zaposlenimi. Zaradi odsotnosti

glavne medicinske sestre bolnišnice nas je
sprejel direktor bolnišnice in nam na krat
ko predstavil bolnišnico. Pove nam, da je
bolnišnica splošna javna bolnišnica z mno
žico oddelkov, ki so potrebni za delovanje
splošne deželne bolnišnice (vse internistič
ne oddelke, ki jih poimenujejo medicinski
oddelek, travmatološki odd., ortopedski
odd., kardiovaskulatni odd., abdominalni
odd.,oddelek za anestezijo in intenzivno te
rapijo, ginekološko porodniški odd.,otroški
odd., dializa, nevrologija in psihosomatika,
otorinolaringološki odd., očesni odd., me
dicinsko geriatrični oddelek, negovalno
bolnišnico, centralni rentgenološki inštitut,
laboratorij, patologijo, fizioterapijo, social
no službo, pisarno za diete in centralno
oskrbovalno službo.
Bolnišnica nudi bolni
kom dve kategoriji biva
nja. Splošni razred nudi
namestitev in oskrbo,
ki jo financira socialno
zavarovanje s koroškim
skladom za bolnišnične
ustanove. Ta razred je
popolnoma primerljiv z
našim standardom biva
nja in oskrbe bolnika.
Posebni razred imenu
jejo namestitev v eno
ali dvoposteljni sobi z
nekaterimi ugodnostmi
kot so: izbira zdravnika,
kasnejše bujenje, neo
mejeni obiski, brezplač
ni časopisi in telefonski
pogovori, dodatna izbi
ra pijač in hrane, če to
dopušča zdravstveno
stanje bolnika.
Namen obiska bolni
šnice je bil, da si ogle
damo uporabo raču
nalniškega modula, ki
je namenjen izključno
zdravstveni negi in je
ločen od medicinskega
dela. Uporabo progra
ma podpira država Av
strija in zavarovalnice.

Primeren je tudi zato, ker je mogoče vsak
čas slediti in dokumentirati postopke, pose
ge in poti bolnika. Ker ima vsak zaposlen v
zdravstveni negi svoje geslo s katerim vsto
pa v sistem je možno slediti tudi, kdo, kdaj
in kaj je bilo vneseno oziroma popravljeno.
Program nudi možnost celovite obdelave
podatkov, ki jih vnašamo.
Program dopušča vnos podatkov, kot so
sestrska anamneza po vseh 1 bolnikovih
aktivnostih, dovoljenje komu zaposleni da
jejo informacije, religijo in kdo sme bolnika
obiskati. Glede na bolnikove potrebe, ki jih
vnesejo se izpišejo negovalne diagnoze s
postopki in pripomočki, ki jih narekuje po
stavljena negovalna diagnoza. Bolnišnica
ima listo negovalnih diagnoz, ki jih izbere
jo v prvih  urah nato po treh in petih
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računalniku. Ko vnesejo podatke
o bolniku se izpišejo postopki in
pripomočki, ki jih morajo uporabi
ti pri negi in oskrbi bolnika.
Medicinske sestre pri svojem delu
redno uporabljajo prenosni raču
nalnik. S seboj ga vzamejo, ko
gredo deliti terapijo ali opravljati
negovalne postopke. Ob bolniko
vi postelji ali takoj po izhodu iz
bolniške sobe vpišejo v računal
nik, da so bolniku dale zdravilo
oziroma kateri negovalni posto
pek so opravile.
Bistvena razlika med našim in
njihovim delom je v tem, da ima
jo vse postopke in posege, ki jih
opravijo zapisane, dokumentira
ne v računalniškem programu,
pri nas pa imamo vse na papir
ju. Prednosti njihovega dela so
predvsem sprotno evidentiranje
opravil in prihranek korakov  poti
zaposlenih.
Program omogoča tudi naroča
nje transporta bolnika z vsemi
možnostmi ( sede, leže), čas in
kraj. Naročilo lahko vnesejo ka
dar koli, vpišejo kdaj mora bolnik
biti npr. na rentgenu. Transportna
služba skrbi, da pravočasno pride
po bolnika. Dogovorjeno imajo, da pride
transportni delavec na oddelek petnajst
minut pred naročenim terminom. Ravno
tako naročajo operativne posege. Vnesejo,
da je pri bolniku programirana operacija,
tudi urgentna. Bolnik na operacijo počaka
na oddelku. Osebje v operacijski sobi je ves
čas seznanjeno, da je potrebno opraviti še
določeno število posegov. Ko je operacij
ski prostor in ekipa pripravljena oziroma,
ko anesteziolog meni, da je bolnik priprav
ljen na operacijo ga pokličejo v operacijsko
sobo. Ravno tako lahko naročajo bolnikovo
hrano, perilo, laboratorij in transfuzijo.
Računalniški program, ki ga uporabljajo v
deželni bolnišnici Beljak nudi obilo možno
sti za sodobno načrtovanje in spremljanje
nege bolnika. Ob odpustu bolnika iz bolni
šnice ali ob premestitvi v drugo bolnišnico
ali socialni zavod natisnejo sestrsko poroči
lo in ga priložijo ostali dokumentaciji. Pro
gram je zelo prijazen do uporabnika, ker
je zasnovan tako, da jih velike, razumljive
ikone popeljejo naravnost do akcije, ki jo
želijo uporabiti.
Še nekaj besed o oddelku in organizaciji
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dela medicinskih sester kjer smo si ogle
dale uporabo računalniškega programa za
zdravstveno nego. Travmatološki oddelek
z  posteljami je nameščen v petem nad
stropju in razdeljen na dve polovici. Ena
polovica oddelka ima 18 postelj in pripa
dajoče prostore. V osrednjem, s steklom
zaprtem prostoru je pripravljalnica terapi
je, shramba bolnikove dokumentacija, ki je
zaklenjena, vsi vozički za dajanje intraven
ske in per os terapije, prevezovalni voziček
in reanimacijski voziček, računalniška baza
in kotiček za počitek osebja.
Medicinske sestre imajo zelo raznolik de
lavni čas. Ene pridejo ob 6 uri in končajo
delo ob 1 uri, spet druge pridejo ob 8 uri
in končajo ob 16 uri. Najbolj pester urnik,
ki ga imajo je, da pridejo v službo ob 7 uri
delajo do 11 ure, imajo odmor in se vrne
jo na delo zopet ob 17 uri in delajo do 
ure. Vse tri oblike dela uporabljajo na enem
oddelku, ker s tem zagotovijo optimalno
število delavcev v času, ko je na oddelku
največ dela. Na travmatološkem oddelku
s  posteljami, ki smo si ga ogledale je v
dopoldanskem času, ki traja do pol štirih
popoldan, ko imajo predajo službe v službi
šest ( 6 ) medicinskih sester in dve (  ) po

močnici. V popoldanski izmeni
so v službi štiri (  )med. sestre in
ena ( 1 )pomočnica, v nočni izme
ni pa ena ( 1 ) med. sestra in ena (
1 ) pomočnica. Prijetno smo bile
presenečene, da ni na oddelku
nobenega hrupa ali celo vpitja.
Vse delo in komunikacija med za
poslenimi in bolniki je potekala
mirno in s primerno glasnostjo.
Vsa vrata bolniških sob in drugih
prostorov so bila zaprta in tudi
obiskovalcev ni bilo zaslediti ob
nepravem času. Čas obiskov ima
jo razdeljen na dva dela; prvi del
obiskov je dovoljen med 1. in
1. uro, drugi del obiskov pa je
dovoljen med 17.0 in 18.0 uro.
V hišnem redu imajo tudi navede
no, da nočni mir v bolnišnici velja
med 1. uro in 6. uro zjutraj.
Vsi podatki v zvezi s pravicami in
dolžnostmi so napisani v hišnem
redu, ki je ravno tako objavljen v
informacijski knjižici.
Še mnogo bi lahko zapisala o vti
sih iz deželne bolnišnice v Belja
ku, a bom nekaj malega pustila
za drugič.
Ko sva se z gospo Zdenko vrača
li, polni vtisov v domovino sva
ugotovili, da v načinu dela ni dosti razlik
med nami in avstrijskimi medicinskimi se
strami. Res pa je, da je nekoliko več reda
v bolnišnici, da vsak skrbi predvsem za to,
da dobro opravi svoje delo in, da imajo ne
koliko boljše pogoje za delo. V času, ko vsi
strmimo za boljšo kakovostjo je potrebno
povedati tudi to, da je deželna bolnišnica
Beljak prva bolnišnica v republiki Avstriji,
ki je zadostila vsem zahtevam za dodelitev
akreditacije De Joint Commission. Akredi
tacija deželne bolnišnice Beljak po stan
dardih De Joint Commission International
nudi bolnikom kar najvišjo mero varnosti
in je garancija, da so pravice, pričakovanja
in zahteve bolnikov v središču prizadevanj
vseh zaposlenih.
Ker je vodstvo v naši bolnišnici zelo naklo
njeno izboljšavam na vseh področjih sem
prepričana, da bomo prav kmalu imeli
tudi mi računalniški program, ki nam bo
omogočal še boljše delo in dokumentira
nje vseh postopkov in posegov v zvezi z
bolnikom in zdravstveno nego.
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Otvoritev nove porodnišnice
v Murski Soboti
Zlata Reboljj, GMS bolnišnice

Pred časom smo dobili vabi
lo na otvoritev nove porod
nišnice v Murski Soboti. Ker
nas je gnala radovednost,
kakšna je najnovejša pri
dobitev v naši državi smo
se dogovorile, da se vabilu
odzovemo.
Na pot smo se podale: gospa Suzana Mirt,
glavna med. sestra Porodniško ginekološ
kega oddelka, gospa Metka Kovačič, odgo
vorna babica, gospa Kati Nikolić, DMS na
oddelku in gospa Zlata Rebolj, glavna med.
sestra bolnišnice. Pot do Murske Sobote je
dolga, občasno tudi naporna, vendar nam
je hitro minila, ker smo tako kot vedno neu
morno klepetale in si izmenjavale izkušnje.
Del pogovora smo namenile tudi prislovični
gostoljubnosti Prekmurcev. Obetale smo
si bogato kulinarično in zabavno - kulturno
avanturo.
V nekaj besedah bi vam želela predstaviti
novo porodnišnico v Murski Soboti. Z pri
pravami na gradnjo so pričeli že daljnega
leta 1998. Kot je rekel eden od slavnost
nih govornikov je nosečnost trajala dolgo,
porod pa je bil izjemno težak. Vendar je
ves trud množice ljudi, ki so zaslužni za do
graditev in moderno opremo po
rodnišnice poplačan s tem, da
so mamice, dojenčki in očetje
dobili res lepo in moderno po
rodnišnico. Zagotovo se bodo
tudi vsi zaposleni bolje počutili
v novih prostorih. Dobro počutje
pa vemo, da pripomore k boljše
mu delu.
V novi porodnišnici se nahajajo
porodne sobe v porodnem blo
ku v prvem nadstropju. Imajo šti
ri porodne sobe, v treh sobah se
nahajajo štiri porodne postelje,
v eni sobi pa je možnost alter
nativnega poroda oziroma po
roda v vodi. Najpomembnejša

pridobitev je operacijska soba v
porodnem bloku in prostor za rea
nimacijo novorojenčka. V drugem
nadstropju je porodniški oddelek z
odsekom za novorojenčke. Deset
sob je dvoposteljnih in ena, nad
standardna.
V drugem nadstropju se nahaja 15
postelj za nosečnice s patološko
nosečnostjo. Imajo tudi sobo za
novorojenčke, čeprav naj bi bilo
večina novorojenčkov ves čas ob
mamicah. Prostore v četrtem nad
stropju pa že od leta 2003 zaseda
ginekološki odsek s 31 postelja
mi.
Vsi prostori so opremljeni sodob
no z drobnimi dodatki, kot so bar
vaste zavese, ki pripomorejo k
večji domačnosti.
V pritličju imajo sodobno urejene
prostore za ambulantno dejavnost
vključno z ambulanto za bolezni
dojk.
V porodnišnici Murska Sobota so
v letu 2006 imeli 760 porodov.
Morda bo nova porodnišnica s
svojo lepšo podobo spodbudila
bodoče starše k večji učinkovito
sti pri načrtovanju naslednikov.
Pozno popoldne smo se poslovile
od gostiteljev. Zaželele smo jim uspešno
delo v novih prostorih in zadovoljne »upo

rabnike«. Ob povratku v Novo mesto smo si
bile edine, da smo dan koristno izrabile.
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Utrinki iz sindikalnega izleta v
Mozartovo mesto
Nataša Lakner, Marina Kokalj

12.5.2007 smo se že ob 03.30 uri zjutraj zbrali na avtobusni postaji Novo mesto udeleženci enodnevnega izleta v Mozartovo me
sto – Salzburg, ki ga je organiziral Sindikat zdravstva in socialnega varstva naše bolnišnice. Bilo nas je za dva polna avtobusa. Kljub
zgodnji uri je bilo razpoloženje nas vseh zelo dobro. Slovenijo smo zapustili preko predora Karavanke in se nato peljali po »turski
avtocesti« mimo Salzburga do Berchtesgadna. Tam smo si ogledali rudnik soli Salzbergwerk Berchtersgaden, kjer smo se dričali po
jaških z rudarskim vlakcem. Oblečeni smo bili v posebna rudniška oblačila. Sledila je vožnja z ladjo po podzemnem slanem jezeru.
Po 2 km dolgem jašku nas je rudniški vlakec popeljal na površje. V spomin so nam v rudniku podarili posodico soli.

Pot smo nadaljevali do Obersalzberga, kjer smo presedli v nemške lokalne avtobuse in se
po 6,5 km dolgi panoramski gorski cesti Kehlstein peljali do predora. Po predoru smo se
sprehodili do dvigala, s katerim smo se popeljali do Hitlerjeve »alpske trdnjave – ORLOVO
GNEZDO«. Z razgledne ploščadi (1834 m) je bil čudovit razgled na Salzburg, Bavarske
Alpe in jezera.

V Salzburgu smo se sprehodili do Mozartove rojst
ne hiše, opravili nekaj manjših nakupov, spili tudi
kavico ali dve in se nato odpravili do avtobusa.
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Lidija POVŠIČ

Obisk grških profesorjev pri
izvajanju delovne prakse
Kar nekaj časa smo uživali v tem razgledu
in mimogrede še napolnili svoje želodčke.
Sledil je povratek do avtobusa in nato vož
nja do Salzburga.

Bolnišnica že vrsto let omogoča dijakom in študentom raz
ličnih šol in fakultet opravljati obvezno praktično izobraže
vanje. Tudi letos je dvema dijakinjama iz Višje ekonomske
šole Novo mesto - smer poslovni sekretar in smer računo
vodja, omogočila opravljanje prakse. Imenovana šola je
izbrala našo bolnišnico za predstavitev izvajanja delovne
prakse profesorjem sorodne šole iz Grčije.
V torek 6.3.2007 so grški profesorji v sp
remstvu prevajalke in gospoda Jadranka
Šnidaršiča, kot organizatorja prakse, obi
skali novomeško bolnišnico. Predstavili
smo jim delovanje bolnišnice, njeno vizijo
in poslanstvo, se pohvalili z internim ča
sopisom Vizita ter podrobneje predstavili
delo, ki sta ga v času prakse spoznali dija
kinji Sandra Strle in Jasmina Karlo.
Dijakinja Sandra, ki se izobražuje za po
klic poslovni sekretar, je predstavila semi
narsko nalogo z naslovom »Kadrovanje v
Splošni bolnišnici Novo mesto in analiza
prispelih vlog«, dijakinja Jasmina, ki se
izobražuje za poklic računovodja, pa se
minarsko nalogo z naslovom »Nabava bla
ga«. Grški profesorji so bili nad seminarski
ma nalogama navdušeni in so ju skupaj

s profesorjem Šnidaršičem ocenili kot zelo
dobri. Pohvalili so tudi sam pristop, organi
zacijo in vodenje delovne prakse.
Veseli nas, da ima vodstvo bolnišnice po
sluh za izvajanje delovne prakse in prenos
praktičnega znanja tudi na nemedicinske
poklice in upamo, da bo tako ostalo tudi
naprej.

Na poti domov smo se v Lescah ustavili na
večerji in se nato v sladkih sanjah pripeljali
domov.
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V sončne dni - nekaj trikov za
odlično počutje
Pripravila Danica Jožef

V tem času se ponavadi odločimo za prenovo duha in tele
sa. Seveda se da to doseči v raznih lepotnih in masažnih
centrih, lahko pa si z malo denarja in nekaj truda to razvaja
nje pripravimo doma.
Če smo na tleh oziroma nimamo energije,
si lahko pomagamo s svinčnikom in sicer
tako, da ga valjamo med dlanmi gor in dol,
že po nekaj minutah boste začutile toploto,
kar pomeni, da se stimulirajo točke na dla
ni. Že naše babice so govorile trebuh noter,
prsi ven, s tem boste videti takoj vitkejše in
živahnejše, če bo na ustnicah še privlačen
nasmeh pa po učinek toliko večji. Za glad
ko kožo si privoščimo piling in sicer v sko
delico damo dve žlički soli, ali sladkorja in
primešamo malo olivnega olja, vse skupaj
zmešamo v enakomerno zmes in jo v ena
komernih gibih nanašamo na vlažno kožo
med prhanjem, koža bo postala svetleča
in mehka. Na koncu pa še vtremo hranljivo
kremo v smeri urinega kazalca. To vtiranje
lahko ponavljamo nekaj tednov in če boste
vztrajne, uspeh gladke in napete kože ne bo
izostal. Seveda pa je potrebno kožo tudi vla
žiti od znotraj in sicer je potrebna tekočina,
ki spodbuja in odplakuje strupe iz našega
telesa. Priporočljivo je pitje zeliščnih čajev
ali čisto navadne vode, vsaj do 2,5 l na dan.

Da bi postali živahnejši, pomaga tudi prha
nje s toplo in hladno vodo in sicer začnemo
pri stopalih in nadaljujemo vse do obraza,
kar počnemo okoli dve minuti. Za lepše in
čvrste nohte pomaga oljna kopel v olivnem
olju in sicer od tri do pet žlic olja segretje
da je mlačno, vlijte v širšo posodo in za de
set minut vanjo potopite dlani, nato olje ki
je ostalo na dlaneh vtrite v okolico nohtov
in v kožo. V sončnih popoldnevih vsi vze
mite nekaj minut do pol ure časa in se na
hitro sprehodite po svežem zraku, kar vas
bo vzpodbudilo in izboljšalo razpoloženje.
Če v službi postane nenadoma naporno in
stresno, pomaga preprosta dihalna vaja in
sicer s kazalcem zatisnite desno nosnico in
globoko vdihnite skozi levo, nakar zatisnite
levo nosnico in vdihnite skozi desno nosni
co, to naj bi ponovili vsaj 10 do 15x, potem
se bomo počutili bolje. Da se bomo počutile
lahke kot peresce pa je odvisno tudi od hra
ne. Zato sem pripravila nekaj lahkih jedi, v
glavnem iz pomladanske zelenjave in sadja
(beluši, rabarbara, jagode).

RIŽOTA S ŠPARGLJI
POTREBUJEMO: 1 šopek zelenih špargljev,
30 dag riža za rižote, 1 bela čebula, 2 ko
renčka, 1 žlica masla, 1 žlica olivnega olja, 1
dl suhega vina,3 skodelice čiste zelenjavne
juhe, sol, poper, 2 žlici nastrganega parme
zana;
1. čebulo na drobno sesekljamo, korenček
olupimo in narežemo na kocke, šparglje
očistimo, spodnji del narežemo na kolešč
ke, vršičke pa
pustimo cele
ali jih vzdolž
no prereže
mo.
2. v posodi se
grejemo olje
in stopimo
maslo, doda
mo seseklja
no čebulo in
jo popražimo,
da postekle
n i , d o d a m o
korenje, riž in na koleščke narezane šparg
lje ter še malo pražimo, ko riž postekleni
prilijemo vino, počakamo, da izpari, nato
prilijemo 1 skodelico juhe, zavremo in
pokrito kuhamo približno 15 minut. Med
kuhanjem solimo in popopramo ter posto
poma prilivamo juho, da je rižota vlažna,
ne sme se razkuhati. Nekaj minut pred kon
cem dodamo še vršičke špargljev.
3. kuhano rižoto odstavimo, potresemo s
parmezanom in pustimo stati nekaj minut.
Poleg postrežemo poletno solato.

RABARBARIN
KOMPOT
Rabarbarine liste očistimo in sicer peclje os
trgamo in jih narežemo na palčke. V vrelo
vodo, ki smo jo po želji sladkali, damo palč
ke rabarbare in pustimo da prevre. Kompot
odstavimo in pustimo da se ohladi. Za okus
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lahko damo malo cimeta ali ingverja. Kom
pot pijemo večkrat na dan pred obroki, de
luje odvajalno in zelo osvežujoče.

Smreka (Picea abies)
Smreka je pri nas najbolj razširjen iglavec. Raste v meša
nih gozdovih ali čistih sestojih. Dobro uspeva v višjih pre
delih, bogatih z vlago. Ob ugodnih pogojih lahko zraste
tudi do 50 m visoko. Spomladi nabiramo mlade brste, od
junija do avgusta pa smolo.

RABARBARA Z
JAGODAMI IN
ZDROBOVIMI
ŽLIČNIKI
POTREBUJEMO: 500 ml mleka, 30 g masla,
ščepec soli, 150 g sladkorja, naribana lupi
nica 1/2 nepovoskane limone, 150 g pše
ničnega zdroba, 2 rumenjaka, 1 kg rabar
bare, 500 g jagod, 750 ml jabolčnega soka,
1 vrečka vanilijevega sladkorja in približno
2 žlici jedilnega škroba.
Priprava: mleko, maslo, sol, 50 g sladkorja in
limonino lupinico zavremo. Med mešanjem
v mleko vsujemo zdrob in lonček odstavimo.
Ko se zdrob ohladi, vanj umešamo rumenja
ka. Iz mase zajemamo žličnike, jih polagamo
v slan krop in 8 do 10 minut kuhamo malo
pod vreliščem. Očiščeno rabarbaro (isto kot
za kompot) razrežemo na koščke, prav tako
oprane jagode na polovice in četrtine. V ko
zico damo rabarbaro, jabolčni sok, preostali
sladkor in vanilijev sladkor ter zavremo. Po 3
do 5 minutah primešamo jagode, nato kom
pot zgostimo z škrobom, ki smo ga gladko
umešali z nekaj žlicami vode. Odcejene žlič
nike ponudimo na kompotu in serviramo
lahko še mlačno, kasneje pa prija tudi ohla
jeno.

Iglice in vršički vsebujejo veliko C vitamina. Sveže poparimo z vrelo vodo, pustimo
stati 5 do 10 minut, precedimo in osladimo z medom. Ta čaj pijemo proti kašlju, hkrati
pa čisti kri in odganja spomladansko utrujenost.
Sopara iz smrekovih vej zaradi terpentinovega olja čisti dihala in pomaga pri bron
hialnem katarju, vnetju grla in pljuč.
Kopeli iz smrekovih vej pomagajo zoper protin, poživljajo okorele mišice, povečujejo
telesno odpornost in zmogljivost. Iglice in drobne vejice kuhamo posebej in dodamo
vodni kopeli. Učinkovita je pri kožnih boleznih in izpuščajih.
Košara nabranih smrekovih vej v spalnici lajša težave, ki jih imajo pljučni bolniki.
Sirup iz smrekovih vršičkov za otroke naredimo tako, da jih 5 ur kuhamo v večji ko
ličini vode, precedimo, dodamo sladkor in
ponovno kuhamo, da se zgosti. Hranimo
v hladilniku.
Sirup proti kašlju in izčrpanosti pa naredi
mo tako, da izmenično nalagamo v steklen
kozarec s širokim grlom plasti vršičkov in

plasti sladkorja.Kozarec po
stavimo na sonce za toliko
časa, da se sladkor stopi.
Izredno blagodejni so tudi
sprehodi po gozdovih, v ka
terih raste smreka.
V prihajajočem času dopu
stov pa se bomo sprehajali
tudi tam, kjer rastejo borov
ci in diši po morju…

69

kulturne drobtinice
Toni Gašperič

Petica pa pika
Uspeti pa pika
V televizijski oddaji, ki dreza v slovenske neprijetnosti, nepravilnosti,
bebavosti celo, so se spravili nad lepotice, ki izkoriščajo čare svojega
telesa za medijsko prepoznavnost, da bi si izborile preko nje kruh
brez motike. Se pravi: sprehajanje po modni pisti, hropenje v kateri
od turbo skupin, morda celo kolcanje v kateri od vseh pogostejših
televizijskih oddaj, ki bi bile še najboljše, če ne bi bilo tona. Se pravi:
slika je, tona ni. Kot v skreganih družinah. Odcvetele in zgubane slo
venske javne osebnosti ženske spola so se na omizju zgražale nad
tem, da se dekleta nage slikajo za revije, kažejo popke in gol ledveni
del hrbta na javnih nastopih, da si večajo prsi s silikonom, ravnajo
nosove s skalperji in da se sploh bolj posvečajo svoji zunanjosti kot
notranjosti. Napadene so se branile, da v tem ne vidijo nič slabega,
da je golota, če je lepa, lepa, da najdemo v likovni umetnosti veliko
število ženskih aktov, se pravi na platnih namalanih golih ženskih
teles in do so celo angelčki v cerkvah domala popolnoma goli. Do
dale so še, da jih pri njihovem početju podpirajo starši in da naj pri
vzpenjanju na vrh zadanih si ciljev vsakdo uporabi svoje najboljše
adute, pa magari so to joški, trde ritke, kot iz marmorja izklesana tele
sa ali pa pamet, če jo kdo slučajno premore. In odcvetelim prisotnim
damam so se iz minute v minuto daljšale že tako dolge surle, njihovi
obrazi so kazali še globlje gube, ki jih še tako dobra ekipa dobrega
lepotnega salona ne more skriti, kvečjemu če bi se odločila za likalnik.
Za peglezen, bi rekle stare stare mame. Toda to je tvegana zadeva,
ki lahko privede do najhujših posledic. Primer poznamo iz Francije,
ko je možakar na sodišču izjavil, da je ubil svojo ženo z likalnikom,
pa ne iz sovraštva, zlobe, morilskih nagonov ali iztirjenih genov, pač
pa da je le želel zlikati gube na njenem zbrazdanem obrazu. Sodniki
niso imeli posluha za njegove kozmetične posege in so ga za dolga
leta poslali na hladno…
Pa poglejmo, kaj vse so še pripravljeni narediti ljudje za potico na
mesto kruha. Za lahkotno, bogato in v izobilju potekajoče življenje,
spremljano s kamerami in tropom rumenih novinarjev. Podkupujejo
in se dajo podkupiti. Ponarejajo visokošolske diplome. Za več tednov
se dajo zapreti v hišo, kjer jih ponižuje veliki brat. Šefom lezejo v dan
ke, da od njih ostanejo na svetlobi le podplati. Smejejo se neumnim
šalam. Pritrjujejo nesmislom. Ure in ure poslušajo blebetanja, opazu
jejo spakovanja, ploskajo podnu, ukrivljajo hrbtenico, spreminjajo
resnice v laži in laži v resnice, iz pokončne drže se spustijo v plazilce
in kmalu več niso oni oni. So spužve. Toaletni papir. Prodane duše. V
vesolju izgubljeni izstrelki. Toda prepoznavni. Morda slavni…
Ob vsem tem in še vrsti drugih mizernih pojavov, ki smo jim pri pleza
nju do slave, denarja in bogastva priča vsak dan, so dekleta z začetka
naše zgodbe pravi blagoslov. Preračunljive ali naivne nedolžnice, ki
vidijo blišč ne pa tudi bede. Ki vidijo svetlobo, pozabijo pa na temo. Ki
želijo letati visoko, a nikoli pasti. Mi pa vemo, da nobeno še tako izpo
polnjeno letalo ni ostalo v zraku. Doslej so še vsa pristala na Zemlji.
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Če se še tako trudim, se ne morem spomniti, kako je je bilo resnično
ime, kaj šele, kako se je pisala. Za nas je bila enostavno tovarišica
Pika. Stanovala je blizu cerkve in v šolo je prihajala po stezi pod gra
dom, ne pa po trgih, kar bi bilo celo bliže. Vedno je bila oblečena v
črno in v velikem cekarju je nosila zvezke, pisala, robček in še nekaj
drobnarij, potrebnih za pouk in brisanje nosu, ko je bila prehlajena.
In tega se je zelo bala, zato se je preoblačila za katedrom, ko smo
bili zaposleni s pisanjem črk ali številk. Velika čast te je doletela, če
te je tovarišica Pika izbrala, da si je pomagal po pouku nesti domov
njen cekar. Bila je samska in ženske, ki vedo še to, kar ne ve nihče, so
govorile, da se ni poročila, ker so ji fanta, lepega oficirja, med vojno
ubili Nemci. Morda Italijani. Ne vem, mogoče celo partizani ali belčki.
Zaobljubila se je, da bo ostala zvesta prvi ljubezni do konca življenja
in ni se izneverila sama sebi. Njene ljubezni smo bili morda tudi zato
deležni mi, mulci, v večji meri, kot nam je to pokazal kdor koli, ki je
kdaj prestopil šolski prag. Črko M nas je tovarišica Pika učila pisati
tako, da smo pomakali kazalec v kozarec medu, vtaknili prst v usta
ter od sladkosti momljali: mmmmmm. Tovarišica Pika je bila z nami
v razredu tudi med odmori…
Nikoli nisem bil med najboljšimi učenci, sem si pa vroče želel, da bi
kdaj v zvezku zagledal veliko rdečo petico, ki jo je znala napisati tova
rišica Pika. Njene zaoblene petke, podčrtane z valovito črto, vidim še
danes. Petica ni pa ni hotela v moje zvezke, kar me je žalostilo in mi
jemalo voljo do pisanja ter do obiskovanja pouka. A nekega dne se
je pojavila pod celo stranjo napisanih ijev petica: bila je velika, takšne
verjetno tovarišica Pika ni še nikoli napisala in je do upokojitve ver
jetno ni ponovila. Bil sem tako vesel, da sem vso pot do doma kričal
od veselja:«Petica, dobil sem petico!«
Po mnogih letih sva se o tem pogovarjala z mamo. Povedala mi je,
da je tej moji petici botroval njen obisk v šoli. »Prosila sem tovarišico
Piko, naj ti napiše v zvezek petico, sicer boš popolnoma obupal in se
ti bo šola zamerila za vse življenje.«
Zadnja leta svojega življenja je tovarišica Pika preživela v domu starej
ših krajanov in vsakega mojega obiska se je zelo razveselila. Do konca
je ohranila svežino duha in s posebno nostalgijo hranim njena pisma,
ki mi jih je pisala, ko se je počutila osamljena in od vseh pozabljena.
Spremljala je moje nastope, uspehe in padce, se smejala dovtipom,
ki sem jih stresal po radiu in dala mi je vedeti, da ceni moje delo, da
me ima za prijaznega človeka, ki ga je pomagala tesati in oblikovati
tudi ona. Moja učiteljica Pika.
Nikoli pa nisva omenila podarjene petice, ki je spremenila moj po
gled na šolo, na učitelje, ki so znali biti včasih nepopustljivi, cinični,
neživljenjski in maščevalni za naše lumparije, nevšečnosti in drobne
hudobije. Vendar je vedela, v to sem prepričan, da je storila prav, ko
mi je podarila nekaj, česar si morda po strogih pedagoških pravilih in
normah nisem zaslužil, ko je prisluhnila srcu, ki jo je v visoki starosti
izdalo nekega spomladanskega dne, ko pokukajo iz panjev čebele in
se odbrenčijo po dolgi zimi na prvi let nabirat med: za lajšanje tegob
bolnikom, za sladkanje čajev in življenja, za piškote, za otroke in morda
tudi za kakšno učiteljico, ki bo svoje prvčke učila pisanje črke M.

kulturne drobtinice

Negolog???
Matej Kocjančič

Zgodilo se je! Po vrsti sprememb in degradacij naziva medicinske
sestre in medicinskega tehnika v devetdesetih letih je končno pri
šel dan, ki sem ga osebno čakal vrsto let. Velepomembne osebnosti
zdravstvene nege so izustile, kar jih je težilo. Priznale so, da so nenad
kriljive znanstvenice in raziskovalke, kot take pa si seveda zaslužijo
tudi svoje znanstveno področje.
Mi, tretjerazredni plebejci, ki smo zaradi
svoje nerazgledanosti in izobrazbenene
slepote zašli z edine prave izobraževalne
poti v zdravstveni negi, pa si ne zaslužimo
drugega kot takojšnjo degradacijo v ne
govalce. Pri tem so seveda prostovoljno
pozabile na dokument, katerega so bile
same spisale leta 1996, na podlagi katere
ga so si dodelile ultimativni naziv »nosilka
zdravstvene nege«, dotedanjim medicin
skim sestram so določile tehnični naziv
in vzvišeno same sebe razglasile za edine
pravoverne medicinske sestre. V tem do
kumentu jasno piše, da so kot edina prava
opcija v zdravstveni negi dolžne ugašati

zvonce v bolniških sobah, prinašati noč
ne posode njih potrebnim in nasploh
opravljati vsa dela, ki prav nič ne dišijo po
znanstvenih metodah. Če si nemudoma
odsekam sedem prstov, mi bo gotovo os
tal še kakšen, ko bom štel, koliko je takih,
ki ta dela zares opravljajo.
Kdor je že kdaj prestopil prag bolniškega
oddelka z odprtimi očmi, bo vedel pove
dati, kdo je v Sloveniji nosilec zdravstvene
nege. Z vsem spoštovanjem do diplomira
nih kolegic in njihovega dela, ki je pomem
bno, nenadomestljivo in spoštovanja vred
no, trdim, da so nosilci zdravstvene nege
v Sloveniji zdravstveni tehniki (ZT) in sred

nje medicinske sestre (SMS), kar je vsaj
posredno v zadnjem intervjuju priznal
tudi naš resorni minister, gospod Andrej
B. Dejstvo pa je, da imamo v naši najljubši
deželici veliko kolegic, ki tega enostavno
nočejo priznati. Stanje, v katerem se je zna
šel srednji kader zdravstvenih delavcev v
Sloveniji, je slabo. Sindikat in zbornica
sta se od nas distancirala, kljub temu, da
smo v obeh organizacijah številčno v ve
liki večini. V TV intervjujih se širokoustita
o težki situaciji diplomiranih medicinskih
sester, katerih primanjkuje v tisočih, sred
njemu kadru pa dopovedujeta, da nas je
bistveno preveč in da bomo morali vsak
čas povezati culico s šili in kopiti ter
oditi, ker se praktično zaletavamo
drug v drugega. V resnici pa ob hu
dem kadrovskem pomanjkanju na
račun brezdušnih kapitalistov žrtvu
jemo svoj prosti čas, preživljamo ure
brez svojih družin in noči brez svojih
partnerjev v zameno za mizerno pla
čilo in nespoštljiv odnos celo lastnih
stanovskih organizacij, da lahko na
naš račun vodilni kapitalisti sloven
skih bolnišnic namesto zdravstvene
oskrbe pacientov na prvo mesto po
stavljajo ekonomski interes. Kar se
mene tiče, lahko do konca življenja
gledajo v tla skupaj s tistimi, ki so Hi
pokratu prisegli, da bodo pomagali
pomoči potrebnim, danes pa brezdu
šno postavljajo osebno promocijo in
finančne interese pred težko poško
dovane paciente.
V luči zgoraj opisanih stališč je torej
še kako pomembno, kako nas bodo
poimenovali. Mislim, da je naziv ne
govalec za večino SMS in ZT v Slo
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šport - rekreacija
veniji neprimeren, nesprejemljiv, žaljiv
in celo nesramen. Negovalec je konec
koncev poklic četrte stopnje izobrazbe,
ki ga zdravstvene šole po Sloveniji še ved
no izobražujejo s polno paro. To je poklic,
na katerega so predlagateljice novih nazi
vov namenoma pozabile. Če menijo, da si
bodo z nazivom negolog pomagale do
večjega ugleda v družbi ali do spoštova
nja, se bridko motijo. Pomagale si bodo
kvečjemu do vsesplošnega zasmehovanja
čudne in resnično smešne skovanke, ki jo
zavračajo prav vsi zaposleni v zdravstve
ni negi, s katerimi sem komuniciral na
to temo. V zgodovini slovenskega novo
dobnega besedotvorja je ta skovanka
gotovo primerljiva z besedama tlačenka
in zgoščenka, ki naj bi predstavljali čisto
običajen CD in nista nikoli zares zaživeli.

Naziv medicinska sestra je uveljavljen in
spoštljiv. Pri ljudeh vzbuja občutek varno
sti, prijaznosti in domačnosti. In ljudje ne
bodo slekli železne srajce poimenovanja
zdravstvenega osebja. Sestra bo ostala
sestra, po mojem za vedno, tako kot je
policaj ostal policaj, tudi v časih, ko je mo
ral biti miličnik. Če kdo želi, da se njegov
poklic konča s končnico –log, bo moral po
mojem vpisati še kakšno smer na naši uni
verzi. Strinjam pa se, da je nujno potrebno
spremeniti nekatere nazive, in sicer po na
slednjem ključu: četrta stopnja izobrazbe
naj se kot do sedaj imenuje bolničar – ne
govalec. Peti stopnji se mora nemudoma
vrniti naziv medicinska sestra, moška obli
ka naj se spremeni v zdravstvenik. Šesta in
sedma stopnja naj se ponašata z nazivom
višja oz. diplomirana medicinska sestra oz.

zdravstvenik, osma in deveta stopnja pa
z magistrom oz. doktorjem zdravstvene
nege. Termin »nosilka zdravstvene nege«
naj se nemudoma ukine, ker je neprime
ren in nepošten do vseh vpletenih. Skupi
ni, ki jo je okoli sebe zbrala gospa Brigita
S. S. pa predlagam, da svoj intelektualni
potencial uporabi za razmislek o pravič
nem plačilu delavcev v zdravstveni negi.
Težko namreč čakam dan, ko bom, tako
kot pred kratkim moja avstrijska stanov
ska kolegica, na nacionalni televiziji razka
zoval svoja dva športna avtomobila, kup
ljena z ostankom letne plače, parkirana
pred manjšo vilo, zgrajeno iz istega fonda.
Potem se bom gotovo bistveno manj se
kiral, kako me bodo imenovali. V trenutni
situaciji pa je spoštovanje tisto, česar si ne
dovolim odvzeti.

Kam se odpraviti, da vam bo lepo?

Po poti dveh slapov
Drugi petek v mesecu, kaj drugega je ta dan kot redni mesečni pohod članov Društva upokojen
cev Splošne bolnišnice. Enajst pohodnikov se nas je zbralo na železniški postaji v Kandiji, kjer
smo kupili vozovnice do Višnje Gore. Zakaj pa do tam? V programu pohodov je bil v mesecu
maju pohod po Poti dveh slapov. Za to pot smo izvedeli iz časopisa. Pot, ki so jo skrbno očistili
in označili planinci PD Polž iz Višnje Gore, je dolga dobrih 15 km. Prvi organiziran pohod je bil
septembra, leta 2005. Nas je vodila planinka Fani Vovk iz Novega mesta, ki je to pot tudi sama
prehodila. Z železniške postaje smo krenili pod avtocesto po dolini in ob strugi Višnjice navz
gor in občudovali divjo lepoto narave in kmalu smo prispeli do prvega slapa na Višnjici. Sprva
nas je strm klanec malo presenetil, vendar se je zlagoma zniževal in steza se je vila ob strugi
v prelepem bukovem gozdu navzgor proti Vrhu. Vzpeli smo se do nadmorske višine 740 m.
Nikomur se ni zdelo, da smo se povzpeli tako visoko in levo
smo lahko zrli na Štajersko hribovje. Po kratkem postanku
smo se odpravili naprej do kmečkega turizma kjer smo
dobili potrebno kavico in opravili nekaj daljši postanek.
Od tu do slapa Kosce je dobrih 20 minut hoje po čudoviti
gozdni poti. Tišino zmoti samo ptičje petje. Pot je ponekod
dokaj strma, vendar so napete varovalne vrvi, tako je za
varnost pohodnikov poskrbljeno. Na izhodiščno mesto
smo se vračali po dolini Kosce, poimenovani po koscih,
ki so bili nekdaj tam doma. Tudi vlaka nismo zamudili in
čeprav rahlo utrujeni, smo bili vsi zelo zadovoljni.
Pot, ki smo jo izbrali za majski pohod je krožna, dobro
označena, časovno zahtevna – dobre 4 ure hoje, ču
dovita in vredna truda, da jo prehodite in si ogledate
lepote narave v naši neposredni bližini in verjetno za ta
slapova še niste slišali. Tudi videl jih morda ni še nihče od
vas, ki bo ta prispevek prebral. PODAJTE SE NA TO POT,
NE BOSTE SE IZGUBILI!
Nina in Cirila
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Sodobni Evropejec si danes že težko predstavlja poletje brez izpostavljanja soncu iz kakr
šnihkoli razlogov. Istočasno pa se tudi širša javnost čedalje bolj zaveda nevarnosti sonče
nja, saj je to povezano z različnimi boleznimi kože.
Kakšno je pravilno sončenje

Zaščitne kreme

Predvsem se je treba soncu izogibati
med 11. in 16. uro:
• bivanje v senci,
• pokrivanje kože s svetlimi in ne pre
tankimi oblačili,
• uporaba zaščitnih krem z dovolj vi
sokim faktorjem in filtrom za UVA in
UVB žarke. To velja tudi pri oblačnem
vremenu oz. ko smo v senci dreves ali
sončnika.
Pred 11. in po 16. uri se soncu izpostav
ljajmo zmerno, čas izpostavljanja pa po
večujmo postopno in prilagojeno hitrosti
pigmentacije kože. Osnovno vodilo naj
bo porjavenje brez opeklin (t.j. rdečin, pe
kočega občutka). Vsaj do popolne porjavi
tve (ki je pri različnih ljudeh zelo različne
intenzitete!) priporočamo tudi uporabo
zaščitnih krem. Uporabite tudi sredstva
za zaščito ustnic (razni vazelini ipd.) in
oči (sončna očala, ki imajo filtre za UVA
in UVB žarke). Po sončenju si telo nama
žite z losijonom, lahko pa tudi s kremo
ali mazilom.
Bolniki, ki imajo veliko pigmentnih zna
menj, naj se soncu izogibajo!
Ta navodila veljajo za zdravo in normalno
pigmentirano kožo. V primeru kakršnekoli
kožne bolezni se glede navodil za varno son
čenje posvetujte z vašim dermatologom!

Zaščitne kreme ščitijo kožo ob izpostavlje
nosti soncu. T.i. faktor kreme je orientacij
ska (približna) vrednost, ki pove, kolikokrat
dlje smo lahko izpostavljeni soncu, kot če
bi bili nezaščiteni. Poleg faktorja je treba
paziti tudi na zaščitni spekter posamezne
kreme. Priporočljive so tiste, ki ščitijo tako
pred UVA kot UVB žarki.
Ljudje z boleznimi kože naj se glede pri
poročenih zaščitnih krem posvetujejo z
dermatologom.

Nekatere bolezni, ki so poveza
ne s sončenjem
V tem sestavku želimo opozoriti zlasti na
naslednja bolezenska stanja, ki so poveza
na s sončenjem:
• sončne opekline
• alergijske reakcije na sonce
• maligni melanom
• druge oblike kožnega raka
• sončne pege
• aktinične (solarne) keratoze
• bolezni kože, ki se ob izpostavljenosti
soncu poslabšajo.

Alergijske reakcije na sonce
Alergijske reakcije na sonce se poleg rde

čine kažejo še z izbruhom srbečih izpuš
čajev po koži, ki včasih spominjajo na
opeklino po stiku s koprivo (t.i. koprivke
ali urtike). Lahko se pojavi tudi oteklina
obraza in sklepov, včasih pa tudi težje di
hanje.

Kaj storiti v primeru alergijske
reakcije na sonce?
Če se vam je reakcija zgodila prvič,
čimprej poiščite zdravniško pomoč.
Če ste bili glede tovrstne alergije že
obravnavani pri zdravniku, upoštevajte
njegova navodila. Ne glede na to pa v
hujših primerih (večje število sprememb
kot ponavadi, otekanje, močno srbenje,
težje dihanje) takoj poiščite zdravniško
pomoč.

Sončne opekline
So najbrž vsem zelo dobro znane opekli
ne, ki nastanejo po daljšem sončenju na
malo pigmentirani koži. Lahko so različ
nih stopenj, od blage rdečice do hudih
opeklin z mehurji in prizadetostjo celega
telesa. Hude oblike so lahko tudi smrtno
nevarne. Treba se je zavedati, da nastane
jo sončne opekline z zamikom, tako da
se stanje po prenehanju izpostavljenosti
soncu še kar nekaj časa slabša!
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Kaj storiti pri sončni opeklini?
Opekline, ki se kažejo le z blažjo rdečico
in blagim pekočim občutkom, pokrijemo
z mrzlim obkladkom, kožo pa lahko na
mažemo z indiferentnim mazilom (mazi
lo, ki ne vsebuje zdravilnih učinkovin). V
poštev pridejo tudi kozmetična sredstva
po sončenju. Ko opazimo opeklino, se
je treba umakniti v senco. Če to ni mo
goče, je treba kožo prekriti s svetlimi in ne
pretankimi oblačili. Pri tem je treba paziti,
da prekrijemo tudi predele, ki jih sicer ne
pokrivamo (npr. vrat, dekolte, obraz ipd.)
V senci ali z dobro zaščito je treba vztraja
ti, dokler opeklina ne izgine oz. pride do
pigmentacije prizadetega predela.
Hujše opekline (zlasti močna rdečica, ob
sežnejše luščenje, napredovanje rdečine,
pojav mehurjev, splošno slabo počutje) je
treba pokriti s hladnim obkladkom in se
odpraviti k zdravniku.

Maligni melanom
Maligni melanom je najnevarnejši rak ko
že, ki hitro prizadane tudi druge organe.
Nepravočasno odkrit maligni melanom je
lahko smrtno nevaren. Prizadane različne
starostne skupine, najpogosteje pa ljudi
srednjih let (med 30. in 60. letom staro
sti). Pojavi se lahko praktično kjerkoli na
koži.
Izpostavljenost soncu zlasti v otroških in
mladostniških letih je najpomembnejši de
javnik tveganja za nastanek te vrste raka.
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Odkrivanje malignega melanoma ni vselej
enostavno, saj je lahko zlasti v zgodnejši fazi
podoben navadnemu pigmentnemu zna
menju ali kakšni drugi kožni spremembi.
Če opazite nenavadno pigmentno zname
nje, zlasti če se to kakorkoli spreminja (zla
sti barvo, obliko ali velikost), poškoduje ali
zakrvavi, ga čimprej pokažite izbranemu
zdravniku ali dermatologu.

Druge oblike kožnega raka
Poleg malignega melanoma poznamo tudi
druge oblike kožnega raka, ki praviloma
prizadanejo starejše ljudi (po 50. letu sta
rosti) in se ne širijo tako hitro na druge or
gane. Najpogosteje se pojavi na koži, ki je
izpostavljena soncu. Prav dolgoletna izpo
stavljenost soncu je tudi najpomembnejši
dejavnik tveganja za nastanek.
Prepoznavanje nemelanomskih oblik kož
nega raka je za nestrokovnjaka zelo zahtev
no, saj so številne druge kožne spremembe
zelo podobne. Še najpogosteje pridejo bol
niki k dermatologu, ko opazijo spremembo
na soncu izpostavljeni koži, ki se ne pozdra
vi, počasi širi in lušči ter občasno zakrvavi.
Takšno spremembo je treba pokazati izbra
nemu zdravniku ali dermatologu.

Sončne pege
Sončne pege so pogosta sprememba na
koži, ki je izpostavljena soncu. Pojavljati se
začnejo že v zgodnji mladosti, pogostejše
pa so pri ljudeh s svetlejšo kožo in še zlasti

pri rdečelascih. Večinoma so rjavkaste, v
nivoju kože, včasih nekoliko nad njim.
Praviloma sicer niso nevarne, kljub temu
pa je nenavadnejše priporočljivo pokazati
izbranemu zdravniku ali dermatologu.

Aktinične (solarne) keratoze
So sivkasto rjavkaste spremembe nad ni
vojem kože nepravilnih oblik. Pojavljajo
se na mestih, kjer je koža soncu kronično
izpostavljena. Pojavljati se začnejo po 40.
letu starosti. Z leti se množijo. V splošnem
niso nevarne, kljub temu pa je večje ali
nenavadnejše priporočljivo pokazati
zdravniku

Bolezni kože, ki se ob izpostav
ljenosti soncu poslabšajo
Nekatere kronične bolezni kože se ob iz
postavljenosti soncu poslabšajo, o čemer
vas je vaš dermatolog verjetno že poučil.
Tukaj bi zlasti opozorili, da izpostavlje
nost pogosto poslabša nekatere pogo
ste bolezni, ki se kažejo z rdečico obraza
(npr. rosacea, perioralni dermatitis ipd.),
čeprav poznamo tudi takšne, pri katerih
blago sončenje deluje celo blagodejno
(npr. seboroični dermatitis, luskavica).
O vplivu sonca na vašo kožno bolezen
se zato posvetujte s svojim dermatolo
gom!
VIR:

www.dermadent.si

nagradna križanka

NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ PREJŠNJE
ŠTEVILKE VIZITE:
1. nagrada: Martin KASTELIC, Brusnice
2. nagrada: Meta KOVAČIČ, Šentjernej
3. nagrada: Marija REBA, Novo mesto
Pravilni odgovor se glasi: ALERGIJA

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: dežnik

Pravilno izpolnjene kupone križanke poš
ljite na naslov uredništva!
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska ce
sta 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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