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uvodniki - vmesniki
predvidevajo zakon in kolektivne
pogodbe.

Mira Retelj, direktorica

Dolgo vroče poletje smo
zaključili z uveljavitvijo
novega plačnega sistema
v javnem sektorju, ki se je
gradil od leta 2002.

Foto: Marko Hrovat

Vlada republike Slovenije in vsi re
prezentativni sindikati so v mesecu
juniju podpisali kolektivne pogod
be za javni sektor in anekse k ob
stoječim kolektivnim pogodbam.
Sprejete so bile tudi spremembe
Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju in številne uredbe. Zamu
de pri sprejemanju zakonodaje so
nas potisnile v nenormalno kratek
rok za prevedbo starega plačnega
sistema v novega. Plače morajo na
mreč biti po novem izplačane 10.
septembra 2008 za mesec avgust
in s poračunom osnovne plače od
meseca maja 2008.
Nov plačni sistem določa vsa de
lovna mesta za celotni javni sektor
ter drugače kot do sedaj določa os
novne plače in dodatke. Potrebno
je bilo sprejeti tudi novo sistemi
zacijo delovnih mest, ki pa lahko
zajema le delovna mesta, ki jih

Pri uvajanju novega sistema smo
naleteli na res veliko odprtih in ne
razjasnjenih vprašanj. Le ta so zah
tevala stalno delo komisije, ki so jo
sestavljali predstavniki Ministrstva
za zdravje, Ministrstva za javno
upravo in Združenja zdravstvenih
zavodov. Komisija je morala odgo
voriti na več kot 1000 zastavljenih
vprašanj. Prve prevedbe plač so po
kazale, da bo za uveljavitev novega
plačnega sistema v bolnišnicah po
trebno 30 % povečanje mase sred
stev za plače, kar je bistveno več
kot je načrtovala Vlada. Sledilo je
več sestankov direktorjev bolnišnic
z Ministrstvom za zdravje in končna
zahteva Ministrstva za zdravje in Mi
nistrstva za javno upravo je bila, da
se plače v javnih zavodih ne smejo
v povprečju do leta 2010 povečati
za več kot 27 %.
Zaposlene v bolnišnici smo tako raz
poredili na delovna mesta po novi
sistemizaciji, jim izračunali plače
po novem in jim 10.8.2008 ponudi
li v podpis anekse k pogodbam o
zaposlitvi. Zelo zahtevno in obsež
no delo smo opravili z veliko anga
žiranostjo zaposlenih v kadrovski,
pravni in računovodski službi, me
todološko podporo, z raznimi mode
li, simulacijami in izračuni pa nam
je pripravilo Ministrstvo za javno
upravo, da bi prehod na nov plačni
sistem izvedli čimbolj učinkovito in
na dovolj urejen način.
Nov plačni sitem naj bi odpravil ne
sorazmerja med plačami zaposlenih
v javnem sektorju in prinesel po
stopno povečanje plač v zdravstvu.
Ali nam je to res uspelo? Ali bodo
pričakovanja zaposlenih izpolnje
na? Prvi odzivi niso nič kaj pozitivni.
Odgovore na ta vprašanja pa bomo
zbrali po prvem izplačilu plač po no
vem, to je po 10. septembru 2008.

UREDNIŠKI ODBOR VIZITE:
Glavna urednica: Janda ŠPILER, odgovorna urednica: Biserka SIMČIČ in člani uredniškega odbora: Zdenka SENIČAR, Anica KOLAR, Ana
RIBIČ, Mira RETELJ, Karmen JANEŽIČ, Zlata REBOLJ in zunanja sodelavka Tadeja KONEČNIK.
Oblikovanje: ARTELJE, Grafična priprava in filmi: ŠPES, grafični studio, Novo mesto, tisk: TISKARSTVO ŠEPIC, naklada:1400 izvodov
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OBISK MINISTRICE
ZA ZDRAVJE
V SPLOŠNI
BOLNIŠNICI
NOVO MESTO
Ministrica za zdravje, gospa Zofija Mazej
Kukovič je 18.7.2008 obiskala Splošno
bolnišnico Novo mesto. Namen njenega
obiska je bil opraviti razgovor z vods
tvom bolnišnice in predstojniki oddelkov
ter ogled bolnišnice z otvoritvijo novega
CT aparata. Na srečanju so bili prisotni
tudi predsednica Sveta zavoda, ga. dr.
Vida Čadonič Špelič in župan Mestne
občine Novo mesto, g. Alojz Muhič.

Počitniški dnevi na
otroškem oddelku
stran
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Kolesarjenje

Ministrica si je z zanimanjem ogledala kompletno stavbo in
ternega oddelka, pljučnega oddelka, kirurškega oddelka in no
vega operacijskega bloka, z večkrat medijsko izpostavljenimi
operacijskimi mizami. Po ogledu je bila navdušena, za OP blok
pa je dejala, da je pravi Huston.
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Direktorica Mira Retelj in strokovni direktor Josip Smodej sta
ministrici predstavila poslovanje bolnišnice v prvih šestih
mesecih letošnjega leta, ji predstavila rezultate na področju
skrajševanja čakalnih dob, kakovosti, spremljanja bolnišničnih
okužb in zadovoljstva uporabnikov ter program investicij za
obdobje 2008 – 2012. Med večjimi je projekt preselitve in
ternega oddelka in urgence ter nakup aparata za magnetno
resonanco.
Ministrica je v svojem nagovoru predstavila svoj pogled na
razvoj zdravstva, na kratko predstavila Resolucijo o nacio
nalnem planu zdravstvenega varstva in potrdila odločenost
ministrstva, da se bodo investicije v nove objekte v bodoče
hitreje zaključevale, med katere spada tudi naša investicija za
nov interni oddelek in urgenco. Povedala je tudi, da Ministrs
tvo za zdravje podpira širjenje mreže magnetne resonance po
regijskih bolnišnicah, zato bo na predlog Splošne bolnišnice
Novo mesto sofinanciralo nakup MR-ja v višini 500.000 €.
Ob tej priložnosti je ga. Zofija Mazej Kukovič predala v upora
bo novi 64 rezinski CT aparat znamke TOSHIBA in klasični
rentgenski aparat – Philips Optimus. Sredstva za prenovo
prostorov in nakup obeh aparatur je Splošna bolnišnica Novo
mesto v celoti zagotovila sama.
Prim. Branka Stracenski novo pridobitev opiše:
Najnovejši 64 rezinski CT aparat znamke TOSHIBA, nam v
primerjavi z prejšnjim spiralnim CT-jem, ki smo ga v naši bol
nišnici uporabljali skoraj 12 let, omogoča hitrejšo izvedbo
preiskav, prikazane slike so veliko bolj natančne in jih je mo
goče naknadno obdelovati oz. možen je 3D prikaz preisko
vanega območja.
Aparat nam omogoča tudi uvedbo novih preiskav kot so CT
angiografije, ki so v primerjavi s klasično angiografijo ožilja
bolniku prijaznejše in ne zahtevajo sprejema bolnika v bolni
šnico. Z aparatom je mogoča hitra radiološka obdelava poli
travmatiziranih pacientov, kjer lahko v parih minutah »poslika
mo« celega pacienta. Aparat nam omogoča tudi CT preiskave
srca in srčnega ožilja, ter nekatere druge specialne preiskave
(virtualna endoskopija, perfuzija možganov …)
Dnevno na aparatu opravimo okoli 20 različnih preiskav.
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KLASIČNI RENTGENSKI APARAT –
PHILIPS OPTIMUS
Klasični rentgenski aparat znamke PHILIPS uporabljamo večinoma za slikanje poškodo
vanih pacientov. Prednost tega najmodernejšega aparata je v temu, da je skonstruiran
tako, da nam omogoča radiološko obdelavo bolnika brez premikanja in obračanja
bolnika, kar je pri poškodovanih bolnikih zelo pomembno. V primerjavi s prejšnjim
aparatom, ki je bil v uporabi 18 let in je bil praktično popolnoma iztrošen, je aparat
veliko bolj zanesljiv v samem delovanju in tudi s stališča varstva pred sevanji.
Dnevno na aparatu poslikamo 6070 bolnikov, kar pomeni nekje 0050 rentgen
skih slik.
Hkrati na radiološkem oddelku uvajamo tudi digitalno radiologijo. Prednost lete je
v boljši kvaliteti slike, slike shranjujemo na CDje, ki so bistveno cenejši od klasičnih
rentgenskih filmov, prav tako pa je možno s pomočjo računalniških programov slike
naknadno obdelovati.

Biserka Simčič

VSEM DELAVCEM BOLNIŠNICE!
Jesen je čas, ko se polni delovnega elana pripravljamo na delovne naloge in hitro pozabimo
na prijetne poletne mesece. Ker vemo, da so športna in družabna srečanja tista, ki dvigajo
naše zadovoljstvo in krepijo medsebojne odnose

vas vabimo na KOSTANJEV PIKNIK
v petek, 10. oktobra 2007, v Šmarješke Toplice, ob 15.30 uri.
Vsi, ki se želite piknika udeležiti, se pisno prijavite do
ponedeljka, 6. oktobra v tajništvu bolnišnice, ga. Bredi Fifolt
ali v splošno službo, ga. Biserki Simčič.
(breda.fifolt@sbnm.si in biserka.simcic@sbnm.si)
Za prigrizek, kostanj in družabno srečanje bo poskrbljeno,
s seboj pa prinesite športni navdih in dobro voljo.
V pričakovanju, da se boste srečanja udeležili v čim večjem številu,
vas pozdravljamo.

Mira Retelj, direktorica l.r.
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POROČILO
o poslovanju v obdobju
januar - junij 2008
Cvetka Barbo

I. UVOD
Poslovanje Splošne bolnišnice Novo mesto v obdobju januar – junij 008 je bilo v skladu
s sprejetim finančnim načrtom za leto 008. Osnova za finančni načrt je bila veljavna po
godba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 007. Plan prihodkov in
odhodkov je bil narejen na osnovi finančnega načrta ZZZS za izračun cen zdravstvenih
storitev od 1.1.008 dalje in pričakovanih gibanj v letu 008.
Ravno tako so bili narejeni poslovni in finančni načrti tudi po posameznih oddelkih (budže
ti), kjer prav tako spremljamo realizacijo prihodkov in odhodkov trimesečno..
V obdobju januar – junij smo s strani ZZZS prejemali akontacije v višini finančnega na
črta, ki je upošteval tudi z arbitražo dogovorjena dodatna sredstva za izenačevanje cen
v akutni bolnišnični obravnavi.

II. DELOVNI PROGRAM
Splošna bolnišnica Novo mesto je v ob
dobju januar –junij 008 realizirala delov
ni program v akutni bolnišnični obravnavi
za 6,33 % nad planirano višino. V specia
listično ambulantni dejavnosti je realiza
cija števila točk pod planom za , %,
v številu obiskov pa je plan dosežen v
višini 99,53 %. V dializni dejavnosti je rea
lizacija delovnega programa 3,30 % nad
planirano.
Tabela 1.
V akutni bolnišnični obravnavi je bilo
zdravljenih 11.01 bolnikov, (kar pomeni

11.05 SPP primerov) realizirano je bilo
55.536 bolnišnično oskrbnih dni. Dnevno
je bilo v povprečju zasedenih 305 postelj,
kar pomeni 89,% zasedenost vseh plani
ranih posteljnih kapacitet za akutno bol
nišnico. Povprečna ležalna doba je bila
,87 dneva.
V neakutni bolnišnici smo v tem obdobju
zdravili  bolnikov ter realizirali 3.777
bolniških oskrbnih dni. V povprečju je bilo
na dan zasedeno 1 postelj, kar predstav
lja 76,86% zasedenost posteljnih kapaci
tet za neakutno bolnišnično obravnavo.

V specialistično ambulantni dejavnosti je
bilo opravljeno 1.05.99 točk in realizira
no 88.863 obiskov.

Tabela 1: Realizacija delovnega programa v obdobju 1-6/2008
DEJAVNOST

OBRAČUNSKA
ENOTA

HOSPITALNA

real. 16/07

plan 16 / 08

real. 16/ 08

LETNO POROČILO

IND re08/pl

IND re08/07

št. SPP primerov

10.693

10.396

11.05

106,33

103,38

št.doječih
mater,spremstvo

1.07

96

1.137

1,79

105,87

št. BOD neakutna
obravnava

3.80

.175

3.777

90,7

99,9

SPEC.AMBULANTNA

št.obiskov

93.760

89.8

88.863

99,53

9,78

DEJAVNOST

število točk

1.07.68

1.101.709

1.05.99

95,76

98,35

GINEKOLOŠKI

število obiskov

7.169

1.60

6.895

5,6

96,18

DISPANZER

število količnikov

17.85

9.333

17.1

59,36

97,57

HEMODIALIZE

število dializ

8.17

8.3

8.597

103,30

10,6

DEJAVNOST
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Tabela 2: Realizacija delovnega programa v obdobju 1-6/2008 do ZZZS
DEJAVNOST

OBRAČUNSKA ENOTA

real. 16/07

plan 16 / 08

real. 16/ 08

IND re08/pl

IND re08/07

HOSPITALNA

št. SPP primerov

10.60

10.308

10.99

106,6

103,66

DEJAVNOST

št. BOD doječe
matere,spremstvo

58

6

689

19,13

117,98

št. BOD neakutna obravnava

3.800

.170

3.777

90,58

99,39

SPEC.AMBULANTNA

št.obiskov

93.086

88.518

88.50

99,70

9,80

DEJAVNOST

število točk

1.06.55

1.09.80

1.07.950

95,9

98,

GINEKOLOŠKI

število obiskov

7.163

1.606

6.89

5,69

96,

DISPANZER

število količnikov

17.83

9.316

17.05

59,37

97,61

HEMODIALIZE

število dializ

8.08

8.3

8.595

103,8

10,71

Do ZZZS je bilo v akutni bolnišnični
obravnavi realizirano 10.99 SPP primerov,
oziroma 68 SPP primerov več od planira
nega števila, kar predstavlja 106,6% rea
lizacijo delovnega programa. Povprečna
SPP utež je 1,8 in je za 0,05 utežne točke
višja od povprečne uteži v letu 007 in za
0,035 utežne točke od planirane uteži.

III. FINANČNO
POSLOVANJE
Skupaj je bilo v obdobju januar – junij
008 realizirano 1.850.391 € prihodkov
ter .07.689 € odhodkov. Prvo polletje
smo tako zaključili z presežkom odhodkov
nad prihodki v višini 197.98 €.

Realizacija števila uteži je bila v tem obdobju
za 9% nad planom, kar pomeni, da je bilo rea
lizirano za 1.167,7 uteži več od planiranih.

V prihodkih je upoštevan realiziran pri
hodek od ZZZS po finančnem načrtu od
1.1.008 dalje. Prihodek ni bil realiziran
v pogodbeni višini, ker je bil nižji zaradi
nedoseganja planiranega programa v
specialistično ambulantni dejavnosti za
97 tisoč €.

Tabela 3.
V specialistično ambulantni dejavnosti je
bilo realizirano skupno 95,70 % delovnega
programa v točkah ter 99,70 % planirane
ga programa v obiskih.
Pregled čakalnih dob je v Prilogi 1.

Tabela 4.

V obdobju januar –junij je bilo opravljenih
6.663 dializ tipa I, II in III, kar pomeni 75 dia
liz manj od plana oziroma 98,88 % realizaci
jo planiranega programa ter 1.96 dializ po
metodi CAPD (tip IV in V) oziroma 38 več
od plana, kar predstavlja 11,56 % realizaci
jo delovnega programa za to obdobje.

Tabela 5.

Prihodki: Prihodki so se v primerjavi z ena

kim obdobjem preteklega leta povečali za
1,0% in so višji od planiranih za 1,19%.

ODD

PLAN
16 2008

REAL.
16 2008

IND

Razlika
realpl

Plan povp.
uteži

Povp. SPP
utež 2007

Povp. Utež
2008

KRG

.03

.35

108

3

1,38

1,37

1,1

INT

1.16

1.3

100

7

1,90

1,8

1,9

GIN

1.530

1.613

105

83

0,80

0,80

0,8

PLJ

3

65

108

33

,00

,0

,05

OTR

576

813

11

37

0,80

0,66

0,71

DER

78

9

118

1

1,03

1,0

0,97

INF

76

5

9



1,75

1,70

1,80

ORL

55

615

111

63

0,80

0,8

0,90

OKU

9

98

99

1

0,60

0,60

0,60

NEV

7

35

9

39

1,16

1,17

1,5

Skupaj

10.308

10.99

107

68

1,5

1,3

1,8

Število uteži

1.917

1.08

109

1.167

LETNO POROČILO

2007

Tabela 3:
Pregled realizacije
SPP primerov in
SPP uteži v letu
2008 do ZZZS
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Tabela 4: Izkaz uspeha v obdobju januar – junij 2008 - zneski
INDEKS

INDEKS

ELEMENTI BILANCE USPEHA

REAL.2007 v €

PLAN 2008 v €

REAL 2008 v €

re08/pl08

re08/re07

I.

PRIHODKI SKUPAJ

19.159.827

21.594.091

21.850.391

101,19

114,04

A)

PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI

19.077.80

1.390.88

1.75.768

101,69

11,0

1.

PRIH. IZ JAVNE SLUŽBE

18.37.897

0.710.86

0.961.78

101,1

11,5

a )

Prihodki iz programa ZZZS

18.66.58

0.65.770

0.87.030

101,19

11,7

b

Drugi prihodki iz JS

81.639

85.09

89.753

105,8

109,9

.

PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU

79.383

679.967

790.98

116,33

108,5

B)

PRIHODKI OD FINANCIRANJA

6.566

6.9

11.169

179,3

170,11

C)

IZREDNI PRIHODKI

7.887

1.961

.790

35,8

93,53

D)

PREVREDNOST.POSLOVNI PRIHODKI

8.09

7.07

1.66

57,81

18,30

II.

ODHODKI SKUPAJ

20.513.406

21.594.093

22.047.689

102,10

107,48

A)

STROŠKI DELA

11.308.801

1.06.18

1.015.096

98,3

106,5

1.

OBRAČUNANE PLAČE

8.379.386

9.19.161

9.01.095

98,1

107,66

.

DAJATVE NA PLAČE

1.713.09

1.663.5

1.60.01

98,61

95,76

3.

DRUGI STROŠKI DELA

1.16.33

1.38.576

1.353.601

100,37

111,9

B)

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

7.95.15

8.089.536

8.77.581

10,80

106,58

1.

STROŠKI MATERIALA

5.789.03

6.03.76

6.538.356

108,55

11,9

a)

Stroški zdravstvenega materiala

.550.831

.7.653

5.0.501

106,3

110,80

b)

Ostali stroški materiala

1.38.371

1.80.63

1.95.855

116,81

10,79

.

STROŠKI STORITEV

.16.93

.066.60

1.939.5

93,85

89,57

C)

AMORTIZACIJA

1.107.85

1.119.033

1.33.350

10,05

11,6

D)

DRUGI STROŠKI

33.59

1.30

5.056

16,6

155,6

E)

ODHODKI FINANCIRANJA

56.709

80.599

67.809

8,13

119,57

F)

IZREDNI ODHODKI

.166

1.00

80.053

G)

PREVREDNOT.POSLOVNI ODHODKI

50.

5.510

11.7

5,80

3,38

1.353.579

0

197.298

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Najbolj so porasli prihodki iz programa
ZZZS in sicer za 1,7% v primerjavi s pre
teklim letom oziroma za 1,19% v primer
javi s planiranimi. Razlog za to povišanje
je v tem, da smo konec leta 007 prejeli
dodatna sredstva za izenačevanje cen akut
ne bolnišnične obravnave. To povišanje pa
se odraža tudi v cenah SPP v prvem pollet
ju leta 008.

opravljene storitve do drugih plačnikov in
sicer za cca 39 tisoč €, zaradi reorganizacije
transfuziološke dejavnosti v Sloveniji.
V strukturi so se v obravnavanem obdobju
povečali prihodki iz programa ZZZS, znižali
pa prihodki tržne dejavnosti.

Odhodki: Odhodki so v primerjavi z ena

kim obdobjem preteklega leta porasli za
,10 %, v primerjavi s planom pa za 7,8 %.
V strukturi stroškov predstavljajo največ, to
je 5,50 % stroški dela, stroški porabljene
ga materiala 9,66 %, stroški storitev 8,80%
ter stroški amortizacije 6,09 %.

LETNO POROČILO

Prihodki na trgu so porasli v primerjavi
z enakim obdobjem preteklega leta za
8,5% Med temi prihodki so najbolj pora
sli prihodki od gostinske dejavnosti in sicer
za 30,01% glede na enako obdobje prete
klega leta. Povišanje prihodov gre delno
na račun povišanje cene (povprečno po
višanje cen v januarju 008 za 11%), delno
pa na račun povečanega števila pripravlje
nih obrokov. Znižali so se tudi prihodki za
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2007

Stroški dela, ki v strukturi odhodkov
znašajo 5,50 %, so v primerjavi z enakim
obdobjem leta 007 porasli za 6,5 %. V
primerjavi s planom so nižji za 1,57 %.

Tabela 5: Izkaz uspeha v obdobju januar – junij 2008 – struktura
INDEKS

INDEKS

re08/pl07

re08/re07

100,00

100,00

99,55

100,50

99,98

95,93

100,0

100,18

95,5

95,5

100,01

100,0

0,39

0,1

10,

96,0

3,81

3,15

3,6

11,96

95,09

0,03

0,03

0,05

177,

19,16

IZREDNI PRIHODKI

0,5

0,58

0,0

35,

8,0

PREVREDNOST.POSLOVNI PRIHODKI

0,15

0,33

0,19

57,13

130,0

II.

ODHODKI SKUPAJ

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

A)

STROŠKI DELA

55,13

56,53

5,50

96,1

98,85

1.

OBRAČUNANE PLAČE

0,85

,58

0,9

96,10

100,17

.

DAJATVE NA PLAČE

8,35

7,70

7,

96,59

89,09

3.

DRUGI STROŠKI DELA

5,93

6,5

6,1

98,31

103,5

B)

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

38,78

37,6

38,5

10,6

99,16

1.

STROŠKI MATERIALA

8,

7,89

9,66

106,3

105,08

a)

Stroški zdravstvenega materiala

,18

1,96

,87

10,13

103,09

b)

Ostali stroški materiala

6,0

5,93

6,78

11,0

11,39

.

STROŠKI STORITEV

10,55

9,57

8,80

91,9

83,3

C)

AMORTIZACIJA

5,0

5,18

6,09

117,58

11,8

D)

DRUGI STROŠKI

0,16

0,19

0,

13,66

1,5

E)

ODHODKI FINANCIRANJA

0,8

0,37

0,31

8,0

111,5

F)

IZREDNI ODHODKI

0,01

0,06

0,36

653,17

3.38,71

G)

PREVREDNOT.POSLOVNI ODHODKI

0,

0,1

0,05

5,7

1,75

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

0,00

0,00

0,00

ELEMENTI BILANCE USPEHA

REAL.2007
%

PLAN 2008
%

REAL 2008
%

I.

PRIHODKI SKUPAJ

100,00

100,00

100,00

A)

PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI

99,57

99,06

1.

PRIH. IZ JAVNE SLUŽBE

95,76

95,91

a )

Prihodki iz programa ZZZS

95,3

b

Drugi prihodki iz JS

0,3

.

PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU

B)

PRIHODKI OD FINANCIRANJA

C)
D)

Stroški materiala
Stroški materiala, ki v strukturi odhodkov
predstavljajo 9,66 %, so v primerjavi s pre
teklim letom porasli za 12,95 %, v primer
javi s planom pa za 8,56 %.
Tabela 6.

LETNO POROČILO

Stroški zdravil in ostalega medicinsko
potrošnega materiala v strukturi celotnih
stroškov znašajo ,87 %. Glede na leto
007 so porasli za 10,80 %, v primerjavi
s planom pa za 6,3 %. V tem znesku je
tudi povišanje stroškov za kri v višini 190
tisoč €.

2007

Največji porast je pri porabi nadomestnih
delov in sicer je bila potrebna nepredvide
na zamenjava RTG cevi (9,5 tisoč €), ter
UZ sonde (1,9 tisoč €). Poleg tega je večja
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Tabela 6: Stroški porabe materiala

BESEDILO

real 2007

FN 2008

real 2008

IND
re08/FN

IND
re08/07

LEKARNIŠKI MATERIAL

.550.831

.7.653

5.0.501

106,3

110,80

ŽIVILA

69.93

91.50

9.850

101,17

109,3

PORABA PISARNIŠKEGA MATERIALA

53.118

60.071

56.11

93,

105,65

PORABA PRALNIH IN ČISTILNIH SRED.

30.08

1.73

3.59

105,30

1,7

PORABA VODE

75.95

7.955

71.15

9,93

9,50

POR.MAT.ZA VZDRŽ.IN NADOM.DELOV

.53

9.557

375.83

150,38

15,91

ODPIS DROBNEGA INVENTARJA

105.063

106.10

9.3

87,10

87,98

PORABA ELEKTRIČNE ENER.

161.53

165.198

193.510

117,1

119,79

PORABA KURIVA

8.90

59.988

307.161

118,1

13,1

STROKOVNA LITERATURA

5.18

3.01

6.88

195,19

119,75

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA

5.789.203

6.023.276

6.538.958

108,56

112,95

Tabela 7: Stroški storitev
BESEDILO

real 2007

FN 2008

real 2008

IND
re08/FN

IND
re08/07

POŠTNE IN TELEFONSKE STORITVE

6.376

63.73

66.303

10,05

106,30

STOR. ZA PREVOZ BOLNIKOV, KRVI

8.585

3.33

5.033

77,18

87,57

STOR. ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE

50.881

8.886

8.796

100,68

113,5

STOR.ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEV.

158.00

115.909

73,17

POVRAČILA V ZVEZI Z IZOB.

3.13

19.11

60.09

13,09

107,11

LABORAT.IN ZDRAVSTVENE STORITVE

658.60

90.8

8.77

93,1

17,95

SEROLOŠKO TEST. KRVODAJALCEV

103.78

1.000

0,00

0,00

PROIZVODNE IN NEPROIZ.STORITVE

68.938

5.671

198.01

77,90

8,97

STORITVE ZA VARSTVO OKOLJA

37.63

3.79

8.8

139,5

18,7

STORITVE RAČUNALNIŠTVA

58.338

61.68

57.00

9,9

97,7

OSTALI STROŠKI STORITEV. POR.MATERIALA

36.663

6.656

0.159

6,11

109,5

STROŠKI STORITEV

2.164.923

2.066.260

1.939.225

93,85

89,57

poraba pralnih sredstev (prenova in zaprt
je pralnice v letu 007). Visoki indeksi pa
so tudi pri porabi energentov. Podrobnejša
obrazložitev porabe reagentov je v Priloga
1 tega poročila.

Stroški storitev
Stroški storitev v strukturi odhodkov pred
stavljajo 8,80 % in so se v primerjavi z le
tom 007 znižali za 8,08 %.

zvodnimi storitvami pa so bile v letu 007 še
storitve čiščenja (335 tisoč €) ter v času preno
ve pralnice storitve pranja (130 tisoč €).

008 v skladu z Navodilom o načinu in stop
njah odpisa opredmetenih in neopredme
tenih osnovnih sredstev.

Plače

Odhodki ﬁnanciranja in izredni
odhodki

V obravnavanem obdobju so bile obračuna
ne in izplačane plače v višini 9.01.095 €
in so porasle glede na enako obdobje pre
teklega leta za 7,66 %, od planiranih pa so
nižje za 1,88 %. Povečanje pri izplačilu plač
v primerjavi s preteklim letom gre na račun
prenosa delavcev zunanjega izvajalca za
storitve čiščenja od 1.7.007 dalje v bol
nišnico. Povprečno izplačana bruto plača
na delavca pa je znašala 1.93 €.

LETNO POROČILO

Tabela 7.
V okviru investicijskega vzdrževanja so bila
med večjimi deli v tem obdobju obnova stre
he na stavbi kuhinje (31,5 tisoč €), sanacija
strehe nad dializo (1,7 €) ter obnova dvigala
v stavbi ginekologije (50 tisoč €). Med neproi

10

V obdobju januar – junij so se močno po
večali tudi stroški financiranja in izredni
odhodki.V tem obdobju je postala prav
nomočna sodba iz naslova zdravniške
odgovornosti. Zahtevek za odškodnino je
bil vložen v letu 1998 za primer na porod
niškem oddelku. Celotna odškodnina za
ta primer zanaša 91.653 €, pravdni stroški
5.006 € in zamudne obresti 5.55 €. V od
hodkih za obdobje 16/008 je všteta ena
polovica teh stroškov.

2007

Amortizacija je v tem obdobju obračuna

na v višini predračuna amortizacije za leto

aktualno
Zap. št.

vrsta odškodnine

znesek v EUR

1

odškodnina

50.075,11



odškodnina  mati

1.605,

3

odškodnina  oče

9.597,73



odškodnina  premoženjska škoda

10.015,00

5

izpad na zaslužku (75,11 EUR x 36 mesecev)

.70,00

6

pravdni stroški 1/ SB NM

.503,1

7

mesečna renta od 1. 1. 003 dalje 75,11 EUR na mesec  do marca 008  6 mesecev

.656,8

8

mesečna renta od 1. 3. 008 dalje

75,11

9

obresti

5.55,13

III. KADRI

IV. LIKVIDNOST

V obdobju januar – junij 008 je bilo v pov
prečju zaposlenih 998 delavcev. Na dan
30.6.008 pa je bilo skupno zaposlenih 998
delavcev. Za določen čas je bilo zaposlenih
19 delavcev, od tega 8 pripravnikov, 9
zdravnikov sekundarijev in 19 zdravnikov
specializantov Zdravniške zbornice.. Stanje
kadra na dan 30.6.008 se je v primerjavi z
stanjem na zadnji dan leta 007 povečalo,
vendar je to na račun pripravnikov (13 več)
in zdravnikov sekundarijev (3 več).

Zaradi nepokritih izgub iz preteklih let v
višini 3,59 mio € se problematika poslova
nja bolnišnice izkazuje:
 v slabi likvidnosti (spodnja tabela), ki
se kaže na dan 30.6.008 v skupnem
dolgu ,9 mio €,
 težavah pri poravnavanju obveznosti
do dobaviteljev. Račune še vedno po
ravnavamo z zamikom plačil od 5 do
150 dni,
 nezmožnost pravočasnega plačevanja



obveznosti nam povzroča dodatne
stroške za obresti (zamudne obresti in
obresti za kratkoročne kredite), ki so
znašali v teh letih
3, mio €,
v odprtih obveznostih iz naslova
združevanja amortizacije, ki na dan
30.6.008 znašajo 1,1 mio €.

Stanje obveznosti na dan 30.06.008 je raz
vidno iz naslednje tabele 9.

Tabela 8: Struktura kadra po stopnji strokovne izobrazbe
št. del.2006

struktura

št. del.2007

struktura

št. del.2008

struktura

IND08/07

VII/

98

9,98

93

9,7

9

9,

98,9

VII

11

1,9

10

1,38

7

,75

108,10

VI

36

3,67

9

,95



,0

75,86

V

0

,81

58

6,6

61

6,19

100,66

IV



,8

0

,07



,1

105,00

III

11

11,1

15

15,8

15

15,3

101,3

Skupaj

939

95,62

982

100,00

998

100,00

101,63

Tabela 9: Stanje zapadlih obveznosti na dan 30.6.2008
Besedilo

31. 12. 2004

31. 12. 2005

31. 12. 2006

31. 12. 2007

31. 3. 2008

30. 6. 2008

Stanje zapadlih obveznosti
do dobaviteljev

.70.73

1.830.78

.03.63

.763.697

.789.11

.979.738

Obresti

71.95

80.756

86.18

189.715

5.798

60.08

Obveznosti za
amortizacijo (MZ)

80.803

1.195.09

1.66.939

1.11.73

1.11.73

1.11.73

Skupaj zapadle
obveznosti

3.633.471

3.106.062

3.385.531

4.165.144

4.255.671

4.451.517

LETNO POROČILO

2007

11

aktualno
Biserka Simčič

Pivovarna Laško donirala
Splošni bolnišnici
Novo mesto
4 bolniške postelje
Novo mesto, 9. september 2008

V

torek, 9. septembra, je v prostorih
Splošne bolnišnice Novo mesto pote
kala slovesna predaja 4 bolniških postelj
namenjenih bolnikom na intenzivni negi.
Donator, Pivovarna Laško, je pobudnik
akcije, v kateri bo v mesecu septembru
osem slovenskih bolnišnic prejelo skup
no 25 postelj. Izjema sta Mariborski UKC
in Splošna bolnišnica Murska Sobota, ki
bosta namesto postelj prejela kirurške
aparate v enaki vrednosti.

Foto: Rasto Božič

Podjetja Skupine Pivovarna Laško letno
za donacije namenijo tudi do 500.000 ev
rov. Za letošnjo akcijo so se Pivovarna
Laško, Pivovarna Union, Radenska, Vital
Mestinje in Fructal iz Ajdovščine odločila
na podlagi raziskave, kateri pripomoček
v bolnišnicah je najbolj dotrajan, hkrati
pa za bolnike ključnega pomena. Tako
bo Skupina slovenskim bolnišnicam na
menila donacije v skupni vrednosti preko
100.000 evrov.

12

nacije so del poslovne politike Skupine
Pivovarne Laško, saj se vodstva podjetij

zavedajo pomena vračanja sredstev v
družbeno okolje, v katerem delujejo.

aktualno

DAJMO ŽIVLJENJU PRILOŽNOST
Slovenija letos gosti 10. evropski dan darovanja in
sicer 18. oktobra v Ljubljani. To je dan, ko se
bodo v Ljubljani zbrali bolniki, njihovi sorod
niki, sorodniki darovalcev, strokovna in poli
tična javnost iz vse Evrope, da bi se zahvalili
vsem darovalcem, podprli vse bolnike in
vzbudili v soljudeh čut za nesebičnost,
nepridobitnost ter pomoč sočloveku
v stiski. Organizatorji: Slovenija-trans
plant, Slovensko društvo Transplant,
ZDLBS, druge zdravstvene organizacije in
združenja v sodelovanju s Svetom Evrope in
Evropsko komisijo.
Častni pokrovitelj prireditve je
Predsednik Republike Slovenije
dr. Danilo Türk.

P

raznovanje evropskega dneva darova
nja in zdravljenja s presaditvijo je pos
večeno plemeniti in nesebični pomoči
soljudem, ki so v stiski. Ob tej priložnosti
želimo informirati tako strokovno kot ne
strokovno javnost, medije in politično jav
nost o potrebah in postopkih na področju
darovanja in presajanja kot načina zdravlje
nja. Sočasno želimo izraziti zahvalo vsem,
ki so svojo pripravljenost za darovanje že
uresničili. Zahvala gre vsem, tako živim
darovalcem kot sorodnikom umrlih daro
valcev, ki so pristali na darovanje ob smr
ti svojih najbližjih. Ob tem dnevu želimo
izraziti podporo tudi vsem bolnikom, ki na
presaditev še čakajo.
To je nenazadnje priložnost, da se zahvali
mo strokovnim ekipam in posameznikom
UKC Ljubljana in devetim slovenskim do
norskim bolnišnicam, centralnim in bol
nišničnim koordinatorjem, laboratorijema
za ugotavljanje tkivne skladnosti in do
ločanje virusnih markerjev ter registru Slo
venija Donor na Zavodu RS za transfuzijsko
medicino, Medicinski fakulteti, voznikom
reševalnih vozil Pacient, letališčema Jože
Pučnik in Maribor, policistom na mejnih

STROKOVNI PROGRAM, 18. oktober 2008
od 8:30 - 18. ure, hotel LEV Ljubljana

Slavnostna akademija
"Podarjeno mi je bilo novo življenje": sporočila dveh bolnikov s presajenimi
		 organi
Slavnostni nagovori:
Predsednik Republike Slovenije,
Ministrica za zdravje Republike Slovenije,
Evropska komisarka za zdravje,
predstavnik Sveta Evrope.
Celostni pogled na darovanje (R. Matessanz, Spain)
Darovanje s psihološkega in socialnega vidika (B. Logar Zakrajšek, Slovenija)
Etična vprašanja v zvezi z darovanjem (G. Kirste, Nemčija)<
Delovanje Sveta Evrope na področju darovanja organov (B. Loty, predsednik
			 CD-P-TO pri Svetu Evrope)
Presajanje organov v Sloveniji (A. Markovič, Slovenija)
Slovenski model organizacije transplantacijske medicine (D. Avsec, Slovenija)
Rezultati in možnosti modernega zdravljenja s presaditvijo (F. Mϋhlbacher,
			 Avstrija)
Pravičen dostop do zdravljenja s presaditvijo (A. Rahmel, Eurotransplant)
Presaditev srca, zdravljenje z izvornimi celicami in mehanična podpora srca
			 – perspektive (B. Vrtovec, Slovenija)
EU projekt EUROCET (A. Nanni Costa, Italija)
Okrogla miza
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aktualno
Tek za življenje in radost
(Park Tivoli, Jakopičev drevored)

18. oktober 2008 od 11:00 do 14:00
11:00 Začetek prireditve
11:30 uradni START teka
12:00 okrepčila za tekmovalce
12:30 uradni ZAKLJUČEK teka
13:00 Podelitev nagrad tekačem
13:30 Podelitev priznanj športnikom – bolnikom
14:00 Zaključek prireditve
Za udeležbo na teku je potrebna prijava. Startnine ni.
Prijavnica je na voljo na http://www.slovenija-transplant.si
Drugi družabni dogodki (po 13. uri)
Vodeni ogled mesta: "Plečnikova Ljubljana"
Vodeni ogled muzejev v Ljubljani
Večerno druženje (glasba in ples)
prehodih in letališčih, pilotom, uradnikom, varnostnikom, informati
kom ter drugim posameznikom in nenazadnje prostovoljcem v zdravs
tvenih ustanovah, lekarnah in Rdečem križu Slovenije, ki sodelujejo v
programu Darovalec na kartici zdravstvenega zavarovanja. Brez vseh
vas program presaditev v Sloveniji ne bi tekel tako dobro, presaditev
pa bi bila manj priznan in uspešen način zdravljenja.
Namen evropskega in svetovnega dne darovanja je torej dvigniti
pripravljenost za darovanje in s tem pomagati čim več bolnikom v
stiski. Program presaditev za namen zdravljenja lahko izvajamo le
v sredini, kjer še cenijo načela solidarnosti, nesebičnosti, sočutja in
nepridobitnosti.
Svetovni dan darovanja organov in transplantacij se letos praznuje
20. septembra v Tokiu.

Prireditev organizirajo:
Zavod RS za presaditve organov in tkiv
		 Slovenija-transplant,
Slovensko društvo Transplant.
Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije ZDLBS
		 (15 lokalnih DLB)
s sodelovanjem Evropskega odbora za presaditev
		organov pri Svetu Evrope
VIR: http://www.slovenija-transplant.si

DLB Dolenjske:
ŽŽ

aktualno

BODIMO VESTNEJŠI!
Zadnje čase je kar nekaj pripomb
na čiščenje, katere se trudimo spro
ti odpraviti. V želji, da jih odpravimo
skupaj vas prosimo za sodelovanje.
Menimo, da smeti sodijo v koš in ne
na garderobno omaro. Hvala za so
delovanje!
Vodstvo SČTKD

Bled 2008

doseženi zelo dobri rezultati, kar je pomembno
predvsem za kasnejšo bolnikovo rehabilitacijo,
po tem, ko je ekstubiran in ne potrebuje več
ventilatorja.

Karmen Janežič, dipl.m.s.

Na simpoziju je sodelovala tudi interna in
tenziva. Skupaj s kolegico Branko Makarovič,
dipl.m.s., sva pripravili predavanje z naslovom
Podhlajen bolnik na mehanskem predihavanju
– prikaz primera. Prispevek je na Bledu pred
stavila Branka in je pritegnil precej zanimanja,
saj je bil obravnavan bolnik sprejet s telesno
temperaturo 3 °C, po 58 dneh hospitalizacije
pa je bil odpuščen domov, kamor je odšel sam,
z vlakom.

Simpozij intenzivne medicine, ki ga vsako leto
organizira svet za intenzivno medicino Sloveni
je na Bledu, je potekal 9. in 30. maja 008. V
okviru 17. simpozija je istočasno potekal tudi
1. seminar intenzivne medicine za medicinske
sestre in zdravstvene tehnike. Glavna tema le
tošnjega srečanja je bila dihalna podpora pri
intenzivnem bolniku.
Poslušali smo veliko zanimivih predavanj na
temo mehanskega predihavanja bolnika od
sodobnih nastavitev ventilatorja, respiratorne
mehanike, nastavitev PEEPa, dihalne podpore
pri ARDS ter preprečevanje pljučnic zaradi me
hanske ventilacije, pri kateri ima zdravstvena
nega zelo veliko in pomembno vlogo.
Predavanja medicinskih sester so bila zanimiva
predvsem zato, ker smo slišali veliko izkušenj
iz prakse, saj je bilo večina predavanj priprav
ljenih na podlagi izkušenj, predstavljen je bil
način dela v praksi in primeri obravnavanih
bolnikov.
Veliko zanimivih in uporabnih izkušenj smo
tako pridobili s predavanjem o oskrbi dihalne
poti pri intubiranem bolniku, ob tem se je razvi
la diskusija o prednostih in slabostih zaprtega
sistema za aspiracijo pri umetno ventiliranih
bolnikih ter o vlogi medicinske sestre pri nein
vazivni mehanski ventilaciji.
Kot pri nas se tudi v KC Ljubljana srečujejo s

problemom varnega medkliničnega transpor
ta bolnika na ventilatorju. Za nas je bilo zelo za
nimivo, saj smo lahko primerjali naše izkušnje z
njihovimi in ugotovili, da kljub temu, da nimamo
toliko osebja, aparatur in pripomočkov, vseeno
izvedemo transport varno in kakovostno. Ko je
bolnik priključen na ventilator in ni sediran, je
zelo pomembno, kako z njim komuniciramo,
saj ne more povedati kaj bi rad. V tem času je
pomembno, da poiščemo način, s katerim se naj
lažje sporazumevamo z bolnikom. V ta namen
imamo pripravljene napisane črke, znake ali sli
kice, tako da nam bolnik lahko samo pokaže kaj
želi. Pomembno je, da se z njim veliko pogovarja
mo, mu povemo, kaj bomo delali in zakaj ter ga
vzpodbujamo, da nam pri tem pomaga kolikor
zmore npr. pri obračanju, negi… Tako bolnika
bolje spoznamo in se lažje sporazumevamo,
s tem pa veliko doprinesemo tudi k boljšemu
bolnikovemu stanju in počutju in seveda tudi k
čimprejšnjemu okrevanju.
Zelo zanimivo predavanje je predstavila tudi
fizioterapevtka iz Celja in sicer o mobilizaciji
ventiliranega bolnika, saj je prav, da se tudi
tak bolnik mobilizira. Čeprav je še vedno in
tubiran in umetno ventiliran se lahko, če je
seveda dovolj dobro pripravljen, pomembna
je predvsem fizična kondicija, vsede in celo
vstane. Za takšen podvig je potrebno seveda
sodelovanje bolnika, fizioterapevta in medicin
ske sestre ter zdravnika. Na tem področju so bili

Primer je bil zanimiv zato, ker smo predstavi
li podhlajenega bolnika na umetni mehanski
ventilaciji, pri katerem je potrebna skrajna pre
vidnost pri postopkih zdravstvene nege, saj se
zaradi nizke temperature jedra lahko sprožijo
motnje ritma (ventrikularna fibrilacija), ki so za
bolnika lahko usodne.
Zdravstvena nega hudo podhlajenega bolni
ka zahteva obsežno znanje medicinske sestre,
prilagodljivost ter motiviranost za nova znanja.
Medicinska sestra mora poznati in upoštevati
posebnosti pri oživljanju podhlajenega bolnika
ter upoštevati napotke za skrajno previdno izva
janje zdravstvene nege in ostalih postopkov.
Kadar se primer zaključi na takšen način kot se
je naš, nam daje veliko zadovoljstvo in občutek,
da sta naše znanje in trud dosegla cilj, ki si ga
vsi najbolj želimo. Obenem pa se vedno znova
zavemo, kako pomembno je timsko sodelova
nje, saj je le tako bolnik obravnavan celostno
in kakovostno, kar pa tudi veliko pripomore h
kakovosti življenja po odpustu iz bolnišnice.
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IZBOLJŠANJE ERGONOMIJE:

KANADSKA IZKUŠNJA
Medicinske sestre in negovalke ter negovalci imajo pogosto bolečine v spodnjem delu hrbtenice. Približno
ena četrtina sester v Ontariu ima ves čas kostno-mišične
bolečine, zato zagotovo ni prav nobenega dvoma, da redno dvigovanje bolnikov pripomore k večjemu številu teh
bolečin pri sestrah.
Po vsej Kanadi so prepoznali in sprej
eli dejstvo, da je treba izboljšati ohran
jevanje in zaposlovanje strokovnjakov
za zdravstveno varstvo. Tretjina sester v
bolnišnicah je starejša od 50 let, veliko pa
se jih, najverjetneje zaradi fizične preobre
menjenosti, upokoji predčasno. Zaradi ve
likega primanjkljaja sester je minister za
zdravje leta 2006 izdal strategijo za ohra
nitev večjega števila sester v bolnišnicah.
Del te strategije je pridobitev posebnih
pripomočkov za dvigovanje bolnikov, ki
bi olajšali delo mnogim sestram in tako
preprečili nastanek kostno-mišičnih obo
lenj v hrbtenici.

Razlogi za pridobitev
pripomočkov za
dvigovanje bolnikov
Da prepričaš vodilne v nakup določenih
pripomočkov, jim moraš nuditi preprečljiv
razlog. V našem primeru se razlaga nanaša
na
dokaze,
da bodo ti
pripomočk i
zarespreprečili
oz. drastično
zmanjšali kost
n o- m i š i č n a
obolenja pri
bolnišničnem
osebju.
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V Ontariu so vodje v bolnišnicah v tolikšni
meri prepričali z dokazili in rezultati o
zmanjšanju poškodb ter kostno-mišičnih
okvar pri sestrah in zdravnikih, da so in
vestirali 80 milijonov EUR v naprave za
dvigovanje bolnikov.

Kostno-mišične
poškodbe in odsotnost z
dela – statistika ter cena
Ker provinca Ontario plačuje bolnicam
za daljše obdobje oskrbo v bolnišnicah,
pokrivajo tudi ceno, ki nastane pri izgubah
sester zaradi kostno-mišičnih obolenj.
V Ontariu se delavci, ki se ponesrečijo pri
delu, lahko obrnejo na agencijo, ki skrbi za
varno in delovno okolje. (Workplace Safety
and Insurace Board – WSIP).
V enem samem letu se v Ontariu poškodovalo
približno 8780 od 370.000 delavcev v
bolnišnicah. Več kot tretjina ( 42 odstotkov)
od teh poškodb je nastala kot posledica
nege bolnikov. Ocena vseh poškodb v enem
samem letu znaša 34 milijonov EUR.
V število prijavljenih kostno-mišičnih
poškodb pa ni vključen izostanek z dela
zaradi teh poškodb.
Leta 2003 je bilo v kanadskih bolnišnicah
15,4 odsotnosti z dela zaradi kost
no-mišičnih poškodb v primerjavi s
povprečnim 9,1 odstotka na vse delavce.
Eden izmed razlogov izostanka je najver
jetneje fizični napor, ki ga imajo v službi
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sestre in negovalci. Pridobitev aparatov za
dvigovanje bolnikov naj bi zelo zmanjšala
fizično delo sester in negovalcev ter
posledično zmanjšala ceno, ki jo agencija
za varno in zdravo delovno okolje plačuje
zaradi teh pogostih poškodb.

Uporaba ergonomskih
smernic za pridobitev
investicije
Ergonomski podatki natančno kažejo,
da se pri dvigovanju bolnikov poveča
možnost za bolečino v spodnjem delu
hrbta. Nacionalni inštitut za poklicno var
nost in zdravje je dokazal, da nastanejo
bolečine v spodnjem delu hrbta zaradi
čezmernega dvigovanja težkih predme
tov oziroma v tem primeru ljudi.
Kljub temu, da so bile smernice upora
bljene pri raziskavi dvigovanja predme
tov in ne ljudi, lahko vseeno izračunamo,
približno koliko lahko človek dvigne, ne
da bi pri tem nastale poškodbe hrbtenice.
Nacionalni inštitut je izračunal, da lahko
človek dvigne približno 23 kg z minimal
nimi bolečinami v hrbtenici.
Varnost pri dvigovanju v zdravstvu je redko
idealna. Nekateri faktorji, ki zmanjšujejo
sprejeto težo dvigovanja, so odvisni od
načina prijema predmeta oz. človeka,
kako daleč smo od objekta... Ko dvigujemo
človeka, so faktorji drugačni kot pri dvigov
anju predmeta. Na primer: pri človeku je od
visno, kako sodeluje pri dvigovanju, kakšna

je njegova mobilnost. Nevarnost nesreče se
na primer poveča, kadar bolnik popusti pod
svojo težo med dvigovanjem.

Dokazi
Dokazi pravijo, da metode za dvigovanje
bolnikov zmanjšujejo nevarnost poškodb.
Preden je provinca Britanske Kolumbije
začela uporabljati aparate za dvigovanje,
so jih testirali v nekaterih zdravstvenih
ustanovah. Od kar so namestili aparate so
se odškodnine v tem delu Kanade precej
znižale. Triletna raziskava v Britanski Kolum
biji je pokazala, da so majhne poškodbe
sicer ostale, vendar je odškodnin veliko
manj, od kar so začeli uporabljati aparate.
Na podlagi dokazov, ki jih je izdala Britan
ska Kolumbija, so se člani odbora varnosti
in zdravja pri delu v Ontariu odločili za
nabavo aparatov za dvigovanje bolnikov.

Sodelovanje državnih
agencij
Mnoge državne agencije so investirale v
nakup aparatov. Razne državne raziskave
so potrdile, da primanjkuje zaposlenih
v bolnišnicah, kot so naprimer sestre in
negovalci.
Investicijo za nakup aparatov je predstavila
zveza sester in zdravnikov, ki med drugim
tudi obvešča Ministrstvo za zdravje o prob
lemih, ki jih v zdravstvu vidijo sestre in
zdravniki. Zveza je lahko uporabila primer
o namestitvi aparatov in posledično o nji

hovem uspehu iz Britanske Kolumbije, vsaj
ta vodi raziskovanje na temo „izboljšajmo
delovne razmere v bolnišnicah“. To podatki
vključno s statistiko agencije za varno in
zdravo okolje, so dokazali, da je nakup
aparatov dobra investicija, kar je prepričalo
državne agencije, da so prispevale k
nakupu.

Aparati, ki preprečujejo
kostno-mišična obolenja
Kljub temu, da so aparati za dvigovanje
bolnikov dobra naložba, ki pripomore k
zmanjševanju bolečin, pa vendarle ob
staja še druga oprema, ki tudi povzroča
kostno-mišična obolenja in bolečine. Ven
dar se tudi tu kažejo razne možnosti: npr.
električne postelje s prilagodljivo nastavit
vijo zmanjšujejo težo na hrbtu, nastavitev
nujnih pripomočkov blizu postelje kot so
toaletni papir, brisače, umivalnik, stranišče,
poveča možnost, da bolnik lahko sam up
orablja te pripomočke.

Delo uslužbencev
Vsi ergonomski problemi se ne morejo
rešiti samo z nakupovanjem aparatov.
Zaradi premajhnega števila zaposlenih so
vsi delavci preobremenjeni, posledično se
pri njih zvišuje možnost kostno-mišičnih
obolenj, hkrati pa tudi zmanjšuje zado
voljstvo nad delom med sestrami in ne
govalci. Trenutno ni nobene zakonodaje,
ki bi narekovala, koliko bolnikov sme oskr
bovati ena medicinska sestra. Zdravstvene
ustanove so pogosto bojujejo z majhnim
številom medicinskih sester, pogosto zara
di odsotnosti z dela, kar pomeni večji fizični
in psihični pritisk na zaposlene medicinske
sestre. Pri zmanjševanju zdravstvenih težav
med zdravstvenimi uslužbenci se morajo
upoštevati tudi nadure in fizični napor.

Trening pri premikanju
bolnikov
Mnoge preiskave so se osredotočile na
trening o pravilnem dvigovanju bolnikov.
Toda raziskave so pokazale, da treningi
ne vplivajo na število poškodb. Trening
o pravilnem dvigovanju bolnikov mora
biti povezan z drugimi aktivnostmi, ki
zmanjšujejo nevarnost za nastanek kost
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nomišičnih obolenj na delovnem mestu.
Večina sprememb, ki težijo k zmanjševanju
nevarnosti pri delu, mora biti prilagojena
delovnemu okolju.
„Varnost pri dvigovanju v zdravstvu je redko idealna. Nekateri faktorji, ki zmanjšujejo
sprejeto težo dvigovanja, so odvisni od
načina prijema predmeta oziroma človeka,
kako daleč smo od objekta...“

Vključenost delavcev v
preventivne ukrepe
V Ontariu so ustanovili zvezo varnosti in
zdravja pri delu, ki jo sestavljajo medicinske
sestre in zdravniki. Polovico zveze morajo
predstavljati uslužbenci. Zveza mesečno
pošilja poročila, priporočila in pripombe
ministrstvu za zdravje v provinci. V de
lovnih okoljih, kjer je veliko poškodb, se
ponavadi ustanovi ergonomski komite, ki
dela prek zveze varnosti in zdravja.
Ergonomski komite sestavlja skupina
uslužbencev, ki obveščajo o problemih in
rešitvah ergonomskih problemov. Skupina
je dobro seznanjena s problemi in nevar
nostmi poškodb, ve pa tudi, kako prepoznati
določene poškodbe ter uvesti prave rešitve.
Ena od pomembnih nalog je vključevanje
uslužbencev v programe in treninge, ki daje
jo motivacijo in znanje, da pomagajo do bolj
varnega in zdravega delovnega mesta.

Zaključek
Glede na pretekle izkušnje bo investicija
province Ontario v aparate za dvigovanje

bolnikov pripomogla k lažjemu fizičnemu
delu medicinskih sester. Posledično bo to
zmanjševalo število poškodb pri delu in
izostanek z dela. Boljše delovne razmere
bodo dale večjo motivacijo uslužbencem,
pridobili pa bodo tudi nove kadre. Kljub po
manjkanju medicinskih sester v Ontariu se
bosta kvaliteta in nega bolnikov z uporabo
aparatov zvišala. Ergonomski posegi mora
jo delovati v okviru finančne zmogljivosti
in potrebe v določenem delovnem okolju.
Zakon v Ontariu dovoli uslužbencem, da
pregledujejo delovne razmere in dajejo
priporočila o izboljšavi zdravja ter varnosti
pri delu. Zaradi visokega števila kostno
mišičnih obolenj v številnih industrijah
morajo inšpektorji znati prepoznati znake na
delovnem mestu, ki povzročajo poškodbe.
Sestava ergonomskega komiteja je ena od
rešitev za redni pregled delovnih razmer v
različnih industrijah.
Čeprav se ta članek sklicuje izrecno samo
na kostnomišična obolenja v zdravstvu,
so principi enaki tudi v drugih sektorjih.
Obširen ergonomski pristop je priporočen,
da prepreči stroške, bolečine in trpljenje
zaradi kostnomišičnih obolenj. Razlog za
ergonomski pristop je združitev evidenc
na podlagi stroškov povezanih z rezulta
ti iz ergonomskih preiskav in pozitivnih
rezultatov pri bolnikih ter uslužbencih.
Evaluacija ergonomskih posegov poma
ga investirati v ergonomijo v prihodnje,
publikacija ergonomske evaluacije pa
lahko prepriča druge ustanove v enako
investicijo. Trening uslužbencev o nevar
nosti kostnomišičnih obolenj pomaga,
da lahko v prihodnje dajejo priporočila o
izboljšanih delovnih razmerah.

Avtorica: Helen Mcrobbie University of Ottawa, Institute of Population health,
Ontario, Canada

Helen McRobbie se ukvarja z zmanjšanjem stopnje tveganja za
poškodbe in napake na delovnem mestu. Kot ergonomistka in
zdravnica medicine dela v Kliniki za medicino dela za delavce iz Ontaria, bila pa je tudi inštruktor v Delavskem zdravstvenem in varnostnem centru, hkrati pa je sodelovala z organizacijami, ki so skrbele
za izboljšanje zdravja in varnosti v Ontariu. Trenutno pripravlja doktorat na univerzi v Ottawi, kjer študira varnost za paciente.
Vir: Magazine of the European Agency for Safety and Health at Work

Prevedla:Jasmin Petan Malahovsky
Objavljeno: Rrevija za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom Delo in varnost, 2/2008
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V mesecu maju in juniju
(13.05.2008, 11.06.2008
in 24.06.2008) smo v
Splošni bolnišnici Novo
mesto izvedli delavnice
o higieni rok. Vodil jih je
strokovni sodelavec iz
podjetja Ecolab, gospod
Peter Simčič. Opravljenih
je bilo 24 delavnic, ki
so trajale približno po
40 minut. Skupaj se je
delavnic udeležilo 252
MS/ZT in VMS/DMS, 12
delavcev ostalih služb
(FTH služba, RTG, SČTKD,
socialna delavka), 3
zdravniki in 1 zdravnik
sekundarij. V jeseni
načrtujemo izvedbo
delavnic za tiste, ki se jih
še niso udeležili.
V prvem delu so bila predstavljena
teoretična znanja o higieni rok s
poudarkom na razkuževanju rok in
pravilni uporabi zaščitnih rokavic.
V drugem, praktičnem delu je vsak
udeleženec na Didakta box–u, ki deluje
z UV svetlobo, preveril učinkovitost iz
vedenega razkuževanja rok. Rezultati
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Ingrid Jaklič

DELAVNICE O HIGIENI ROK

so pokazali, da pri razkuževanju največkrat izpuščamo hrbtišča
rok in predel okoli palca.
Razkuževanje na pogled čistih rok je enostavno, hitro in
preprosto ter preprečuje prenašanje mikroorganizmov na
površine, katerih se dotaknemo. Za izvedbo pravilnega post
opka razkuževanja rok je potrebna je minimalna tehnična op
rema – samo dozator z ustreznim razkužilom. Dozator lahko
namestimo na katerokoli površino (stene, postelje, voziček), ki
je blizu našega področja dela. Higiensko razkuževanje rok
med delom nadomesti umivanje, če roke niso bile vidno
onesnažene.
Pri uporabi zaščitnih rokavic vsakodnevno naredimo veliko
napak, čeprav se jih niti ne zavedamo. Prepričani smo, da nam
rokavica nudi popolno ustrezno zaščito pred mikroorganizmi,
a temu ni tako.
Zaščitne rokavice naj bi uporabljali, da zaščitimo roke osebja
pred okužbo z mikroorganizmi:
 pri stiku s telesnimi tekočinami in sluznico,
 pri stiku s poškodovano kožo.
Tudi gospod Simčič je poudaril, da v bolnišnicah še vedno vse

preveč posegamo po
zaščitnih rokavicah
iz lateksa v primerih,
kjer to nima nobenega
smisla (hoja po hod
nikih v orokavičenih
rokah, tipkanje po
konzoli v dvigalu, tele
foniranje, pisanje po
dokumentaciji…).
Rokavice je potrebno
uporabljati
strogo
namensko. Pred in
po uporabi rokavic, si
moramo roke razkužiti.
Razkuževanje
ali
umivanje rokavic ni
dovoljeno v nobenem
primeru. Uporabimo
jih vedno samo za en
poseg.
Pomembno je dejst
vo, da je higiena rok
zelo pomemben in
najenostavnejši posto
pek pri preprečevanju
bolnišničnih okužb.
Vsak od nas pa je
del verige, ki k temu
pomembno pripo
more. Čiste roke
so ključni dejavnik
bolnišnične higiene.
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SEMINAR PULMOLOŠKE SEKCIJE
PTUJ 30. in 31. maj 2008
Mesojedec Bernarda, Lukšič Stanka

U

deležili sva se dvodnevnega stro
kovnega srečanja med.sester in zdr.
tehnikov pod naslovom: Razvoj zdravst
vene nege pulmološkega pacienta po
procesni metodi, ki ga je pripravila Sekcija
med.sester in zdr.tehnikov v pulmologiji,
potekal pa je v prečudovitem ambientu
Grand hotela Primus v Termah Ptuj.
Po uvodnem pozdravu in kratkem
programu so se začela predavanja na
temo KOPB, astme in pljučnega raka.
Predavatelji so bili iz bolnišnice Golnik,
bolnišnice Topolšica in Kliničnega centra
v Ljubljani.
Izvedeli smo nekaj podatkov o triaži
internističnih bolnikov v UKC-ju, o
sprejemu bolnikov s poslabšanjem astme,
KOPB-ja in pacienta s pljučnim rakom ter
o procesu zdravstvene obravnave.
Kratko in jedrnato predavanje nam je po
dal dr. med. Robert Marčun iz bolnišnice
Golnik, ki je govoril o dispneji pri pljučnih
in srčnih bolnikih. Slišali smo na kratko o
epidemiologiji, definiciji in mehanizmu
dispneje, o diagnostičnih metodah ter o
algoritmu ukrepanja pri akutni in kronični
dispneji.
Ena zanimivejših tem je bila predstavitev
kabineta za bronhoskopijo v bolnišnici
Golnik, njihovo delo in organizacija, pre

20

davanje pa je bilo podkrepljeno s slikami
in opisi določenih interventnih bron
hoskopij, s katerimi so odstranili tujke iz
bronhijev.
Predstavila sta se nam tudi dva pacienta s
KOPB, ki se zdravita s tekočim kisikom na
domu. Le ta nadomešča koncentrator za
kisik, bolnikom pa je v veliko olajšanje, saj
jim dopušča večjo neodvisnost, možnost
gibanja, torej boljšo kvaliteto življenja,
saj so bolniki s tem kisikom lahko še na
prej aktivni, nekateri lahko celo hodijo
v službo. Tudi polnijo si jih lahko sami
doma, saj je postopek zelo enostaven
tudi za bolnike same, kakor tudi za nji
hove svojce. Sistem SAPIO LIFE HELIOS
TEKOČI KISIK je popolnoma varen, tekoči
kisik ne more eksplodirati in skladišča
niso pod visokim tlakom. Sapio life pa
ima tudi 24-urno tehnično pomoč. Ve
lika ovira pri tem zdravljenju pa je cena
najema tega kisika, saj stane najem za 1
mesec 170 EUR, ZZZV pa zaenkrat krije le
5 primerov takega zdravljenja v Sloveniji.
Spregovorila nam je tudi žena pacienta, ki
ima v najemu tekoči kisik samoplačniško.
Koliko korakov, koliko prošenj, pogovo
rov, telefonskih klicev, nasploh pa veliko
odpovedovanja, je potrebnega, da bi si
uredili kisik preko zavarovalnice, vendar
jim do zdaj še ni uspelo. To je kot začarani

krog, iz katerega je zelo težko priti.
Po končanih predavanjih prvega dne smo
nekateri odšli na ogled Ptujskega gradu,
nekateri pa so lepo popoldne izkoristili
za kopanje. Delovni dan smo zaključili z
okusno večerjo in zabavo ob glasbi.
Drugi dan so bile na vrsti delavnice, in sic
er o vzdrževanju podkožne valvule-porta,
o spirometriji, bronhodilatatornem in me
taholinskem testu ter o pravilni uporabi
Seretide diskusa in pršilnika.

Predstavnica Boehringerja pa nam je pred
stavila nov pršilnik za inhaliranje SpiriveRespimat, ki bo prišel na tržišče konec leta
ali v začetku drugega leta. Respimat je bolj
enostaven za uporabo od dosedanjega

stroka - izobraževanje
Nataša Piletič

POROČILO S SVETOVNEGA KONGRESA
O STERILIZACIJI
Svetovni kongres o sterilizaciji je letos potekal od 04.
do 07.junija v Milanu v Italiji. Iz Slovenije se je kongresa
udeležilo devet medicinskih sester Centralnih sterilizacij.

foto milano

Organizirane so bile delavnice s področja
kemičnih in bioloških kontrol, vrste in
načina zavijanja materiala za sterilizaci
jo, sledljivosti materiala in predstavitev
novih sterilizacijskih aparatov.

Poudarek predavanja je bil predvsem
na vlogi med.sestre in zdr.tehnikov pri
sprejemu, diagnostiki in zdravljenju pa
cienta, kajti pomembno je, da ima bolnik
neomajno zaupanje v nas. Med. sestra je
bolnikov zagovornik in me smo tiste, ki jim
bomo nudile sočutje in predanost.
Če med.sestra ni sposobna videti sebe
skozi oči svojih varovancev, potem ji man
jka tudi sposobnosti vživljanja v druge
ljudi, manjka ji sposobnosti empatije. Brez
te sposobnosti lahko svoje delo opravlja
natančno, brezhibno, vendar kot avto
mat, ki ne pozna niti naklonjenosti, niti
spoštovanja, ter upoštevanja varovanca.

Način zavijanja materiala ostaja v veliki
meri enak. Predstavljen je bil način paki
ranja v vrečke iz flisa, kamor se zavija ves
operacijski instrumentarij. Smernice naka
zujejo, da se bo v bodoče vse bolj opuščal
pisemski način zavijanja in se bo v celoti
prešlo na pakiranja v vrečke z varjenim
robom.
Odsvetuje se uporaba bombaža in vzpod
buja izbira med flis papirjem in poliuretan
skim tekstilom.

Teme tridnevnega kongresa so se
nanašale na evropske norme s področja
sterilizacije, izkušnje sterilizacijskih cen
trov v Evropi in kontrole sterilizacije.

handihalerja in bo olajšal samo pripravo
in jemanje Spirive tudi starejšim bolnikom,
ki so do zdaj imeli pri tem težave.

EN je validacija avtoklavov enkrat letno.

Predstavljene so bile evropske norme s
področja validacije aparatur ( EN ISO 17665
– 1 ), s področja termodezinfekcije ( EN ISO
15883 ), s področja zahtev za sterilizaci
jske bariere in pakiranja materiala ( EN ISO
11607 – 1 – 2 ) ter zahtev za procese steril
izacije majhnih avtoklavov ( EN 13060 ).
V slovenskem prostoru se že v veliki meri
spoštuje in upošteva EN o validaciji apara
tur, predvsem sterilizatorjev. Priporočilo

Vse glasneje se govori o nujnosti uvajanja
procesa sledljivosti materiala. Programi so
razviti do določenih faz, nadgradnja je od
visna od potreb posameznih uporabnikov.
Skupno vsem je, da je material mogoče
spremljati od faze prevzema v CS, termo
dezinfekcije, priprave in pakiranja, steril
izacije in vračanja na oddelek.
Z nadgradnjo programa je na oddelkih
možno nadaljevanje sledenju uporabljen
ega materiala pri bolniku.
Ob koncu kongresa smo prišli do zaključka,
da je proces priprave materiala na steril
izacijo (skoraj vse bolnišnice že imamo
termodezinfektorje ), ovojnina in način
zavijanja, sterilizacija ter kontrole steril
izacije, tudi v slovenskem prostoru na za
vidljivem nivoju.
Pohvalimo se lahko s centralnimi steril
izacijami v vseh bolnišnicah, kar v evrop
skem prostoru ni več tako samoumevno.
Ustanavljajo se večji sterilizacijski centri,
ki s sterilnim materialom oskrbujejo cele
regije. V tem trenutku si
ne znam predstavljati,
kako bi to potekalo pri
nas.
Zagotovo je prioritetna
naloga Sekcije medicin
skih sester in zdravst
venih tehnikov v steril
izaciji, priprava priporočil
s področja sterilizacije, ki
jih trenutno še nimamo.
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Dijaki Srednje zdravstvene
in kemijske šole sodelujejo
v številnih projektih. Eden
izmed njih je tudi promocija
dojenja. V okviru dodatnega
izobraževanja si dijaki kot
bodoči zdravstveni delavci,
pa tudi bodoči starši zagotovijo dodatna znanja s
področja prehrane dojenčka.
Blažena Berus, mentorica projekta

Sodelovanje dijakov Srednje zdravstvene in kemijske šole
z SB Novo mesto v okviru projekta

»SPODBUJAJMO DOJENJE«
V začetku letošnjega šolskega leta se je na
pobudo mentorice pričelo sodelovanje
dijakov šole s Šolo za starše, ki jo vodi
babica Metka Kovačič v SB Novo mesto.
Dijakinje tretjih letnikov so enkrat
mesečno predavale bodočim mamicam
na temo dojenje. S predavanji smo pričeli
v mesecu novembru. V predavanja smo



zajeli nabolj aktualne teme. Za popestritev
smo s seboj prinesli praktične pripomočke,
katere matere potrebujejo pri dojenju. Za

pravilno demonstracijo dojenja smo up
orabili lutko dojenčka. Bodoče mamice so
na predavanjih aktivno sodelovale, tako pri
demoonstarciji dojenja, kot tudi pri post
avljanju vprašanj. Najbolj zanimiva je bila
diskusija takrat, kadar so bile v skupini ma
tere, ki so že imele otroka in s tem tudi že
pridobljene določene izkušnje o dojenju.

stroka - izobraževanje

V šolskem letu 007/08 so
dijakinje opravile 6 nas
topov.
Sodelujoče dijakinje:
• Natalija Zver,
Tanja Kužnik 3b TZN,
• Ana Starešinič,
Mateja Veselič 3c TZN
• Karmen Bohorč,
Klara ČosićŽibert 3a
TZN.
Število slušateljev na posameznih predavanjih:
• 0 novembra 007 – 7 nosečnic,
• 7 januarja 008 – 18 nosečnic,
• 1 februarja 008 – 16 nosečnic in 1 bodoči očka,
• 18 marca 008 – 6 nosečnic in 1 bodoči očka,
• 15 aprila 008 – 1 nosečnic,
• 0 maja 008 –16 nosečnic.
Skupno je predavanja poslušalo 77 slušateljev. Menimo, da je
bil odziv dober in upamo, da bo mamicam pridobljeno znanje
v korist, ko ga bodo uporabljale pri zadovoljevanju potreb svo
jih malčkov. Dodatno znanje in nastop zunaj šole pa dijakom
prineseta pomembno izkušnjo.

ZDRAVSTVENI KOLEDARCEK
September
• Tretji teden septembra  Evropski teden mobilnosti
• Tretji teden septembra  Slovenski teden aktivnosti za
preprecevanje kajenja
• Zadnja nedelja v septembru  Svetovni dan srca
• 8. september  Mednarodni dan ﬁzioterapevtov
• 10 september  Mednarodni dan preprecevanja
samomora
• 11. september  Svetovni dan prve pomoci
• 14. september  Slovenski dan inkontinence
• 15. september  Mednarodni dan gluhih
• 15. september  Svetovni dan ozavešcanja o limfomu
• 18. september  Evropski dan brez tobaka
• 20. september  Svetovni dan genetike
• 21. september  Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni
• 23. september  Mednarodni dan gluhih in naglušnih
• 26. september  Dan slovenskih lekarn
• 26. september  Svetovni dan kontracepcije
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Mojca Godnič,dr.med.

MALIGNI MELANOM
Maligni melanom je oblika kožnega raka, ki vznikne v
pigmentnih celicah (melanocitih). Maligni melanom kože
je v svetu vse do osemdesetih let 20. stoletja veljal za
sorazmerno redko obliko raka. V zadnjih 30. letih pa pogostnost hitro narašča,vsakih 6 do 10 let se število novoodkritih melanomov podvoji. Čeprav načeloma velja,
da tveganje za razvoj narašča s starostjo, melanom pogosto nastane v zgodnji odrasli dobi.
Glavni dejavniki tveganja:
Eden glavnih dejavnikov tveganja je
izpostavljenost ultravijoličnemu (UV)
sevanju zaradi pretiranega sončenja ali
uporabe solarijev. Incidenca melanoma
je pogostejša pri ljudeh, ki so soncu iz
postavljeni krajši čas brez zaščite, zaradi
česar nastanejo opekline (t.i. »brutalno«
sončenje). Nevarnost za razvoj melano
ma je večja pri svetlopoltih ljudeh, ki jih
zaradi sonca hitreje opeče in se jim hitro
pojavijo pege. V nekaterih primerih je
melanom družinska bolezen, predvsem
v družinah s sindromom displastičnih
(atipičnih) nevusov.

Obstajajo 4 osnovni tipi
malignega melanoma:
 povrhnje rastoči melanom (slika 1):
predstavlja 6070% vseh melanomov,
običajno je videti kot ploščata ali nekoliko
nabreknjena razbarvana lisa z nejasnimi
robovi; lahko je črne , rjave, modre, ru
menorjave, rdeče ali bele barve. Najpo
gosteje se pojavi na trupu, nogah ter
zgornjem delu hrbta.

 nodularni melanom (slika): predstav
lja 1530% oblik melanoma, najpogosteje
izgleda kot črna bulica, lahko pa je tudi
sive, modre, rjave, rumenorjave, rdeče,
bele barve ali barve kože. Večkrat ga od
krijemo pri starejših ljudeh, najpogosteje
na rokah, nogah, trupu, pri moških pa tudi
v lasišču.

Normalno pig. znamenje (levo) in maligni
melanom (desno)
 C: barva (Colour)  pogosto opažamo
mnogo odtenkov rjave ali črne barve;
Sika 5:

Normalno pig. znamenje (levo) in maligni
melanom (desno)
 D: premer (Diameter)  premer je pogosto
večji od 5 mm;
 lentiginozni melanom: predstavlja
5% melanomov,podoben je povrhnje
rastočemu tipu, pojavlja se na delih kože,
ki so najpogosteje izpostavljeni soncu
 akrolentiginozni melanom: predstav
lja 5% melanomov, običajno črne ali rjave
barve, pojavlja se pod nohti in na petah
oz. dlaneh

S kliničnim pregledom je mogoče postaviti
sum na maligni melanom. Ob pregledu si
pomagamo s sistemom ABCDE :
 A: asimetrija (Asymetry) – melanomi so
običajno asimetrični, nepravilnih oblik;
Normalno pig. znamenje (levo) in maligni
melanom (desno)



Slika 4:

Slika 2:

Postavitev diagnoze in
določitev stadija:

Slika1:

 B: robovi (Border)  pogosto nejasni
(nazobčani, nepravilni)robovi;

 E: elevacija (Elevation)  melanomske
spremembe so pogosto dvignjene nad
raven okolne kože.
S kliničnim pregledom postavimo sum
na maligni melanom, dokončno diagno
zo pa lahko postavi le patolog s pregle
dom patohistološkega preparata, zato je
pri sumljivi kožni spremembi potrebno
opraviti biopsijo. Biopsija pigmentne
spremembe mora biti izrez celotne spre
membe z varnostnim robom, le izjemoma
napravimo t.i. »punch« biopsijo z izrezom
najbolj sumljivega dela znamenja. Po
postavitvi diagnoze malignega melanoma
razvrstimo bolezen v ustrezni stadij. Stadij
pomeni, kako globoko v plast kože je ma
ligni melanom prodrl in ali se je razširil na
druge dele telesa. Lestvica obsega stadije
od I (zgodnji stadij) do IV (napredovali,
razširjeni stadij) (tabela 1)
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Tabela 1:

Stadiji:
Stadij IA: tumor je debel 1 mm ali manj, nima površinske razjede, ni razširjen na druge dele telesa.
Stadij IB: tumor je debel 1mm ali manj in ima površinsko razjedo oz. je debel od 1mm in nima razjede, ni razširjen na druge
dele telesa.
Stadij IIA: tumor je debel med 1 in  mm z razjedo oz. med  in  mm brez razjede, ni razširjen na druge dele telesa.
Stadij IIB: tumor je debel med ,01mm in  mm z razjedo oz. nad  mm brez razjede, ni razširjen na druge dele telesa.
Stadij IIIA: tumor je katerekoli debeline, nima povrhnje razjede, celice so se razširile v 1 do 3 področne bezgavke in jih je možno
videti z mikroskopom (mikrometastaze)
Stadij IIIB:
 tumor je katerekoli debeline, brez razjede, z malignimi celicami v 1 3 področnih bezgavk, ki so tipne ali vidne z UZ,
kar potrdi biopsija (makrometastaze)
 tumor je katerekoli debeline, z razjedo, z mikrometastazami v 1 3 področnih bezgavkah
 tumor je katerekoli debeline, z ali brez razjede ter z mikro ali makrometastazami v področnih bezgavkah ali
satelitskimi/intranzit metastazami
Stadij IIIC:
 tumor je katerekoli debeline, z razjedo in makrometastazami v 13 bezgavkah
 tumor je katerekoli debeline, z zasevki v  ali več bezgavkah
 tumor je katerekoli debeline, z zasevki v bezgavkah in intransit/satelitskimi metastazami
Stadij IV:
 tumor je katerekoli debeline, bolezen se je razširila na druge organe (npr. možgane, pljuča ali jetra)
Pri vseh bolnikih z melanomom obstaja
možnost zasevkov v področnih bezgavkah
– večja ko je debelina tumorja, večja je
verjetnost zasevkov. Pri bolnikih , kjer je
klinično (s kliničnim pregledom ali UZ)
postavljen sum na prizadetost bezgavk,
opravimo aspiracijsko biopsijo bezgavke
s tanko iglo in citološki pregled tkiva. V
primeru pozitivnega izvida je potrebna
odstranitev vseh področnih bezgavk.
Pri bolnikih s klinično neprizadetimi
bezgavkami opravimo biopsijo varovalne
bezgavke, kadar je debelina tumorja večja
od 1 mm, sicer biopsija varovalne bezgavke
ni potrebna.

Biopsija varovalne bezgavke
Gre za postopek, s katerim ugotovimo, ali
se je rak že razširil v bezgavke, ki prve dre
nirajo področje tumorja. V področje ob tu
morju oz. brazgotino po diagnostičnemu
izrezu vbrizgamo s tehnecijem označen
nanokoloid ter modrilo. Obe spojini nato
potujeta po limfnih vodih do področnih
bezgavk, njuno kopičenje je največje
prav v varovalni bezgavki. Varovalno

bezgavko ločimo od preostalih bezgavk
in maščevja s posebno sondo, ki zaznava
radioaktivnost, in z njeno modro obarva
nostjo. Te bezgavke nato odstranimo, pa
tolog pa jih pregleda pod mikroskopom,
da ugotovi, ali so v njih prisotne tumorske
celice. Če v bezgavki ni rakastih celic se rak
najverjetneje še ni razširil po telesu. Če so
v varovalni bezgavki prisotne rakaste ce
lice, je treba odstraniti vse bezgavke v tem
področju in na ta način poskusiti zaustaviti
širjenje raka po telesu.

Zdravljenje:
Na voljo je več načinov zdravljenja mela
noma, različne vrste zdravljenja pa ustreza
jo različnim stadijem melanoma. Zdrav
ljenje primarnega malignega melanoma
je običajno kirurško , t.j. izrez tumorja z
varnostnim robom, ki je odvisen od de
beline tumorja, ter odstranitev področnih
bezgavk glede na njihovo prizadetost.
Pri stadiju II in III kirurškemu zdravljenju
običajno priključimo še dopolnilno (adju
vantno) zdravljenje v obliki imunoterapije

z interferonom. Kemoterapija in obsevanje
sta običajno rezervirana za ljudi z mela
nomom, ki se je razširil v druge organe
(stadij IV), vendar se lahko uporablja tudi
v zgodnejših stadijih. Pomembno je, da
zdravnik zdravljenje prilagodi bolniku, pri
čemer upošteva njegovo starost, splošno
zdravstveno stanje, stadij melanoma ter
verjetnost razširitve bolezni.

Še nekaj nasvetov...
Odsvetujemo namerno izpostavljanje UV
žarkom (t.j. sončenje in uporaba solarijev),
ob dejavnostih na prostem uporabljamo
ustrezna mehanska in kemična zaščitna
sredstva. Pomembno je, da poznamo
začetne znake malignega melanoma (ter
drugih kožnih rakov) ter redno samo
pregledujemo vso kožo. Če opazite nena
vadno pigmentno znamenje, zlasti če se
to kakorkoli spreminja (zlasti barvo, ob
liko ali velikost) , poškoduje ali zakrvavi,
ga čimprej pokažite izbranemu zdravniku
ali dermatologu.
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11th International Nurses` Workshop 2008
Copenhagen 16. - 18. 05. 2008
Irma Kumer, dipl. medicinska sestra
Pri multiplisklerozi se mielin okvari in
tudi propada (demielinizacija), zato živčni
dražljaji po osrednjem živčevju ne morejo
potovati tako učinkovito. Ta motnja se pri
posamezniku kaže kot slaba koordinacija
gibov, motnje vida, težave z govorjen
jem, težave z nadzorom nad mehurjem
in črevesjem, šibkost udov, težave s spo
minom in koncentracijo, mravljinčenje ali
omrtvelost udov, spolne težave, utrujen
ost, bolečine, epileptični napadi,...
Multipla skleroza prizadene po vsem svetu
več kot 1,1 milijona ljudi in je najpogostejši
vzrok invalidnosti pri mladih ljudeh. Pri
ženskah je dvakrat pogostejša kot pri
moških. Simptomi bolezni se ponavadi
pojavijo med 20. in 40. letom starosti in
je v zmernem tropskem podnebju petkrat
pogostejša.
Za multiplo sklerozo obstajajo različna
zdravljenja z imunosupresivnimi zdravi
li. Na svetu pa potekajo najrazličnejše
študije, ki skušajo ustvariti novejša in s tem
boljša zdravila za posameznika z multiplo
sklerozo.
25. junija praznujemo svetovni dan Mul
tiple skleroze, zato v tem obdobju različna
farmacevtska podjetja prirejajo svetovna
srečanja na to tematiko.

10 nevroloških medicinskih sester iz
Slovenije se je na povabilo farmacev
tske družbe Bayer Schering na Danskem
udeležilo 11-tega tradicionalnega medn
arodnega srečanja medicinskih sester, ki se
ukvarjajo z bolniki z multiplosklerozo.
Copenhagen je mesto, ki s številnimi
značilnostmi privlači veliko turistov.
Okusile smo razsežnost narave, ki se la
hko pohvali z veliko zelenja, vode ter vetra.
Ljudje nekako živijo z naravo, zato skoraj
vsakega domačina vidiš na kolesu skupaj
z otroki ali pa v elementu teka.
Najbolj nas je privlačil kip Male morske
deklice (Den Lille Havfrue) v pristanišču
mesta Copenhagen, ki predstavlja lik v
pravljici Hansa Christiana Andersena, post
avljen leta 1913.

Celoten program letošnjega
mednarodnega srečanja je
bil usmerjen k psihični
obravnavi bolnika z
multiplosklerozo (MS).
Ker bolezen, kot je multiplaskeroza pri
vede posameznika do relativno hitre in
validnosti, je pomembno, da vemo in tudi
pomagamo pri psihičnih težavah, ki nas
topijo pri posamezniku.
Medicinska sestra ima pri tej komponenti
pomembno vlogo.
Celotna tematika nas je osredotočila na
to, kako pomembno je, da medicinska se
stra pri svojih srečanjih z bolnikom začne
z vprašanji: Kako si kaj? Kako gre tebi in
tvoji družini? Kaj te najbolj vznemirja? To
je verjetno težko sprejeti? Ali lahko govoriš
o svojem „trpljenju“? (dr. David A. Grun
newald – USA).
Psihologinja Iris- Katharina Penner (Švica),
nam je podala psihosocialni vidik pri bol
nikih z MS ter sodelovanje in povezanost
medicinske sestre z njim. Pomembno je,
da medicinska sestra s srečanjem z njim
zazna njegovo psihično stanje in v danih
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Multiplaskleroza je
nevrološka bolezen, ki
prizadene osrednje
živčevje (možgane,
hrbtenjačo). Živci so sestavljeni iz živčnih vlaken
in obdani z mielinsko
ovojnico. Mielin deluje
kot izolator in električnim
živčnim dražljajem
omogoča, da v možgane
in iz njih potujejo izredno
hitro.
razmerah odreagira in rešuje morebitne
težave. Bolniki z MS imajo veliko težav s
spanjem, depresijo, kognitivnim upadom,
utrujenostjo, psihičnimi težavami. Vse te
spremembe je težko prepoznati, zato je
še toliko bolj pomembno, da pri vsakem
srečanju z njih usmerjamo komunikacijo
v to smer in skupaj z njim razrešujemo
težave korak za korakom. Zaradi tega se od
medicinske sestre zahteva veliko znanja s
strani psihologije človeka, kot tudi osebna
širina in empatija medicinske sestre.
Vsakodnevno medicinske sestre pri
srečanju z bolniki z MS poudarjamo, da
brez fizične aktivnosti, na telo vplivamo
zelo slabo. Svoje aktivnosti mora bolnik z
MS prilagoditi svojim zmožnostim in na
ta način ohranjati čim večjo pokretnost in
samostojnost. To je na aktiven način prika
zala in poudarila tudi fizioterapevtka Maria
Hagstromer iz Švedske.
Z velikim zadovoljstvom smo poslušale
izpoved lastne življenjske poti, nevrologa
Karla F. Grossa iz Amerike, ki nam je pred
stavil svoje izkušnje z multiplosklerozo, ki
ga spremlja od leta 1999.
NaZoran
svetovnem
Preveden trgu se odvijajo
najrazličnejše študije glede zdravljenja

stroka - izobraževanje
Irma Kumer, dipl. medicinska sestra, Nevrološki oddelek

Neznano o znanem SAMOMOR
Pojavljajo se različni vzorci vedenja
mladih, kot so misli na samomor, sui
cidalne ideacije (če bom storil samo
mor, bom mogoče vzbudil zanimanje za
druge).

bolezni multipleskeroze. Tako nam je dr.
Karl Baum (Nemčija) predstavil že sprejeta
kot tudi nova zdravila, ki so na svetovnem
tržišču. Razvoj farmacevtskih podjetij
gre v smer razvoja terapije, ki bi jo bol
nik užival peroralno ter da bi bila njihova
učinkovitost velika. Zaradi velikega števila
mladih bolnikov z MS je ta razvoje še kako
pomemben in dobrodošel.

V zadnjih letih se pri mladih ljudeh poja
vljajo tudi samopoškodbe (splošno reza
nje-ventil za notranjo sprostitev, iskanje
ugodja, ki ga povzroči telesna bolečina).
Znano je, da je za mladega človeka
psihična bolečina hujša, težje sprejem
ljiva, kot pa telesna bolečina, na katero
lahko vpliva sam.

Medicinske sestre s Slovenije smo ob teh
predavanjih videle, da delamo prav in da
smo na pravi poti pri spremljanju naših
bolnikov. Slovenija kljub svoji majhnosti
sledi svetovnim trendom zdravljenja ter
spremljanja bolnikov z MS.
Taka srečanja prinesejo izmenjavo
izkušenj ter motivacijo posameznika za v
prihodnje. Pomembno je, da na bolnika
z MS gledamo celovito, predvsem pa ne
smemo zanemariti psihičnega vidika posa
meznika.
S tem prispevkom bi se deset slovenskih
medicinskih sester za udeležbo na svetov
nem srečanju farmacevtskemu podjetju
Bayer Schering želele najlepše zahvaliti
z željo, da bi še naprej tako dobro sode
lovali in bili s skupnimi močmi najboljši
pri obravnavi naših bolnikov z multip
losklerozo.
Nenazadnje gre največja zahvala ga. Aniti
Pirečnik Noč, ki s strokovnostjo, posluhom
in prijateljsko roko vodi vse nas, ki se vsa
kodnevno srečujemo z MS bolniki!

Anita, najlepša hvala!

Besednih groženj „Si bom kaj naredil“, je v
tem obdobju veliko in vsako tako grožnjo
je potrebno vzeti resno ker kažejo na
odraz, da so v stiski.
Na psihiatrični kliniki smo se v četrtek,
12.06.2008 srečali medicinske sestre,
pedagoški delavci ter drugi strokovnjaki, ki
delujejo na področju dela z mladostniki.

Smrt zaradi samomora je pri fantih
3-4x pogostejša, kot pri dekletih. Pri
slednjih pa se pogostejše srečujemo s
samopoškodbami, motnjami hranjenja.

Tema celotnega seminarja je bila usmer
jena v samomor oz. mladostniško dobo z
vsemi njenimi pastmi in težavami.
Po uvodnem pozdravnem nagovoru
pomočnice strokovnega direktorja mag.
Jožice Peterka Novak ter ga. Jelke Mla
kar, smo pričeli z zanimivo predstavitvijo
g. Posavca, ki nam je z vidika reševalcev
predstavil konkretna dejanja reševanja
ob poskusih samomora.
Sledilo je izjemno zanimivo preda
vanje prof. M. Tomori z naslovom,
Samopoškodovalno in samomorilno
vedenje v adolescenci!
V času mladostništva se mladim poraja
veliko vprašanj, dvomov, velikokrat se
srečujejo s porazi, razočaranji in zaradi
tega ima veliko mladih o sebi negativno
predstavo. Pogosto se srečujejo z depre
sivnimi epizodami, do okolice so impul
zivno naravnani, o sebi si ustvarjajo neg
ativno samopodobo. Ravno zaradi tega
negativnega pogleda na svet, se misli na
samomor kar vrstijo v glavah mladih.

Od 14-19 leta starosti se letno pojavlja 20
samomorov v Sloveniji.
Zanimivo je, da se fantje za samomor
odločijo v stanju impulzivnega dejanja
ter pod vplivom alkohola.
Velik vpliv na mladostnika ima njegova
družina, ki mora biti pozitivno naravnana
do njih in jim mora biti v vseh situacija v
podporo ( žal pa je v slovenskih družinah
prisotna negativna notacija – mladega se
zavira pri njegovem ustvarjanju, družina
mu sporoča, da je poraz v življenju bližje
kot pa zmaga, da je umik boljši kot pa bor
ba) in ravno zaradi takšnega razmišljanja
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naroda, smo po številu samomora na vrhu
svetovne lestvice.
Prof. O. Tekavčič Grad nam je podala svoja
gledanja na obravnavo žalujočega oz.,
kako pomagati žalujočim po samomoru
(600 samomorov letno- 3600 novo priza
detih bližnjih Slovencev).
Izkazalo se je, da je žalujoči velikokrat
prepuščem samemu sebi. V svoji žalosti,
jezi, protestu je sam.
Povdarila je, da se mora družba zavedati,
da je proces žalovanja dolgotrajen proces,
ki je popolnoma individualno naravnan.
Kljub stereotipom družbe, katera nam na
rekuje točno postavljene norme, moramo
dovoliti žalujočemu, da faze žalovanja
odredi sam. Predvsem je pomemben čas
žalovanja, ki je za vsakega posameznika
enkraten – žalovanje je unikatno, kot
prstni odtisi vsakega med nas!

Samo žalovanje je težko
zaradi več razlogov:
•
•
•
•
•
•

krivda, vpletenost, sram žalujočega
žalujoči se počuti zavrnjenega
žalujoči čutijo ambivalenco
samomor je stigmatiziran
klišejski stereotipi žalujočih
okolica težko razume individualnost
potreb žalujočega

Cilj pomoči žalujočim:
•
•
•
•
•
•
•
•

sprejeti smrt (je umrl)
prepoznati in izraziti svoja čustva
pomagati v načrtovanju življenja brez
umrlega
preboleti izgubo
pozitivno okolje
individualnost
nuditi podporo
pomagati

Glede na to, da poznamo dejstva, da je
skoraj vsak samomor mogoče preprečiti,
moramo zaradi tega dejstva delovati pred
vsem preventivno. To pa storimo na način,
da na tem področju izvajamo raziskave, da
promoviramo duševno zdravje ter v svo
jem življenju upoštevamo zaščitne deja
vnike, kot so:
• družabnost
• poroka
• obvladovanje razpoloženja
• zadovoljstvo
• podpora okolice
• nadomeščanje izgub
• premagovanje pomanjkljivosti
• zanikanje kot obrambni mehanizem
• očetova in materina družabnost
• očetovo in materino sprejemanje
• osebna čvrstost
• samozavest
• vernost
Ob vsem tem pa je potrebno zgodnje od
krivanje bolezni oz. težav, katere bi priv
edle do samomorov.
V delavnicah, ki so potekale v različnih skupi
nah sem sodelovala z naslovom, Učinkoviti
preventivni ukrepi (B. Kogovšek), kjer smo v
trojkah simulirali prikaz poskusa samomora,
s posledičnim reševanjem le-tega.
Moja vloga ob tem je bila najti najustre‑
znejšo rešitev ter s tem preprečiti, da bi
mladostnica Mateja, ki se srečuje z nizko
samopodobo, ima odklonilno mnenje do
celotne okolice, ter je močno depresivna,
storila samomor.
Smiselna in najbolj učinkovita rešitev v
predstavljeni situciji je bila hospitalizacija v
psihiatrično ustanovo (resnost primera)!
In še misel katera povezuje ljudi, ki ve
likokrat pomislijo na samomor, ali pa so
v to neposredno vključeni:
Ne morete ustaviti ptic žalost,
da leti mimo vaše glave,
lahko pa jim preprečite,
da si zgradijo gnezdo
v vaših laseh.
(Kitajski pregovor)
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Naravni proces staranja kože se kaže s
spremembo oblike obraza in z nastan
kom gub, kar je posledica izginevanja
podkožne maščobe in dermalnega
kolagena. Zaradi modnih smernic, ki
narekujejo zdrav in kakovosten slog
življenja, kamor sodi tudi prijeten in
privlačen videz, danes vse več ljudi
obišče estetskega kirurga, da bi jim
pomagal ustvariti bolj svež, mlado
sten videz.
Za razliko od tradicionalnih kirurških
invazivnih tehnik pomlajevanja danes
stremimo k minimalno invazivnim po
segom, s katerimi pomladitev doseže
mo brez velikega tveganja, dolgega
okrevanja in precejšnjih stroškov,
kot je to značilno za obsežne kirurš
ke posege. Razvoj, razširjenost in pri
ljubljenost botulin toksina so odprli
vrata neinvazivnemu, pridruženemu
zdravljenju dinamičnih gub.

BOTULIN TOKSIN
Je prava izbira za odrpavljane navpič
nih gub, ki se pojavljajo med obrvmi
zaradi krčenja mišic korugatorja in
procerusa. Najučinkovitejše rezul
tate dobimo pri odraslih pacientih,
starih do 65 let. BT uporabljamo tudi
za korekcijo gub okoli očesa (vranje
nožice), ustničnega roba, gub na čelu
ipd. Z njim lahko dosečemo tudi dvig
obrvi, tako imenivani kemični brow
lift.Najpogostejši stranski učinki so
glavobol,, začasna povešenost veke
in slabost.
BT je kontraindiciran ob obstoječem
vnetju na predelu, kjer želimo izvesti
terapijo,nosečnosti, dojenju, boleznih
živčno mišičnega stika in pri posamez
nikih z znano preobčutljivostjo na ka
tero izmed sestavin preparata.
BT je minimalno invaziven preparat

svetujemo

MINIMALNO INVAZIVNE METODE
POMLAJEVANJA
Tea Jedlovčnik Štrumbelj, dr. med., spec.plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije
in po injiciranju ne zahteva okrevanja ali
posebne nege.

Med začasne polnilce sodijo preparati
iz človeku lastnih snovi, kot sta hialuron
ska kislina in kolagen,katerih molekule
so različno vezane, da lahko zagotavljajo
obstojnost od 6-9 mesecev.

BOTOX® in DYSPORT sta preparata na os
novi botulinskega toksina. Pridobivamo
ga iz bakterije Clostridium botulinum, ki
proizvaja določeno beljakovino, ki zavira
delovanje acetilholina in tako prepreči kr
čenje mišice oziroma jo sprosti
V šestdesetih letih so sproščujoče lastnosti
botulinskega toksina tipa A preučevali pri
odpravljanju škilavosti. Zgodnje študije so
bile pravzaprav del razvoja terapij pri dru
gih bolezenskih stanjih, pri katerih opazuje
mo čezmerno aktivnost in krčenje mišic.
Danes BT proizvajajo v nadzorovanih labo
ratorijskih pogojih in ga pri terapiji dozira
mo v zelo majhnih količinah. BT je po vsem
svetu pomagal prek milijonu pacientov.
Botulin toksin je v uporabi že več kot enajst
let, pomagal je več kot milijonu posamez
nikov po vsem svetu in je odobren s strani
ministrstev za zdravstvo v vsaj 70 državah
sveta. Od leta 1990 naprej je produkt pod
prt tudi s strani Nevrološke akademije ZDA
in Nacionalnega inštituta za zdravje.

DERMALNI POLNILCI
Augmentacija mehkih tkiv je postala is
kana in priljubljena metoda za korekcijo
pomanjkanja oblike, ki je rezultat staranja,
čezmernega sončenja, poškodb, brazgoti
njenja ali bolezni. Na trgu obstaja veliko
število polnilcev, zdravnikova naloga pa
je, da izbere tistega, ki je za vas najprimer
nejši. Idealen polnilec naj bi bil varen, učin
kovit, obstojen ali s ponovljivimi rezultati
in cenovno dostopen, hkrati pa je tudi po
membno, da je fiziološki in ne kancerogen
ali teratogen (ne povzroča nastajanja defor
macij pri zarodkih).
Področja, ki jih zgladimo in zapolnimo s
polnilci, so linije med obrvmi, med nosom,
lici in kotički ustnic (nazolabialne gube),
pod kotički ustnic (marionetne linije), gube

Sem bi lahko prišteli tudi polnice iz avto
lognega tkiva – injiciranje lastne maščo
be, dermalne grafte,...
Trajnim polnilcem pa se raje izogibamo,
saj je z njimi povezano veliko zapletokot
so alergije, tujkovi granolomi,zavračanje
preparata in podobno.
v zgornji in spodnji ustnici in smejalne
gube na kotičkih ustnic. Linije v očesnih
kotih običajno ne popravljamo s polnilci,
ker je koža na teh predelih zelo tanka in bi
vbrizgavanje lahko povzročilo vidne izbo
kline, ne glede na to, kako pazljivi bi bili pri
injiciranju, zato te gubice raje zgladimo z
botoksom. S polnilci lahko tudi učinkovito
napolnimo upadla lica, preoblikujemo bra
do in nosno konico ali zapolnimo brazgoti
ne, ki so posledica mozoljavosti.
Polnilci so primerni predvsem za paciente,
ki si želijo zgladiti manjše število gubic, če
pa je gubic več, je morda primernejši po
seg facelift oziroma glajenje s kemičnim
pilingom ali laserjem.
Za določen preparat se odločimo glede
na njegovo sestavo in obstojnost. Danes
je na trgu široka ponudba različnih pre
paratov, načeloma pa se pacienti vse več
odločajo za začasne in delno obstojne
polnilce.

BELJENJE KOŽE
Dolgotraj
no izpostav
ljanje soncu,
hormonske
spremembe
in staranje
povzročajo
spremem
be pigmen
tacije kože,
ki se kažejo
kot temni
m a d e ž i ,
p red v s e m
nad ustnica
mi, na čelu,
licih itd.
Sistem be
ljenja kože
Cosmelan je
danes eden
n a j u č i n 
k ov i t ej š i h
nek iruršk i
tretmajev.
Mehanizem
delovanja temelji na inhibiciji tirozi
naze, ki je glavni encim pri nastanku
melanina, pigmenta, ki naši koži daje
barvo.
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Sistem nudi mnogo prednosti:
• zelo učinkovit pri vseh tipih čez
merne pigmentacije obraza (me
lazma),
• hitro in učinkovito depigmentacij
sko delovanje,
• kompatibilen z vsemi tipi kože (Fitz
patrick VI),
• opravi tudi povrhnji piling in s tem
kožo nekoliko pomladi,
• tretma lahko opravimo kadar koli,
ne glede na letni čas,
• zelo učinkovit pri pacientih, ki trpi
jo zaradi mozoljaste kože,
•	ne vsebuje hidrokinona,
•	ne vsebuje triklorocetne kisline,
• zelo varen.

KEMIČNI PILING
S kemičnim pilingom lahko z uporabo
različnih vrst kemikalij in z različnimi glo
binami delovanja dosežemo zelo raznoli
ke rezultate. Metodo kemičnega pilinga
običajno uporabljamo za korekcijo finih
gubic, sončnih peg, aken, brazgotin, za
pomladitev starajoče se kože, za izboljša
nje kakovosti kože pri kadilcih in poškod
bah od sonca. Vendar pa ta metoda kože
ne napne tako učinkovito, da bi nadome
stila facelift.
Kemični piling dobesedno požge vrhnje
plasti kože, na podoben način, kot se to
zgodi pri sončnih opeklinah, le brez UVsevanja. Lahko ga uporabimo usmerjeno,
na območjih z gubicami, na primer okoli
oči (vranje nožice) ali ust (ustnični rob)
ter na licih ali širše po vsem obrazu in vra
tu. Kemični piling lahko uporabimo tudi
drugod po telesu, na izpostavljenih me

stih, kjer je koža poškodovana in utrujena
od sonca, na primer na prsih (dekolte) in
rokah.

LASERJI
Laserji so eno najučinkovitejših orodij za
uničevanje gub. Za razliko od ostalih me
tod glajenja, laserji poleg eksfoliacije kože
tudi zategnejo kolagenska vlakna in tako
obnovijo njeno elastičnost. Po posegu so
pacienti videti tudi do deset let mlajši, prav
toliko časa pa se kažejo rezultati. Tehnika je
primerna tudi za odstranjevanje pigment
nih sprememb tkiva oziroma lezij in braz
gotin, ki so posledica mozoljavosti.
Čeprav je lasersko glajenje zelo učinkovito,
ima svoje omejitve. Pacient se mora zave
dati, kakšna so realna pričakovanja, in se
na podlagi poznavanja mogočih zapletov
in tveganja odločiti, ali je to primerna reši
tev za pomladitev njegove kože.

MEZOTERAPIJA
Je razmeroma stara metoda, ki pa se je uve
ljavila šele pred kratkim. Pri tem posegu
s pomočjo posebne pištole, ki natančno
odmerja količino in globino aplikacije pre
parata, le tega vnesemo na izbranem pre
delu obraza ali telesa. V preparatu so lahko
različne sestavine, ki izboljšujejo napetost
in teksturo kože.
Seveda se z napredkom tehnologije števi
lo aparatov za izvajanje pomlajevanja na
telesu in obrazu strmo povečuje, vendar
njihovi učinki niso vedno preverjeni in v
nestrokovnih rokah tudi nevarni.
Naj na koncu poudarim, da lahko te pose
ge izvaja primerno usposobljen zdravnik
specialist z izkušnjami na področju ana
tomije obraza in fiziologije, ki preparate
dobro pozna in ima tudi znanje, s katerim
rešuje morebitne zaplete, v prostorih, ki
imajo vso potrebno opremo.
Vse posege, razen laserskih izvajamo tudi
v naši bolnici.

Kombinacija botoksa s kemičnim pilingom ali laserjem
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Stara moška (1894) in
ženska bolnišnica (1908)
nista bili več kos vedno
večjemu številu pacien
tov, saj je njuno zaledje
po končani vojni obse
galo že pribl. 150.000
prebivalcev takratnega
okrožja – V osrednji
zdravstveni zavod Dolenj
ske je prihajala skoraj
tretjina bolnikov tudi iz
bližnjih hrvaških krajev,
potrebovali so jo tudi
ponesrečenci z zgrajene
avtomobilske ceste Ljub
ljana-Zagreb(1958). Ob
vezno zavarovanje kme
tijskih proizvajalcev je
obetalo nadaljnji še večji
priliv zavarovancev
Pobude za zgraditev nove bolnišnice
iz leta 1955 in delo pripravljalnega od
bora za to veliko delo iz jeseni 1958 so
nenehno naraščale, dobivale pa so tudi
čedalje otiplivejše oblike. Potem, ko je
bilo opravljeno nešteto potov in ogrom
no dela, so stavbišče 9. avgusta 1961 slo
vesno zakoličili. SGP Pionir Novo mesto
je 17. avgusta 1961 začel delati.
Že v maju 1959 so na okrajnem pos
vetovanju v Novem mestu dokončno
potrdili zamisel o etapni gradnji nove
bolnišnice na desnem bregu Krke. V
njej naj bi bilo 500 do 600 postelj (brez
tuberkoloznega oddelka). Na tisoč pre
bivalcev naj bi prišlo 5,7 postelj, kar je
bilo sicer pod republiškim in državnim
poprečjem. Zavod naj bi imel vse os
novne oddelke splošne bolnišnice.
Glavni projektant inž. arh. Jože Platner
je na razširjeni seji upravnega odbora
14. marca 1960 predstavil zasnovo ce
lotnega projekta. Gradili naj bi po H si
stemu na zemljišču za TBC oddelkom.

ozrimo se nazaj
Tone Gošnik

Usodna prelomnica:

novo bolnišnico so zakoličili 9. avgusta 1961
Po investicijskem načrtu naj bi v novi stavbi
dobili prostore kirurgija, pediatrija, otorino
laringologija, oftalmologija in nevrologija.
Projekt je predvidel, da bi imela kirurgija v
novi stavbi 140 postelj, pediatrija 63, otori
nolaringologija 34, oftalmologija 30 in ne
vrologija 29 postelj. Celotna stavba bi bila
povezana s podzemnim hodnikom mimo
TBC oddelka s kuhinjo, pralnico in lekarno.

Za načrte se je zelo
mudilo
Projektant je predstavil stroške obeh grad
benih faz, ki naj bi jih bilo nekaj nad 697
milijonov dinarjev. Za eno posteljo bi po
trebovali malo nad 2 milijona dinarjev, kar
je predstavljalo ugodno ceno. Izdelovanje
popolnoma novih načrtov bi vzelo preveč
dragocenega časa, zato so naročili arhitek
tu Jožetu Platnerju, da bi uporabil kar naj
več svojih načrtov iz malo pred tem zgraje
ne bolnišnice dr. Petra Deržaja v Ljubljani.
Gradbeni odbor bolnišnice je sodeloval s
pripombami in željami za nekatere poseb
nosti v operacijskem traktu, tako da so dela
lahko stekla že poleti 1961.

Kaj pa denar za
veliki načrt?
Drugo, po pomenu celo najpomembnej
še vprašanje, je bilo financiranje velikega
načrta. Republika naj bi prispevala za grad
njo prve etape novomeške bolnišnice 50
odstotkov denarja. Njen prispevek za prvi
dve leti gradnje naj bi znašal 360 milijonov
dinarjev ali polovico potrebnih sredstev.
Bolnišnica je imela v svojih skladih 40 mili
jonov dinarjev, do leta 1964 pa bi dala za
gradnjo 247 milijonov ali 36 odst. investici
je. Pomoč podjetij in ustanov bi znašala 93
milijonov dinarjev ali 14 odstotkov celotne
ga načrta. Vsi zaposleni bi prispevali 1 od
stotek od neto plač za leti 1962 in 1963.

Zaradi pričakovanih podražitev gradbenih
stroškov in opreme so v finančnem odbo
ru ocenili skupne izdatke investicije na 700
milijonov dinarjev. Za zbiranje denarja so
skrbeli inž. Vilma Pirkovič, dr. Oton Bajc, Jo
že Pekolj, mr. ph. Boris Andrijanič, dr. Bojan
Špicer, Miha Počrvina in gospodarstveniki
okrajnega ljudskega odbora Novo mesto.
Bolnišnica naj bi svoj prispevek za gradnjo
novega objekta pokrivala s svojimi skladi,
denar zanje pa bi se stekal iz dogovorjene
višje cene oskrbnega dneva v bolnišnici. Ta
je bil rahlo izven takratnih predpisov, a hkra
ti edina možnost, da zavod, okraj in občine
zberejo 50 odst. potrebnega denarja.
Posebna komisija na okraju je skrbela za
propagando in zbiranje denarja. Njeni čla
ni so bili Tone Valentinčič, Zvone Šušteršič
in Jože Pekolj. Potek gradnje in finančno
reševanje prve faze izgradnje sta takrat
najbolj spremljala Dolenjski list in Delo.

Izvršni svet
republike je požrl
svojo obljubo
Boleče in globoko razočaranje nad ravna
njem republiškega izvršnega sveta, ki je v
svojem proračunu za 1962 sporočil okraj

nemu ljudskemu odboru, da preklicuje
dogovor o 50-odstotnem sodelovanju
pri gradnji prvega objekta novomeške
bolnišnice, je bridko odjeknilo na Dolenj
skem. Iz republike so javili, da ukinjajo
vso nadaljnjo dotacijo, da pa bodo odobri
li enkratno manjše posojilo za trenutno
premostitev težav. Rekli so, da bo obveza
republike s tem dokončno zaključena.
Zaman so bila vsa številna pota v Ljublja
no. Predsednik izvršnega sveta Boris
Kraigher je dejal, da »...republiki ni prav
nič mar, kaj se dogaja z novo bolnišnico
v Novem mestu. Če jo hočejo imeti, naj
jo gradijo kakor vedo in znajo...«

»Nedograjeni zidovi
štrlijo v zrak...«
Podpredsednica okraja inž. Vilma Pirko
vič je v Rasti 3-4 leta 1994 zapisala, da je
pozimi 1961 na gradbišču bolnišnice, ker
ni bilo denarja in so dela zastala, grenko
pomislila o samovolji najvišjih ljudi v re
publiki, ki ne dovolijo neki pokrajini, da
se dvigne. Dolenjska je tako politiko bre
zobzirnosti v prvih dveh desetletjih po 2.
svetovni vojni večkrat bridko občutila.
Tak odnos republiškega vodstva do Dolenj

ZAKOLIČENJE

JAKAC

Jamo za temeljni kamen nove bolnišni
ce koplje Niko Belopavlovič, predsednik
okrajnega ljudskega odbora Novo me
sto: 9. avgusta 1961...

Božidar Jakac: Novo mesto. Pastel, 1957.
Iz zbirk v Dolenjskem muzeju.

31

ozrimo se nazaj

KADROVSKE

ske je kazal na teptanje in podcenjevanje po
krajine. Vendar na polovici poti v Novem me
stu niso smeli obstati. Skupno z Dolenjsko
banko so našli rešitev v najemanju bančnih
posojil. Občine in okraj so izglasovali jams
tva, gospodarske organizacije v okraju pa
so hkrati učinkovito pomagale. Pomagala
je tudi Narodna banka Slovenije z začasnim
posojilom za gradnjo bolnišnice.

Dodatne težave:
Pionirjevo delo,
podražitve...
Med gradnjo so morali z razstreljevanjem
dodatno izkopati nad 3600 kubičnih me
trov kamenja za čvrstejše temelje nove
stavbe. Podražili so se gradbeni materiali in
plače, zavod pa je moral znižati poprečno
ceno oskrbnega dneva. Vmes je prišla še
nova obveznost Novega mesta do gradnje
bolnišnice v Ljubljani, za katero bi morala
občina prispevati v ljubljanski okrajni sklad
35 milijonov v štirih letih. Tja se je stekal
tudi ves denar socialnega zavarovanja.
Pionir ni imel dovolj kvalificiranih delav
cev, zastoji so nastajali tudi pri toplovod
nih in drugih delih. Investicija se je do
196 podražila že na 93 milijonov dinar
jev, zanjo pa so imeli takrat zagotovljenih
šele 679 milijonov. Gradbeno podjetje
Pionir je konec novembra 196 nepriča
kovano zahtevalo dodatnih  milijonov
dinarjev, konec novembra 196 pa je dela
na gradbišču celo ustavilo.
Pionirjevo izsiljevanje so s pogajanji pre
segli šele v decembru 196: dela naj bi
dokončal v 30dnevih. Pionir se je odločil
za sodno izterjavo, potem pa končno svoj
zahtevek znižal za polovico.
Skrbi za zbiranje denarja s tem še ni bilo
konec. Upravni odbor zavoda je konec ja
nuarja 1965 sklenil, da mora Komunalni
zavod za socialno zavarovanje v Novem
mestu vztrajati pri zahtevi, da se odpla
čevanje obrokov za posojila bolnišnice
vkalkulira v ceno oskrbnega dneva v vseh
občinah. Tako bi stroške za gradnjo nove
ga objekta porazdelili na vse uporabnike
bolnišnice.

3

Na podlagi razpisa, z dne 9..008,
so bile za mandatno dobo  let ime
novane naslednje glavne medicin
ske sestre oddelkov:

LAMUT
Vladimir Lamut: Novo mesto. Olje,
platno, 1951. Foto Borut Križ









TRPIN
Matej Trpin: Novo mesto. Olje, platno,
1900. Iz zbirk v Dolenjskem muzeju.











NA STOPNIŠČU
Igra svetlobe in senc na stopnišču nekdanjega ginekološko-porodniškega oddelka.
Foto Polde Grahek

Končno so bila vsa gradbena in ostala, tudi
zunanja ureditvena dela v novi bolnišnici
tako daleč, da so upravni organi 19. marca
1965 sklenili, da bodo nove prostore odprli
7. aprila 1965.







glavna medicinska sestra
kirurškega oddelka
Jožica REŠETIČ, dipl.m.s.,
univ.dipl.org., spec.
glavna medicinska sestra
internega oddelka
Marina KOKALJ, dipl.m.s.
glavna medicinska sestra
ginekološkoporodniškega
oddelka
Darinka HROVAT, dipl.m.s.
glavna medicinska sestra
pljučnega oddelka
Stanka LUKŠIČ, dipl.m.s.
glavna medicinska sestra
otroškega oddelka
Gordana ROŽMAN, dipl.m.s.
glavna medicinska sestra
infekcijskega oddelka
Barbara ŠPILEK, dipl.m.s.
glavna medicinska sestra
otorinolaringološkega oddelka
Danica LUKŠIČ, dipl.m.s.
glavna medicinska sestra
očesnega oddelka
Marta BLAŽIČ, dipl.m.s.
glavna medicinska sestra
nevropsihiatričnega oddelka
Ana PRAHOVIĆ, viš.med.ses.
glavna medicinska sestra
anesteziološkega oddelka
Bernarda HROVAT, dipl.m.s.,
spec.
glavna medicinska sestra
COBa
Marija FABJAN, dipl.m.s.
glavna medicinska sestra
centralne sterilizacije
Nataša PILETIČ, dipl.m.s.
glavni radiološki inženir
Anica RIBIČ, dipl.inž.rad.
ČESTITAMO!
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Prihodi:

Odhodi:

Aleš PAVLENIČ, kuhar, 1.5.008
Vanja HOČEVAR, diplomirana medicinska sestra pripravnica,
1.5.008
Mihael BOŽIČ, elektrotehnik, 1.5.008
Vlasta SEPAHER, diplomirana medicinska sestra, 0.5.008
Ivan UDOVIČIĆ, dr.med., sekundarij, 30.5.008
Dragana UDOVIČIĆ, dr.med., sekundarij, 30.5.008
Anica BELIČIČ, diplomirana medicinska sestra, 1.6.008
Tomislav HEĆIMOVIĆ, dr.med., specializant splošne kirurgije,
1.6.008
Žiga ROTAR, dr.med., specializant revmatologije, 1.6.008
Robertina KOŠMERL, delavka, .6.008
Karla VESEL, zdravstvena tehnica, 16.6.008
Mara MAKSIMOVIĆ, delavka, 3.6.008
Nataša VENCELJ, dipl.fizioterapevtka, 3.6.008
Suzana GLAVAN, dr.med., specializantka ginekologije in
porodništva, 1.7.008
Vlasta MALNARIČ, dr.med., specializantka interne medicine,
1.7.008
Matej MAKOVEC, dr.med., specializant splošne kirurgije,
1.7.008
Anita KAČIČ, zdravstvena tehnica, 1.7.008
Klavdija ŠTERK, tehnica zdravstvene nege, 1.7.008
Janja ŽLOGAR, delavka, 1.7.008
Janja STRAJNAR DJORDJEVIĆ, zdravstvena administratorka,
1.7.008
Marjetka KUPLENK, delavka, 1.7.008
Maj JOŽEF, mag.farmacije pripravnik, 7.7.008
Sonja ŠTRBENC, kuhinjska pomočnica, 1.7.008
Zdenka LUKAČEK, kuhinjska pomočnica, 18.7.008
Nina MIKLIČ, diplomirana inženirka radiologije pripravnica,
18.7.008
Jožica HUTEVEC, perica, 1.7.008

Snježana MIŠIĆ, zdravstvena administratorka, 30..008
Ksenija VOJAKOVIĆ, dr.med., specializantka internistične
onkologije, 30..008
Robert MULH, dr.med., specializant splošne kirurgije,
30..008
Dušanka PLUT, medicinska sestra, upokojitev, 1.5.008
Marinka SIMONČIČ MAZNIK, zdravstvena administratorka,
31.5.008
Tina STEINBACHER KOKALJ, dr.med., sspecializantka
ginekologije in porodništva, 9.6.008
Mateja TRŠČINAR, zdravstvena administratorka, 1.6.008
Mateja NARAT, diplomirana inženirka laboratorijske
biomedicine, 30.6.008
Anton ZALETEL, dr.med., specializant splošne kirurgije,
30.6.008
Milica PINTARIČ, perica, upokojitev .7.008
Branko BRULC, delavec, upokojitev .7.008
Jože HUMLJAN, vzdrževalec informacijskih programov,
upokojitev .7.008
Jožica MENGER, višja medicinska sestra, upokojitev 10.7.008
Emil LUČEV, dr.med., specialist nevropsihiatrije in profesor
psihologije, umrl 6.7.008
Žiga ROTAR, dr.med., specializant revmatologije, 31.7.008
Mojca BIZJAK, dr.med. sekundarij, 31.7.008

Naziv asistent:
Univerza v Ljubljani,
Senat Medicinske fakultete je na seji dne
17.3.008 podelil naziv
ASISTENTKE ZA PODROČJE KIRURGIJE

Nini VRANEŠ, dr.med.,
specialistki splošne kirurgije
Univerza v Ljubljani,
Senat Medicinske fakultete je na seji dne
1..008 podelil naziv
ASISTENTKE ZA PODROČJE GINEKOLOGIJE
IN PORODNIŠTVA

Gabrijeli SIMETINGER, dr.med.,
specialistki ginekologije in porodništva

Čestitamo!
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Zlata Rebolj, glavna medicinska sestra bolnišnice

PRVA DAMA ANESTEZIJE
JOŽICA MENGER,
DIPL. MED. SESTRA

SE JE POSLOVILA

K

ot je sama rekla, ko smo se na zad
njem sestanku kolegija glavnih
medicinskih sester bolnišnice pred
počitnicami poslovile, naj spomin na
njeno službovanje v bolnišnici zveni
veselo. Njeno željo bomo težko uresni
čili, ker jo bomo pogrešali kot sonce,
ki nam polepša dan, ko nas poboža s
svojimi žarki. Joži nas je vedno osre
čevala in bodrila s svojim smehom in
odločnostjo, ki ju je premogla v neiz
mernih količinah.

34

Zato, da bo spomin nanjo tak, kot si je
želela ne bomo naštevali njenih zaslug.
Eno je gotovo: s svojo neizmerno ener
gijo, znanjem in zmožnostjo primerne
komunikacije v delovnem okolju je pri
pomogla k organizaciji in delovanju od
delka za anestezijo, intenzivno terapijo
in terapijo bolečine. Njeni naslednici
ga. Bernardi Horvat je naložila težko
nalogo. Vendar smo vsi prepričani, da
jo bo zmogla, ker so temelji delovanja
tako zelo dobri. Darove, ki ji jih je po
klonila narava je znala vedno in povsod
dobro izkoristiti v dobrobit sočloveka
in delovne organizacije, ki ji je pripa
dala.

Še pred tem, ko je zapustila delovno
mesto si je našla novo zadolžitev, ki ji
bo omogočila plodno izrabiti čas, ki ga
bo imela morda malo več, kot v času
službovanja.
Največ časa bo lahko namenila svojem
najbližjim, še prav posebej vnuku Mak
su, na katerega je tako zelo ponosna.
Spoštovana kolegica!
V upanju, da se bomo pogosto sreče
vale in udejanjile še kakšno nalogo,
ti želim, da bi zaslužen pokoj uživala
čim dalj časa.

kadrovske novice

35

kadrovske novice

Nov bolniški
duhovnik med
vami
Novomeški škof, msgr.Andrej Glavan, me je prosil (ker sem
po rodu iz novomeške škofije), naj pridem iz Ljubljane v
Novo mesto, da bom tukaj pomagal p.Marku Novaku pri
delu z bolniki v novomeški bolnišnici, bil bi pa tudi redni
spovednik v osrednjem romarskem svetišču novomeške
škofije, na Zaplazu.
Sem Adolf Mežan, doma iz Dolenje Nemš
ke vasi pri Trebnjem. Gimnazijo sem obi
skoval v Ljubljani. Po maturi sem najprej
študiral na filozofski fakulteti (slavistiko),
ko sem to končal, pa še na teološki fakul
teti (bogoslovje) v Ljubljani. Po novi maši
me je takratni ljubljanski nadškof Anton
Vovk poslal za profesorja na cerkveno
gimnazijo – Srednjo versko šolo (malo
semenišče) v Vipavo poučevat slovenšči
no, nemščino in francoščino tamkajšnje
gojence, ki so po končani šoli večinoma
odšli v bogoslovno semenišče v Ljublja
no. Po enajstih letih poučevanja sem bil
prestavljen za župnika k Sv.Lenartu in v
Javorje nad Škofjo Loko. Od tu sem prišel
za župnika v Novo mestoŠmihel, kjer sem

bil enajst let (nekaj let tudi dekan novo
meške dekanije). Po odhodu iz te župnije
sem bil nekaj časa pri jezuitih v Ljubljani
in v Mariboru. Potem so me določili za
bolniškega duhovnika v Bolnici dr.Petra
Držaja v Ljubljani, kar sem rad sprejel, saj
sem že prej hodil k bolnikom in drugim
oskrbovancem v Dom starejših občanov
v Šmihelu. Ko sem se nastanil v Bolniški
župniji v Ljubljani, sem poleg v omenjeni
bolnišnici pomagal duhovno oskrbovati
bolnike tudi v Kliničnem centru v Ljublja
ni na raznih klinikah. Tu sem se seznanil s
p.Markom Novakom, ki je dolga leta z ve
liko ljubeznijo in požrtvovalnostjo skrbel
za bolnike na Onkološkem inštitutu.
Rad imam bolnike. Cenim njihovo trplje

nje in vdano prenašanje letega. Sam sem
bil bolnik in tudi večkrat operiran. Zato
se še toliko lažje vživim v njihov položaj.
Rad jim po svojih močeh pomagam: z be
sedo, z zakramenti, z mašami in še s čim
drugim.
Rad prihajam v Novo mesto. Ker sem po
rodu Dolenjec, mi je blizu miselnost do
lenjskega človeka. Vsak, posebno v sta
rejših letih, se rad vrača v domače kraje.
V bližini imam tudi svoje najožje sorodni
ke. Ker sem bil že tukaj v službi, poznam
precej ljudi, med njimi dosti duhovnikov;
pa tudi kraji so mi v precejšnji meri znani.
Dobro se poznam in se razumem z g.ško
fom in drugim osebjem na škofiji. V veliko
oporo mi je tudi večletno poznanstvo in
prijateljstvo s p.Markom Novakom. Obču
tek imam, da bo tudi v novomeških bol
nišnicah vladalo dobro vzdušje in bodo
med nami lepi odnosi.
Trdno zaupam, da bomo z iskrenim, pri
jateljskim sodelovanjem in z dobro voljo
lahko naredili veliko dobrega za bolnike.

Adolf Mežan, bolniški duhovnik
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IN MEMORIAM

EMIL LUČEV,

DR.MED., SPEC.
NEVROPSIHIATER,
PROFESOR PSIHOLOGIJE

01.03.1976 se je bil zaposlil v Splošni bol
nišnici v Novem mestu.
13.0.1976 je opravil specialistični izpit iz
nevropsihiatrije.
31.5.006 je diplomiral na Filozofski fakul
teti v Zagrebu na oddelku za dodiplomski
študij iz psihologije ter dobil naziv Profesor
psihologije. Na doseženi uspeh je bil zelo
ponosen, saj ga je dosegel 30 let po diplomi
na Medicinski fakulteti, kar je nedvomno do
kaz njegove izjemne ukaželjnosti in vztraj
nosti, ki še enkrat v praksi potrjuje znano
misel, da je človek bitje, ki želi kvišku.

Nepričakovano nas je zapustil naš kole
ga, ki je z nami bil v dobrem in v manj
dobrem, vendar vedno na voljo trpečim
ljudem in v pomoč kolegom.
Rojen je bil v Zagrebu 8.6.1938, kjer je
končal osnovno in srednjo šolo ter diplo
miral na Medicinski fakulteti 30.0.1968.
Pred tem je bil zaposlen kot novinar v
časopisnem podjetju Vjesnik, pokrival je
razna področja, največ področje kulture.
Delal je v Jugoslovanskem rdečem križu v
Zagrebu, Zdravstvenem domu Primošten
in Nevropsihiatričnem oddelku bolnišnice
v Popovači.

Zaradi kronične bolezni je od 17..1996 de
lal polovični delovni čas. Bolezen ga je ovira
la, vendar tega ni priznal, bila mu je izziv.
Bil je dejaven na mnogih področjih:
kot predsednik hrvaškega Kulturnega
združenja Dolenjske in Bele krajine je iskal
ter gradil mostove prijateljstva med dvema
narodoma. Skušal je popravljati kar ni bilo
dobro v aktualnem trenutku. Organiziral je
razstave, pisal in urejeval zbornike.
Aktivno je sodeloval na strokovnih srečan
jih, domačih in mednarodnih kongresih ter
aktivno predstavljal našo bolnišnico v in
izven domovine.
Bil je ljubeči mož gospe Zorice, skrben
oče svojim trem hčeram: Nadi, Maji in Iva

Jana Kožamelj

Pride trenutek, ko ostaneš brez besed. Ker
ni besed, s katerimi bi lahko izrazil svoje
občutke.Ko se čas ustavi.

NAŠI JANI

Ko ti misli švigajo sem in tja, ko nekje od da
leč prihajajo besede, ko se spomini sestav
ljajo v mozaik.

Samo umreti se splača, tiho, na ostrini
lastne duše, ki je ni.
Oditi najtišje, po prstih,da te kdo ne zmoti.
Ne oziraje se, da se ne prikaže še kaj zelenega, da ne ostane še kaj v očeh.

Ko se zaveš minljivosti življenja, a hkrati
občutiš njegovo bogastvo
Ko postane vse materialno brezpredmetno.

Leči v zibelko zraka, ki se ziblje od vselej do vselej in nikamor ne sili.

Takrat se zaveš neprecenljive vrednosti in
enkratnosti človeškega bitja..

Odpreti se, da te nič ne bo prebadalo,
samo padalo, legalo, snežilo v razprto
telo.

Jana, hvaležni smo Ti, za trenutke, ki si jih
delila z nami, za profesionalno znanje ter
življenjske nasvete.

Mimo vseh se je treba izmuzniti, zunaj sveta misliti samo še na poslednji
stavek, ki ne bo nikoli izgovorjen.

Gospa Jana Kožamelj je svojo poklicno pot
pričela na ORL oddelku 9.1.1979 kot višja
medicinska sestra. 1.9.198 je postala glav
na medicinska sestra ORL oddelka. Vseskozi
se je dodatno izobraževala. Tako je leta 1991
uspešno opravila tečaj iz avdiometrije. Dela

(Janina zabeležka)

ni ter sinovoma Stanku in Josipu. Da jim je
bil vzor, priča dejstvo, da so vsi dejavni v
zdravstvu ali blizu njega.
Bil je član, sedaj lahko že rečem, legendar
ne četvorke, ki je skoraj 3 desetletja po svo
jih najboljših močeh nudila pomoč pomoči
potrebnim. V turbulentnih časih ni bilo
malo tistih, ki se niso mogli, znali ali hoteli
prilagoditi novo nastalim odnosom. Imel
je izjemen čut za trpljenje pacientov, ki se
jim je posvečal z veliko pozornostjo.
Za svoj zadnji dom si je izbral kraj, kjer
morje boža kamnito obalo, vonj lavande,
mirte in ostalih mediteranskih rastlin opaja
jo, kjer se v daljavi stikata morje in nebo v
čarobni objem, galebi, ti simboli čistosti in
prostosti dopolnjujejo idilično podobo.
Slučajno sem letos obiskal kraj, to je otok
Prvič v šibenskem akvatoriju. Na ta del Dal
macije je bil kolega Emil izjemno navezan.
Naj mu bo lahka zemlja na otoku Prviču.
Njegov odhod nas je vse prizadel, izgubili
smo človeka širokih obzorij, pogrešali ga
bodo njegovi domači, mi njegovi sodelav
ci, pacienti, prijatelji in znanci.

Želimir Bošnjak dr.med.,
Specialist nevropsihiater
Predstojnik Nevrološkega oddelka

in naloge glavne medicinske sestre je oprav
ljala do februarja 00 ter svojo poklicno
pot nadaljevala kot avdiometristka. Kot glav
na medicinska sestra je bila znana po svoji
pravičnosti in doslednosti. Znala je prisluh
niti in kot oseba z neverjetno globino tudi
svetovati. Dobro je ločila mejo med treba je,
morati in znati. Posebno je bila ponosna na
svojo družino, na svoje fante  kot jim je rada
rekla Janeza, Lovra in Urbana.
Ko naj bi končno lahko več energije in časa
posvetila svoji največji ljubezni  družini in
knjigam  te je naravnost oboževala, pre
brala jih je na stotine, iz njih pa si je vedno
tudi izpisovala globoke citate, je žal zbolela
ter bila 8.5.007 invalidsko upokojena. Ob
kratkih obiskih pri njej doma in telefonskih
pogovorih smo lahko le nemo občudovali
njen neizprosen boj.
Jana, hvala!

Danica Lukšič, ORL oddelek

37

obiskali smo

OGLED NEVROLOŠKE KLINIKE V GRAZU
(12. maj 2008)

Primc Renata, DMS

Sekcija MS in ZT v nevrologiji je 8. maja 2008 organizirala strokovno ekskurzijo.
Klinika v Grazu je ta dan
pripravila dan odprtih vrat
s predstavitvenim programom in ogledom klinike.
Sprejeli so nas že na dvorišču klinike. Sama klinika je
sestavljena iz več stavb,
kot neko malo mesto sredi
mesta Graz. Pri sprejemu in
nato pri predstavitvi nevrološke klinike so sodelovale
tudi sestre iz Slovenije, ki
zdaj delajo v Grazu in s tem
poskrbele za strokovni in
razumljiv prevod.
Sama stavba nevrološke klinike je v obno
vi in pod okriljem spomeniškega varstva,
vendar lepo in praktično urejena, saj pri
projektu obnove sodeluje tudi medicinska
sestra. Hodniki in sobe so vsi zelo urejeni,
pospravljeni, brez dodatnih pripomočkov,
ki jih rabimo ob bolniku (invalidski in ostali
vozički,...), vendar deluje vse »domače« in
prijazno. Vse medicinske sestre se dodat
no izobražujejo s t.i. bazalno stimulacijo
bolnika. Kaj to je, je težko razložiti, vendar
naj bi sestra znala bolniku pomagati z do
ločenimi vajami in vzpodbujati bolnika
in njegovo okolico v čim bolj domačem
(slike svojcev, najljubše stvari na omari
ci ali steni, skrb za obraz....) vzdušju. Na
vsakem oddelku na steni visi tabla s foto
grafijami zaposlenih z imenom. Bolnik ali
svojci samo „pokažejo“ sliko in uporabijo
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za pohvalo ali pritožbo. Vse medicinske
sestre so zavarovane za primer tožb, kar
pa jih ni malo. Sobe so vse opremljene z
električnimi posteljami, vsaka postelja ima
ob vzglavju na steni aspirator, RR, O in
kopalnico prilagojeno nevrološkemu bol
niku. Določeno negovalno dokumentacijo
že vodijo računalniško, večji del pa še na
papirju. Vsa bolnikova dokumentacija je
vseh  ur shranjena v posebnih mapah
v vozičkih, ki so v sestrskih sobah. Tam
so tudi shranjena vsa zdravila in vozički z
zdravili. Zdravila delijo enkrat dnevno, po
jutranji viziti in to za ves dan.
Na oddelku je ena medicinska sestra in
negovalci, fizioterapevti in študentje me
dicine, ki zjutraj vzamejo kri pacientom.
Medicinska sestra pripravi samo material
in načrt ZN, ki jo timsko izvaja cela ekipa na
oddelku. Medicinska sestra že ob sprejemu
naredi anamnezo in načrt ZN s ciljem, ki
ga hoče doseči pri bolniku. Vse invazivne
posege opravi zdravnik (vstavitev i.v.kani
le, NGS, odvzem krvi,...), medicinska sestra
samo poskrbi za pripravo materiala za po
seg in potem nadzoruje, da ne pride do
sprememb in komplikacij. Delajo zelo tim
sko, vendar je točno določeno, kaj mora

kdo delati in ne poznajo besede NE. Glede
na njihovo odgovorno in strokovno izvaja
nje zdravstvene nege pri bolniku so temu
primerno plačani (tudi po 1000€ na mesec
več od naše plače). Vsi odgovarjajo za svoje
delo, saj se vsak po opravljenem posegu
podpiše s svojim kraticami, ki jih imajo toč
no določene. Tudi delavca hitro pokličejo
in mu lepo razložijo, da z njegovim delom
žal niso zadovoljni.
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Zdravka Žižić, Društvo Ledvičnih bolnikov Dolenjske

Salzburg in
Berchtesgaden

Ležalna doba je kratka, približno tri tedne in takoj pri
pravljajo bolnika in svojce za odpust domov ali v ustrezni
rehabilitacijski center. Na oddelku smo bili tudi v času
kosila in vozički s hrano so podobni našim. Razlika je v
tem, da timsko sodelujejo in bolnika čimprej poskuša
jo socializirati in ga posedejo v invalidski voziček, kjer
mu postrežejo hrano. Na hodniku imajo urejen majhen
jedilni in dnevni prostor in težijo k temu, da jedo in se
družijo izven bolniške sobe in niso 24 ur v sobi ali na
postelji. Tudi nobenega obiskovalca ne odženejo ali
odklonijo, ne glede, kdaj pride.Informacije dobijo toč
no določeno uro vsak dan in na istem mestu. Tisto uro
mora biti zdravnik v tem prostoru, informacije o ZN pa
da medicinska sestra.
Po analiziranju opaženega in slišanega smo ugotovile,
da smo na pravi poti. Medicinske sestre imamo enake
cilje kot naše kolegice v Grazu, vendar pri nas premalo
delujemo timsko, ker je še preveč hierarhije.
Popoldne smo imele še
krajši ogled starega dela
mesta Graz, ki spada pod
spodnjo Štajersko regijo
v Avstriji. Stavbe in imena
slavnih in zaslužnih imen
v zgodovini Graza so zelo
povezana s Slovenijo in
Slovenci.
V poznih večernih urah
smo se vrnile v Ljubljano.
Ob slovesu smo predlaga
le vodstvu sekcije MS in
ZT nevrološke sekcije, naj
še v bodoče organizira
podoben ogled sorodnih
bolnišnic v drugih krajih
oz. deželah.

Ledvični bolniki Dolenjske se letnega izleta še
posebej veselimo. Vsako leto si ogledamo zani
mive lokacije po domovini in tujini. Naši izleti so
običajno enodnevni. Letos smo se prvič odločili
za dvodnevni izlet, in sicer 14. in 15. junija.

N

a pot smo krenili že zgodaj zjutraj, dobre volje in prvič s »potoval
nimi» kovčki. Sledila je kontrola osebnih dokumentov, preverja
nje prisotnih in zdravil, ki jih potrebujemo za dvodnevno potovanje.
Vožnja z avtobusom mimo Ljubljane (kjer smo dobili še vodiča in
dva naša člana) čez Gorenjsko in skozi predor Karavanke v Avstrijo
je hitro minila.Vmes smo naredili še nekaj postankov. Zaradi jasne
ga in sončnega vremena smo si lahko iz avtobusa ogledovali lepote
Avstrije, ki pa jih je z izredno zanimivim pripovedovanjem dopolnil
vodič Srđan. Po nekaj urah vožnje po Turski avtocesti smo se pripeljali
do Salzburga, kjer smo izstopili in se podali na ogled Mozartovega
mesta. Sledil je sprehod po središču mesta z ogledom kulturnozgodo
vinskih znamenitosti. Ogledali smo si Rotovž, Mozartovo rojstno hišo,
Festivalno dvorano, kolegijsko cerkev, benediktinskansko opatijo,
Kapiteljski trg s stolnico ter park Mirabell. Salburg je bil letos še bolj
zanimiv zaradi potekajočega evropskega nogometnega prvenstva.
Na vsakem koraku smo srečali glasne, bojno opremljene nogometne
navijače, ki so se pripravljali na večerno tekmo. Moški del izletnikov je
bil bolj osredotočen na lepo opremljene navijačice, med katerimi so
še posebej izstopale visoke svetlopolte Rusinje. Ženski del pogledov
pa se je bolj ustavljal na »zapečenih« grkih, dišečih italijanih in bojno
opremljenih ruskih navijačih.
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Po celodnevnem ogledu Salzburga, smo se proti večeru
odpravili roti Nemčiji v Bad Rekchenhall. Sledilo je pre
senečenje, kajti udeležencem izleta nismo povedali, da
bomo spali v najvišje ležečem hotelu v Nemčiji. Točneje
na 1614 m, na gori Predigtstuhl, kamor smo se povzpe
li z najstarejšo gondolsko žičnico na svetu. Prestrašeni
obrazi, molk, pogled v nebo… so dali slutiti, da se mnogi
bojijo vzpona. A ko smo prispeli na vrh, od koder se je vil
prekrasen pogled na vse strani, je bil strah poplačan sto
krat. Prijazno osebje nas je razporedilo po sobah in nam
pripravilo samopostrežno večerjo v restavraciji na sami
skali, od koder smo videli celo dolino in
enega najlepših sončnih zahodov.
Zjutraj smo vstali še bolj veseli in na
smejani, saj smo se zbudili v sončno
jutro brez oblačka. Po zajtrku smo se
podali še na krajši pohod do samega
vrha Pregitsthla, kjer smo z druge stra
ni lahko videli celo Salzburgško kotli
no, si ob poti ogledali nekatere redke
gorske rastline, srečali divjega petelina
in napravili nekaj lepih fotografij.
Poslovili smo se od naših gostiteljev, sle
dil je spust v dolino, kjer smo znova nalo
žili naše kovčke in opremo v avtobus in z
vodičem naredili načrt za drugi dan ogle
dov. Najprej smo se odpravili proti rudni
ku soli, ki obratuje brez prekinitve že od
leta 1517. Tam so nas primerno opremili,
posedli v rudniško vlakovno kompozicijo,
ki nas je odpeljala daleč v notranjost rudni
ka. Ogledali smo si Solno katedralo, doživeli
prvi spust po rudniškem toboganu (kar dva
krat), solni laboratorij, multimedijski prostor
s predstavitvijo soli in mineralov, se vozili z
splavom po podzemnem Zrcalnem jezeru …
Navdušeni nad lepotami rudnika, ponosni, ker smo
premagali strah pred rudniško drčo, smo se po krajšem
postanku odpravili na ogled Orlovega gnezda, na vrh
Kehlsteina, visokega 1834 m. Proti vrhu so nas popeljali
lokalni avtobusi, del poti pa smo premagali še z zlatim
dvigalom, ki nas je pripeljal do samega vrha, od koder se
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je videlo zelo daleč. Vršaci gora, pokriti s
snegom, so nam bili tako blizu, da smo
se jih lahko dotikali z roko. Prepadne
stene na drugi strani so odkrile pogled
na Kraljevo jezero, ki je bil naš končni
cilj ogleda. Sledila je učna ura zgodo
vine iz druge svetovne vojne in nekaj
besed o neusmiljenem Hitlerju, ki je
dal zgraditi Orlovo gnezdo. Ker je bil
tudi sam slabič, strahopetec, si je dal
narediti zlati lift, da je imel občutek
večjega prostora.
Po isti poti smo se vrnili v dolino in
nadaljevali vožnjo do Kraljevega je
zera. Vkrcali smo se v ladjo in odplu
li do cerkve svetega Bartolomeja,
ki leži pod vznožjem mogočne gore
Watzmann, 3. najvišje v Nemčiji, saj meri
kar 2713. m. Z ladje se je razprostiral ču
dovit pogled na bližnje gore, med drugim
smo znova uzrli tudi Orlovo gnezdo, s kate
rega smo se pred nekaj urami spustili.
Udeleženci izleta smo bili nad potovanjem
navdušeni, saj smo si v dveh dneh ogledali
veliko zanimivih krajev, srečali veliko ljudi,
navijačev, bili priča veselju, strahu in znova
sreči, da smo imeli priložnost biti na tako
lepem potovanju.
Vsem tistim, ki niso bili z nami, jim je lah
ko žal! Posebna zahvala pa velja zagotovo
agenciji Potnik iz Novega mesta, ki je za
nas pripravila nadvse zanimiv izlet, s prijaz
nim in odličnim vodičem.
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Avstralija

V Avstralijo je odšlo s trebuhom za
kruhom tudi veliko belokrajncev in
dolenjcev. Z nekaterimi od njih se je
Toni na svojem potepanju s Heleno
Blagne tudi srečal. Tako z radovcem
Martinom Slobodnikom, ki že več let
živi s svojo lepo ženo Ivanko v Sydneyu. Belokranjca sta se postavila
pred fotografski aparat v restavraciji
razglednega sydneyskega razglednega stolpa, kamor sta zakonca povabila Tonija in njegovega sina Danijela na večerjo. Bilo je vznemirljivo
in prisrčno. Restavracija se v dobri
uri zavrti okrog svoje osi, tako da si
lahko gost ogleda velikansko mesto
v celoti. Če je to ponoči, je zadeva še
toliko imresivnejša.

Slike in besedilo: Danijel Gašperič

Helena Blagne - Zaman je bila avgusta na
uspešni tudneji pri slovencih, živečih v Avstraliji.
Tri koncerte je imela v Sydneyu in Melbournu,
enega pa v Wollongongu. Ogledalo si jih je
okoli tisoč petsto ljudi, ki so bili navdušeni nad
heleninim petjem, ki je bila v v Astraliji že pred
dvema letoma. S heleno sta bila tudi njen mož
Mitja in sin Kristijan, za glasbeno spremljavo pa
sta skrbela Aleš in Omer.

Toni Gašperič, Helena Blagne, gospa in gospod
Brežnik, častni konzul Slovenije v Sydneyu, ki je povabil slovenske goste na večerjo. Sladkali so se z izbranimi jedmi in avstralskimi vini, ki so odlična in kakovostna. Vinogradniki morajo poskrbeti za namakanje,
kajti v Avstraliji primanjkuje dežja, zato so v vinogradih
manjša jezera, zbiralniki vode, ki jo prečrpavajo z reke
Jare, ter zato plačujejo državi nemalo denarja. Brez
namakanja, pravijo, ne bi bilo pridelka. Zanimivo:
obrambe proti toči ne poptrebujejo, ker nevarnost, da
bi toča sklestila pridelek, v Avstraliji ne obstaja.
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Znamenita sydneyska operna hiša, ki
privablja turiste z vsega sveta. Vstopnice za
posamezne predstave so razprodane tudi po
več mesecev v naprej. Mogoče pa si je ogledati
notranjost zanimive zgradbe.

Ne gre za simboliko: češ Tonija je turneja s Heleno po Avstraliji spravila s konja
na prašiča, ampak je metličan zajahal kamnito žival v središču adelaide za
šalo in v zabavo. Z dejanjem ni vzbudil niti najmanjše pozornosti, saj v velikem
mestu nihče ne pogleda nikogar, pa če bi bil še tako odštekano odet ali če bi
naredil kaj še tako neumnega. Ljudje hodijo drug mimo drugega, ne da bi se pogledali, in na ušesih jih ima večina slušalke, iz katerih prihaja glasba. Obramba
pred zunanjim svetom: nič videti, nič slišati, živeti svoje življenje, pa če je še tako
osamljeno, bedno in skromno. Ali razkošno in bogato. Ni pomembno: moj svet
je moj svet in nikomur ne dovolim vstopiti vanj. Pa je Tonija vseeno v trgovini s
spominki trgovec vprašal, kako se reče po slovensko willcome. “Dobrodošli,” mu
je odgovoril in trgovec je za njim nekajkrat ponovil: ”Dobrodošli, dobrodošli...”
Še obstaja upanje ...
Domorodci se takole nastavljajo
pred fotografske aparate. Slikanje z
njimi je brezplačno, vam pa ponudijo v nakup zgoščenko z izvirno
glasbo. Avgusta je bila v Avstraliji
zima, toda na soncu je bilo kar prijetno. Za metličana sicer premalo
toplo, da bi zlezel iz puloverja. Za
domorodca pa ne.
Saj veste: biznis je biztnis in za še
tako skromen zaslužek se je treba
potruditi, malce pa tudi potrpeti.

V zelo lepo urejenih živalskih
vrtovih in akvarijih imajo živali
z vsega sveta. Še najlepše pa jih
je videti v naravi, zunaj rešetk in
stekel. Kenguruje in številne papige
boste srečali domala na vsakem
koraku, nemalo jih leži ob cestah
povoženih, kengurujevo meso
pa vam bodo ponudili tudi na
krožniku. Kače na posnetku so iz
živalskega vrta v Sydneyu - brez
strahu - dobro so bile zaprte.

Za humor in napovedovanje na Heleninih
koncertih je bil zadolžen naš stalni dopisnik Toni Gašperič, ki avstralskim slovencem ni neznanka. Belokranjec namreč
že pet let sodeluje z radijsko postajo SBS,
ki oddaja v Avstraliji v slovenskem jeziku.
Iz Slovenije se po telefonu oglaša vsakih
štirinajst dni z duhovitimi prispevki o
dogajanjih v “stari domovini”, glavno
besedo pa imata njegova teta Mara in
sosed Nace, ki je vedno malce po “gasom”.
Tonija so v Avstraliji živeči Slovenci lepo
sprejeli, v Melbournu ga je pater Ciril celo
povabil k maši in v krajšem nagovoru
pred verniki ga je hotel Toni prepričati, naj
pri cerkvenih obredih namesto avstralskih vin raje poseže po metliški črnini.
Pater Ciril je namignil, da bo premislil,
zamrmral pa je nekaj o cvičku. Na sliki
za Tonijem je Sydney, milijonsko mesto,
ki je znano po operni hiši, Toni, Helena in
tonijev sin Danijel pa so si v sydneyskem
gledališču ogledali MUZIKAL BILLI ELLIOT, spektakularno predstavo, ki govori
o mladeniču - plesalcu, za katerega je
oče upal in želel, da bo postal boksar. Za
vstopnino je bilo treba odšteti 125 avstralskih dolarjev. Nasploh je Avstralija draga
dežela in kamor stopiš, je treba plačati.
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Sekretarka Barbara Ozimek

KRVODAJALSKA
AKCIJA
Ob dnevu krvodajalstva na Slovenskem je Vla
dimir Bahč, direktor in predsednik uprave TPV,
d.d. skupaj z Območnim združenjem RK Novo
mesto, povabil svoje kolege na krvodajalsko
akcijo. Odzvalo se je skupaj  krvodajalcev,
od tega tudi deset vodstvenih. Vladimir Bahč
je daroval kri skupaj s svojimi najbližjimi sode
lavci in člani uprave.
Akcijo ocenjujemo kot uspešno in pozivamo vse, ki se niso odzvali nanjo, da
lahko kri darujejo vsak torek in četrtek od 7.00 do 10.30 na centru za transfuzij
sko dejavnost Novo mesto.

Predsednica društva kroničnih ledvičnih bolnikov Dolenjske Zdravka Žižić

Toni Žu gelj iz Bele Krajine,
živi z dializo že trideset let
Ledvična bolezen je zelo pogosta, saj za njo zboli 1 od 10 ljudi.
Danes je na svetu že več kot 500 milijonov ljudi, ki ima diagno
sticirano ledvično bolezen. Tudi pri nas ni nič drugače. V Slove
niji živi blizu 2000 ljudi z dokončno odpovedjo ledvic, več kot
70% jih je na dializi, največ na hemodializi. Na Dolenjskem,
Beli Krajini in Posavju je bolezen enako prisotna, kot v ostalih
predelih po Sloveniji, so pa določena območja, kjer je bolezen
še bolj razširjena. Vzrokov za to ne ve nihče. Bolniki imajo na
voljo več možnosti za nadomestno zdravljenje. Večina začne
s hemodializo oz. peritonealno dializo, le desetina bolnikov je
primerna za presaditev. Pogojev za transplantacijo ledvice je
veliko, med drugim dobro zdravstveno stanje ostalih organov,

ožilja, primerna psihoﬁčna kondicija, biološka starost …in
še nekateri drugi dejavniki. Zato večina bolnikov živi s hemo
dializo. S pomočjo dializnega aparata in določene procedure
bolniku najmanj tri krat na teden očistijo kri. Postopek traja
4 do 5 ur. V novomeški bolnišnici so z dializo začeli davnega leta
1979, kar pomeni, da bodo drugo leto praznovali častitljivo 30
obletnico. V Sloveniji je kar nekaj centrov, ki so začeli z dializo še
nekoliko prej: Slovenj Gradec, Ljubljana, Šempeter….
V novomeški bolnišnici je danes na hemodializi blizu 100
bolnikov in nekaj več kot desetina si doma opravlja perito
nealno dializo. Med njimi je bolnik, ki že 30 let živi s hemodiali
zo. Začel je v Ljubljani, star 17 let in se kasneje z otvoritvijo
novomeškega centra preselil na zdravljenje v Novo mesto.
Gre za dolgo življenjsko obdobje, v katerem se je marsikaj
spremenilo. Izboljšali so se postopki zdravljenja, prišli so
novi dializni aparati, materiali, dializatorji …s tem se je po
daljšalo tudi preživetje bolnikov. Kaj vse je dializni bolnik v
tem času moral prestati pa je že druga zgodba. Samo za pri
merjavo, naš rekorder je v 30 letih, opravil najmanj 5000 dializ, na
dializi preležal več kot 3 in pol leta oz. s prevozi in potovanji na in
z dialize še enkrat toliko, torej vsaj 7 let. Gre za podatke izračuna
ne za redne dialize, brez izrednih dializ ob različnih poslabšanjih,
kirurških postopkih itd. Človek se dejansko zamisli nad temi
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Ob 30 jubileju zdravljenja z hemodializo so Tonija na dializi obi
skali in mu čestitali: Mira Retelj, direktorica SB Nm, prim. Rafel
Kapš, dr. med, vodja internega oddelka SB NM, predstojnica
odseka dialize, Sonja Steklasa dr., med, prim. Polana Furlan, dr.
med, Jožica Majcen, nekoč glavna sestra na odseku dialize, pa
sedanja odgovorna sestra dialize, Marica Parapot, osebje odseka
in predstavniki društva. Na povabila društva pa ga je obiskala
tudi županja občine Metlika, Renata Brunskole, ki je Toniju priš
la osebno voščit za njegov jubilej. Jubilanta, njegove sobolnike
in osebje odseka dialize smo pogostili s torto. Poleg številnih
daril je bil Toni najbolj vesel bona Društva ledvičnih bolnikov
Dolenjske, za brezplačni  dnevni izlet v Salzburg, Bertesgarden
in Orlovo gnezdo.
podatki in se vpraša, kje ledvični bolniki jemljemo voljo in
energijo, da vse to zmoremo. A misel, da je življenje eno in
edino, nas verjetno prepriča, da vstrajamo in si želimo živeti
čimdalj, ne glede na zmanjšano kvaliteto življenja. In ledvič
ni bolniki zagotovo smo med tistimi, ki pišemo zgodovino
tudi medicini, saj dokazujemo, da se s dokončno odpovedjo
ledvic, da živeti dlje.
Na našem področju imamo bolnike, ki živijo z ledvično bolez
nijo več kot 30 let, v kombinaciji hemodializa, transplantaci
ja, hemodializa in ponovna transplantacija. Zato velja izreči
vse pohvale medicinski stroki, ki skrbi za razvoj in za boljše
pogoje zdravljenja. Zatovo pa ima odločilno vlogo bolnik sam.
Sprejeti mora odločitev ali bo upošteval način zdravljenja,
prilagojen ritem življenja, asketski način prehrane in vno
sa tekočin… Prepovedane so vse dobrote, po katerih radi
posegajo »zdravi«. Praktično vse vrste sadja, velika večina
sladic, posebej tistih iz čokolade lešnikov, orehov, suho sad
je, pa suhomesnati proizvodi vabljivi po videzu in okusu,
krompirčki, solatke…. Da o pijačah sploh ne govorimo. Le
0,5 litra tekočine z vsemi juhami in vso vodo, ki jo ima hrana
lahko bolnik užije vsak dan. Že pregreha s kosom čokolade,
nekaj banan, lahko bolnika spravi na rob smrti.
Ob ledvični bolezni lahko pridejo vse ostale bolezni, ki samo do
datno poslabšajo stanje. In vse to in še marsikaj drugega je naš
dializni rekorder, Toni Žugelj, doma iz Gradca v Beli kraji izkusil
v 30 letih življenja z dializo. Ko so drugi hodili v šolo, na zabave,
na morje, izlete, je on moral na dializo. Sprva je upal, da bo mo
goče transplantiran. A so dodatni zapleti in izvidi pokazali, da
to ni mogoče. Sprijaznil se je z usodo in kljub vsemu obdržal
optimizem in voljo do življenja.

PISANE PIŽAME
V mesecu aprilu nas je farmacevtska družba Lek obdarila s
pisanimi pižamami. S tradicionalno dobrodelno akcijo je le
tos vključenih 11 bolnišnic, med njimi tudi bolnišnica Novo
mesto. Z njimi bomo oblekli vse otroke od najmanjšega do
največjega.
V imenu otroškega oddelka smo se Leku pisno zahvalili.

Gordana Rožman,dipl.med.sestra

Naš Toni Žugelj še vedno prihaja na dializo vsak drug dan in že
limo mu, da bi bilo tako še dolgo, dolgo … let.
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mi - vi -oni
Mojca Simončič,mentorica prostovoljnega dela

Natečaj Naj prostovoljka,
Naj prostovoljski projekt 2007
program. V nadaljevanju so podelili priznanja za sodelovanje
na natečaju vsem prostovoljcem, prostovoljkam in organizaci
jam. Na natečaj smo skupaj s Splošno bolnišnico Novo mesto
prijavili najbolj zaslužne dijakinje za natečaj Naj prostovoljka
in Naj prostovoljski projekt. Za naj prostovoljko sta bili pred
lagani Edita Halilović in Klavdija Jalovec, za Naj prostovoljski
projekt pa projekt Zapolni mo uri ce  nisem rad sam. V
pro jek tu so so de lova le di ja ki nje Klau di ja Vo grin,
Si mona Cvetan, Maja Hočevar, Urška Gašpe rič,
Tina Novak in Jasna Šenica. Ob zaključku smo
se pogostili in pokramljali ob prijetnih zvo
kih Adi ja Smolarja.

Prostovoljno delo odpira vrata do solju
di, ponuja možnost za uveljavljanje pra
vic posameznikov in premošča razlike,
ki nas ločujejo. V Splošni bolnišnici Novo
mesto prostovoljno delo poteka že četr to
leto. Vsako leto, ko se ozremo nazaj vidimo za
seboj uspešno prehojeno pot.

Domov smo se vračali z lepimi občutki, saj
s prostovoljnim delom bogatimo sebe in
polepšamo marsikateri trenutek tudi dru
gim. Še enkrat zahvala Splošni bolnišnici
Novo mesto za pomoč pri organizaciji in
g. Tomažu Parapotu za varno vožnjo.
Naj prostovoljki

V sredo, 18. junija 008, smo se udeležili prireditve Naj pro
stovoljka, Naj prostovo ljec, Naj pro stovoljski projekt 007.
Prireditev je potekala v Vili Podrožnik pod pokroviteljstvom
predsednika repub like Slove nije Dr. Danila Türka. V uvod
nem delu so nas pozdravili predsednik re pub like Sloveni je
Dr. Danilo Türk, ministrica za delo, družino in socialne za
deve Marje ta Cotman, predsednica Slovenske fi lantropi je
Ani ca Mi kuš Kos, uvod ne mu delu je sle dil kratek kul tur ni

Pikapolonice
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Klavdija, Edita, Zvonka, Barbara

mi - vi - oni

POČITNIŠKI DNEVI NA
OTROŠKEM ODDELKU
Rezervacije niso možne, ker ...
Vrtec Palček, vzgojiteljica Meta

Ponudba:
All inclusive, to pomeni pojej in popij čim
več, ali pa popoln post, kar pomeni, da si
tešč, brez hrane in pijače. Izgleda pa tako
le: » Koliko si danes pojedel in popil? », »Ti
pa danes nič jest, nič pit, ker imaš UZ ». Le
kdo to razume, lačnega slikajo odznotraj.
A so to zdravila?
Oba aranžmaja pa zajemata: kopanje v čisti
vodi, frizer, pedikura, manikura, pa še savna
(če imaš visoko temperaturo), osvežilni na
pitki in seveda pregled od glave do pete in
nazaj… Vrtec deluje vsak dan z različnimi
delavnicami, družabnimi igrami, igralnimi
kotički, branjem pravljic in seveda ogledi
risanih filmov po izbiri otrok, pa tudi druže
nje in spoznavanje novih prijateljev.
ŠALO na stran.Pri nas postelje zasedajo le
bolni otroci.Bolezni in bolnišničega aranž
maja pa si ne želi noben otrok, še najmanj
pa v času počitnic.

Mamica zna najbolje.

KAJ JE LJUBEZEN?






Želim vam veliko zdravja, ravno prav otroš

ke razigranosti, brez poškodb, vročine,
izpuščajev in če ne gre drugače, si poma
gajte s smehom.Prav smeh je najboljše 
zdravilo za vse…., tudi za bolezen?!

(izjave otrok)

to je, ko mami kuha oč
ku kavo in še
preden jo ponudi, nare
di požirek, da
se prepriča, če je res do
bra;
to je, ko se smejiš tudi, ko
si utrujen;
to je, ko te tvoj pes liže po
obrazu tudi
takrat, ko si ga pustil sa
mega ves dan;
ko nekoga ljubiš, se ti tre
palnice stalno
spuščajo gor in dol, a po
d njimi vidiš
same svetle zvezde;
ko mama vidi ata v kopa
lnici golega in
ne misli, da je to grd pri
zor;
moja babica je debela,
ker je polna
ljubezni.

NA POČIVALNIKU
BOLJ UDOBNO
Na otroškem oddelku starši spremljajo bolnega
otroka tudi ponoči. Noči so na stolih dolge in neu
dobne. S pomočjo direktorice bolnišnice ga.Mire
Retelj in predstojnice otroškega oddelka ga.Tatja
ne Pavlin dr.med.spec.pediatrije je otroški oddelek
pridobil 1 počivalnikov.
Gordana Rožman,
dipl.med.sestra

Jaz sem v posteljici, mami pa na počivalniku.
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NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO

OKREPČEVALNICA ŠTORKLJA
Prvega septembra so mnogi zakoračili v novo šolsko leto v naši bolnišnici pa smo v avli
stavbe porodnišnice odprli težko pričakovano okrepčevalnico. V okrepčevalnici, ki bo
imela dnevno odprta vrata od 7.00 ure do 18.30 ure in v soboto, nedeljo ter praznikih od
10.00 do 17.00 ure, vas pričakujejo prijazne uslužbenke prehrambene službe. Ob sladkih
rogljičkih, okusnih sendvičih in zelo dobri kavi lahko tako ob prijetnem druženju začne
mo nov delovni dan, si vzamemo trenutek oddiha, našim pacientom in obiskovalcem
pa prijazno ponudimo okrepčila med njihovim obiskom naše bolnišnice.

Utrinki iz otvoritvenega prijaznega povabila direktorice na prvo
kavo.
Mi vas volimo, čeprav se vi na nas spom
nite samo vsake štiri leta.
Mi vas volimo, čeprav vas ne smemo kli
cati z ljubkovalnimi imeni.
Mi vas volimo, čeprav grafe o padanju
plač zamenjujete z grafi o rasti inflacije.
Mi vas volimo, čeprav gradite predore s
katerih na Nemce pada omet.
Mi vas volimo, čeprav se ritensko mečete
v Dragonjo.
Mi vas volimo, čeprav je vaš brat taj
kun.
Mi vas volimo, čeprav je vaš član bil
včasih naš član.
Mi vas volimo, čeprav ste si zadnjo plat
prilepili na ministrski stolček s 15letnim
lepilom.
Mi vas volimo, čeprav si želite svojega
bližnjega žene in svojo ženo ponujate
svojemu bližnjemu.
Mi vas volimo, čeprav se v nakupovalni
center v tujini po bombažno spodnje pe
rilo vozite z letalom.
Mi vas volimo, čeprav skazite vsako foto
grafijo najlepše deklice na Kranjskem.
Mi vas volimo, čeprav vozite pod vpli
vom maliganov in kasneje zatrjujete da
vam jih je podtaknila UDBA.
Mi vas volimo, čeprav niste prejeli pod
kupnin, ki so vam jih poslali Finci.
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MI VAS

VOLIMO!!!!

Matej Kocjančič
Mi vas volimo, čeprav ste v bistvu iz uvo
za.

Mi vas volimo, čeprav vas Vladimir ljubi.
Mi vas volimo, čeprav je vaša hčerka
mnenja, da bi bilo treba pedofile kastri
rati in z njimi na javnem mestu fizično
obračunati.

Mi vas volimo, čeprav ne pijete kave z ro
batimi dekleti in nežnimi fantki.
Mi vas volimo, čeprav inflacijo znižuje
te po Argentinskem modelu.
Mi vas volimo, čeprav imate že 50 let
isto frizuro.
Mi vas volimo, čeprav ste najlepši v mestu
in na vasi.
Mi vas volimo, čeprav pripadniki romske
skupnosti v vas mečejo plastenke.
Mi vas volimo, čeprav nam pošiljate brez
plačne časopise.
Mi vas volimo, čeprav ste v vojaški unifor
mi videti kot Racman Jaka v Vietnamu.
Mi vas volimo, čeprav ste prepričani, da
je za to kriva prejšnja vlada.
Mi vas volimo, čeprav ste zasvojeni sami
s sabo.

pokaže na psa.
Mi vas volimo, čeprav fizično obračuna
vate s svojimi zunajzakonskimi partneri
cami.
Mi vas volimo, čeprav vaš priimek jasno
govori o vaših namenih.
Mi vas volimo, čeprav bomo morali poleg
vas cel mandat gledati dva sluzasta gospo
da v zrelih letih.
Mi vas volimo, čeprav že toliko let sedite
v parlamentu, da vas zamenjujemo s sto
lom.
Mi vas volimo, čeprav med sejo vrtate po
nosu, igrate igrice na računalniku ali pa ste
v polsnu.

Mi vas volimo, čeprav ste iz nekrivdnih
razlogov nakupovali v Italiji.
Mi vas volimo, čeprav za sprehod do
govorniškega odra rabite izotonični
napitek.
Mi vas volimo, čeprav si želimo, da bi osta
li pri svojem prejšnjem poklicu.

Mi vas volimo, čeprav nam je žal, ker vas
nismo izvolili v Bruselj.
Mi vas volimo, čeprav v parlament hodite
oblečeni, kot da so vaju s Petrom Lovšinom
pravkar aretirali.
Mi vas volimo, čeprav vas Vladimir ne
mara.
Mi vas volimo, čeprav govorite kot da se
vam o govorjenju samo sanja.
Mi vas volimo, čeprav ste nacionalno tele
vizijo spremenili v raketo pod kozolcem.
Mi vas volimo, čeprav ste prepričani, da
je Slovenija samo vaša.
Mi vas volimo, čeprav vaš koledar še ved
no kaže leto 196.
Mi vas volimo, čeprav nam greste Zares
na živce.
Mi vas volimo, čeprav ne smemo omenja
ti, da youtube ob omembi vašega imena

Mi vas volimo, čeprav vas Mirko Strojan
ne.
Mi vas volimo, čeprav ste osnovno šolo
obiskovali v Žužemberku.
Mi vas volimo, čeprav ob vaši pojavi na
obrazu dobimo Grim(a)se

Mi vas volimo, čeprav si gugalnico delite
z Zidarjem.
Mi vas volimo, čeprav je vsem jasno, da
nas vi sploh nimate radi.
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Festival Ptuj 2008
Prva nagrada gledalcev in poslušalcev
RTV Slovenija (televoting):

Špitavske gore listi po zmagi v štirih kategorijah

Novi Spomini - Pet minut
Glasba: Peter Fink
Besedilo: Matej Kocjančič

Še pet minut te iz srca bom ljubil,
Iz sladkih rim ti spletal bom sonet.
Še pet minut potem ti bom obljubil,
Da konec najinih je lepih let.

Toni Gašperič

ČUDEŽNO
ZDRAVILO DENAR
Razumljivo, da motijo ljudi zadeve, ki bi jele vplivati na njiho
vo zdravje. Velika smetišča, na primer. Sežigalnice smeti, na
primer. Skladišča radioaktivnih odpadkov, na primer. Razni
pretvorniki, ki povzročajo zdravju škodljivo, sicer nedokazano,
sevanje. In še kaj podobnega. Ljudje skočijo v zrak in protestira
jo, ko zvedo, da bo katera od naštetih stvari postavljena blizu
njihovih bivališč. Na svetlo privlečejo nevarnosti, kot so: več ra
kavih obolenj na območjih, kjer so skladišča radioaktivnih sno
vi, luknjičave kosti, glavoboli, impotenca, visok krvni pritisk.
Dokazujejo tudi nedokazljivo. Protestniki vedo načeloma več
kot stroka, ki jim želi dokazati, da so skladiščenja radioaktivnih
snovi za zdravje povsem nenevarna, da sežigalnice odpadkov
ne spuščajo v zrak zdravju nevarnih plinov, da kemična tovarna
blizu njihovega kraja ne zastruplja zraka, zemlje ali vode nič
bolj in nič manj kot kakšen kmet, ki ima doma pravo zakladnico
hudo nevarnih škropiv, ki jih nenadzorovano razpršuje naoko
li. Toda protestnikov ne prepričajo nikakršne analize, meritve
ali znanstvene študije. Ni je avtoritete, ki bi jih prepričala v
nasprotno, kar oni gonijo.

Modre oči, kakor ogenj žareč pogled,
Vroče dlani v prsih grejejo hladen led.
Odpr tih ust brez besed,
čakam ko luna gre spat,
V kristalno meglo ujet,
kadar gre zima v pomlad.
Modre oči, vonj po sanjah v pramenu las,
Vroče dlani, blag dotik ki ustavi čas.
Odpr tih ust brez besed,
čakam ko luna gre spat,
Le še pet minut s teboj ostal bi rad.
Še pet minut mi slepo boš verjela,
v mojem boš objemu sanjala.
Še pet minut ljubezen bo gorela,
Potem boš jezno v slepo noč odšla.
Modre oči…
50

O, pač. Ta, o pač je nič drugega kot denar. Gospod evro. Gos
pod evro v obliki odškodnine. Ko je dosežen dogovor o višini
odškodnine, utihnejo še tako glasni varuhi narave. Še tako boje
viti borci za človeku zdravo in prijazno okolje. Še tako izpričani
in zapriseženi ekologi. Izkaže se, da niso bili zaskrbljeni zaradi
oskrunjanja narave in ljudi v njej, ampak da jim je šlo predvsem
za denar. Obrnili so ploščo, brž ko so jim obljubili tisoč evrov.
Morda tudi manj. Morebiti le petsto. Ko so jim obljubili denar,
so odstopili od svojih zahtev, da ne dovolijo zgraditi poleg svo
jega kraja sežigalnice odpadkov. Da so strogo proti izgradnji
odlagališča za radioaktivne snovi. Hitro so pozabili na rak, na
osteoporozo, na glavobole, na nespečnost, na visok krvni pri
tisk. V hipu jim je pravzaprav postalo vseeno, kaj bo z njihovim
zdravjem. Prižgali so zeleno luč za zadevo, proti kateri so bili
pripravljeni vztrajati do konca. Za katero so se bili voljni spopri

kulturne drobtinice

POSVETOVALNI
REFERENDUM
Toni Gašperič

jeti s številno policijo, z izurjeno slovensko
vojsko, z vragom ali bogom, z vsemogočno
državno birokracijo. Obljubljeno denarno
nadomestilo za morebitne zdravstvene
nevšečnosti jim je izbilo iz glav strah, da bi
hitreje zboleli za katero od bolezni, ki bi jih
lahko povzročila okolju neprijazna napra
va oziroma skladišče. Kaže, da je zboleti za
rakom brez obljubljenih evrov na računu
nekaj drugega kot zboleti za rakom brez
denarnega nadomestila. Biti impotenten
s tisoč evri je nekaj drugega kot biti impo
tenten brez tisoč ali manj evrov. Imeti hude
glavobole z denarjem, ki smo ga prejeli kot
odškodnino za morebitne glavobole, ni niti
pod razno isto, kot če vas boli betica brez
odškodnine…
Ja. Denar bi morala zdravniška zbornica v
soglasju z zdravstvenimi zavarovalnicami
razglasiti za zdravilo, ki se ga dobi na re
cept, saj se je v več primerih izkazalo, da
je denar univerzalno zdravilo. Nekaj podob
nega kot placebo. Ne vsebuje zdravilnih
učinkovin, zdravi pa vseeno.

Moji ženi je prekipelo. Zaradi navadne
straniščne školjke. Trdi, da pred upora
bo stranišča nikoli ne dvignem sedala
in po uporabi nikoli ne spustim pokro
va na školjki. Enako očita sinu. Pravi,
da smo vsi moški enaki. Pomeni, da se
obnašamo na stranišču kot svinje. In da
bi moral imeti vsak moški pri hiši svojo
snažilko, kar pa ona noče biti. Navrgla
je tudi, da sem se najbrž poročil samo
zato, ker se je moja mama naveličala
večkrat dnevno brisati za menoj od
scavnice mokro sedalo školjke. Ob tem
ne pozabi pripomniti, da je imel prav
tisti moški, ki je poslal svoji tašči račun
za večurni tečaj, na katerega je vpisal
svojo ženo, da bi znala skuhati vsaj pla
ninski čaj, če ji že kamilic ne uspe nikoli
pripraviti tako, da bi bilo prav.
Saj razumete: kritizirala je vzgojne nes
posobnosti moje mame. Se pravi svoje
tašče. Posredno je tako dvignila ugled
svoji mami, ki da jo je naučila veliko
koristnega, celo to, da ni lepo scati po
sedalu straniščne školjke. To ji je vbila v
glavo, pa čeprav je rodila dve hčerki in no
benega sina ter je bil pri hiši edini moški
njen mož, se pravi moj tast, ki pa je počel
prav to, česar ne bi smel. Pomeni, da je
uriniral po sedalu straniščne školjke, da
ga pred uporabo ni nikoli dvignil in da po
uporabi nikoli ni spustil pokrova…
Pa se je moja žena odločila za izvedbo
družinskega posvetovalnega referendu
ma. Zataknilo se je že pri referendum
skem vprašanju. S sinom sva vztrajala,
da bi na referendumskem lističu pisalo:
ali si za to, da pred vsakim scanjem na
domačem stranišču dvigneš sedalo stra
niščne školjke, pokrov pa po uporabi
spustiš. Žena, ki je zaslutila poraz z : 1,
pa je zahtevala spremembo besedila,
ki naj bi se glasilo: sem zato, da na do
mačem stranišču pred vsakim scanjem
dvignem sedalo školjke in po vsakem
uriniranju spustim pokrov.
Po enotedenskem glasnem prerekanju,
žolčnem prepiranju, grožnjah o odhodu

z doma, potokih
solz je zmagala
žena in njeno
referendumsko
vprašanje. Kma
lu za tem pa je,
razumljivo, us
pel tudi referen
dum. Gledano z
ženine strani.
Vsa prerojena in na videz pomlajena je
hodila po stanovanju, dokler ni že minuto
po preštetih glasovih ugotovila, da je nek
do na stranišču zmočil sedalo straniščne
školjke po dolgem in počez. Najprej se je
z vprašanji spravila nadme, nato še nad
sina. Sin je priznal, da je pri prvem porefe
rendumskem scanju pozabil dvigniti sedalo
straniščne školjke, ker je pač navada želez
na srajca, kri pa tudi ni voda. S tem je namig
nil na genetiko, ki da je kriva, da moški pri
scanju pač ne sedamo na školjko tako kot
ženske, ampak počnemo to stoje in potem
nič čudnega ni, če del vsebine, ki se je zbra
la v nekaj urah v mehurju, leti po ploščicah
in po sedalu straniščne školjke…
Lahko bi rekel, da se glede dviganja in
spuščanja sedala in straniščnega pokro
va pri nas po izvedbi družinskega posve
tovalnega referenduma ni nič kaj bistve
no spremenilo. Žena se še naprej huduje,
midva s sinom pa se ne moreva navaditi
na to, kar je bilo na referendumu izglaso
vano. Moja boljša polovica se tolaži dejs
tvom, da zdaj ščijemo po sedalu sekretne
školjke po demokratično izglasovanih re
ferendumskih pravilih v primerjavi z dol
gimi leti, ko smo se obnašali kot barbari.
Se pravi, da je ona sedela na straniščni
školjki, ko je urinirala, midva s sinom pa
sva pri scanju ponosno stala, ne da bi
dvignila sedalo in po dejanju spustila po
krov straniščne školjke.
To, da smo zapravili za izvedbo družinske
ga posvetovalnega referenduma skoraj
polovico njene pri turbo kapitalistu za
služene mesečne plače, je niti ni motilo
preveč.
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SLOVARČEK ČAROBNIH BESED

PROSIM, HVALA, DOBER DAN,
NASVIDENJE …

P

ri našem delu se mnogokrat srečujemo z različnimi sogovorniki in prav komunikacija
je tista na kateri temeljijo vsa naslednja dogajanja na naših delovnih mestih in le ta
nedvomno tudi odločilno vpliva na medsebojne odnose. Kljub temu, da je vsak izmed nas
vpet v krog svojega življenja, moramo pri vsakdanjem delu upoštevati nekaj temeljnih
načel, kot so spoštovanje vsakega posameznika, svoboda govora, sprejemanje različno
sti…..Če vse to nadgradimo samo s štirimi »čarobnimi besedami«,sem prepričana, da
bo naše počutje na delovnem mestu prijetnejše. Z nami bodo zadovoljni tako sode
lavci, kot tudi pacienti in ostali obiskovalci naše bolnišnice. Mnogi sicer menijo, da
so nekatere stvari prirojene, vendar sem prepričana, da je še več naučenih. Tako
na primer otroci staršev, ki spoštujejo nekatere vrednote obvladajo preprosti be
sednjak čarobnih besed že do dopolnjenega tretjega leta starosti. Za vse ostale,
ki pa te sreče niso imeli ali so morda učne ure zamenjali z njim zanimivejšimi
aktivnostmi, prijazno priporočam, da si danes prislužijo petico.

Čarobne besede?
Vsekakor! To so le štiri izmed
niza tistih, ki ti odpro vsa
vrata, polepšajo dan (sebi
ali drugim),osvetlijo mnoge
čemerne obraze, za trenutek preženejo utrujenost in
pričarajo nasmeh.

Popolnoma naravno je da vsi ne moremo biti odlični, zato vam v nadaljevanju
podajam nasvet, ki kroži po spletu, kako obvladati neprimerne in utrujajoče so
govornike. Verjamem, da jih bo v naši bolnišnici vedno manj.

PRIPOROČENA KOMUNIKACIJA Z UTRUJAJOČIMI
SOGOVORNIKI:

»VESTE, KDO SEM JAZ?«
Ker je bil odpovedan velik let, je hostesa za dolgo vrsto potnikov morala poi
skati sedeže na drugih letih.
Naenkrat se skozi vrsto prerine jezen potnik, udari po mizi, nanjo vrže
svojo letalsko karto in reče: “Takoj MORAM na ta let in MORAM biti nameščen
v PRVEM RAZREDU!”
Hostesa mu je mirno odgovorila: “Žal mi je, gospod, z veseljem vam bom po
magala, vendar moram najprej namestiti potnike, ki čakajo tule v vrsti, nato
se bom posvetila vam in prav gotovo bova našla kakšno dobro rešitev.”
Jeznega potnika odgovor ni pomiril. Na glas, tako da so ga vsi za njim lahko
slišali, je zarjovel: “A VI VESTE, KDO SEM JAZ????”
Ne da bi se zmedla, se je hostesa nasmehnila in v mikrofon za obvestila potni
kom glasno in razločno rekla: “Spoštovani potniki, lepo prosim za pozornost. Pri
okencu št. 1 imamo potnika, ki NE VE, KDO JE. Če kdorkoli lahko pomaga ugo
toviti njegovo identiteto, vas vljudno prosim, da pridete h okencu št. 1.”
Potniki v vrsti so se začeli hahljati, nekateri celo glasno smejati, jezni gospod
pa je prestrelil gospodično s pogledom in skozi zobe siknil: “Jebi se!!!”
Ne da bi trenila z očesom se je hostesa spet nasmehnila in rekla: “Žal mi je,
gospod, toda tudi za to se boste morali postaviti v vrsto”.
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Danica Jožef

Poleti se hrana hitreje kvari!
Vem, da bodo ti nasveti za letošnje poletje že skoraj odveč,
vendar pa se jih velja zapomniti, kajti letos je bilo
kar nekaj zastrupitev s hrano in to v raznih hote
lih, kjer naj bi imeli poostren nadzor, posameznih
zastrupitev s hrano niti ni bilo. Glede opozoril oko
ljevarstvenikov, da si sami žagamo vejo in nas na
rava že opozarja, da tako ne bomo več dolgo živeli,
lahko zase in tudi za našo zemljo nekaj naredimo
sami. Jaz že kar nekaj let pridelujem zelenjavo in
tudi sadje skoraj brez kemije. Za gnojilo poskrbim
z odpadki in si pridelam kompost, uporabljam tudi
razna tekoča gnojila in škropiva iz zelišč (koprive,
preslica, gabez, vratič, olupki česna, čebule
ipd). Verjemite mi, da je največji užitek, ko
utrgaš sadež ali plod ter razno zelenjavo iz
domačega vrta in veš kako je vse to zraslo in
si lahko tudi brez skrbi, če boš to takoj upo
rabil, včasih niti ne opral pod tekočo vodo. Ti
nasveti niti ne veljajo za doma, ko imaš na razpo
lago hladilnik ali hladno klet, to velja predvsem, če
si v naravi na izletu, na kampiranju in podobno.

Torej si zapomnite sledeče: hitro pokvarljive hrane ne kupujemo
na zalogo,obvezno ob nakupu preveriti rok trajanja in tudi videz
hrane, hitro pokvarljiva živila je potrebno hraniti v hladilniku, ne
pogrevajte že kuhanih jedi, odtajanih zamrznjenih izdelkov, to še
posebno velja za meso in sladoled, nikoli ponovno ne zamrzu
jemo in se držimo napotkov proizvajalca.Med pripravo in
serviranjem hrane je potrebno čim bolj poskrbeti
za higieno, prav tako pa tudi redno čistiti omaro
s hrano in hladilnik. V kolikor vam barva ali vonj
ne ugajata raje živilo zavrzite, meso in jajca do
bro prepecite ali prekuhajte, mleto meso pa je
potrebno porabiti v enem dnevu. V kolikor pa
pride do zastrupitve s hrano v lažji obliki
(slabost, bruhanje driska), ki pa ne sme
trajati več kot dva dni, bo pomagala čaj
na dieta (suhe borovnice, prepečenec),
v hujših primerih pa je potrebno poiskati
zdravniško pomoč, posebno, če so priza
deti otroci. Med dopustom ne bo odveč
previdnost pri nakupu sladoleda, raznih pijač
in sladic.

Tudi današnji recepti bodo bolj poletni in ne tako hitro pokvarljivi.
Predlagam sardele s paradižnikom, toplo krompirjevo solato in skutno pecivo.

1. Sardele s paradižnikom
Za predjed potrebujemo; 1 kg g sardelnih
filejev, 2 paradižnika, 4 stroke česna, peteršilj,
sveži origano, oljčno olje, poper, sol;
Dno pekača polijemo z oljem in vanj nalo
žimo prvo plast filejev, posolimo, popopra
mo, dodamo nekaj koščkov olupljenega
paradižnika, potresemo z na drobno nase
kljanim česnom, peteršiljem in origanom
(lahko rožmarin), nato prekrijemo z novo
plastjo filejev in ponovimo, dokler ne
zmanjka sardel. Pokapljamo z oljem in v
pečici pečemo pri 220 °, 15 minut. Če želiš
malo bolj hrustljave, povišaj temperaturo
za 5 minut.

2. Krompirjeva solata
Postrežemo s krompirjevo solato, ki jo pri
pravimo takole.
Potrebujemo okoli kilogram mladega
krompirja, 2 vejici mete, sol. Za preliv pa 4
žličke limoninega soka, strok česna, žličko
soli, žlico gorčice, 4 žlice oljčnega olja, mlet
črni poper.
Krompir skupaj z metinimi listki kuhamo
okoli 20 do 30 minut, ne sme biti preveč
skuhan, med tem časom pripravimo preliv:
zdrobljenemu česenu dodamo sol, nato še
limonin sok, gorčico,olje in poper, vse to do
bro zmešamo in pustimo. Ko je krompir ku
han, ga olupimo in narežemo na kolobarje in
še toplega prelijemo s prelivom. Okrasimo z
drobnjakom in narezanimi čebulicami.

3. Skutino pecivo
Za sladico bomo potrebovali 3 jajca, 9 žlic
sladkorja, 2 vanilin sladkorja, 3 kisle smeta
ne, 2 navadna jogurta, 50 dag skute, 7 žlic
moke, 1 pecilni prašek.
Priprava: sladkor, jajca in vanilin sladkor
penasto zmešamo samo, nato počasi
vmešamo kislo smetano, jogurt in skuto,
nazadnje primešamo še moko s pecilnim
praškom. Pecivo damo v ogreto pečico pri
180° in pečemo 45 minut. Po želji sladico
posujemo s sladkorjem, to lahko narediš z
malo truda, tudi v prikolici.
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Zdravka Žižić

PREHRANSKO SVETOVANJE
OGLED KUHINJE IN KOSILO PO MERI LEDVIČNEGA BOLNIKA
V juniju je vodstvo odseka
dialize, pod vodstvom pred
stojnice Sonje Steklasa, dr.
med., skupaj s strokovnja
ki za prehrano bolnikov
v Splošni bolnišnici Novo
mesto, pripravilo strokovno
predavanje za naše hemo
dializne bolnike in njihove
družinske člane. Delavci
dialize so se potrudili, da je
vsak hemodializni bolnik
dobil vabilo na svoj domači
naslov.
redavanje je potekalo v obnov
P
ljeni sejni sobi na pljučnem od
delku SB NM, kjer je včasih domo

vala stara razširjena dializa. (P.S. …
mnogi bolniki so se z nostalgijo
spomnili časov, ko smo hodili na
dializo ponoči, ko so se na diali
zi še kuhale kranjske klobase in
ko je prehrana bolnika bila manj
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pomemben dejavnik v pro
cesu zdravljenja, kot je to
danes.)
Prisotne je najprej pozdra
vil predstojnik internega
odelka prim. Rafael Kapš,
dr. med., zatem naša pred
stojnica Sonja Steklasa in
na kocu še glavna sestra
bolnišnice Zlata Rebolj.
Strokovni del delavnice je vodil
dietetik g. Jože Lavrinc z Jesenic,
v pomoč pa sta mu bili Darinka

Panjan – dietetičarka, ga. Irena
Hočevar, vodja kuhinje - obe iz SB
NM. Prva je predstavila konkreten

dober tek

nabor hrane, ki je na voljo hemodializnim
bolnikom v Novem mestu, način priprave
in delitve. Ga. Hočevar pa je prisotnim
predstavila delovanje bolnišnične kuhi
nje, sistem nabave, priprave, razdelitve
in prevoz hrane do bolnikov. Povedala je
tudi, koliko obrokov bolnišnica pripravi
dnevno, koliko diet je na voljo bolnikom,
katere vse standarde so dolžni upošteva
ti …itd. Kot prva predavateljica, ga. Pa
njan, je poudarila, da je njihov cilj prehra
na po meri bolezni in bolnika.
V razpravo se je vključila tudi Bernarda
Barbič, svetovalka za prehrano na dializi.
Ta je hemodializne bolnikom povedala,
da jim je s strokovnimi nasveti na voljo
praktično vsak dan. Poudarila je tudi,
da se na odseku dialize zavedajo, da je
bolnika potrebno obravnavati individualno in
ne skupinsko, zato so nasveti in strokovna pomoč še
kako dobrodošli in jih je treba izkoristiti.
Po zanimivem in poučnem predavanju smo si ude

leženci ogledali prostore kuhinje, pripravo in
razdelitev hrane. Sprehodili smo se po velikem
prostoru kuhinje, ki za navadnega človeka
zgleda kot vesoljski center, le da je tam ver
jetno bolj hladno. Velike posode, aparature,
zmrzovalniki, rezalniki, sekljalniki in še kaj. Ob
njih pa kuharji, kuharice v belem, s kapami na
glavi, v vročini, ki je neznosna. (ps. Razmišljala
sem: kako sploh lahko v takem delajo, kaj ti
ljudje jedo, kje in kdaj imajo možnost pojesti
tudi svoj obrok hrane v miru…ali sploh posku
šajo hrano in če, kakšen okus ima za njih).
Po ogledu kuhinje nas je v jedilnici čakalo
kosilo na lepo pripravljenih in s prti pogr
njenih mizah z ohlajeno
vodo. Gospod Lavrinc je
dodal, da so pripravili kosi
lo po njegovi recepturi, vse
ostalo pa je delo kuharjev.
Pripravljen meni: juha, glav
na jed in sladica je bila ser
virana na pladnju vsakemu
bolniku posebej. Kljub temu,
da je bilo kosilo pripravljeno
brez soli, nam je vsem teknilo
v slast. (ps:…meni osebno je
bila najboljša sladica -jogurto
va strjenka s prelivom).
Udeleženci predavanja so bili
zadovoljni, še najbolj novi bolni
ki in njihovi družinski člani, ki jih
je na predavanju bilo največ.
Ob koncu še velika zahvala
organizatorjem, da so se lotili
takega projekta, ki so ga z nav
dušenjem pozdravili tako bolni
ki in njihovi svojci. Hvala tudi za brezplačno
nedeljsko kosilo, ki je marsikateri gospodinji
ali gospodinjcu prihranil nekaj ur dela.
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MURSKA SOBOTA, 30. IN 31. MAJ 2008
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III. Športne igre slovenskih bolnišnic
so se tokrat odvijale v prelepem Prek
murju. Tokratni organizacije je bila v
rokah zaposlenih v Splošni bolnišnici
Murska Sobota. Iger se je udeležilo preko
500 športnikov iz osemnajstih slovenskih bol
nišnic, ki smo poleg raznovrstnih športnih aktiv
nostih lahko uživali tudi v neokrnjeni naravi prekmurske
ravnice, prisluhnili lahnemu toku reke Mure in se pustili
razvajati s pristno domačo kulinariko.
Tekmovanja so letos potekala na treh lokacijah, prijaz
ni gostitelji pa so program zastavili tako tako, da so bili
omogočeni kar najboljši pogoji za vse tekmovalce. Igre je
vseskozi povezovalo druženje in stkalo se je mnogo novih
prijateljske vezi. Gostitelji so se vseskozi trudili, da so nam
pričarali kar najlepše počutje, z odlično kulinariko so skrbeli
za našo fizično pripravljenost, z glasbo zapolnili vzdušje na
igriščih in se trudili, da so nam ustregli v takih ali drugačnih
željah. Nekoliko obremenjeni z zmagami iz prejšnjih dveh
let smo se odpravili na tokratno srečanje. Kljub temu, da
smo se veselili druženja in sodelovanja, smo si kot športniki
z dušo in srcem, želeli tudi ponovne zmage. Lepo sončno
jutro je nakazovalo krasen dan in tudi naše razpoloženje je
iz minute v minuto postajalo bolj sončno. S polno energije
smo prispeli na drugi konec Slovenije in se po jutranjem
okrepčilu smelo odpravili na športna prizorišča. Igre so se
začele …………………… cilj dosežen.
Hvala in nasvidenje 2009 v ………..?
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ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Ernest Börc Splošna bolnišnica Murska Sobota
Darinka Miklavčič Univerzitetni klinični center Ljubljana
Marjan Ferjanc  Splošna bolnišnica Celje
Miira Retelj  Splošna bolnišnica Novo mesto
Milan Soršak – Univerzitetni klinični center Maribor
Vasja Rebec  Bolnišnica Golnik KOPA
Rrobert Cugelj Ištitut RS za rehabilitacijo
Darja Vižintin Zupančič – Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
Biserka Simčič – Splošna bolnišnica Novo mesto

VODJA TEKMOVANJA
Izidor Lebar  Splošna bolnišnica Murska Sobota
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Končni rezultati:
1

3

5
6
7
8
9
10
11
1
13
1
15
16
17
18
19
0

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
UKC MARIBOR
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
ZAVOD ZA ZDRAVSTENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
UKC LJUBLJANA
BOLNIŠNICA GOLNIK
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ
SB CELJE
INŠTITUT ZA REHABILITACIJO
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVA GORICA
BOLNIŠNICA VALDORTRA
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE
KIRURŠKI SANATORIJ ROŽNA DOLINA LJUBLJANA
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE LJUBLJANA
BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN POROD. KRANJ

30
3
99
89
30
01
193
19
190
173
155
131
119
85
65
57
51
9
6
0
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Andrej Kramar

Na odseku za dializo naše
bolnišnice se z leti počasi
povečuje število zaposle
nih. Včasih je bil to strogo
ženski kolektiv, a ker se
časi spreminjajo, se je pri
nas »nabralo« tudi nekaj
moških sester. Za slednje
nekateri pacienti pravijo,
da imajo najlažjo roko pri
zbadanju.
No,moj na
men pisanja
je povsem
druge
narave.
Tehniki na našem oddelku smo ugotovili,
da se poleg druženja v službi in tudi zaseb
no, radi tudi športno udejstvujemo. Poleg
bolnišničnih in sindikalnih iger zelo radi ko
lesarimo. Poleg mene, sodelavcev Damirja,
Petra in Robija sta se nam pridružila tudi
Milan Rus in Iztok Cesar. Tako se je izobliko
val že pravi kolesarski tim.
Prevozili smo že večji del Dolenjske, Bele
krajine in Posavja. Vse to bolj za trening.
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KOLESARJENJE

In padla je ideja, da bi se odpeljali do morja.
In res. Lani maja smo se odpravili iz Novega
mesta preko Dvora, Kočevja, Delnic do oto
ka Krka in še dobrih 60 kilometrov po njem
do kraja Baška, kjer smo imeli zaključek pri
sodelavcu Marku Kobetu, ki je bil s kombi
jem tudi ves čas naše spremstvo. Gospa di
rektorica nam je odstopila službeni kombi,
za kar se ji vsi zahvaljujemo. Rekli smo si, za
kaj ne bi stvar postala tradicionalna. In smo
letos spet krenili. Cilj: Biograd na moru.

Kar nekaj tur prej, vsak posamezno in
skupaj. Novo mesto-Krško-Sevnica -Treb
nje-Novo mesto. Pa Kočevje-ČrnomeljMetlika-Novo mesto. Sam se večkrat
peljem v službo in nazaj, ker sem Treba
njec. V Biograd smo se odpravili 23. in
24. maja letos. Za skoraj 330 kilometrsko
pot smo potrebovali dobrih štirinajst
ur, ki smo jih s postanki razdelili na dva
dneva. Prvi dan smo se zjutraj podali
na kolesa izpred vhoda na dializni od
delek. Krenili smo preko Uršnih sel do
Črnomlja, kjer je sledil prvi postanek za
kavo. Nadaljevali smo proti mejnemu
prehodu Vinica, naprej na Bosiljevo in
Generaski stol. Pot nas je peljala čez
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mnogo majhnih vasic, kjer je
še zmeraj zelo vidno razdeja
nje vojne. Prenočili smo pri
sorodniku našega sokolesar
ja Blaža v kraju Sertič Poljana.
Naslednji dan zgodaj smo se
spustili v dolino in si ogledali
nacionalni park Plitvice. Nada
ljevali do Korenice in Gračca.
Sledil je dolg in hud vzpon na
Velebit do Obrovca, naprej do
Benkovca in cilja Biograd, kjer
je bil v marini cilj. Nato smo v
Benkovcu po večerji pospali,
da nas ne bi še tako močan
potres prebudil. Naslednji
dan po zajtrku smo kolesa
postavili v kombi in se napo
tili proti domu. Seveda smo se
na pol poti ustavili na janca
in odojka. Športni duh je bil
močan, saj so že med potjo
začele prihajati na plan ide
je za naslednje leto. Za letos
načrtujemo se kolesarjenje
po slovenskem primorju in
Gorenjski.
Namen tega članka ni neka sa
mohvala, čeprav smo vsi na ta
dosežek ponosni, ampak ugo
tovitve nas vseh, da je poleg ne
kaj malega kondicije pomem
ben namen in cilj. Ali kot bi
rekel na kratko: več kot tričetr
tine kolesarjenja se dogaja v
glavi, ostalo pa na pedalih.

8. MEDNARODNO SREČANJE
DELAVCEV SINDIKATA
ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA
VARSTVA
UMAG, 4. - 8. JUNIJ 2008

Prihod v Umag

Del ekipe na pavzi v Kopru
Dejte
še nas
malo
slikat

Lep kolesarski pozdrav.

Dež, naš zvesti spremljevalec

Dobra
volja,
naš prepoznavni
znak

Naša bolnišnica se je že tretjič zapored
udeležila mednarodnih športnih iger v
Umagu. Dvajset zaposlenih iz bolnišnice
se nas je odpeljalo športnim doživetjem
naproti. Po prvem debitantskem letu,
kjer smo presenetili vse udeležence in
drugem še uspešnejšem letu so bila naša
pričakovanja velika. S prijazno pomočjo
direktorice in sindikata, ki nam vsako leto
srečanje omogočijo smo sprejeli tudi veli
ko odgovornost da naše sodelovanje tudi
upravičimo s kar najboljšimi rezultati. Na
vse načine smo se trudili, da bi glede na
relativno majhno število z različnimi kom
binacijami dosegli kar največjo možnost
udeležbe v vseh športnih panogah. Tako
ni bilo udeleženca, ki ni sodeloval vsaj v
štirih športih in tako maksimalno vložil
svoj prispevek k skupnemu uspehu. In
to se je obrestovalo. Letos je bila bera
naših uspehov še večja in dnevno smo
seštevali točke v upanju, da bomo morda
tokrat skupni zmagovalci…… Na koncu
nam je po naših izračunih ta lovorika za
las ušla (uradnih rezultatov za vsa osta
la mesta, razen prvega do danes še ni),
vendar naše zadovoljstvo ni bilo zato nič
manjše. Imamo razlog in priložnost, da
se srečanja zopet udeležimo v nasled
njem letu. Vsekakor pa lahko ponosno
povemo, da smo bili najboljša bolnišnica
izmed vseh slovenskih udeležencev.
Kljub temu, da je srečanje naporno in zah
teva veliko fizičnih zmogljivosti, pa smo
vseeno kljub nekoliko slabemu vremenu
našli čas tudi za druženje z ostalimi ude
leženci, zabavo, dobro voljo in nenazad
nje sprostitev v prijetnem okolju Umaga.
Udeleženci se zahvaljujemo direktorici
Miri Retelj za vsakoletno prijazno pod
poro in razumevanje za sodelovanje na
mnogih športnih dogodkih, ki se jih lah
ko udeležujemo. Nekaj utrinkov:
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Del košarkaške ekipe, drugo mesto

Namizni tenis, tretje mesto
za Borisa
Najmlajša
dobitnica
medalje
v krosu,
Maša

Prva tri dekletra v krosu,
Katja drugo
mesto
Košarka ženske, tretje mesto

Naša ponosna
predsednica Breda
Dubravko iz Zagreba in
naša Katja
Smo pa ta pravi, a ne

Navijači na nogometni tribuni

Malo počitka med tekmovanjem
nič ne škodi

Kdo bo koga?

Uroš in Boris
pripravljena na
igro

Ženska ekipa vleče vrv
Mivka je naša že tri sezone zapored
Rok blokira
Slavko je s svojo harmoniko skrbel
za dobro voljo
Katja se pripravlja na kros

Ženske na poti k prvemu
mestu v odbojki na mivki
v dežju

Odbojkarice na begu pred dežjem
Celo dež je za trenutek
ponehal
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Midva mava pa lepe številke

V nedeljo pa spokat in domov

nagradna križanka

NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ PREJŠNJE
ŠTEVILKE VIZITE:
1. nagrada: Vera ALBREHT, NM
2. nagrada: Mladen IVIČIČ, Metlika
3. nagrada: Ana ŠTANGELJ, Stopiče
Pravilni odgovor se glasi: KARDIOLOG

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

Pravilno izpolnjene kupone križanke pošljite
na naslov uredništva!

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

V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE

Knjižice V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE lahko dobite pri vašem izbranem zdravniku ali pa jih poiščete
na Krkini spletni strani www.krka.si/zdravje.
Več informacij o visokem krvnem tlaku in ostalih nevarnostih za srce in žilje dobite
na spletni strani www.ezdravje.com/srce.

