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Današnji uvodnik 
bi moral biti 
prijazen. 

zato, ker je poletje, ker je to čas počitnic, 
oddiha, zabave, ko si za nekaj časa 
napolnimo baterije, da bomo jeseni 
znova bolj poprijeli za delo. čeprav 
nas vročinski vali spravljajo ob pamet 
in upočasnijo naše delovanje, pa se 
zdravi nimamo  kaj pritoževati. dokler 
se lahko gibamo, skrijemo v senco, 
dokler je na voljo dovolj hladne vode in 
kakšen prepih, morda celo klima, bomo 
že preživeli. 

težje je našim sodelavcem v kuhinji in 
pralnici. narava njihovega dela je takšna, 
da se vročini ne morejo izogniti in če jim 
že drugače ne moremo pomagati, vsaj 
spoštujmo njihovo delo, ravnajmo s 
hrano spoštljivo in zmanjšajmo nena-
mensko rabo perila.

težko je tudi delavcem na gradbišču 
urgentnega centra, kjer dela vidno 
napredujejo in bo objekt vsak čas dobil 
končno podobo. 

najtežje pa je pacientom. posebej 
starejšim in negibnim, ki so popolnoma 
odvisni od naše pomoči. kaj preživljajo 
v teh dneh in kako težko jim je ob 
bolezni še zaradi vročine, si lahko samo 
predstavljamo in upam, da smo dovolj 
pozorni do njihovih potreb in jim čim 
bolj pomagamo olajšati bivanje v 
bolnišnici, čeprav nas je ob bolniški 
postelji vse manj. potrudimo se zanje. 

drugače pa ... kakšen dan se mi zdi, da 
ni več lepih, veselih, prijaznih novic. 

mediji nas vsak dan bombardirajo z 
aferami, kriminalom, slabimi obeti za 
prihodnost, zato ni čudno, da je tudi 
veselih, prijaznih ljudi vedno manj. kot 
v necini pesmi: »Vsi ljudje hitijo v panje, 
kjer živijo, z obrazi obrnjenimi v tla, nihče 
nikogar ne pozna.« 

veliko je stvari, s katerimi nismo 
zadovoljni. zato se kar naprej jezimo. 
in samo še jezimo ...

pogrešam optimizem. ni res vse tako 
slabo, ni res vse tako črno. če bi se 
zavestno za hip ustavili in razmislili, s 
čim vse se obremenjujemo, bi bilo hitro 
jasno, kaj je v življenju zares pomembno. 

naši največji učitelji so prav pacienti, 
ki nam povedo, da v bolezni vse 
nepomembne skrbi odpadejo in ostane 
samo ena želja: čim prej ozdraveti.

poglejmo okoli sebe: še vedno nas 
obkroža veliko lepega, pa sploh ne 
znamo več videti.

v naši bolnišnici je še veliko prijaznih, 
veselih, zadovoljnih in nasmejanih 
ljudi. rada jih imam. polepšajo mi dan 
in vlijejo več energije kot še tako lepe 
počitnice.

naj se optimizem končno spet vrne med 
nas. imamo najlepši poklic na svetu in 
privilegij, da pomagamo ljudem. težak 
je, ampak to smo vedeli že takrat, ko smo 
se odločali zanj. skupaj s pacienti vsak 
dan zmagujemo v malih in velikih bitkah 
za življenje. veste, kako pomembno je to!

poiščite lepe stvari, nekaj jih prinaša 
poletna vizita. in uživajte v počitniških 
dneh, saj bodo prehitro minili. 

 zdenka seničar
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pomoči

aktualno

Mira Retelj

Ministrstvo za zdravje je v Splošni bolnišnici Novo 
mesto  21. 5. 2015 organiziralo javno obravnavo 
predloga Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči 
(v nadaljevanju: Pravilnik) v Sloveniji. Z Ministrstva za 
zdravje so se razprave udeležili Nina Pirnat, državna 
sekretarka, mag. Dušanka Petrič, vodja Sektorja za razvoj 
zdravstvenega varstva, Ana Šinkovec, Mojca Grabar,  
asist. Gregor Prosen, Darko Čander in Nada Jovič.  

na sestanek so bili vabljeni vsi direktorji 
in strokovni direktorji javnih zavodov 
dolenjske in bele krajine, župani občin, 
strokovni delavci, ki delajo v urgentni 
dejavnosti in nmp ter vsa ostala 
zainteresirana javnost.

 Predstavniki MZ z vodstvo bolnišnice na gradbišču UC

zbrane je nagovorila direktorica splošne 
bolnišnice novo mesto mira retelj. 
uvodoma je podala  informacijo o 
investiciji urgentnega centra v novem 
mestu in povedala, da bo pritličje uc 
nadgrajeno še z enim nadstropjem, v 
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bo eden  v novem mestu ter 18 satelitskih 
urgentnih centrov, med njimi tudi v 
črnomlju. bistveni sta tudi uvedba enotne 
dispečerske službe z dvema dispečerskima 
centroma v ljubljani in mariboru ter 
satelitom v izoli, ki bodo koordinirali delo 
vseh mobilnih enot in reševalnih vozil in 
aktivirali najbližjega glede na dogodek ter 
vzpostavitev triaže v vseh urgencah. nova 
organizacija nmp naj bi v celoti začela 
delovati v začetku leta 2019.

Predlagana reorganizacija 
nujne medicinske 
pomoči je med strokovno 
javnostjo in prebivalci 
tudi na Dolenjskem in v 
Beli Krajini dvignila veliko 
prahu.
mnenje dolenjskih in belokranjskih 
zdravstvenih domov in občin, ki ga 
je v imenu vseh povedala direktorica 
zdravstvenega doma novo mesto dr. 
milena kramar zupan, je enotno. podpirajo 
izgradnjo vseh urgentnih centrov po 
državi, v katerih naj se uredi bolnišnična 
nujna medicinska pomoč, predbolnišnična 
nujna medicinska pomoč, ki jo zdaj na 
terenu oziroma v zdravstvenih domovih 
izvajajo družinski zdravniki, pa naj ostane 
v dosedanji obliki, vse dokler ne bodo 

(nrv) z diplomiranim zdravstvenikom in 
zdravstvenim reševalcem ter v posameznih 
primerih z zdravnikom družinske 
medicine, vzpostavljen pa bo tudi sistem 
prvih posredovalcev, usposobljenih 
prostovoljcev, ki bodo nudili prvo pomoč 
pri srčnem zastoju, nezavesti in podobno. 

nujno medicinsko pomoč bo neprekinjeno 
izvajalo 12 urgentnih centrov, med njimi 

katerem bodo v bodoče prostori skupne 
intenzivne terapije, zato se bo čas 
izgradnje uc podaljšal do 30. 10. 2015. 
dela na objektu potekajo v skladu s 
terminskim planom.

v nadaljevanju sta državna sekretarka na 
mz ga. nina pirnat  in asist. gregor prosen 
predstavila  stališča ministrstva za zdravja 
do nove organizacije nmp v sloveniji, 

 Pred urgenco internega oddelka

 na internistični urgenci

ki so predstavljena v predlogu novega 
pravilnika o službi nujne medicinske 
pomoči.

povedala sta, da bo reorganizacija prinesla 
enovit sistem, ki bo pacientom prijazen, 
dostopen in enako kakovosten ter varen 
za vse prebivalce. 

Med najpomembnejše 
novosti sodi ločitev 
družinske in urgentne 
medicine. 
družinski zdravniki bodo pri tem imeli 
več časa za svoje paciente v ambulantah 
in bodo zagotavljali neprekinjeno 
zdravstveno varstvo med delovniki in ob 
koncih tedna v obliki dežurstva.

sistem nmp  bo temeljil na zdravnikih 
urgentne medicine, ki j ih bodo 
dopolnjevale ekipe nujnih reševalnih vozil 
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zagotovljeni kadrovski in finančni pogoji 
za nadgradnjo sedanjega sistema.

poudarila je, da za začetek v sloveniji 
potrebujemo najmanj 200 urgentnih 
zdravnikov, ki jih nimamo. sedaj imamo le 
33 specialistov urgentne medicine, nekaj 
jih specializira, v naslednjih petih letih 
pa naj bi dobili še sto novih specialistov. 
izpostavila in dodala je še, da se mora 
v urgentne centre nujno vključiti tudi 
nujna medicinska pomoč za otroke, saj 
predlog pravilnika področja pediatričnega 
neprekinjenega zdravstvenega varstva ne 
ureja.

predstavniki ministrstva za zdravje so 
pojasnili, da je analiza obstoječega 
sistema med drugim pokazala šibkosti 
trenutnega sistema, saj nmp nima 
vzpostavljenega enotnega in učinkovitega 
vodenja sistema, ni enotne dispečerske 
službe, družinski zdravnik, na katerem 
temelji zdajšnji sistem, sočasno dela v 
nmp in v svoji ambulanti, pri čemer je 
njegov odzivni čas daljši, vse terenske 
intervencije ne potrebujejo ekipe z 
zdravnikom. podatki so tudi pokazali, 
da je lani dežurne ambulante po državi 
obiskalo okoli 640.000 ljudi, od tega je bilo 
le nekaj odstotkov kritično bolnih. ekipe 
nmp  na terenu letno oskrbijo okoli 34.000 
ljudi, le slaba polovica pa takoj potrebuje 
zdravnika.

Strokovno in laično 
javnost je predvsem 
razburila napoved 
ukinitve dosedanjih 
dežurnih ambulant 
ponoči, ob vikendih in 
praznikih. 
pri čemer je asist. gregor prosen, 
specialist urgentne medicine in 
predsednik delovne skupine za pripravo 

 Predstavitev predloga o novi urgentni službi

 Udeleženci posveta z vse Dolenjske in Bele krajine                                                                       

izhodišč in analize za reorganizacijo in 
oblikovanje nove mreže nmp poudaril, 
da nikjer ne ukinjajo nujne medicinske 
pomoči, se pa bo preoblikovala. 

 v metliki in trebnjem, kjer se je oblikovala 
civilna iniciativa, naj bi ostalo le reševalno 
vozilo z diplomiranima zdravstvenikoma, 
brez zdravnika. danijel ocepek iz civilne 
iniciative je predstavnikom ministrstva 
izročil 6.000 podpisov peticije proti 

ukinitvi oziroma zmanjšanju nudenja 
nujne medicinske pomoči v trebanjskem 
zdravstvenem domu. v njem zahtevajo, 
da ostane najmanj v obliki dosedanje, 
saj je podaljševanje reakcijskega časa, ki 
odloča o preživetju, nedopustno. 

sestanek je bil zaključen z zagotovilom 
predstavnikov ministrstva, da so odprti 
za pripombe in predloge na predlog 
pravilnika, ki je v javni razpravi in da 
je za uveljavitev pravilnika predviden 
prehodni čas.
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Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto tako 
predstavljajo: 

Predstavniki ustanovitelja:  • Andraž Rumpret – predsednik 
    • mag. Elda Gregorič Rogelj
    • Tanja Mate
    • dr. Milena Kramar Zupan
    • Alojzija Roženbergar

Predstavnica MONM:  • Martina Vrhovnik

Predstavnica ZZZS:  • doc.dr. Tatjana Mlakar

Predstavnika bolnišnice: • Tea Jedlovčnik Štrumbelj –  
    namestnica predsednika
    • Marko Kobe

Sprememba predstavnika delavcev 
v Svetu zavoda Splošne bolnišnice 
Novo mesto

ZAČASNA 
SPREMEMBA 
LOKACIJE ODDELKA 
ZA PATOLOGIJO IN 
CITOLOGIJO
zaradi prenove prostorov bo oddelek za 
patologijo in citologijo od sredine julija 
2015 do konca februarja 2016 obratoval 
na spremenjenih lokacijah.

laboratorij za citologijo in histologijo 
bo v času izvajanja del deloval v tretjem 
nadstropju internega oddelka.

Citološke punkcije bodo potekale ob 
običajnih terminih ob torkih in četrtkih 
od 8. do 9. ure v prostorih specialistične 
internistične ambulante št. 3.

Zdenka Kralj

Svet zavoda Splošne 
bolnišnice Novo mesto šteje 
9 članov in ga sestavljajo 
predstavniki:  

•	 ustanovitelja - 5 članov
•	 Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije - 1 član
•	 Mestne občine Novo mesto - 1 član
•	 delavcev zavoda - 2 člana

predstavniku sveta zavoda splošne bolnišnice 
novo mesto gorazdu plevniku, dr.med., ki je 
bil na volitvah dne 29. 01. 2014 poleg marka 
kobeta za 4-letno mandatno obdobje izvoljen 
za predstavnika delavcev v svet zavoda 

splošne bolnišnice novo mesto, je delovno 
razmerje v aprilu 2015 prenehalo. 

volilna komisija, ki je bila imenovana s sklepom 
sveta zavoda splošne bolnišnice novo mesto na 
23. seji dne 30. 9. 2013, je na podlagi ugotovitve, 
da je gorazdu plevniku, predstavniku delavcev 
v svetu zavoda splošne bolnišnice novo mesto, 
v aprilu 2015 prenehalo delovno razmerje, po 
vpogledu v zapisnik volilne komisije z dne 
30. 1. 2014  ugotovila, da je na volitvah za 
izvolitev dveh predstavnikov delavcev v svet 
zavoda splošne bolnišnice novo mesto med 
neizvoljenimi kandidati dobila največ glasov 
jedlovčnik štrumbelj tea, dr.med., in sicer 24,35% 
glasov tistih, ki so glasovali, zato je v skladu s 
1. odstavkom 47. člena zakona o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju sklenila, da je jedlovčnik 

 Tea Jedlovčnik 
Štrumbelj, 
dr.med.

štrumbelj tea, dr.med., kot tretje uvrščena 
kandidatka za dva predstavnika delavcev v 
svet zavoda splošne bolnišnice novo mesto, 
po prenehanju članstva drugo uvrščenega 
kandidata, postala predstavnica delavcev v svetu 
zavoda splošne bolnišnice novo mesto. 
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Komisija za kakovost in varnost 
pacientov  (KKVP) deluje v 
skladu s predvidenim planom 
dela za leto 2015. V letošnjem 
letu je imela šest rednih 
mesečnih sestankov, na katerih 
smo redni in vabljeni člani 
obravnavali številne aktualne 
teme, ki se tičejo kakovosti in 
varnosti v naši bolnišnici. 

zelo aktivno so sodelovale tudi predsednice 
drugih strokovnih komisij in s tem prispevale k 
učinkovitejšemu reševanju problemov. največ 
težav je na področju obvladovanja bolnišničnih 
okužb in  področju zdravil. 

na sestankih smo redno obravnavali poročila 
rednih strokovnih nadzorov ter nadzorov 
akreditacijskih komisij. na podlagi tega je 
kkvp predlagala odboru za kakovost in varnost 
potrebne korektivne ukrepe za izboljšanje 
kakovosti in varnosti. 

kkvp je tudi redno spremljala poročila o 
obveznih in internih kazalnikih kakovosti (kk) 
ter poročila o varnostih zapletih. o obveznih 
kk smo redno poročali na mz ter spodbujali 
izvajalce na posameznih oddelkih/odsekih/
enotah k predlogom za izboljšave. spremljanje 
različnih kk namreč ni samo sebi namen, temveč 
nudi možnosti za izboljšanje lastnih procesov 
dela v skladu s pdca krogom (plan- planiraj, 
do-naredi, chek-preveri, action-ukrepaj).

kkvp si močno prizadeva za skrbno in pravilno 
vodenje pacientove dokumentacije v skladu s 
standardi. 

Tatjana Pavlin, mag. Ljubinka Počrvina

kazalnikov kakovosti, pridobljenih certifikatov 
in podobno. 

iz pridobljenih odgovorov lahko sklepamo, 
da se zaposleni zavedajo lastnega prispevka k 
dvigu kakovosti in izboljšanju varnosti tako za 
paciente kot za zaposlene.

na spletni strani bolnišnice je tudi v letu 2015 
dostopna ponovitev ankete , ker si želimo 
spremljati informiranost vseh zaposlenih o 
področju kakovosti in varnosti. kkvp si namreč 
prizadeva za kakovostne delovne procese v naši 
bolnišnici in za varnost vseh pacientov kakor 
tudi zaposlenih in obiskovalcev. 

komisija za kakovost in varnost pacientov 
si bo prizadevala podane predloge s strani 
zaposlenih implementirati v procese dela. 

komisija za kakovost in varnost pacientov se 
zahvaljuje vsem sodelujočim in ob tej priliki 
vabi vse zaposlene k stalnemu podajanju 
predlogov, pripomb in tudi konstruktivnih kritik 
na komisijo preko elektronske pošte (kvp@sb-
nm.si), v pisni obliki (komisija za kakovost in 
varnost pacientov, tajništvo sb novo mesto) ali 
ustno članom komisije (imena članov komisije 
so objavljena na spletni strani bolnišnice). 

k aktivnem sodelovanju pa še posebej vabimo 
vse predstojnike in vodje odsekov/enot, da s 
svojim znanjem in izkušnjami pripomorejo k 
skupnemu cilju – zadovoljnim pacientom in 
zaposlenim. 

Poročilo o delu Komisije  za kakovost 
in varnost pacientov

Povratna informacija 
zaposlenim o 
rezultatih ankete 
KKVP
v aprilu in maju 2014 smo v splošni bolnišnici 
novo mesto v sklopu komisije za kakovost 
in varnost pacientov izvajali spletno anketo 
med zaposlenimi. namen ankete je bil 
ugotoviti poznavanje dejavnosti na področju 
izboljševanja kakovosti in varnosti ter pridobiti 
mnenja in predloge izboljšav. 

z odzivnostjo zaposlenih smo lahko zadovoljni, 
saj smo pridobili koristne informacije glede 
poznavanja zaposlenih vezano na področja 
kakovosti in varnosti ter nekaj zanimivih in 
koristnih predlogov, kako izboljšati kakovost 
in varnost v bolnišnici. 

anketo je izpolnilo 110 zaposlenih, kar 
predstavlja približno desetino vseh stalno 
zaposlenih. od tega je bilo največ odgovorov 
podanih s strani zaposlenih  z višjo, visoko ali 
fakultetno  izobrazbo.  

anketa je pokazala dobro informiranost s 
prizadevanjem bolnišnice  na različnih področij 
kakovosti, kot je poznavanje standardov in 
akreditacij, področje obvladovanja okužb, 
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Urad RS za meroslovje pri 
ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, 
Slovenski državni holding 
in Slovensko združenje za 
kakovost in odličnost so 
17. junija 2015 organizirali 
posvet Priznanje RS za 
poslovno odličnost – PRSPO 
2015, na katerem so bile 
predstavljene dobre prakse 
in koristi modela odličnosti 
EFQM,  podrobnosti javnega 
razpisa za PRSPO 2015 ter 
priprave vloge za razpis.

Mira Retelj

Posvet Priznanje RS za poslovno 
odličnost – PRSPO 2015 

za napredek pri ude-
janjanju odličnosti 
poslovanja v sloveniji.

priznanje republike 
slovenije za poslovno 
odličnost (prspo) 
je najvišje državno 
priznanje za dosežke 
na področju kakovosti 
izdelkov in storitev ter 
kakovosti poslovanja 
kot rezultata razvoja 
znanja in inovativnosti. 
podeljuje se že od leta 
1998, ko je bil sprejet 
zakon o priznanju 
republike slovenije 
za poslovno odličnost. 
od takrat je bilo po 

modelu odličnosti v sloveniji ocenjenih že 
več kot 100 organizacij, tako iz zasebnega 
kot javnega sektorja, ki uvajajo sisteme 
sodobnega, učinkovitega in celovitega 
doseganja poslovne odličnosti. 

Za doseganje nadpovprečnih poslovnih 
rezultatov ter konkurenčnosti je uvajanje 
odličnosti nujna razvojna perspektiva 
Slovenije. Vlada republike slovenije zato 
spodbuja podjetja in javne inštitucije k 
uvajanju stalnih izboljšav, kakovostnejšega 
poslovanja, izboljšanja rezultatov ter k 
doseganju globalne konkurenčnosti. 

ocenjevanje za priznanje prspo poteka 
na podlagi metodologije in kriterijev 
(evropske) eFQm nagrade za odličnost - 
eea iz bruslja. v sloveniji priznanje prspo 
podeljuje vladni odbor prspo, celoten 
sistem pa koordinira urad rs za meroslovje 
skladno z metodologijo in kriteriji modela 
odličnosti eFQm. 

da bi spodbudili pripravljenost za 
samoocenjevanje po modelu odličnosti, 
odprli prostor izmenjavi izkušenj in dobrih 
praks na tem področju ter bolj povezali 
vse, ki si prizadevajo za napredek pri 
udejanjanju odličnosti in uveljavljanju 
modela odličnosti eFQm v sloveniji, so urad 
rs za meroslovje (mirs), slovenski državni 
holding (sdH) in slovensko združenje za 

 Direktorica Mira Retelj predstavlja svoj prispevek

 Udeleženci okrogle mize

namen posveta je bil spodbuditi priprav-
ljenost organizacij za samoocenjevanje po 
modelu odličnosti eFQm, odpreti prostor 
izmenjavi izkušenj in dobrih praks na tem 
področju ter povezati vse, ki si prizadevajo 
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aktualno

Miha Kranjc

Med 8. in 13. junijem 2015 
je v Hannovru na severu 
Nemčije potekal Interschutz 
2015. Interschutz je največji 
svetovni sejem zaščite in 
reševanja. Sejem je nudil 
razumljiv pregled inovativnih 
izdelkov, novih konceptov in 
tehničnih rešitev. 

od prvega interschutza, ki poteka vsakih 5 let, 
je minilo že petdeset let. prvotno je bil mišljen 
kot sejem, namenjen izključno gasilstvu. 
vendar se je od takrat razvil v vodilni sejem na 
področju požarne zaščite, masovnih nesreč, 
reševanja, varnosti in zaščite.

šest-dnevni sejem je pritegnil približno 
157000 obiskovalcev iz celega sveta. med 
tujimi obiskovalci so prevladovali avstrijci, 
švicarji in luksemburžani. svoje izdelke in 
ideje je predstavilo okoli 1500 razstavljavcev 
iz 51 držav sveta. razen nemčije jih je večina 
prišla iz kitajske, italije in združenih držav 
amerike. pokazalo se je, da je bil letošnji 
interschutz rekorden, tako kar se tiče števila 
obiskovalcev, kot razstavnega prostora. 

sejemsko ponudbo je zaokrožilo tudi kar 
nekaj spremljevalnih dogodkov, med katerimi 
lahko izpostavimo predvsem tekmovanje 
za najboljšega gasilca in srečanje gasilskih 
starodobnikov.  

Svetovni sejem zaščite in 
reševanja

kakovost in odličnost (szko) organizirali 
posvet Priznanje RS za poslovno odličnost – 
PRSPO 2015, ki je potekal na gospodarski 
zbornici slovenije  v ljubljani.

Prvi sklop posveta je bil namenjen 
predstavitvi dobrih praks in izkušenj 
dosedanjih prejemnikov PRSPO. 

Izkušnje in aktivnosti družinskega 
podjetja Lotrič Meroslovje na poti do 
priznanja PRSPO je predstavil direktor 
Marko Lotrič, ki je tudi član Odbora 
PRSPO. Podjetje Lotrič Meroslovje, 
katerega glavna dejavnost je pregled 
merilne in laboratorijske opreme, je državno 
priznanje za poslovno odličnost dobilo leta 
2012 v kategoriji majhnih podjetij. 

Mira Retelj, direktorica Splošne bolnišnice 
Novo mesto, je v nadaljevanju predstavila 
koristi modela EFQM, kot so jih zaznali po 
njegovi uvedbi v tej bolnišnici, ki je leta 
2011 prišla v ožji izbor za nagrado PRSPO in 
predstavlja pionirja na področju odličnosti 
v zdravstvu. 

Mag. Bojan Luskovec, predsednik uprave 
Elektra Gorenjska, ki je nagrado PRSPO 
prejelo leta 2012, pa je spregovoril o tem, 
zakaj v podjetje vpeljati model EFQM in 
kako zanj navdušiti vse zaposlene. 

Sklop o dobrih praksah slovenskih 
organizacij se je končal z okroglo mizo, 
na kateri so udeleženci razpravljali o 
prednostih uvedbe modela odličnosti EFQM 
v poslovanje gospodarske družbe ali javne 
ustanove.

stanje pri uporabi modela odličnosti eFQm v 
sloveniji, vključno s prspo, sicer opozarja, da 
organizacije večinoma še niso dovolj spoznale 
osnovnega namena uporabe modela kot 
najširšega okvira izboljševanja celostnega 
poslovanja znotraj organizacij. temu je 
namenjeno samoocenjevanje, na osnovi 
katerega organizacije skozi leta izboljšujejo 
svoje sposobnosti uresničevanja ciljev in 
strategij. 

Drugi sklop posveta je bil  zato 
namenjen izpostavitvi pomena in koristi 
samoocenjevanja za organizacije. 

Ob koncu posveta sta  Predstavnici Urada RS 
za meroslovje mag. Dominika Rozoničnik 
in Loredana Leon podrobneje predstavili 
javni razpis PRSPO 2015. 

 Miha Kranjc

 Najsodobnejše reševalno vozilo

 Najmodernejše lutke za učenje 
reanimacije
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četitamo

Če v Beli krajini omeniš 
njegovo ime, se takoj ve, 
za koga gre. Toni je samo 
eden. Simbol Bele krajine 
je, kot bele breze, pisanice, 
belokranjska pogača ali 
metliška črnina, o kateri je 
napisal pesem.

toni gašperič je kot mesec maj, v katerem je 
bil rojen – sončen, topel in prijazen. Večina 
ljudi ga pozna kot književnika, kulturnega 
animatorja, sodelavca televizijskih in 
radijskih oddaj ter časopisov, scenarista, 
nečaka tete mare in voditelja veselega 
tobogana, avtorja številnih besedil  zabavne 
in narodno-zabavne glasbe, pedagoga, 
satirika, novinarja, aktivnega družbenega 
delavca, promotorja  bele krajine, »očeta« 
zimskih uric in modre police, ustanovitelja 
osnovne šole brihtna glava na radovici, 
ježkovega nagrajenca, častnega občana 
metliške občine …, predvsem pa kot 
velikega humanista, občutljivega za 
človeško stisko, ki premika meje za dobro 
sočloveka tudi takrat, ko se to zdi nemogoče.

toni ima rad ljudi, predvsem otroke. z njimi 
je dosti let preživel kot pedagog na metliški 
osnovni šoli in kot ravnatelj osnovne šole 
v podzemlju ter srednje tekstilne šoli beti. 

rad ima tudi živali. ker so zveste in iskrene. 
če imajo koga rade, mu to pokažejo, če ga 
nimajo, pa tudi. brez pretvarjanja.

kadar je toni »našpičen,« to pomeni, da ga 
je nekaj hudo zmotilo. ne mara zahrbtnosti 
in ne mara neumnosti, zato nam v svojih 
tekstih velikokrat nastavi ogledalo.

Zdenka Seničar

Okrogla obletnica Tonija Gašperiča 
toni je že dolgo naš prijatelj. čeprav je v 
začetku maja praznoval 70 letnico življenja, 
je v srcu in duhu mlajši kot veliko današnjih 
dvajsetletnikov. z njim sodelovati je 
privilegij, za katerega sem hvaležna.

za okroglo obletnico so mu belokranjci 
v metliškem kulturnem domu v  največji 
tajnosti pripravili prireditev presenečenja, 
na kateri so se zbrali njegovi številni prijatelji, 
tudi vodstvo naše bolnišnice. dvorana je 
bila nabito polna, saj ga imajo belokranjci 
nadvse radi. v programu so se sprehodili 
skozi njegovo bogato življenjsko pot, se 
mu zahvalili za vse, kar je poklonil beli 
krajini in mu na družabnem srečanju, ki 
se je potegnilo pozno v noč, nazdravili ob 
jubileju. 

Čestitkam se pridružujemo in mu 
nazdravljamo tudi mi. 

toni, naj ti zdravje dobro služi, da nam boš s 
svojo prisotnostjo še dolgo 
lepšal dneve in bogatil 
strani naše vizite s svojimi 
prispevki. tem zanje ti 
gotovo ne bo zmanjkalo.

 Toni z  družino in 
prijatelji

 Ob metliški Cesti bratstva in enotnosti se 
po Toniju imenuje drevored  

 Metliški kulturni dom 
je pokal po šivih

av
to

r f
ot

og
ra

fij
 r

ob
er

t k
ok

ol



11

čestitamo

Zdenka Seničar

Zlati znak ZBORNICE – ZVEZE 
za Karmen Janežič
Med letošnjimi nagrajenkami 
Zbornice zdravstvene in babiške 
nege Slovenije je bila tudi naša 
sodelavka Karmen Janežič, 
ki je 12. maja pred številnim 
avditorijem Kongresnega centra 
Brdo, v katerem so jo ponosno 
spremljali družina in sodelavci, 
iz rok predsednice Darinke 
Klemenc prejela najvišje 
priznanje stroke v Sloveniji, zlati 
znak.

karmen janeŽič se je rodila 11.07.1969 v 
novem mestu. v naši bolnišnici opravlja dela 
in naloge diplomirane medicinske sestre na 
internem oddelku kot glavna medicinska sestra 
oddelka.

osnovno šolo je z odličnim uspehom končala 
1984 v škocjanu pri novem mestu, se isto leto 
vpisala na srednjo zdravstveno šolo v novem 
mestu, jo uspešno zaključila leta 1988 in si 
pridobila naziv zdravstveni tehnik.

Mejniki strokovnega dela:
• november1989 - začetek pripravništva zt 

v sb novo mesto,
• 09. 04. 1990 opravljen strokovni izpit za 

poklic zdravstveni tehnik, 
• 1990 zaposlitev na internističnem odseku 

za gastroenterologijo in diabetes, 
• 1991 premestitev na kardiološki odsek 

internega oddelka,
• 1994 - 1998  nadaljevanje študija na všzd 

v ljubljani in diploma,
• 1998 - začetek dela v oiim kot dipl.m.s.

karmen odlikuje kakovostno in učinkovito 
organizacijsko delo v  dejavnosti zdravstvene 
in babiške nege, ki jo je skozi leta pripeljalo na 
vodilna in odgovorna delovna mesta:
• od oktobra 2004 do januarja 2006 je 

opravljala naloge odgovorne dipl.m.s. 
odseka interne intenzivne medicine, 

• od 2004 sodeluje v projektnih skupinah 
zdravstvene nege v bolnišnici - na 
področju preprečevanja rzp, zagotavljanja 
kakovosti in varnosti pacientov, kobo in 
pri internih strokovnih nadzorih,

• 2004 je bila imenovana za pomočnico 
glavne medicinske sestre bolnišnice za 
področje kakovosti v zn,

• od aprila 2011 do julija 2012 je 
nadomeščala glavno medicinsko sestro 
internega oddelka. v tem času je veliko 
prispevala k spremembi organizacije 
dela in k ureditvi prostorov ob preselitvi 
nefrološkega in diabetološkega odseka 
ter kardiološke funkcionalne diagnostike 
internega oddelka, 

• od julija 2012 je glavna medicinska sestra 
internega oddelka.

• nenehno skrbi za redno izobraževanje 
za področje intenzivne medicine in 
za ostala področja zdravstvene nege 
internističnega pacienta, 

• od leta 2005 aktivno sodeluje v 
strokovnem odboru slovenskega 
združenja za intenzivno medicino, 

• oktobra 2006: udeležba na slovensko – 
hrvaškem intersekcijskem izobraževanju s 
področja intenzivne medicine, 

• od 2004 - 2010 je pripravljala program 
internega strokovnega izobraževanja tpo 
za interni oddelek,

• od leta 2009 je članica organizacijskega 
odbora strokovnih srečanj dnevi 
marije tomšič, aktivno sodeluje tudi v 
strokovnem programu, 

• leta 2011 je aktivno sodelovala na 
kongresu ob dnevu medicinskih sester v 
mariboru s prispevkom interni strokovni 
nadzor – dejavnik za izboljševanje 
kakovosti v zdravstveni negi, 

• leta 2011 je sktivno sodelovala na 
simpoziju intenzivne medicine na bledu 
s prispevkom profesionalno delovanje 
medicinske sestre in ohranjanje 
dostojanstva bolnikov v  intenzivni 
terapiji,

• od leta 2004 je članica izvršilnega 
odbora dmsbzt novo mesto, zadolžena 
za program, organizacijo in potek 
izobraževanj ter strokovnih srečanj. v 
okviru dmsbzt novo mesto pripravlja 
tudi poročila o delu društva. 

• sodelovala je pri organizaciji in izvedbi 
posveta dmsbzt novo mesto in zzv 
novo mesto o oblikovanju regijske 
strategije za zmanjševanje neenakosti 
v zdravju na področju dolenjske, bele 
krajine in posavja, 

• 2006 se je izobraževala in opravila izpit 
na področju dodatnih tpo pri evropskem 
reanimacijskem svetu  in slovenskem 
združenju za urgentno medicino, kar je 

 Karmen Janežič
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čestitamo

podlaga za njeno organizacijo tovrstnih 
izobraževanj v sb novo mesto,

• 01. 07. 2007 je bila imenovana za 
pomočnico glavne medicinske sestre 
splošne bolnišnice novo mesto za 
področje kakovosti, 

• 2007 - se je udeležila usposabljanja 
za srednji management zdravstvenih 
zavodov gea colege pic d.o.o. za 
področja: organizacija in naloge srednjega 
nivoja managementa, načini vodenja 
in usmerjanja zaposlenih, razdeljevanje 
sredstev in obvladovanje stroškov v 
zdravstvu ter kakovost v zdravstvu in 
pričakovanja uporabnikov storitev, 

• 2006 - 2012 je vodila in izvajala ankete o 
zadovoljstvu pacientov v sb novo mesto v 
specialističnih ambulantah in hospitalu, o 
zadovoljstvu s shranjevanjem pacientovih 
stvari, in o trpinčenju na delovnem mestu 
med zaposlenimi v sb novo mesto. na 
podlagi rezultatov anket in predlogov 
anketiranih pacientov je bilo narejenih in 
sprejetih veliko  izboljšav. 

• rezultate svojega dela objavlja v 
bolnišničnem internem časopisu vizita in 
v rednih letnih poročilih bolnišnice, 

• sodeluje tudi pri izvajanju varnostnih 
vizit po oddelkih ter pripravlja poročila o 
varnosti.

• sodeluje pri pripravi dokumentacije, 
protokolov in organizacijskih predpisov, ki 
so v uporabi v bolnišnici, 

• junija 2011 je bila imenovana za vodjo 
projektne skupine za oblikovanje e- 
dokumentacije zdravstvene nege v sb 
novo mesto,

• je članica komisije za kakovost in varnost 
pacientov v splošni bolnišnici novo 
mesto, v kateri ves čas aktivno sodeluje, 

• od leta 2010 vodi delovno skupino za 
interni strokovni nadzor, ki periodično 
vsake tri mesece ocenjuje delo 
zdravstvene nege po oddelkih v naši 
bolnišnici,

• leta 2008 se je prvič udeležila 
izobraževanja za notranje presojevalce. 
od takrat vsako leto aktivno sodeluje pri 
notranji presoji,

• zadnja tri leta v bolnišnici aktivno sodeluje 
pri vseh aktivnostih in pripravah na 
pridobitev mednarodne akreditacije dnv, 

• sodeluje v komisiji za izdelavo strokovnih 
standardov in organizacijskih predpisov  s 
področja zdravstvene nege v  bolnišnici, 

• od leta 2001 je članica uredniškega 
odbora internega časopisa bolnišnice 
vizita in v njem redno sodeluje s svojimi 
prispevki,

• osem let je sodelovala pri izvedbi klinične 
študije za uporabo novega zdravila pri 
zdravljenju enterokolitisa na evropskem 
nivoju. na tem projektu je bil tim 
pohvaljen kot najboljši sodelujoči tim v 
študiji, 

• od leta 2004 je mentorica študentom 
zdravstvene nege in pripravnikom zt, 

• leta 2006 je bila na ministrstvu za zdravje 
imenovana v komisijo za opravljanje 
praktičnih in teoretičnih strokovnih izpitov 
iz zdravstvene nege v sb novo mesto.

v svojem prostem času sodeluje v društvu 
podeželskih žena škocjan, v karitasu, v 
prostovoljnem gasilskem društvu škocjan, kjer 
aktivno sodeluje na prireditvah in tekmovanjih 
kot medicinska sestra za nudenje prve pomoči 
v primeru nesreče, v  društvu upokojencev 
škocjan pomaga prostovoljcem pri projektu 
„starejši za boljšo kakovost življenja doma,“ 
z osnovno šolo Frana metelka škocjan, kjer je 
kot medicinska sestra vključena v pohodniško 
dejavnost in zdravstveno vzgojno delo učencev, 
osem let pa je bila predsednica sveta staršev, od 
leta 2011 je članica uredniškega odbora glasila 
občine škocjan naši koraki, kjer redno objavlja 
tudi svoje prispevke.

prosti čas najraje preživlja z družino. njeni trije 
sinovi in mož ji pomenijo vse na svetu in čeprav 
otroci odraščajo, so vseeno srečni doma, skupaj 
delajo v vinogradu, na polju, se skupaj odpravijo 
na potep v bližnje hribe ali pa na rock koncert, 
saj ima srednji sin svojo glasbeno skupino in tudi 
karmen je velika ljubiteljica rock glasbe. nasploh 
ji glasba in petje pomenita največjo sprostitev, 
čeprav v prostem času rada vzame v roke tudi 
kakšno dobro knjigo ali pa pletenje.

leta 2009 je za svoje delo že prejela srebrni znak 
društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov novo mesto in ga letos požlahtnila z 
zlatim znakom.

čestitamo.

 S sodelavci

 Z direktorico in pom. dir. za ZN

 Podelitev priznanja
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v zadnjih desetih letih so 
nevrologi naredili veliko 
raziskav v zvezi s temi znaki 
bolezni, da bi bolnikom 
čim bolje pomagali. ko so 
spraševali bolnike, kaj čutijo, 
so bili presenečeni nad 
odgovori, da pravzaprav 
ne čutijo nič, razen morda 
bolečine. tudi do najbližjih, ki 
so jih imeli radi, so ravnodušni 

(http://www.zdravje.si/
parkinsonova-bolezen)

Tulipan za 
Parkinsonovo 
bolezen
zgodba o tulipanu kot simbolu parkinsonove 
bolezni sega v leto 1980, ko je nizozemski 
vrtnar j. W. s. van der Wereld, ki je prav 

mednarodni dnevi

 Ob stojnici

11. april - 
SVETOVNI DAN 
PARKINSONOVE 
BOLEZNI

Darja Glavan

»Nevrolog mi je povedal, da 
moje stanje ni BP, ampak 
PB, da imam Parkinsonovo 
bolezen. To je bil najtežji dan 
v mojem življenju.«

Kaj je Parkinsonova 
bolezen
to je napredujoča degenerativna bolezen 
osrednjega živčevja v možganih, ki prizadene 
živčne celice, povezane z gibalnim sistemom. 

zanjo je značilna okorelost mišic, tresavica, 
upočasnjenost kretenj, v posebej težkih 
primerih postane bolnik nesposoben za 
gibanje. težave nastanejo zaradi motenj 
v dopaminskem sistemu. poškodovani 
dopaminergični nevroni ne morejo več 
sproščati dovolj dopamina v možgane, kar 
vpliva na naš gibalni sistem. zakaj pride 
do poškodb dopaminergičnih nevronov, 
znanosti še ni uspelo odkriti. 

drugi znak so tudi motnje govora. glavna 
težava pa je, da gre za degenerativno bolezen, 
ki z leti napreduje. za zdaj medicina zdravi 
samo znake, bolezni sami pa še vedno ni kos. 
james parkinson, ki je leta 1817 prvi opisal 
bolezen (imenoval jo je shaking palsy, kar 
bi lahko prevedli kot tresoča ohromelost), je  
postavil glavni cilj medicinski znanosti, ko je 
rekel, da bo treba najprej odkriti, kdo je tisti, ki 
bo zbolel za to boleznijo, potem pa jo v pravem 
času s pravimi zdravili preprečiti. znanosti do 
zdaj še ni uspelo odkriti tako imenovanega 
markerja, označevalca, ki bi napovedal, da 
bo nekdo zbolel za parkinsonovo bolezen. 
ko zdravniki postavijo diagnozo, je namreč 
večinoma polovica škode že narejene.

bolniki s parkinsonovo boleznijo imajo z leti 
še mnogo drugih težav, ki jih na zunaj ni 
videti in ki jih navadno ljudje ne povezujejo 
s to boleznijo. trpijo zaradi nespečnosti, tudi 
inkontinence (nesposobnost zadrževanja 
urina), na drugi strani pa zaprtja, demence, 
vrtoglavice, pomanjkanja zanimanja za svet 
okrog sebe, za stvari, ki so jih nekdaj veselile. 
lahko bi rekli, da so  popolnoma otopeli. 
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mednarodni dnevi

Ingrid Jaklič

tako zbolel za parkinsonovo boleznijo, 
vzgojil rdeče-bel tulipan, ki je na vrtnarskih 
razstavah dobil številne nagrade. na 
svetovnem kongresu parkinsonove bolezni 
v luksemburgu 11. aprila 2005 je bil tulipan 
izbran za simbol te bolezni

(http://www.ezdravje.com/novice/
dusevno-zdravje/svetovni-dan-
parkinsonove-bolezni/4663/)

Priročniki, ki so na voljo na spletni 
strani društva Trepetlika (društvo 
bolnikov s parkinsonizmom in drugimi 
ekstrapiramidnimi motnjami):

javascript:void(0);/*1407337862043*/ 
-->Življenje s parkinsonovo boleznijo

javascript:void(0);/*1407338119158*/ 
-->Življenje s parkinsonovo boleznijo, 
nemotorični simptomi

javascript:void(0);/*1407338144905*/ 
-->Življenje s parkinsonovo boleznijo, 
natančna diagnoza zdravljenje in 
nega(http://www.trepetlika.si/index.
php?pageid=1)

 Promocijski material

Društvo Trepetlika 
društvo trepetlika deluje že od leta 1990 in 
združuje več kot 750 članov s podobnimi 
zdravstvenimi in socialnimi težavami. glavni 
namen društva je izobraževanje bolnikov in 
njihovih skrbnikov o zdravljenju parkinsonove 
bolezni in seznanjanje  ljudi z načini lajšanja 

življenja obolelih. pri tem trepetlika tesno 
sodeluje s strokovnjaki s področja zdravljenja 
in obravnave parkinsonove bolezni, predvsem 
z vidika organiziranja pogostih poljudno-
strokovnih srečanj in delavnic ( http://www.
trepetlika.si/)

v bolnišnici smo mednarodni dan 
parkinsonove bolezni obeležili s stojnico in 
plakati v veznem hodniku pritličja.

5. maj - 
MEDNARODNI 
DAN HIGIENE 
ROK

5. maja 2015 obeležujemo 
mednarodni dan higiene 
rok. Aktivnostim, promociji 
in ozaveščanju o higieni rok 
smo se pridružili tudi v naši 
bolnišnici.

svetovna zdravstvena organizacija poskuša 
s projektom »clean care is safer care« 
razširiti zavedanje o pomembnosti osnovnih 
ukrepov za preprečevanje bolnišničnih 
okužb in njihovih posledic. najpomembnejši 
del tega projekta je kampanja za izboljšanja 
higiene rok med zdravstvenimi delavci 
»Save lives – Clean your Hands,« ki poudarja 
pomen stalnega  izboljševanja in izvajanja 
higiene rok ob pravem času in na pravilen 
način, kar je pogoj za uspešno preprečevanje 
okužb v zdravstvenih ustanovah. 

Higiena rok obsega umivanje rok, 
razkuževanje rok in uporabo zaščitnih 
rokavic. 

z umivanjem rok z njih odstranimo 
umazanijo in delno bakterije, ki so na koži 
prisotne stalno in prehodno. pri pogostem 
umivanju rok moramo uporabljati mlačno 
vodo in neagresivna mila, ki imajo dodana 
negovalna sredstva. 

z razkuževanjem rok bakterije na 
koži uničujemo. pri razkuževanju rok 
uporabljamo alkoholna razkužila, ki 
imajo dodana tudi negovalna sredstva. 
razkuževanje je 10 do 100 krat bolj 
učinkovito pri uničevanju bakterij kot 
umivanje.

v bolnišnici redno izvajamo izobraževanje 
vseh zaposlenih o pomenu in izvajanju 

 Tulipan, simbol Parkinsonove bolezni
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Ingrid Jaklič

pravilne higiene rok. pravilno izvajanje higiene 
rok je tudi eden izmed kazalnikov kakovosti, 
ki jih uvaja ministrstvo za zdravje. Že nekaj let 
imamo pripravljeno zloženko o higieni rok za 
obiskovalce in paciente bolnišnice. 

ob 5. maju smo v bolnišnici pripravili stojnico, 
kjer smo predvsem paciente in obiskovalce 
bolnišnice, pa tudi zaposlene, seznanjali 
s pomenom higiene rok.   na stojnici so 
obiskovalci  prejeli zloženko o higieni rok, 
seznanili smo jih s pravilno tehnično izvedbo 
higiene rok in odgovarjali na vprašanja. 

pravilno tehniko razkuževanja so 
zainteresirani lahko preverili pod uv 
svetlobo po razkuževanju rok s testnim 
razkužilom, ki pokaže nerazkužena 
mesta na rokah in tako pravilnost tehnike 
razkuževanja. 

med pacienti v ambulantah bolnišnice smo 
ponovno izvedli tudi anketo o higieni rok. 
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 Letošnje nagrajenke Zbornice-Zveze
 Dijakinji SZKŠ Novo mesto 

predstavljata poklic medicinske sestre

mednarodni dnevi

12. maj - MEDNARODNI DAN 
MEDICINSKIH SESTER
12. maja medicinske sestre 
po vsem svetu praznujemo 
svoj praznik. Letos je 
bil naš mednarodni dan 
posvečen prizadevanjem 
za varno, učinkovito skrb 
za ljudi z optimalnimi viri: 
kadrovskimi, materialnimi in 
finančnimi. 

tako se je letošnji moto mednarodnega sveta 
medicinskih sester (icn) glasil:

»Medicinske sestre – moč za spremembe, 
cenovno učinkovita zdravstvena nega, 
izboljševanje zdravja in dobrega počutja«.

»stroški zdravstvenega varstva po vsem 
svetu se naglo povečujejo in pomenijo veliko 
finančno breme za zdravstvene sisteme. 
medicinske sestre kot najštevilčnejša poklicna 
skupina v zdravstvu smo usposobljene 
in pripravljene na izvedbo   učinkovitih 
izboljšav pri zagotavljanju kakovostne, varne, 
etične zdravstvene oskrbe z manj stroški v 
dobro pacientov in za zdravje ljudi nasploh. 
medicinske sestre smo zaskrbljene nad 
dogajanjem v zdravstvu, ne le po svetu, 
tudi pri nas. potenciali  najštevilčnejše 

poklicne skupine, kljub našemu hitremu 
strokovnemu razvoju, v družbi prevečkrat 
ostajajo neprepoznani in niso dovolj cenjeni.

poslabšanje razmer v zadnjih letih v 
zdravstvu občutijo tako pacienti kot 
izvajalci zdravstvene nege sami; slednji 
smo na deloviščih izčrpani in nas zaradi 
večletnega nezaposlovanja primanjkuje - 
trenutno primanjkuje okoli 2.300 izvajalcev 
zdravstvene nege, ob tem pa se urniki 
zaposlenih zaradi preobremenjenosti 
dostikrat ne izidejo več. zato stroka apelira 
na nujno sprejetje kadrovskih normativov. 
po izsledkih letošnje raziskave smo 
medicinske sestre najbolj obremenjene med 
zdravstvenimi delavci in rezultati kažejo na 
najvišjo stopnjo stresa prav pri naši poklicni 
skupini, kar je povezano z manj avtonomije 
pri delu, s slabšim ekonomskim položajem, 
s pomanjkanjem časa za zasebno življenje.

odločitve, ki jih medicinske sestre dnevno 
sprejemamo v svoji vsakdanji praksi, lahko 
pomenijo bistveno razliko v uspešnosti in 
učinkovitosti celotnega sistema, sporoča 
mednarodni svet medicinskih sester. slednji 
združuje preko 130 nacionalnih organizacij 
medicinskih sester po vsem svetu. njegova 
članica je tudi zbornica zdravstvene in 
babiške nege slovenije - zveza strokovnih 
društev medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov slovenije (zbornica 
– Zveza).

delo medicinskih sester prinaša najboljše 
razmerje kakovost/dostopnost/stroški. zato 
je bistvenega pomena, da oblikovalci politik 
medicinske sestre enakovredno vključujejo, 
ne le v izvajanje, tudi v organizacijo in 
vodenje zdravstvene oskrbe in s tem izgradijo 
učinkovit in stroškovno zdržen zdravstveni 
sistem.

Tako smo na svoj praznik – 12. maj medicinske 
sestre in tehniki zdravstvene nege, združeni v 
enoviti organizaciji Zbornici – Zvezi (skupaj z 
babicami, ki so praznovale 5. maja), apelirali  
na odločevalce, da pretehtajo naše pobude 
in predloge, ki smo jih že večkrat predstavili 
strokovni in splošni javnosti v zvezi z 
reševanjem zdravstva iz krize. trenutno so 
naša pričakovanja do ministrstva uprta v 
ureditev najbolj perečih področij v zdravstvu 
ter v reformo zdravstvene zakonodaje, saj 
smo v skrbeh za paciente.

prizadevanja naše organizacije so usmerjena 
tudi v ponovno podelitev javnih pooblastil, 
saj naj bo stroka tista, ki presoja svoje 
strokovno področje.

Barbara Špilek
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 Nagovor predsednice Zbornice-Zveze 
Darinke Klemenc

 Nagrado Angele Boškin za življenjsko 
delo je prejela Anita Gorše

mednarodni dnevi

trenutna aktualna dogajanja aktivno 
spremljamo; med drugim na področju 
urgentnih centrov in prenove sistema 
nujne medicinske pomoči. ponujamo svoj 
strokovni potencial, sodelujemo s svojim 
znanjem, izkušnjami, vpetostjo v ta projekt. 
naši reševalci so visoko izobraženi   in 
usposobljeni strokovnjaki, ne le primerljivi, 
temveč bolj kakovostni kot izvajalci v drugih 
primerljivih razvitih zdravstvenih sistemih. 
zato dajemo projektu nmp svojo podporo, 

ob pričakovanju, da se poskrbi za ustrezno 
dostopnost do zdravstvene oskrbe vseh 
prebivalcev slovenije.

prav tako še naprej podpiramo protialkoholni 
zakon, ki naj ostane nespremenjen, saj kot 
zagovorniki zdravega življenjskega sloga ne 
moremo podpirati točenja alkoholnih pijač 
na športnih prireditvah.

razočarani smo, da je hiša Hospic zaprla svoja 
vrata. umirajoči potrebujejo humano oskrbo 
ob koncu življenja, obenem pa tudi strokovno 
obravnavo, ki je ni mogoče zagotoviti  na 
bolnikovem domu, v zdravstveni ali socialni 
ustanovi. vsakdo ima namreč pravico, da 
umira v mirnem, varnem okolju in ima ob 
sebi nekoga, ki mu lajša trpljenje.”

(Odlomek iz izjave za javnost  predsednice 
Zbornice zdravstvene in babiške nege 
Slovenije Darinke Klemenc)

na slovesni akademiji ob mednarodnem 
dnevu medicinskih sester, ki je potekala 
12. maja zvečer, se  je avditoriju  pridružila 
ministrica  za zdravje milojka kolar celarc, 

ki je v svojem nagovoru poudarila, 
da je kot ministrica zavezana skrbi za 
slehernega prebivalca r slovenije, za čim 
bolj enakovreden dostop do zdravstvene 
obravnave na vseh ravneh zdravstvenega 
varstva, da podpira javno zdravstvo, da 
zdravstveni sistem v državi deluje in da se ne 
strinja s tistimi, ki trdijo, da je vse v razsulu. 
potrdila je svojo zavezo prednostnemu 
reševanju kadrovskih normativov in javnih 
pooblastil v zdravstveni in babiški negi in se 
zahvalila članicam in članom Zbornice –Zveze, 
ki delujejo na projektih na mz. 

predsednica zbornice -zveze darinka 
klemenc se je ministrici zahvalila za tvorno 
sodelovanje in poudarila, da ima zdravstvena 
nega po več letih prvič občutek, da jih 
ministrstvo sprejema kot sogovornike v 
zdravstvu, kar izkazuje z ustreznim 
umeščanjem zdravstvene in babiške nege v 
zdravstveni sistem in politiko.

desetim medicinskim sestram (majdi cotič 
anderle, karmen janežič, stanki košir, slavici 
mankoč, nataši medved, zdenki mrak, juditi 
slak, miri slak, majdi topler, ivanki videčnik) so 
bila podeljena najvišja priznanja Zbornice – 
zveze zlate znake, priznanje angele boškin za 
življenjsko delo pa je letos prejela majda gorše.

ob mednarodnem dnevu medicinskih sester 
smo se tudi medicinske sestre iz bolnišnice 
udeležili jubilejnega 10. kongresa zdravstvene 
in babiške nege in slavnostne akademije, v 
bolnišnici pa smo za širšo javnost pripravili 
predstavitev poklicev v zdravstveni negi.

Vir: Utrip, maj 2015

 Ministrica za zdravje Milojka Kolar 
Celarc

 Eva Černe

 Gosti na slavnostni akademiji

 Pihalni orkester slovenske policije
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Helena Švajger Irma Kumer

15. maj - MEDNARODNI 
DAN CELIAKIJE
Mednarodni dan celiakije je 
namenjen vsem, ki bolezen 
imajo, se z njo srečujejo kot 
svojci, sodelavci ali poklicno. 

ob mednarodnem dnevu celiakije smo 
člani društva v pritličju bolnišnice pripravili 
brezglutensko stojnico, na kateri smo 
predstavili  delovanje društva, pasti 
brezglutenske prehrane, odgovarjali  na  
vprašanja obiskovalcev v zvezi z dieto, 
svetovali na podlagi lastnih izkušenj in 
postregli z brezglutenskim prigrizkom. 

društvo celiac - Življenje brez glutena je 
humanitarno društvo, ki združuje obolele 
za celiakijo in njihove svojce s področja 
dolenjske, bele krajine in posavja. delovanje 
društva je usmerjeno izključno v dvig kvalitete 
življenja obolegega.

28. maj - 
SVETOVNI 
DAN 
MULTIPLE 
SKLEROZE
Multipla skelroza (MS)  je 
kronična, avtoimunska, 
vnetna in demielinizacijska 
bolezen osrednjega živčevja, 
neznane etiologije, za katero 
najpogosteje obolevajo ljudje 
med dvajsetim in štiridesetim 
letom starosti. Ženske zbolijo 
pogosteje kot moški.

dejavnikov, ki vplivajo na obolevnost za ms, je 
več: zemljepisna širina, genetski dejavniki, spol, 
starost, rasa, virusi in preseljevanje.

diagnoza ms temelji na dokazu razsoja bolezni 
v času in prostoru. to običajno pomeni, da je 
bolnik utrpel dva zagona bolezni, ob pregledu 
pa ugotavljamo znake prizadetosti vsaj dveh 
delov osrednjega živčevja.

ms je še vedno neozdravljiva bolezen. z 
imunomodulatornimi zdravili lahko vplivamo 
na potek bolezni pri bolnikih z recidivno 
remitentno in sekundarno progresivno obliko 
bolezni z zagoni, s tem, da jih omilimo ter 
zmanjšamo njihovo pogostnost.

na nevrološkem oddelku sb novo mesto 
celostno obravnavamo paciente z multiplo 
sklerozo, tako v smislu diagnostične obravnave  
kot nadalnjega spremljanja.

Filozofija celotnega tima, ki spremlja paciente 
z ms, je oblikovana k profesinalizaciji, 
empatičnosti ter korektnem odnosu, s 
poudarkom po nenehnem izobraževanju ter 
aktivnem sodelovanju na področju slovenije.
Vir: Horvat Ledinek A.. Multipla 
skleroza. 2014:5-10.
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Anita Hočevar

Teden multiple skleroze
Zadnji teden v maju je 
namenjen bolnikom z multiplo 
sklerozo, saj je v tem času 
zanje organiziranih veliko 
dogodkov, ki so namenjeni 
tudi njihovim svojcem, 
prijateljem, znancem, skratka 
vsem, ki želijo izvedeti kaj več 
o tej bolezni. Imenujemo ga 
Teden MS. 

v dolenjski podružnici smo letošnji teden ms 
začeli že v soboto, 23. maja, ko smo se odpravili 
na izlet v poljansko dolino.

v gorenji vasi smo se ustavili na kmetiji 
pustotnik. prisluhnili smo predstavitvi kmetije, 
nato pa se podali v sirnico, kjer smo se seznanili 
s predelavo mleka v različne mlečne izdelke. 
poizkusili smo več vrst sirov in ugotavljali, kateri 
je najboljši. za zaključek smo si ogledali še 
zorilnico sirov, nato pa se odpravili proti Žirem.

med potjo smo prisluhnili predstavitvi alpine 
in ostalih zanimivosti Žirov. ogledali smo si 
župnijsko cerkev ter uživali v zvokih mogočnih 
orgel. spoznali smo zgodovino Žirov, si ogledali 
film o rapalski meji in čevljarstvu v Žireh, nato 
pa se zapeljali še do ohranjenega mejnika stare 
rapalske meje. 

okrepčali smo se v gostilni pri županu, nato 
pa obiskali še klekljarice. predsednica društva 
cvetke nam je predstavila to umetnost in 
izdelke, ki so nastali izpod rok pridnih klekljaric. 
koliko zanimivih stvari! navdušeni nad videnim 
in slišanim, smo se vrnili proti domu. 

ob svetovnem dnevu ms je bila v splošni 
bolnišnici novo mesto pripravljena stojnica, 
kjer smo mimoidoče seznanjali z multiplo 
sklerozo in jim delili brošure o multipli sklerozi. 
pobudnica za ta projekt je bila irma kumer, 
glavna medicinska sestra na nevrološkem 
oddelku sb novo mesto, sodelovala pa je še 
medicinska sestra darja glavan. pridružila sta 
se nam tudi nevrolog matej kolenc, dr. med. 
ter predstavnica podjetja novartis, gospa alja 
knego. večini mimoidočih je bila bolezen 
nepoznana, kar nekaj pa je imelo znance z 
diagnozo ms, zato so bili brošur zelo veseli. 

za zaključek tedna ms smo se podali še na krko, 
kjer je bilo v soboto, 30. maja, vseslovensko 
srečanje članov ms. druženje, pogovor, 
izmenjava izkušenj, kako si lajšati težave, ki nam 
jih prinaša naša sopotnica, vse to pripomore k 
boljšemu počutju bolnikov in volji, da si življenje 
kljub bolezni lahko naredimo lepo.

 Skupinska fotografija pred sirnico

 Pred stojnico

 Pred kosilom

 Pri klekljaricah Degustacija

 Kako klekljamo
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Darja Glavan

21. junij -  
SVETOVNI DAN ALS

vzročnega zdravila zanjo ni. bolnikom lahko 
le lajšamo težave, ki jih bolezen povzroča. 
povprečno preživetje je zgolj od tri do pet let. 
najkrajše preživetje imajo bolniki, pri katerih 
so prve prizadete dihalne mišice. 

v sloveniji za bmn vsako leto zboli 40 ljudi. le 
majhen delež, okoli pet odstotkov primerov 
bolezni, je dednih, vse druge nastanejo brez 
jasnega razloga in lahko zboli praktično 
vsak. najbolj znani bolnik, ki se s to boleznijo 
spopada že štiri desetletja, je fizik stephen 
Hawking. 

 Plakat, ki so ga izdelali na Nevrološkem oddelku

Bolezen motoričnega nevrona - BMN je huda 
nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene motorični del 
živčevja (ki skrbi za izvedbo gibov): motorični del možganske 
skorje, piramidni traktus (ki povezuje možgansko skorjo in 
hrbtenjačo), periferni motorični nevron (ki vodi iz hrbtenjače 
do mišice). Povzroči propad mišic in posledično ohromelost.

najpogosteje se začne s  prizadetostjo mišic 
nog, ta oblika se navadno razvija počasi. 

najhujša je oblika bolezni, ki se začne s 
prizadetostjo dihalnih mišic in mišic za 
žvečenje in požiranje.

glede na to, kakšni znaki so pri bolniku 
izraženi, lahko sklepamo, kateri del živčevja 
je najbolj prizadet. kadar je najbolj prizadeta 
hrbtenjača, govorimo o amiotrofični lateralni 
sklerozi (als). 

bolezen v naši bolnišnici diagnosticiramo, 
bolnike pa vodijo v ambulanti za 
živčno mišična obolenja na inštitutu za 
nevrofiziologijo kc v ljubljani.

Nasilje v družini je 
javnozdravstveni problem, 
saj so zdravstvene 
ustanove tako na ravni 
primarnega kot terciarnega 
zdravstvenega varstva 
vstopna točka v zdravstveni 
sistem za posameznike in 
posameznice žrtve nasilja v 
družini. 

Medtem ko so odgovorne institucije 
na socialno varstvenem področju, 
tožilstvu, policiji in v nevladnem resorju 
že izpolnile zakonska določila (po Zakonu 
o preprečevanju nasilja v družini) ter 
naredile korak naprej na področju 
sodelovanja, pa zdravstvene ustanove 
ostajajo manjkajoči člen pri izpolnjevanju 
zakonskih obveznosti in v verigi celostne 
prepoznave, obravnave in zaščite žrtev 
v družini.

Število žrtev narašča
odsotnost sistemske rešitve na področju 
obravnavanja nasilja v okviru zdravstvene 
dejavnosti je v sloveniji torej še vedno 
pereč problem. število osumljencev se 
je med leti 2000 in 2007 povečalo s 1199 
na 2289, število žrtev pa naraslo s 1392 na 

Obvestilo o izobraževanju za 
zdravnike, medicinske sestre 
in zdravstvene tehnike

Prepoznava 
in obravnava 
žrtev nasilja 
v družini 
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stroka - izobraževanje

2714. po podatkih policije je bilo v letu 2012 
v primerjavi z letom 2011 obravnavanih 6530 
več kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, 
družino in otroke.

tudi podatki csd kažejo, da se je število 
primerov nasilja v družini v letu 2012 v 
primerjavi z 2011 povečalo za 162. največ je 
bilo zabeleženega medpartnerskega nasilja, 
sledi nasilje staršev nad otroki in nasilje 
odraslih otrok nad starši, narašča tudi število 
prijav nasilja v družinah iz ruralnega okolja ter 
nad starejšimi ženskami. posebno tveganje 
za porast nasilja v družinah predstavlja tudi 
aktualna gospodarska kriza, ki zaradi večje 
brezposelnosti in splošne negotovosti zvišuje 
raven frustracij in obupa v družinah ter 
posledično prispeva k porastu iskanja pomoči 
zaradi pojavov nasilja v družini. 

Izobraževanje  
zdravstvenega 
osebja
aprila letos je zdravstveni svet na mz rs 
sprejel strokovne smernice za obravnavo 
otrok ter odraslih žrtev zlorab in nasilja v 
družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, 
ki so temelj za izobraževanje zdravstvenega 
osebja. izobraževanje bo organizirano v 
okviru projekta prepoznava in obravnava 
žrtev nasilja v družini. projekt je sofinanciran 
s strani programa norveškega finančnega 
mehanizma 2009–2014, koordinator 
programa pa je služba vlade rs za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko.

namen interdisciplinarnega izobraževanja 
je zdravstveno osebje opremiti z veščinami, 
znanjem in gotovostjo pri ugotavljanju, 
prepoznavanju in obravnavi žrtev nasilja 
v družini. izobraževanje bo potekalo v več 
terminih od 15. septembra 2015 do 16. aprila 
2016.
 
V letih 2015 in 2016 bodo izobraževaja 
še brezplačna, pridobitev kreditnih točk 
za zdravnike, medicinske sestre in ZT pa 
je v teku.

Izobraževanje 
zajema:
• osnovne značilnosti, oblike in dinamiko 

nasilja v družini 
• zdravstvena tveganja in posledice 

nasilja v družini ter komorbidnost 
• klinične in druge znake za boljše 

prepoznavanje žrtev nasilja v družini 
• teoretične smernice ter praktične 

prikaze ustrezne komunikacije z žrtvami 
nasilja v družini 

• izsledke projektne raziskave s področja 
prepoznave in obravnave nasilja v 
družini v sklopu zdravstvene dejavnosti 

• primere dobrih kliničnih in 
mednarodnih praks s področja 
prepoznave in obravnave žrtev nasilja 
v družini 

• izkušnje ter pričakovanja žrtev pri 
obravnavi v zdravstvenem sistemu 

• korake medinstitucionalnega 
sodelovanja pri prepoznavi in obravnavi 
žrtev nasilja v družini 

• protokole obravnave otrok in odraslih 
žrtev nasilja v družini v sklopu 
zdravstvene dejavnosti 

• zakonodajo in druge pravno zavezujoče 
dokumente za delovanje 

• vidike obravnave žrtev nasilja v 
družini v sklopu družinske medicine, 
travmatologije, ginekologije, 
pediatrije, pedopsihiatrije, psihiatrije in 
patronažne službe 

• obstoječe vladne in nevladne oblike 
ter mehanizme pomoči žrtvam in 
povzročiteljem nasilja v družini 

izobraževanje je sestavljeno iz dveh 
modulov, ki sestavljata funkcionalno 
enoto. v prvem delu se udeleženci v obliki 
interaktivnih predavanj seznanijo s teorijo. 
drugi del  je nadgradnja teorije, kjer se 
udeleženci v manjših skupinah ter v 
obliki praktičnih delavnic izkustveno 
seznanijo s prepoznavo in obravnavo nasilja 
v družini v zdravstveni dejavnosti. 

udeleženci izobraževanja prejmejo 
izobraževalno gradivo v obliki priročnika, 
namiznega seznama korakov za ukrepanje 
ter Qr kod za hiter dostop do izobraževalnih 
vsebin.

prvo izobraževanje o prepoznavi in obravnavi 
žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene 
dejavnosti bo potekalo 18. (1.modul) in 19. 
septembra 2015 (2.modul) od 8. do 16.ure 
v prostorih zzs v ljubljani (domus medica, 
dunajska cesta 162).

koordinatorki izobraževanja v sb novo  
mesto sta katja stopar in zdenka seničar.

Izobraževanje med drugim izpolnjuje 
predpis Ministrstva za zdravje, ki v 
Pravilniku o pravilih in postopkih pri 
obravnavanju nasilja v družini pri 
izvajanju zdravstvene dejavnosti določa, 
da se morajo zdravstveni delavci na 
področju splošne oziroma družinske 
medicine, pediatrije, ginekologije, 
psihiatrije in patronažne službe, ter 
zdravstveni delavci v urgentnih oziroma 
travmatoloških ambulantah in oddelkih 
bolnišnic udeležiti izobraževanja o 
nasilju v družini vsakih pet let, v obsegu 
najmanj 5 ur. 

Več informacij o projektu 
najdete na spletni strani 
www.prepoznajnasilje.si.

Vir:  PONS
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stroka - izobraževanje

Eva Fortuna

Zdravstvena nega pacienta 
na hemodializi
Zdravstvena nega nam 
omogoča, da svoje delo na 
hemodializi opravljamo 
strokovno in odgovorno. 
Osredotočimo se na potrebe 
pacienta s kronično ledvično 
boleznijo. Bistvenega 
pomena zdravstvene nege 
pacienta na hemodializi 
je, da mu omogočimo 
kvalitetno in zadovoljno 
življenje ob podpori 
svojcev. Cilj, da pacient 
sprejme svojo bolezen in 
zdravljenje, nam predstavlja 
zadovoljstvo  in nam daje 
motivacijo za nadaljnje delo.

sem eva Fortuna in prihajam iz okolice 
ivančne gorice. v mesecu februarju sem 
zaključila triletni študij na Fzv novo mesto 
. med študijem sem dobila pripravništvo v 
splošni bolnišnici novo mesto. potrebno 
je bilo vsakodnevno usklajevanje urnika 
dela na dializi s študijskimi obveznostmi. 

začetki mojega dela na dializi so 
potekali pod mentorstvom medicinske 
sestre darinke koračin, za kar sem ji 
neizmerno hvaležna. vložila je veliko 
truda, potrpežljivosti in časa zame. zaradi 
specifičnega znanja, potrebnega za delo 
na dializi, sem se odločila, da del svojega 
znanja predstavim z izdelavo diplomske 
naloge. v diplomski nalogi sem se 
osredotočila  na pacientove življenjske 
aktivnosti. s študijo primera sem predstavila  
obravnavo preddializnega pacienta v 4. 
stopnji ledvične odpovedi. uporabila sem  
tehniko strukturiranega intervjuja. pri tem 
mi je bila v veliko pomoč diplomirana 
medicinska sestra Helena Žulič. veliko mi 
je svetovala ter mi pomagala pri izdelavi 

diplomske naloge, zato sem tudi njej 
neizmerno hvaležna. zahvalila bi se rada 
glavni medicinski sestri marici parapot, 
saj mi je omogočila prilagoditev urnika 
s študijskimi obveznostmi. zahvaljujem 
se tudi celotnemu kolektivu dialize novo 
mesto, ki me je in me še vedno spodbuja 
in verjame vame.

Predstavitev primera
87-letni gospod a. z. je v spremstvu 
soproge m. z. prišel na preddializno 
edukacijo. razlog prihoda je bilo 
preventivno prehransko svetovanje glede 
na napredovano kronično ledvično bolezen 
4. stopnje, hiperkaliemija, ocena stanja 
prehranjenosti z bioimpedančno meritvijo 
- bcm (body compositin monitor). pacient 
ima  sladkorno bolezen tipa 2, s kroničnimi 
zapleti (polinevropatija, makroangiopatija 
in ateroskleroza). 

z negovalno anamnezo sem pridobila 
podatke, ki so mi bili osnova za negovalne 
diagnoze. pacient a. z. živi skupaj z ženo 
na manjši kmetiji. pri opravljanju osnovnih  
življenjskih aktivnostih  ni več samostojen. 
v pomoč mu je žena. zaradi izpostavljenosti 
hrupu v času aktivne zaposlitve ima delno 
okvarjen sluh. prisotna je desnostranska 
retinopatija, vendar očal ne nosi. zaradi 
družinskih težav je pogosto izpostavljen 

stresnim situacijam. vsako nedeljo gre na 
obisk k hčerki. blato odvaja redno, podatka 
o količini 24-urne diureze ne pozna, 
ocenjuje pa, da je količina izločenega 
urina zadostna. ponoči se pogosto zbuja, 
rabi višje vzglavje. meritev je pokazala 
povišan krvni tlak (160/65mmHg), 
antropološke meritve pa so pokazale, da 

ima pacient prekomerno telesno težo glede 
na telesno višino. vrednost indeksa telesne 
mase je 32,6. obseg desnega zapestja 
dokazuje močno osteo - muskularno 
gradnjo. rezultati bioimpedančne meritve 
nakazujejo na prekomerno hidracijo telesa 
(overhidration 3.8 l). delež maščobnega 
tkiva znaša 15.8 kg/m2, delež mišičnega 
tkiva znaša 14.8 kg/m2. obe vrednosti se 
nahajata v referenčnem območju zdrave 
populacije. laboratorijski izvidi kažejo 
zvišane vrednosti kalija v krvi. 

glede na predstavljene ugotovitve sem 
izvedla individualno prehransko svetovanje. 
zaradi napredovane kronične ledvične 
bolezni sem bolniku najprej svetovala 
prehrano z zmanjšanim vnosom beljakovin 
(0,8 g / kg itt) ter omejitev uživanja soli, 
zaradi povišane vrednosti kalija v krvi pa 
živila z manjšo vsebnostjo kalija. svetovala 
sem vnos kalija do 2000 mg/dan. poučila 
sem ga o pomenu občasnega merjenja 
količine 24 urnega urina in prilagajanju 
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vnosa zaužite tekočine in nadzoru telesne 
teže. skupaj s pacientom in njegovo 
ženo smo ovrednotili vrednosti krvnih 
izvidov. preverila sem  njuno razumevanje 
predpisane terapije ter pravilnega in 
doslednega uživanja le te. pacient je dobil 
zdravstveno-vzgojni material. za vse 
dodatne informacije in vprašanja sem bila 
dosegljiva na telefonski številki, ki je bila 
navedena na vabilu.

Teoretična izhodišče: zdravstvena nega 
je stroka, ki deluje v okviru zdravstvenega 
varstva in obsega splet vseh družbenih 
aktivnosti ter ravnanj posameznikov 
in skupin za ohranjanje, krepitev in 
povrnitev zdravja. v diplomski nalogi 
sem predstavila celoten potek protokola 
in priprave pacienta na hemodializno 
zdravljenje. osredotočila sem se  na 
pacienta, ki še ni vključen v nadomestno 
zdravljenje s  peritonealno dializo, 
hemodializo ter transplantacijo. poudarek 
je bil na prehranskem svetovanju, ki 
je za preddializnega pacienta zelo 
pomembno. pravilna prehrana pripomore 
k počasnejšemu upadanju ledvične 
funkcije. ne smemo pozabiti na psihično 
in fizično stabilnost, ki je v času odkrivanja 
bolezni zelo pomembna. s svetovanjem 
zmanjšamo razvoj drugih duševnih 
obolenj. v diplomski nalogi sem predstavila  
tudi protokol izobraževanj, ki so namenjena 
pacientom v preddializnem obdobju. tako 

pacientu in njegovim svojcem omogočamo 
boljšo pripravo na nadomestno zdravljenje, 
ki si ga pacient izbere.

Metode: uporabila sem kvalitativno 
metodo dela. uporabila sem strukturirani 
intervju, ki je bil oblikovan s pomočjo 
pregleda domače in tuje strokovne 
literature. opravila sem ga s pacientom, ki 
se pripravlja na nadomestno zdravljenje. 

Rezultati: ugotovila sem, da je priprava 
pacienta s kronično odpovedjo ledvic na 
nadomestno zdravljenje zelo pomembna za 
vsakega pacienta. individualna obravnava 
pacienta nam zagotavlja, da sledimo 
pacientu in njegovim sposobnostim 
sprejemanja različnih informacij o svoji 
bolezni in metodah zdravljenja kronične 

odpovedi ledvic. to vpliva na pacientovo 
aktivno sodelovanje in vključevanje v 
proces zdravljenja. v intervjuju sem bila 
osredotočena na pridobivanje novih znanj 
in spremembe načina prehranjevanja z 
omejitvami. ugotovila sem, da pacient 
že pozna nekaj prehranskih navodil, ki 
so primerna  za pacienta z okvaro ledvic, 
vendar ne toliko, da bi se znal samostojno 
usmerjati in kontrolirati. ugotovila sem, 
da je pacient odvisen pri izvajanju osebne 
higiene, pripravi hrane in gibanju, zato sem 
k sodelovanju povabila  tudi soprogo, ki 
mu sicer že nudi pomoč. seznanila se jo z 
ustreznim načinom priprave hrane glede 
na pacientove potrebe. pacient potrebuje 
nadzor, spremljanje, usmerjanje in kontrolo 
za zmanjševanje tveganj za poslabšanje 
zdravstvenega stanja s strani zdravstvenega 
tima in soproge.

Razprava: z načrtovanim programom 
preddializne edukacije vplivamo na 
zmanjšanje akutnih pacientov dializnega 
zdravljenja. pacientom omogočimo, da 
se vključijo v preddializno edukacijo in 
tako lažje sprejmejo eno izmed oblik 
nadomestnega zdravljenja. pacienti s 
kronično ledvično odpovedjo potrebujejo 

pravočasno individualno obravnavo. s 
podporo zdravstvenega tima, ki izvaja 
program edukacije, bodo lažje sprejeli novi 
način življenja. 

ugotovila sem, da se število pacientov s 
kronično ledvično boleznijo povečuje. 

vzrok je predvsem v povečanju pojava 
sladkorne bolezni, debelosti in hipertenzije. 
vodenje pacienta s kronično ledvično 
boleznijo zahteva široko in celovito 
obravnavo. pacienti, ki imajo kronično 
ledvično bolezen, so dostikrat neješči, 
izgubijo voljo do življenja in se premalo 
gibajo. negibanje privede do zmanjšanja 
puste telesne mase in do beljakovinsko-
energijske podhranjenosti. 

pacienti na nadomestnem zdravljenju lahko 
živijo kakovostno in srečno življenje. imajo 
določene omejitve, vendar jih ob podpori 
najbližjih  lažje premagujejo. 
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stroka - izobraževanje

Mag. Valerija Balkovec

Enajsta šola o melanomu
Kožni rak ali maligne 
novotvorbe kože spadajo 
po celem svetu med 
najpogostejše oblike raka. V 
to skupino spadajo maligni 
melanom, bazalnocelični 
karcinom (BCC) in 
ploščatocelični karcinom 
(SCC).

njihova incidenca raste po celem svetu. po 
podatkih registra raka za slovenijo spada 
rak kože na drugo mesto tako pri moških (na 
1. mestu rak pljuč) kot tudi pri ženskah (na 1. 
mestu rak dojke). zaskrbljujoč je predvsem 
podatek o porastu najbolj malignega raka 
oz. malignega melanoma, ki ga še vedno 
odkrijemo v dokaj napredovalih stadijih, 
ki pomenijo visoko smrtnost lahko kmalu 
po odkritju.

epidemiološke študije kažejo, da je uv 
svetloba zelo pomemben dejavnik pri 
nastanku kožnih karcinomov in malignega 
melanoma. incidenca je mnogo višja 
v zemljepisnih predelih z intenzivno 
insolacijo, velikim številom sončnih dni 
in kjer je pomemben del prebivalstva 
močneje izpostavljen soncu kot npr. v 
teksasu in nekaterih predelih avstralije. 
uv žarki lahko direktno okvarjajo verigo 
dna  ali pa oslabijo procese obnavljanja 
dna. normalne epidermalne celice 
vsebujejo posebne encime endonukleaze, 
ki odstranijo iz verig dna okvarjene 
segmente. z leti delovanje teh encimov 
oslabi, kar je eden od vzrokov pogostejšega 
pojavljanja kožnega raka pri starejših 
ljudeh.

solariji so naprave, ki oddajajo predvsem 
uva žarke v količini, ki je 2-krat do 3-krat 
večja od naravnega sevanja sonca. v 
manjši meri so prisotni tudi uvb žarki. 20 
minut sončenja v solariju je enakovredno 
celodnevni ekspoziciji soncu, kar izrazito 
pospešuje procese staranja kože, inducira 
fotodermatoze (s soncem izzvane kožne 

bolezni) in karcinogenezo. znanstveniki 
ocenjujejo, da že v otroštvu dosežemo kar 
80% celotne življenjske izpostavljenosti  
soncu in da je pojavnost kožnega raka 
povezana s pogostnostjo pojavljanja 
sončnih opeklin v otroštvu.

Maligni melanom spada med najbolj 
nevarne tumorje. večinoma se pojavi na 
predhodno zdravi koži, v 20-30% pa se 
razvije iz pigmentnega znamenja. glavno 
vodilo pri klinični diagnozi so nepravilnosti 
pigmentne spremembe. maligni melanom 
je običajno nehomogeno pigmentiran, 
neostro ali  policik lično omejen,  
nesimetričen, nepravilne oblike, premera 
nad 5 mm in ponavadi hitro raste. širi se 
ponavadi ploščato ali v obliki vozliča.

ob odločitvi za odstranitev pigmentnega 
nevusa  upoštevamo naslednje kriterije:

• znamenje se je pojavilo v zadnjem 
času in se spreminja,

• se veča,
• boli, srbi ali kako drugače opozarja 

nase,
• spreminja obliko,
• spreminja barvo, večkrat  je bilo 

travmatizirano.

smrtnost pri napredovali obliki malignega 
melanoma je zelo visoka, zato je 
pomembno, da ga odkrijemo čim bolj 
zgodaj, saj imamo le tako večje možnosti 
za preživetje.

Enajsta šola
sekcija internistične onkologije pri szd, 
onkološki inštitut in katedra za onkologijo 
so organizirali že enajsto šolo o melanomu, 

 Maligni melanom
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ki je potekala en dan v predavalnici 
onkološkega inštituta. namenjena je bila 
vsem zdravnikom, ki se srečujejo z bolniki 
z malignim melanomom. tu so vključeni 
družinski zdravniki, dermatologi, kirurgi in 
onkologi.

šola je bila namenjena predvsem 
seznanjanju s smernicami in seveda 
novostmi pri zdravljenju v sklopih 
predavanj  od diagnostike, do enostavne 
kirurške  terapije in sistemske terapije v 
napredovalih oblikah.

z a če t n o  p re d ava n j e  s t a  i m e l i 
dermatologinji, saj večina bolnikov s 
sumom na maligni melanom najprej pride 
na pregled k  dermatologu, dermatologi pa 
tudi bolnika z malignim melanomom (mm) 
doživljenjsko kontroliramo. prvih 5 let so 
kontrole 2x letno, nato 1x letno.

kontroliramo morebitni recidiv in nastanek 
novega melanoma. bolniki s sumom na 
mm so v vseh ambulantah obravnavani 
pod »nujno.«

pri iskanju metastaz se kot slikovna metoda 
uporablja predvsem perfuzija s kontrastom 
+ct, kar se imenuje petict preiskava.

odločujoča preiskava pri nadaljnjih 
postopkih pri bolniku z mm je izvid  
patohistologa. ekipa na čelu s prof.  
igorjem luzarjem z inštituta za patologijo 
se zelo trudi za standardiziran izvid v 
vseh laboratorijih. na osnovi tega so 
postavljene smernice, ki jih upoštevamo 
vsi, ki se srečujemo s temi bolniki. 
natančne smernice tudi natančno 
razdelijo zdravljenje in diagnostiko med 
posameznimi institucijami, kjer končno 
vlogo odigra onkološki inštitut.

kirurško zdravljenje melanoma je še vedno 
zlati standard, z največ 2-5mm širokim 
varnostnim robom. po postavitvi diagnoze 
se vedno opravi reekscizija(dodatno 
izrezanje) z varnostnim robom. ob 
debelini tumorja po breslowu 1mm ali 
več se ob reeksciziji opravi tudi scintigrafija 
lokalnih bezgavk, s katero se iščejo lokalne 
metastaze. zavoljo tega primarni ekscizijski 
rob ne sme biti prevelik, da lahko kontrast 
potuje od tumorja proti bezgavkam.

prof . primož strojan je predstavil vlogo 
radioterapevta pri terapiji mm.

pri mm pride radioterapija (rt) v poštev 
kot primarna terapija, ko bolnik zaradi 
splošnega slabega stanja ni sposoben 

za operacijo, ko odklanja operacijo, ko bi 
operacija pomenila velik defekt, npr. na 
obrazu. po samem operativnem posegu pa 
se za rt odločijo, ko je visoko tveganje za 
recidiv tumorja, visoko tveganje za recidiv 
v bezgavkah ali ob multiplih recidivih. 
v kolikor gre za paliativo, se odločijo za 
višje dnevne odmerke. uporabi se tudi 
stereotaktična rt- npr. ciljano na kostne 
zasevke za odpravo bolečine. v poznejših 
stadijih rt ne izboljša preživetja, izboljša 
pa estetiko in funkcionalnost.

ob kurativni terapiji pa gre za nižje dnevne 
odmerke zaradi poznejših  posledic.

prof. marko Hočevar je ponovno predstavil 
klinično pot za obravnavo bolnika z mm. 
le-ta je popolnoma jasno začrtana za 
celo slovenijo in se je v naši bolnišnici v 
celoti držimo. končno zdravljenje vseh 
napredovalih oblik je na oi. dermatologi 
spremljamo bolnika predvsem  glede 
lokalnega recidiva in novih mm in sicer prvi 
dve leti na 4-6 mesecev, nato naslednjih 5 
let 2x letno  in nato predvidoma 1x letno 
vse življenje.

na področju sistemskega zdravljenja 
napredovalega melanoma je zadnja leta 
največji napredek s tarčno biološko terapijo, 
kar je predstavila doc.dr. janja ocvirk.

zadnja 3 leta imamo v slo na razpolago 
biološko zdravilo vemurafenib, ki je 
registriran v obliki tablet pod imenom 
zelboraf. v poštev pride  za zdravljenje 
neoperativnega ali metastatskega 
melanoma pri bolnikih, ki imajo 
pozitivno mutacijo braF v600. zdravilo 
izboljša celokupno preživetje, preživetje 
brez napredovanja bolezni. odziv na 
zdravljenje je v 48 
odstotkih delni ali 
popolni. zdravljenje 
predpišejo in vodijo 
na oi.

stroka - izobraževanje

zadnje leto sta  na razpolago  novi biološki 
zdravili ipilimumab in nivolumab. ti dve 
zdravili sta namenjeni bolnikom brez 
mutacije, vendar kot drugi izbor, po 
predhodni kemoterapiji z dakarbazinom. to 
je vzpodbudno, saj imajo sedaj vsi bolniki 
z napredovalim melanomom možnosti 
izboljšanja preživetja. 

po zadnjih študijah je povprečno preživetje 
podaljšano za 12,5 meseca. vsekakor 
še nekaj let nazaj bolniki z metastazami 
v pljučih, jetrih ali možganih niso imeli 
praktično nobene obetavne možnosti 
zdravljenja in so metastaze relativno hitro 
vodile v smrt.

podaljšanje preživetja za eno leto mogoče 
ni veliko, a je za nekoga lahko neskončno. 
prihajajo seveda nova zdravila.

Moja ocena srečanja
organizacija in predavanja so bila odlična. 
ponovila sem znana dejstva in predvsem na 
primerih bolnikov dobila nova spoznanja. 
udeležba bi morala biti nujna za vse 
družinske zdravnike.

cilj zdravljenja mm je čim prejšnje 
odkrivanje novo nastalih melanomov. 
Žal v naši regiji bolniki še vedno čakajo 
več mesecev, preden se zaradi sumljivega 
znamenja odločijo za pregled pri 
družinskemu zdravniku. 

sama organizacija in zdravljenje po prihodu 
v našo bolnišnico  je hitra in korektna, 
predvsem zaradi dobrega sodelovanja med 
dermatologinjami in plastičnimi kirurgi.
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Karmen Janežič

Delovni obisk klinike KABEG v Celovcu
24. aprila smo zaposleni iz novomeške 
bolnišnice obiskali kliniko Kabeg v Celovcu. 
Bolnišnica je skoraj nova in temu primerno 
tudi urejena. Glede na to, da se trenutno 
ukvarjamo z gradnjo novega urgentnega 
centra in intenzivne terapije ter se 
pripravljamo na interventno diagnostiko, 
so nas ta področja najbolj zanimala tudi pri 
gostiteljih.

ogledali smo si oddelek 
intenzivne terapije, ki sprejme 
17 pacientov. seveda je 
opremljenost  bolniške sobe in 
oddelka, pa tudi vse  bolnišnice,  
na zelo visokem nivoju, saj 
očitno niso omejeni s finančnimi 
sredstvi. 

najbolj nas je očarala dobra 
organizacija vseh sodelujočih v 
procesu dela, kajti vse podporne 
službe so za potrebe intenzivne 
terapije na razpolago ves čas. 
medicinska sestra se v celoti 
posveča samo pacientom in ne 
izgublja časa z nepotrebnimi 
stvarmi.

imajo cevno pošto, s katero 
močno skrajšajo čas dostave 
materiala, ki ga je potrebno 
prenesti iz ali v intenzivno enoto. 
veseli smo bili, ker bo tak način 
transporta vzpostavljen tudi pri 
nas. 

del transporta opravijo preko 
računalniško vodenih vozičkov 
– robotov, ki sami pripeljejo 
material na oddelek. 

oddelek intenzivne terapije je 
zadolžen tudi za reanimacijo, 
kadar je to potrebno in jih 
pokličejo, predvsem v času 
vikenda in praznikov, ker v tem 
času ni na voljo toliko urgentnih 
reševalnih ekip.  Ločevanje odpadkov

 Monitor

 Izplakovalnica

 Bolniška soba

 MS pri vnosu podatkov

 Monitor

 Črpalke

 Hladilnik z zdravili

 Na vhodu v enoto

 Kartice za naročanje 
materiala
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na urgenci je zelo dobro 
izpeljana organizacija dela. 
pacient se vpiše pri sprejemnem 
pultu, administratorka ga usmeri, 
kam mora iti. da se pacienti bolje 
znajdejo, imajo po tleh narisane 
barvne črte, kjer te določena 
barva pripelje, kamor si napoten. 

sledenje pacienta poteka preko 
računalniškega sistema, kjer se 
lahko pogleda, kako daleč je 
pacientova obravnava. 

v sklopu urgentne ambulante 
imajo tudi dve sobi za 
reanimacijo, ki sta opremljeni 
popolnoma identično. imajo 
tudi svoj rentgen, ki je ločen od 
ostalega rentgenskega oddelka.

oddelek za radiologijo je prav 
tako moderno opremljen.  
imajo tri aparate za interventno 
diagnostiko. opravljajo vse 
dejavnosti, ki se opravljajo 
pri nas, poleg tega pa na tem 
oddelku opravljajo tudi vse 
endoskopije in mamografije. 

v bolnišnici nam je bilo všeč 
to, da nikjer ni bilo gneče. pred 
ambulantami sta čakala največ 
dva pacienta. sicer je res, da 
imajo ločene poti za paciente in 
osebje ter posebno pot, po kateri 
prevažajo  material,  vendar tudi 
tam, kjer je ambulantni del, ni 
čakajočih. verjamem, da bi se 
del take organizacije dela lahko 
prenesel tudi v naše okolje, 
ne glede na to, da nimamo 
takih prostorskih in finančnih 
možnosti, saj so določene stvari 
odvisne tudi samo od ljudi.

 Nadzorni pult

 Omara z materialom

 Shranjevanje narkotikov

 Skladišče materiala

 Vozički

 Skladiščenje materiala

 Vsaka stvar na svojem 
mestu

 Torba na kolesih s 
pripomočki za reanimacijo

 Odpadki  Omar na pretek
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Članice IO DMSBZT Novo 
mesto smo se od 27. 5. 2015 
do 31. 5. 2015 udeležile 
strokovne ekskurzije v 
Dubrovnik in na otok Mljet. 

najprej smo obiskale  zdravstveno postajo  na 
mljetu, kjer sta nas sprejela zdravnica splošne 
medicine in zdravstvenik  ter nam razkazala 
prostore in opremo. 

na mljetu delujeta dve zdravstveni postaji, 
kjer skrbijo za približno 600 domačinov, 
v času turistične sezone pa tudi za veliko 
večje število turistov. na postaji deluje 
ambulanta splošne medicine, ki pokriva tudi 
nujno medicinsko pomoč, zobozdravstvena 
ambulanta, patronažna služba,  služba nege 
na domu in manjša lekarna. njihovo delo je 
zelo oteženo zaradi slabih cestnih povezav, 
na otoku ni reševalnega vozila, ni možnosti 
helikopterskega prevoza in tudi prevoz 
ponesrečenca ali hudo bolnega pacienta po 
morju je težko izvedljiv. 

material za laboratorijske preiskave pošiljajo 
v bolnišnico v dubrovnik.  v ambulanti imajo  
opremo, ki jo potrebuje splošna ambulanta  

Na strokovni ekskurziji v Dubrovniku

in informacijsko povezavo z bolnišnico v  
dubrovniku, preko katere dobivajo tudi 
rezultate laboratorijskih preiskav. ambulanti 
delujeta dopoldne, v popoldanskem in 
nočnem času ter ob vikendih pa se ekipi v 
obeh zdravstvenih postajah izmenjujeta v 
enotedenski pripravljenosti.

sledil je ogled bolnišnice v dubrovniku. 
sprejela nas je glavna medicinska sestra 
bolnišnice in  nam najprej predstavila 
organizacijo in delo v bolnišnici. 

bolnišnica v dubrovniku spada med srednje 
velike (primerljiva je s sb novo mesto),  ima 
pa zaradi velike oddaljenosti od večjih centrov 
(split, zagreb) in ker je v dubrovniku preko 
celega leta zelo veliko turistov, kar nekaj 
posebnosti. 

ima vse oddelke, ki jih bolnišnica običajno 
ima, obiskovalke pa smo bile najbolj 
navdušene nad oddelkom paliativne oskrbe, 
ki smo si ga tudi ogledale. 

 Pred zdravstveno postajo na Mljetu

 V dubrovniški bolnišnici z gostiteljico

 Soba na paliativnem oddelku
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Barbara Špilek

10. kongres zdravstvene in 
babiške nege Slovenije
Ob mednarodnem dnevu 
medicinskih sester je Zbornica 
zdravstvene in babiške nege 
Slovenije v kongresnem 
centru na Brdu organizirala 
jubilejni, že 10. kongres, ki 
se ga je udeležilo več kot 300 
medicinskih sester, babic in ZT 
iz vse Slovenije, pa tudi gostje 
iz Hrvaške in Srbije. Vodilna 
tema srečanja je bila »Z 
optimalnimi viri do učinkovite 
zdravstvene in babiške nege.«

peter carter, izvršni direktor in generalni 
sekretar royal college of nursing (rcn), 
največjega strokovnega združenja v veliki 
britaniji, je v svojem prispevku govoril o 
managementu, motivaciji in voditeljstvu.

dr. igor pribac, izredni profesor za filozofijo, je 
spregovoril o poklicni etiki, zelo aktualni temi 
ob zadnjih dogodkih v zdravstvu.

v strokovnih prispevkih ostalih predavateljev 
so bila v dveh dneh predstavljena  različna 
področja delovanja v zdravstveni negi v 
naslednjih tematskih sklopih: zdravstvena 
in babiška nega na primarni ravni in v 
kliničnih okoljih, prehrana – izziv sodobnega 
časa, kriza v zdravstvu, ranljive skupine, 

plenarni del kongresa je bil namenjen 
prispevkom vabljenih predavateljev.

elizabeth adams, direktorica centra za 
profesionalni razvoj pri irski organizaciji 
medicinskih sester in babic (inmo), je 
spregovorila o predpisovanju zdravil s strani 
medicinskih sester in babic na irskem

komplementarno in naravno zdravilstvo, 
babice danes in v prihodnosti, kakovostno 
izobraževanje za zdravstveno in babiško nego 
v prihodnosti.

iz naše bolnišnice je na kongresu aktivno 
sodelovala kolegica simona volf  iz eit.
Povzetki predavanj so bili objavljeni v 
obseženem zborniku predavanj.

prostori na tem oddelku so veliki, svetli, 
oprema daje občutek domačnosti, dovolj 
je zaposlenih, tako da se lahko posvetijo 
pacientom. dobro je poskrbljeno tudi za 
zaposlene, saj imajo lepe skupne prostore. 
zelo dobro imajo urejen informacijski 
sistem, tako da zelo malo ali nič ne pišejo 
na papir, ampak imajo vse dokumentirano 
računalniško. 

poseben informacijski program je namenjen 
tudi izvajanju zdravstvene nege, tako da 
medicinske sestre vse negovalne diagnoze, 
posege in intervencije dokumentirajo v 
računalniku. v sklopu bolnišnice deluje 
tudi visoka šola za medicinske sestre, 
kar zelo olajša izvajanje praktičnega 
pouka študentom zdravstvene nege,  
diplomantom in vodstvu bolnišnice pa  
omogoča lažje navezovanje stikov  v 
zvezi z zaposlovanjem medicinskih sester. 
posebnost bolnišnice v dubrovniku je tudi 
turistična ambulanta, kjer sprejemajo in 
oskrbijo bolne in obolele turiste in jim zato 
ni potrebno čakati v rednih ambulantah.

za konec pa je sledil še ogled zdravstvenega 
doma v dubrovniku. tudi tu nas je sprejela 
glavna medicinska sestra in nam predstavila 
delo in organizacijo zdravstvenega 
doma. zanimivo je, da v ambulantah 
družinske medicine v celi Hrvaški delajo 
koncesionarji, medtem ko dispanzersko 
dejavnost, fizioterapijo, laboratorijske 
storitve,  patronažno službo in službo nege 
na domu izvajajo v zdravstvenem domu. 
na Hrvaškem ne izvajajo polivalentne 
patronažne dejavnosti, pač pa sta 
patronažna služba in služba nege na domu 
ločeni.

strokovna ekskurzija je bila zanimiva, 
udeleženke pa smo bile najbolj navdušene 
nad zelo izpopolnjeno negovalno 
dokumentacijo, ki jo medicinske sestre 
v celoti vodijo v računalniški obliki. 
računalniški program so pripravili 
strokovnjaki računalništva, ves čas pa so 
sodelovale tudi medicinske sestre, zato so 
računalničarji naredili tak program, ki so si 
ga medicinske sestre zamislile, upoštevali 
so njihove predloge želje in zahteve. 

naša ugotovitev je bila, da imamo na tem 
področju v sloveniji in tudi v sb novo mesto 
še zelo veliko dela.

 Elizabeth Adams

 Peter Carter

 Med predavanji

 Udeleženke kongresa
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Dr. Irena Sedej

Kongres evropskega 
združenja medicinskih 
sester s področja 
nevroznanosti EANN 2015
13. – 15. maja 2015 je v 
Beogradu potekal 
10. kongres evropskega 
združenja medicinskih sester s 
področja nevroznanosti (EANN 
2015). 

s katjo rožman, dietetičarko pripravnico in 
dr. vlasto ivano zupanc isoski, logopedinjo iz 
nevrološke klinike v ljubljani, smo predstavile  
naše delo na področju prehranske obravnave 
disfagije. vsebina postrske predstavitve z 
naslovom »dietary management of dysphagia« 
je prejela odlično oceno organizacijskega 
odbora.

Hrana prilagojene teksture je pomemben del 
zdravljenja bolnikov z disfagijo. disfagične diete 
morajo biti individualizirane z upoštevanjem 
bolnikovih zmožnosti žvečenja in požiranja. da 
je hrana prilagojena obsegu motnje požiranja, 
se ji lahko spremeni tekstura in viskoznost. v 
prispevku je predstavljen pregled standardov 
za prilagojeno hrano in zgoščeno tekočino kot 
jih uporabljajo v različnih državah na različnih 
kontinentih. izpostavili smo pomanjkljivosti 
nacionalne prakse ter osvetlili probleme pri 
implementaciji standardov v prakso. 

predlagali smo ukrepe za izboljšanje 
prehranske podpore bolnikov z disfagijo v 
sloveniji:
• pričeti je potrebno z rutinskim izvajanjem 

presejalnih testov za disfagijo in testov za 
oceno tveganja za aspiracijo.

• obseg motnje požiranja naj opredelijo 
le za to področje usposobljeni in 
certifi cirani zdravstveni delavci 
(izobraževanja v tujini ali doma… ). 

• člane multidisciplinarnega tima (zlasti 
logopede oziroma govorno-jezikovne 

terapevte (slt) in dietetike) je potrebno 
izobraziti o njihovih vlogah pri prehranski 
obravnavi disfagije. 

• uvedba slt in dietetikov na nevrološko 
kliniko in nevrološke oddelke splošnih 
bolnišnic.

• Hrana prilagojene teksture naj bo 
predpisana le tistim posameznikom, ki jo 
potrebujejo iz fi zioloških razlogov.

• zagotovljena naj bo pomoč pri hranjenju 
s hrano prilagojene teksture in pitju 
tekočin prilagojene viskoznosti. bolniku 
je potrebno zagotoviti ustno higieno 
in poskrbeti za osnovno zdravje ustne 
votline (protetika primerne velikosti, 
zdravljenje razjed..).  to so vsebine, ki jih 
je potrebno vključiti v institucionalna 
izobraževanja osebja zdravstvene nege.

• prve nacionalne disfagične diete so bile 
razvite in standardizirane leta 2004. 
delovna skupina slovenskega združenja 
za disfagijo jih je pregledala in dopolnila 
v letu 2012. zagotoviti bo potrebno, 
da se bodo priporočila za stopnje 
disfagičnih diet izvajala rutinsko in 
enotno po vseh institucijah. 

• da bi zagotovili dosledno izvajanje 
praks, usklajenih s priporočili za 
disfagične diete, je potrebno zagotoviti 
izobraževanja za zdravstvene delavce 
oziroma pripraviti ustrezna (praktična 
in teoretična) navodila za pripravo 
hrane prilagojene teksture in tekočin 
prilagojene viskoznosti (slovensko 
združenje za disfagijo, nevrološka klinika, 
ukc ljubljana..) 

• recepte jedi bo potrebno standardizirati 
in preveriti, ali izpolnjujejo merila 
za velikost delcev ter jih potrditi na 
nacionalni ravni. jedilnike je potrebno 
hranilno ovrednotiti.

soavtorice smo povzele, da je k reševanju 
problematike prehranske podpore bolnikov 
z disfagijo potrebno pristopiti sistemsko z 
izdelavo priporočil za obravnavo disfagičnih 
bolnikov, z uvedbo presejalnih testov in s 
ciljno usmerjenimi praktičnimi in teoretičnimi 
izobraževanji zdravstvenih delavcev, bolnikov 
in svojcev. naš prispevek je naletel na širšo 
odmevnost. s podobnimi težavami pri 
prehranski obravnavi te skupine bolnikov se 
spopadajo tudi v srbiji, Hrvaški in makedoniji, 
zato smo se povezali z zainteresiranimi in že 
snujemo nadaljnje korake.

kongres je sicer obravnaval teme s področja 
edukacije, nevrologije in nevrorehabilitacije. 
teme so bile podkrepljene s praktičnimi 
delavnicami. izpostavila bi praktično delavnico 
»Humor kot ukrep zdravstvene nege,« ki 
zaenkrat ni podala enoznačnega odgovora 
o smotrnosti njegove rabe v obravnavi 
nevrološkega bolnika. 

zanimive so ugotovitve raziskovalne skupine 
iz turške nevrološke klinike o prehranskem 
statusu bolnikov po možganski kapi. na 
intenzivnem oddelku klinike od leta 2013 
vsem bolnikom z možgansko kapjo rutinsko 
izvajajo prehransko presejanje ob sprejemu 
in odpustu. za oceno stanja prehranjenosti 
uporabljajo mini prehransko oceno (obrazec 
mni), ki jo priporoča tudi espen. predstavili 

 Dr. Irena Sedej
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Predstavnice bolnišnice, 
direktorica Mira Retelj, 
strokovna direktorica Lučka 
Kosec in mag. Ljubinka 
Počrvina ter doc.dr. Edward 
Pałka smo 1. in 2. junija 
obiskali dve bolnišnici v 
poljskem pobratenem mestu 
Torunju. Namen obiska je bila 
izmenjava in delitev izkušenj 
ter vzpostavitev strokovnega 
povezovanja.

mesto torunj je staro srednjeveško mesto v 
severnem delu poljske, ob reki visli. leta 2010 
je mesto imelo 205.640 prebivalcev in je eno od 
dveh glavnih mest Kujavsko – Pomorjanskega 
vojvodstva.

prvi dan smo obiskali specialistično bolnišnico 
»szpital miejski,« kjer nas je sprejela direktorica 
krystyna zaleskas svojimi strokovnimi sodelavci. 

bolnišnica izvaja delovne procese, ki so skladni 
z zahtevami standarda iso  9001:2008, s 
pridobljeno državno akreditacijo za kakovost ter 

mag. Ljubinka Počrvina, Lučka Kosec, Mira Retelj

so rezultate dvoletnega presejanja na 
prehransko ogroženost  na vzorcu 71 
bolnikov. povprečna ležalna doba je bila 
11 dni. ugotovili so, da je bilo kar 21,4 % 
bolnikov s tveganjem za podhranjenost 
ob sprejemu, ob odpustu klasificiranih 
kot podhranjeni. pri bolnikih, ki so bili ob 
sprejemu dobro prehranjeni, je bilo dobro 
stanje prehranjenosti ohranjeno tudi ob 
odpustu. zaključili so, da je potrebno oceno 
stanja prehranjenosti, kljub kratki ležalni 
dobi, opraviti tudi na intenzivnih nevroloških 
enotah. še posebno pozornost je potrebno 
nameniti bolnikom z visokim tveganjem za 
podhranjenost (npr. z motnjami požiranja, s 
pridruženimi bolezenskimi stanji..).

zahvaljujemo se bolnišnici, da je omogočila 
predstavitev naših bodočih usmeritev na 
evropskem kongresu.

  Gostitelji in gosti

 Zimski vrt, kjer izvajajo del 
rehabilitacijskih aktivnosti  

 Stari del Torunja z levega brega Visle 
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Torunj)

 V družbi gospoda župana pred ploščo 
- Novo mesto Slovenija, 2009

Strokovni obisk Torunja na Poljskem
ostalimi pridobljenimi certifi kati na strokovnem 
področju, kot npr. certifi kat ebu (european 
board of urology), certifi kat patH, certifi kat 
»szpital bez bolu« (http://www.med.torun.pl/
index.php?p=p1&q=aktualnosci). 

uradni del sprejema s predstavitvijo zavoda, 
pogovorom in izmenjavo mnenj ter izkušenj, 
je  potekal v prijetnem vzdušju.  uradni obisk 
bolnišnice smo zaključili v družbi gospoda 
andrzeja rakowicza, namestnika župana mesta. 

drugi dan smo obiskali negovalno bolnišnico 
»zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,«  ki ga 
vodi direktorica grażyna Śmiarowska. tudi ta 
bolnišnica deluje skladno z zahtevami standarda 
iso 9001:2008, medicinsko osebje pa s svojim 
delom in pristopom zagotavlja kakovostno in 
varno oskrbo pacientom. negovalna bolnišnica 
je opremljena s sodobnimi medicinsko 
tehničnimi aparati in pripomočki za fi zioterapijo, 
rehabilitacijo in delovno terapijo. 

organiziran ima dnevni center, kjer je pacientom 
na voljo zdravstvena in socialna oskrba ter 
druge aktivnosti za boljšo kvaliteto življenja. 

po zaključenem obisku negovalne bolnišnice 
nas je prijazno sprejel župan mesta torunj 
gospod michał zalesti.

organizatorjem srečanja se zahvaljujemo 
za prijazen, prijateljski sprejem in koristno 
izmenjavo strokovnih izkušenj. posebna zahvala 
gre direktorici oddelka za zdravje in socialno 
politiko gospe izabeli miloszewski, gospodu 
andrzeju pietrowskiemu ter gospodu častnemu 
konzulu republike slovenije janu czesławu 
Walczaku.

 Direktorica 
Krystyna 
Zaleskas z 
direktorico 
Miro Retelj
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stroka - izobraževanje

Marjeta Berkopec

Od 7. do 10. maja 2015 je v 
Rimu potekal sedmi kongres 
Evropskega združenja 
operacijskih medicinskih 
sester (EORNA), ki smo se 
ga udeležile tudi Barbara 
Luštek, Renata Špelko in 
Marjeta Berkopec.

kongres je potekal pod motom “vedno 
razvijajoča umetnost perioperativne 
zdravstvene nege.” predavanja so bila 
razdeljena v različne tematske sklope in so 
potekala sočasno v petih predavalnicah. 
največji poudarek je bil namenjen varni oskrbi 
pacientov, ki prihajajo na operativni poseg. 
Živahne razprave po predavanjih so pokazale, 
da se operacijske medicinske sestre 
(opms) po celem svetu (kongresa 
se niso udeležile samo evropske 
države, pač pa so bili prisotni 
tudi predstavniki kanade, zda, 
avstralije, nove zelandije, koreje) 
srečujemo z enakimi problemi in 
dilemami.

v preliminarnem delu so potekala 
zelo dobra predavanja. zelo 
odmevno je bilo predavanje 
italijanskega predstavnika, ki je 
razvnel vročo debato v avditoriju 
s predavanjem o tem, kaj je za 
delo operacijske medicinske sestre 
pomembnejše: smo operacijske 
medicinske sestre tehnični poklic, ki 
se ukvarja predvsem z instrumenti 
in opremo in smo pogosto desna 
roka kirurgu, ali je naše delovanje 
sploh usmerjeno k pacientu.  

beljgijske operacijske medicinske 
so predstavile svoja prizadevanja za 
ureditev regularnega poklica “first 
asistent nurse,” ki bo po zgledu 
ameriških operacijskih medicinskih 
sester prinesel tudi v evropo novo 
dimenzijo delovanja opms.

7. kongres EORNE
stalnica na eorna kongresih je beljgiski 
predavatelj, ki nam vedno nastavi ogledalo 
in nas z izredno domiselno pripravljenim 
predavanjem vzpodbudi k razmišljanju o 
osebni rasti in lastnem prizadevanju pri 
ustvarjanju boljše klime v kolektivu. deležen 
je bil bučnega aplavza in navdušenja vseh 
prisotnih.

predavatelji iz različnih držav so se dotaknili 
perečih tem v operacijskih dvoranah: 
ponovne uporabe materialov, namenjenih 
za enega pacienta, kirurškemu štetju 
obvezilnega materiala, igel in instrumentov, 
dokumentiranju perioperativne zdravstvene 
nege, preventivi infekcij v operacijski 
dvorani, kontinuiranemu učenju opms, 
organizaciji dela in vodenju operacijskih 
blokov, različnim dejavnikom tveganja, ki 
lahko ogrožajo pacienta med operativnim 

posegom, zdravemu delovnemu okolju in 
timskemu delu.

v nekaterih razvitih državah so v skrbi za večjo 
varnost pacientov že uvedli pet-stopenjski 
checklist, kjer ima najožja ekipa, ki bo 
sodelovala pri operativnem posegu, pred 
posegom hitri sestanek, kjer si izmenjajo 
pomembne informacije, po posegu pa hitro 
refleksijo, kako je poseg potekal in kaj bi še 
lahko storili za večjo varnost pacientov.

med predavatelji smo imeli tudi slovensko 
predstavnico iz ukc ljubljana, ki je predstavila 
svoje delovanje v kirurški humanitarni misiji 
in bila deležna občudovanja in odobravanja 
s strani publike. nominirana je tudi za 
ansell H.e.r.o. nurse. gre za natečaj firme 
ansell z denarno nagrado, ki bo podeljena v 
dobrodelne namene po izboru zmagovalca, 

predvsem pa je natečaj usmerjen 
v priznanje prepoznavnega dela 
medicinskih sester.

na kongresu je bilo predstavljenih 
tudi 185 posterjev, ki so bili letos prvič 
samo v elektronski obliki. organizatorji 
so pripravili nekaj mest, kjer si je bilo 
možno posterje tudi ogledati. Žal 
se ta oblika predstavitve ni najbolje 
obnesla, saj je bilo časovno nemogoče 
pregledati vse razstavljene posterje.

slovenija se je predstavila s petimi 
posterji, med katerimi je bil tudi 
poster “elektronska dokumentacija 
perioperativne zdravstvene nege v 
povezavi z učinkovito izrabo delovnega 
časa,” ki sva ga pripravili barbara luštek 
in marjeta berkopec iz naše bolnišnice.

vse novosti in vtise s kongresa smo 
predstavile sodelavcem na jutranjem 
timskem sestanku kolektiva in upamo, 
da jih bomo lahko koristno uporabili 
pri našem delu. prinesle pa smo tudi 
najnovejšo izdajo smernic in priporočil 
v perioperativni zdravstveni negi, ki jih 
je tik pred kongresom izdala eorna 
in so jih na kongresu prodajali po 
promocijski ceni.

 Barbara Luštek in Marjeta Berkopec pred “svojim” posterjem
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Pripravila Lidija Povšič

 Pri ho di: 
Peter SLAK, dr.med., specializant radiologije, 1.3.2015
Aleš Christian miHelač, dr.med., pripravnik, 1.3.2015
Valentina MRAVINEC, tehnica zdravstvene nege, 2.3.2015
Teja GORENC, tehnica zdravstvene nege, 2.3.2015
Maja SHRESTHA, dr.med., specialistka oftalmologije, 4.3.2015
Petra BANKO, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 16.3.2015
Katarina BOBNAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 16.3.2015
Kaja DRGAN, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 16.3.2015
Sara KOVAČ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 16.3.2015
Lara ŠTUKELJ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 16.3.2015
Tjaša VOVKO, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 16.3.2015
Kaja ZALETEL, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 16.3.2015
Maja ŽIBERT, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 16.3.2015
Vesna VIDRIH, kuhinjska pomočnica, 18.3.2015
Primož BRKIĆ, dr.med., pripravnik, 1.4.2015
Karlo PINTARIČ, dr.med., pripravnik, 1.4.2015
Marjana TURK, dr.med., pripravnica, 1.4.2015
Boštjan LAH, dr.med., pripravnik, 1.4.2015
Tomaž CANKAR, dr.med., pripravnik, 1.4.2015
Miha ORAŽEM, dr.med., pripravnik, 1.4.2015
Tjaša ROŽENBERGAR, dr.med., pripravnica, 1.4.2015
Helena BIASIZZO, dr.med., specializantka infektologije, 1.4.2015
Črtomir SEUŠEK, dr.med., specialist splošne kirurgije, 1.4.2015
Amir SAMAR, dr.med., specializant  
 otroške in mladostniške psihiatrije, 1.4.2015
Blaž Martin JANKOVIĆ, diplomirani inženir  
 radiološke tehnologije, 1.4.2015
Matjaž POVŠIČ, voznik kurir, 1.4.2015
Barbara BOH, tehnica zdravstvene nege, 14.4.2015
Irena POGRAJC, zdravstvena administratorka, 22.4.2015
Barbara GRADIŠEK, dr.med., specializantka nefrologije, 1.5.2015
Jernej GRMEK, dr.med., pripravnik, 1.5.2015
Urška SIMONIŠEK, dr.med., pripravnica, 1.5.2015
Jernej STROJINC, dr.med., specializant urologije, 1.5.2015
Matej WEISS, tehnik zdravstvene nege, 4.5.2015
Peter DEBEVC, diplomirani inženir  
 radiološke tehnologije, pripravnik, 4.5.2015
Maja BRAČUN, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 11.5.2015
Gzime ČATIPI, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 11.5.2015
Janja DRENIK, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 11.5.2015
Dragana KOSTIĆ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 11.5.2015
Karmen KOVAČ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 11.5.2015
Anja KOŽELJ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 11.5.2015
Natalija KUTOŠ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 11.5.2015
Nina PRIMC, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 11.5.2015

Nina TRAMPUŽ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 11.5.2015
Monika TURK, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 11.5.2015
Martina KIRAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 18.5.2015
Petra ŠIŠKO, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 22.5.2015
Iztok IRT, zdravstveni administrator, 11.5.2015
Sanja KRIST, strežnica, 13.5.2015
Alenka BOŽIČ Žibert, dr.med., specialistka interne medicine, 1.6.2015
Špela RABZELJ, dr.med., pripravnica, 1.6.2015
Maša VOVK, dr.med., pripravnica, 1.6.2015
Jana VIŠČEK, dr.med., pripravnica, 1.6.2015
Katja ROŽMAN, diplomirana dietetičarka, pripravnica, 1.6.2015
Barbara KOČEVAR, diplomirana inženirka radiologije, 1.6.2015
Klara GRUM, tehnica zdravstvene nege, 1.6.2015
Goran TOPIĆ, zdravstveni administrator, 10.6.2015
Jasmina DŽEMIĆ, strežnica, 17.6.2015

 Odho di: 
Valentina ČRNE, dr.med., 31.3.2015
Pika MIRT, dr.med., 31.3.2015
Anja ILOVAR, dr.med., pripravnica, 31.3.2015
Žiga PILETIČ, dr.med., pripravnik, 31.3.2015
Rosana AHČIN, dr.med., pripravnica, 31.3.2015
Ajda UPELJ, dr.med., pripravnica, 31.3.2015
Miran KRAJAČIĆ, voznik kurir, 31.3.2015
Andrej LAPOŠA, dr.med., specializant splošne kirurgije, 31.03.2015
Jan ŽMUC, dr.med., pripravnik, 30.4.2015
Dora MAHKOVIC, dr.med., pripravnica, 30.4.2015
Martina SLANA, dr.med., pripravnica, 30.4.2015
Tinkara DUHOVNIK, dr.med., pripravnica, 30.4.2015
Gorazd PLEVNIK, dr.med., specialist interne medicine, 30.4.2015
Nina JERIČEK, kuhinjska pomočnica, 30.4.2015
Mateja NOSAN, kuharica, 17.5.2015
Marija OBERČ, strežnica, upokojitev, 31.5.2015
Martin RAUBER, dr.med., pripravnik, 31.5.2015
Tomaž CANKAR, dr.med., pripravnik, 25.6.2015
Maja DOBELŠEK, dr.med., pripravnica, 30.6.2015

Diplomirala je:

Eva FORTUNA, 26.2.2015 
na Fakulteti za zdravstvene vede v novem mestu je diplomirala in si 

pridobila strokovni naslov:  
diplomirana medicinska sestra

kadrovske novice
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kadrovske novice

Specialistični izpit:

Matevž ZENKOVIČ, dr.med., je dne 9.4.2015 opravil specialistični 
izpit iz radiologije in si pridobil naziv: specialist radiologije.

***
Igor VIŠNJAR, dr.med., je dne 22.4.2015 opravil specialistični 

izpit iz splošne kirurgije in si pridobil naziv: specialist splošne 
kirurgije.

***
Marija TODOSIJEVIĆ, dr.med., je dne 22.5.2015 opravila 

specialistični izpit iz nevrologije in si pridobila naziv: specialistka 
nevrologije.

Magistrski študij:

Sabina JAKŠE HREN, dr.med., je 16.6.2015 na medicinski fakulteti 
univerze v ljubljani zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom: 

»primerjava prognoze bolnikov z akutnim srčnim infarktom 
z dvigom spojnice st, sprejetih v regionalno bolnišnico in v 

intervencijski center« in si pridobila naslov: magistrica znanosti.

Čestitamo!

Dolgoletni predstojnik Nevropsihiatričnega oddelka 
Željko Bošnjak je zaključil svojo profesionalno pot

Januarja letos se je 
upokojil še zadnji iz prve 
generacije zdravnikov 
nevropsihiatrov 
v naši bolnišnici, 
dolgoletni predstojnik 
Nevropsihiatričnega 
oddelka Željko Bošnjak, 
dr.med.

Željko bošnjak se je rodil 7.6.1943 v krču na Hrvaškem. prva štiri leta 
osnovne šole si je znanje nabiral v bosiljevem, prvi in drugi razred 
nižje gimnazije je končal na vinici, malo in veliko maturo pa je opravil 
v črnomlju. 

v študijskem letu 1962/63 je bil sprejet na medicinsko fakulteto v 
ljubljani v prvi generaciji študentov, ki je morala opraviti sprejemne 
izpite. leta 1968 je diplomiral in nato na vojni medicinski akademiji v 
beogradu služil vojaški rok v šoli rezervnih sanitetnih starešin, drugi 
del vojaškega roka pa je odslužil kot zdravnik-stažist graničar v plavu 
na črnogorsko-albanski meji. 

kot zdravnik splošne prakse je bil zaposlen v zdravstvenem domu 
metlika. 1.6.1971 se je zaposlil v sb novo mesto. 3.7.1974 je opravil 
specialistični izpit iz nevropsihiatrije in se vrnil v matično ustanovo na 
novo ustanovljeni nevropsihiatrični oddelek, na katerem je s kolegi 
ivanom debeljuhom, mirijanom lapanjetom in emilom lučevom 
oral ledino stroke na dolenjskem in v beli krajini. pozneje je opravil še 
podiplomski izpit iz epileptologije in elektroencefalogije.  1. decembra 
1980 je postal predstojnik nevropsihiatričnega oddelka. 

ob zaključku bogate 44 letne profesionalne kariere smo se sodelavci 
aprila letos od Željka bošnjaka poslovili v njegovem priljubljenem 
kotičku na drganjih selih, kjer smo bili, kot vedno, deležni izrednega 
gostoljubja.  ob obujanju spominov je čas vse prehitro minil. 

nova predstojnica oddelka marjanca božič, dr.med., se je v imenu 
kolektiva zahvalila našemu nekdanjemu predstojniku takole:
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v spomin

Bosiljka Mihelič              
mesec  maj, cvetoč in sanjav, je za zidovi bolnišnice postajal nemočen, 
da bi naši upokojeni sodelavki, babici bosiljki, vlival moč življenja, ter 
jo znova popeljal med njene domače.

ko smo izvedeli, da se je za  vedno  ustavilo njeno plemenito srce, smo 
občutili tesnobo,  obenem pa so oživeli spomini…

delali smo skupaj, se smejali, trepetali in z zanimanjem poslušali zgodbe 
iz  porodne sobe. srečati se z novorojenim življenjem, občutiti njegovo 
srečo in radost, obenem pa poznati breme smrti, je dano samo izbranim 
ljudem. 

bosiljka je s svojim strokovnim delom nedvomno sodila mednje. v 
času njenega zgodnjega službovanja še ni bilo ultrazvoka. plodove 
srčne utripe  smo poslušali s posebno oblikovano slušalko, zato je bilo 
ugotavljanje lege otroka posebna vrlina in modrost. kljub naporom 
je delo opravljala z velikim zadovoljstvom.  kadar  je prižgala cigareto, 
smo vedeli, da jo nekaj močno skrbi, ali pa je po obilici dela potrebovala 
oddih.                                                                         

zibka naše bosi, kot smo jo klicali, je začela teči v zagrebu. otroštvo 
je preživela v skopju, potres pa je družino prisilil, da se je ponovno 
odpravila na pot in zaživela na krasu, v vasici brestovica blizu sežane. 
ljubezen in študij  sta  jo pripeljala v novo mesto, kjer si je dokončno 
uredila dom in ustvarila družino.

ko se je upokojila, so naše vezi postajale šibkejše. sedaj  vemo, da smo 
se premalokrat srečali in poklepetali. vzporednica našega življenja nas 
je ujela v valove večnega  hitenja. dobro je poznala ta utrip zato upamo, 
da nas je razumela in nam vsaj malo oprostila.

leta so minevala, prinašala so nove skrbi in počasi, a vztrajno rušila 
njeno zdravje. bila je uporna in vzdržljiva, a teža življenja je bila vseeno  
prehuda.

v spominu bo ostala vsem, ki so se  kakor koli srečali z njo. posebno se je 
bomo spomnile  tiste babice, ki nas je uspešno učila in korak za korakom 
varno vodila po labirintu porodništva. Hvala, bosi!

otroci, ki jim je pomagala  na svet, so že dolgo odrasli ljudje, njihove 
matere pa še vedno v sebi hvaležno hranijo spomin na porod z babico 
bosiljko.

naj v miru najde vsaj košček tiste sreče, ki jo je tako rada delila drugim!

  

Tihomila Turščak                
v  mesecu maju  pa se je  pretrgala življenjska nit še ene naše sodelavke,  
upokojene otroške medicinske sestre tihomile turščak. tudi  njo bomo 
ohranili v lepem spominu, saj  je  negovala za naše novorojence, jih 
imela rada in se z mamicami trudila, da bi dojenje uspelo. Hvala tiHa.

Odšli sta naši sodelavki …

»Dragi šef!

Končno je prišel trenutek, ko zapuščate delovno mesto in oddelek, ki te 
mu posvetili velik del svojega življenja. Koliko let, dni, ur je bilo - vem, 
da ste to sami natančno izračunali. Natančnost, to je ena izmed vaših 
najbolj prepoznavnih lastnosti. Jutranji sestanki so se zato vedno 
začeli, ko je ura v kapiteljskem zvoniku odbila 7.30. Na sestanku ste 
nas vedno mirno poslušali, potrpežljivo prenašali naše mladostniško 
neizkušene govore, pa tudi varno krmarili med različnimi mnenji in 
idejami. Ob tem vam je bila v pomoč vaša strast do branja in s tem 
pridobljena besedna spretnost.  Velikokrat ste nas na praznovanjih 
in sestankih razveseljevali s pronicljivimi govori, v katerih ni bilo moč 
spregledati, da ste poleg nevrologa tudi psihiater. 

Z vami odhaja v zasluženi pokoj zadnji nevropsihiater na slovenskem, 
zadnji Nevropsihiatrični oddelek izgublja svojo pomembno 
polovico. Tej izgubi ste se trdovratno upirali in zastopali za mnoge 
konzervativno mnenje o dveh delih ene celote. 

Mnogo let ste nas vodili, strogo, pa tudi zaščitniško, za nas ste 
skrbeli kot za svojo družino. Kljub vaši avtoritativni očetovski vlogi 
in strogemu pogledu preko naočnikov pa ste vedno dopuščali, da je 
vsak izrazil svoje mnenje. Z vami na čelu smo bili vedno enotna ekipa. 

Lepo nam je bilo v vaši varni senci.

Zaposleni nevrologije vam želimo, da bi v pokoju uživali »tako, kot 
se spodobi,« v sprostitvi v naravi in druženju z svojimi najdražjimi.«

srečno, doktor bošnjak.

kolektiv nevrološkega oddelka

Anica Kolar
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prejeli smo

 Marija Lokar

Pozdravljena teorija 
v naši bolnišnici!

Se zavedamo, kolikšno 
moč imajo izrečene 
besede? Besede lahko 
razveseljujejo, osrečujejo, 
spodbudijo k akciji, 
razžalostijo, povzročijo 
bolečino ipd. V zdravstveni 
oskrbi je poleg besedne  
zelo pomembna tudi 
neverbalna komunikacija. 

dejstvo je, da je telesna govorica manj 
nadzorovana, zato je pristnejša in 
pomenljivejša za dobrega opazovalca. 
zavedati pa se moramo, da bolnik 
sprejema sporočila tudi z opazovanjem 
neverbalne komunikacije. neskladna 
verbalna in neverbalna komunikacija v 
pacientu povzroča dvom. komunikacijske 
sposobnosti so temelj odnosa pacient 
– zdravstveno osebje. Pomanjkanje 
teh veščin lahko pacientu povečuje 
strah in zmanjšuje zadovoljstvo z 
osnovno zdravstveno oskrbo. zaposleni 
v zdravstvu s pomočjo pridobljenih 
znanj na tem področju pripomoremo k 
večjemu zaupanju pacienta v zdravstveno 
oskrbo, k zmanjšanju čustvenih in 
psihičnih napetosti in tudi k zavedanju, 
da pacienti lahko naredijo korak k 
svoji ozdravitvi. potreba po ustrezni in 
učinkoviti komunikaciji v zdravstvu je 
vedno večja. profesionalno komuniciranje 
povezuje ter vzpostavlja zaupljiv odnos 
med pacienti in zdravstvenimi delavci. 

odnosi med zdravstvenimi delavci in odnosi 
do pacientov res niso merljivi z merskimi 
enotami, da pa se jih oceniti in tudi čutiti. v 
odnosu pacient zdravstveni delavec se mora 
prilagajati  zdravstveni delavec. za kulturo 
odnosov ni dovolj le hotenje, potrebna sta 
tudi znanje in prilagodljivost. 

bolnišnično okolje in red v zdravstveni 
ustanovi že sama po sebi vplivata na 
pacienta tesnobno, neprijetno, lahko 
vzbujata strah in negotovost. empatičen 
pristop k pacientu lahko to napetost vsaj 
malo sprosti in prinese v bolniško sobo 
pozitivno naravnanost. star rek, da drugemu 
naredi vse  tisto, kar želiš, da drugi stori tebi, 
v največji globini skriva empatičen pristop 
do pacienta. zase in svoje bližnje imamo 
izostren čut, zdravstveni delavci ga moramo 
imeti za vse paciente in njihove svojce. 
terček (1994) navaja kot najpogostejše 
motnje pri sporazumevanju v zdravstvu 
narobe razumljena navodila, negotovost, 
strah pred vprašanji, podcenjevanje 
pomena informacij za bolnika, napačne 
predstave (saj ne razume), pomanjkanje 
stikov, časovni pritisk ,  napačno 
pričakovanje, občutke krivde, jemanje 
poguma s kretnjami in mimiko, okvara 
sluha, pasivnost, pomanjkanje pozornosti, 
neprijetno okolje (hrup), neposlušnost, itd. 
Nekatere raziskave kažejo, da bolniki ne 
razumejo  do 50 odstotkov tistega, kar jim 
povedo zdravstveni delavci. To prekinja 
stik in možnost sodelovanja. Uporaba 
strokovnih izrazov v pogovoru s pacienti je 
večji problem, kot ga zdravstveni delavci 
zaznavamo. Je resnično naša slepa pega.

zdravstveni delavci naj bi uporabljali  
razumljiv jezik. značilno za našo  kulturo je 
tudi, da ne znamo poslušati in biti pozorni, 
kar bolnika zelo obremenjuje. dejstvo je, 
da se bolnik med zdravstveno ustanovo s 
toplim odnosom in osebnim spoštovanjem 
ter strokovno vrhunsko, a v odnosih bolj 
hladno ustanovo, raje odloči za prvo. 
empatija je zato ena temeljnih potreb 
poklicne usposobljenosti v zdravstvu 
(Filipič, 1998). globalni cilj profesionalne 
komunikacije medicinske sestre z 
bolnikom je  odnos, v katerem bo bolnik 
brez strahu in zadržkov sporočal svoje 
potrebe, želje in pričakovanja. tudi razliko 
med bolniki bo medicinska sestra lažje 
zaznala, če se bo z njimi več pogovarjala 
in jih   aktivno poslušala. s tem bo pridobila 
dodatne informacije, ki ji bodo v pomoč 
pri izvajanju zdravstvene nege, bolnik 
pa bo imel občutek, da ni samo številka 
(balkovec, 1994 ).

v življenju je nenehno  navzoče tako 
imenovano podporno komuniciranje, 
vpliva na zdravje in počutje ljudi, povečuje 
učinkovitost, soočenje s konfliktnimi 
dogodki in stresom, povezuje ljudi, in tako 
povečuje kakovost življenja. empatično 
komuniciranje oblikuje dobre odnose in 
izraža visoka etična načela, kot so skrb 
za drugega, odgovornost, zaupanje 
in sočutje. podporno ali empatično 
komuniciranje je oblika besednega in 
nebesednega komuniciranja, s katerim 
hočemo pomagati tistim, za katere vemo, 
da potrebujejo podporo in pomoč. 
empatično ali podporno komuniciranje 
se uporablja kot poklicna kvalifi kacija in v 
vsakdanjih medosebnih odnosih. to nam 
lahko zelo obogati življenje in pripomore k 
oblikovanju boljših odnosov. z empatičnim 
pristopom smo pacientu v oporo ali pa 
mu samo razširimo vpogled v situacijo, v 
kateri se je znašel. medsebojno zaupanje 
je osrednji pojem vsakega empatičnega, 
podpornega in etičnega komunikacijskega 
procesa (prebil et al, 2009). če posameznik 

»Prijazne besede so lahko kratke in preproste, 
njihov odmev pa je neskončen.“ 

Mati Terezija
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Anka Klemenčič

ni sposoben empatije v odnosu z drugim, 
potem to pomeni izgubo za oba. občutek, 
da razumemo drugega in da drugi razume 
nas, nas navdaja z zadovoljstvom. poznate 
ta občutek izpolnjenosti?

kaj pa tišina? kot otrok sem bila pacientka 
na pediatrični kliniki, ni bilo mobilnih 
telefonov, tudi stacionarnega telefona 
še nismo imeli doma. oče me je poklical 
kar iz službe na telefon v bolnišnico, ko 
sem se oglasila, sva komaj izgovorila 
vsak svoje ime in potem sva poslušala 
dihanje drug drugega. ni bilo besed. ni 
bilo telesnega stika. povedala sva si veliko. 
kadar pristopam k pacientu, pa ne vem, 
kaj bi spregovorila, se spomnim tega 
dogodka in preprosto grem do njega, 
tudi tišina je empatičen pristop. 

kako komuniciramo v naši bolnišnici? 
znamo vzdrževati ustrezno delovno 
klimo? smo razumljivi, spoštljivi, znamo 
empatično pristopiti k pacientu? na to 
lahko odgovorijo pacienti, odgovor pa 
poznamo tudi sami.

bolnik naj bi vprašal in prosil za pojasnilo, 
če mu kaj ni jasno, upošteval nasvete 
in navodila, navedel vse informacije, 
ki so pomembne za zdravljenje, bil 
pristen, ne preveč zahteven in spoštoval 
zasebnost zdravstvenih strokovnjakov. 
kaj predlagajo teoretiki? zdravstveni 
strokovnjak naj bi poslušal bolnika, ga 
informiral in preveril, ali je razumel, nudil 
podporo in svetovanje, če je potrebno, 
napotil bolnika drugam, bil pristen 
in izkazoval spoštovanje, vzdrževal 
zaupnost, se izogibal kritiziranju bolnika 
in neprimernemu razkrivanju samega 
sebe  (edelmann, 1993). pozdravljena 
teorija v naši bolnišnici.
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kot	sestavni	del	procesa	zdravstvene	
nege.	Utrip,	Zbornica	zdravstvene	in	
babiške	nege	Slovenije,	2:	str.	31.

•	 Edelmann,	R.J.	(1993),	Interpersonal	Confl	icts	
at Work

•	 Filipič,	I.	(1998).	Komunikacija	v	zdravstveni	
negi. V	Obzornik	zdravstvene	nege;	32:	str.	
221- 225.

•	 Trček,	J.	(1994).	Medosebno	komuniciranje	
in	kontaktna	kultura.	Nekatere	posebnosti	
komuniciranja	z	bolniki.		Radovljica:	Didakta,	
str.	198-202.

RAJE IMAM

Raje imam, da deliš z menoj nekaj minut sedaj, ko sem živa,

kakor vso noč takrat, ko bom mrtva.

Raje imam, da nežno stisneš mojo dlan sedaj, ko sem živa,

kakor da se sklanjaš nad moje telo takrat, ko bom mrtva.

Raje imam, da me pokličeš samo enkrat sedaj, ko sem živa,

kakor pa, da se podaš na nepričakovano pot takrat, ko bom umrla.

Raje imam, da mi podariš en sam cvet sedaj, ko sem živa,

kakor pa da mi pošiljaš lep šopek takrat, ko bom umrla.

Raje imam, da skupaj moliva in si vzameva čas za Boga sedaj, ko sem živa,

kakor gregorijansko mašo takrat, ko bom umrla.

Raje imam, da mi poveš nekaj spodbudnih besed sedaj, ko sem živa,

kakor bahavo poezijo takrat, ko bom umrla.

Raje slišim samo en akord kitare sedaj, ko sem živa,

kakor čustveno serenado takrat, ko bom umrla.

Raje imam, da mi posvetiš preprosto molitev sedaj, ko sem živa,

kakor kričeč nagrobni napis takrat, ko bom umrla.

Raje uživam najmanjšo podrobnost sedaj, ko sem živa,

kakor velik pogreb takrat, ko bom umrla.

Raje te slišim, ko mi nekoliko živčno poveš, kaj čutiš do mene sedaj, ko sem živa,

kakor veliko obžalovanje, ker mi nisi povedal takrat, ko bom mrtva.

»Živimo« z našimi predragimi sedaj, ko so med nami.

velikokrat slišim ljudi okoli sebe: „ah, ne bom 
danes...bom raje jutri, pojutrišnjem, drugo 
leto...“ tudi sama sebe zalotim, kako odlagam 
kak klic, obisk, dejanje...na drugič. toda...a se 
kdaj vprašamo, če ta drugič sploh bo? da ne 
bo prepozno?! Že staro reklo pravi, da je po 
toči zvoniti prepozno! torej, ne odlašajmo z 

ničemer...ker jutrišnjega dne morda več ne 
bo...

da pa se bomo lažje odločili, naj nam bodo za 
smernice besede, ki sem si jih pred mnogimi 
leti izrezala iz tednika družina:
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50 ODTENKOV SIVE
štirje kolegi že vrsto let skupaj vsako leto hodijo 
na večdnevno veslaško avanturo na kolpo. dva 
dni, preden naj bi spet šli, janezova žena odločno 
nastopi in mu izlet prepove.

kolegi so začudeni, ampak kaj lahko storijo? 
odidejo sami. ko prispejo na že znano mesto za 
taborjenje, najdejo tam janeza, ki je že postavil 
šotor, zakuril ogenj in kuha večerjo. njegov kajak 
in veslo ležita ob šotoru.

»stari, koliko časa pa si že tukaj?? in kako si 
pregovoril tvojo, da te je pustila???«

»jah, tukaj sem od sinoči. včeraj zvečer, ko sem 
sedel v dnevni sobi, je vstopila žena, mi stopila 
za hrbet, položila roke čez oči in rekla: ‚ugani, 
kdo je!‘ potegnil sem njene roke z oči in tam je 
stala, oblečena v spalno srajčko. prijela me je za 
roko in me odvlekla v spalnico. svečke in lističi 
vrtnic vsepovsod. ravno pred kratkim je brala to 
popularno knjigo 50 odtenkov sive. na postelji so 
bile lisice in vrvi. ukazala mi je, naj jo vklenem in 
privežem na posteljo, in sem jo.

potem je rekla: ‚naredi kar hočeš!‘

in sem tukaj...

ŽENSKE NA SEMINARJU
skupina žensk je bila na seminarju o tem, kako živeti 
v harmonični zakonski skupnosti. prvo vprašanje je 
bilo: „katera ljubi svojega moža?“

vse ženske so dvignile roke.

naslednje vprašanje je bilo: „kdaj ste zadnjič 
povedale možu, da ga ljubite?“

nekatere so odgovorile, da danes, nekatere, da 
včeraj, nekatere se pa niso spomnile. potem so jim 
naročili, da po mobilnem telefonu pošlje vsaka 
svojemu možu sms: „ljubim te, dragi!“

nato so med seboj zamenjale telefone in prebrale 
odgovore.

tu je nekaj odgovorov:

1. Hej, mati mojih otrok, si bolna?

2. kaj pa je zdaj? si spet razbila avto?

3. ne razumem, kaj misliš.

4. kaj si pa zdaj storila? tokrat ti ne bom odpustil!

5. ?!?

6. ne ovinkari, samo povej, koliko rabiš!

7. ali sanjam???????

Najdi si čas...

najdi si čas za ljubezen...

je skrivnost  večne 

mladosti!

najdi si čas za smeh...

je glasba srca!

najdi si čas za jok...

je znak velikega srca!

najdi si čas za branje...

je vir znanja!

najdi si čas za poslušanje...

je moč inteligence!

najdi si čas za 

razmišljanje...

je ključ uspeha!

najdi si čas za igro...

je eliksir mladosti!

najdi si čas za sanje...

so dih sreče!

najdi si čas za življenje...

ker čas hitro beži 

in se nikoli ne more vrniti!

srečno pot v življenju!

SMEH JE POL ZDRAVJA

8. če mi ne poveš, komu je to sporočilo v resnici 
namenjeno, te še danes ubijem!
9. prosil sem te, da ne piješ več!
in še najboljši:

10. kdo je to?

UGANKA
študent zoologije stoji pred tablo na izpitu.
profesor ima pred seboj ptico, pokrito s prtičkom, 
tako, da je videti le njene noge.
študenta vpraša: «katera ptica je to?»
„ne vem.“
„padli ste! nezadostno! kako se pišete?“
študent dvigne hlačnici in reče:  „uganite.“

VIDNA ZNAMENJA
Ženska se je oglasila na policijski postaji in prijavila, 
da že teden dni pogreša moža.
»ali ima kakšna posebna vidna znamenja, po katerih 
bi ga lahko prepoznali?« jo vpraša policist.
»zdaj še ne, toda ko ga boste našli, jih bo dobil!« 
se je jezila žena.

KRATKA ZGODBA
na fakulteti so morali  študentje napisati kratko 
zgodbo s čim manj besedami.
vsebovati je morala naslednje elemente:
1. religija
2. sex
3. skrivnost
samo ena zgodba je dobila oceno 10 in sicer 
naslednja:
»o, bog, noseča sem! ko bi le vedela, kdo je bil!«

ODLAGANJE SMETI
vsa razkuštrana in neurejena gospodinja z vedrom 
smeti priteče k smetnjaku in vpraša smetarja: „ali 
sem prepozna?“
„ne. kar skočite noter...“

SVETOVNI PRVAK V OSVAJANJU
„punca, a maš ti službo?“

„imam.“

„a hočeš,da ti zrihtam porodniško?“
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Zdenka Seničar

Novomeška bolnišnica že 20 let široko 
odpira svoja vrata različnim oblikam 
kulturne dejavnosti. Na aprilski razstavi 
keramike, likovnih in kiparskih del, 
sta skozi bogastvo oblik in barv svoje 
doživljanje sveta okoli sebe predstavila 
umetnika Zdenka Kastelic in Miha 
Henigsman, imenitno zvočno kuliso pa so 
večeru dodali člani Prima jazz banda.  

ŽENSKE, MOŠKI - DVA POGLEDA
Razstava keramike Zdenke Kastelic in 
likovnih del Mihe Henigsmana

»glina je material, v katerega je človek 
najprej vpisal dokaze svojega ustvarjalnega 
mišljenja in vgnetel pričevanja o spretnosti 
svojih prstov. čeprav keramika stoji na 
začetku zgodovine umetnosti, ni v vseh teh 
tisočletjih izgubila niti trohice svoje izrazne 
moči in je v sodobni umetnosti ravno tako 
nepogrešljiva, kakor je bila v prazgodovini.

keramiki so rokodelci v najboljšem pomenu 
besede. neposreden stik ustvarjalca z glino 
v mehkem materialu pušča sledi njegovih 
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prstov, dlani in rok. z gnetenjem, valjanjem, 
stiskanjem, dodajanjem in odvzemanjem 
se udejanja fizična pristnost ustvarjalca 
in njegova ustvarjalna energija se vtisne 
neposredno na izdelek. 

poseben čar keramiki doda žganje 
izdelka v peči. pri tem ne gre le za snovno 
preobrazbo mehke gline v trdno obliko, 
temveč nemalokrat tudi za nepredvidljivo, 
skrivnostno in čarobno naključje.« (ivančič 
Fajfar, 2012).

Zdenka Kastelic 
se je s keramiko kot možnostjo kreativnega 
izražanja spoznala sorazmerno pozno. v 
letu 1996 so pod mentorstvom keramika 
karla pavlinca nastali njeni prvi izdelki. to 
ni bila ravno ljubezen na prvi pogled – 
šele v nadaljevalnih tečajih se je zaljubila 
v oblikovanje keramike. ta je kot hobi kaj 
kmalu prerasel v njeno glavno dejavnost 
in zaposlitev. zdenka  je samostojno 

razstavljala že v mnogih galerijah v sloveniji 
– Desetnici v Kranju, Etnogaleriji Skrina 
in galeriji mak v ljubljani, v kulturnem 
centru v semiču, v tržaški knjigarni v trstu. 
predstavlja se tudi na sejmih keramike v 
ljubljani, celovcu. njena dela krasijo 
domove na marsikaterem koncu sveta. 
dolga leta je živela v portorožu. zadnja 
leta živi in ustvarja v beli krajini, kamor 
sta se preselila s partnerjem, ki je tudi 
soustvarjalec te keramike. 

gnetenje in oblikovanje gline ji ni tuje, 
kar dokazuje njen opus prefinjenih 
gospodičen, izdelanih v beli glini, ki jih 
prekrije z engobami in barvnimi glazurami. 
keramične ploščice so napolnjene z 
nežnimi interpretacijami likov in figur, ki 
so ji blizu. tako nam s svojimi keramičnimi 
miniaturami pripoveduje pravljice o 
harmoniji notranjega in zunanjega sveta. 
glino uporablja kot slikar platno, ob motivih 
pogosto zapiše misel ali pesem. posebno 

ljubi so ji naši pesniki tone pavček, bina 
štampe Žmavc, neža mauer.

avtorica črpa navdih iz domišljije, podobe 
poskuša ujeti v glino in pri tem, kot pravi 
sama, neizmerno uživa. danes se nam 
predstavlja z opusom del na temo ženske. 
tu so gospodične, kraljične… pa obrazi 
zalih deklic. prav za vse se zdi, kot bi 
ravnokar stopile iz kakšne pravljice. zato 
verz bine štampe Žmavc še kako drži:

»Za vsakim čelom je še en svet,
pritajen in neznan,
svet skrivnosti in sanj.«

Miha Henigsman 
je študent podiplomskega magistrskega 
študija likovne pedagogike na pedagoški 
fakulteti v ljubljani. je član društva likovnih 
ustvarjalcev semič in artoteke bela krajina, 
v okviru katerih je že večkrat razstavljal. 
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svojo slikarsko tehniko je kot udeleženec 
likovnih ex-temporov, kolonij in 
natečajev razvil v močne poteze živih 
barv z odločnimi, gestualnimi potezami 
širokega čopiča in lopatke. motive išče v 
naravi, pokrajini, ki mu je blizu. na podlagi 
zunanjih vtisov jih pogosto preoblikuje v 
smislu ideje predmeta. izziv tokratnega 
ustvarjanja je miha našel v figuralnem 
motivu, v slikarskem in kiparskem načinu. 
zamisel figure predstavlja na svoj način 
z akrili na platnu, kovinskimi slikami in 
konstruktivističnimi plastikami. 

barvni nanosi na slikah so gosti, poudarjene 
so široke, pastozne poteze s čopičem. 
ploskve so zato enkrat ostro zaključene, 
drugič zabrisane ali pa se barve  enostavno 
prelivajo čez rob. 

moško figuro miha formira tudi v plastiki, 
razstavljena so  štiri kiparska dela v pločevini 
in jeklu. v eksperimentalnem načinu 
izražanja išče vzore v konstruktivizmu in 

sodobnem konceptualnem kiparstvu. 
spoprijema se z različnimi likovnimi izzivi. 
vedno bolj ga zanima kovina kot umetniški 
material, ki ponuja neomejene možnosti 
oblikovanja in možnosti za nova odkritja. 
vsak zvarjen, prežgan ali delno zvarjen 
kos kovine ima za seboj zgodbo in je tam 
s svojim namenom. 

lastnosti kovin, rjavenje in oksidacija, 
zagotavljajo nešteto površin, tekstur in oblik 
ter možnosti za izražanje s segrevanjem in 
varjenjem. tokrat se je poleg kovinskih 
skulptur odločil za pločevino, ki mu služi 
namesto platna. oblikovanje z rjo je kot 
cesta s številnimi ovinki, rja v različnih 
barvah in teksturah je rezultat lastnih 
izkušenj in poskusov. 

površino večinoma izgrajuje z vertikalno 
in horizontalno položenimi ploskvami in 
črtami. pri šibki svetlobi kovina oddaja 
mehko svetlobo, skozi katero vstopajo 
moške figure. odvisno od položaja in 

svetlobnih razmer, površina sije drugače 
in tekmuje s strukturami površine. 

upodobitve v gledalcu izzovejo 
podoživljanje vtisov in spominov, ki jih 
je znal zaustaviti v določenem trenutku. 
Želja ustvarjalnega duha ga je samodejno 
privedla do simbolno poenostavljenih oblik 
v nove prostore in sfero preobrazbe, kjer se 
vrača v tokove risanja. 

Člani PRIMA JAZZ BANDA 
so primož markelj, janez gorenc, andrej 
karlič in ana markelj, ljubiteljski glasbeniki 
in ljubitelji glasbe »zlate dobe,« to je 
glasbe iz obdobja dvajsetih, tridesetih in 
štiridesetih let dvajsetega stoletja. igrajo 
jazz, swing, gypsy jazz, spogledujejo se 
tudi s slovensko glasbo, klezmerjem in etno 
glasbo drugih narodov. 

Viri:
•	 M.Ivančič.Fajfar:	Keramika	v	magistratu	2012.	
Katalog.	Ljubljana,	2012
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kulturne drobtinice

NEKAJ BISTRIH
klinc, pa taka država, v kateri morajo 
invalidsko upokojeni ljudje obdelovati 
vinograd z najmanj dva tisoč trtami, da lahko 
preživijo sebe in svojo družino.

kirurško podaljšujejo penise, pa proti temu 
posegu v naravo ne protestirajo niti levi niti 
desni, ne ženske ne moški.

v sloveniji smo pred evropo s številom 
traktorjev na sto tisoč prebivalcev. le kaj 
počnejo kmetje z njimi, ko pa pridelamo v 
deželi na sončni strani alp le tretjino zase 
potrebne hrane?

pregorele medicinske sestre, dohtarje, 
učiteljice in druge javne uslužbence bi po 
vzoru z žarnicami kazalo zamenjati z varčnimi.

DA BI LE PRIŠEL
pridi, od koder koli že. pridi, da poveš bogatim, 
kako ne bodo prišli v nebesa, čeprav bodo 
prispevali za popravilo cerkvenega zvonika 
še toliko nakradenega denarja, da jim poveš, 
kako jih pri zadnji sodbi ne boš vpraševal, 
katero znamko avtomobila so vozili, na katerih 
z večnim soncem obsijanih otokih so preživljali 
dopuste, katere diamante so poklanjali svojim 
damam, s kom so igrali golf na lepo urejenih 
igriščih sveta, s kom jezdili lipicance ali s kom 
so leteli na dopoldansko kavico v rim, pariz 
ali london. da jih boš, ko bodo stali pred 
tvojim obličjem, vprašal, če so kdaj pobožali 
zapuščenega otroka, če so kdaj prenočili 
brezdomca ali nahranili lačnega, če so sploh 
kdaj naredili kaj lepega, kaj dobrega, kar je 
koristilo bližnjemu. pridi in povej lažnivcem, 
da lažejo, lopovom, da kradejo, požrešnežem, 
da zaradi njih trpijo tisoči, pohlepnežem, da 
si ustvaril, kar si ustvaril, za vse, ne glede na 
vse. pridi. ne skrivaj se, če se nimaš zaradi česa 
skrivati, če se nimaš koga ali kaj bati. verjemi: 
bolj kot kdorkoli si želim, da si, da bi prišel, 
da bi gostobesednim pojasnil, da dobrota 
ni v lepih besedah, ampak v dejanjih. da bi 
sovraštvo obrnil v prijateljstvo, zlobo v dobro, 
zaslepljenost v jasen pogled, hinavščino 
v pristnost, nezvestobo v prijateljstvo, 
odtujenost v tovarištvo, razsipništvo v 
zmernost, sebičnost v radodarnost. pridi!

Toni Gašperič

Nakar izbruhnejo ošpice
GENIALCI
Že pred leti sem spoznal, da sem navadno 
nesposobno tele. poglejte. klotilda zračnikova 
je redno hodila v službo, z možem sta zidala 
hišo, rodila je tri otroke, ob delu je študirala 
in doštudirala, magistrirala in doktorirala. bila 
je predsednica treh društev, aktivistka rk, 
honorarno je predavala v večerni šoli, opravila 
je tri tečaje joge, se naučila španščine in 
hindujščine, pela je v cerkvenem, tovarniškem 
in upokojenskem pevskem zboru, plesala 
pri folklorni skupini, suvala je kroglo pri 
partizanu, držala stojo na bradlji pri sokolih, 
izdala je tri pesniške zbirke in dva ljubezenska 
romana s pridihom avtobiografije, posnela 
dokumentarni film o zlorabljenih otrocih, 
trikrat je bila v kanadi, dvakrat v ameriki in 
enkrat v avstraliji, kjer je raziskovala spolno 
življenje kengurujev, pisala je za strokovne in 
nestrokovne revije, ekološko je obdelovala tri 
vrte, dve njivi in pol hektarja gozda, opravila 
šoferski izpit za moped, motor, avtomobil, 
traktor, tovornjak in tank, uglasbila je sedem 
pesmi lokalne pesmice darinke stihoklep, 
uspešno je prestala operacijo levega kolka, 
desnega kolena in obeh komolcev, vstavili 
so ji tri bay pase, osemkrat se je povzpela na 
triglav ter dvanajstkrat spustila v škocjanske 
jame.

vsem, ki so  se čudili njeni hiperaktivnosti, je 
klotilda odgovarjala: »za razliko od drugih 
ljudi pač delam petindvajset ur na dan.« ko 
so jo vprašali, kako je to mogoče, je v stilu 
komandirja policijske postaje, odgovorila: 
»pač vstanem zjutraj uro prej.« 

jaz pa sem dopoldne poučeval, popoldne pa 
pisal priprave ter popravljal šolske naloge. pa 
še to sem včasih komaj zmogel.

ZA OTROKE GRE
zadnjih nekaj dni smo priča veliki zavzetosti 
dela slovenske javnosti za otrokove pravice. 
Tradicionalna družina – oče, mati, otrok - se 
bo  razsula, ko bodo lahko po spremembi 
družinskega zakonika  istospolni pari 
posvojili otroke. to vendar ne gre: vsak 
otrok mora imeti ljubečo mater in ljubečega 
očeta. končno se je prebudila zaspana 
slovenska zavest in samo upati je, da se 

bodo pred parlamentom v kratkem zbirale 
množice zagovornikov otrokovih pravic 
tudi ob razkritju pedofilskih nečednosti, ob 
zmanjševanju sredstev za šolske malice, ob 
krnjenje denarja za šole v naravi, ob novici, da 
so v deželi na sončni strani alp nekateri otroci 
lačni, da jih pretepajo njihovi pijani (ljubeči) 
očetje, da živijo v vlažnih stanovanjih, da jih 
skupaj z njihovimi materami samohranilkami 
mečejo na cesto, ker mati ne zmore plačevati 
položnic. ko bomo naslednjič zbirali podpise 
za razpis referenduma, se spomnimo, da gre 
tudi v teh primerih za otroke. za naše otroke. 
in če nam gre res zanje, bomo dvignili svoj 
glas povsod: na cesti, pred cerkvami, na trgih, 
v službah, šolah, vrtcih, v zavodih za otroke s 
posebnimi potrebami. povsod in za vsakega 
posebej. saj veste: kdor reši samo enega 
otroka, je rešil ves svet. izposojeno in malce 
prirejeno. 

VSEVEDI
je čas vsevedov in vsevednosti. micka ve več 
o pljučnici od svojega izbranega zdravnika. 
Ferdo se razume na pravo bolj od vseh 
advokatov v državi. katarina, mati treh 
šoloobveznih otrok, na roditeljskih sestankih 
poučuje profesorico angleškega jezika, kako 
se pravilno izgovarjajo posamezne angleške 
besede. tine telefonari na uredništva 
časopisov in nadira lektorje, češ da ne 
obvladajo dvojine, tega bisera slovenskega 
jezika. nives prepričuje mlade matere, naj 
ne dajo cepiti svojih otrok, ker da je to lahko 
smrtno nevarno. Feliks obvlada izgradnjo 
predorov bolj od vseh inženirjev, mario, sicer 
varilec po poklicu, pa se tika s tehniko poletov 
v vesolje…

nakar nekega lepega dne izbruhnejo ošpice, 
za katere je veljalo, da so bolezen preteklega 
časa. pa kaj!
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ozrimo se nazaj

Žive slike iz zgodovine sestrinstva

Revija uniform medicinskih sester na 
Dnevih Marije Tomšič

 Avtor revije 
Tomislav 
Kovačević 
med 
predstavitvijo 
na Dnevih 
Marije 
Tomšič

Tomislav Kovačević in Iva Vinduška, člana Društva za 
zgodovino sestrinstva pri hrvaškem zduženju medicinskih 
sester, sta na zadnjem srečanju Dnevi Marije Tomšič 
sodelovala z revijo “Žive slike iz povjesti sestrinstva,” na 
kateri sta predstavila uniforme medicinskih sester od 12. 
stoletja do danes. “Manekenke” so bile kar naše medicinske 
sestre in ZT.

predstavitev Žive slike iz zgodovine sestrinstva 
je bila kostumografski prikaz oseb in 
skupnosti ter njihovega prispevka pri razvoju 
organizirane skrbi za bolne in nemočne. 
z opisom in predstavitvijo značilnosti 
posameznega obdobja, v katerem so sestre 
delovale, sta nam avtorja približala tudi 

zgodovinske in socialne razmere časa, ki 
je minil in ga ne bi smeli pozabiti.

odziv na revijo je pokazal, da spoštujemo 
preteklost in nam postaja vedno bolj 
zanimiva.    Predstavitev uniform
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Danica Jožef

Po daljšem sprehodu 
    se prileže malica

dober tek

Tokrat si nisem belila glave 
s tem, kaj naj napišem 
za Vizito, ker mi je prišlo 
kot naročeno srečanje 
upokojencev pri meni doma. 
O tem, kako je vse potekalo, 
boste prebrali v Cirilinem 
prispevku, jaz pa bom 
predstavila kulinarični del in 
priložila recepte. 

gostom sem ob prihodu najprej ponudila 
hladen metin čaj, za toplo predjed pa zavitek 
iz kvašenega testa, nadevan z rezinami 
dimljenega lososa, sesekljano špinačo in 
skuto. 

sledil je krajši ogled mojega vrta in poti do 
reke krke, vendar je bilo premalo časa, da bi 
se vkrcali v čoln in poskušali malo zaveslati. 
tega se bomo lotili kdaj drugič. 

za glavno jed sem pripravila gobji golaž s 
svežim ajdovim kruhom, sladici pa sta bila 
rabarbarina pita in zavitek z gozdnimi sadeži. 
na koncu ni smela manjkati skodelica kave. 

METIN ČAJ 
Metin čaj je osvežilna pijača, za katero 
potrebujemo: 2 l prekuhane vroče vode, 
v katero stresemo pest svežih listov mete 
in melise, namesto sladkorja 3 do 4 listke 
stevie (sladkorne rastlinice, ki se uporablja 
namesto sladkorja) in sok 1 limone. ohladimo 
ali dodamo kocke ledu. 

ZAVITEK S ŠPINAČO, 
LOSOSOM IN SKUTO
potrebujemo: kvašeno testo (kot za pico), ki 
ga bolj tanko razvaljamo. nadev: 25 dag sveže 
skute, v katero zamešamo jajce, sol, poper, 
muškatni orešek in 2 žlici kisle smetane. maso 
enakomerno nanesemo do polovice testa, 
potresemo s sesekljano špinačo, ki smo jo 
prej poparili in podušili na česnu in olivnem 
olju, na vrh špinače pa razdelimo koščke 
prekajenega lososa. zvijemo in damo v pekač, 
ki smo ga premazali z oljem. po vrhu po lahko 
premažemo s kislo smetano. pečemo 30 do 
40 minut na 180°c. 
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dober tek

GOBJI GOLAŽ
recept sem pred leti že objavila, vendar ne 
bo nič narobe, če ga ponovim, ker je resnično 
okusen, poleg tega pa se približuje sezona 
gob. recept je prilagojen za 4 do 6 oseb. 

potrebujemo: pol kilograma različnih gob 
(iz gojenih gob ga še nisem pripravila), 3 
paprike (različnih barv), več šalotk ali 4 srednje 
debele čebule, 4 paradižnike, 2 žlici olja, 3 
žlice sladke paprike, 1 žlička zdrobljenega 
timijana, 1dl sladke in 1 dl kisle smetane, 1 
žlica polnovredne moke, sol, poper, peteršilj.

gobe očistimo in narežemo, čebulo ali 
šalotke sesekljamo, paprike razrežemo 
na rezine in vse  prepražimo v malo večji 
posodi. ko postekleni, dodamo gobe in 
dušimo dve minuti, nato dodamo sladko 
papriko, sol poper, timijan, obe smetani in 
jed ob mešanju počasi kuhamo še 15 minut. 
na koncu posipamo z moko in pokuhamo. 
preden ga ponudimo, ga izdatno potresemo 
s sesekljanim peteršiljem. jed mora biti 
dovolj gosta. poleg lahko ponudimo žgance 
ali testenine, mi pa smo jedli ajdov kruh s 
semeni.

Sladko – kisla RABARBARINA 
PITA
potrebujemo: 22,5 dag polnozrnate moke, 
15 dag masla, 7,5 dag surovega masla, 1 
jajce, limonino lupinico; za prvi nadev: pol 
kg rabarbare, 2 jedilni žlici jedilnega škroba, 
12 dag rjavega sladkorja, sok ene limone; za 
drugi nadev: 25 dag pasirane skute,15 dag 
smetanovega namaza, 7 dag sladkorja v 
prahu, zavitek vanilijevega sladkorja in 3 jajca.

zamesimo krhko testo (v moko vmešamo 
jajca, narezano maslo, sol, sladkor. s prsti na 
hitro nadrobimo kašo in dodamo limonino 
lupinico, dodamo srednje debelo jajce, 
zgnetemo in pustimo testo pol ure počivati 
v foliji na hladnem. 

ta čas pripravimo nadeva: rabarbarine liste 
potrgamo s stebel, potegnemo dol debelo 
kožico in rabarbaro razrežemo na koščke, jo 
zmešamo s škrobom in sladkorjem, limoninim 

ZAVITEK Z GOZDNIMI 
SADEŽI
ker so gozdni sadeži precej vodeni in bi 
klasičen zavitek bil precej „pocast,“ sem se 
odločila za nekoliko drugačen zavitek. res 
je z njim malo več dela, vendar je zato bolj 
slasten. 

potrebujemo: biskvitno testo kot za rulado, 
ki ga ne zvijemo, ampak ga po dolžini 
prerežemo na trakove, da dobimo podlago, 
in vlečeno testo. 

iz 2,5 dcl mleka, vrečke pudinga in 10 dag 
sladkorja skuhamo puding. ko se zgosti, 
primešamo jogurt in liker in pustimo, da se 
ohladi, medtem večkrat premešamo, da se 
ne naredi skorja. po vrhu stresemo pol kg 
gozdnih sadežev (maline, borovnice, jagode, 
robidnice). 

vlečeno testo raztegnemo in razvlečemo. 
na rob testa položimo trak biskvita, ki smo 
ga premazali z jagodno marmelado in 
nanj položimo drugi trak, na katerega smo 
nanesli kremo  z gozdnimi sadeži. okoli 
biskvita potresemo maslene drobtine (na 
maslu prepražimo drobtine), debele robove 
vlečenega testa porežemo, biskvitno testo 
prekrijemo z vlečenim testom od roba 
navzgor in previdno zavijemo. zavitek 
premažemo s stopljenim maslom in ga 
položimo v podolgovat pekač, obložen s peki 
papirjem. pečemo okoli 10 minut pri 250°c, 
v ventilatorski pečici pa pri 200°c. morda se 
vam bo čas pečenja zdel prekratek, a če boste 
zavitek pekli dlje časa, bo nadev postal preveč 
redek in bo pričel iztekati.

dober tek!

sokom in petimi žlicami vode ter vse skupaj 
pokuhamo, da se zgosti. 

v drugi posodi zmešamo skuto, sirov namaz, 
oba sladkorja in na koncu postopoma 
dodamo jajca. namazan pekač obložimo s 
testom, ki smo ga napikali z vilico, na testo 
najprej damo prvi nadev, nato še skutinega. 
pekač damo v segreto pečico na 170°c 
in pečemo 40 minut, nato temperaturo 
zmanjšamo na 150° c in pečemo še dobrih 
10 minut.
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mi - vi - oni

Kdo je bolnik, ki mu 
želiš ponuditi pomoč s 
(pastoralnim) spremljanjem?

zgodovina, literatura in vsakodnevna 
izkušnja govorijo o veliki raznolikosti 
oseb, ki so zboleli. tudi v svetem pismu 
lahko prebereš zgodbe velikega števila 
trpečih ljudi, katerih poteze razkrivajo 
mnogoterost odzivov na bolezen; v teh 
odzivih se zrcalijo izkušnje, s katerimi se 
srečuješ pri opravljanju svojega poslanstva.

ob človeku, ki kakor tobija sprejme bolezen 
iz božjih rok, so ljudje, ki padejo v depresijo 
ali se upirajo ob močnih napadih jeze. 
jobov klic odmeva po bolnišničnih sobah, 
po hišah, kjer bolniki skupaj s svojimi 
bližnjimi doživljajo napredovanje bolezni. 
če prebiraš psalme, naletiš na številne 
molitve, ki jih bolni namenjajo bogu. 
seveda ne moremo pozabiti številnih, s 
tesnobo prežetih tožb, ki so kot nekakšen 
odmev kristusove tožbe na križu: »moj bog, 
moj bog, zakaj si me zapustil?«, združene z 
občutki zapuščenosti. v njih pa je zaznati 
tudi veliko zaupanja: »v tvoje roke izročam 
svojo dušo.«

Pred nami so tri pričevanja …

* Čustveni izliv kroničnega bolnika.
»kakšne razloge imam za upanje? povejte 
mi vi! vi, ki me poznate, mi povejte, v kaj 
lahko še upam. ampak povejte mi iskreno; 
ne govorite mi pravljic tako kot drugi, ki mi 

Izkušnja izgnanstva – 
bolnikova izkušnja

ne znajo povedati drugega kot: 'boš videl, 
da bo bolje!' le kako more biti meni sploh 
še kaj bolje? občutek imam, da mi bo glava 
počila … nihče si niti ne predstavlja, kako 
me boli glava. ne morem več niti sedeti, ne 
morem več brati, in to prav jaz, ki sem tako 
rad bral. nimam več ničesar … ne ostane 
mi nič več … in vendar moram upati, tako 
hočejo drugi. ves sem obupan, a moram se 
delati, kot da nisem. povejte mi, kaj sploh 
počnem tukaj, če sem kot invalid, ki ne 
more delati. včasih se mi zdi, da ne bom 
več zmogel! strah me je, pa vendar si želim 
le tega, da bi umrl. povejte mi, kaj moram 
izbrati, na kaj naj upam ...«

* Del pričevanja, ki zrcali duševno 
stanje osebe, ki je zelo verna, a že 
naveličana trpljenja.

»pri dvaindvajsetih letih sem dobila vrsto 
bolezni: tumor na dojki, na maternici in 
na limfnih žlezah. ti tumorji so bili, hvala 
bogu, pravočasno odkriti in odstranjeni. vse 
te bolezni sem sprejela in niti za trenutek 
nisem podvomila v božjo ljubezen. zdaj pa 
se mi je pojavila nova težava s poprsnico, 
ki je zdravniki kljub uporabi sofi sticirane 
tehnologije ne morejo rešiti, tako da mi 
ne preostane drugega, kot da še naprej 
verujem...«

* Besede, ki jih je zapisala mlada 
ženska Viviana s Sicilije, ki je po 
dolgotrajni bolezni umrla leta 
2006, pri dvaintridesetih letih.

»tvoja roka, gospod, me trdno drži in 
zanesljivo vódi moje korake po stezi, 
ki pelje k tvoji hiši. (…) moja bolezen. 
pozitivna izkušnja, v kateri sem se počutila 
tako, kot da bi bila obkrožena z ljubeznijo. 
Žela sem, ne da bi zavestno sejala. dobivala 
sem in še zdaj prejemam stoteren sad. bog 
je usmiljenje. ljubezen. neskončna milost.

prosim gospoda, da bi obdržala vedrino in 
mirnost, ki sta sad dosedanjih molitev vseh 

vas. zdaj so zame najtežji trenutki in prosim 
vas za dodaten trud, kajti moje telo je šibko 
in zaradi njega včasih ne morem užiti vsega 
dobrega, ki me obkroža.

moj bog, daj mi moč, da se spet popolnoma 
prepustim tebi in da sprejmem tvojo 
voljo, saj si mi doslej dopuščal, da sem 
se prepuščala tebi in sprejemala tvojo 
voljo. - Hvala za vse, kar si mi daroval. 
nisem naredila nič takega, s čimer bi si to 
zaslužila.«

Življenje nam razkriva, da žrtve trpljenja 
pogosto ležijo ob robu ceste; zaradi 
svojega položaja so potisnjeni na rob 
družbe. v deželah v razvoju so taki ljudje 
tam zaradi revščine; v zahodnem razvitem 
svetu pa zato, ker njihova navzočnost kvari 
življenjski slog, značilen za kulturo, v kateri 
ljudje živijo. ti izrinjeni ljudje so podobni 
gobavcem iz jezusovih časov, ki so zdaj 
dobili drugačne nazive: oboleli za aidsom, 
žrtve mamil, starostniki, ki ne morejo skrbeti 
zase, duševni bolniki, … mnogi izmed njih 
nimajo glasu in se zato ne morejo boriti za 
svoje pravice, so brez družbe in so zaprti v 
osamljenost, ki je prežeta s tesnobo, kakor 
da bi bili v deželi izgnanstva.

ali tvoja izkušnja navsezadnje ni knjiga, v 
kateri je mogoče prebrati številne zgodbe 
o bolnikih: o otrocih, o mladih, o odraslih, o 
starih ljudeh, ki so zboleli za najrazličnejšimi 
boleznimi? med osebami, žrtvami raznih 
tegob in nadlog, ki si jih spremljal(a) 
pri opravljanju svoje službe, si gotovo 
srečeval(a) tudi takšne, ki so imeli kronično 
bolezen ali tumor, takšne, ki so umirali …

•	 (Pripravljeno	po	knjigi	Angelo	Brusco,	Duhovno	
spremljanje	bolnikov,	Celjska	Mohorjeva	družba,	
2014)

(še prihaja …)

p. Marko Novak, bolniški duhovnik
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Cirila Gradišar

Majski in junijski pohod Društva upokojencev
nad uršnimi seli na prisojni legi ljubna in 
griča ljubenec (s 385 m nadmorske višine),  se 
razprostirajo vinske gorice, skozi katere poteka 
podgorjanska vinska pot. 

na majski pohodniški dan smo bili člani du 
povabljeni k naši članici Valeriji Fink, kjer imata 
z možem avgustom v prečudovitem, mirnem 
okolju zidanico z vinogradom, zelenjavnim 
vrtom in še čim. 

z avtomobili smo se odpeljali mimo stranske 
vasi, skozi birčno vas naprej proti uršnim selom. 
v naselju makuta smo zavili desno proti vinskim 
goricam ljubna in ko smo parkirali, sta nas 
tam že čakala avgust in planinec Franci, ki sta 
bila tega dne naša vodiča po mirnih, prijetnih 
gozdnih poteh ljubenca. 

pohodna pot se je končala pri valeriji, ki je bila 
zelo vesela našega obiska. kakšne dobrote je za 
nas pripravila! sploh ne znam povedati, kaj vse, le 
to vem, da je bilo zelo zelo dobro, meni pa je bilo 
še najbolj všeč temno pivo, ki ga vari avgust sam. 

ogledali smo si njun res lepo urejen vikend, na 
katerem preživita večino svojega časa, saj jima 
dela nikoli ne zmanjka. veliko svojega prostega 
časa in predvsem dela sta vložila v ta prikupni 
kraj, v katerem danes uživata. res vredno 
pohvale. 

vse kalorije, ki smo jih pokurili s pohodom, smo 
pri njiju hitro nadoknadili. 

prečkali reko krko in nato pohod nadaljevali do 
vasi krka, kjer je doma naša članica danica jožef. 

ker pa so dnevne temperature zraka pošteno 
presegle 30 stopinj, smo se odločili za krajšo 
obliko lepe, samo 8 kilometrov dolge poti. 
napotili smo se do kandijskega mosta in skozi 
ragov log do vasi graben, mimo gradu, ob 
majhnem potoku šajser skozi gozd do male 
cikave. na jasi ob potoku smo si privoščili krajši 
postanek, nato pa smo se obrnili proti vasi krka, 
mirni vasici z lepimi hišami in še lepšimi vrtovi, 
kjer domuje naša “kirurška” dana. 

pri danici je vse pridelano biološko in tudi njene 
dobrote pod kozolcem so bile pripravljene iz 
doma pridelane hrane. ob prihodu nas je na mizi 
pričakal zelo dober zavitek z lososom, špinačo 
in skuto. pojedina se je nadaljevala z gobjim 
golažem in ajdovim kruhom, h kateremu se je 
lepo podala šmarnica, za sladico pa je pripravila 
zavitek z gozdnimi sadeži.  vse recepte boste našli 
v današnji rubriki dober tek. 

imeli smo se lepo, nasmejali smo se, poklepetali, 
se po strmi poti spustili do reke krke, kjer smo se 
poslovili od gostiteljice. 

danica, tudi tebi hvala za lep zaključek junijskega 
pohoda.                                                                                 

valerija in avgust, pripravila sta nam prelep dan, 
zato velika hvala obema.

mesec je bil hitro naokoli in prispelo je vabilo na 
junijski pohod članov du splošne bolnišnice, v 
katerem je bila najprej predvidena pot  izpred 
tuš-a, kjer je naše zbirno mesto za vsak pohod 
po podnožju trške gore, do šempetra, tam bi 

 pri Valeriji in Avgustu Fink

 pri Danici Jožef
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Na izletu v Lipici in 
Botaničnem vrtu v Sežani
Bil je lep poletni dan 12.junij, 
ko smo člani DU Splošne 
bolnišnice vstopili v avtobus 
in se odpeljali na letošnji 
letni izlet društva. Člani 
sami so odločili, da naj bo 
to KOBILARNA LIPICA in 
BOTANIČNI VRT V SEŽANI. 

dobre volje  je 23 članov imelo kratek postanek 
za kavico na lomu in ob predvidenem času 
smo prispeli v kobilarno lipica. zame je bil 
to prvi obisk tega kraja, a o njem sem veliko 
slišala. največkrat samo tarnanje, kako ne 
uspevajo kot bi morali, da lipicanci niso naša 
avtohtona pasma, da bo lipica propadla. ko 
sem videla ta čudoviti del naše domovine, 
park in posestvo, ki se razprostira na veliko  
ha travnikov, sem obnemela. vprašala sem 
se, kaj je res tako težko voditi in vzdrževati 
to čudovito posestvo. ne pripovedovati, da 
se to ne da tržiti, da ni obiska in bla,bla,bla. 
mi smo uživali.

ogled kobilarne se je pričel s predstavo 
klasične šole jahanja in je trajal 45 minut. 
eleganten korak, obrat in ostali elementi, ki jih 
izvajajo najbolj nadarjeni žrebci lipice. nismo 
ostali ravnodušni.

prevzela nas je prijazna vodička za voden 
ogled Kobilarne Lipica. lipica je zibelka 
lipicanca, ena najstarejših kobilarn na 
svetu, s tradicijo, ki sega vse do leta 1580. 

pripovedovala nam je o zgodovini kobilarne, 
od njene ustanovitve do danes, o konjih 
lipicancih, ogledali smo si graščino, najstarejši 
hlev v lipici, muzej… na prostem so se pasle 
kobile s svojimi žrebeti, ki so temno rjave ali 
celo črne barve. z leti postanejo sivi in beli. 
Pravijo, da posivijo – kot mi. Čudoviti so ti 
konji. nekaj let potrebujejo, da z njimi začno 
vaje šolanja. najstarejši konj v lipici  ima ta 
čas 25 let. 

ob razlaganju vodičke o vsem, mimo česar 
smo hodili, smo se napotili še v cerkev, nato 
pa v muzej lipicanca Lipikum, ki se nahaja 
v zgodovinskem stavbnem jedru kobilarne 
in nas je popeljal na doživljajski in igriv 
način skozi večstoletni svet zgodb o lipici in 
lipicancih. Tudi na konja smo se povzpeli – kot 
bi bil pravi. zanimiv svet prostora, v katerem 
se gibljejo naši lipicanci, smo zaključili s 
kosilom v restavraciji hotela.

nato nas je pot vodila na ogled doline 
Matere Lurške Božje. dolino je uredil karel 
grunn, ki je kobilarno vodil v letih 1848-1875. 

 Nerazdružljiva Jože in Milan

 Lipicanca - kobila z mladičem

 Joži zajaha konja (v muzeju)  V najstarejšem hlevu
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ko je hudo zbolel, se je zatekel v to dolino, v 
njej preživljal cele dneve, dokler ni ozdravel. 
zato je dal v naravno steno  vklesati kapelo 
in notri postavil kip matere božje. dolina je 
postala pravo malo svetišče. mir, ki ga začutiš 
v tej dolini, te nekako napolni z energijo in to 
smo potrebovali za naše nadaljevanje  izleta. 

odpeljali smo se v sežano, kjer so nas že 
pričakovali pred Botaničnim vrtom Sežana.  
tudi tu smo imeli čudovito vodičko, ki nam je 
znala odgovoriti na vse, kar smo jo vprašali, 
vprašanj pa je bilo veliko. 

vrt ob vili mirasasso se nahaja v sežani, 
središču krasa. o zgodovini in lastnikih tega 
posestva ste poučeni ob ogledu tega vrta, 
na katerem se nahaja 170 rastlinskih vrst in 
nekaj čez 700 rastlin. vrt je nastajal iz skalovite 
kraške površine, semena in sadike so prinašali 
mornarji z različnih koncev sveta. tu so na 
rodovitni rendzini uspevale vedno zelene 
rastline mediterana, listavci z japonske in 

severne amerike, iglavci iz azije ter različnih 
delov evrope, katerih večina še vedno raste in 
cveti. skrivnost njihovega uspevanja se skriva 
v namakalnem sistemu iz petih bazenov, 
ki ga je družina scaramanga zasnovala v 
podzemlju vrta, da je ta lahko kljuboval 
stalnemu pomanjkanju vode. vrt se je s časom 
spreminjal in gradnja železnice in ceste je leta 
1948 vrt razdelila na dva dela. takrat je bilo 
uničenih več eksotičnih dreves, umetna jama, 
razgledna stolpa. vrt je leta 1958 postal last 
občine sežana.

 V dolini Lurške Matere Božje

 Nabiranje energije

 Botanični vrt

 Toliko nas je končalo ogled 
botaničnega vrta

arhitekturne (nepremične kulturne) dediščine. 
(vir zgibanka botaničnega vrta). 

vse, kar smo si ogledali na tem lepem izletu 
na našem krasu, je bilo vredno našega časa in 
tak izlet priporočam tudi vam, seveda naj bo 
voden, če želite res spoznati ta del slovenije, 
lipicance in rastlinje z vseh koncev sveta.

zaradi izjemnih naravnih in kulturnih 
elementov je bil vrt prvič zavarovan že leta 
1949 kot botanično-hortikulturni spomenik. 
leta 1992 ga je kot naravno znamenitost 
zavarovala tudi občina sežana. tako se danes 
vrt razprostira na površini enega hektarja, 
ima status naravne vrednote državnega 
pomena, naravnega spomenika ter vrtno 
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Meta Kovačič, Andreja Burger Muhič

Z otroškega oddelka

Presenečenje za mamice ob 
dnevu žena
skupaj s prostovoljkami oš drska smo 
ustvarjali presenečenje za mamice ob 
dnevu žena. iz papirja smo naredili šopek 
in drevo s srčki. ker smo naredili veliko 
izdelkov, smo jih podarili tudi medicinskim 
sestram na oddelku.

Gregorjevo
v sklopu projekta slovenski običaji smo 
pripravili gregorjevo delavnico, kjer smo 
pod mentorstvom naše pacientke lucije, ki 
se na to spozna, izdelovali ptičke iz testa. 
otroci in njihovi starši so bili navdušeni nad 
idejo, obliko in okusom… mmmm, kako 
dišeč dan je bil.

Materinski dan na 
Otroškem oddelku
z društvom prostovoljk pikapolonice in 
z bolnimi otroki smo izdelovali rože za 
mamice. vsak otrok je naredil rožico za svojo 
mamico, mlajšim otrokom pa so pomagale 
»pikapolonice,« ki so raznobarvne rožice 
razdelile po sobah in tako obdarile 
tudi tiste mamice, katerih otroci sami 
niso mogli sodelovati v delavnici.  
naredili smo jih toliko, da je prav prijetno 
dišalo po pomladi.

Velikonočna delavnica s 
Pikapolonicami
tudi otroci, ki so preživljali predpraznične 
dni v bolnišnici, so lahko pokazali svoje 
spretnosti v barvanju jajčk in gnetenju ter 
oblikovanju testa…

otroci so pokazali velik interes in presenetili 
z idejami - nastali so čudoviti izdelki.

Zaključna prireditev s 
Pikapolonicami
prostovoljke iz društva pikapolonice so 
pripravile zaključno srečanje za naše 
male bolnike. razveselile so jih s sadjem 
in sladoledom, slaščičarna malaga pa je 
poskrbela za še slajši zaključek, saj so nam 
podarili ledeno torto. imeli smo se slastno...

Obisk gimnazijcev
dijaki gimnazije novo mesto so v sklopu 
projektnega tedna obiskali in spoznali delo 
na otroškem oddelku. predstojnica tatjana 
pavlin, dr. med., jim je podrobno predstavila 
delo na oddelku ter jim predstavila poklice, 
ki so potrebni, da delo na oddelku poteka 
nemoteno: zdravnik, višja in srednja 
medicinska sestra, učiteljica in vzgojiteljica.
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Zahvale z otroškega oddelka

za podarjene igrače cdje, knjige, oblačila in sladkarije se najlepše 
zahvaljujemo: bei bajuk,  ivorju mačku, jerneji dreža, irmi klobučar, 
nadji Falič, simonu Femcu, mariji Franjo, majdi gorenc aldagistani, oš 
podzemelj, alenki zupančič, Žanu Žabčiču, simonu in eriku predaliču, 
zali in Živi kirn, lani in niki cujnik in sindi luzar. 

Posebna zahvala tokrat velja kuhinji SB Novo mesto, kjer nam z veliko 
prijaznostjo pripravijo in pošljejo material za kuharske delavnice na 
Otroškem oddelku (peka piškotov, gregorjevih ptičkov, velikonočnih 
pletenk, palačink …).

Zaključna prireditev s 
Knjižnico Mirana Jarca
s knjižnico mirana jarca smo sodelovali 
preko celega šolskega leta. spoznali smo 
zanimiv in pester izbor pravljic in zgodb za 
mlajše in starejše otroke. po vsakem branju 
smo imeli delavnico na temo zgodbe.

sodelovanje je potekalo na prijeten in 
spontan način, pa vendar s profesionalnim 
pristopom. takšen je bil tudi zaključek z 
nodijem, ki bo starejšim in mlajšim otrokom 
še dolgo ostal v spominu.

Otroci na obisku
v sklopu projekta »strah ima velike oči, 
okoli ga pa nič ni« nas vsako leto v maju 
in juniju obišče veliko otrok z novomeških 
in okoliških vrtcev. otroci spoznavajo 
delo zdravnikov, medicinskih sester. 
Spoznajo tudi bolnike na oddelku – z njimi 
poklepetajo o poškodbah in spregovorijo 
o varnosti pri vožnji s skirojem, kolesom… 
na tak način premagujejo strah pred 
bolnišnico. na koncu obiska se posladkajo in 
okrepčajo v igralnici na otroškem oddelku. 

Obisk 
presenečenja 
tokrat so rdeči noski 
poskrbeli za posebno 
presenečenje. na naše 
veliko začudenje in veselje 
so bolnim otrokom pripeljali 
na obisk župana mo novo 
mesto gregorja macedonija. 
gospodu županu so razkazali 
otroški oddelek in mu 
predstavili svoje delo…bil 
je poseben dan…
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Breda Benkič

"Briškula, travarica,  
pisma i smij" to je 
dalmatinsko življenje!

Vonj po sivki in rožmarinu, 
neobremenjeno uživanje 
ob poslušanju pesmi 
dalmatinskih klap, hranjenje 
duše z zgodovinsko 
dediščino, razgledi na obalo, 
vožnja z barba Joškom ob 
kozarčku bevande,  Imotski 
"grad mečke" 
pa vožnja z 
nadstropnim 
avtobusom, je 
izlet za “dušu, 
srce i ostale 
organe“.

da smo vse to doživeli 
in občutili je z orga-
nizacijo in čudovitim 
vodnikom borisom 
poskrbela agencija 
potnik v sodelovanju s 
sindikatom zdravstva 
i  socialne zaštite 
biokovka makarska in našim sindikatom. 

pa pojdimo po programu:

Dolina Neretve je najlepša, ko cvetijo ali zorijo 
mandarine....

Dubrovnik je z bogato zgodovino ( ogled z 
lokalnima vodnicama ), obzidjem, ozkimi 
ulicami, stradunom, vožnjo z vzpenjačo na 
srđ, obiskom otoka lokrum, mediteransko 
klimo ponudil vsakemu nekaj...

Makarska  je moderno letoviško, kulturno, 
športno središče v srcu dalmacije pod 
veličastnim biokovom ( 1762m ). namestili 
smo se v zdraviliškem hotelu biokovka, 
večerjali, sledila je dalmatinska glasba v 
kavarni do jutranjih ur. naslednji dan smo 

Dalmacija

se vkrcali na ladjico. uživali smo ob pogledu 
na makarsko riviero, slikovite vasice in 
dalmatinske otoke do baške vode. med 
vožnjo nazaj smo okusili  morske specialitete 
dalmatinske kuhinje.

Imotski je bil poznan po trgovcih, po 
kvalitetnem vinu, po mehki meji proti biH in 
po največjem številu mercedesev na število 
prebivalcev. od tu tudi ime „grad mečke“. 
mesto ima danes veliko turistično rast in 
nominira za zaščito unesco. ogledali smo 
si dva kraška fenomena rdeče in modro 
jezero, srednjeveško utrdbo topana, štadion 
ob katerem stoji rojstna hiša mate parlova, 
se sprehodili po mestu in uživali ob pogledu 
na rodovitno imotsko polje, kjer raste trta 
„kojundžuša “.

ena od mnogih pohval, ki smo jo prejeli v 
sindikalno pisarno se glasi:

Želim se ti zahvaliti za super izlet. Doživela sem 
ga kot v starih lepih časih, ko smo bili vsi ENO! 
Uživala sem in nadoknadila kar nekaj let, hkrati 
pa mi je dalo energije za naprej. Hvala! (Jola )

ni kaj dodati. vidimo se na naslednjem izletu.
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Marjanca Čegovnik

 Utrinek iz 
Bavarske

Vikend na Bavarskem
Junijski vikend smo izbrali za potep po 
Bavarskih gradovih. Prvi dan smo si ogledali 
najbolj znan in najlepši od gradov ludvika ii. 
bavarskega - Neuschwanstein. neuschwanstein 
(dobesedno novi labodji kamen) leži v bavarski 
pokrajini allgäu v občini schwangau. njegovi 
slonokoščeni beli stolpiči so od daleč videti tako 
krhki in neresnični, kot bi bili iz sladkorne pene. 
Walt disney ga je uporabil kot grad, v katerem je 
živela trnuljčica. gre za najznamenitejši grad tega 
kralja in enega najbolj obiskanih turističnih ciljev 
v nemčiji. nekateri ga imenujejo tudi pravljični 
grad. temeljni kamen za grad so postavili 5. 
septembra 1869. gradnje niso nikoli dokončali. 
sicer je nekaj sob bilo že urejenih in ludvik je 
tam preživljal ravno dneve, ko so mu pripravljali 
odvzem pravice do vladanja. do njegove smrti 
je bila dokončana okoli ena tretjina vseh soban. 
med gradnjo in urejanjem gradu je ludvik 
dobival vedno nove zamisli. ludvik ni nikoli želel 
notranjosti gradu pokazati javnosti, vendar so 
ga odprli za obiskovalce že 6 tednov po njegovi 
smrti. vsega skupaj je na gradu preživel 153 dni, 
vse do svoje domnevno nasilne smrti. v njegovi 
bližini leži grad Hohenschwangau, katerega je 
dal zgraditi njegov oče v neogotskem slogu.

po ogledu je sledila vožnja skozi zanimive 
bavarske vasice, nastanitev na turističnih 
kmetijah in večerja v vaškem gostišču.

naslednje jutro nas je pot peljala v bližnji ettal, 
kjer stoji benediktinski samostan s cerkvijo 
in do najmanjšega, a edinega dokončanega 
bavarskega gradu – Linderhofa v dolini 
graswangatal v severozahodni bavarski.

pravljični grad, je najmanjši ter hkrati edini grad 
ludvika ii. bavarskega, ki je bil v času njegovega 
življenja dokončan in ostal njegova najljubša 
rezidenca. do leta 1880 so ob dvorcu uredili 
park, v katerem se nahaja fontana z 22 m visokim 
vodometom, terasa z venerinim svetiščem, 
neptunov vodnjak, maverski kiosk, venerina 
jama, maroška hiša, glasbeni paviljon... v gradu 
je ludvik preživel veliko svojega časa, skupno 8 
let. v gradu se nahaja tudi tako imenovana mizica 
pogrni se  - gre za premično mizo, ki so jo 
služabniki s posebnim mehanizmom povlekli 
v spodnji prostor, jo obložili z jedmi in jo ročno 
zopet dvignili v kraljevo spalnico.

po ogledu je sledila vožnja v kraj prien ob 
kimskem jezeru (chiemsee), od koder smo 

se z ladjico popeljali na otok Herreninsel 
in si ogledali še zadnjega od gradov, ki 
jih je postavil. Herrenchiemsee  je slovita 
kopija baročnega dvorca versailles, saj je 
bil kralj občudovalec sončnega kralja. pred 
gradom se razprostira  baročni  vrt, ki ga je 
zasnoval carl von effner in prav tako posnema 
versailles. na vrtu so velike fontane ter tako 
imenovana zelena preproga - zelenica, ki vodi 
do kimskega jezera. medtem ko si je ludvik 
zamislil grad neuschwanstein kot viteški grad 
in dvorec  linderhof  kot kraljevo palačo, je 
želel za Herrenchiemsee, da postane pomnik 
bourbonskih kraljev. ludvik tega gradu, kot tudi 
vseh ostalih, ni želel pokazati javnosti in ga je 
želel imeti kot zasebno zatočišče, kamor bi se 
umaknil pred vsakdanjikom ter se prepuščal 
svojemu sanjskemu svetu. grad ni bil nikoli 
dokončan, saj je ludvik prej umrl. 

vzdolž celotne severne strani se razprostira 
dvorana ogledal, ki je dolga kar 98 metrov. gre 
za največji grajski prostor v celotni nemčiji in je 
daljša za 7 metrov celo od versajske dvorane, ki 
je služila za zgled. v prostoru je 23 velikih zrcal, 
ki so nameščena na steni nasproti 23 obokanih 
oken. v dvorani je tudi 33 lestencev in 43 velikih 
svečnikov. za prižiganje vseh 1848 sveč je 25 
služabnikov potrebovalo pol ure. sveče so ob 
posebnih priložnostih v dvorani prižigali vse 
do leta 1982, nakar so to zaradi zaščite poslikav 
ter v izogib požaru opustili. še danes v dvorani 
potekajo različni koncerti in državni sprejemi.

polni lepih vtisov smo se v večernih urah od 
dežele bavarske poslovili.

Vir: 
•	 Marjanca	
Čegovnik	
in	http://
sl.wikipedia.org/
wiki/.
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obiskali smo

Marjanca Čegovnik

Sindikat nege je za konec 
šolskega leta organiziral obisk 
zabaviščnega parka Gardaland, 
ki letos praznuje svoj 40. rojstni 
dan.

sprehodili smo se po magičnih poteh Fantasy 
kingdoma, kjer je svet glavnega lika peteršiljčka, se 
zapeljali po brzicah colorada in atlantide, ogledali 
nekaj 4d predstav, najbolj pogumni pa so se podali 
na adrenalinske komplekse blue tornado, magic 
mountain, sequoia adventure, raptor, orto 
bruco, Fuga da atlantide in letos novo atrakcijo 
black hole oziroma črno luknjo.

preživeli smo čudovit sončen dan.

Gardaland
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šport in rekreacija

Breda Benkič

 Fotoutrinki z letošnjih 
iger

Veliki zmagovalci  mednarodnih 
športnih iger v Umagu
Šport je dejavnik 
druženja in 
povezovanja ljudi, 
športni uspeh pa 
zadovoljstvo in 
užitek ob zmagi.

na letošnjih 15. jubilejnih 
mednarodnih športnih 
igrah v umagu je 
sodelovalo 21 zavodov in 
170 ekip, ki smo se pomerili 
v 10 športih. 

ekipa novomeške bolnišnice 
je tudi letos pobrala 
»smetano.«

ekipno smo osvojili štiri 
prva, pet drugih, dve tretji in 
dve četrti mesti, posamezno 
pa še tri zlate, eno srebrno 
in tri bronaste medalje. 
seštevek nam je ponovno 
prinesel skupno zmago in 
prehodni pokal se je vrnil 
tja, kjer mu je mesto.

šampioni, hvala vam za vaš 
prispevek k zmagi, pa tudi 
za zbiranje sponzorskih 
prispevkov.

zahvaljujemo se tudi 
direktorici bolnišnice, da nas 
podpira in nam omogoči 
udeležbo na igrah.

in še: Zakaj ljubezen ni 
odbojka? pri odbojki 
rečeš „moja,“ pa se ti vsi 
umaknejo. ljubezen je kot 
nogomet, rečeš „moja“ in se 
moraš boriti za njo.
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šport in rekreacija

Marjanca Čegovnik

URSIN dobrodelni števec
Dobrodelnost na delavskih 
športnih igrah
agencija za šport novo mesto je v okviru 
delavskih športnih iger (dši) v sodelovanju s 
podjetjem ursa slovenija d.o.o predstavila 
dvoletni projekt,  ursin dobrodelni števec. 
gre za dobrodelno akcijo, ki z vsakim 
tekmovalcem na posameznem tekmovanju 
v sklad prinese 1 evro, končni znesek pa bo 
podjetje ursa slovenija d.o.o. v sodelovanju 

s centrom za socialno delo novo mesto in 
območno enoto rdečega križa novo mesto 
namenilo v dobrodelne namene. z udeležbo 
na tekmovanju je bil tako vsak tekmovalec 
tudi dobrodelen. 

v projektu sodelujemo tudi športniki iz naše 
bolnišnice.

v pomladanskem delu so potekale delavske 
športne igre v kategorijah: smučarski tek, 
smučanje – veleslalom, badminton, namizni 

tenis, streljanje z zračno puško, šah, odbojka, 
pikado, ulični teki, košarka, kegljanje, 
balinanje, nogomet, tenis, odbojka na mivki, 
veslanje in plavanje.

sonja bučar in lidija bučar sta bolnišnico 
zastopali v kategoriji »streljanje z zračno 
puško« in ekipno zasedli 2. mesto.

boris bele je bolnišnico zastopal v 
badmintonu.

v veleslalomu, ki je potekal 28. februarja 
v kranjski gori, smo bolnišnico zastopali 
melanija grandovec, tanja tomšič, klavdija 
zupančič, marjanca čegovnik, robi stubler, 
marko kobe, uroš benkič, robi Filipčič in 
miha kranjc. v sezoni 2015 smo v veleslalomu 
ženske ekipno zasedle 5. mesto, moški pa 7. 
mesto. udeležbo na tekmovanju je podprla 
direktorica naše bolnišnice. 

v kegljanju so mara čefarin, martina Horvat, 
lidija bučar in mateja jerman skupno zasedle 
3. mesto. 

v košarki so ženske zasedle 4. mesto.

v balinanju so nas zastopale jožica davidovič, 
andreja kovačič in mateja jerman.
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šport in rekreacija

Marjanca Čegovnik

Stand up paddling – SUP
V Novem mestu je zaživel 
projekt, ki bo v prihodnjih 
letih celovito povezal in 
nadgradil aktivnosti športnih 
društev, katerih delovanje 
povezuje reka Krka. 

projekt krka Živi! je delno sofi nanciran tudi s 
strani mo novo mesto in bo poleg omenjenih 
aktivnosti nudil tudi najmanj dve atraktivni 
športno-zabavni prireditvi, namenjeni široki 
množici obiskovalcev. v projektu sodelujejo 
predstavniki novomeških društev: Ribiška 
družina, Klub za podvodne aktivnosti, 
Jadralni klub, Kajak Kanu SUP klub, 
Triatlonski klub in Zavod VRT.

dolgoročno zastavljeni projekt bo vrhunec 
prve sezone doživel v prvem vikendu 
septembra, ko bo potekal t.i. Festival 
dogajanja na krki. ob že tradicionalnih skokih 
v krko s kandijskega mosta bomo organizirali 
še tekmovanje v daljinskem plavanju, 
tekmovanje v veslanju na sup- ih, pripravili 
bogat zabavni program in še marsikaj.

v sup-anju smo se že preizkusili nekateri 
zaposleni iz naše bolnišnice. SUP e okrajšava 
angleškega poimenovanja Stand up 
paddling (tudi stand up paddle surf ) za 
šport, pri katerem stojiš in veslaš.

za supanje ne potrebujete predznanja in 
posebnih priprav, le nekaj prave opreme. 
takoj, ko boste stopili na sup desko in 
poprijeli za veslo, vam bo jasno, zakaj je 
danes to vse bolj priljubljena aktivnost - 
enostavna, sproščujoča in zabavna, hkrati pa 
prvovrstna telovadba za celo telo, ki omogoča 
spoznavanje okolice in zabavno druženje.

supanje je šport, ki je dokaj preprost in 
dosegljiv prav vsem, tako kot kolesarjenje, 
zato ni čudno,  da so se ga lotili po vsem svetu, 
kjerkoli je mogoč dostop do vodnih površin, 
tako v velikih deskarskih središčih kot na 
majhnih bajerjih, saj je veliko enostavnejši 
za učenje kot deskanje na valovih, kajtanje 
ali deskanje na vodi (windsurfi ng). 

če boste imeli desko primerne velikosti, 
oblike in širine boste presenečeni, kako hitro 
boste obdržali ravnotežje na deski,  Že v eni 
uri lahko sami samozavestno drsite po vodni 
gladini. zaradi nižjega težišča je šport celo 
bolj priljubljen pri pripadnicah nežnejšega 
spola - ne samo to, pogosto so ženske bolj 
usposobljene za sup kot moški. še najbolj 
pomembno pa je, da je ta aktivnost eno 
najbolj prijetnih načinov za druženje v naravi.

deset razlogov, da poskusite sup
1. to je super zabavna aktivnost.
2. to je šport, v katerem lahko uživajo 

prav vsi – moški, ženske, otroci, 
upokojenci, majhni in veliki, debeli ali 
suhi. tej imenitni aktivnosti, primerni 
za vso družino, bi se z velikim veseljem 
pridružili še vaši štirinožni prijatelji.

3. obstajajo številne lokacije, kjer lahko 
supate, naj bo to jezero, reka, morski 
zalivi…

4. supate lahko sami ali v prijetni družbi. 
predvsem na mirnih vodah je to tako 
enostavno, da lahko med veslanjem 
klepetate z vsemi prijatelji, ki plujejo v 
bližini.

5. to je fantastična vaja za celo telo. da 
ohranite ravnovesje na deski, mora 
biti čas aktiven zgornji del telesa in že 
samo stoja na deski bo okrepila vaše 
trebušne mišice veslanje je intenzivna 
vadba za roke in zgornji del trebuha, 
ki razvija moč, gibljivost, zmogljivost, 
stabilnost, hkrati pa je dobro tudi za vaše 
srce in ožilje, zato je idealen trening za 
vzdrževanje kondicije pri vseh športih. 
Hitreje in močneje boste veslali, bolj 
intenzivna bo vadba. pa še veliko bolj 
zabavno kot vadba v telovadnici je.

6. ta sproščujoč, a še vedno intenziven 
občutek lebdenja, ko drsite po vodi, 
morate enkrat začutiti, da ga boste 
resnično razumeli. stres preprosto 
odpade. to je zelo dobra vaja za um in 
duha, pa tudi telo.

7. razgled z deske je veliko lepši, kot če 
sedite v čolnu. poleg tega imate boljši 
pregled nad dogajanjem v vodi pod 
vami in širši okolici.

v nogometu so lazar blagojevič, uroš 
benkič, drago rajak, slaviša stanojević, 
asad muhović, blaž Horvat in miha božič 
zasedli 5. mesto.

v odbojki v dvorani so tako moški kot 
ženske zasedli 3. mesto. v odbojki na mivki, 
tekmovanje je bilo 3. junija v športnem 
parku loka, so moški zasedli 6. mesto, 
ženske pa so ubranile 3. mesto. zastopali 
so nas melanija grandovec, katja vernig, 
martina Horvat, robi stubler, štefan spudič, 
matjaž lapanje in blaž Horvat.

v pikadu so ženske ekipno zasedle 1. mesto, 
moški pa 6. mesto.

v tenisu nas je zastopal matjaž lapanje.

tudi na zaključku pomladnega dela dši 
18. junija letos smo v veslanju na reki krki 
tekmovali po svojih najboljših močeh.



58

8. supanje je resnično »zelena« dejavnost. 
vse, kar potrebujete, je deska in 
veslo – ne rabite motorja, bencina, ne 
povzročate hrupa in škode za plovne 
poti in na noben način ne posegate v 
mirno okolje zelene in modre narave.

9. Supanje ponuja veliko – lahko gre 
le za prijetno druženje, manj ali bolj 
intenzivno vadbo, ali pa za adrenalinsko 
avanturo. morda boste desko zamenjali 
za blazino, na kateri izvajate jogo in 
pilates, spet drugi pa bodo na deski še 
najraje lovili ribe.

10. to je enostaven šport, ki se ga prav 
vsak lahko nauči v petih minutah.

supanje je zabavna in izjemna aktivnost, ki 
vsestransko okrepi naše telo. da pravilno 
zaveslate z veslom v vodo, morate obrniti 
tudi kolk in ramo, kar spominja na gibanje 
pri udarcu pri golfu, tenisu ali bejzbolu. a 
pri tej vodni aktivnosti je dejavno skoraj 
celo telo, od prstov na nogi za ravnotežje do 
glave, ki spremlja dogajanje in nadzoruje naše 
premike.

glavno nalogo pri supanju ima hrbtna 
mišica, ki omogoča pokončno držo in 
stabilizira zgornji del telesa. trebušna mišica 

je aktivna pri zavesljaju, 
podpira rotacijo trupa 
pri premikanju vesel in 
sodeluje s hrbtno mišico pri 
uravnoteženju stoječega 
položaja na deski. pri 
veslanju se krepijo mišice 
na tilniku, triceps in 
biceps na rokah. ker 
moramo ves čas obdržati 
ravnotežje, se istočasno 
krepijo še mišice zadnjice, 
kvadricepsi in zadnje stegenske mišice ter 
meča. s to aktivnostjo se izboljšajo motorične 
sposobnosti posameznika, njegova moč, 
vzdržljivost, koordinacija in gibljivost. 
Fizioterapevti v zda pri težavah s hrbtom 
pogosto predpisujejo supanje kot osnovno 
terapijo.

kajak kanu sup klub novo mesto ima 
svoje prostore v športnem parku loka, 
na Župančičevem sprehajališču 1. termini 
uporabe/izposoje zaenkrat še niso točno 
določeni oz. opredeljeni, zato je za dogovor 
potrebno poklicati kontaktno osebo: Gregor 

Vovk je za dogovore dosegljiv na tel. št. 
031-633-544, načeloma pa je preko tedna od 
17. ure dalje v športnem parku loka vedno 
nekdo iz kluba. 

Hkrati lahko supa od 3 do 12 udeležencev. 
Uporaba oz. izposoja supa je za člane 
kluba 5 € (2 uri), za nečlane 15 € (vodeno). 
Več o Kajak Kanu Sup klubu Novo mesto 
pa si lahko preberete na njihovi FB strani.

Vir:
•	 www.google.si
•	 Projekt	»Promocije	zdravja	na	delovnem	mestu«

 SB NM SUP ekipa

 Supanje na Krki
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Panorama kavarna doživetij 
je svojo zgodbo začela pred 
dvema letoma v prostorih 
Doma krajanov v regrči vasi 
pri novem mestu. 

V Kavarni Panorama največji poudarek 
namenjamo našim najmlajšim. Tako smo 
uredili igralnico, ki nudi varno in kreativno 
okolje za igranje in ustvarjanje. Urejeno imamo 
tudi zunanje športno igrišče z reflektorji in 
osnovna otroška igrala. 

Lansko leto smo začeli s  projektom 
Doživljajsko igrišče regrča vas. Na 
Doživljajskem igrišču Regrča vas organiziramo 
brezplačne igralne dneve, ustvarjalne delavnice 
in doživljajske počitnice za otroke v času šolskih 
počitnic. Pri izvedbi programa sodelujemo z 
izkušenimi animatorji, ki imajo veliko izkušenj 
na področju neformalnega učenja. Sodelujemo 
tudi z različnimi nevladnimi organizacijami.

V Kavarni Panorama organiziramo 
praznovanju rojstnega dne vaših malčkov! 
Otroška igralnica, športno igrišče z otroškimi 
igrali in bližnji gozd nudita varno okolje za 
brezskrbno in zabavno praznovanje rojstnega 
dne. Poskrbeli bomo za aktiven in zanimiv 
program in ga popolnoma prilagodili željam 
slavljenca. Praznovanje rojstnega dne izvajamo 
vsak dan v tednu. Animacija je prilagojena 
starostnim skupinam od  4 do 12 let.

Tudi letos bomo organizirali Poletne 
doživljajske počitnice za otroke med 6. letom 
in 12. letom. Doživljajske počitnice potekajo 
v obliki 5 dnevnega tabora. Vsak dan v tednu 
izvajamo čisto poseben tematski dan, ki nudi 
otrokom veliko zabave. Naši animatorji vedno 
prisluhnejo otrokom in prilagodijo aktivnosti 
njihovim željam in potrebam. 

Naše druženje se bo pričelo vsak dan ob 7. uri 
in bo trajalo do 16. ure. (otroka lahko pripeljete 
tudi kasneje). Za energijo bo poskrbljeno s 
tremi obroki dnevno. Vsak dan čaka otroke  
veliko sproščanja ob igranju različnih zabavnih 
iger, ustvarjanju in športnih aktivnostih. 
Program športnih aktivnosti je pripravil Matjaž 
Vrhovnik, nekdanji profesionalni športnik. 
Veliko časa bomo preživeli v naravi. Obiskali 
nas bodo policisti in gasilci. Vse bomo pridno 
fotografirali in si na koncu za spomin uredili 

Panorama
album s fotografijami. Po predhodni prijavi 
omogočamo tudi udeležbo po posameznih 
dnevih. Število mest je omejeno! 

Za vse otroke uslužbencev 
Splošne bolnišnice 
novo mesto, ki se bodo 
udeležili našega Poletnega 
doživljajskega tabora, nudimo 
dodatni 10% popust. 

V času od 20. 7. 2015 do 15. 8. 2015 bo v Kavarni 
Panorama organizirana tudi individualna 
animacija za otroke med 4. in 10. letom starosti. 
Animacija je možna od 7. do 16. ure. Obvezna 
je predhodna prijava.

Dodatne informacije dobite na lokaciji Kavarne 
Panorama, Regrča vas 101, Novo mesto, na tel. 
številki 041 791 965 in na www.facebook.com/
panoramanovomesto.   



KRIŽANKA
nagrajenci križanke 66. številke vizite:

1. nagrada: Sonja Somrak, Mirna peč
2. nagrada: Marica Subotić, Novo mesto
3. nagrada: Ana Kotnik, Novo mesto

pravilna rešitev gesla 65. številke se glasi: urgenca
nagrade bomo nagrajencem poslali po pošti.


