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uvodniki - vmesniki
Ta sijajni praznični
čas

Uspešno v leto 2010
Znani
filo‑
zof Konfucij
je
zapisal:
«Življenje vo‑
di človeka po
poti z mnogi‑
mi ovinki. En‑
krat naletimo na ovire, drugič spet je pot
ravna… Toda kadar so ljudje kot eno, lahko
razbijejo celo trdno železo ali bron«.

Naslovnica: Simona Baznik

Tudi v naši bolnišnici je bilo v preteklem letu
veliko dni, ko smo se veselili in dni, ko ni bilo
vse tako, kot smo pričakovali. Pa vendar, s
skupnimi močmi uspešno zaključujemo še
eno poslovno leto.
V bolnišnici smo upravičeno ponosni na
vse, kar smo dosegli za uresničevanje pravic
uporabnikov naših storitev. V celoti realizira‑
mo plan zdravstvenih storitev, izboljšujemo
naše procese dela in kakovost storitev v
korist boljše zdravstvene oskrbe naših
uporabnikov, skrajšujemo čakalne dobe in
izboljšujemo dostopnost do zdravstvenih
storitev na sekundarni ravni. Nenazadnje
to dokazujemo s potrditvijo certifikata ISO
standarda 9001: 2000 in skozi uspešne pre‑
soje akreditacijskih postopkov naših labo‑
ratorijev in drugih dejavnosti. Te dosežke
moramo vzdrževati in nadgrajevati tudi v
prihodnje. Poskrbeti moramo tudi za to,
da se bo raven spoštovanja pacientovih
pravic pri nas še dvignila, da bomo v ce‑
loti zagotavljali dosežene pravice in da se
bomo razvijali kot organizacija, z visoko
strokovno usposobljenim kadrom in pozi‑
tivnimi vrednotami. Vodi naj nas misel, da
si želimo družbo, v kateri bi imel vsak pos‑
ameznik enake možnosti pri iskanju svoje
sreče, zdravja in spoštovanja.
V tem letu je bolnišnica s pomočjo Minis‑
trstva za zdravje dokončno sanirala tudi
izgube iz negativnega poslovanja pretek‑
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lih let, kar bolnišnici daje solidno osnovo
za poslovanje v prihodnjem letu. Reforma
v zdravstvu, ki se nakazuje s sprejemom
novega Zakona o zdravstveni dejavnosti v
letu 2010, bo zagotovo posegla tudi v or‑
ganizacijo dela, vsebino programov in na
področje vodenja zavoda. Gospodarska
recesija tudi na področju zdravstva še ni
pokazala vse svoje razsežnosti, zato bomo
morali v naslednjem letu ponovno krepko
pretehtati vse stroške in izvajati dodatne
ukrepe za racionalizacijo. Veliko napora
bomo morali vložili v pridobitev deficitarnih
kadrov. Kot odgovorni nosilci dejavnosti
bomo morali dokazati, da nam ni vseeno,
kakšno zdravstveno varstvo bomo imeli na
Dolenjskem.
Četudi so problemi, ki jih bo treba reševati,
veliki, smo pripravljeni na nove izzive.
Sanje, vizije in zamisli igrajo pomembno
vlogo v našem življenju. Svojo pozornost
moramo usmerjati naprej in ne v tisto, kar
je ostalo za nami. Veliko dragocenega časa
bomo izgubili, če se bomo ukvarjali s pretekli‑
mi slabimi izkušnjami in napakami. Izkušnje
naj nam bodo v poduk, nato pa optimistično
nadaljujmo pot k našim novim ciljem.
Drage sodelavke in sodelavci, iskreno se
Vam zahvaljujem za opravljeno delo v pre‑
teklem letu, za Vašo pozornost, za tehtne
misli in dobronamerno kritiko, kar je pripo‑
moglo k uspešnemu zaključku poslovnega
leta. Poskrbimo, da bomo zadovoljni s sabo,
vzemimo si čas zase, za svoje najdražje, za
svoje prijatelje.
Naj vas leto 2010 obdari z veliko zdravja,
osebne sreče in poslovnih uspehov.

Mira Retelj, direktorica

Pred nami so sijajni dnevi!
Takšne – svetle in lesketajoče se
– so lučke in svečke,
ki nam mežikajo na vsakem
koraku.
Topli in iskreni so nasmehi
naših bližnjih,
ki nam voščijo za praznike.
Blišča decembrskih praznikov
preprosto ni mogoče prezreti.
Vsakič nas prevzame,
zvrtinči življenje za kratek čas
in nas še vedno malce omamljene
vrže čez prag starega v novo leto.
Vzemite si najboljše,
kar vam december ponuja
in uživajte v drobtinicah,
ki ogrejejo srce.
V prihodnjem letu pa dajte
vsakemu dnevu možnost,
da postane najboljši.
Optimist vidi sonce tudi
čez oblake.
Janda Špiler,
odgovorna urednica

UREDNIŠKI ODBOR VIZITE:
Glavna urednica: Zdenka SENIČAR, odgovorna
urednica Janda ŠPILER, člani uredniškega odbo
ra: Alenka ANDOLŠEK, Karmen JANEŽIČ, Anka
KLEMENČIČ, Matej KOCJANČIČ, Anica KOLAR,
Zlata REBOLJ, Mira RETELJ, Ana RIBIČ ter zunanja
sodelavka Tadeja KONEČNIK. E-naslov: vizita@sb-nm.
si. Oblikovanje: ARTELJE, grafična priprava in filmi:
ŠPES, grafični studio, Novo mesto, tisk: TISKARSTVO
ŠEPIC, naklada 1400 izvodov.

iz vsebine
stran

7

7. Posvet »ETIKA V BELEM«
stran

12

Nepooblaščen dostop v
elektronske poštne predale
zaposlenih v SB Novo mesto
stran

16

Novomeška dializa letos
praznuje
stran

27

Nekaj misli ob 30. letnici
delovanja dialize
stran

36

Problemi in izzivi v razvoju
informatike v zdravstveni
negi – kje smo?
stran

49

Varnost zaposlenih v
operacijski sobi
stran

70

Ledvični bolniki na srečanju
z zastopnikom pacientovih
pravic
stran

72

Je bila mama Miklavž?

uvodniki
Spoštovane sodelavke in sodelavci,
zopet je minilo leto. Resnica, ki se ji čudimo leto
za letom, nas navdaja s strahom minljivosti.
Kljub temu pa se veselimo novega leta, ki nas
s prihodom osrečuje v pričakovanju dobrega in
v pozabi slabega.
Letošnje leto je minilo v znamenju
gospodarske krize, ki je zajela velik
del svetovnega gospodarstva. Še bolj
učeno, ves čas govorimo o recesiji, ki
nas je doletela. Resnična težava recesije
pa je kriza odnosov. Kakorkoli že, če si
želimo priznati ali ne, je to resnica. Mor‑
da postajam nekoliko dolgočasna, ker
se neprenehoma ukvarjam z odnosi,
ki so milo rečeni, pogosto neprimerni.
Vedno so bile razlike v razmišljanju in
vedenju posameznih generacij, tudi
vrednote se spremenijo in prilagodijo
času, pa vendar bi morali vsi upoštevati
in se ravnati po vrednotah, ki nas delajo
dobre in zaupanja vredne ljudi.

posnemati,
bodimo
prijazni do
sodelavcev,
vljudni do
b o l n i k ov,
spoštljivi
med seboj,
pogosto se smejmo, ko se srečamo, si
namenimo pozdrav ali prijazen nasmeh,
ob težavah se pogovorimo, upoštevajmo
mnenje drugega, bodimo strpni do
različnih pogledov in zagotovo bomo v
novem letu ustvarili prijazno okolje, ki bo na
nas vplivalo spodbudno in bomo začudeni
opazili, da nam je pravzaprav lepo.

Nabralo se mi je že mnogo službenih
let, delovala sem v različnih delovnih
okoljih, tako da zelo dobro čutim, »kako
hiša diha«. Preživela sem več različnih
režimov in varčevalnih ukrepov, ki jih
vlade preizkušajo na nas. Vedno pa so
bili odnosi tisti, ki so nam pomagali
preživeti vse tegobe. Sodelavci smo
bili med seboj prijazni, dobrovoljni,
tudi če s plačilom nismo bili vedno za‑
dovoljni, smo bili zadovoljni z okoljem,
v katerem smo delali. Delali smo zelo
veliko, imeli smo se radi, veselili smo
se zelo drobnih stvari. Nasmeh in pri‑
jazna beseda sodelavca je odtehtala
in poplačala prečuto noč, stres ob
napornem delu, ki je zahtevalo hitre
odločitve in ukrepanja.

Ugotovili bomo, da materialne dobrine
niso tiste, ki bi nas dolgoročno osrečevale.
Duhovne dobrine so tiste, ki nas osrečujejo
na dolgi rok in v katerih okrilje se lahko
zatečemo v najtežjih trenutkih svojega
življenja. Recesija naj nam bo izziv za nov
začetek, za spremembo v življenju, ponov‑
no spoznajmo lepoto narave, srečo drob‑
nih radosti in prijaznih ljudi.

Kam so izginili vsi nasmehi in prijazne
besede, kje so dobrovoljni ljudje, ki ne
»jamrajo« ob vsaki uri dneva in noči, kje
so mladi ljudje, ki prijazno pozdravijo
kogar koli, ki ga srečajo na svoji poti
po bolnišnici in so vedno pripravljeni
delati!
Res je, da ni vse
tako črno in sla‑
bo. Še vedno je
nekaj starejših in
tudi mladih, ki so
nam vsem lahko za
vzor. Poskusimo jih

Naj zaključim z mislijo filozofa Nietzsceheja,
ki sem jo že nekajkrat uporabila: »Kar nas
ne uniči, nas okrepi«.
Vsem sodelavkam in sodelavcem se želim
zahvaliti za dobro delo v preteklem letu.
Posebej se zahvaljujem zaposlenim v
zdravstveni negi, ki so poleg svojega
rednega dela organizirali ali soustvarjali
izobraževanja v bolnišnici, pisali članke
in aktivno sodelovali s prispevki na strok‑
ovnih srečanjih, seminarjih in kongresih
v domovini in tujini. S svojim delom so v
veliki meri prispevali k prepoznavnosti
zdravstvene nege v bolnišnici, bolnišnico
pa so doma in v tujini predstavili kot bol‑
niku prijazno in varno ustanovo.
Vsem sodelavkam in sodelavcem želim v
novem letu vse lepo, veliko osebne sreče,
delovnih uspehov, zadovoljstva, nasmehov
in prijaznosti.

Zlata Rebolj,
pomočnica direktorice za ZN
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aktualno
Dr. Janez Mayer

KAKO IZ KRIZE IZOBILJA?
Zahodna civilizacija je zašla v krizo materialnega izobilja, kar je
na videz absurdno, saj jo doživljamo kot približevanje večine
revščini. Liberalni kapitalistični sistem je postavil na vrednotni
piedestal materialne dobrine ter sprožil odprto tekmo v bogatenju brez pravil. V taki tekmi se najbolj izkažejo zmagovalci z
lastnostmi kot so: sila, politična moč, agresivnost, brezobzirnost,
izkoriščanje drugih, monopol, nestrpnost, lakomnost idr. Posledica je skrajna alokacija kapitala, ki je vse bolj obratnosorazmeren
s številom lastnikov. Politiki so danes le še marionete, ki izpol‑
njujejo voljo megakapitala. Na drugi strani se zaradi siromašenja
večine prepočasi praznijo zaloge in kljub vse bolj vprašljivim
marketinškim posegom (celo ustrahovanju potrošnikov) materialno izobilje ostaja na zalogi in povzroča – krizo.
Napredujoča alokacija kapitala v rokah zaseb‑
nih lastnikov siromaši tudi državne blagajne,
od katerih je neposredno odvisna splošna
blaginja državljanov. Upadanje šolskega, so‑
cialnega, zdravstvenega in kulturnega stan‑
darda priklepa vse večje množice na raven
golega preživetja in v njih duši ustvarjalnost,
ki jo imajo kot transcendentna bitja. Zato se
začne vse vrteti v začaranem krogu, namesto
v razvojni špirali.
Tako stanje je še posebej razdiralno v tako
imenovanih eksperimentalnih demokraci‑
jah kot je naša. Neučinkovit pravosodni
sistem omogoča tajkunizacijo politike,
ki podpira proces divjega lastninjenja.
Pogoltnost vodilnih ljudi je le filogenetsko
nadaljevanje nabiralništva iz praskupnosti,
ki nima meje, če ni vpeto v stroga pravila in
sankcije, kajti na intelektualno in socialno
zrelost akterjev se ni mogoče zanesti, ker
so v igri nagonski mehanizmi. Edino vezivo,
ki v tem smislu lahko vzdržuje in pleme‑
niti sožitje ljudi, je moralno ravnanje. Če je
alokacija lastnine legalna, še ne pomeni, da
je tudi moralna in v tem je jedro zla.
V organizacijah, kjer imajo zaposleni
občutek, da so za svoje delo plačani v ok‑
viru možnosti in sorazmerno z zahtevnosjo
vloženega dela ter odgovornostjo, kjer jih
cenijo ter spoštujejo kot osebnosti, je kriza
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v resnici lahko priložnost za prenovo in
razvoj. V okoljih, ki so predmet plenilcev,
je kriza alibi za siromašenje in odpuščanje
zaposlenih. Nerazumljivo visoke plače ma‑
nagerjev zaposlenim uničujejo dostojan‑
stvo in samozavest.
V javnem sektorju je največji problem nje‑
govo bohotenje. Ključni vzrok je poman‑
jkanje organizacijsko managerskega zna‑
nja, ki kakovost dela nadomešča s količino
birokratov. Glavni vir nezadovoljstva pa je
plačni sistem, ki je na skupni imenovalec
postavil zdravnike, vojake, učitelje in sod‑
nike. Plačna nesorazmerja so nerazum‑
ljiva in pogosto žaljiva. Sindikati zaposlene
pogosto ločujejo namesto združujejo, na
primer zdravnike in ostalo medicinsko os‑
ebje. Ljudje so lahko zadovoljni in učinkoviti
le, če imajo občutek, da si vsi delijo skupno
usodo organizacije…
V tej smeri je mogoče naštevati brez konca
in nazadnje pristati v slepi ulici, kar ni naš
namen. Kako torej preseči krizno vzdušje, ki
duši pobudo in ustvarjalnost, saj ima večina
željo, da bi imela delo, človeka vredno
življenje in obetavno perspektivo? Kako
zaobiti pojave, ki jih doživljamo pri delu
in slabo vplivajo na medsebojne odnose:
nerazumno velike razlike v plačah, omeje‑
vanje zaposlovanja, varčevalne ukrepe,

Dr. Janez Mayer
stres, mobing idr.?
Dejstvo je, da na individualni ravni lahko
spreminjamo le sebe in ravnanje ljudi, na
katere imamo formalen ali neformalen
vpliv. Znotraj tega dosega vedno obstaja
verjetnost, da bo ozračje znosno in ljudje
relativno zadovoljni.
Na prvem mestu je poklicanost k delu, ki
ga opravljamo. Če delamo z veseljem in
ljubeznijo, so nam kritična obdobja izziv za
spremembe, če pa hodimo v službo pred‑
vsem zaradi materialne eksistence, je naš
motiv za spremembe šibek.
Na drugem mestu je prijazen in spoštljiv
odnos do sodelavcev. Ljudje so pogosto
v rokah netalentiranih in slabo usposo‑
bljenih vodij. Le - ti pogosto tarnajo, da
zaradi preobremenjenosti nimajo časa za
ukvarjanje s sodelavci. Posledica tega je, da
ga vedno več porabijo za operativno delo,
da postanejo pooblastila in odgovornost
zanje nepregledna, da s tem nastane ve‑
lika potreba po nadzoru, ki močno poveča
transakcijske stroške. Učinkovito vodenje
v sodobnih organizacijah spreminja odnos
nadrejenost - podrejenost v partnerstvo.
Vodje sodelavcem poverjajo probleme
in ne navodil, medtem ko se najboljšim
nemudoma dajejo strokovne in poslovne
priložnosti. Za nagrajevanje dela upora‑

aktualno
bljajo metode, ki lahko odrazijo dejanski
vložek posameznika.
Dobri managerji znajo graditi kulturo dobre
skupnosti, ki izrazito spodbuja vzajemnost
pri delu. Njeni ključni dejavniki so: dobri
odnosi, zaupanje, medsebojna pomoč in
psihološka varnost, ki članom zagotav‑
lja tveganje, izpostavljanje, kritičnost in
iniciativnost brez negativnih posledic. V
takem okolju so ljudje sproščeni in priprav‑
ljeni narediti več, kot se od njih formalno
pričakuje. Posameznik tako ni potisnjen
zgolj v Prokrustovo posteljo svojega de‑
lovnega mesta, marveč je povabljen tudi k
soodločanju o usodi celotne organizacije,
s prispevkom, ki ga zmore glede na svoje
kompetence.
Ljudje postanejo ustvarjalni, če znajo ma‑
nagerji hkrati aktivirati vse štiri človeške
ravni: telesno, socialno, duševno in duhov‑
no. Integriranost vseh ravni daje človeku
občutek, da je njegovo življenje smiselno in
izpolnjeno v zasebni in poklicni sferi, ki sta
komplementarni. Bogato zasebno življenje
plemeniti poklicno, uspeh pri delu blagodej‑
no vpliva na partnerstvo in roditeljstvo.
Integracija pomeni hkrati skrb za svoje telo,
čas za družabnost, nenehen študij in kultur‑
no udejstvovanje. Če je naš čas namenjen
predvsem pridobivanju materialnih dobrin,
je najbolj absurdno to, da jih običajno tudi
nimamo časa užiti.
Hkratna uporaba vseh »registrov« je odvis‑
na predvsem od naše zrelosti. Spoznanje o
nujnosti lastne nadomestljivosti, ki je orga‑
nizacijski aksiom, trezna presoja o tem, ali
je v nas tudi kaj talenta za vodilne vloge, ali
le močna želja po tem, odločitev, komu ali
čemu in v kakšnem deležu bomo namenili
svoja najboljša leta, so stvar našega pogle‑
da na svet in tega, kako daleč nameravamo
priti na poti od biološkega k duhovnemu.
Na ravni sistemov potrebujemo spre‑
membe, ki bodo našteto podpirale in
omogočale. Zato moramo nenehno od‑
krivati najbolj sposobne in moralne ljudi
ter jim dajati priložnost in zaupanje. Kaj
če bi na primer sprejeli zakon, da lahko od
novega leta naprej vsakdo lahko dela le 5
ur na dan, 5 dni v tednu? Trdim, da se svet
ne bi ustavil, le v drugo, bolj pravo smer bi
se začel vrteti.

Matej Kocjančič

NOTRANJI OUTSIDER,
ZUNANJI INSIDER
Osnove fizikalnih teorij, ki so jasne vsakemu, še tako zaplan‑
kanemu plebejcu, govorijo, da je nekdo ali nekaj, ko se nahaja v
določenem prostoru, znotraj, in je posledično, kadar se nahaja izven tega istega prostora, zunaj. Klub temu, da se zgornja trditev
zdi neomajno resnična, vas bom v spodnjih vrsticah poizkušal
prepričati, da obstajam izjema, ki pravila ne potrjujem.
Prvo dekado svoje poklicne kariere sem
preživel na klasičnem bolnišničnem
oddelku, kjer sem spoznal bedo in bedo
našega zdravstvenega sistema ter dobre
in slabe individuume, ki so vanj vpreženi.
Za azerbajdžansko plačo sem se, s spre‑
menljivim uspehom, trudil ljudem nuditi
evropsko oskrbo, za mizeren dodatek v
mezdi sem zanemarjal svoje najbližje, da
sem lahko popoldneve, noči in vikende
krotil priložnostne delirante, zbezljane
inkontinentne geriatrike in prikimaval
prepotentnim kolerikom s fakultetno
izobrazbo. Menil sem, da se prav meni in
mojim sodelavcem godi največja krivica v
špitalu in večkrat sem s ciničnim posme‑
hom pospremil tarnanja ostalih delavcev
v ustanovi, ki so se odločili prav meni
zaupati svoje tuge in žalosti, povezane z
delom na njihovem delovišču. Ko je prišel
čas, sem stopil do svoje poveljnice in pove‑
dal, da želim drugam. Poslala me je do
svoje poveljnice, ona do poveljnice vseh
poveljnic, ki je imela za mene samo eno
ponudbo – sprejem pacienta v opera‑
cijski blok. Privolil sem.
Danes sedim v majhnem zasteklje‑
nem prostoru na vstopu v enega
najsodobnejših operacijskih blokov v
naši domovinici in opravljam delo, ki
je multidisciplinarno in večopravilno.
Med drugim je moje delo, da kličem,
sprašujem, berem misli, prosim, grozim,
obljubljam, zagovarjam, iščem, kontakti‑
ram, prelagam, slačim, oblačim, vnašam
podatke, izvažam statistiko in kot eden
redkih v tej državi pregledujem, če so
moji nadrejeni svoje delo opravili tako,

kot so zanj plačani. Za delavce OP blo‑
ka sem torej notranji outsider, ki sicer
službuje v okviru njihovega delokroga,
pa vendar tam nekje daleč zunaj. Za tiste,
ki prihajajo, pa sem zunanji insider, ker
sem edini stik s tistimi, ki jim je dnevna
svetloba začasno omejena. Kot človek
na nikogaršnjem ozemlju imam torej
priložnost srečevati mnoge veleumne in
umobolne osebke in ker silno rad opazu‑
jem svet okrog sebe, sem prišel do neka‑
terih neizpodbitnih dokazov.
Delo v OP bloku je zelo specifično in,
po mojem skromnem suhokrajinskem
mnenju, eno izmed zahtevnejših de‑
javnosti, s katerimi se ukvarjamo. De‑
bela koža, vztrajnost in močna volja so
temeljne lastnosti, ki jih mora pokazati
individuum, ki želi preživeti v tem okolju,
ki je vse prej kot blagodejno za fizično
in psihično zdravje službujočih. Težavne
razmere za delo so sicer v določni meri
pogojene z naravo dela, ki je skrajno
resno, odgovorno in poteka v težkih
fizičnih razmerah ter velikokrat prinaša
stresne situacije, na katere ni moč vpli‑
vati. V večji meri pa si težave povzročamo
sami z nerazumljivimi vedenjskimi vzorci,
ki sprožajo napetosti in konfliktne situ‑
acije. Slabo počutje na delovnem mestu
je torej posledica, in bilo bi neodgovorno,
ako bi na tem mestu ne poizkušal najti
vzrokov za nastalo situacijo.
OP blok je s stališča strukture delavcev
silno zanimivo delovišče, ki združuje ve‑
liko profilov zdravstvenih delavcev, ki se
razlikujejo po doseženi izobrazbi, delu, ki
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jim je dodeljeno, in pa seveda po plačilu, katerega vsi vplete‑
ni prejmejo za opravljene storitve. Tako se rado pripeti, da v
nekem trenutku sodelujeta dva subjekta, od katerih eden komaj
prejme zajamčeno plačo, drugi pa je v vrhu najbolje plačanih
javnih uslužbencev v državi in v enem mesecu zasluži več kot
njegov bližnji sodelavec v celem letu. Jasno je nižje rangirani
uslužbenec, ki s poštenim delom ne zmore dostojno skrbeti
zase in za svojo družino, jezen na cel svet, zanimivo pa je, da je
nemalo primerov, ko se višje rangirani počuti ne samo, kot da
drži »boga za jajca«, ampak kot da je on sam ta bog, čigar jajca
bi radi dosegli vsi od spodaj, zato je aroganten, vsemogočen in
nesramen do vseh, ki mu prekrižajo pot. Drugi primer je frus‑

In, kar po mojem mnenju najbolj zaznamuje delo v OP de‑
javnosti, je spolna hierarhija v korelaciji s poklicno hierarhijo.
Partnerski odnos, v katerega sta postavljena operater in njegova
desna roka, je ob nekompatibilnosti karakterjev nemalokrat
povod za konfliktno situacijo, ob kompatibilnosti pa zna pogos‑
to pripeljati do odnosa, ki je vse prej kot profesionalen. Oba
primera pa nivo komunikacije spuščata iz profesionalnega na
osebni nivo, in ko se to zgodi, se porušijo vse norme, ki naj bi
veljale v zdravem delovnem okolju. Da ne bo pomote: zmer‑
janje, nesramnosti, žalitve in šikaniranje so odraz slabe mor‑
alne kondicije tistega, ki jih je izrekel. Vsakodnevno toleriranje
takega obnašanja in celo zagovarjanje v stilu »tak pač je, se

Insider

Outsider
tracija med službujočimi, ki imajo isto izobrazbo in različno
delo. Drug za drugega so prepričani, da delajo premalo in da je
njihovo delo ničvredno, zato za hrbtom drug o drugem govorijo
grdo in se javno blatijo. Ena izmed zanimivih situacij, ki sicer
ni specifična samo za OP dejavnost, je gotovo prihod mlajše
sodelavke v ženski kolektiv. Če se kolegica ne izpostavlja, je tiha
in ponižna, še nekako gre, ako pa se pripeti, da je punca samoza‑
vestna, dobrega izgleda in primerno predihana, zna prebedeti
marsikatero noč v tuhtanju, kaj je storila narobe, da je nekatere
sodelavke ne sprejmejo za svojo enakovredno partnerico.
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ga moraš navadit’, pa gre« ali »saj sem ga sama izzvala«, pa
povzroča eskalacijo omenjenega vzorca vedenja in prenaša del
krivde za nastalo situacijo tudi na žrtev, ki je vzroke za univer‑
zitetni imbecilizem iskala v sebi in zato ni ustrezno ukrepala,
s tem pa je dovolila, da je omenjeni vedenjski vzorec prešel v
navado in splošno rabo. Nasploh pogrešam med operacijskimi
medicinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki več samoza‑
vesti in zavedanja svoje nenadomestljivosti in strokovnosti, ki
bi morala izbruhniti ob pravem času in ohladiti kakšno prevročo
glavo. Gre torej za izboljšavo lastne samopodobe, ki pa mora

aktualno
seveda temeljiti na zdravem odnosu do
svojega dela. Osebno menim, da bi lahko
začeli pri izrazoslovju, saj na primer ter‑
min »neumita inštumentarka« ne daje
vtisa strokovne osebe, pa tudi tista, ki bo
nekoga »postregla«, spominja na vse kaj
drugega kot pa na eno izmed bolj odgo‑
vornih mest v zdravstvenem sistemu.

Zdenka Kralj

Področje, na katerem imamo največ
rezerve, pa je gotovo pacient. Radi po‑
zabljamo, da smo na svojem mestu zaradi
njega. Vse prevečkrat zanemarjamo
človeka kot osebnost in ga obravnavamo
kot diagnozo ter ga v njegovi odsotnosti,
v nekaterih primerih pa celo v njegovi
prisotnosti, namesto z imenom naslav‑
ljamo z njegovo boleznijo. To je, kar se
mene tiče, strokovna napaka in moralna
sramota predvsem za tistega, ki je v pričo
pacienta pri polni zavesti sposoben izusti‑
ti stavek v stilu: »A vi ste tisti kolk?«. Drugi
problem je gotovo varovanje pacientove
zasebnosti in intimnosti. Situacije, ki jih
doživljam na svojem delovnem mestu in
za katere slišim, da se dogajajo v drugih
ustanovah v naši državi, so sramota za
zdravstveni sistem, predvsem pa za tiste,
ki v njem službujemo. Verjamem, da ima‑
mo prav vsi v svojem delokrogu prostor
za izboljšave na tem področju. Drvenje,
nervoza in hude napake v organizacijskih
protokolih postavljajo paciente, ki so pod
stresom že zaradi specifičnosti svoje situ‑
acije, v težko stisko, ki si je službujoči
nikakor nismo sposobni predstavljati,
vse dokler se v podobni situaciji ne znaj‑
de kdo od naših bližnjih ali celo mi sami.
Pogled z druge strani pa vsaj za trenutek
odstrani plašnice z naših oči. Žal po na‑
vadi samo za kratek čas.

7. posvet »Etika v belem«, ki je potekal na Bledu dne 23. in
24. 10. 2009, so organizirali Ministrstvo za zdravje, Slovensko
zdravniško društvo in Inštitut za sodno medicino. Namen posveta je bil osvetliti napako v zdravstvu z vseh vidikov.

Profesionalnost je tista vrlina, ki nam je pri‑
manjkuje. Žal se nekateri nanjo spomnijo
samo takrat, ko so odnosi že tako na psu,
da je gledanje v tla in strogo opravljanje
svojega dela zadnji poizkus, da se prepreči
fizično obračunavanje. Osebno profesional‑
nost dojemam kot stanje duha, v katerem se
vsak, ki sodeluje v timu, natanko zaveda, kaj
je njegovo delo, rad pomaga sodelavcem,
ne nosi svojih mentalnih frustracij na svoje
delovišče in je do vseh sodelavcev prijazen
in vedno pripravljen na sproščen pogovor s
sodelavci in predvsem s pacienti. In ker sem
nepoboljšljiv optimist, vidim na področju
našega dela še izjemno veliko stvari, ki jih
bomo z dobro voljo in širokim nasmehom
v prihodnje popravili.

7. POSVET
»ETIKA V BELEM«

Prim. Janez Remškar, dr.med., je poudaril,
da se v preteklosti o napakah v medicini
skorajda ni govorilo. Z vzpostavljanjem
partnerskega odnosa med pacientom in
zdravstvenim osebjem pa se v ospredje
postavlja zavedanje, da morajo vsi za‑
posleni v zdravstvu opravljati svoje delo
skladno s sprejeto zdravstveno doktrino,
s kodeksom medicinske deontologije in
z drugimi etičnimi kodeksi. Menil je, da
se vsi v zdravstvu napak bojijo in zaen‑
krat o njih tudi neradi govorijo. Vzroki
so različni, vsekakor pa je eden od njih
miselnost, da napake dela slab delavec,
realnost pa je prav nasprotna. Napaka se
lahko pripeti vsakemu, poleg tega pa je
zanjo večinoma vzrok v sistemu in ne v
posamezniku. Pojem zdravniške napake
je v teoriji opredeljen kot kršitev priz‑
nanih pravil zdravljenja, zato je zdravnik
v primeru, če posega ni opravil z dolžno
skrbnostjo, odgovoren odškodninsko.
Kot problem se pojavlja strah pred
odgovornostjo ob ugotovljeni napaki
ter naravnanost h kaznovanju pos‑
ameznika, težava je priznati napako in
to ustrezno sporočiti pacientu. Dejstvo
je, da zdravstvena dejavnost nosi v sebi
visoko tveganje zaradi neželenih do‑
godkov, ki ne nastanejo zaradi bolezni,
ampak kot posledica procesa zdravljenja,

kar lahko pripelje do smrti, hudih okvar,
zapletov, … V vsakdanji praksi še ni spo‑
sobnosti takoj in jasno ločiti in po potrebi
priznati, kaj se je zgodilo neposredno
zaradi ravnanja zdravstvenega delavca
(napačno zdravilo, opustitev ukrepanja,
izvedba pri napačnem pacientu, pre‑
pozno ali prezgodnje ukrepanje), kaj pa
je resnični zaplet pri zdravljenju (komp‑
likacija pri kemoterapiji, določeni infekti
ran, ….).
Prof. dr. Andrej Robida, dr.med., je me‑
nil, da je pristop k obravnavi napak, ki
nastanejo pri zdravstveni obravnavi pa‑
cienta, napačen. Osredotoči se na pos‑
ameznika, ki je napravil aktivno napako
in na simptome napak, osnovne sistem‑
ske vzroke in prispevajoče dejavnike
pa se popolnoma zanemari in tako ne
naredi ničesar za preprečevanje podob‑
nih napak v prihodnosti. Zaradi kulture
obtoževanja in strahu se napake skriva
in izvaja defenzivna medicina. Poja‑
vljajo se različna poimenovanja »napak
v zdravstvu«, in sicer zdravniška napaka,
strokovna napaka, varnostni incident,
komplikacija, opozorilni nevarni do‑
godek, skorajšnja napaka, spodrsljaj,
lapsus, zmota, kršitev, … Opozoril je na
sindrom ranljivega sistema, katerega
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bistvo so tri patološke prvine: obtoževanje,
zanikanje in lažna odličnost. Vsaka od teh
sistemskih patoloških prvin je globoko za‑
koreninjena v človeški psihi in je zato bolj
ali manj prisotna v vseh organizacijskih
kulturah. Potrebno je vzpostaviti pravično
kulturo, kjer ljudje sporočajo napake, ne
da bi se bali posledic. To se lahko zgodi
le, če je ustvarjeno ozračje zaupanja, kar
je odvisno tako od vodstva organizacije
kot tudi ljudi, ki delajo v mikrosistemu.
Pravična kultura spodbuja poročanje o na‑
pakah, razkritje napak znotraj organizacije
z namenom učenja in opravičilo tistim, ki
so utrpeli škodo zaradi napake.
Prof. dr. Damjan Korošec – pot do odgo‑
vora, kaj je strokovna napaka v kazenskem
pravu, gre preko konceptov ravnanja (v
storitvi ali opustitvi), ki krši kakšno ka‑
zenskopravno prepoved ali zapoved,
izraženo v inkriminaciji, in kjer obstaja
storilčeva krivda. Kazensko pravo pozna
tri elemente splošnega pojma kaznivega
ravnanja in sicer skladnost človekovega
ravnanja z objektivno bitjo kakšne ka‑
znovalnopravne norme, protipravnost in
krivdo. Kršitev kakega pravila zdravniške
stroke je prvi element kaznivega dejanja.
Napaka je torej storjena takrat, kadar je do
nje prišlo s kršitvijo pravil stroke oziroma
znanosti. Novi kazenski zakonik, ki je bil
uveljavljen 01. 11. 2008, je v 125. členu pri‑
nesel novost, saj priznava, da so medicinski
posegi brez privolitve načeloma skladni z
bitjo inkriminacij telesnih poškodb in so
protipravni. Privolitev lahko izključi pro‑
tipravnost. Za slovensko kazensko pravo
postaja standardna kršitev zdravniške
stroke kršitev pravil o avtonomiji pacienta,
kar pa pomeni strokovno napako, ki je ka‑
zniva v okviru splošnih inkriminacij.
Dr. Lidija Koman Perenič – odškodninska
obveznost zdravstvene organizacije te‑
melji na splošnih načelih o odškodninskih
obveznostih v Obligacijskem zakoniku, ki
za nastanek odškodninske obveznosti
zahteva, da so sočasno izpolnjene štiri
predpostavke, in sicer nedopustno ravnan‑
je ali škodljivo dejstvo, škoda, vzročna
zveza in odgovornost. Zdravstvena orga‑
nizacija sama po sebi ne more povzročiti
škode, povzročijo jo njeni delavci. Ti lahko
povzročijo škodo tako, da nekaj storijo, ali
pa ne storijo nekaj, kar bi morali storiti,
torej opustijo dolžno ravnanje. Škoda se
lahko kaže kot zmanjšanje premoženja
ali kot nedopusten poseg v človekove
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pravice, zato govorimo o premoženjski
(zmanjšanje premoženja, preprečitev
povečanja premoženja) in nepremoženjski
škodi (kot trpljenje zaradi telesnih bolečin
in nevšečnosti med zdravljenjem; strah;
duševno trpljenje zaradi posledic (npr.
skaženost); duševne bolečine zaradi
zmanjšanja življenjskih aktivnosti; duševne
bolečine zaradi kršitve dostojanstva,
odvzema svobode ali posega v druge
osebnostne pravice). Sodišče pri odmeri
odškodnine za nepremoženjsko škodo
uporabi standard pravične odškodnine,
torej upošteva pomen prizadete dobrine
in namen odškodnine, stopnjo bolečin in
strahu ter njihovo trajanje. Vzročna zveza
je povezava med nedopustnim ravnanjem
in posledico. Obligacijski zakonik pred‑
videva krivdno in objektivno odgovornost,
pri čemer le-ta predvideva odgovornost,
ne glede na krivdo (škoda od stvari ali
dejavnosti, iz katere izvira večja škodna
nevarnost za okolico).
Prof.dr. Jože Balažic, dr.med. – Nekazniva
strokovna napaka v zdravstvu je pojem, ko
nastane škoda na bolnikovem zdravju, pri
tem pa ni šlo za kaznivo dejanje zdravnika
ali drugega zdravstvenega delavca. Gre za
zaplet ali komplikacijo, višjo silo ali nesrečo
pri zdravljenju. Ob obravnavi takega
škodnega dogodka je potrebno za vsak
primer posebej ugotavljati odškodninsko
odgovornost zavoda ali zdravnika po‑
sameznika. Ob takih škodnih dogodkih
se pogosto postavlja tudi vprašanje mo‑
ralne odgovornosti zdravnika ali drugega
zdravstvenega delavca.
Dr. Zlata Remškar, dr.med. – Opozorila je
na sivo področje obravnavanja bolnikov.
Pri analiziranju napak se ugotavlja nujnost
opustitve represivnega načina razreševanja
napak, ki je usmerjeno v iskanje krivca in
zavira prepoznavanje sistemskih vzrokov za
napake pri zdravstveni obravnavi bolnikov.
Sistemsko anonimno registriranje napak
na državnem nivoju bi lahko omogočilo
oblikovanje sistemskih rešitev, ki bi ščitile
bolnike.
Gorazd Perenič, univ .dipl. prav. – Sloven‑
ska zakonodaja se je v zadnjem desetletju
pospešeno razvijala in danes omogoča ali
celo zapoveduje elektronsko poslovanje.
Področje zdravstva je pri tem ostalo daleč
zadaj. Namesto sodobne področne za‑
konodaje in strokovnih smernic so v veljavi
stare papirnate prakse in splošna zakono‑

daja, ki ni vedno najbolj pisana na kožo
delu v zdravstvu. Sodobna splošna za‑
konodaja daje pravno podlago vse bolj
elektronskemu poslovanju, na drugi strani
pa državni in strokovni projekti pospešeno
uvajajo nove načine dela (od e-izmenjave
vseh dokumentov do celovitega e-kar‑
tona), kot so projekt DDM, nov sistem
ZZZS (on-line), e-dokumenti (e-recept,
e-naročanje, ….).
Jernej Verbič, univ. dipl. prav. – Zavarovanje
odgovornosti poleg varnosti zavarovancu,
da mu v primeru škodnega dogodka ne bo
treba trpeti finančnih posledic, temveč bo
(del) breme prevzela zavarovalnica, nudi
tudi določeno varnost oškodovancu, ki
si lahko obeta enostavnejše poplačilo
škode, saj lahko odškodnino, ki jo je sicer
upravičen terjati od odgovorne osebe (npr.
zdravstvenega zavoda), uveljavlja tudi od
zavarovalnice. Zakon o zdravniški službi
predpisuje obvezno zavarovanje odgov‑
ornosti za zdravnika, ki dela neposredno
z bolniki.
Jure Logar, univ. dipl. prav. – Davčna up‑
rava RS je v začetku leta 2009 začela cilj‑
no nadzirati zobozdravnike. Na podlagi
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razpoložljivih podatkov in podatkov iz
okolja je bilo ugotovljeno, da nekateri
zobozdravniki ne izkazujejo celotnega
opravljenega prometa. S tem se je zastavil
dvom o verodostojnosti podatkov v evi‑
dencah in poslovnih knjigah teh davčnih
zavezancev. Z namenom, da bi se lahko
ugotovila pravilna davčna osnova, je bilo
treba pridobiti tudi podatke o uporab‑
nikih storitev – pacientih. Ti podatki so
skladno z zakonom, ki ureja varstvo oseb‑
nih podatkov, občutljivi osebni podatki, za
pridobivanje katerih morajo biti izpolnjeni
posebni pogoji oziroma pravne podlage.
Davčni inšpektor je na podlagi Zakona o
davčnem postopku upravičen pridobivati
tudi občutljive osebne podatke, s katerimi
razpolaga zobozdravnik pri opravljanju
svoje dejavnosti, pri čemer je pridobivanje
teh podatkov omejeno z namenom tako,
da se občutljivi osebni podatki lahko
zahtevajo za namen pobiranja davka.
Doc.dr. Vojko Flis, dr. med. – Pacient se
ima pravico ob prisotnosti zdravnika ali
drugega zdravstvenega delavca oziro‑
ma zdravstvenega sodelavca pravico
seznaniti z zdravstveno dokumentacijo,
ki se nanaša nanj, pri čemer seznanitev
obsega vpogled, prepis, fotokopiranje
ali drugo reprodukcijo zdravstvene
dokumentacije. Pacientu mora izvaja‑
lec zdravstvenih storitev vpoglede v
medicinsko dokumentacijo omogočiti ta‑
koj oziroma najpozneje pet delovnih dni
po prejemu zahteve. Izvajalec zdravst‑
venih storitev lahko za izvajanje pravic
zaračuna materialne stroške. Zdravnik
mora naznaniti sum storitve kaznivega
dejanja zoper življenje in telo, kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost ter
kaznivega dejanja zoper zakonsko zvezo,
družino in mladino, pri katerih je bil kot
oškodovanec udeležen otrok.
Prof.dr. Jože Balažic, dr.med. in doc.dr.
Vojko Flis, dr.med. – Zdravnik je dolžan
varovati poklicno skrivnost tudi po
pacientovi smrti. Po pacientovi smrti
imajo pravico do seznanitve z njegovo
zdravstveno dokumentacijo pacientov
zakonec, zunajzakonski partner, partner
iz istospolne skupnosti, otroci in pos‑
vojenci, kadar teh oseb ni, pa pacientovi
starši. Podrobneje pravico do vpogleda
v medicinsko dokumentacijo po smrti
pacienta ureja 42. člen Zakona o pacien‑
tovih pravicah.
•

Vir: Zbornik predavanj, Bled, 23. in 24.10.2009.

Udeleženke srečanja

Mag. Ljubinka Popovič, Marija Trenz

Od podatkov do
informacij v zdravstvu
Inštitut za varovanje zdravja RS je v sodelovanju z Ministrstvom
za zdravje pripravil 5. konferenco z naslovom »Od podatkov do
informacij v zdravstvu.« Konferenca je potekala 24. 11. 2009 v
Grand hotelu Union v Ljubljani.
Dogodek je obsegal plenarna preda‑
vanja, predavanja, strnjena v tri sklo‑
pe, sponzorsko predavanje podjetja
HERMES Softlab ter delavnici: »Potrebni
pogoji za vzpostavitev in uporabo klinične
poti« in »Kazalniki poslovne učinkovitosti
kot orodje managementu bolnišnic«.
V sklopu plenarnih predavanj so nas‑
topili:
• Franc Hočevar, ki je skušal razložiti
koncept »Socializacija informacij v
zdravstvu«,
• Andraž Teršek, ki je povezal informacije
v zdravstvu s pravnimi podlaga‑
mi v predavanju z naslovom
»Preveč pomembno za
naše védenje; ustavno
pravni prerez« - pre‑
davanje dostopno
na:
http://www.
pint.upr.si/od-po‑
datkov-do-infor‑
macij-v-zdravstvu,
Vladimir Stevanovič
je na kratko pred‑
stavil delovanje OECD

na področju kakovosti zdravstvenega
varstva v predavanju »Projekt OECD o
indikatorjih kakovosti zdravstvenega
varstva; merjenje kakovosti zdravstve‑
nega varstva na mednarodni ravni«.
Ostala predavanja so bila glede na os‑
novno tematiko strnjena v tri sekcije:
• Sekcija A - Nastajanje in dostopnost
podatkov,
• Sekcija B - Zbiranje, obdelava in izmen‑
java podatkov,
• Sekcija C – Analiza podatkov in upo‑
raba informacij.
V sklopu sekcije »Nastajanje in
dostopnost podatkov« smo
SB Novo mesto in podjetje
SRC Infonet predstavili
prispevek »Pilotna in‑
formacijska podpora
kliničnim potem« (av‑
torice Lučka Kosec,
Tatjana Pavlin, Milanka
Markelič, Marija Trenz,
Marjana Pikec in Ljubinka
Popovič).
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Naš prispevek je predstavila Marija Trenz.
Začela je z vprašanji, ki so se ji zastavljala
od takrat, ko so se v Sloveniji začele ak‑
tivnosti, povezane s kliničnimi potmi:
• Ali lahko informacijska tehnologija (v
nadaljevanju IT) prispeva pri uvajanju
klinične poti (v nadaljevanju KLP)?
• Je IT lahko pripomoček pri delu po KLP?
• So zdravstveni timi pri delu po klinični
poti pripravljeni uporabljati IT orodja?
• Kaj bi pri procesu dela podprli z IT?
• Kaj bi merili?
• Kaj obstaja na temo KLP in IT?
• Je kakovost in varnost pacientov
združljiva z uporabo IT orodij?
V nadaljevanju so bili prisotni seznanjeni z
izbranim vzorcem KLP kirurške stroke: OP
kile, OP VSM, OP TEP kolka in z nekaterimi
ugotovitvami in dilemami, do katerih smo
prišli v času snovanja informacijske pod‑
pore. Naštejmo nekatera odprta vprašanja,
ki smo si jih zastavili kot delovna skupina
na začetku pilotne naloge:
• Nas zanima število dogodkov pri
reševanju pacientovega problema?
• Kako se je klinična pot končala?
• Kakšen je bil izid zdravljenja?
• Koliko pacientov je ob sprejemu
imelo vse potrebne izvide?
• Koliko odklonov je bilo iz področja
organizacije dela?
• Koliko odklonov je bilo iz zdravstve‑
nega področja?

“Staro leto je minilo,
ne oziraj se nazaj,
novega pa ne priganjaj –
presenetiti se daj”.
Svetlana Makarovič

Veliko zdravja, smeha, zadovoljstva
vam želim v prihajajočem letu.
Zdenka Seničar, urednica Vizite
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Predstavili smo naše načrte za naprej, ki
so:
• Posodobiti obstoječe KLP
• Poiskati optimalno organizacijo dela
po KLP s podporo IT
• Dobro definirati zahteve za program‑
sko opremo – za vnos in analize
• Promocija, usposabljanje in
izobraževanje
Za zaključek smo postavili vprašanja os‑
talim bolnišnicam, ZZZS in MZ:
• Ste pripravljeni sodelovati na tem
področju?
• Bi šli po skupni poti, da bi poiskali
optimalne rešitve?
• Je plačnik ZZZS pripravljen pokriti
stroške IT razvoja teh rešitev?
• Je vsebina zanimiva za projekt
eZdravje?
Na delavnici »Potrebni pogoji za vz‑
postavitev in uporabo klinične poti« je
bila predstavljena analiza stanja KLP v Slo‑
veniji. Sodelujoči smo prosili predstavnika
MZ, da kot sklep delavnice zapiše naši dve
vprašanji – predloga:
• Je plačnik ZZZS pripravljen pokriti
stroške IT razvoja teh rešitev?
• Je vsebina zanimiva za projekt
eZdravje?
Večina predstavitev prispevkov bo objav‑
ljena na spletni strani Inštituta za varovanje
zdravja RS.

Spoštovani
sodelavci in
študenti,

v letu 2010 vam
želimo,
da bi v osebnem in
poslovnem življenju
imeli jasne cilje,
dovolj časa za
premišljevanje,
načrtovanje,
za družino in
sodelavce,
da bi vedno ob
pravem času na
pravem mestu
delali pravo stvar,
da bi se
cenili in spoštovali,
radi opravljali
svoje delo
in dobro zaslužili.
Zaposleni VISOKE ŠOLE
ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO.

aktualno
Zdenka Seničar

KAJ PRINAŠA PROJEKT eZDRAVJE IN
KAKO SE BOMO PRIPRAVILI NANJ
Projekt Ministrstva za zdravje (MZ)
eZdravje, katerega uvodne aktivnosti in‑
tenzivno potekajo že od septembra 2008
in bodo trajale do junija 2015, predstav‑
lja enega večjih razvojnih projektov in‑
formatizacije javnih storitev v zdravstvu.
Združuje aktivnosti vpeljave rabe komu‑
nikacijskih in informacijskih sredstev, ki
bodo omogočile posameznikom bolje
prilagojeno zdravstveno obravnavo,
lažjo mobilnost in večjo varnost pacien‑
tov ter zmanjšanje stroškov zdravst‑
venih storitev. Za obdobje do leta 2015
je pripravljen akcijski načrt in definirani
vsi podprojekti, ki bodo delno financirani
iz evropskega socialnega sklada (skupaj
27 milijonov evrov), za izvedbo celot‑
nega projekta pa bo potrebnih 67 mili‑
jonov evrov. Okvirno je program narejen
še do leta 2023, ko bo treba vse rešitve
vzdrževati in nadgrajevati.
Zaposleni v zdravstvu, ki so vklučeni v
projekt eZdravje in so preko svojih pred‑
stavnikov seznanjeni z njegovo vsebino
pričakujejo, da bodo rezultati projekta
omogočili bolj celovito in kakovostno
obravnavo pacientov ter boljše sodelo‑
vanje s kliničnimi specialisti in drugimi
zdravstvenimi delavci. Najpomembnejše
bo aktivno vključevanje pacientov v pro‑
cese zdravljenja in njihova večja skrb za
lastno zdravje.

pot od institucij zdravstvenega sistema
do prebivalcev, kako bo potekal proces
informatizacije na področju zdravst‑
va, kakšno je trenutno stanje in kaj se
pričakuje v prihodnje, strukturo projekta
in strateške cilje, podprojekte,... Pouda‑
rila je cilje usposabljanja in sicer:
• seznanitev s projektom eZdravje,
• priprava na vpeljavo in uporabo raz‑
vitih rešitev,
• usposobitev na področju pristopov
in metod upravljanja varnosti IS,
prenove poslovnih procesov in pro‑
jektnega vodenja.
Dr. Drago Rudel in Miha Ozimek sta
v svojem prispevku spregovorila o
zagotavljanju informacijske varnos‑
ti v zdravstvenih organizacijah ob
vključevanju v projekt eZdravje. Opo‑
zorila sta na varnostne probleme v
zdravstvenih organizacijah, predstavila
grožnje informacijski varnosti in navedla
primere ogrožanja, vzroke za ranljivost
IS, zmanjševanje in odpravljanje tve‑

ganj, zagotavljanje varnosti informacij s
tehničnimi in organizacijskimi pristopi –
s pomočjo standardov, spregovorila pa
sta tudi o tem, kakšna je informacijska
varnost v podprojektih eZdravja.
Mitja Kožman je svoj prispevek namenil
vodenju IKT projektov, prof. dr. Tomaž
Kern pa je spregovoril o upravljanju
poslovnih procesov – o metodologijah
prenove in managementu procesov, pri
čemer je posebej opozoril na prispevek
posameznika in organiziranosti ljudi.
Glede na to, koliko dela nas čaka v prihod‑
nje pri realizaciji projekta, bi na srečanju
pričakovali večjo udeležbo, posebej še,
ker so bili predavatelji zares izvrstni in so
nas kljub temu, da nam vsebine niso bile
preveč domače, „prikovali“ na stole.

Vir:
•
Spletna stran MZ/eZdravje
•
Delovno gradivo posveta Kaj prinaša eZdravje in kako
se pripraviti, Novo mesto 2009.

MZ je 3. decembra na Centru biotehnike
v Sevnem v sodelovanju z Združenjem
zdravstvenih zavodov Slovenije orga‑
niziralo prvo od treh usposabljanj za
srednji management javnih zavodov
Dolenjske in Bele krajine, na katerem so
predstavili prednosti projekta z vidika
končnih uporabnikov, hkrati pa so opo‑
zorili na spremembe, ki jih bodo rešitve
prinesle v naše okolje.
eZdravje je uvodoma predstavila vodja
projekta Smiljana Vončina Slavec z MZ.
V svojem prispevku je predstavila vi‑
zijo sodobnega zdravstvenega sistema,
priložnosti in izzive projekta, njegovo
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aktualno
Zdenka Kralj in Marija Trenz

Nepooblaščen dostop v elektronske poštne
predale zaposlenih v SB Novo mesto
V SB Novo mesto imamo lastni poštni strežnik od leta 2001. Pro‑
gramska oprema SquirrelMail (po domače Veverica) omogoča
dostop v elektronski poštni predal (ePP) iz notranjega omrežja
in preko Interneta. Veverica samodejno vodi dnevnike do‑
godkov na poštnem strežniku. Dnevniki ne vsebujejo nobene
informacije o vsebini poslane ali prispele elektronske pošte.
Do vsebine je mogoče priti samo z uporabniškim imenom in
pripadajočim geslom.

Na osnovi opozoril nekaj lastnikov ePP, ki so posumili na
nepooblaščen dostop do njihovih ePP, smo sprožili interno
preiskavo. Ugotovljeno je bilo več dostopov iz Interneta v ePP
zaposlenih.
Poklicali smo Urad informacijske pooblaščenke in se dogovorili za
sestanek. Namestnik informacijske pooblaščenke je na podlagi
naših informacij uvedel inšpekcijski nadzor. Na osnovi zbranih
ugotovitev je namestnik informacijske pooblaščenke zadevo
odstopil kriminalistični službi v Novem mestu.
Nauk: svoja uporabniška gesla spreminjajte vsaj na
tri mesece.

Programska oprema SquirrelMail (Veverica)

Lepo praznujte v prazničnih teh dneh,
naj duh Božiča zrcali mir v vseh ljudeh.
V letu novem vam želimo obilo lepih dni,
telo zdravje, duha ljubezen naj krepi.

Delo naše spremlja naj uspeh,
veselje prinese dan za dnem smeh.
Željam navkljub pa vedno le velja,
za pogumnimi sreča sama pricaplja…

Kolektiv
radiološkega oddelka
12

aktualno
Mira Retelj

Nova sestava Sveta zavoda
Splošne bolnišnice Novo mesto
V skladu s sklepom Vlade Republike
Slovenije, št. 01403-10/2009/4 z dne
13.01.2009, o spremembi Sklepa o preob‑
likovanju Splošne bolnišnice Novo mesto
v javni zdravstveni zavod in Spremembo
Statuta javnega zdravstvenega zavoda
Splošne bolnišnice Novo mesto, št. 93/09
z dne 16.02.2009, Svet zavoda Splošne
bolnišnice Novo mesto sestavlja 9 članov,
in sicer predstavniki:
• ustanovitelja 		
5 članov
• Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije		
1 član
• Mestne občine Novo mesto
1 član
• delavcev zavoda
2 člana.
Vlada Republike Slovenije je s sklepom,
št. 01414-6/2009/6 z dne 24.09.2009, v Svet
zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto za
mandatno dobo štirih let kot predstavnike
ustanovitelja imenovala naslednje pred‑
stavnike:
• Tadeja ŠTULARJA
• dr. Sintijo VERSTOVŠEK
• Dušana KIDRIČA
• Eldo GREGORIČ ROGELJ
• dr. Stanislava ČUBRA

Zavod za zdravstveno zavarovanje Novo
mesto, Območna enota Novo mesto,
je s sklepom, št. 0205-1/2005-NM/51 z
dne 25.03.2009, v Svet zavoda Splošne
bolnišnice Novo mesto za 4 – letno man‑
datno obdobje imenoval:
• dr. Tatjano MLAKAR
Mestna občina Novo mesto do 1. konstitu‑
tivne seje Sveta zavoda Splošne bolnišnice
Novo mesto ni imenovala novega pred‑
stavnika, zato je v skladu s sklepom, št. 03220/2007 z dne 22.11.2007, kot predstavnik
Mestne občine Novo mesto v Svetu zavoda
Splošne bolnišnice Novo mesto ostal Dami‑
jan Gazvoda. Mestna občina Novo mesto
je po konstituiranju Sveta zavoda sprejela
sklep, št. 014-17/2009 z dne 29.10.2009, s
katerim je za predstavnika Mestne občine
Novo mesto v Svet Splošne bolnišnice Novo
mesto za dobo štirih let imenovala:
• Vida MERŠOLA
Splošna bolnišnica Novo mesto je dne
24.04.2009 izvedla volitve za izvolitev dveh
predstavnikov delavcev v Svet zavoda
Splošna bolnišnice Novo mesto. V Svet
zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto

Predsednik Sveta zavoda Dušan KIDRIČ
sta bila izvoljena naslednja zaposlena:
• Marko KOBE
• prim. Milivoj PILETIČ
Na 1. konstitutivni seji Sveta zavoda
Splošne bolnišnice Novo mesto, ki je bila
dne 19.10.2009, so predstavniki Sveta za‑
voda izvolili:
• za predsednika Sveta zavoda:
Dušana KIDRIČA,
• za namestnika predsednika Sveta
zavoda: prim. Milivoja PILETIČA.

Bliža se najlepši čas v letu - čas praznovanja.
Čas, namenjen vsem, ki so nam blizu.
Želimo vam, da vam novo leto nakloni
spoznati prave ljudi, storiti prave reči in da izberete takšne poti,
ki držijo pravih se smeri.
Želimo vam obilo vsega, iz srca.

Služba za čiščenje,
transport in kurirska dela
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aktualno
Zdenka Kralj

ANEKS ŠT. 2 H KOLEKTIVNI POGODBI ZA
JAVNI SEKTOR IN DOGOVOR O UKREPIH NA
PODROČJU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ZA
obdobje december 2009 – november 2011
Pogajalska stran Vlade Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja so na
seji pogajalske komisije dne 19. 10. 2009 parafirali besedilo Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi
za javni sektor (KPJS) ter besedilo Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za
obdobje december 2009 – november 2011.
Aneks št. 2 h KPJS, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 91, z dne 13.11.
2009 in velja od 14.11.2009, vključuje
naslednje ukrepe na področju plač v
javnem sektorju v letu 2010:
• spremembo določbe tretjega
odstavka 20. člena KPJS, in sicer
tako, da se v primeru, da bi dejanska
rast cen življenjskih potrebščin v Re‑
publiki Sloveniji od decembra 2008
do decembra 2009 presegla pred‑
videno rast inflacije iz Pomladan‑
ske napovedi gospodarskih gibanj
Urada za makroekonomske analize
in razvoj (UMAR), osnovne plače v
mesecu januarju 2010 zvišajo za
polovico nastale razlike;
• tretja četrtina odprave plačnih ne‑
sorazmerij se izvede s 01. 10. 2010,
četrta četrtina pa s 1. 10. 2011. Če bo
pogoj iz prvega stavka tega odstavka
izpolnjen, na podlagi interventnega
ukrepa pa odprava tretje ali četrte
četrtine plačnih nesorazmerij ne bi
bila izvedena v dogovorjenih rokih,
se upravičencem izplača poračun
(brez obresti) zaradi neizplačila
zneskov tretje ali četrte četrtine
odprave nesorazmerij od 01. 10.
2010 oziroma od 01. 10. 2011;
• splošna uskladitev osnovnih plač,
določenih v prilogi 1 Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju
(ZSPJS), se v letu 2010 izvede s 01.
07. 2010 v višini polovice stopnje
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•
•

rasti cen življenjskih potrebščin v
Republiki Sloveniji, predvidene v
Pomladanski napovedi gospodar‑
skih gibanj UMAR (december 2009
– december 2010). Če bo dejanska
rast cen življenjskih potrebščin v Re‑
publiki Sloveniji od decembra 2009
do decembra 2010 presegla pred‑
videno rast inflacije iz prejšnjega
stavka, se osnovne plače v mesecu
januarju 2011 zvišajo za polovico
nastale razlike. Splošna uskladitev
osnovnih plač za leto 2011 se določi
v letu 2010 v roku iz 5. člena ZSPJS;
regres za letni dopust v letu 2010
znaša 692 € in se izplača pri plači za
april 2010;
zneski dodatnih premij kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavaro‑
vanja za javne uslužbence, veljavni
na dan 31. 12. 2009, se s 01. 01. 2010
uskladijo tako, da se povišajo za 1,4
odstotke. Zneski dodatnih premij
se začnejo uporabljati z obračunom
in plačilom premij za januar 2010.
Zneski dodatnih premij kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavaro‑
vanja za javne uslužbence, veljav‑
ni na dan 30. 06. 2010, se s 01. 07.
2010 uskladijo tako, da se povišajo
za odstotek predvidene stopnje
rasti inflacije v Republiki Sloveniji v
letu 2010. Zneski dodatnih premij
se začnejo uporabljati z obračunom
in plačilom premij za julij 2010. Za

predvideno rast inflacije se upošteva
podatek iz Pomladanske napovedi
gospodarskih gibanj UMAR.
Dogovor o ukrepih na področju
plač v javnem sektorju za obdobje
december 2009 – november 2011
pa vključuje posamezne ukrepe na
področju plač v javnem sektorju v
letu 2010, za realizacijo katerih bodo
potrebne določene spremembe za‑
konodaje, kakor tudi posamezne druge
dogovore med vladno stranjo in repr‑
ezentativnimi sindikati javnega sektorja
na področju plač, in sicer:
• nadaljevanje ukrepa neizplačevanja
redne delovne uspešnosti tudi v letu
2010 in letu 2011;
• tudi v letu 2010 in letu 2011 ohra‑
nitev višine sredstev za delovno
uspešnost iz naslova povečanega
obsega dela na ravni iz leta 2009
(delovna uspešnost iz naslova
povečanega obsega dela skupaj ne
more znašati več kot 30% osnovne
plače javnega uslužbenca);
• dogovor, da bo vlada zagotovila us‑
trezne pravne podlage, da bo tudi za
funkcionarje regres izplačan v enaki
višini kot za javne uslužbence in da
bo na enak način določeno usklaje‑
vanje njihovih osnovnih plač;
• dogovor vlade in reprezentativnih
sindikatov javnega sektorja, da se
bo pričelo s pogajanjem za odpravo
pomanjkljivosti novega plačnega

aktualno

•

•

•

•

•
•
•

sistema, vezanih na ZSPJS in podzakonske predpise,
KPJS, kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev ter
kolektivne pogodbe za Javni zavod RTV Slovenija. Pri
tem bosta najprej obravnavana ZSPJS s podzakonskimi
predpisi in KPJS, potem pa kolektivne pogodbe dejavnosti
in poklicev ter kolektivna pogodba za Javni zavod RTV
Slovenija. Predvideni rok za zaključek usklajevanj glede
ugotovljenih pomanjkljivosti novega plačnega sistema je
01.05.2010 za besedilo sprememb in dopolnitev ZSPJS in
podzakonskih aktov, predvideni rok za zaključek pogajanj
za spremembe in dopolnitve KPJS, kolektivnih pogodb
dejavnosti in poklicev ter kolektivne pogodbe za Javni
zavod RTV Slovenija pa 01.10.2010. Pri tem se vladna in
sindikalna stran strinjata, da s spremembami ZSPJS in
KPJS brez dogovora konceptualno ne bosta posegali v
razmejitev vsebin, urejenih v ZSPJS in KPJS;
dogovor, da se v dejavnostih, kjer v kolektivnih pogod‑
bah nimajo normativnega dela, pogajanja glede norma‑
tivnega dela kolektivnih pogodb pričnejo najkasneje
30.11.2009;
ugotovitev, da so sklepi in ukrepi iz februarskega Dogo‑
vora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zara‑
di spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje
2009-2010, še naprej v veljavi;
dogovor, da bo Ministrstvo za delo, družino in social‑
ne zadeve v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati
javnega sektorja in vladno pogajalsko skupino pripravilo
osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o kolektivnih pogodbah, ki bo podlaga za razpravo na
Ekonomsko socialnem svetu, najkasneje do 31.01.2010;
strinjanje, da je potrebno dogovoriti in oblikovati tako
dolgoročno politiko oblikovanja premij dodatnega
pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, ki bi
zagotavljala ustrezno pokrivanje izpada prihodkov iz ob‑
veznega zavarovanja in v tem okviru dogovor, da se bo
najkasneje do 30.06.2010 proučila možnosti uveljavitve
napredovanja javnih uslužbencev po premijskih razre‑
dih;
dogovor, da bo vlada vse predlagane strukturne reforme v
javnem sektorju usklajevala s sindikati javnega sektorja;
dogovor, da zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sek‑
torju v letu 2010 in 2011 ne bo preseglo 1% na letni ravni
od skupnega števila zaposlenih v javnem sektorju;
dogovor, da bo besedilo sprememb in dopolnitev Uredbe
o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu, ki bo omogočila izvedljivost že usklajenih rešitev,
vlada objavila v Uradnem listu RS v 15 dneh od podpisa
tega dogovora.

Vir:
•
•

Uradni list RS, št. 91 z dne 13.11.2009
Parafiran Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje decem‑
ber 2009 – november 2011 z dne 19.10.2009

RAZLAGE POSEBNEGA
TARIFNEGA DELA
KOLEKTIVNE
POGODBE ZA
ZDRAVNIKE IN
ZOBOZDRAVNIKE
V REPUBLIKI
SLOVENIJI
Zdenka Kralj
Odbor za razlago kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike
v RS je na podlagi 9. točke obligacijskih določb kolektivne pogodbe
za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in 17/08) dne 24.11.2009
sprejel razlage posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za
zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji – v nadaljevanju:
KPZZ glede uvrščanja na podlagi posebnih pogojev dela PPD.
Posebni tarifni del KPZZ v 6. členu ne konkretizira pojma pretežnega
dela delovnega časa in ga je potreba presojati od 30.11.2009 od
primera do primera. Vodilo pri tem je, da pogoj, ki ga zdravnik uvel‑
javlja za PPD in je vezan na termin »pretežno«, predstavlja glavno
nalogo oziroma aktivnost zdravnika po pogodbi o zaposlitvi, vendar
najmanj 50% rednega delovnega časa po pogodbi o zaposlitvi.
Nadurno delo se ne upošteva pri ugotavljanju pretežnega dela
delovnega časa po 6. členu Posebnega tarifnega dela KPZZ, ker to
delo ne predstavlja glavne naloge oziroma aktivnosti po pogodbi
o zaposlitvi.
Za presojo PPD iz naslova operativnega dela v operacijski dvorani
po 6. členu Posebnega tarifnega dela KPZZ so ure opredeljene v ab‑
solutnem trajanju; vsak teden mora biti zdravnik najmanj za 13
ur vključen v organiziran delovni proces v operacijski dvorani,
pri čemer ni pomembno, ali poteka v polnem delovnem času
ali v obliki nadur.
Zdravnik, ki dela npr. z 20-urnim tedenskim delovnim časom, je za
pogoj PPD1 dolžan opraviti vsak teden 6,5 ur operativnega dela v
operacijski dvorani.
Manjši kirurški posegi štejejo za operativno delo po 6. členu
Posebnega tarifnega dela KPZZ, če so opravljeni v operativnih
pogojih in če se opravljajo poleg dela v ambulanti. Operativni
pogoji pomenijo, da se poseg opravlja v prostoru, ki je ustrezno
steriliziran, v katerem se zahtevajo operativna obleka in zaščitna
sredstva, poseg pa poteka v sterilnem operativnem polju, pri njem

15

aktualno
se uporablja sterilni kirurški instrumentarij, vsaj ena oblika
anestezije, pri posegu pa je potrebna osvetlitev delno ali
izključno iz umetnega vira. Kot operativno delo ne štejejo
posegi, ki se izvajajo v prostoru, v katerem se opravljajo
ambulantni pregledi, razen v času, ko se prostor posebej
prilagodi za operativne pogoje in se v njem ne sprejema
ambulantnih bolnikov.
Čas opravljanja manjših kirurških posegov in čas op‑
erativnega dela v dežurstvu ne štejeta v fond ur opera‑
tivnega dela po 6. členu Posebnega tarifnega dela KPZZ,
razen če predstavljata del organiziranega delovnega procesa
v operacijski dvorani.
Posebni tarifni del KPZZ v 6. členu za PPD1 zahteva delo
vsak teden vsaj 13 ur, torej povprečje ne zadostuje. V tednih,
ko je zdravnik tudi opravičeno odsoten z dela in zato ne dela
poln delovni čas, se za PPD1 zahteva sorazmeren del od 13 ur,
ki ustreza času, ko zdravnik v konkretnem tednu dela.
Kumulirati je mogoče samo pogoje znotraj iste alinee za
posamezni PPD; pogojev pod različnimi alineami ni mogoče
kumulirati.
Posebnih pogojev dela (PPD) po 6. členu Posebnega tarifnega
dela ni mogoče presojati pavšalno za celotno specializacijo,
glede na tipične obremenitve posamezne specializacije. Posebni
tarifni del KPZZ ne določa, da bi vsi specialisti določene specializacije glede na tipične obremenitve imeli enak PPD, temveč
je treba posebne pogoje dela določiti za vsako delovno mesto
pri vsakem delodajalcu posebej.
Vir:
• Uradni list RS, št. 97 z dne 30.11.2009

REORGANIZACIJA
SLUŽBE
ZDRAVSTVENE
ADMINISTRACIJE
Služba zdravstvene administracije se bo
s 01. 01. 2010 umestila v okvir obstoječih
organizacijskih enot, pri čemer bosta
vse naloge glede razporeditev zdravst‑
venih administratork po deloviščih na
oddelkih ter evidenco opravljenih ur in
odsotnosti le-teh vodili vodji zdravst‑
venih administratork.
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Marica Parapot, DMS, glavna med. sestra dializnega odseka

NOVOMEŠKA
DIALIZA LETOS
PRAZNUJE
Ob 30. obletnici Centra za dializo Splošne
bolnišnice Novo mesto smo želeli zaposleni na
področju ZN predstaviti svoje delo zdravstve‑
nim delavcem naše bolnišnice in širšega dolenj‑
skega območja.
Program smo skupaj z Društvom medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Novo mesto oblikovali že v začetku
letošnjega leta. Po interesnih področjih, za katere smo posamezni‑
ki zadolženi, smo si razdelili teme, ki smo jih želeli predstaviti. Za
sodelovanje smo zaprosili tudi zdravnice, s katerimi vsakodnevno
sodelujemo.
Naš namen je bil predstaviti posebnosti in obseg našega dela.
Smiselno se nam je zdelo, da predstavimo ZN, ki se za »naše«
bolnike začne že v preddializnem obdobju, ob njihovih prvih
stikih z nefrologom v specialistični ambulanti, spremljanje
zdravljenja in seznanjanje z načini zdravljenja končne ledvične
odpovedi, zdravstveno vzgojo (ZV) na dializi in pripravo na pre‑
saditev, poleg tega pa tudi vse spremljajoče tehnične in ostale
zahteve, nujne za zagotavljanje kakovostne obravnave bolnikov
z ledvično odpovedjo. Zaradi obsežnosti predlaganega programa
je izobraževanje potekalo skozi ves dan.
V Zavodu Grm Novo mesto – Centru biotehnike in turizma na
Medicinski sestri Milka Krese in Jožica Majcen in dr. Sonja
Cimerman Steklasa

praznujemo
Kolektiv dializnega odseka ob 25 letnici

Sevnem pod Trško goro smo se zbrali že ob 8.30 uri. Vse prisotne
je najprej pozdravila predsednica društva, gospa Jožica Rešetič,
nato pa sta nas nagovorili še pomočnica direktorice za zdravst‑
veno nego, gospa Zlata Rebolj in direktorica Splošne bolnišnice
Novo mesto, gospa Mira Retelj.
V uvodnem delu smo še posebej pozdravili upokojeni medicinski
sestri, ga. Jožico Majcen in ga. Milko Krese, ki sta skupaj s pred‑
stojnico, dr. Sonjo Cimerman Steklasa, orali ledino na področju
dializne dejavnosti na Dolenjskem. V zahvalo smo vsem trem
podarili vrtnico.
Strokovni del programa je začela predstojnica s predstavitvijo:
«Dializa včeraj, danes, jutri«. Orisala je prve začetke dializnega
zdravljenja, postopno dograjevanje in strokovni napredek odse‑
ka tako na tehničnem, kot tudi na strokovnem in kadrovskem
področju, in prikazala vizijo dela za prihodnje. Gospe direktorici
se je zahvalila za posluh uprave bolnišnice do argumentiranih
potreb dializnega odseka. Pohvalila je dobro sodelovanje z ostali‑
mi oddelki in odseki bolnišnice, laboratorijem, transportno službo,
rentgenom, transfuzijo... in izrazila željo po nadaljevanju dobrega
Dr. Jože in Sonja Steklasa

sodelovanja z vsemi tudi v bodoče.
Zdravljenje bolnikov s kronično ledvično
odpovedjo (KLO) je v nadaljevanju predstavila
ga. Mateja Globokar, dr.med. Poudarila je
pomen zgodnjega odkrivanja bolni‑
kov s hipertenzijo, pomen terapije
in aktivno vlogo bolnikov, ki lahko
v veliki meri s svojim sodelovan‑
jem preprečijo ali vsaj upočasnijo
okvaro ledvic.
Ga. Polona Kosmina, dr. med., je
spregovorila o prednostih peri‑
tonealne dialize, možnih zapletih in
reševanju le-teh.
Preddializno šolo, ki je za bolnike z ledvično boleznijo v okviru
dialize organizirana zadnja tri leta, je predstavila DMS Marica
Parapot. Prikazala je zelo dober odziv povabljenih bolnikov in
sodelovanje njihovih svojcev. Z možnostjo soodločanja o načinu
nadomestnega zdravljenja, kadar različni pogoji bolnikom to
omogočajo, jim je dana aktivna vloga v procesu zdravljenja, kar
pripomore h kvaliteti življenja kljub njihovi bolezni.
O vlogi kirurga pri zdravljenju KLO je nazorno spregovoril g. Jože
Steklasa, dr. med., s prikazom konstrukcije žilnih pristopov za he‑
modializo (HD) ter operativno vstavitvijo katetra za peritonealno
dializo (PD).
O vrstah in oskrbi dializnih katetrov ter pomenu zdravstvene
vzgoje za dolgo in dobro delovanje le-teh je spregovorila DMS
Urška Lukše.
G. Marko Kobe je seznanil poslušalce s tem, kaj vse je nujno
potrebno za hemodializno zdravljenje. Osnova je čista, posebej
pripravljena, neoporečna voda ter redno vzdrževane in pregle‑
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dane aparature. Za kakovostno hemodializno zdravljenje je nuj‑
no potreben nadzor nad kvaliteto vode ter redna dezinfekcija
celotnega sistema.
Po kosilu smo nadaljevali s predavanjem dr. Zdenke Zalokar Divjak
o posebnostih kroničnih bolnikov in delu medicinskih sester s
temi bolniki ter njihovimi svojci, ki imajo pri kronično bolnih še
posebej pomembno vlogo.
Brez prehranskega svetovanja in upoštevanja diete si sodob‑
nega dializnega zdravljenja ne moremo predstavljati. Pomen in
upoštevanje dietnih navodil, pravilno vrednotenje izvidov, vezalce
fosfatov in njihovo pravilno rabo sta predstavili DMS Bernarda
Bobič in Helena Kosar.
Izredno pomembno področje ZN na dializi, higienski nadzor nad
okužbami z MRSA, hepatitisom B, C in HIV, je prikazala SMS Ana
Pekez. Prisotne je seznanila z načinom nadzora, cepljenji v preddi‑
aliznem in dializnem obdobju in s problemi izolacije ob pozitivnih
izvidih. Z izkustvenimi argumenti smo na odseku uspeli uvesti kot
dobro prakso ponavljanje dekolonizacije bolnikov z MRSA in bili
pri tem zelo uspešni. Potrebe po izolaciji predstavljajo na dializi
za osebje velik dodaten organizacijski problem.
Za kakovostno zdravljenje s peritonealno dializo je nujna ZV
(učenje) bolnika. Zahteva aktivno sodelovanje bolnika, njegovega

svojca in izkušene medicinske sestre. Bolnik mora pred odpustom
iz bolnišnice osvojiti vse potrebne postopke za zdravljenje s PD.
Poznati mora možne komplikacije in pravilen način njihovega
reševanja. Vedeti mora, na kakšen način se poveže z medicinsko
sestro v ambulanti za peritonealno dializo v času rednega dela in
izven njega. DMS Marica Parapot je ob tem s ponosom pojasnila,
da je naša bolnišnica ena redkih v državi, ki bolnikom zagotavlja
24-urno dostopnost medicinske sestre. To daje delu ambulante
za peritonealno dializo dodatno vrednost, bolnikom in njegovi
družini pa zagotavlja varnost in boljšo kvaliteto življenja.
Bolnik »diplomira« in odide v domače okolje. O prilagoditvah
domačega okolja za potrebe zdravljenja je spregovorila DMS
Sandra Blagojevič Štemberger. Z dovoljenjem bolnikov je upo‑
rabila slikovni material, ki dokazuje, kako resno bolniki vzamejo
v času učenja predstavljene vsebine (primeren prostor, uporabo
pravilnih površin, primernih za higiensko vzdrževanje,…). Spozna‑
li smo, da so motivirani člani tima, ki sodelujejo pri zdravljenju s
PD, zagotovilo za njegovo uspešnost.
O obravnavi hospitaliziranega dializnega bolnika, načinih medse‑
bojnega sodelovanja med odsekom za dializo ter ostalimi oddelki
ter našo željo, da bi bili na dializnem odseku vedno seznanjeni, kaj
se z dializnim bolnikom v bolnišnici dogaja, je spregovorila SMS
Anka Klemenčič. Predstavila je predlog odseka, ki naj bi predstav‑
ljal »zaključke« srečanja kot osnovo za dobro komunikacijo vseh,
ki skrbijo za dializne bolnike.
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Transplantacija ledvice je tretja oblika
nadomestnega zdravljenja KLO. DMS
Tanja Vrtar je predstavila veliko število
nujno potrebnih preiskav za uvrstitev na
čakalno listo za presaditev in njihovo ob‑
navljanje za primernost bolnika za trans‑
plantacijo. S presaditvijo pa ni konec skrbi
za zdravljenje. Dobro delovanje presadka
omogoča terapija, ki zavira imunski odziv
prejemnika.
Dializne bolnike poleg ledvične odpovedi
spremljajo dodatne težave, ki se zaradi os‑
novne ali spremljajočih bolezni še stop‑
njujejo in privedejo do tega, da poiščemo
pomoč univ. dipl. soc. delavke Sabine
Klemenčič, ki je predstavila vrste pomoči
v okviru danih zakonskih možnosti.
Seminar je zaključil predstojnik internega
oddelka prim. Rafko Kapš, ki je pohvalil
delo dializnega odseka in nam zaželel, da
bi se vsi ponovno srečali na praznovanju
50. obletnice dialize.
Ocenjujem, da je srečanje doseglo svoj
namen. Za to so zaslužni vsi zaposleni na
odseku, ki so vsak na svoj način prispevali
svoj kamenček v mozaik predstavitev, tako
tisti, ki so pripravljali in urejali materiale za
izvedbo seminarja, kot ostali, ki so ta čas
poskrbeli za bolnike in nemoteno delo na
odseku.
Posebej bi se rada zahvalila predstojnici,
dr. Sonji Cimerman Steklasa, ki nas je
ves čas priprav podpirala pri organizaciji
strokovnega srečanja in nam posvetila
svoj čas tudi na strokovnem srečanju,
ga. Ani Pekez za vztrajanje k pravočasni
oddaji prispevkov za zbornik predavanj,
ki bo zaposlenim na dializi v pomoč pri
delu, ostalim zaposlenim v bolnišnici
pa bo predstavil posebnosti dializnega
zdravljenja, in ga. Darinki Koračin, ki se
je v našem imenu zahvalila vsem preda‑
vateljem.
Mislim, da smo ponovno dokazali, da je
delo na dializi timsko in da skupaj zmore‑
mo skoraj vse.
Še enkrat hvala vsem sodelavcem za
aktivno sodelovanje, pomoč in podporo
pri organizaciji strokovnega srečanja.
Vsem želim vse lepo v letu 2010.
Pridružujem se želji prim. Kapša, da se
ponovno srečamo ob praznovanju 50.
obletnice dialize (ampak ne pozabite,
prej bo še 40. obletnica).

Sonja Cimerman Steklasa, dr. med., vodja odseka za dializo

NOVOMEŠKA DIALIZA
včeraj, danes, jutri
07.11.1979 bo ostal v trajnem spominu trem medicinskim sestram
(VMS Jožici Majcen, SMS Milki Krese in SMS Mariji Božič) – vse tri
so sedaj že upokojene - in zdravnici Sonji Cimerman Steklasa, ker
smo tisti dan z mešanimi občutki pričakale prve štiri paciente, ki
so jih rešilni avtomobili pripeljali iz Metlike, Črnomlja, Novega
mesta in Trebnjega na parkirni prostor pljučnega oddelka.
Prvi, ki je začel razmišljati o dializi na Dolenj‑
skem, je bil stroškovno naravnani takratni
direktor metliškega zdravstvenega doma, saj
je metliški, pa tudi črnomaljski rešilni avto že
od leta 1973 vozil paciente na dializo 2x teden‑
sko v Ljubljano. To je bil v tistih časih celo‑
dnevni izlet, saj je dializna procedura trajala od
6 do 9 ur, pa tudi vožnja iz Metlike ali Črnomlja
v Ljubljano in nazaj je trajala več ur.

Leta 1976 je bil strokovni posvet v Ljubljani,
na katerem so pristojni sprejeli sklep, da
se v vseh splošnih bolnišnicah v Sloveniji
začnejo aktivnosti za delovanje dializnih
centrov, saj so imeli že obstoječi dializni
centri (Ljubljana, Slovenj Gradec, Maribor,
Celje, Izola in Nova Gorica) premajhne ka‑
pacitete za vse večje število bolnikov, ki so
potrebovali zdravljenje z dializo, pa tudi
večurne vožnje v obstoječe centre so bile
za dializne bolnike zelo naporne.
V naši bolnišnici je bila prva zdravnica, ki je
dobila zadolžitev za ustanovitev dializne de‑
javnosti, Jurekovič Kornelija, ki mi je ob pojavu
neozdravljive bolezni tudi predala vse zbrane
papirje. Takrat so bili to prospekti o dializnih
monitorjih in dializatorjih.

Ko je tudi v Ljubljani zasvetila zelena luč za
razvoj oz. odprtje dializne dejavnosti na Do‑
lenjskem, smo začeli z iskanjem primernih
prostorov, ki smo jih našli v kletnih prostorih
pljučnega oddelka in nam jih je takratna
predstojnica pljučnega oddelka dr. Velena
Zakrajšek širokogrudno odstopila.
V letu 1980 je dializo v času odsotnos‑
ti dr. Sonje Cimerman Steklasa zaradi
porodniškega dopusta prevzela prim. dr.

Polonca Furlan, ki je bila vse do upokojitve
tudi vodja odseka za ledvične bolezni in
arterijsko hipertenzijo .
Leto 1980 morda še vedno nosijo, sicer že v
obledem spominu, številni, takrat mladi spe‑
cializanti nefrologije iz KC LJ, saj je v tistih
časih veljalo pravilo, da je potrebno 3 mesece
kroženja v času specializacije opraviti tudi
v periferni bolnišnici. Zdravniki iz UKC LJ so
nam takrat nudili neprecenljivo strokovno
pomoč.

Tistega hladnega novembrskega dne so
reševalci pripeljali na dializiranje prve pa‑
ciente, ki so se prej dializirali v Ljubljani.
Sprva smo imeli štiri, nato šest dializnih
mest, paciente smo najprej dializirali v dveh
turnusih, kmalu je bil potreben tudi nočni
turnus. Število pacientov, ki so potrebovali
nadomestno zdravljenje, je skokovito
naraščalo, tako da smo v naslednjih letih
iskali dodatne kapacitete in jih leta 1985
pridobili v kletnih prostorih pljučnega
oddelka. Kljub enajstim priključnim mes‑
tom so kapacitete zadoščale za dializiranje
v dveh turnusih le kratko obdobje, po‑
novno smo bili prisiljeni paciente diali‑
zirati v treh turnusih. Nočnega turnusa se
vsi, tako zaposleni na dializi kot pacienti,
neradi spominjamo. Zdravstveni delavci
vseh profilov smo navajeni na dela v vseh
izmenah, na dela ob sobotah in nedeljah.
Dializiranje v nočnem turnusu in vračanje
v domače okolje v zgodnjih jutranjih urah
pa je zelo moteče za dializnega bolnika in
njegovo družino.
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PRVO DESETLETJE
Za prvo desetletje je značilno, da smo diali‑
zirali bolnike, ki so bili vključeni v program
nadomestnega zdravljenja v Ljubljani že
daljnjega leta 1973 (1), leta 1974 (1), leta
1975 (1), leta 1976 (3) in leta 1978 (3) , v
letu 1979 pa so bili vključeni 4 bolniki. Od
teh prvih 13 veteranov je še vedno živih
5 bolnikov.
Izvajali smo acetatno dializo s ploščatimi,
kuprofanskimi dializatorji, nismo imeli še
monitorjev za določitev UF.
»KRATEK PRIKAZ ŠESTIH VETERANOV«
1. ženska, roj. 1950
V letih pred vključitvijo v program na‑
domestnega zdravljenja je bila večkrat
hospitalizirana na internem oddelku
novomeške bolnišnice. 06.12.1972: Hb 7.3,
E 3.390, urin proteinurija 3 +++, sečnina
210 mg%, cel. beljakovine 5.1, kalij 5.4,
natrij 135, klor 104.
22.09.1974: E 2.100.000, Hb 6.0, Ht 20, al‑
bumin 3 +++, sečnina 193, kreatinin v se‑
rumu 14.35, Biuret 6.0 g, cel. beljakovine
5.8 - že imela pripravljeno AV fistulo.
• 07. 11. 1974 - vključena v HD program
LJ, dializiranje 2x tedensko.
• 07. 11. 1979 – NM
• 26. 10. 1987 - transplantirana po 13
letih HD
• 23.04.1999 ponovno dializa
(12 let delujoč presadek)
• 19.01.2003 ponovno TX po 4 letih HD
že 6. leto delujoč presadek
vsega skupaj 35 let nadomestnega
zdravljenja
2. moški, roj. 1946:
• 23. 09. 1976: HD LJ
• 08. 11. 1979: NM
• 01. 06. 1987: transplantiran po 13 letih
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dializiranja, še vedno delujoč presadek
po 22 letih, vsega skupaj 33 let na‑
domestnega zdravljenja.
3. ženska, roj. 1953:
• 28. 11. 1978: HD LJ
• 07. 11. 1979: HD NM
• 13. 10. 1986 transplantacija
(po 8 letih dializiranja)
• 12. 10. 2005 ponovno HD LJ
(po 19 letih delovanja presadka)
• 02. 11. 2005 ponovno HD NM
(vsega skupaj 31 let nadomestnega
zdravljenja)
4. moški, roj. 1954:
• 09. 11. 1979 HD LJ
• 20. 11. 1979 HD NM
• 03. 03. 1986: transplantacija
(po 7 letih dializiranja)
• 19. 11. 1998: ponovno HD LJ
(po 11 letih delovanja presadka)
• 15. 06. 2001: HD NM
(vsega skupaj 30 let
nadomestnega zdrav‑
ljenja)
5. ženska, roj. 1950:
• 02. 11. 1979: HD LJ
• 15. 11. 1979: HD NM
• 12. 04. 1989: trans‑
plantacija (po 10 letih
dializiranja)
• že 20 let delujoč pre‑
sadek, vsega skupaj 30 let nadomest‑
nega zdravljenja
6. moški, roj. 1961:
• 09. 06. 1978: vključen v HD program
kot 17-letni fant
• 08. 11. 1979: dializa NM
	- odklonil transplantacijo
- zdravljen samo z dializo že 31 let
Teh šest pacientov sem prikazala zato, ker
menim, da so živ dokaz,
da so začeli dializno
zdravljenje v zelo slabem
zdravstvenem
stanju
(visoki dušični retenti,
močno izražena anemija),
da so bili sprva dializirani
s kuprofanskimi dializa‑
torji. V petih primerih gre
za sorodniško transplan‑
tacijo, shema zdravljenja
zavrnitve iz tistega ob‑

dobja je znana. Te paciente sem prikazala
tudi zato, ker so dokaz odličnega vodenja
transplantirancev, za kar je gotovo zaslužen
dr. Kandus s svojo ekipo. Prvo desetletje je
tudi obdobje, ko smo pripravljali paciente
na sorodniško transplantacijo, tako da sta
bila leta 1986 transplantirana dva, leta
1987 tudi dva, leta 1988 2 in 1989 štirje
pacienti.
Prvo desetletje smo zaključili s 47 pacienti,
leta 1989 smo opravili cca. 7200 dializ.

DRUGO DESETLETJE
Število na novo vključenih pacientov v tem
desetletju se je z leti povečevalo, vključili
smo od sedem do šestnajst pacientov
letno.
Maja 1994 so začele zdravnice prim. dr.
Furlanova, dr. Globokarjeva in dr. Kosmi‑
nova ambulantno voditi CAPD paciente,

ki so začeli z nadomestnim zdravljenjem
s CAPD metodo v UKC.
17. 06. 1994 pa je dr. Globokarjeva orga‑
nizirala vstavitev peritonealnega katetra in
vse, kar je bilo potrebno za pričetek zdrav‑
ljenja s CAPD metodo tudi pri nas.
Število pacientov, zdravljenih s CAPD
metodo, se je postopno povečevalo. Začeli
smo z 10 pacienti, ki smo jih prevzeli iz
UKC. V letu 1997 smo imeli 17 pacientov,
zdravljenjih s CAPD metodo, kar pomeni
21.5% pacientov, zdravljenih v našem cen‑
tru tistega leta.
26. 08. 1996: prometna nesreča ob vožnji v
nočni turnus. Mrtev, nič kriv, šofer in 3 paci‑
enti iz nočne izmene. V šifrantu vzroka smrti
za dializnega pacienta smrt v prometni nesreči
ni predvidena.

Drugo desetletje smo zaključili s 66 pa‑
cienti, v letu 1999 pa je bilo opravljenih
10457 dializ.
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TRETJE DESETLETJE
09. 05. 2001 je v prenovljenih prostorih
nekdanjega travmatološkega odseka
takratni minister za zdravje prof. dr. Dušan
Keber prerezal trak in svečano odprl novo‑
adaptirane prostore, v katerih dializa de‑
luje še danes. Na 840 m2 površine imamo
v 6 sobah 24 priključnih mest, kjer lahko v
2 turnusih maksimalno dializiramo 96 bol‑
nikov. Število na novo vključenih pacien‑
tov se je povečevalo od 12 do 22 letno, red‑
no smo vključevali paciente tudi v CAPD
program, do 5 letno, v letih 2005 in 2006
ni bil vključen nobeden, v zadnjih letih
pa imamo številne transferje pacientov iz
HD na CAPD, pa tudi v obratni smeri. Tako
smo konec leta 2008 imeli v programu na‑
domestnega zdravljenja vsega skupaj 101
pacienta, 9 je bilo PD pacientov, 92 pa je
bilo zdravljenih s hemodializo. V letu 2008
smo opravili 13000 dializ, konec letošnjega
leta bo število dializ predvidoma 14000.
Od 16. 7. 2001 smo vse dni v tednu, razen
nedelje, dializirali 24-letno nosečnico, ki je
pozno jeseni s carskim rezom predčasno ro‑
dila zdravega dečka. Žena se sedaj dializira
v DC Krško.

DIALIZIRANJE PACIENTOV
IZ DRUGIH DC
Dopustniško dializo smo nudili pacientom
iz drugih dializnih centrov že od vsega
začetka, tako da smo imeli kar nekaj red‑
nih vsakoletnih dopustnikov, iz domovi‑
ne, pa tudi tujine. Predstavljam podatke o
dopustniških dializah za prvih in zadnjih
5 let delovanja novomeške dialize. Število
dopustniških pacientov je relativno maj‑
hno oz. je bilo ob pričetku delovanja dial‑
ize zelo podobno, kar je razvidno tudi iz
tabele, ko prikazujemo obdobje prvih in
zadnjih petih let.

Leto
1980
1981
1982
1983
1984
Leto
2004
2005
2006
2007
2008

Št. opravljenih dopust.
dializ/P
16/2
75/6
80/8
54/5
55/4
Št. opravljenih dopust.
dializ/P
21/3
13/4
23/3
22/4
40/5

P- počitnice
Jeseni 2000 je bil odprt Dializni center v
Krškem, ki je pred poletjem 2001 prevzel v di‑
aliziranje 7 pacientov, ki regijsko gravitirajo v
ta center. Odprtje dializnega centra v Krškem
nas je do neke mere res razbremenilo dobro
rehabilitiranih pacientov, po drugi strani pa
se zadnjih 5 let soočamo s povečanim nepre‑
dvidenim obsegom dela zaradi bolnikov
iz DC Krško, ki so zaradi različnih bolezni
hospitalizirani na posameznih oddelkih
novomeške bolnišnice, nekateri tudi po več
tednov (ICV, stanje po amput‑
aciji nog, programska nefrek‑
tomija zaradi policističnega
obolenja ledvic).
Občasno se zgodi, da ima‑
mo v enem dnevu tudi 4
do 6 »tujih« pacientov, ki so
neplanirano sprejeti v SB NM,
ob tem pa smo že predčasno
obljubili oz. omogočili di‑
aliziranje tistim, ki oprav‑
ljajo rehabilitacijo po opera‑
tivnih posegih v Zdravilišču
Šmarješke ali Dolenjske Toplice.
Leto Št. opravljenih
dializ
2004
2005
2006
2007
2008

160
248
118
103
160

Št. pacientov

26
33
27
22
26

Št. opravljenih
dializ za H
in R
139/23
235/29
95/24
81/18
120/21

Legenda:
H- hospitaliziran pacient
R- rehabilitacija v Šmarjeških Toplicah,
Dolenjskih Toplicah

TRANSPLANTACIJA
Za zadnje desetletje je značilna zelo ve‑
lika aktivnost na področju transplan‑
tacijske dejavnosti, tako, da je bilo v letu
2001 transplantiranih tudi 6 pacientov iz
našega centra, prevladovali so pacienti,
zdravljeni s CAPD metodo, kar kaže na to,
da smo se za zdravljenje s CAPD metodo
odločali predvsem pri mlajših, motiviranih
bolnikih, ki so se za to metodo tudi sami
odločili, potem, ko smo jih natančno sez‑
nanili z vsemi metodami nadomestnega
zdravljenja.
Leta 2000 se je Slovenija vključila v medna‑
rodno mrežo Eurotransplant (ET), v ka‑
teri so še Nemčija, Belgija, Nizozemska,
Avstrija, Hrvaška in Luksemburg, kar ji je
omogočilo izmenjavo organov z državami,
ki so člani v ET mreži.
Vsega skupaj je bilo v UKC opravljenih
54 transplantacij pri 52 pacientih iz naše
regije, pri 2 pacientih dvakrat. Od teh 54
transplantacij sta bili 2 tehnično neuspešni,
davnega leta 1989 in 1991, pri enem pa‑
cientu je bila v septembru letos narejena
transplantacija pankreasa in ledvic. Od 52
pacientov je bilo transplantiranih 13 pa‑
cientov iz CAPD programa in 39 iz HD pro‑
grama. Od vseh transplantiranih pacientov
trenutno ponovno dializiramo štiri, trije
pacienti so umrli z delujočim presadkom.

AKUTNE DIALIZE
Poleg zdravljenja bolnikov s kronično
ledvično boleznijo smo že leta 1980
zdravili tudi prve bolnike z akutno ledvično
odpovedjo. Tako smo že leta 1980 opravili
22 akutnih dializ pri dveh pacientih. Število
opravljenih akutnih dializ je v prvem de‑
setletju postopno naraščalo, v zadnjem de‑
setletju pa se je število opravljenih akutnih
dializ povzpelo do številke 400. Pacientov,
ki smo jih dializirali zaradi akutne ledvične
odpovedi v KEIT in OIM, je bilo v treh de‑
setletjih različno veliko, od 12 pa tudi 30
letno. Običajno se je dogajalo, da je bilo
po nekaj tednov zatišja, nato pa so nastale
potrebe po dveh ali treh akutnih dializah
v enem dnevu. Vzroki za akutno ledvično
odpoved so bili različni, od zastrupitve
z etilen-glikolom, zaradi netravmatske
rabdomiolize, v zadnjem obdobju pa gre
najpogosteje za kombinirane vzroke: de‑
hidracija, nefrotoksičnost, motnje odtoka
urina, zastrupitev z gobami (koprenke).
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Pri pacientih z akutno ledvično odpovedjo
izvajamo najpogosteje intermitentne, vsa‑
kodnevne dialize, občasno tudi 2x dnevno
po 4 do 6 ur. Nekajkrat smo izvajali tudi
kontinuirano dializo, kar nam je omogočila
nabava aparata Braun Diapact. Sprva smo
imeli na razpolago 2 enoti za reverzno os‑
mozo, vendar se je izkazala nabava tretje
enote za RO za zelo racionalno.

ŽILNI PRISTOPI
Kot žilni pristop ima velika večina pacien‑
tov že v preddializnem obdobju konstru‑
irano AV fistulo.
Prvo AV fistulo je žilni kirurg dr. Jože Ste‑
klasa konstruiral že davnega leta 1979
pacientki z analgetično nefropatijo, ki je
nadomestno zdravljenje potrebovala v
naslednjem letu.
Za prvo obdobje je značilno, da so bile
AV fistule konstruirane samo na podlagi
klinične ocene žilja rok. Zadnji dve de‑
setletji pa lahko paciente, kjer ob kliničnem
pregledu ne najdemo ustreznih ven za
operativni poseg, pošljemo na doppler‑
ski pregled žilja rok v UKC Ljubljana. Zad‑
nje desetletje se formiranja fistul lotevata
tudi dr. Klemen Kerin in dr. Andrej Šikovec,
slednji v manjšem obsegu, saj je v SB NM
zaposlen samo še 10%.
Nekaj AV fistul (tudi Gore tex) je bilo
napravljenih v UKC (prof. Ponikvar).
Kot začasni žilni pristop, tako za vodenje
pacienta s kronično hemodializo, pred‑
vsem pa za izvajanje akutne dialize, upo‑
rabljamo CV katetre, ki jih uvajajo zdravniki
intenzivisti (tako v OIM kot v KEIT). Sep‑
tembra 2007 smo nabavili aparaturo za UZ
uvajanje CV katetrov (Site Rite 5 DyMax
Bart), aparature se poslužuje dr. Sergeja
Dobravc. Dr. Kosmina in dr. Globokarjeva
sta vešči uvajanja femoralnih katetrov.

DIALIZA DANES
Trenutno dializiramo 90 pacientov iz širšega
območja Dolenjske in Bele Krajine. Na diali‑
zo jih pripeljejo in odpeljejo nazaj reševalni
avtomobili oz. v ta namen organizirana pre‑
vozna služba (Črnomelj). 15 pacientov se
na dializo pripelje samih oz. jih pripeljejo
svojci. Lastnega prevoza se poslužujejo do‑
bro rehabilitirani, fizično aktivni bolniki, pa
tudi tisti, ki jih zelo moti čas, ki ga izgubijo
zaradi čakanja na prevoz.
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Od trenutno 90 pacientov jih je 12 os‑
krbovancev DSO Novo mesto, Trebnje in
Črnomelj. Nekateri pacienti, ki so v DSO
oskrbi, so relativno dobro rehabilitirani
(pevec v zboru).
MESTO
Novo mesto
Črnomelj
Metlika
Trebnje
Krško
SKUPAJ

ŠT. PACIENTOV
45
17
6
18
4
90

Starostna struktura pacientov se je v treh
desetletjih delovanja odseka za dializo
SB NM spreminjala. Naraščalo je število
starejših bolnikov, ki so potrebovali na‑
domestno zdravljenje. Trenutna situacija
kaže, da je skoraj dve tretjini bolnikov
starejših od 65 let. Trenutno je najmlajši pa‑
cient v našem centru star 35 let. Najstarejši
bolnik ima 92 let, dializiramo ga že vse od
leta 2005. Najmlajši bolnik iz naše regije,
ki je potreboval nadomestno zdravljenje,
je bil star 12 let, dializirati so ga začeli v
Ljubljani leta 1985 in nam ga nato po 5
tednih predali v nadaljnje dializiranje.
STAROST
35-44 let
45-54 let
55-64 let
65-74 let
75-84 let
nad 85 let
SKUPAJ

ŠT. PACIENTOV
3
15
14
31
22
5
90

Režim dializiranja je za vsakega pacienta
predpisan individualno, tako glede na
število dializnih ur na teden, glede na
površino in kemično sestavo dializne mem‑
brane in velikost ultrafiltracije na uro. Največ
pacientov se dializira 3x tedensko po 5 ur,
veliko jih prihaja 3x tedensko po 4 ure, nekaj
pacientov, ki imajo še obilno rezidualno di‑
urezo, pa dializiramo le 2x tedensko.

KADROVSKA ZASEDBA
Če bi povprašali medicinske sestre in
paciente, ki pričakujejo, da bodo vsi
priključeni tisti hip, ko so stehtani in
ležejo v posteljo, bi vsi v en glas trdili, da
je medicinskih sester premalo. Glavna

medicinska sestra bolnišnice bi trdila, da
jih je dovolj. Odgovorna sestra dialize DMS
Marica Parapot pa ima skoraj vsak teden
težave pri razpisu delovnega razporeda, saj
imamo na dializi mlad kolektiv, kar pomeni
odsotnost tako zaradi porodniških dopus‑
tov, kot tudi zaradi nege bolnih otrok, pa
tudi drugačne bolezni in poškodbe ne
preskočijo dialize.
Trenutno je na dializi zaposlenih 30
medicinskih sester, od tega jih je 10 DMS in
20 SMS, od teh je 5 ZT. Poudariti pa moram,
da je poleg delovišča na dializi njihovo de‑
lovno mesto pogosto tudi OIM in KEIT ter
CAPD ambulanta. Diplomirane medicin‑
ske sestre so zadolžene tudi za preddia‑
lizno edukacijo, ki obsega tudi prehransko
svetovanje. Poleg rutinskega cepljenja
proti hepatitisu izvajajo medicinske sestre
na dializi tudi vsakoletno cepljenje proti
sezonski gripi in pljučnici.
Na dializi imamo redno zaposlenega tudi
serviserja, ki zavzeto skrbi za dializne moni‑
torje in reverzno osmozo, odgovoren je za
kontrolo kvalitete vode in tesno sodeluje s
higieničarko bolnišnice. Administratorka je
zaposlena za polovični delovni čas.
Najprej sva bili s prim. dr. Furlanovo osam‑
ljeni, ona na nefrologiji, jaz na dializi. 20. 02.
1989 se nama je pridružila dr. Golob Kosmina
Polona in nato 05. 06. 1991 še dr. Globokar
Mateja. Dr. Sergeja Dobravc je 23. 01. 2004
opravila specialistični izpit, končala je tudi
6-mesečno izpopolnjevanje iz dializne de‑
javnosti. Na žalost je od letošnje jeseni za‑
poslena v naši ustanovi samo še 60%.
V zgodnjem poletju 2010 se veselimo vrni‑
tve mlade specialistke dr. Vlaste Malnarič
s porodniškega dopusta, ki bo okrepila
in pomladila nefrološko-dializne vrste.
Naštela sem vse zdravnice, da ste si lahko
ustvarili podobo, kdo vse je prispeval k
razvoju in strokovni rasti tako dializnega
odseka kot tudi odseka za nefrologijo.
Jasno nam je, da sta obe dejavnosti med
seboj tesno povezani, soodvisni. Ves čas je
odsek za dializo deloval v sklopu internega
oddelka, saj tako skupno bitje in žitje ko‑
risti vsem skupaj, predvsem pa številnim
pacientom, ki tako relativno hitro dobijo
celostno oskrbo oz. obdelavo.
Ves čas delovanja dobro sodelujemo z ostali‑
mi oddelki in dejavnostmi SB NM. Prijeten je
tudi občutek, da veš, da tudi v UKC LJ, tako na
kliniki za nefrologijo in na centru za dializo,
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ne bo nihče odrekel strokovne pomoči, ko jo
potrebuješ, oz. ko se znajdeš v temi.

STANJE APARATUR
-

-

30 aparatov firme Gambro (1 AK 100, 10
AK 200, 2 AK 200 S, 2 AK 200 Ultra, 15 AK
200 Ultra S)
1 aparat za CRTT Braun Diapact
3 mobilne RO
1 RO starejšega datuma za stand by
1 RO – nameščena maja 2009
UZ APARAT – 03.09.2007 – SITE RITE5 Dy‑
max Bart

Dializni monitor je v vsaki zdravstveni ustano‑
vi aparat, ki je najbolj izkoriščen, saj dela red‑
no v 2 turnusih. Število opravljenih dializnih
ur govori o njegovi iztrošenosti.

Kolektiv na stari dializi
Zdravnici dr. Sonja Steklasa in prim. Polonca Furlan ter med. sestra Valerija Fink

DIALIZA JUTRI
Optimistična pričakovanja ob odprtju
novega dializnega centra s 24 priključnimi
mesti 09. 05. 2001 so se glede na priliv pa‑
cientov zadnjih dveh let izkazala za nere‑
alna. Že sedaj rešujemo probleme prezase‑
denosti centra z občasnim dializiranjem 4
do 6 pacientov ob nedeljah.
Dializiranje pacientov vse dni v tednu
postaja realnost. Popolnoma se strinjam
z mnenjem prof. Ponikvarja, ki je povedal,
da bi bilo smiselno pisati razporede za
paciente ne samo za teden dni, temveč
za 14 dni vnaprej. Tako bi dosegli, da bi
se pacient res dializiral vsak drugi dan
(ponedeljek, sreda, petek, nedelja, torek,
četrtek, sobota, ponedeljek, druga skupina
pa bi bila na dializi v torek, četrtek, soboto,
ponedeljek, sredo, petek, nedeljo, torek,...)
Ta način dializiranja je sicer logistično
zahteven, ker vključuje poleg medicin‑
skega kadra še druge službe (prevoznike,
kuhinjo), ob tem pa je to za pacienta bist‑
veno bolj fiziološko in odpadejo »kritični
ponedeljki in torki« (glede velikega prinosa
interdializne teže).

Bolniška
soba
na stari
dializi

Pred uvedbo 14-dnevnega razporeda pa
razmišljam tudi o rešitvi tega problema na
način, ki sem ga zasledila pred davnimi leti
v enem izmed poročil EDTA, ko so bili pa‑
cienti prvi dan v tednu dializirani po več
ur (na primer 6), število ur se je vsak drugi
dan nato nekoliko zmanjšalo, ob tem pa je
bila tedenska količina ur nespremenjena
(na primer 15 ur).
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Nočni turnus tudi postaja realnost iz dveh
razlogov. V kolikor bo zmanjkalo priključnih
mest, se nakazuje nočni turnus od začetka
vsak drugi dan, istočasno pa bi ga ponudili
tistim bolnikom, ki bi bili za dializiranje v
nočnem turnusu zainteresirani.

Jožica Majcen

Dializni kruh, ki ga dobijo naši pacienti pri
dveh obrokih, je neslan, ker želimo delo‑
vati edukativno. Dializnega kruha nam ne
bo nikoli zmanjkalo, saj se število pacien‑
tov povečuje, preživetje z dializnim zdrav‑
ljenjem se podaljšuje, kakovost življenja
dializnih bolnikov je znatno boljša kot je
bila v preteklih desetletjih.

Jožica Majcen je bila 23 let glavna medicinska sestra dializnega
odseka novomeške bolnišnice. Svoja razmišljanja in spomine
na leta, ko je soustvarjala tridesetletno zgodbo novomeške dialize, prijazno deli z nami v naslednjem prispevku.

Dializna tehnologija je zelo napredovala,
dializni aparati so zelo izpopolnjeni in ima‑
jo vgrajene številne varnostne naprave,
zato je zapletov med dializnim postopkom
znatno manj.
Pomemben dodatni dejavnik, ki prispe‑
va k boljši kakovosti življenja, je tudi
zdravilo eritropoetin (ESA – Eritropoezo
Stimulirajoči Agens), ki je pri veliki večini
bolnikov odpravil potrebo po transfuziji
krvi. Eritropoetin je v Sloveniji na voljo di‑
aliznim bolnikom že 20 let.
Prepričana sem, da nam bo tudi v bodoče
uspelo zaposliti dovolj motiviranih SMS /
ZT in VMS – DMS, ki jim bo delo z bolniki z
dokončno ledvično odpovedjo predstav‑
ljalo strokovni izziv in jim istočasno za‑
gotavljalo trajno socialno varnost.

Kot bi bilo včeraj

Sedmi november 1979 – to je datum, ki je
bil doslej že mnogokrat izrečen in pome‑
ni prvo opravljeno dializo v novomeški
bolnišnici. Ta dan je bolnikom z dokončno
odpovedjo ledvic iz dolenjske regije prine‑
sel veliko olajšanje, saj so se do takrat vo‑
zili na dializo v Ljubljano in na poti izgubili
mnogo časa.
Priprave in ureditev dializnega oddelka so
bile kar dolgotrajne. Prostori za dializo so
bili umeščeni v gradič Kamen, ki je bil do
takrat del pljučnega oddelka.
Dializni prostori so bili urejeni funkcio‑
nalno in lično, barve sten in opreme so
nudile toplino, kar je bilo zelo prijetno za
bolnike in zaposlene, saj so bili prostori
dokaj senčni. Zunaj je bil lepo urejen vrt,
pri bolniškem oknu pa prelepa magnolija,
ki je vsako leto oznanjala prihod pom‑
ladi. Vendar se je kmalu izkazalo, da bodo

Cvetoča magnolija ob oknu bolniške sobe - simbol prihajajoče pomladi
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potrebe po novih prostorih večje, kot je bilo
sprva predvideno. Ko so se obnovitvena dela
zaključevala, je bilo potrebno pridobiti še
zdravstveni kader, ki bi delal na tem oddelku,
kar pa takrat ni bilo lahko. To je bilo obdobje,
ko dializnega zdravljenja in dialize še nismo
poznali in o njej nismo vedeli skoraj nič. Moja
odločitev, da bom delala na tem oddelku, je
bila ravno zato izziv - spoznati nekaj, česar ne
poznam. Vedela sem, da bom po dvanajstih
letih delovnih izkušenj na internem oddelku
morala začeti znova, kljub temu pa sem bila
pripravljena tvegati in sem se odločila, da si
pridobim nova znanja.
Prve korake dializnega zdravljenja smo
medicinske sestre in zdravniki pridobivali
na dializi v ljubljanskem kliničnem centru.
Ljubljanska dializa je bila naša učna baza,
ki smo jo koristili tudi pozneje, vse dokler
nismo postale toliko samostojne, da smo
novo sprejete kolegice uvajale v delo same
na našem oddelku, ljubljanska dializa pa je še
vedno ostala institucija, ki nam je omogočala
spoznati in tudi osvojiti novosti, ki smo jih
potem uvajali v našem dializnem centru.
Običajno nam je vse, kar se zgodi prvič,
pomembno in nam ostane v trajnem
spominu. Tako je bilo tudi prvega dne ob
otvoritvi dializnega centra. Prišli so bolniki, ki
so se do takrat dializirali v Ljubljani, v visoko
strokovni instituciji. Bili so dobro razpoloženi,
saj so težko čakali dan, ki jim bo približal
mesto zdravljenja. Medicinske sestre, ki smo
jih takrat pričakale in začele delati na dializi,
smo se z njimi srečale že na ljubljanskem di‑
aliznem oddelku in to poznanstvo je dobro
vplivalo na njih, saj so nas imeli že
tam priložnost opazovati pri naših
spretnostih. Za prvi dan dialize
smo imele medicinske sestre
obljubljeno pomoč iz Ljubljane,
vendar je le-ta zjutraj zatajila in
je prišla mnogo pozneje. Samo‑
stojno smo začele z delom, prisotni sta
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bili trema in negotovost. Kljub temu so bili
bolniki dobrovoljni in so nas vzpodbujali, kar
je pomagalo premostiti naša občutenja, da
je delo potekalo optimalno. Prva dializa se
je končala uspešno, prvi dan dela na dializi
v Novem mestu je bil za nami.
Takrat smo želele, da bi se pacienti čim prej
navadili na našo dializo in na osebje, da bi se
med nami čim bolje počutili, zato smo jim
namenjale veliko pozornosti in jih razvajale.
Marsikaj smo se od njih tudi naučile, saj so
bili o svoji bolezni in dializnem zdravljenju
dobro poučeni.
Dializnega znanja ni bilo enostavno osvojiti,
saj je potekalo dvosmerno: dobro spoznati
aparature in dobro poznati vse napake, ki
lahko nastanejo, prav tako se je bilo potreb‑
no naučiti vse o obolenju in poznati bolnika s
kroničnim potekom bolezni in vsemi komp‑
likacijami pred dializo, med njo in po dializi in
tudi, kaj se lahko dogaja z njim doma.
Takrat na oddelku še ni bilo zaposlenega
serviserja, ki bi redno skrbel za naše apara‑
ture, zato smo se morale naučiti mnogih
tehničnih stvari, spoznati aparature, včasih pa
tudi same kaj popraviti. Serviserja smo ime‑
li „na klic“, kar nam je mnogokrat povzročalo
težave. Zgodilo se je, da se je pokvaril dia‑
lizni monitor in ker nismo imeli rezervnih,
je moral bolnik počakati na serviserja, ali
pa smo ga priključili, ko se je končala dializa
predhodnika. Da smo dobro opravili svoje
delo, je bilo potrebne mnogo potrpežljivosti
in dobre medsebojne komunikacije. Dializo

smo lahko opravljali, če smo imeli ustrezno
pripravljeno vodo. Sprva smo uporabljali
samo mehčalce za vodo, pozneje pa apara‑
turo reverzna osmoza.

V našem centru smo dializirali tudi bolnike, ki so
dopustovali v okolici Novega mesta, največkrat
v zdraviliščih, prav tako pa so tudi naši bolniki
imeli možnost dopusta v drugih centrih.

Ob bolniški postelji so bili nameščeni dializni
monitorji, ki so bili v pomoč pri vodenju dia‑
lize. Le-ti so bili takrat acetatni, kar pome‑
ni, da je bil v dializni raztopini acetat, ki je
močan vazodilatator, zato so imeli mnogi
bolniki, zlasti diabetiki, ob priključitvi težave s
hipotonijo. Ker smo imeli premalo posteljnih
tehtnic, so morali bolniki med potekom di‑
alize vstati, se stehtati in to je povzročilo še
dodaten padec krvnega tlaka. Zato je bil
potreben pri vodenju dializnega bolnika skr‑
ben nadzor, imele smo ga vseskozi„na očeh“.
Na dializni monitor je bila pritrjena umetna
ledvička, do nje in iz nje pa napeljane cevi,
po katerih je tekla kri. Tudi na teh delih so bile
možne komplikacije, ki jih je bilo potrebno
poznati in med dializo reševati.

Pri bolnikih lahko zaradi različnih vzrokov
pride tudi do akutne odpovedi ledvic, zato
smo v našem centru že v prvem letu po otvo‑
ritvi začeli izvajati akutno dializo. Aparature je
bilo potrebno odpeljati v interno ali kirurško
intenzivno enoto, prav tako ves potreben ma‑
terial, in bolnika tam dializirati. Akutna dializa
se je opravljala vsak dan, dokler se ni bolniku
stanje popravilo. Stalne pripravljenosti ali
dežurstva nismo imeli organiziranega, vendar
je bilo vse delo opravljeno.

Delo medicinske sestre ob dializnem bol‑
niku je bilo zahtevno, primerljivo z inten‑
zivno terapijo. Reševanje vseh komplikacij je
zahtevalo od medicinske sestre veliko znanja,
spretnosti, samostojnosti in odgovornosti,
še zlasti zato, ker smo večino dela opravile
brez prisotnosti zdravnika in je bil potek di‑
alize odvisen od našega znanja. Le-to smo
pridobivale z organiziranimi predavanji na
nefroloških sekcijah medicinskih sester in
zdravnikov, kajti pravega učbenika do takrat
nismo imele. Obiskovale smo tudi druge dia‑
lizne centre širom po Sloveniji, si izmenjavale
izkušnje in jih uporabile pri svojem delu.

Dializni center v Novem mestu je vse skozi
dosegal visok strokovni nivo in upam si
razmišljati, da je bil dobra podlaga za to,
kar vidimo na dializi danes: organizirane so
kronične hemodialize, akutne in peritone‑
alne, opravljajo se vse stvari, ki sodijo zraven.
Kar je bilo včasih samo naša velika želja, je
danes resničnost - dializa ima funkcionalne
prostore z modernimi aparaturami, stalno
prisotnost zdravnika in zaposlenega tehnika,
ki skrbi za aparature. Zdravstvena nega sledi
razvojnim ciljem, združuje znanje visoke teh‑
nologije in poznavanje bolnika z boleznijo
kroničnega poteka, ima sodoben pristop z
visoko stopnjo organiziranosti, sodelovanja
in empatije.
Ponosna sem, da sem bila v pionirskem
timu, ki je ustvarjal osnove za vse to, kar
danes obstaja.

Leta 1990 so se ljubljanski zdravniki in
medicinske sestre organizirali, pripravili
obsežna predavanja na to temo in izdali pri‑
ročnik z naslovom „Dializno zdravljenje“, ki še
danes uspešno služi svojemu namenu.

Reverzna osmoza

Razvoj dialize je imel neslutene razsežnosti,
saj je število pacientov naraščalo, s
povečevanjem števila bolnikov pa so rasle
tudi potrebe po medicinskih sestrah. Največ
smo jih pridobili znotraj bolnišničnih od‑
delkov. Da je bila njihova odločitev lažja,
so si najprej za dan ali dva ogledale delo
na oddelku, sama edukacija s potrebnimi
izkušnjami pa je trajala približno eno leto.
V začetku je potekala najprej en do dva
meseca v Ljubljani, nato pa do enega leta
na matičnem oddelku, ob izkušeni starejši
medicinski sestri. Bili smo majhen kolektiv,
vendar z zdravimi medsebojnimi odnosi,
težili smo k temu, da si vedno pomagamo.

Dializni aparat
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PRIPOVED BOLNICE
NA HEMODIALIZI
Ana Pestner
Že dolgo je tega, kar moji zdravniški izvidi niso bili najboljši.
Vedno sem imela »križe« na vodi in povečano sedimentacijo v
krvi, vendar sem se vedno potolažila češ, saj sem mlada, zato –
gremo naprej! Bolečin nisem imela, morda sem se počutila malo
slabše, za to pa sem krivila svojo preobremenjenost, saj sem ho‑
dila v službo, skrbela za dva majhna otroka in nisem imela časa
razmišljati o svojem slabšem počutju. Pogosto sem sama sebi
rekla: «Ne jamraj, delo te čaka.«
Tako sem živela skoraj štirideset let. Potem se je moje počutje
začelo občutno slabšati. Nenehno sem bila »zanič«, stalno utru‑
jena. »Saj, leta so tukaj, gospa, leta. Kaj pa bi radi, mislite, da boste
vedno sto odstotni in brez težav!«
Potem je postalo zares hudo in nevzdržno. Povišan holesterol,
sečnina, visok krvni pritisk, srbeča koža, nenehna utrujenost,
nespečnost… Hodila sem od Poncija do Pilata, zbirala izvide in
končno, zdravnikova diagnoza: ledvična odpoved druge stopnje.
Takrat se je v resnici začelo in ko sem že bila na tem, poti nazaj ni
bilo več. Stanje se mi je počasi slabšalo, čeprav sem s pomočjo
trdne volje in zdravil zdržala še skoraj štiri leta. Pred slabim letom
pa diagnoza: končna ledvična odpoved, zdravljenje možno samo
še z dializo. Šok! Zame in za vse najbližje. Rekla sem si: «Premisli,
prespi, uredi svoje misli v glavi, potem pa sprejmi zdravljenje,
sprejmi dieto, sprejmi dializo kot del življenja. Še dobro, da sploh
obstaja, saj je to zame in meni podobne edina rešitev.«
Težka je ta rešitev, vsaj na začetku, vsak začetek pa je težak. Pri
meni je bilo precej hudo, bolelo me je, žile so mi pokale, delali so
se mi hematomi, roko sem imela zateklo in črno. Spet sem imela v
glavi velikansko zmedo in strah. Razočarana in obupana sem bila
nad vsem okoli sebe. Pred odhodom na dializo sem se počutila,
kot bi hodila v klavnico. Ponovno sem morala sama pri sebi urediti
misli in se soočiti z dejstvi: «Saj sem močna! Če sem izgubila eno
bitko, nikakor ne bom dovolila, da bi izgubila vojno!«
Življenje se mi je res spremenilo. Še vedno me občasno boli,
še vedno poči kakšna žila, vendar pa sem se navadila na nove
razmere in se odločila, da grem korajžno naprej po poti življenja,
kakršnakoli že bo. Vesela sem, da je tehnika v tem času toliko
napredovala, da se da tudi takim bolnikom, kot sem jaz, pomagati.
Srečna sem, da lahko v krogu svoje družine živim naprej.
Hvala vsem, ki mi pomagate.
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V soboto, 07. 11. 2009, se nas je velika večina
zaposlenih na odseku za dializo zbrala v
Gostilni Jakše na Drski, da z druženjem
obeležimo 30 let delovanja odseka za dializo v Novem mestu.
Vabilu na druženje sta se odzvala tudi predstojnik interne‑
ga oddelka prim. dr. Rafko Kapš in glavna medicinska
sestra internega oddelka Marina Kokalj. Prisotna je bila
tudi poslovna direktorica ga. Mira Retelj, ki je ne samo
opravičila odsotnost v. d. strokovnega direktorja g. Jo‑
sipa Smodeja, saj je bil razpisan v dežurno službo na krg.
oddelku, temveč je imela za ušesa prisotnih prijeten go‑
vor. Skupaj z dr. Kapšem, ki v svojem govoru ni skoparil s
pohvalo, sta vsem prisotnim razdelila cvetje, monotonijo
rumeno obarvane stene v tehtalni sobi pa bo zapolnila
slika v „dializnih barvah.“
V vseh 30 letih delovanja odseka za dializo je bilo spre‑
jetih vsega skupaj 45 medicinskih sester različnih profilov.
Trenutno je na dializi zaposlenih 30 medicinskih sester, od
tega 10 DMS, 20 SMS (od tega 5 ZT). Medicinske sestre so
z dialize tudi odhajale, predvsem je bila za DMS atraktivna
patronažna služba, vendar se jih je nekaj vrnilo v SB NM
na druge oddelke. Odhodov zaposlenih z dialize je bilo
vsega skupaj 10, od medicinske sestre Nade Kastelic smo
se z žalostjo v srcu poslovili v Srebrničah, štiri medicinske
sestre pa živijo aktivno življenje upokojenca.
Kako smo kadrovali na dializi?
Kaj sem predlagala vsaki izmed medicinskih sester, ki
je pokazala zanimanje za dializo? Svetovala sem ji, naj
si vzame prost dan oz. naj preživi na dializi cel delovnik,
da si bo lahko predstavljala, kako delo na dializi poteka.
Dializa ni samo priključitev in odključitev, temveč še mar‑
sikaj drugega. Velika skrivnost je že aparat s številnimi
gumbi, pa tudi vodenje heparinizacije ob izventelesnem
obtoku ni enostavno opravilo.
Dializno medicinsko sestro lahko v njeni odsotnosti zaradi
dopusta, porodniškega dopusta ali bolniškega staleža na‑
domesti samo usposobljena dializna sestra, ki potrebuje
različno dolgo kilometrino oz. veliko število opravljenih,
sprva enostavnih, nato pa vse zahtevnejših, dializnih proce‑
dur, da postane samostojna pri svojem delu. Prva leta so se
medicinske sestre izobraževale v Ljubljani, drugo desetletje
so se medicinske sestre naučile osnov dializnih procedur že
doma in so se v Ljubljani izobraževale samo nekaj tednov,
da so utrdile pridobljeno znanje in spoznale nove oblike di‑
aliziranja. V zadnjem desetletju se novosprejete medicinske
sestre naučijo vsega potrebnega kar v matičnem dializnem
centru, izobraževanje v Ljubljani se izvaja le pri uvajanju
novih načinov dializnega zdravljenja.

praznujemo
Sonja Cimerman Steklasa, dr. med.
Jožica Majcen in Marica Parapot

Čestitke direktorice Mire Retelj

NEKAJ MISLI OB 30. LETNICI
DELOVANJA DIALIZE
Tri desetletja so za nami. Kaj vse smo
skupaj doživeli v treh desetletjih na treh
lokacijah? Najprej je bila naš drugi dom
klet pljučnega oddelka, z nepozabno
magnolijo, ki nas je v spomladanskih
mesecih vsako leto znova razveseljev‑
ala s svojim bujnim cvetenjem. Ko je na
stari dializi postalo pretesno, smo se
leta 1985 razširili v prostor, kjer so prej
pljučni bolniki sprejemali obiske.
Od 09. 05. 2001 pa smo na tretji lokaci‑
ji, ki je dokaz, kako se lahko adaptira
klasičen bolnišnični trakt. V
6 sobah je 24 priključnih
mest, na stari travmi pa
so tudi vsi potrebni
prostori (čakalnice,
tudi za CAPD pa‑
ciente, preiskovalnice,
večnamenski prostor
za sestanke osebja
in Društva kroničnih
ledvičnih bolnikov Do‑
lenjske. V kleti je tudi
prostor za pripravo vode.).
Prve obletnice delovanja dialize
smo praznovale kar v čajni kuhinji na
dializi, saj nas je bilo sprva manj, kot
je prstov na eni roki. Kako mladostni
so bili takrat naši obrazi, kakšna je bila

takrat »suha teža« posameznic, je raz‑
vidno iz obsežne foto dokumentacije, ki
nas spominja na minula desetletja.
Kot je naraščalo število pacientov in je
naraščalo število opravljenih dializ, tako
smo potrebovali tudi vse več dializnih
medicinskih sester. Enkrat samkrat se je
zgodilo, da je bilo dializnih medicinskih
sester preveč, in to ob priliki tragičnega
dogodka, ko so v prometni nesreči 30.
08.1996 izgubili življenje trije pacienti iz
nočnega turnusa. Takrat smo se dogo‑
vorili za nekaj tedensko pre‑
razporeditev MS v OIM, kjer
so dializne medicinske
sestre spoznavale, kako
hudo kritično bolni
bolniki ležijo v OIM in
potrebujejo številno
podporno terapijo,
včasih tudi akutno di‑
alizo.
V prvih letih delovanja
odseka za dializo smo za‑
posleni na dializi organizirali
tudi druženje s pacienti z namenom,
da poskrbimo za njihovo vsesplošno
rehabilitacijo. V spominu imamo sil‑
vestrovanje s pacienti v bivšem domu
JNA. Skupaj smo obiskali Kostanjeviško

jamo, imeli piknik
ob Kolpi v Fučkovcih,
pa tudi na jasi ob lovski koči na Bučki,
kjer nam je, na žalost že pokojni, ig‑
ralec Slavko Cerjak pripravil enkraten
gledališki dogodek.
Pacientov je bilo z leti vedno več, or‑
ganizirali so se v Društvo kroničnih
ledvičnih bolnikov Dolenjske in začeli
so sami organizirati svoje aktivnosti.
Izkazali so se zlasti 08. 05. 2000, ko
so izpeljali odmevno prireditev, ka‑
tere pokroviteljica je bila ga. Štefka
Kučan. Z izkupičkom je tako tudi
Društvo ledvičnih bolnikov Dolenjske
postalo eden od številnih sponzorjev,
ki so prispevali sredstva za realizacijo
projekta Dializa 2000.
En pacient ima na leto okrog 156 di‑
aliz. Prihaja ob ponedeljkih, sredah,
petkih, drugi prihajajo ob torkih,
četrtkih, sobotah. Monotonija. Isti
obrazi, ista fistula, isti pacient, ki je
navkljub skrbni preddializni edu‑
kaciji in prehranskem svetovanju
prestrašen in nezaupljiv. Zadnja leta
tudi več kot 20 novih obrazov na leto,
pacienti so vse starejši, s pridruženimi
boleznimi, vsi pa so polni, često nere‑
alnih, pričakovanj. Monotonija. Tekoči

27

praznujemo
trak različnih dializnih procedur. Za
razgibanost poskrbi potreba po citratni
dializi, slaba fistula, kateter, ki cuka in
je prešit s samo enim šivom, nepredvi‑
dena hipotonija.
Monotonijo razbije klic iz OIM, takoj
nato še klic iz KEIT, 4 pacienti iz DC
Krško, hospitalizirani na različnih oddel‑
kih novomeške bolnišnice, ne da bi bili
o tem pravočasno obveščeni. Najprej
jeza, obup, škripanje z zobmi, aktivi‑
ranje serviserja Marka, prerazporeditev
že razporejenih pacientov, razlaganje,
opravičevanje, klic medicinske sestre
v službo s prostih dni. AKCIJA. Zvečer
ugotavljamo, da je vse nepredvideno
delo opravljeno, z nekaj opravičenega
negodovanja, predvsem zaradi pomanj‑
kljive komunikacije.
Poletje, dopusti, kako dolgi? Za dializne
medicinske sestre so letni dopusti si‑
gurno najkrajši v enem kosu, pa še ti se
začnejo ali končajo z delom v soboto
ali v nedeljo. Dialize fizično ne more‑
mo zapreti, dializ čez poletje ni manj,
običajno jih je znatno več, ker so Terme
Krka v Dolenjskih Toplicah in Šmarjeških
Toplicah, pa tudi Dolenjska in Bela Kra‑
jina, prijetne počitniške destinacije.
V zadnjem času je v vseh delovnih or‑
ganizacijah, ne samo v zdravstvu, zelo
često slišati besede mobing, staffing,
bossing, pa tudi team building. V Magu
sem prebrala, kako si je ekipa novinarjev
vzela en dan za druženje ob Kolpi oz. so
se šli team building (tim bilding).
Sama menim, da se tim oz. kolektiv
gradi vsak dan ob rednem delu, da
imamo vsi tisti, ki imamo dobro razvita
čutila možnost, da vse, kar strokovnega
slišimo, vidimo, preberemo, tudi upo‑
rabimo pri svojem vsakdanjem delu.
Poleg izobraževanja na delovnem
mestu obstaja tudi izobraževanje v
obliki seminarjev v okviru bolnišnice,
pa tudi na nivoju regije in v usmerjenih
sekcijah. Številne dializne medicinske
sestre so imele v 30 letih možnost pri‑
dobivanja znanja tudi na kongresih
EDTNA v tujini. V vseh teh letih so pri‑
dobile tako bogate izkušnje in razno‑
lika znanja, da so se lotile organizirati
celodnevno strokovno srečanje, ki
je bilo 26.11.2009, ko so predstavile
našo dializno dejavnost zdravstvenim
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delavcem Dolenjske in Bele Krajine, ki
so se seminarja udeležili.
Menim, da dializna medicinska sestra
pokaže svoje vrline, ne samo ob rutin‑
skem delu, ampak tudi ob dodatnih,
nepredvidenih obremenitvah. Dializne
medicinske sestre so se izkazale ne samo
v novembru 1991, ko je bilo ob poplavi
v celjski dializi potrebno dializirati nekaj
tednov v našem centru 7 pacientov iz
celjskega območja, temveč tudi, ko je
prišlo v času vojne na Hrvaškem, leta
1991, do obstreljevanja Karlovca in je
bilo potrebno na hitro organizirati di‑
aliziranje pacientov, ki so se s kombi‑
jem pripeljali na novomeško dializo v
upanju, da bodo dializirani. Zaposleni
na dializi so se izkazali tudi v mesecih
pred montažo nove reverzne osmoze,
ko je bilo potrebno prihajati v službo
že ob 05.00 uri zjutraj, da so bili dializni
monitorji pravočasno pripravljeni in
posledično pacienti ob predvidenem
času priključeni. Tudi v tistem tednu, ko
smo imeli poleg dveh planiranih dopust‑
nikov še šest neplaniranih pacientov iz
drugih dializnih centrov, so medicinske
sestre pokazale razumevanje za nepred‑
videno povečan obseg dela.
Delovni kolektiv – tim se ne oblikuje
samo v službi oz. na delovnem mes‑
tu, ampak tudi na druženjih, za ka‑

tere je značilna sprostitev, odklop od
službenega okolja, tekmovalnost, kot
so na primer športne igre.
Vsi tisti, ki smo bili na pikniku pri Andreju
ali pri Mileni, ki smo skupaj spoznavali
Benečijo in Rezijo, vsi tisti, ki ste bili
skupaj na raftingu po Soči, se druženj
vedno radi spominjamo. Zavedati se
moramo, da je sedanji čas predvsem
čas trdega dela, ki na žalost nudi le kos
črnega kruha, ki pa ga zagotovo ne bo
nikoli zmanjkalo. Vzeti si moramo tudi
čas za sprostitev, saj je to priložnost, da
vidiš včasih namrgodenega sodelavca
tudi vedrega in sproščenega.
Izkušnje in modrost zrelosti se v našem
kolektivu prepletajo z elanom, včasih
tudi z mladostno zaletavostjo. Rezultat
tega prepletanja je uspešen kolektiv,
na katerega je upravičeno ponosna re‑
gionalna bolnišnica.
Mislim, da tudi za naš kolektiv velja,
kar sta napisala zakonca prof. dr. Rafael
Ponikvar in prof. dr. Jadranka Buturović
Ponikvar v predgovoru knjige o dializi
„Dializno zdravljenje“ leta 2004. „ Dial‑
izno zdravljenje mora biti na voljo 24
ur dnevno, 7 dni v tednu. Počitka ni. Ne
med počitnicami, ne med vikendom, ne
za Božič, ne za Novo leto. Počitka ni ne
za bolnike in ne za osebje.“ V teh 30 letih
smo se poskušali držati napisanega.
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PRIPOROČILO ODDELKOM, NA
KATERIH JE HOSPITALIZIRAN
DIALIZNI PACIENT

•
•
•

Anka Klemenčič, SMS
Ob sprejemu pacienta je potrebno obves‑
titi dializni odsek:
• v času rednega dela od ponedeljka do
petka od 6.00-20.30, v soboto od 6.0019.30 ure na tel. št. 39-16-390 (392),
• izven rednega delovnega časa
(ponoči in nedelja) pa na dežurni tele‑
fon medicinske sestre v pripravljenosti
in sicer za pacienta na hemodializi 041730-182, za pacienta na peritonealni
dializi pa 041-730-183.
	- Ravno tako je potrebno obvestiti
odsek dialize ob morebitni premestitvi
ali odpustu pacienta.

HEMODIALIZNI PACIENT
•

•

Če pri bolniku opazite povišano vred‑
nost serumskega kalija, je potrebno
takoj obvestiti lečečega zdravnika, ki
naj informacijo posreduje dializnemu
zdravniku.
Krvni pritisk pacientu merite na roki

•
•
•
•
•

brez fistule.
Pacientu jemljete kri iz perifernih ven,
prav tako tam nastavite i. v. kanilo.
Dializni kateter je namenjen samo
priključitvi na dializo, ravno tako tudi
fistula.
Prevezo dializnega katetra opravi le
dializna medicinska sestra.
Pri osebni higieni preveze ne smete
zmočiti.
Če pri bolniku ugotovite okužbo z
MRSA, je potrebno zaradi izolacije ob‑
vestiti dializni odsek.

•

Pacientu jemljete kri iz perifernih ven,
prav tako tam nastavite i. v. kanilo.
Prevezo peritonealnega katetra izvaja
le medicinska sestra za peritonealno
dializo.
Pri osebni higieni pacienta ne smete
kopati v kopalni kadi, se le tušira, ta‑
koj po tuširanju pa je potrebno narediti
toaleto izstopišča peritonealnega ka‑
tetra.
Zaradi izolacije je potrebno obvestiti
dializni odsek ob morebitni okužbi pa‑
cienta z MRSA

TRANSPLANTIRANI PACIENT
•
•
•

O sprejemu pacienta je potrebno ob‑
vestiti dializni odsek.
Pacient mora dosledno jemati imuno‑
supresivno terapijo.
Pacienta namestite v bolniški sobi z
manj posteljami.

PACIENT NA PERITONEALNI
DIALIZI
•

Če je le mogoče, pacienta namestite
v enoposteljno sobo oziroma v sobo
s čim manj posteljami. V bolniški sobi
oz. vsaj v njeni neposredni bližini je
zaželjena tekoča voda.
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VODENJE SISTEMA KAKOVOSTI –
TRETJA LETNA PRESOJA VODENJA SISTEMA
KAKOVOSTI V SKLADU Z ZAHTEVAMI
ISO STANDARDA 9001:2000
V letu 2006 je Splošna bolnišnica Novo mesto uspešno opravila certifikacijsko presojo za pridobitev standarda ISO 9001: 2000 in s tem kot prva bolnišnica v Sloveniji pridobila certifikat ISO 9001:
2000. Pri razvoju standarda ISO 9001: 2000 so upoštevana načela vodenja kakovosti, ki se danes
uporabljajo v svetu uspešnih organizacij, tako proizvodnih kot tudi storitvenih. Standard je povzetek dobre poslovne prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki želijo slediti samo najboljšemu.
Uporablja ga že več kot milijon podjetij in organizacij v več kot 175 državah. V skladu z zahtevami
omenjenega standarda je v vsaki organizaciji, ki je pridobila certifikat ISO 9001: 2000, vsako leto
potrebno vsaj enkrat izvesti notranjo presojo in enkrat letno tudi zunanjo presojo.
PVK Luka Ficko
Obnovitvena zunanja presoja sistema ka‑
kovosti v Splošni bolnišnici Novo mesto
je bila izvedena 10.11.2009. Izvajalec pre‑
soje je bil SIQ (Slovenski institut za kako‑
vost in meroslovje). Presoja je temeljila na
naključnem vzorčenju izbranih procesov,
kar pomeni, da so bili predmet presoje le
nekateri procesi v Splošni bolnišnici Novo
mesto.

Cilji presoje so bili:
•

•

preveriti sistem izpolnjevanja zahtev
standarda ISO 9001:2000 in Certifikacij‑
skega pravilnika za sisteme vodenja,
preveriti, kakšni so učinki predlogov
izboljšav v lanskem letu.

Procesi, ki so bili predmet presoje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obvladovanje procesa planiranja
Vodstveni pregled
Vodenje človeških virov
Vodenje sistema kakovosti
Izvajanje presoje kakovosti
Korektivni ukrepi
Reševanje pritožb in reklamacij
Komuniciranje z zunanjo javnostjo
Ugotavljanje zadovoljstva uporab‑
nikov
Obvladovanje procesa patološke in
citološke dejavnosti
Razvoj novih storitev
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•
•
•
•
•
•

Obvladovanje procesa bolnišničnega
zdravljenja na otroškem oddelku
Obvladovanje procesa operacij
Obvladovanje procesa dela v
diagnostičnem laboratoriju
Obvladovanje procesa tehničnega
vzdrževanja
Program preprečevanja in obvlado‑
vanja bolnišničnih okužb
Obvladovanje procesa upravljanja z
zdravili in medicinskimi pripomočki

UGOTOVITVE PRESOJE
Poslovanje
Bolnišnica je v letu 2008 nadaljevala z
uresničevanjem strateških usmeritev, ki
so opredeljene v Strateškem razvojnem
programu 2007 - 2012. Poslovno leto 2008
je bilo zaključeno s pozitivnim rezultatom.
Veliko naporov se vlaga v obvladovanje
stroškov, zato je bil že v začetku leta 2008
sprejet program ukrepov za zmanjšanje
stroškov.

Obvladovanje procesov
Sistematično izvajanje procesov v orga‑
nizaciji zagotavlja, da zdravstvene sto‑
ritve vedno bolj ustrezajo zahtevam upo‑
rabnikov, strokovnim standardom dobre
prakse in drugim veljavnim predpisom,

tako v pogledu strokovnosti, zanesljivosti
kot tudi drugih zahtev in pričakovanj upo‑
rabnikov.
Usmerjenost procesov k uporabnikom in
pripravljenost na izboljšave je opaziti tudi
v doslednem reševanju prejetih pritožb in
skozi povratne informacije o zadovoljstvu
bolnikov, iz katerih izhajajo dejstva, da je
bilo 90% uporabnikov zadovoljnih s storit‑
vami v letu 2008.

Zadovoljstvo odjemalcev
V letu 2008 je bila prvič izvedena anketa o
zadovoljstvu bolnikov z varovanjem njihove
osebne lastnine, anketa o zadovoljstvu
bolnikov z delom v specialističnih ambu‑
lantah. Čas čakanja na pregled je še ved‑
no eden od dejavnikov, ki povzroča nezado‑
voljstvo pri pacientih.
Prvič je bila izvedena tudi anketa preko
spleta o zadovoljstvu uporabnikov sto‑
ritev, ki jih organizacija ponuja.

Izpolnjevanje zahtev zakonodaje
Organizacija je v skladu s smernicami Mi‑
nistrstva za zdravje o uvajanju kakovosti v
slovenske bolnišnice izdala nove odločbe
za Odbor za kakovost in varnost pacientov
in Komisijo za kakovost in varnost pacien‑
tov. Tako odbor kot komisija se redno sesta‑
jata in spremljata izvajanje zapletov po
posameznih področjih.

kultura organizacije
Notranja presoja
Notranja presoja je bila izvedena junija
2009. V okviru notranje presoje je bilo
s strani zunanjega svetovalca izvedeno
usposabljanje kot priprava na izvedbo
notranje presoje. S strani presojevalcev
se je izvedla tudi anketa, iz katere je raz‑
vidno povečanje zadovoljstva presojeval‑
cev nad pristopom in izvedbo notranje
presoje.

Nenehno izboljševanje
V preteklem letu so bile prepoznane
izboljšave vezane na zagotavljanje celo‑
vite kakovosti v organizaciji in sicer:
• uvedene so bile nove klinične poti,
• redno se je sestajal Odbor za kako‑
vost in varnost pacientov ter Komisija
za kakovost in varnost pacientov,
• izvajajo se pogovori o varnosti,
• izvajajo se ankete o zadovoljstvu bol‑
nikov in zaposlenih,
• vzpostavila so se izhodišča za akredi‑
tiranje kakovosti v laboratoriju,…

Zaključek
Splošna bolnišnica Novo mesto izvaja,
vzdržuje in razvija sistem vodenja kako‑
vosti ustrezno zahtevam standarda ISO
9001: 2000. Med presojo sistema vodenja
kakovosti v bolnišnici ni bilo ugotovljenih
neskladnosti z zahtevami standarda ISO
9001: 2000. Podanih je bilo 16 priporočil,
katerih neupoštevanje lahko privede do
neučinkovitosti sistema vodenja kako‑
vosti in s tem do neskladnosti z zahtevo
standarda ISO 9001: 2000.

NOVOLETNA POSLANICA
ZA LETO 2010
Ezopova bajka o moči
Veter in sonce sta se prepirala, kdo je močnejši. Veter je predlagal tekmovanje in ko je zagledal starčka, ki je stopal po cesti, je
postavil pogoje: kdor bo prvi pripravil moža, da si bo slekel plašč,
bo zmagal. Sonce se je strinjalo in veter je začel. Veter je vedno
močneje pihal, dokler se niso sunki sprevrgli skoraj v vihar. Toda
čim močneje je veter pihal, tem bolj se je možakar zavijal v plašč.
Ko je veter ponehal, je možakarja prijazno obsijalo sonce. Sijalo
je vedno močneje, vedno topleje, dokler ni moški, ki si je začel
brisati potno čelo, slekel plašča. Takrat je sonce zaupalo vetru
skrivnost: prijaznost in blagohotnost sta močnejša od nasilja in
neučakanosti.

Vsem sodelavkam in sodelavcem v
bolnišnici želimo veliko potrpežljivosti,
složnosti in zadovoljstva v letu 2010.
Vaši laboratorijci

Z letošnjo zunanjo presojo se je zaključilo
triletno obdobje vodenja kakovosti
sistema kakovosti v skladu s standar‑
dom ISO 9001: 2000. Obdobje bi lahko
označili kot uspešno, saj je bilo v tem
času narejenih mnogo sprememb in
izboljšav, ki so pripomogle k večjemu
zadovoljstvu, kakovostnejši oskrbi in
večji varnosti pacientov. V prihodnje je
potrebno strmeti k optimizaciji in neneh‑
nemu izboljševanju procesov dela ter s
tem omogočiti najboljšo obravnavo in
oskrbo pacienta.
Vir:
•

Poročilo o presoji, november 2009
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stroka - izobraževanje
Branka Makarovič, dipl.m.s., Odsek intenzivne interne medicine

»UMETNA VENTILACIJA«
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v aneste‑
ziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji je na pobudo
podjetja Medicotehna d. o. o. 22. oktobra 2009 organizirala
enodnevno učno delavnico o umetni ventilaciji. Učna delavnica je potekala v prostorih Medicotehne v Ljubljani, kjer smo
imeli na razpolago dihalne aparate - ventilatorje. Predavatelji
smo tako še z ostalimi pripomočki za učno delavnico ustvarili
pravo malo intenzivno enoto.
Namen učne delavnice je bil, da poglo‑
bimo znanje o umetno ventiliranem bol‑
niku, spoznamo novosti in si izmenjamo
izkušnje. Udeleženke smo bile DMS in SMS
iz intenzivnih enot, ki delamo z življenjsko
ogroženimi bolniki, kateri potrebujejo ume‑
tno predihavanje.
Najprej je asist. mag. Tomaž Jurca, dr.
med., predaval o načinih in pravilnih nas‑
tavitvah umetne ventilacije ter možnih
zapletih. Nato nas je predstavnik podjetja
Medicotehne Bojan Bazelj, univ. dipl. inž.,
seznanil z možnimi alarmi med ventilacijo.
Poudaril je, da izkušeno osebje v intenzivni
enoti z ustrezno pripravo ventilatorja in
vzdrževanjem prehodnosti dihalne poti
zmanjša število nekaterih alarmov.
Sledilo je predavanje o neinvazivni mehan‑
ski ventilaciji (NIMV) s čelado in z masko,
ki sva ga pripravili Branka Makarovič,
dipl.m.s. in Ljubica Novak, dipl. fizioterape‑
vtka. NIMV je oblika mehanske ventilacije
bolnika brez endotrahealne intubacije
oz. traheostomske kanile, se pravi, da z
NIMV nudimo bolniku dihalno podporo
na neinvazivni način z uporabo posebno
oblikovane maske ali čelade. Povedali sva,
pri katerih bolnikih uporabimo NIMV, ka‑
teri načini ventilacije so možni, prednosti
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Mehanska ventilacija s čelado
Mehanska ventilacija z masko

titev maske in čelade.
Obe predavateljici in celoten odsek inten‑
zivne interne medicine (OIM) novomeške
bolnišnice smo bili pohvaljeni s strani vod‑
stva sekcije, kajti prvo NIMV smo med pr‑
vimi v slovenskem prostoru izvedli že leta
2004, se prepričali o njeni učinkovitosti, zato
jo še vedno uporabljamo. Brez skupnega
sodelovanja celotne zdravstvene ekipe,
tako zdravnika, fizioterapevta in vseh MS
na OIM, NIMV ne bi mogli izvajati.
V nadaljevanju smo poslušali še zanimiva
predavanja o zaprti in odprti aspiraciji
umetno ventiliranega bolnika, o vlaženju
ter aplikaciji inhalacij, preprečevanju nas‑
tanka pljučnice, povezane z mehanskim
predihavanjem (VAP), čistili in razkuževali
smo pripomočke za umetno ventilacijo ter
si končno prislužili dobro kosilo. Po kosilu
smo izvedli še zdravstveno nego bolnika
na umetni ventilaciji ter ga na koncu še
uspešno odstavili od ventilatorja v za‑
nimivem predavanju kolega iz Golnika.
Na Golniku so pa res »mojstri«!
Za zaključek je bilo organizirano še delo po
skupinah, kjer so nam zaposleni iz podjetja
predstavili testiranje ventilatorja, alarme
ter vlaženje.

in slabosti. Poudarili sva fizično in psihično
pripravo bolnika za NIMV, kajti rezultati
so boljši, kadar dosežemo maksimalno
sodelovanje s strani bolnika. Nato sva še
na »modelu« praktično predstavili names‑

Res je potrebno slediti in sprejemati napre‑
dek strokovnega znanja. Učne delavnice so
zato prava izbira za širjenje teoretičnega in
praktičnega znanja ter izkušenj, obenem
pa tudi za zavedanje, da bolnik na umetni
ventilaciji ali na NIMV potrebuje stalen nad‑
zor MS ter njeno obsežno znanje.
Zatorej: «Medicinske sestre, priznajmo
si veličastnost. Svet potrebuje našo
odličnost in milino«.

stroka - izobraževanje

»SKUPAJ UČIMO TEORIJO IN PRAKSO
ZDRAVSTVENE NEGE«
V soboto, 7. novembra 2009, smo člani aktiva zdravstvene nege
Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto v sodelovanju
z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Novo mesto v prostorih novomeškega Šolskega centra organizirali strokovno izobraževanje z naslovom »Skupaj učimo
teorijo in prakso zdravstvene nege«. Namen izobraževanja je
bil približati prenovljena izobraževalna programa zdravstvena
nega in bolničar negovalec ter predstaviti novost v programih
– praktično izobraževanje pri delodajalcu (PUD), ki ga izvajajo
delodajalci.
Gloria Šepec
Po registraciji in uvodnih pozdravih
predsednice društva ga. Jožice Rešetič
in predsednice organizacijskega od‑
bora seminarja ga. Mojce Simončič smo
začeli s prvim delom srečanja.
Na začetku sta se nam predstavili di‑
jakinji četrtega letnika programa ZN,
ki sta nam pripravili zanimivo literarno
– glasbeno točko.
Barbara Stopar, VMS, prof. zdr. vzg. in
Mirna Nemanič, VMS, univ. dipl. org.,
sta predstavili prenovljene programe:
zdravstvena nega, zdravstvena nega
– poklicno tehnično izobraževanje in
bolničar negovalec.
Koordinatorica praktičnega pouka na
Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo
mesto ga. Vida Novinec, dipl.m.s., je
predstavila potek praktičnega usposa‑

Bodoči mentorji dijakom na PUD

Predavateljici predstavljata program

bljanja pri delodajalcu in vlogo men‑
torja s strani delodajalca. V tem šolskem
letu bodo praktično usposabljanje pri
delodajalcu opravljali dijaki drugega
letnika programa bolničar negovalec
in dijaki drugega letnika programa
zdravstvena nega – pti. Slednji bodo
opravili 152 ur PUDa v Splošni bolnišnici
Novo mesto. Dijaki programa bolničar negovalec bodo opravili 190 ur PUDa v
Domu starejših občanov Novo mesto in
v domovih starejših občanov, kjer so se
za opravljanje PUDa sami dogovorili.

do zaključka šolanja. Dnevnik zajema
vse poklicne kompetence na osnovi
poklicnih standardov v zdravstvenih
in socialnih zavodih obeh programov
ter vodi dijaka, da zna osvojeno znanje
pri kabinetnih vajah sproti prenesti na
delo z bolnikom oziroma varovancem.
Sledila je zelo plodna razprava, kjer smo
skušali razjasniti dileme, ki se pojavlja‑
jo pred začetkom PUDa, predvsem pa
odgovoriti bodočim mentoricam naših
dijakov na vsa vprašanja, preden se po‑
dajo na pot mentorstva.

Sabina Špoljar, dipl.m.s. in Mateja
Kržičnik, dipl.m.s., univ. dipl. org., sta
predstavili metode dela in načine pre‑
verjanja in ocenjevanja pri praktičnem
pouku. Gloria Šepec, dipl.m.s., je pred‑
stavila prenovljen dnevnik praktičnega
pouka, ki bo dijaka spremljal od začetka

Prvi sklop predavanj sta zaključili kolegici,
ki sta v svojem prispevku približali sam
pogled na mladega človeka z vso nje‑
govo enkratnostjo. Mateja Vodnik, VMS,
prof. soc. pedagogike, nam je v svojem
prispevku Vzgoja za življenje ali kako učiti
mlade podala prelepo misel:

Delavnice
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stroka - izobraževanje
»Ko poučujemo in če poučujemo
s srcem, bomo zagotovo učili ne le
stroko, ampak tudi človeške spretnosti,
ki pomagajo prodreti v globine oseb‑
nosti in razumeti sebe in druge, ust‑
varjati sozvočje in dosegati življenjsko
ravnovesje.« S to mislijo se lahko
navežemo na zadnje predavanje Marije
Račič, VMS, univ. dipl. org., z naslovom
Znanje za življenje v zdravstveni negi,
ki je povedala, da še naprej ostaja vizija
zdravstvene nege, da skupaj soobliku‑
jemo dobrega zdravstvenega delavca
z odličnim znanjem za človeka in za
življenje.
Po kosilu in odmoru, kjer smo med
seboj malo poklepetali in si izmenjali
izkušnje, smo nadaljevali s ponazorit‑
vijo treh učnih delavnic. Prikazali smo,
kako poteka praktični pouk v kabinetih
na šoli. Prva učna delavnica je imela
naslov „Življenjska aktivnost izločanje“,
pripravili in vodili sta jo Mojca Simončič,
dipl.m.s. in Mateja Kržičnik, dipl.m.s.,
univ. dipl. org., in je prikazala primere
najpogostejših negovalnih postopkov
in diagnostično terapevtskih posegov
pri pacientu z motnjo izločanja. Druga
učna delavnica z naslovom „Ergonomija
na ŠC Novo mesto“ je prikazala Dure‑
vall sistem ergonomskega dvigovanja
bremen. Pripravile so jo Barbara Stopar,
VMS, prof. zdr. vzg.; Mojca Gajič Bojanc,
dipl.m.s.; Blažena Berus, VMS, univ.dipl.
org. V tretji delavnici „Zdravstvena nega
bolne in zdrave ustne votline“ sta av‑
torici Janja Vovko, dipl.m.s. in Marinka
Cerovšek, dipl.m.s. prikazali načine in
pomen zdravstvene nege ustne votline
za bolnika ali varovanca.
Ob zaključku strokovnega srečanja so
nam zadovoljni obrazi udeležencev
povedali več, kot včasih povedo besede
in sicer, da smo delo opravili strokovno,
dobro. In dobro staro dejstvo iz šole
matere narave pravi, da skupaj znamo
in zmoremo več.
Veselimo se uspešnega sodelovanja z
delodajalci, da bomo vsi skupaj izob‑
likovali zdravstvene delavce z srcem in
strokovnostjo.

Sabina Špan, dipl. ing. radiologije

PRIMERJAVA KLASIČNE IN
DIGITALNE RADIOLOGIJE
V zadnjem desetletju v razvitih državah zelo hitro narašča zamenjava klasičnega sistema rentgenskega slikanja z digitalnim
sistemom. Digitalno radiologijo uporabljamo že skoraj na vseh
področjih. Najpomembnejša sprememba, ki se je zgodila v sli‑
kovnih tehnikah v radiografiji in diaskopiji, je prehod z analogne slike na rentgenskem filmu na digitalno sliko.
Digitalna slika je matrika, sestavljena iz
enot – pikslov, od katerih vsak predstavlja
numerično vrednost, ki se nanaša na sto‑
pnjo sivine v odgovarjajoči točki slike.

TEHNIČNA OPREMA PRI
DIGITALNI RADIOLOGIJI
O digitalni radiologiji govorimo že, če
imamo klasični rentgenski aparat, slika‑
mo pa na kasete s fluorescentno ploščo.
Najmodernejša tehnologija pa je digitalni
rentgenski aparat s ploščatimi detektorji.
Za rentgenski aparat s slikanjem na fluo‑
rescentne plošče potrebujemo:
• klasični rentgenski aparat;
• različno velike kasete s fluorescent‑
nimi ploščami;
• čitalec slike, ki je povezan z monitorjem;
• delovno postajo;
• laserski tiskalnik in /ali shranjevalno
enoto.
Digitalni rentgenski aparat pa je povezan
z delovno postajo, s shranjevalno (ar‑
hivsko) enoto in z laserskim tiskalnikom.
Delovno postajo lahko priključimo na
interno mrežo znotraj radiološkega odd‑
elka ali v mrežo celotne bolnišnice.

DIGITALNO SLIKO
LAHKO DOBIMO NA VEČ
NAČINOV:
•
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Z digitalizacijo klasičnega rentgen‑
skega filma, tako da rtg sliko vsta‑
vimo v skener oz. digitalizator, ki
film postopoma presvetli. Razlike v

•

•

intenziteti svetlobe, ki je prešla skozi
film, zazna fotodioda, njen signal pa
se pretvori v številčne vrednosti, ki
ustrezajo intenziteti svetlobe. Tako
nastane digitalna slika. Ta nastanek
digitalne slike je zamuden in nepri‑
meren za »digitalizacijo« vseh pos‑
netkov, ki nastanejo na radiološkem
oddelku.
Z detekcijo rtg žarkov s fluorescentno
ploščo, ki je zamenjala klasično kaseto.
Kaseta je po velikosti in obliki enaka
kot klasična kaseta, le da je nekoliko
lažja. Narejena je iz antistatičnih mate‑
rialov, njena hrbtna stran pa ima tanko
plast aluminija, ki absorbira rentgenske
žarke. Kaseta se enostavno čisti in je
prijazna za uporabnika.
Z detekcijo rentgenskih žarkov s
ploščatimi detektorji, ki so lahko
posredno digitalni ali neposredno
digitalni ploščati detektorji. Rentgen‑
ski žarki v interakciji z detektorjem
povzročijo nastanek analognega sig‑
nala, ki se kasneje pretvori v digitalni
signal.

NASTANEK DIGITALNE
SLIKE PRI DIASKOPIJI
Pri preslikavi uporabljamo elektronsko
ojačevalo. Na elektronsko ojačevalo padle
rentgenske fotone absorbira fluorescentni
ekran in jih pretvori v fotone vidne svet‑
lobe. Fotoni padejo na fotokatodo, ki odda
elektrone. V vakuumskem prostoru elek‑
trone pospešimo in tako okrepljeni signal
z analogno-digitalnim pretvornikom kot
digitalno sliko pokažemo na ekranu.
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OBDELAVA SLIKE

•

Digitalno sliko lahko na delovni postaji, opremljeni z ustreznim
programom, naknadno obdelujemo. Tako dosežemo:
• prilagoditev slike (popravijo se grobi slikovni podatki);
• boljšo kvaliteto slike (boljša kontrastnost, boljša ločljivost,
manj šuma);
• meritve na sliki ( merjenje dolžin, kotov, globine);
• dokumentiranje slike (celotna slika vsebuje osebne podatke
preiskovanca, velikost slike, ekspozicijske parametre, izvide).

Uporaba opreme v digitalni radiologiji zahteva usposabljanje
radiologov, radioloških inženirjev in medicinskih fizikov. Pred‑
nosti digitalnih tehnik v vsakdanji praksi:
• zmanjša porabo filmov, kemikalij,
• večja kvaliteta slik, ki jo lahko napravimo z nižjo dozo,
• takojšen rezultat, večja hitrost (manj neuspelih posnetkov,
ni potrebne termične obdelave),
• izboljša potek dela,
• zviša hitrost prenosa izvidov znotraj ustanove,
• omogoča teleradiografijo in ekspertne konzultacije,
• zmanjšuje prostor za arhiviranje,
• bolj urejen arhiv slikovnega materiala-hitrejši dostop do
posnetkov,
• zviša nivo varnosti podatkov in izvidov,
• skrajša čas preiskav z več udobja za pacienta,
• zmanjša fizično obremenitev delavcev,
• zviša nivo zdravstvenih storitev.

PRIMERJAVA KLASIČNE IN DIGITALNE
RADIOLOGIJE
V nasprotju s sliko na filmu ima digitalna slika širši razpon regis‑
tracije. Omogoča možnost uravnavanja kvalitete slike in dozne
obremenitve pacienta. Omogoča tudi kasnejšo obdelavo slike
in različne predstavitve slike na monitorju. Dodatne prednosti
digitalne radiografije so računalniško arhiviranje in mrežna ko‑
munikacija. Podatke lahko pošljemo po mreži drugim DICOM
uporabnikom.
V konvencionalni radiografiji velika ekspozicija daje »črn« film,
majhna pa »svetel« film. V digitalni radiologiji lahko svetlost slike
obravnavamo neodvisno od doze, s kasnejšo obdelavo slike. Tudi
prevelika ekspozicija lahko da sliko dobre kvalitete.
Diagnostična informacija, ki jo dajejo mo‑
derni digitalni detektorji, je pri enaki dozni
obremenitvi lahko enaka ali boljša od infor‑
macije, ki jo daje kombinacija folija-film.

pošljemo po mreži DICOM uporabnika.

Vir:
•

Diplomska naloga ga. Sabine Špan na Fakulteti za zdravstvene vede.
Ljubljana 2005.

Digitalna radiologija

V digitalni radiografiji uporabljamo dva
tehnološka pristopa: fluorescentno ploščo,
ki se uporablja kot kaseta v konvencional‑
nih rentgenskih sistemih, in ploščate de‑
tektorje, ki zahtevajo ustrezno programsko
opremo.
Osnova digitalnih diaskopskih sistemov je
slikovno ojačevalo. Slika se iz slikovnega
ojačevala projicira v video kamero ali CCD,
kjer se signal pretvori v digitalnega. Neka‑
teri novejši sistemi namesto elektronske‑
ga ojačevala in video kamere uporabljajo
dinamične ploščate detektorje.
Pri digitalni sliki je število informacij ogrom‑
no, zato je pomembna velikost arhiva
in medij, na katerega shranjujemo slike.
Vsekakor je pomemben dejavnik kvalitete
in »življenjska doba« medija za shranjeva‑
nje ter njegova cena. Digitalno sliko lahko:
• natisnemo na klasičen film;
• shranimo slike na različne medije (CD,
DVD in optični diski);
• slike pošljemo v centralni arhiv (PACS);
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PROBLEMI IN IZZIVI V RAZVOJU
INFORMATIKE V ZDRAVSTVENI NEGI –
kje smo?

Na Jelenovem grebenu v Podčetrtku se je že šesto leto odvijalo tradicionalno srečanje članov
Sekcije za informatiko v zdravstveni negi (SIZN), ki deluje v okviru Slovenskega društva za
medicinsko informatiko (SDMI). Vabilu na dvodnevno srečanje, ki je bilo 23. in 24. oktobra
2009 in je bilo namenjeno tako druženju, kot strokovni rasti, se je odzvalo 50 udeležencev.
Vesna Prijatelj, Boris Žoher, Marjana Jambrovič, Drago Rudel, Zoja Trenz, Boštjan Žvanut
V uvodnih besedah je predsednica mag.
Vesna Prijatelj poročala o delu SIZN v letu
2009 ter predstavila plan dela za nasled‑
nje leto. V začetku so bili člani seznanjeni z
dogajanji v tem letu, prav tako s poročilom
o udeležbi nekaterih članov na kongresih in
strokovnih srečanjih (Hrvaškega združenja
medicinskih sester (HUIS’09), Nursing Infor‑
matics (NI’09), Medical Informatics of Europe
(MIE’09). Predstavila je tudi plan delovanja
za naslednje leto. Ob aktualnih vprašanjih
povezanih s tematiko dela v in za SIZN se je
razvila debata in tvorno sodelovanje.
Pomembna informacija za vse, ki se uk‑
varjajo z informatiko v zdravstveni negi,
je prenovljena definicija ‘Nursing infor‑
matics’. Zadnja je bila sprejeta avgusta
1998 v Seoulu, Korea: ‘Nursing informatics
is the integration of nursing, its informa‑
tion, and information management with
information processing and communica‑
tion technology, to support the health
of people world wide’. Mag. V. Prijatelj je
kot predstavnica R Slovenije v IMIA-NI
aktivno sodelovala pri oblikovanju nove
definicije, ki je bila oblikovana in sprejeta
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na generalni skupščini IMIA-NI julija 2009
v Helsinki (Finska): ‘Nursing informatics
science and practice integrates nur‑
sing, its information and knowledge
and their management with informa‑
tion and communication technologies
to promote the health of people, fami‑
lies and communities world wide’.
Drugega dne srečanja SIZN so od 10. do 14.
ure sledila naslednja predavanja:

Boris Žoher (ZZZS):
‘PROJEKT ‘ON-LINE KZZ’:
NOVOSTI, SPREMEMBE,
PRIČAKOVANJA’
Z marcem 2009 se je na področju Slovenije
pričela nacionalna uvedba sodobnega ONLINE elektronskega poslovanja v sistem
zdravstvenega varstva in zdravstvenega
zavarovanja. Končni cilj je popoln on-line
sistem, v katerem prenovljena kartica zdravst‑
venega zavarovanja in nova profesionalna
kartica ne nosita podatkov, pač pa samo digi‑
talna potrdila, na podlagi katerih je mogoč
neposreden, varen in zanesljiv dostop do

podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ZZZS
in prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic.
Z uvedbo celovitega on-line dostopa ne bo
več potrebe po osveževanju podatkov na
samopostrežnih terminalih.
Do konca meseca oktobra je bil ON-LINE
sistem uveden že skoraj na celem področju
Slovenije, z izjemo področja Maribora, kjer
bodo začeli z uvajanjem v novembru, ter
področja Ljubljane, kjer se bo uvedba
začela v naslednjem letu. Seveda je uvedba
ON-LINE sistema prinesla določene spre‑
membe v postopkih obravnave pacientov.
Bistvena novost je obvezna uporaba KZZ
za dostop do podatkov (razen v izjemnih,
v naprej določenih primerih). Natančno pa
so določeni tudi postopki za primer nede‑
lovanja ON-LINE sistema, ki je po občasnih
začetnih težavah postal zelo stabilen.
Seveda se ON-LINE sistem vseskozi raz‑
vija, dopolnjuje in prilagaja potrebam ter
zahtevam uporabnikov. Tako so v načrtu že
številne nove elektronske rešitve, kot npr.
elektronski recept in druge elektronske lis‑
tine, nacionalna evidenca cepljenj, nacio‑
nalni povzetek elektronskega kartona,…

stroka - izobraževanje
Mag. Marjana Jambrovič
(Ministrstvo za zdravje):

KJE JE ZDRAVSTVENA NEGA V
PROJEKTU E-ZDRAVJE?
Projekt eZdravje trenutno predstavlja ene‑
ga večjih projektov informatizacije javnih
storitev. Projekt združuje aktivnosti vpelja‑
ve rabe komunikacijskih in informacij‑
skih sredstev na področju zdravstva, s
katerimi bo moč zagotoviti učinkovitejše
javno-zdravstvene storitve. Rezultati
projekta eZdravje bodo omogočili, da se
lahko zdravstvena obravnava bolje pri‑
lagodi posameznikom, olajša mobilnost
in varnost pacientov, zmanjšuje stroške
zdravstvenih storitev ter podpre interop‑
erabilnost v državi in prek meja. Izjemnega
pomena je aktivno vključevanje pacientov,
zdravnikov, predstavnikov zdravstvene
nege in ostalih zaposlenih na področju
zdravstva v procese celovite zdravstvene
oskrbe.
Trenutno stanje in aktivnosti v teku:
Uvodne aktivnosti projekta eZdravje so se
začele v septembru 2008, projekt bo pred‑
vidoma trajal do junija 2015. Za to obdobje
je pripravljen akcijski načrt in definirani vsi
podprojekti. Do tedaj so na voljo tudi ev‑
ropska sredstva, skupaj 27 milijonov evrov.
Okvirno je program aktivnosti narejen še
do leta 2023, ko bo treba vse razvite rešitve
vzdrževati in nadgrajevati. Trenutno ak‑
tivnosti že potekajo na 12 podprojektih,
predvidenih v akcijskem načrtu eZdrav‑
ja. Podprojekti so tesno koordinirani in
vodeni kot celota ter povezani z drugimi
projekti.
Trenutno so v teku aktivnosti na več
različnih projektih, med katerimi so tudi
bazični projekti. Med temi sta vzpostavitev
varnega zdravstvenega omrežja zNET ter
izdelava podlag za izvedbo podprojektov
Ogrodje portala zVEM. Poleg bazičnih pro‑
jektov se izvajajo aktivnosti na osrednjih
projektih eZdravja, med katerimi je trenut‑
no v teku podprojekt eNaročanje. Izvajajo
se tudi aktivnosti na več vzorčnih rešitvah:
varni izmenjavi medicinske dokumentacije
med bolnišnicami in mikrobiološkimi labo‑
ratoriji ter vzpostavitvi aplikacije za nacio‑
nalni čakalni seznam.
Na projektu standardizacije elektronske‑
ga zdravstvenega zapisa je v teku podpis
pogodbe z izbranim izvajalcem. Objav‑
ljeno je bilo naročilo za izdelavo krovnih

dokumentov za politiko informacijske var‑
nosti in vzorčnih dokumentov za omrežje
zNET. Aktivnosti intenzivno potekajo tudi
na področju promocije, preko člankov v
strokovnih revijah, sodelovanja na kon‑
ferencah ter sodelovanja pri mednaro‑
dnih projektih Calliope in Callepso. Do
konca leta načrtujemo še usposabljanje
za vodilne delavce na temo prenove pro‑
cesov in projektnega managementa ter za
tehnične sodelavce v javnih zavodih.
Vzpostavitev omrežja zNET: V okviru
podprojekta zNET bo vzpostavljeno
zdravstveno omrežje zNET, ki je sodobna
komunikacijska infrastruktura, tako za
centralizirane IT storitve nacionalnega
pomena kot tudi za IT storitve, ki jih bodo
zagotavljali posamezni akterji v zdravstvu
preko certificiranih točk. Omrežje zNET bo
zagotavljalo varne in zanesljive povezave
med vstopno točko, ostalimi certificiranimi
točkami ter ključnimi akterji v zdravstvu.
Omrežje zNET mora poleg osnovne sto‑
ritve (transporta) zagotavljati tudi dodatne
storitve, potrebne za zagotavljanje var‑
nosti, kakovosti in uporabnosti omrežja.
Omrežje zNET moramo razumeti kot ce‑
lotno platformo za zagotavljanje omrežne
povezanosti (strojna oprema, sistemska
programska oprema, skupek pravil in stan‑
dardov, itd).
Namen podprojekta je zagotoviti
izboljšanje informacijsko-komunikacijske
povezanosti ključnih akterjev v zdravstvu,
povečati zmogljivost povezav in na ta način
omogočiti uporabo zahtevnejših storitev
eZdravja. Cilj projekta je postavitev omrežja
zNET, ki bo zagotavljalo varne in zanesljive
povezave med vstopno točko, ostalimi cer‑
tificiranimi točkami ter ključnimi akterji v
zdravstvu do leta 2013. Rezultat projekta
je vzpostavljeno omrežje zNET, ki vključuje
postavitev centralne infrastrukture in
priključitev vseh končnih točk v omrežje z
ustrezno vzpostavljenimi organizacijskimi
in varnostnimi politikami.
Ogrodje portala zVEM: Na področju
zdravstva bo predstavljal enotni nacio‑
nalni zdravstveni portal zVEM (zdravstvo
– vse na enem mestu), sinonim za osred‑
nji zdravstveni portal oziroma osrednje
spletno mesto. Na tem portalu bodo lahko
uporabniki sistema zdravstvenega varstva
in vsi ostali udeleženci iskali in izmenje‑
vali zdravstvene informacije in podatke ter
uporabljali nacionalne storitve na varen in

sledljiv način ne glede na to, kje se bodo
podatki nahajali in kdo jih bo pregledoval.
Preko zVEM bo potekalo komuniciranje
uporabnikov v eZIS, ki opredeljuje eno‑
ten nacionalen zdravstveni portal. zVEM
bo tako predstavljal osrednjo točko za
sodelovanje, v kateri se bo dostopalo, ko‑
municiralo in uporabljalo informacijske
storitve glede na vloge in profile upora‑
bnikov v sistemu zdravstvenega varstva.
Portal zVEM je v osnovi zamišljen tako,
da že na nivoju ogrodja vključuje tudi
nekatere osnovne funkcionalnosti. Poleg
ogrodja, na katerega bodo vezane storitve
in bo omogočalo izvedbo različnih funk‑
cionalnosti, je v začetni fazi predvidena
tudi implementacija iskalnika, spletnega
anketiranja, forumov in nekaterih drugih
splošno uporabnih funkcionalnosti. Na
tem nivoju je potrebno zagotoviti tudi
vse predpogoje, ki so potrebni za digi‑
talno podpisovanje in časovno žigosanje
dokumentov.
Namen projekta je pripraviti podlago za
kasnejši sproten priklop različnih storitev,
obenem pa že v tej točki zagotoviti neka‑
tere nujne funkcionalnosti portala zVEM,
ki bodo skupne več storitvam. Cilj projekta
je do sredine leta 2010 vzpostaviti ogrodje
portala zVEM, vključno z vstopno točko.
To obenem vključuje tudi postopno vz‑
postavitev ostalih, zgoraj navedenih funk‑
cionalnosti podprojekta. Rezultat projekta
je vzpostavljena in preizkušena informacij‑
ska rešitev, ki vključuje ogrodje portala
zVEM z vstopno točko in pripadajočimi
funkcionalnostmi.
Vzpostavitev osrednjega EZZ (vključno s
PEZZ) in storitev polnjenja, ažuriranja in
vpogledovanja : Elektronski zdravstveni
zapis (EZZ) je digitalno shranjena klinična
in administrativna zdravstvena informacija
o celoviti zdravstveni oskrbi posameznika
ob zagotovljeni zaupnosti podatkov. Te‑
meljil bo na skupnem nacionalnem jedru
– referenčnem nacionalnem zdravstveno
informacijskem modelu, ki bo zagotavljal
interoperabilnost EZZ, razvoj osrednjega
centralnega dela v obliki povzetka EZZ
(PEZZ) in bo osnova za večino storitev v
okviru zVEM. Razvoj EZZ bo omogočal
centralizirano hranjenje bistvenih in po
potrebi tudi drugih podatkov, kot tudi
možnost povezovanja delnih EZZ preko
določenih kazalcev.
Namen podprojekta je zagotoviti dostop
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do zdravstvenih podatkov o posamezniku,
ki so potrebni za zdravljenje le - tega, vsem
pooblaščenim izvajalcem zdravstvenih
storitev. PEZZ pa bo zagotovil dostop do
bistvenih podatkov, ki so nujni za zdrav‑
ljenje posameznika. Cilj podprojekta je do
sredine leta 2011 postopoma zagotoviti
izvajalcem zdravstvenih storitev dostop
do bistvenih in ostalih podatkov, ki jih
potrebujejo za medicinsko/zdravstveno
obravnavo bolnika.
eNaročanje na zdravstvene storitve:
Podprojekt »e-naročanje na zdravstvene
storitve« vsebinsko obravnava problema‑
tiko standardizacije in optimizacije procesa
naročanja na zdravstvene storitve, kar je
eno izmed prioritetnih področij povečanja

odločilno vplivali na spremembo, prila‑
goditev in modernizacijo slovenskega
sistema zdravstva. Predvsem bodo velike
spremembe skozi različne učinke zago‑
tovljene zaposlenim v zdravstvu, kjer bo z
izboljšano informacijsko komunikacijsko
infrastrukturo zagotovljen boljši pretok
in večja zanesljivost informacij, kar bo
vplivalo na izboljšano učinkovitost zapos‑
lenih v zdravstvu in posledično tudi večje
zadovoljstvo zaposlenih v zdravstvu pri
njihovem delu. Izmenjava in dostop do
informacij bosta v precejšnji meri vplivala
tudi na državljane (posameznike) kot upo‑
rabnike zdravstvenih storitev, ki bodo imeli
od projekta eZdravje največje koristi. Re‑
zultati projekta eZdravje jim bodo namreč
omogočali številne koristi, povezane z

zdravstvenih storitev se bo pokazalo v
nižjih izdatkih za zdravstvo. Izvedba pro‑
jekta eZdravje bo tudi povečala varnost in
zanesljivost pri izmenjavi občutljivih zdravst‑
venih podatkov (pri tem bo imela glavno
vlogo vzpostavitev nacionalnega zdravst‑
venega omrežja (zNET). Poleg tega se bosta
izboljšala tudi pregled in transparentnost
poslovanja na različnih nivojih zdravstve‑
nega sistema, kar bo lahko omogočilo racio‑
nalizacijo upravljanja s sredstvi v zdravstve‑
nem sistemu. Uspeh projekta bo v veliki
meri odvisen od zaupanja posameznikov in
zdravstvenih delavcev v to, da so vsi vidiki
eZdravja, ki vplivajo nanje, oblikovani tako,
da postavljajo interese dvigovanja kakovosti
in povečanja varnosti na področju zdravstva
na prvo mesto.

Poslušalci

učinkovitosti delovanja zdravstvenega
sistema in strategije e-Zdravje 2010, ki jo
izvaja Ministrstvo za zdravje, ter projekta
e-Zdravje. Namen tega projekta je vz‑
postaviti ustrezno informacijsko podporo
naročanju na zdravstvene storitve. V sklopu
projekta so predvideni naslednji rezultati:
opredeljeni (skladno z referenčnim infor‑
macijskih modelom) podatki, ki se povezu‑
jejo z naročanjem na zdravstvene storitve,
vzpostavljeno/delujoče spletno naročanje
na zdravstvene storitve, integracija infor‑
macijske rešitve za spletno naročanje z in‑
formacijsko rešitvijo za čakalne sezname in
integracija informacijske rešitve za spletno
naročanje z Ogrodjem portala zVEM.
Učinki projekta eZdravje: Rezultati
projekta eZdravje bodo v precejšnji meri
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izboljšanjem zdravstvenih storitev ter višjo
stopnjo zdravstvenega varstva, ki temelji
predvsem na optimizaciji zdravstvenih
procesov. Tako bo posameznikom zago‑
tovljena boljša dostopnost do informacij o
njihovem zdravstvenem stanju, postopkih
zdravljenja in kakovosti zdravstvenih sto‑
ritev, s čimer sledimo trendom sodobne
informacijske družbe, kjer dostopnost do
informacij povečuje kakovost življenja. S
tem bo namreč povečana osveščenost
posameznikov, kar pomeni, da bodo ti
o svojem zdravju bolje informirani in se
bodo lažje odločali ter pravilneje in hitreje
reagirali v primeru zdravstvenih težav.
Učinki na zdravstvene ustanove in zaposlene
se bodo odrazili tudi v učinkih na celotni
zdravstveni sistem. Povečanje učinkovitosti

Zoja Trenz

(SRC Infonet d.o.o.):
ELEKTRONSKI TEMPERATURNO
TERAPEVTSKI LIST
Projekt izdelave programske rešitve z de‑
lovnim imenom Računalnik ob postelji
predstavlja raziskavo obstoječega in‑
formacijskega sistema v bolnišnicah z
namenom, da bi podprli tudi aktivnos‑
ti zdravljenja, opravljene ob bolniški
postelji. Ker sta prvi dve od treh generacij
bolnišničnih informacijskih sistemov (BIS)
sloneli na cenovno dostopnih stacionarni
računalniški opremi ter utečenih delovnih
procesih, podprtih s papirno informatiko,
so tudi računalniški sistemi po bolnišnicah
togi in ne podpirajo dinamičnega, teren‑
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skega dela zdravstvenega osebja. Podatki
se ob bolnikovi postelji zapisujejo na pa‑
pir, kjer jih večina tudi ostane, zato niso
izkoriščeni tako, kot bi lahko bili. Namen
produkta je torej podpreti vse procese,
ki so povezani s terapevtskim/tempera‑
turnim listom (v nadaljevanju TT list) od
pregleda in ugotovitve pacientovega
stanja, predpisovanja medikamentozne
terapije in spremljanje njenega izvajanja,
spremljanja pacientovih vitalnih zna‑
kov, zdravnikova naročila diagnostičnih
postopkov, zdravstvene nege in medicin‑
sko tehničnih postopkov, izvedbo teh
naročil in posredovanje naročil izvajal‑
cem. Poleg tega bo omogočal povezavo z
nadaljnjimi postopki v procesu predpiso‑
vanja in porabe zdravil (predpis zdravila,
delitev zdravil, naročanje zdravil in ma‑
teriala v lekarno, evidentiranje delitve
zdravil), povezavo z nadaljnjimi postopki
v procesu naročanja preiskav (odvzem
materiala, posredovanje naročila izva‑
jalcem, spremljanje statusa naročila,
pregled prispelih izvidov), povezavo s
kliničnimi potmi ter podporo postopku
zdravstvene nege od načrtovanja do
evaluacije.
Delovna skupina je že opravila večji del
analize delovnih postopkov v sodelujočih
bolnišnicah (SB Novo mesto, SB Celje,
KOPA Golnik). Kot glavni ugotovitvi
analize sta bila izpostavljena pomanj‑
kljivo spremljanje opravljenega dela
in odsotnost izvidov na viziti, kot dve
največji pomanjkljivosti sistema. Čeprav
se kaže večji interes uporabe v segmen‑
tu zdravstvene nege, smo se v prvi fazi
odločili za izdelavo modula z delovnim
imenom Elektronski temperaturno tera‑
pevtski list. Namreč v tem segmentu
se kaže interakcija med zdravnikom in
zdravstveno nego, saj le ta poleg svojih
lastnih dejavnosti izvaja tudi zdravniko‑
va naročila.
Raziskava trga mobilnih naprav je sku‑
paj s postavljenimi zahtevami pokazala
potrebo po uporabi ne ene, ampak dveh
vrst mobilnih naprav, pocket PC in tablet
PC ali notesniki. Pocket PC (dlančnik) je
primeren predvsem za manjše aktivnosti
v procesu zdravljenja (beleženje dane
terapije, beleženje odvzemov), medtem
ko tablet PC ali notesniki ponujajo boljšo
preglednost, ustrezno velikost vmesnika,
primernega za vnos podatkov v stoječem
položaju in v naglici.

Dr. Drago Rudel

(MKS Elektronski sistemi d.o.o.):
‘KAKO VKLJUČITI STORITVE NA
DALJAVO V DOLGOTRAJNO
OSKRBO - IZKUŠNJE ‘RDEČEGA
GUMBA’

V prispevku so predstavljene lastne
izkušnje v 18-letnem prizadevanju za
uveljavitev storitve »varovanja na dal‑
javo« v Sloveniji. Pot od tehnične rešitve
ter zasnove poslovnega modela sodobne
storitve, ki temelji na informacijskih in
telekomunikacijskih tehnologijah, do
dejanske vzpostavitve storitve za dol‑
gotrajno oskrbo, je dolga. Vso pot uva‑
janja in uveljavljanja storitve, od potrditve
izvedljivosti, pilotne uporabe, do nastopa
na trgu, je potrebno tlakovati z denarjem
investitorjev. Avtor meni, da prav zaradi
tega storitev na zdravstvenem in social‑
nem področju ne morejo biti zgolj stvar
podjetniškega investiranja. V uvajanje se
morajo že prej vključiti drugi udeleženci,
predvsem zdravstvene zavarovalnice in
resorna ministrstva. Prihaja namreč do
absurdnega stanja, ko prav te institucije
pričakujejo, da bodo nove storitve za
dolgotrajno oskrbo kar same od sebe
dosegljive na celotnem teritoriju Slo‑
venije, vse bodo strokovno preverjene
in potrjene ter seveda na razpolago po
nizki ceni. Izvajanje načrtovanega zakona
o dolgotrajni oskrbi namreč predvideva,
da bo nosilec zavarovanja za dolgotrajno
oskrbo zgolj »pobral« izvajalce v javnem
in zasebnem sektorju ter »upravičenim«
podelil koncesijo. Samorastniške poslovne
pobude na področju, kjer o tem, do ka‑
terih storitev je upravičen prejemnik dol‑
gotrajne oskrbe, odločata zdravnik ali
socialna delavka, prav gotovo ne morejo
uspevati.
To potrjujejo številne še neuveljavljene
storitve, ki so nadgradnja storitve »rdeči
gumb« (detektor padca, delilnik tablet,
detektor epileptičnih napadov, itd), kot
tudi telemedicinska storitev prof. Boruta
Geršaka t.i.»mobilink« za analizo EKG v ur‑
gentnih primerih. Moderne telemedicin‑
ske rešitve podjetja Hermes Softlab npr.
za prenos podatkov o krvnem sladkorju
in krvnem tlaku s pomočjo mobilnega
telefona prav tako ostajajo zgolj tehnične
rešitve, še nekaj let daleč od storitve, ki so
na razpolago bolniku.

Mag. Vesna Prijatelj

(SB Celje):

‘ZDRAVJE NA
DALJAVO ETIČNA
VPRAŠANJA IN
DILEME’
Telemedicina je
ena najmlajših, a
pomembnih vej medi‑
cine. Kljub uporabnosti in
njeni razvitosti po svetu
in v Evropi je premalokrat
uporabljena, kar bi lahko
pripisali tudi etičnim
vprašanjem, ki se pri pomembnih odločitvah
porajajo v glavah vsakega izmed nas, pred‑
vsem zaradi njenega vpliva na odnos med
pacientom in zdravnikom. Ali je varovana
zasebnost pacienta? Ali zagotavljamo zaup‑
nost informacij? Ali spoštujemo paciento‑
vo avtonomnost? Ali so jasni pravni okviri
zdravljenja?’ je samo množica vprašanj, na
katerega uporabniki storitev telemedicine
moramo dobiti odgovore. Le malo držav
članic EU ima za telemedicino jasen pravni
okvir. Ni jasno opredeljenih mednarodnih
okvirov za reševanje primera odgovornosti
v primeru nepravilno postavljene diagnoze.
Ni mednarodnih pravil, ki regulirajo pred‑
pisovanje zdravil. Ni mednarodnih pravil,
ki bi omogočala preverjanje resničnosti
podatkov. Ni mednarodno priznanih pro‑
cedur za pridobivanje zdravniške licence za
telemedicno. Pomanjkanje pravne jasnosti,
zlasti v zvezi z izdajanjem dovoljenj, akredi‑
tacijo in registracijo telemedicinskih storitev
in delavcev, jamstvom, vračilom stroškov,
sodno pristojnostjo, je glavni izziv telemedi‑
cine, zlasti teleradiologije. Čezmejno za‑
gotavljanje telemedicinskih storitev zahteva
pravno jasnost glede zasebnosti.
Spoštovanje zasebnosti in zagotavljanje
varnosti sta glavna vidika pri spodbujanju
zaupanja v telemedicinske sisteme. Pri zbi‑
ranju in obdelovanju osebnih podatkov,
zlasti zdravstvenih podatkov, je treba
spoštovati pravice in temeljne svoboščine,
kot sta temeljna pravica do zasebnega
življenja in varstvo osebnih podatkov.
Kot pri vsakem posredovanju osebnih
zdravstvenih podatkov lahko telemedicina
ogrozi pravico do varstva osebnih podat‑
kov (razkritje zdravstvenega stanja ali di‑
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agnoze lahko odločilno vpliva na zasebno
in poklicno življenje posameznika). Varstvo
podatkov je treba pri uporabi telemedicine
vedno sistematično proučiti. Potrebno je
povečati zaupanje v telemedicino in vpli‑
vati na njeno sprejemljivost pri pacientih
in zdravstvenih delavcih v smislu varnosti
in oskrbe. Telemedicina se mora razvijati
tako, da koristi oskrbi pacientov, hkrati pa
zagotavlja zasebnost in najvišje standarde
za pacientovo varnost.

Dr. Boštjan Žvanut
(VŠZ Izola):

‘PROBLEMI IN IZZIVI V RAZVOJU
INFORMATIKE V ZDRAVSTVENI
NEGI- OKROGLA MIZA’
Na okrogli mizi, ki jo je vodil dr. Boštjan
Žvanut (viš. pred. na VŠZ Izola), v sodelovan‑
ju z mag. Vesno Prijatelj, (viš. pred. na VŠZ
Novo mesto), ga. Elizabeto Pikovnik (pred.
na SZŠ Ljubljana) in ga. Marijo Trenz (vodja
informatike v SB Novo mesto ter mentorica
klinične prakse pri predmetu ‘Informatika v
zdravstvu in ZN), je bila predstavljena prob‑
lematika izobraževanja študentov in dijakov
zdravstvenih šol na področju informatike.
Udeleženci okrogle mize so se vprašali, ali so
dijaki po zaključenem usposabljanju ustrez‑
no informacijsko usposobljeni. Mag. Vesna
Prijatelj in dr. Boštjan Žvanut sta opozorila
na problem nezadostne informacijske pis‑
menosti, s katerim se srečujeta pri študentih

prvega letnika zdravstvene nege. V praksi
to pomeni, da je potrebno v prvem letniku
prve stopnje študija nameniti veliko število
ur laboratorijskih vaj za pridobitev osnovne
informacijske pismenosti (npr. spoznavanje
orodij za urejevanje besedil, preglednic, is‑
kanje gradiv po svetovnem spletu).
Udeleženci okrogle mize so izpostavili tudi
pomen vsebin s področja informacijskih
sistemov, saj je po mnenju obeh preda‑
vateljev nepoznavanje tega področja lahko
vzrok za težave pri projektih informatizacije
zdravstva. V povezavi s tem pa je bila pose‑
bej zanimiva predstavitev ge. Marija Trenz
in mag. Vesna Prijatelj o pomenu kliničnih
vaj na področju informatike v zdravstveni
negi. V okviru kliničnih vaj so si novomeški
študenti ogledali informacijske podsisteme
novomeške bolnišnice. Na podlagi ogleda
so ugotovili probleme s področja poslovnih
procesov v zdravstvu in predlagali nekate‑
re rešitve. V seminarskih nalogah so tako
prestavili opredelitev poslovnih zahtev za
informacijskih (pod)sistem s poudarkom
na optimizaciji poslovnih procesov. Pred‑
lagane rešitve so pokazale številne prob‑
leme ne področju informatike, kar se je po
mnenju ge. Marija Trenz izkazalo kot ko‑
ristno tudi za samo bolnišnico. Znanja o
opredelitvi poslovnih zahtev za informacij‑
ski sistem posredujejo študentom tudi na
UP Visoki šoli za zdravstvo. Ker pa tam v
obstoječem študijskem programu prve
stopnje klinične vaje s področja informa‑
tike niso predvidene, ta znanja posredu‑

Da bi gledali s srcem,
da bi prepoznali dragocenost časa,
da bi imeli srečo, zdravje in mir
in da bi soustvarjali lepe trenutke,
ki se jih bomo ob letu z veseljem spominjali.

Kolektiv Centra transfuzijske
dejavnosti Novo mesto
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jejo zainteresiranim študentom v procesu
priprave diplomskih del ter podiplomskim
študentom pri predmetu Dokumentiranje
v zdravstveni negi in Simulacije negoval‑
nih aktivnosti.
Navedenemu je sledilo ključno vprašanje
okrogle mize, ali je znanje, ki ga medicinske
sestre in zdravstveni tehniki pridobijo na
dodiplomskem študiju, zadostno. Ker pa se
medicinske sestre pri svojem delu pogosto
srečujejo s potrebami po informacijski pi‑
smenosti in opredelitvi poslovnih zahtev,
je smiselno definirati obseg potrebnih
znanj s tega področja. Nekateri udeleženci
so celo predlagali, da bi tako informacijsko
pismenost kot znanja, potrebna za opre‑
delitev poslovnih zahtev za informacijski
sistem, vključili med kompetence medicin‑
ske sestre. Natančna opredelitev teh kom‑
petenc in njihova umeščenost pa je gotovo
lahko predmet nadaljnjih razprav.
V zaključku prispevka se avtorji zahvalju‑
jemo Slovenskemu društvu za medicinsko
informatiko, ki je podprlo naše srečanje.
Tudi naprej se bomo trudili, da našim
članom omogočimo tovrstna druženja, z
namenom boljšega medsebojnega spoz‑
navanja, izmenjave izkušenj, oblikovanja
novih idej in prijetnega druženja. Zah‑
valjujemo se tudi vsem predavateljem, ki
so pripravili izjemno zanimiva predavanja
in prispevali povzetke za objavo.
Prispevek je bil objavljen tudi v Utripu, glasilu Zbornice
zdravstvene in babiške nege Slovenije, december 2009.

stroka - izobraževanje
Irma Kumer, DMS, Nevrološki oddelek

„Sleherni dan nam je
podarjen trenutek,
v katerem je mogoče
spreminjati tisto,
kar nam trati srečo.
Kdor se posveti dnevu,
ki ga živi,
odkrije čudežni trenutek.

NOVOSTI NA PODROČJU
NEVROLOŠKE ZDRAVSTVENE
NEGE IN REHABILITACIJE
Vsakoletno jesensko srečanje sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v nevrologiji je potekalo 26. 11. 2009 v
prostorih Medisa v Ljubljani.

Lahko je skrit v tisoč in
eno stvar, ki se nam zdi
enaka kot vselej.

V uvodnem delu sta mladi glasbenici Ema
in Zala „zažvrgoleli“ na svojih instrumentih,
ker pa s pesmimi pesnika Toneta Pavčka
velikokrat razveselim svoje prijatelje,
sem ga predstavila tudi vsem prisotnim
letošnjega srečanja.

A vse je minljivo
in v prihodnosti
se bomo
vsega spominjali.“

Organizatorji so letos oblikovali obsežen in
zelo zanimiv program na področju novosti
v nevrologiji.

V letu 2010
vam kolektiv nevrologije
želi mnogo prijetnih
trenutkov v krogu
sodelavcev
in prijateljev!

Želimir Bošnjak, dr.med.
Predstojnik nevrološkega oddelka
Ana Prahović, VMS
Gl. medicinska sestra
nevrološkega oddelka

Prvi sklop predavanj je bil namenjen bol‑
nikom z Amiotrofično lateralno sklerozo
(ALS), to je bolezen, ki sodi med redkejše
na našem področju, saj skupina za ALS tre‑
nutno obravnava približno 47 bolnikov s
to boleznijo.
ALS je bolezen, ki prizadene motorične
nevrone v možganski skorji, v možganskem
deblu in hrbtenjači ter pri bolniku opazimo
znake fascikulacije, mišične oslabelosti,
krčev, spastičnosti, pojavijo se motnje
požiranja, iztekanja sline, prisilni smeh ali
jok, izguba telesne teže ter motnje dihanja.
Ob velikem bolnikovem boju s to boleznijo
večina njih preide na umetno ventilacijo in
hranjenje po PEG – u. Za pomoč bolniku
ter njegovim svojcem je na razpolago sku‑
pina za ALS, ki jo sestavljajo različni stro‑
kovnjaki (nevrolog, fiziater, pulmolog, gas‑
troenterolog, medicinska sestra, Slovensko
društvo Hospic ter socialna delavka).

– Nevrološko kliniko, kjer razpolagajo z
novimi prostori, kadri ter aktivnostmi,
namenjenimi nevrološkim bolnikom, je
bil tretji sklop srečanja oblikovan tako, da
smo poslušali obravnavo urgentnih stanj
pri nevrološkem bolniku. Poudarek je bil
na dobri organizaciji zaposlenih v smislu
delitve dela. Pomembno je, da vsak po‑
sameznik jasno ve, kako mora odreagirati v
dani situaciji ter na ta način prepreči more‑
bitne zaplete, ki lahko ob tem nastanejo.
V tem delu predavanj sem tudi sama
predstavila svoje gledanje na delovanje
in vlogo zdravstvenega tima pri odpustu
bolnika po možganskem dogodku.
Za zaključek celodnevnega napornega
dneva smo bili kar željni spremembe in
smo jo tudi dobili. Kolegica nam je pred‑
stavila smejalno telovadbo, katero smo
nato tudi sami praktično izvajali. Moram
reči, da je potebno kar veliko volje ter ener‑
gije, da se lahko vživiš v vlogo pozitivnega,
veselega ter sproščenega bitja.
Čisto čisto na koncu nas je glavna medicin‑
ska sestra Nevrološke klinike ga. Helena
Tušar povabila na ogled njihove klinike,
ki trenutno predstavlja na slovenskem
področju nevrologije „avtoriteto“ ter ka‑
kovost.

V drugem delu srečanja so kolegice
pediatrične nevrologije zelo nazorno ter
slikovito predstavile svoje delo z malimi
bolniki z epilepsijo, motnjanmi zavesti ter
pesniško predstavile vlogo medicinske
sestre pri pogovoru s starši njihovih bol‑
nikov.
Glede na podatek, da je Slovenija v
letošnjem letu pridobila novo ustanovo
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Prispevek, s katerim je ga. Irma Kumer, DMS, sodelovala na strokovnem srečanju Sekcije MS in ZT v nevrologiji

VLOGA TIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE PRI
ODPUSTU BOLNIKA PO MOŽGANSKEM
DOGODKU
Starostna meja preživetja človeka je predvsem v razvitem svetu
vsako leto višja. Zato so starostniki velika skupina prebivalstva,
ki ima zelo specifične potrebe in je pogost uporabnik zdravstvenih storitev. Vse več držav se na ta problem odziva z ustrezno
prilagoditvijo nacionalnih programov, ki urejajo to problematiko, tudi zaradi vplivanj na zmanjšanje stroškov.
V teh programih poudarjajo ohranjanje in
izboljšanje kakovosti življenja starostnikov,
predvsem z vidika njegove samostojnosti.
(Peternelj 2005).
Ugotavljanje potreb odkrije poleg zdravst‑
venih tudi socialne, kar zahteva vključevanje
različnih služb, ki zagotavljajo starostniku
ter njihovim svojcem ustrezno strokovno
in laično podporo, zagotavljanje varnosti in
možnost čim daljšega bivanja v domačem
okolju (Hancock 2003, Andrews 2004).
Tako pomoč potrebujejo predvsem bol‑
niki s kroničnimi boleznimi, bolniki po
preboleli možganski kapi, bolniki s posle‑
dicami zaradi padcev ali drugih poškodb,
bolniki s kroničnimi ranami, bolniki po
operaciji kolka ali kolena, splošno oslabeli
starostniki po akutni bolezni in dementni
starostniki (Gibbon 2002).
Raznolikost potreb bolnikov, predvsem
zelo pogosta kombinacija zdravstvenih
in socialnih problemov, je tudi razlog za
različna poimenovanja oblik obravnave
bolnikov po zaključku akutne obravnave
in pred odpustom iz bolnišnice in s tem
povezanih dejavnosti .
Kratkotrajno podaljšana (neakutna
obravnava) zdravstvene nege je most
med bolnišnico in ostalimi strokovnimi
in drugimi službami, ki zagotavljajo bol‑
niku večjo kakovost življenja po odpustu
iz bolnišnice.
V Sloveniji tovrstna obravnava sedaj ob‑
sega podaljšano bolnišnično zdravljenje,
zdravstveno nego in paliativno oskrbo in
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je nadaljevanje akutne diagnostične in
terapevtske obravnave.

bolnik vrne v poprejšnje družinsko okolje
(Tetičkovič,1993).

Prve ugotovitve na ravni države o potreb‑
nem številu postelj za neakutno obravna‑
vo so bile narejene v letu 2000 (Peternelj
2000). Ugotovljeno je bilo, da potrebujemo
v Sloveniji 4,4% vseh obstoječih postelj v
bolnišnicah za izvedbo programa oddelkov
za zdravstveno nego (Peternelj 2005) (v letu
2004 se je za to obliko oskrbe odločilo dvaj‑
set slovenskih bolnišnic).

Ker zdravstveni tim že od sprejema bolnika
načrtuje trajanje predvidenega zdravljenja
in predvideno obliko zdravstvene in social‑
ne obravnave, morajo biti v to aktivnost
vključeni zdravnik, v našem primeru nev‑
rolog, medicinska sestra, socialni delavec,
patronažna služba, svojci in navsezadnje
bolnik sam.

Tudi bolnišnica v Novem mestu je leta 2004
pristopila k tej obliki obravnave bolnika.
Na ta način smo pridobili na vsakem od‑
delku določeno število postelj, s pomočjo
katerih smo evidentirali bolnike, ki niso
več potrebovali akutne obravnave. Na
nevrološkem oddelku smo tako pridobili 8
bolniških postelj. Ta način obravnave bol‑
nika je prinesel samemu bolniku in tudi
njihovim svojcem čas, ko lahko intenzivneje
načrtujemo, kako bo z bolnikom v prihodnje.
To obdobje je tudi čas, ko se medicinska ses‑
tra zelo posveča izvajanju zdravstvene vzgoje,
v našem primeru največ za svojce bolnika.
Pomembno področje je vzpostavljanje sti‑
kov z bolnikovimi svojci. Večina svojcev kaže
pretirano skrbnost, vsaj v začetku bolezni.
Ni pa malo tistih, ki bolnika dejansko od‑
klanjajo, čeprav na zunaj kažejo pretirano
skrb. Čim dlje traja bolnikova bolezen oz.
rehabilitacija in čim starejši je bolnik, tem
bolj je verjetno, da bodo svojci vse manj
pripravljeni skrbeti za bolnika.
Idealen izid rehabilitacije je seveda, da se

Pri naših bolnikih velikokrat odpust po
akutnem zdravljenju ni možen zaradi
zdravstvenih in najpogosteje socialnih
razlogov ter je potrebno uskladiti, kakšna
pomoč bo bolniku najbolj potrebna npr.
pomoč na domu, zdravstvena nega na
domu, institucionalno varstvo (dnevno
ali celodnevno varstvo).
V primeru izbire zdravstvene nege na domu
in/ali pomoči na domu pristojna služba
bolnišnice obvesti izbranega zdravnika (v
našem primeru sobni nevrolog), oziroma
patronažno medicinsko sestro ter center
za socialno delo.
V primeru institucionalnega varstva
pomagata upravičencu in njegovim
svojcem urediti ustrezno namestitev pris‑
tojna služba bolnišnice, v našem primeru
je to socialna delavka, s pomočjo sobnega
nevrologa.
Bolnika, ki mu zdravstveno stanje ne
omogoča samostojnega življenja in nima
zagotovljene zdravstvene in socialne
obravnave na domu, iz bolnišnice ni možno
odpustiti, če ni urejena neposredna pre‑
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mestitev v institucionalno varstvo. Če taka
premestitev v katerikoli dom starejših v
Sloveniji zaradi čakalne dobe ni možna
takoj, ostane bolnik v bolnišnici. To vsem
bolnišnicam narekuje 8. določba 9. člena
Zakona o državni upravi – navodilo o za‑
gotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene
obravnave v primeru odpusta iz bolnišnice
ter v primerih, ko upravičenec živi doma.

•

•

Velikokrat je sama bolnišnica – oddelek - v
stiski, predvsem glede prostih postelj. Ob

•
takih situacijah se na oddelkih počutimo
zelo negotovi in nemočni, ko v bistvu samo
čakamo, da se prostor sprosti.
Vendar je vloga medicinske sestre velika
tudi in predvsem v tem času.
Kot je bilo že navedeno, je potrebno
načrtovati pripravo bolnika na odpust iz
bolnišnice že ob samem sprejemu, čeprav
nikoli ne moremo natančno določiti časa, ko
bo bolnik npr. po možganski kapi sposoben
odpusta. Ker smo oddelek s 35 posteljami
in z omejenim številom kadra, ne moremo
slediti strokovnim standardom, ki bi za‑
gotavljali popolno obravnavo bolnika.
Naš namen je predvsem boljše medse‑
bojno sodelovanje uporabnika ter po‑
nudnika storitev, kot tudi zagotoviti krajšo
ležalno dobo na oddelku, predvsem v ob‑
liki neakutne bolnišnične obravnave. V
mesecu septembru 2009 je bila na našem
nevrološkem oddelku ležalna doba za
bolnike po možganski kapi 21 - 25 dni
na akutni obravnavi bolnika, na neakutni
obravnavi pa več kot 50 dni.
Ravno zaradi tega poskušamo na oddelku
oblikovati skupino strokovnjakov, ki bo
aktivno sodelovala z bolnikom in svojci.
Zamisel in smernice so takšne, da bi v
timu sodelovali zdravnik nevrolog, diplo‑
mirana med. sestra, srednja med. sestra,
oddelčni fizioterapevt in bolnišnična so‑
cialna delavka.
• Program bi zajel strokovno razlago
o možganski kapi (vzroki, posledice,
samo zdravljenje),

med. sestra bi obravnavala zdravstve‑
no nego in oskrbo bolnika ter izvedla
praktično izvajanje postopkov ZN ob
primeru (oskrba telesnih funkcij, izbira
ustreznega položaja bolnika, kontrola
medikamentozne terapije, učenje
različnih tehnik hranjenja, uporaba
načina komunikacije pri bolniku),
fizioterapevt bi predstavil takojšnjo re‑
habilitacijo bolnika ter prikazal vaje in
aktivnosti (postopna vertikalizacija in
ohranjanje mišične moči, izboljševanje
oz. nadomeščanje učinkovite mobil‑
nosti z delom na aktivni in pasivni gi‑
bljivosti, reedukaciji mišične funkcije,
koordinacije in ravnotežja in reedu‑
kacija hoje),
sodelovanje socialne delavke pa bi bilo
usmerjeno k sodelovanju z institucio‑
nalnimi ustanovami v zvezi z domsko
oskrbo, pomoči na domu, sodelovanja
s patronažno službo (vezane na preo‑
stale psihofizične sposobnosti in na
možnosti za ponovno vključevanje
v ožje in širše socialno okolje) (SiličBauman 2004).

ŽIVIM
Sedim v invalidskem vozičku,
a moj pogled boža okolico.
Kako lepa je zelena trava,
kako nežno je drevo pomladi,
kako čisto modro je nebo,
kako toplo grejejo sončni žarki.
Moj pogled nežno polzi,
polzi po lepotah zemlje, življenja,
zavem se vsega lepega,
vsega, kar me obdaja,
vsega, kar vidim, čutim.
Dano mi je bilo največ,
kar je dano vsakemu ob rojstvu.
Ponovno mi je bila dana milost,
neskončna milost preživetja,
milost čutenja in zavedanja, da živim.
Kako srečno je zaigralo srce,
takrat, tisti hip
ni bilo pomembno ničesar več,
pomembno je bilo le spoznanje,
spoznanje, da sem in da živim.

Naš kratkoročni cilj je, da izvajamo postop‑
ke 2 - 3 mesečno ob sredah, oziroma glede
na trenutne potrebe oddelka.
Seminarska soba naj bi bila na oddelku,
čim bolj dostopna bolnikom, opremljena
z računalniško podporo ter pripomočki, ki
jih bo posamezni strokovnjak potreboval
pri svojih aktivnostih.
Odločili smo se tudi, da nam bodo v pomoč
specializanti nevrologije ter študenti VŠZ
Novo mesto.
Huda prizadetost človeka, ki zboli za
možgansko kapjo, je velika prelomnica v
njegovem življenju. Velikokrat dolgo časa
bolnik in svojci ne vidijo nikakršnega
izhoda oz. poti, ki bi nekam pripeljala. Z
dobro obravnavo ter pripravo bolnika, s
seznanitvijo s posledicami, ki jih je utrpel
ter z zgodnjo zdravstveno nego ter reha‑
bilitacijo lahko ta krog pretrgamo in bol‑
nika kot tudi svojce kvalitetno pripravimo
na odpust v domače okolje.
S celostno obravnavo bolnika, ki vključuje
tudi pripravo bolnika in svojcev na odpust
iz bolnišnice in življenje z omejitvami, ki jih
prinaša bolezen, prehod v domače okolje ne
bo predstavljal ponovnega stresa, temveč bo
samo nadaljevanje obravnave na poti k čim
večji samostojnosti in neodvisnosti bolnika.

(Zlatka Babšek, bolnica po prebolel
em
možganskem dogodku)
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SVETOVNI
KONGRES O
STERILIZACIJI
V Herssonisosu, na grškem
otoku Kreta, je od 07. 10. do 10.
10. 2009 potekal 10. svetovni
kongres o sterilizaciji. Organiziralo ga je združenje WFHSS
(World forum for hospital
sterile supply) v sodelovanju
z GORNA (Greek operating
nurses association). Udeležilo
se ga je 1200 slušateljev iz
celega sveta. Iz Slovenije se
je v okviru Sekcije MS in ZT v
sterilizaciji kongresa udeležilo
deset predstavnikov iz večjih
slovenskih bolnišnic.

predhodne dobre priprave instrumentov
in pripomočkov v smislu čiščenja in dez‑
infekcije ne moremo govoriti o sterilnosti.
Sterilnost je ali pa je ni, ni nekaj vmes.

Teme letošnjega srečanja so se nanašale v
glavnem na čiščenje in termodezinfekcijo
instrumentarija. Brez

Na kongresu se je veliko govorilo o do‑
datnem strokovnem izobraževanju za‑
poslenih v sterilizacijah. Ponekod v tujini
– zlasti v Skandinavskih deželah, v Evropi
in Ameriki, imajo že razvito specializacijo
MS v sterilizaciji.

Termodezinfekcijska priprava v svetu ni
več izjema, ampak pravilo. Ne sprašujejo
se o času obrata instrumentarija, temveč
o kvaliteti reprocesiranja.
V slovenskem prostoru se še vedno
sprašujemo, ali bodo instrumenti
pravočasno reprocesirani in velikokrat
prihaja do izsiljevanja češ, kaj težite s
strojnim čiščenjem, očistite ročno in
hitro, „naprej“ v sterilizator. Nečistoča
nikoli ni bila, ni in ne bo sterilna. Vendar
kvalitetno opravljeno delo zahteva tudi
svoj čas, česar pogosto posamezniki, ki
se s sterilizacijo ne ukvarjajo, ne morejo
ali ne želijo razumeti.

Slovenska Sekcija MS in ZT v sterilizaciji je
začela s pripravo programa specializacije
tudi pri nas.
Znanja, ki ga zaposleni v sterilizaciji
potrebujemo, ne moremo pridobiti v
okviru rednega izobraževanja.
Prepričanje o „zlaganju in prelaganju
tamponov“ v sterilizacijah bi moralo že
zdavnaj postati del zgodovine, vendar
žal ni tako.
Dotaknili smo se tudi področja instru‑
mentov in pripomočkov za enkratno
uporabo. Velja, da so res namenjeni le
enkratni uporabi.
Trije delovni dnevi so minili veliko hitreje,
kot smo mislili pred odhodom na kongres.
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RADENCI SO GOS
SREČANJE MEDIC
IN ZDRAVSTVENI
URGENCI
Letošnjega petnajstega in
šestnajstega oktobra so bili
Radenci, znan zdraviliški in
počitniški kraj na desni strani
reke Mure ob obrobju Slovenskih goric, prizorišče stro‑
kovnega srečanja MS in ZT v
urgenci.
Anita Gorše, Eva Lopatič
Izobraževanje je bilo namenjeno obravnavi
akutnih krvavitev. Predavanja so potekala
v več sklopih.
Krvavitve pri poškodbah nam je predstavil
asist. Marko Macura, dr.med. Spoznali smo
obravnavo različnih krvavitev v pred‑
bolnišničnem okolju ter primarno oskrbo
po ABCDE pristopu. Zelo zanimiva tema
je bila “Zdravstvena nega poškodovanca
s krvavitvijo” ter njegova pot od spreje‑
ma do odpusta iz UKC Ljubljana. Pred‑
stavljen so bili primeri, ukrepi, prednostne
naloge ter sistem pravilnega odstranje‑
vanja oblačil. Posebej je bil poudar‑
jen pomen celostnega pristopa in usklaje‑
nost delovanja celotnega tima.
Drugi sklop predavanj z naslovom „Partner‑
ski odnos in timsko delo” je opozoril na de‑
javnike, ki vplivajo na odnos med medicin‑
sko sestro in pacientom, na partnerski
odnos v obravnavi urgentnega bolnika ter
na spoštovanje pacientovega časa.
Sledile so učne delavnice o reanimaciji, o
oskrbi krvaveče rane ter o postopkih ob
transfuziji krvnih komponent.
Drugi dan seminarja smo poslušali pre‑
davanje o delovnih nezgodah in oskrbi
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TILI STROKOVNO
INSKIH SESTER
H TEHNIKOV V
pacienta s poškodbo glave, pri padcu s
strehe,...
Ob tem so se nam stalno porajala
vprašanja, kako stres vpliva na zdravstvene
delavce ob sprejemu urgentnega pacienta
ter kakšna je zaščita medicinskega osebja
pred dejavniki stresa. O tem je bilo veliko
razprave, izmenjave različnih izkušenj in
podajanja mnenj.
Po končanem strokovnem delu srečanja
smo si ogledali prostore urgentne službe
v Splošni bolnišnici Murska Sobota, kjer so
nam predstavili njeno delovanje. Opazili
sva, da je dostop do urgentne ambulante
popolnoma drugačen kot pri nas, prostori
so večji, …
Na koncu našega učnega popotovanja
so organizatorji poskrbeli še za “crkljanje”
naše ženske duše, dovzetne za vse, kar je
lepega. Ustavili smo se v Dobrovniku, kjer
smo si ogledali gojilnico orhidej.

NEODZIVEN PACIENT PROBLEM ALI IZZIV?
Septembra je na Dunaju potekala letna konferenca evropskih
medicinskih sester v diabetologiji (FEND) z naslovom »Deklaracije, priporočila, rešitve in akcija!«. Najbolj odmevna tema srečanja
je bila prav gotovo vloga medicinskih sester v diabetologiji pri
neodzivnih pacientih. Medicinske sestre, ki izvajamo edukacijo
na področju diabetologije, imamo izredno veliko in pomembno
vlogo pri zdravljenju sladkornih bolnikov. Nemalokrat pa se znaj‑
demo tudi v situaciji, ko se nam zazdi, da vse naše znanje in sposobnosti padejo v vodo. Področje, ki zahteva posebna znanja in
veščine, je delo s t.i. neodzivnimi pacienti.
Tjaša Janjoš, dipl.m.s.
Neodziven pacient je oseba, ki kljub nasve‑
tom, učenju in empatiji nadaljuje s svojim
ustaljenim vzorcem življenja, ki je največkrat
neustrezen in hitreje vodi v poslabšanje
sladkorne bolezni. Pomanjkanje sposob‑
nosti spreminjanja vedenja pri pacientih
lahko povzroča občutke brezuspešnosti,
frustracije, jeze in zmanjšanega samozau‑
panja pri medicinskih sestrah – eduka‑
torkah. Posledično se ta občutja lahko pre‑
nesejo nazaj na pacienta, kar se pogosto
konča s čustveno in terapevtsko blokado.
Da bi bolje razumeli motivacijo pacientov,
ki se bojijo sprememb in s tem velikokrat
tvegajo hitro poslabšanje bolezni, je nujno
definirati možne razloge, zakaj ljudje spre‑
jemajo takšne nelogične odločitve.
Veliko vlogo pri ugotavljanju »self-manage‑
ment« problemov ima tudi samo vredno‑
tenje uspešnosti. Pogosto je pri medicinski
sestri osebna motivacija za spremembe
skrita za strahovi in dvomi, kaj bi spre‑
memba lahko pomenila za posameznika in
ali je le-ta lažje obvladljiva, če se medicinska
sestra osredotoči le na pozitivne aspekte
sprememb. Razumevanje razlogov za rezis‑
tenco na spremembe pa lahko v veliki meri
zmanjša stres medicinskih sester in odpre
nove poti komunikacije s pacientom.
Kakorkoli, življenje ostaja sladko! Kljub slad‑
korni bolezni. Ali pa zaradi nje.
Greh je, če na Dunaju ne stopiš vsaj en‑
krat v mestno kavarno in si privoščiš košček
odlične torte z Melange grosse.
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12. JESENSKO SREČANJE ČLANOV
DRUŠTVA EKONOMISTOV V ZDRAVSTVU
Letošnje jesensko srečanje je potekalo oktobra na Bledu. Tema
srečanja je bila aktualna in sicer Zagotavljanje izvajanja zdravstvenih storitev v času gospodarske krize.
Kot je za naša srečanja značilno, se naj‑
prej predstavi regija, ki je gostiteljica
srečanja. Tako je gospod Srečko Erznožnik
iz ZZZS-ja, Območne enote Kranj, v pred‑
stavitvi gorenjske regije prvo mesto na‑
menil nekaterim osnovnim statističnim
informacijam za prikaz gospodarskih,
demografskih in socialnih razmer v regiji.
Sledile so informacije o zdravstvenem
stanju prebivalstva regije ter o orga‑
niziranosti javne zdravstvene službe in
obsegu zdravstvene dejavnosti.
Mag. Elda Gregorič Rogelj z Ministrst‑
va za zdravje se je v svoji predstavitvi
Izvajanje zdravstvenih programov v
pogojih ekonomske krize in ukrepi za
finančno vzdržnost dotaknila nekaterih
javnofinančnih analiz, makroekonomskih
napovedi za prihodnja leta in predstavila
ukrepe Vlade, ZZZS-ja in javnih zdravst‑
venih zavodov za finančno vzdržnost na
področju zdravstva.
Ukrepi Vlade RS za področje javnega
sektorja:
• v letu 2009 se ne izplačuje redne de‑
lovne uspešnosti javnim uslužbencem
in direktorjem iz 1. odstavka 8. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju za 8 mesecev;
• v letu 2009 se izplačila delovne
uspešnosti iz naslova povečanega
obsega dela znižajo tako, da skupaj
ne morejo znašati več kot 30% os‑
novne plače javnega uslužbenca;
• zmanjšanje stroškov za plačilo blaga
in storitev ter nakup osnovnih sred‑
stev ali gradnjo za najmanj 20%;
• zmanjšanje števila zaposlenih z narav‑
nim odlivom ter nenadomeščanjem
zaposlenih, ki jim preneha delovno
razmerje ter
• optimizacija notranje organiziranosti.

46

Ukrepi ZZZS:
• prvi paket ukrepov je pomenil
zmanjšanje odhodkov za 46,558 mio
EUR v letu 2009 ter za 64,30 mio EUR
na letni ravni, ter je obsegal 2,5%
zmanjšanje cen zdravstvenih sto‑
ritev, selektivno zmanjšanje materi‑
alnih stroškov v cenah zdravstvenih
storitev, racionalizacijo poslovanja za
zagotovitev sredstev za napredova‑
nje zaposlenih ter uveljavitev pogod‑
bene kazni za nepravilno zaračunane
zdravstvene storitve.
• Drugi paket ukrepov ZZZS je povzročil
zmanjšanje odhodkov za 49,72 mio
EUR v letu 2009 ter za 74,58 mio EUR
na letni ravni in je vključeval 20%
zmanjšanje kalkulativnega deleža
amortizacije v cenah zdravstvenih
storitev, 5% zmanjšanje kalkulativnih
plač v cenah zdravstvenih storitev,
znižanje cen dializ ter 5% zmanjšanje
odhodkov za terciarno dejavnost.
Predlagani ukrepi javnim zdravstve‑
nim zavodom s strani MZ:
• prerazporejanje ur iz dežurstev v
redno delo in vzpostavitev priprav‑
ljenosti;
• racionalizacija števila dežurnih
mest;
• znižanje nadurnega dela na različnih
ravneh;
• znižanje števila zaposlenih s selek‑
tivnim pristopom;
• zniževanje števila in vrednosti pod‑
jemnih in drugih pogodb;
• optimiziranje izrabe razpoložljivih
kapacitet;
• obvladovanje materialnih stroškov
vseh vrst;
• vzpostavljanje racionalnih povezav

bolnišnic in ZZ-ov zaradi zniževanja
stroškov podpornih dejavnosti.
Mag. Rogelj je predavanje sklenila z
mislijo, da se bomo v letu 2010 morali
soočiti z nadaljevanjem izvajanja ukre‑
pov za finančno vzdržnost sistema ob‑
veznega zdravstvenega zavarovanja in
ukrepov racionalnega vodenja in up‑
ravljanja v javnih zdravstvenih zavodih.
Tako v letu 2010 kot tudi v 2011 niso
predvidene širitve programov zdravst‑
venih storitev.

Janko Štok iz ZZZS-ja je v svojem prispe‑
vku Pogoji za financiranje zdravstve‑
nega varstva v sedanjih razmerah z
javnofinančnega vidika prikazal samos‑
tojnost in zmožnost ZZZS za financiranje
obveznega zdravstvenega zavarovanja
– tako zdravstvenih programov in sto‑
ritev kot tudi drugih pravic iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja (povračil za
izdana zdravila in medicinsko tehnične
pripomočke, povračil denarnih dajatev).

stroka - izobraževanje
O vplivu varčevalnih ukrepov na osnov‑
no zdravstvo je na primeru Osnovnega
zdravstva Gorenjske spregovoril Jože
Veternik.
Vlasta Zupančič Domanjko je predstavila
ukrepe za zagotavljanje vzdržnosti poslo‑
vanja v Zdravstvenem domu Ormož.
Mag. Marjan Ferjanc iz Splošne bolnišnice
Celje je v svojem prispevku Bolnišnice
v primežu recesije povzel poslovanje
bolnišnic do leta 2007, se osredotočil na
izbruh gospodarske krize in reakcije de‑
javnikov zdravstvenega sistema, se do‑
taknil nujnosti racionalizacije bolnišnične
dejavnosti in obvladovanja stroškov. Svoj
prispevek je končal z ugotovitvijo, da se
bo vsaka bolnišnica s svojim lastnikom
morala odločiti, katera so tista področja,
kamor je smiselno investirati za dose‑
ganje dolgoročnih učinkov zmanjševanja
stroškov.

Novoletno voščilo
Spoznati pravo pot,
prave ljudi,
storiti prave reči
in v sebi in drugih najti le dobre stvari…
Tako hitro je spet prišel…. december!
In prazniki so pred vrati…
Preden pa se posvetimo svojim domačim,
prijateljem in znancem
v prazničnih dneh,
je potrebno ponovno pregledati,
kaj in koliko smo naredili,
napisati nekaj poročil, analiz
in ugotoviti
ali smo lahko zadovoljni z opravljenim delom.
Zaposleni smo se ponovno izkazali,
sledili svoji vesti
in delali za dobro naših pacientov.
Vsem delavcem SB NM in zunanjim sodelavcem se zahvaljujemo za uspešno sodelovanje v letošnjem letu z željo po nadaljnjem uspešnem sodelovanju v naslednjem.

Anton Kranjc iz Splošne bolnišnice Izo‑
la je predstavil potek celovite sanacije
Splošne bolnišnice Izola in učinke le-te.
Na koncu srečanja je bila ponovno pred‑
stavljena Zdravstvena reforma z vidika
nove zakonodaje s strani Ministrstva za
zdravje.
Teme letošnjega jesenskega srečanja so
bile zanimive in za čas gospodarske krize
zelo aktualne.

Vsem sodelavkam in sodelavcem internega oddelka in njihovim najbližjim in seveda vsem sodelavcem ostalih oddelkov in
služb SB NM želimo mirne in prijetne božične praznike ter veliko sreče, zdravja in veselja v osebnem in službenem življenju
v novem letu 2010.
prim. Rafael Kapš, dr.med., predstojnik internega oddelka
Marina Kokalj, DMS, glavna medicinska sestra internega oddelka
Alenka Andolšek, strokovna sodelavka
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stroka - izobraževanje
Danica Lukšič, DMS

USTANOVITEV SEKCIJE MS IN ZT V
OTORINOLARINGOLOGOJI

MS in ZT v otorinolarigologiji smo že dalj časa pogrešali enotno doktrino ZN bolnika v vseslovenskem prostoru. ORL od‑
delki, raztreseni po vsej Sloveniji, smo imeli le malo možnosti za
plodno izmenjavo mnenj, smernic in novosti na tem področju.
Pobuda za ustanovitev Sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji
je bila zato sprejeta z velikim navdušenjem.
Naši prvi sestanki so bili namenjeni pred‑
vsem problemom in izzivom, s katerimi se
zaposleni v ORL srečujemo pri vsakdanjem
delu. Družno smo ugotavljali, da je ORL
specifično področje, zelo pomembno v
vsakdanjem življenju. Z obolenji ušes, nosu
in grla se srečujemo v vseh življenjskih ob‑
dobjih, z omenjenimi težavami pa se vsa‑
kodnevno srečujejo tudi zaposleni na osta‑
lih oddelkih v bolnišnici. Žal smo se strinjali
tudi, da je ORL v medicini zapostavljena. Že
na fakultetah ji je namenjen le manjši del
programov, na nekaterih sploh nič. Iz po‑
manjkljivega teoretičnega in praktičnega
znanja izhajajo številne stiske zaposlenih
v ZN tako na matičnih kot na ostalih od‑
delkih bolnišnice.
Na ustanovni seji Sekcije MS in ZT v oto‑
rinolaringologiji 25. 9. 2009 v Ljubljani smo
za predsednika izvolili g. Matjaža Mrharja
iz SB Nova gorica, člani izvršnega odbora
pa so:
- ga. Marina Smogavec, ga. Breda Poni‑
kvar, UKC Ljubljana,
- g. Jasmin Mustafič, ga. Andreja Trdin,
UKC Maribor
-	 ga. Marjana But, SB Celje,
- ga. Stojka Škrokov, SB Izola,
- ga. Nataša Veren Horvat, SB Murska
Sobota in
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-

ga. Danica Lukšič, SB Novo mesto.

Določili smo cilje delovanja novoustanov‑
ljene sekcije:
• skrb za izobraževanje in razvoj ZN na
ORL področju in prenašanje znanja in
izkušnje tudi na druge,
• oblikovanje enotnih smernic na ožjem
področju,
• poenotenje dokumentacije ZN,
• oblikovanje strokovnih standardov ZN
ožjega področja,
• spremljanje dosežkov v znanosti, upo‑
raba novih metod in materialov za
kvalitetnejšo ZN,
• zdravstveno raziskovalno delo in pub‑
likacije,
• objavljanje strokovnih člankov v
Utripu, Obzorniku zdravstvene nege
ter po vsakem strokovnem srečanju
izdaja zbornika predavanj,
• organiziranje seminarjev iz
otorinolaringološkega in
avdiovestibuloškega področja,
• sodelovanje z drugimi strokovnimi sekci‑
jami, kjer se področja ZN prepletajo,
• sodelovanje z zdravniško ORL sekcijo,
priprava in organizacija kongresa skupaj
z ORL zdravniško sekcijo na štiri leta,
• sodelovanje z društvi, ki izhajajo iz

•

•
•
•
•

•

ORL področja - aktivno sodelovanje z
društvi ORL bolnikov,
priprava programa specializacije s
področja otorinalaringologije in av‑
diovestibulolometrije,
priprava spletnega portala, namenje‑
nega tako strokovni kot laični javnosti,
priprava logotipa in celostne grafične
podobe,
zdravstveno vzgojno delo,
aktivna promocija zdravega načina
življenja, saj vemo, da je veliko bolez‑
ni v ORL področju povezanih s slabimi
življenjskimi navadami,
okvirni program dela za leto 2010.

V prihodnjem letu bomo organizirali eno‑
dnevni strokovni seminar z naslovom
KRVAVITVE V PODROČJU ORL.
Program seminarja bodo sestavljali štirje
vsebinski sklopi, ki bodo sestavljeni iz
teoretičnega in praktičnega dela v obliki
delavnic:
• krvavitev iz ušes,
• krvavitev iz nosu,
• krvavitev iz ust,
• krvavitev iz traheostome.
V letu 2010 bomo organizirali tudi stro‑
kovno ekskurzijo v UKC Maribor.
Vsi člani izvršnega odbora no‑
voustanovljene sekcije se zavedamo,
da je ustanovitev sekcije komaj začetek
naše poti, ki jo bomo vseskozi dogra‑
jevali. Težave, na katere bomo pri tem
naleteli, pa nam bodo le izziv za še
bolj zavzeto in ustvarjalno delo - PER
ASPERA AD ASTRA.

stroka - izobraževanje

VARNOST ZAPOSLENIH V OPERACIJSKI
SOBI
20. in 21. novembra 2009 je
Janja Plut, DMS

Po uvodnem pozdravu in po krajši predstavitvi lepot Prekmurja
smo začeli s predavanjem o vplivu hlapnih anestetikov na prisot‑
nost zaposlenih v operacijski dvorani in bili poučeni o nevarnostih
kirurškega dima. Japonski raziskovalci so ugotovili, da je potencialna
nevarnost, ki nastane pri vdihavanju kirurškega dima, sproščenega
pri gorenju enega grama tkiva, glede mutagenosti enaka pokajenim
3 - 6 cigaretam.
V operacijskih dvoranah se ne moremo izogniti radiološkim pose‑
gom, zato smo vse udeleženke z veseljem utrdile znanje o varstvu
pred ionizirajočim sevanjem. Predaval je dipl. inž. radiologije. V pre‑
davanju je poudaril dozne obremenitve ionizirajočega sevanja in na
kakšne načine jih je možno zmanjšati.
Priporočila medicinskim sestram za varovanje hrbtenice pri delu je
predavateljica popestrila s kratkimi vajami za pravilno držo, ki smo
jih vse udeleženke predavanja z veseljem opravile in si »pognale kri
po žilah«.
V nadaljevanju smo se seznanile z dolžnostmi delodajalca za zagotav‑
ljanje varnosti in zdravja pri delu in z našimi dolžnostmi upoštevanja
navodil.
V popoldanskem delu smo najprej poslušali predavanje o pomenu
mentorjev v perioperativni zdravstveni negi in o njihovi vlogi z vidika
varnosti.
Sledila so predavanja o psihosocialnih dejavnikih tveganja za
varno delo, pri čemer smo obnovili pravila lepega vedenja in ko‑
municiranja.

zapisnik pravnemu zas‑
topniku ali strokovnemu
izvedencu.

sekcija medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikov v
operativni dejavnosti organizirala strokovno srečanje
v Moravskih Toplicah.
Vodilna tema strokovnega
srečanja je bila varnost zaposlenih v operacijski sobi.

V zaključku dneva smo
poslušali še prispevek
o primeru neželenega
dogodka, ki se je zgodil
med operativnim pose‑
gom medicinski sestri, ki
je bila v vlogi pacientke in
ji je v kirurški rani ostal obvezilni material. Za preprečevanje takih in
podobnih neželenih dogodkov je zelo pomembna odprta komunikaci‑
ja znotraj tima in na vseh ostalih ravneh. Pomembno je, da nikogar ne
obsojamo in da so nam taki primeri »šola« za prihodnost.

Naši kolegici Barbara Luštek dipl. m. s. in Marjeta Berkopec dipl. m.
s. sta predavali o učinkoviti izrabi delovnega časa v centralnem
operacijskem bloku Splošne bolnišnice Novo mesto. Predstavili
sta projekt priprave in uporabe računalniškega programa za evi‑
dentiranje porabljenega materiala za posameznega bolnika in
možnosti spremljanja učinkovitosti dela in stroškov na bolnika.
Analize zbranih podatkov so nam v pomoč pri določitvi kazal‑
nikov kakovosti in načrtovanju aktivnosti za izboljšanje rezultatov
dela. Novomeški centralni operacijski blok je prvi v Sloveniji s tako
izkoriščeno uporabo informacijskega sistema, zato je predstavitev
vzbudila veliko vprašanj in zanimanja.

Z zanimanjem smo poslušali prispevek o krivdni in objektivni
odškodninski odgovornosti in najbrž nisem bila edina udeleženka s
slabšim poznavanjem te teme. Prepričana sem, da bo znanje s tega
področja v bližnji prihodnosti zelo zaželeno.

Ves čas srečanja je bil na ogled poster Zgradimo varno periopera‑
tivno zdravstveno nego, ki sta ga izdelali Marjeta Berkopec dipl. m.
s. in Barbara Luštek dipl. m. s. , zaposleni v Splošni bolnišnici Novo
mesto. Kljub temu, da je bil poster že predstavljen na evropskem
kongresu operacijskih medicinskih sester, je vzbudil veliko pozor‑
nosti, vprašanj in tudi kakšno zavidljivo iskrico v očeh.

V naslednjem predavanju smo bili ponovno opozorjeni na skrbno in
popolno dokumentacijo v zdravstveni negi, saj je le ta edini objektivni
vir opravljenih zdravstvenih storitev in dejanj. Tak dokument nam je
lahko v veliko pomoč v morebitnem spornem postopku in tudi kot

Na izobraževanju so nam posredovali veliko uporabnih znanj o
varnih delovnih pogojih in ob upoštevanju le teh bomo zmanjšali
tveganja, ki lahko vodijo v neželene dogodke, našim pacientom pa
zagotovili najvišjo stopnjo kakovostne zdravstvene nege.
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vabimo
Splošna bolnišnica Novo mesto vas v sodelovanju z regijskim DMSBZT Novo mesto
in Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto vabi na strokovno srečanje

»2. DNEVI MARIJE TOMŠIČ –
VREDNOTE V ZDRAVSTVENI NEGI«
21. in 22. 01. 2010

ki bo
na Visoki šoli za zdravstvo v Novem mestu, Na Loko 2, 8000 Novo mesto.

PROGRAM SREČANJA
Četrtek, 21. 01. 2010
Moderatorka: Zdenka Seničar
08. 30 – 09. 00
09. 00 – 09. 30
			
09. 30 – 09. 50
			
09. 50 – 10. 10
			
			
10. 10 – 10. 30

Registracija udeležencev
Otvoritev strokovnega srečanja in pozdravni
nagovori
Uvodni nagovor, Zlata Rebolj,
Splošna bolnišnica Novo mesto
Vrednote v zdravstveni in babiški negi v
odsevu današnjega časa
Darinka Klemenc, Zbornica zdravstvene in 		
babiške nege Slovenije
Odmor

Moderatorki: Marjeta Berkopec, Barbara Luštek
10. 30 -12. 00
12. 00 – 12. 15
12. 15 – 12. 45
			
12. 45 – 13. 00
13. 00 – 15. 00

Varnost pacientov, izr. prof. dr. Andrej Robida
Razprava
Krka v skrbi za vaše zdravje,
Vloga medicinske sestre v timu, Krka d.d.
Razprava
Kosilo

Moderatorki: Karmen Janežič, Darinka Hrovat
15. 00 – 15. 20
15. 20 – 15. 40
			
15. 40 – 16. 00
			
			
16. 00 – 16. 10
16. 10 – 16. 30

Etika skrbi in etika vrlin v zdravstveni negi,
Eva Kovačič, Zdravstveni dom Grosuplje
Vrednote v poklicu medicinske sestre
mag. Ana Podhostnik, Visoka šola za
zdravstvo Novo mesto
Dejavniki, ki vplivajo na izbiro poklica 		
medicinska sestra / srednji zdravstvenik
Blažena Berus, Mateja Kržičnik, Srednja 		
zdravstvena in kemijska šola Novo mesto
Razprava
Odmor

50

Moderatorki: Marta Kavšek, Jožica Rešetič
16. 30 – 16. 50
				
			
16. 50 – 17. 10
			
17. 10 – 17. 20
			
			
17. 20 – 17. 40
			
				
			
17. 40 – 18. 00
			
18. 00 – 18. 10
18. 30
			
			

Pomen vrednot pri mladih
Gloria Šepec, Sabina Špoljar, Srednja
zdravstvena in kemijska šola Novo mesto
Vrednote v zdravstveni negi skozi oči
pacienta, Toni Gašperič
Zakon o pacientovih pravicah, priložnost za
dvig kakovosti stroke
asis. Robert Sotler, Republika Slovenija,
zastopnik pacientovih pravic
Ko življenje postane vrednota –
Jaz in moja depresija,
Jožica Rems, Srednja zdravstvena in
kemijska šola Novo mesto
Lepo vas pozdravljam, Matej Kocjančič, 		
Splošna bolnišnica Novo mesto
Razprava
Ogled stalne razstave „Arheološka podoba 		
Dolenjske“ v Dolenjskem muzeju
(strokovno vodstvo g. Borut Križ)

Petek, 22. 01. 2010
Moderatorki: Ana Podhostnik, Barbara Špilek
09. 00 – 09. 30
				
			
09. 30 – 10. 00
			
				
10. 00 – 11. 00
			
				
11. 00 – 11. 10
11. 10 – 11. 30

Vzgoja za življenje ali kako učiti mlade
Mateja Vodnik, Srednja zdravstvena in
kemijska šola Novo mesto
Sinergija između Direktive 2005/36/EU,
Europskog kvalifikacijskog okvira i Bolonje,
Branka Rimac, HUMS, Hrvaška
Ali je delo v skladu z vrednotami v zdravstvu
samoumevno?
dr. Aleksander Zadel, Inštitut CAR
Razprava
Odmor

vabimo
SPLOŠNE INFORMACIJE:
Udeležba na seminarju šteje za strokovno izpopolnjevanje. Pro‑
gram je v postopku licenčnega vrednotenja strokovnih izpopol‑
njevanj pri Zbornici-Zvezi.
Kotizacija za dvodnevni seminar znaša z DDV 90 EUR, za enod‑
nevni seminar 40 EUR za člane Zbornice-Zveze. Za nečlane znaša
kotizacija 100 EUR za dvodnevni in 50 EUR za enodnevni semi‑
nar. V kotizacijo je všteto: udeležba na predavanjih, pogostitev v
odmorih, kosilo, zbornik predavanj, ogled kulturnega programa
in pogostitev po njem.
Kotizacijo nakažite na: TR Splošne bolnišnice Novo mesto
št. 001100 – 6030278379 s pripisom »2. Dnevi Marije
Tomšič«.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence (če
jo imate) in potrdilo o vplačani kotizaciji.

Moderatorja: Matej Kocjančič, Barbara Luštek
11. 30 – 11. 50
				
			
11. 50 – 12. 10
			
				
			
12. 10 – 12. 25
12. 25 – 12. 40
			
				
12. 40 – 13. 00
				
			
13. 00 – 13. 10
13. 10 - 13. 30

Ali je znanje v ZN še vrednota?
Zdenka Seničar, Stanka Bojanc,
Splošna bolnišnica Novo mesto
Sodobni pristop managementa zdravstvene
nege - načela kvantnega vodenja
doc. dr. Marija Bohinc, Univerza v Ljubljani, 		
Fakulteta za zdravstvene vede
Dejavnosti, primerne za stanovalce z demenco
Jana Starc, Dom starejših občanov Krško
Stres pri osebah z demenco, njihovih svojcih
in medicinski sestri
Martina Žerjav, Dom starejših občanov Krško
Spoštovanje sodelavcev – naporna vrednota?
Marjeta Berkopec, Splošna bolnišnica Novo
mesto
Razprava
Odmor

Moderatorki: Mira Brodarič, Nataša Piletič
13. 30 – 13. 50
				
13. 50 – 14. 10
			
			
14. 10 – 14. 30
			
			
14. 30 – 14. 50
			
14. 50 – 15. 00

Timsko delo v intenzivni terapiji,
Nataša Kokalj, Splošna bolnišnica Novo mesto
Kako vid vpliva na izvajanje življenjskih
aktivnosti,
Tatjana Grubar, Marta Blažič,
Splošna bolnišnica Novo mesto
Spoštovanje človekove osebnosti in
dostojanstva v zdravstveni negi,
Karmen Janežič, Sabina Klemenčič,
Splošna bolnišnica Novo mesto
Pomembne vrednote pri delavcih v
zdravstveni negi v prihodnosti,
Jožica Rešetič, Splošna bolnišnica Novo mesto
Razprava in zaključek srečanja

Pisne prijave na prijavnici, objavljeni v strokovno informativnem
biltenu Utrip ali na spletnih straneh Zbornice-Zveze, pošljite na‑
jkasneje do 15. januarja 2010 oziroma do zasedbe prostih mest
na e-mail: matej.kocjancic@sb-nm.si.

REZERVACIJA PRENOČIŠČ
v Novem mestu:
•
•
•
•

Hotel Krka, Novi trg 1, tel. 07/ 3942100, e-mail: booking.hotel.
krka@terme-krka.si,
Zavod Situla, Dilančeva 1, tel. 07/ 3942000, e-mail: recepcija@
situla.si,
Hotel pri Belokranjcu, Kandijska 63, tel. 07/ 3028444, e-mail:
hotel@pribelokranjcu.si.
Apartmaji–sobe Ravbar, Smrečnikova 15, tel. 07/ 3730680,
e-mail: apartmaji.ravbar@siol.net.

na Otočcu:
•

Terme Krka – Hoteli Otočec, tel. 07/ 3848600, e-mail: booking.
otocec@terme-krka.si.

Parkiranje bo možno v parkirni hiši in na ploščadi na Novem
trgu (pri pošti oz. Hotelu Krka v neposredni bližini Visoke šole za
zdravstvo).
ORGANIZACIJSKO - PROGRAMSKI ODBOR: Zlata Rebolj, Zdenka
Seničar, Marjeta Berkopec, Ana Podhostnik, Darinka Hrovat, Jožica
Rešetič, Matej Kocjančič, Mira Brodarič, Nataša Piletič, Barbara
Špilek, Barbara Luštek, Simona Baznik, Karmen Janežič, Marta
Kavšek, Milanka Markelič.
Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki:
07 39 16 114 Zlata Rebolj ali na e - mailu: zlata.rebolj@sb-nm.si.
Organizator si dopušča možnost spremembe programa..
Vljudno vabljeni!
Predsednica organizacijskega odbora
Zlata Rebolj, dipl.m.s., pomočnica direktorice
za ZN SB Novo mesto
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Ilustracija: Sandra Hrovat
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Otroci, dobrodošli v

Deželi JUJU

v park pred Kulturnim centrom

Janeza Trdine!
Urnik prireditev po dnevih

Sobota, 26.12. • Murijev dan

• 16.00 – 17.00 Delavnice: Dekoracija darilnih vrečk, vodi Sandra Ulčnik Gruban,
izdelovanje okraskov, vodi Jana Štrukelj
• 16.10 – 16.30 Nastop otroškega zbora Glasbene šole NM
• 17.00 – 17.15 V deželi JUJU živijo Jujujčki in pojejo svojo pesmico
• 17.15 – 18.00 Maček Muri s prijatelji in družinskim gledališčem Kolenc
• 18.00 – 18.10 Pravljica dneva
• 18.10 – 18.30 Prihod dedka Mraza
• 18.30 – 19.00 Jujujčki zapojejo in zaplešejo pesmico dežele Juju

Nedelja, 27.12. • Lutkovni dan

• 16.00 – 17.00 Delavnice: pismo dedku Mrazu, vodi Boris Jalovec,
izdelovanje okraskov, vodi Jana Štrukelj
• 16.10 – 16.30 Nastop otroškega zbora OŠ Center NM
• 17.00 – 17.15 V deželi JUJU živijo Jujujčki in pojejo svojo pesmico
• 17.15 – 18.00 Lutkovne zgode in prigode s Taus teatrom
• 18.00 – 18.10 Pravljica dneva
• 18.10 – 18.30 Prihod dedka Mraza
• 18.30 – 19.00 Jujujčki zapojejo in zaplešejo pesmico dežele Juju

Ponedeljek, 28.12. • Čira čara dan

• 16.00 – 17.00 Delavnice: Pravljični robčki, vodi Deana Drab,
izdelovanje okraskov, vodi Jana Štrukelj
• 16.10 – 16.30 Nastop otroškega zbora OŠ Vavta vas
• 17.00 – 17.15 V deželi JUJU živijo Jujujčki in pojejo svojo pesmico
• 17.15 – 18.00 Čarovnik Grega in njegove vragolije
• 18.00 – 18.10 Pravljica dneva
• 18.10 – 18.30 Prihod dedka Mraza
• 18.30 – 19.00 Jujujčki zapojejo in zaplešejo pesmico dežele Juju

Torek, 29.12. • Plesni dan

• 16.00 – 17.00 Delavnice: Baloni Bavbava, vodi Barbara Brajčič,
izdelovanje okraskov, vodi Jana Štrukelj
• 16.10 – 16.30 Nastop otroškega zbora OŠ Bršljin
• 17.00 – 17.15 V deželi JUJU živijo Jujujčki in pojejo svojo pesmico
• 17.15 – 18.00 Plesne vragolije z DAISY-kami in Plesnim studiem Novo mesto
• 18.00 – 18.10 Pravljica dneva
• 18.10 – 18.30 Prihod dedka Mraza
• 18.30 – 19.00 Jujujčki zapojejo in zaplešejo pesmico dežele Juju

Sreda, 30.12. • Silvestrovanje v Deželi Juju

• 16.00 – 17.00 Delavnice: Okraski, vodita Jana Štrukelj in Sandra Ulčnik Gruban
• 16.10 – 16.30 Nastop zbora vrtca Ringa - raja
• 17.00 – 17.15 V deželi JUJU živijo Jujujčki in pojejo svojo pesmico
• 17.15 – 18.00 Silvestrovanje v deželi Juju z Majo Kokol
• 18.00 – 18.10 Pravljica dneva
• 18.10 – 18.30 Prihod dedka Mraza
• 18.30 – 19.00 Jujujčki zapojejo in zaplešejo pesmico dežele Juju
Spremljevalni program se odvija vsak dan med 16. in 19. uro na desetih
stojnicah, ki bodo ponujale kakovostno blago, namenjeno otrokom,
napitke in prigrizke.

Generalni pokrovitelj Dežele Juju
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O, bližajo se prazniki,

novoletne jelke in jaslice,
vseokrog luči gore,
svetlobe polno je srce.

Res lep je ta božično -

novoletni čas,
po orehovi potici lepo zadiši,
toplo domače ognjišče
v nas mir okrepi.

Lepi, nasmejani obrazi do ušes,

krepki stiski rok in dobre želje naj leto 2010 - zdravo,
uspešno in srečno bo to želje “otorincev “ so.

Kolektiv ORL oddelka

vabimo
Spoštovane bolníce, dragi bolniki, dragoceno osebje!
Prihajajoči se je iz brezbrežja Večnosti spustil v objem hladne noči in se naselil med nami v pa‑
stirski koči – majhen in ubog, krhek in nemočen nas je prišel objet: v našo nemoč in ranljivost,
v naše preizkušnje in stiske, v našo bolečino, negotovost, revščino… In njegova pot se je vila v
trpljenju, v ubožnosti, s trnjem, med kamenjem – da bi bil »tovariš naš«, prijatelj in sopotnik… V
učlovéčenju, v božični skrivnosti zato izvira neusahljivo Upanje in se zrcali Prihodnost, ki je Luč,
ki je Ljubezen, izpolnjeno Življenje!
Iskreno Vam voščiva VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE, napolnjene z neugasljivim UPANJEM za PRI‑
HODNOST, za NOVO LETO 2010, ki trka na duri časa – in »tovariš naš zato si na vse čase« naj bo
osebno sprejeti prijatelj in sopotnik med trnjem in kamenjem na naših poteh, da dospemo tudi
v zmagoslavje njegove LJUBEZNI, ki podarja resnično ŽIVLJENJE!
Ob sklepu tega leta se zahvaljujeva bolnišničnemu vodstvu
in osebju za naklonjenost, odprtost in podporo, bolnícam in
bolnikom ter svojcem za sprejemanje, zaupanje, za darove iz
trpljenja in molitve – BOG POVRNI!
MIR IN DOBRO,
Vaša bolniška duhovnika
Adolf Mežan in p. Marko Novak

»V palači svetli nisi ro
jen bil,
zaplakal prvič si v pasti
rski koči;
in v zlato zibel položil
a ni
te mati tvoja revna v hl
adni noči.
Od Betlehema je trpljen
ja pot
do Golgote se vila tvoj
a kruta,
uboštva, borbe, mučeni
štva pot
z bodečim trnjem, kame
njem posuta.
Bil siromak si žive sv
oje dni!
Tovariš naš zato si na
vse čase…
(Anton Aškerc,
Božična pesem siromak
ova, odlomek)
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zdravje
Sonja Šuštaršič, DMS

DELAVNICA ZA UČENJE TRENINGA MIŠIC
MEDENIČNEGA DNA –
NOVA KAKOVOST OBRAVNAVE UROLOŠKIH PACIENTOV

Urinska inkontinenca
Pred dobrima dvema letoma, ko sem redno začela delati v urološki
ambulanti, sem se od pacientk, ki jim je urolog predpisal Keglove
vaje, vedno poslovila s cmokom v grlu. Zavedala sem se, da je
ena od mojih strokovnih nalog tudi ta, da bolnicam razložim kaj
več o tem, a moje znanje na tem področju je bilo pomanjkljivo.
Pri prebiranju literature sem hitro ugotovila, da so Keglove vaje
mnogo več od zavednega stiskanja mišic medeničnega dna in da
vaj še zdaleč ni mogoče razložiti v nekaj stavkih. Odkrila sem, da
imajo v nekaterih bolnišnicah organizirane delavnice za trening
mišic medeničnega dna, ki jih vodijo fizioterapevti. Potrkala sem
na vrata gospe Vlaste Pekolj in že po nekaj besedah sva govorili
isti jezik. V zelo kratkem času smo zadevo organizacijsko uredili
in kmalu je naša delavnica za učenje Keglovih vaj prvič odprla
svoja vrata. Zdaj smo z Mojco, Sonjo in Tino že utečen tim. Vsaka
pokriva svoje področje dela, najbolj vesele pa smo, ko vidimo
zadovoljne obraze naših pacientk. V bodoče želimo v delavnice
vključiti tudi moško populacijo. Razmišljanje v to smer ima smisel,
saj je rak prostate po zadnjih statističnih podatkih pri moških na
prvem mestu. To je v praksi vidno tudi v naši bolnišnici, saj je
število opravljenih radikalnih prostatektomij, po katerih je urinska
inkontinenca pogosta komplikacija, vsak mesec večje.
Na svetu ima 5 - 10% ljudi težave z urinsko inkontinenco, pri
ženskah je pojavnost petkrat pogostejša kot pri moških. S sta‑
rostjo je uhajanje seča pogostejše. Še vedno je premalo ljudi, ki
so z izbranim zdravnikom pripravljeni odkrito spregovoriti o tem.
Svojih težav se sramujejo, sprijaznijo se z mislijo, da gre za nor‑
malni proces staranja.
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NORMALNO DELOVANJE SEČIL
Urin nastaja v ledvicah, po sečevodu priteka v mehur. V fazi
polnjenja mehurja so mišice v steni sečnega mehurja ohlapne,
mišica zapiralka pa se vedno bolj stiska in preprečuje uhajanje
vode. Stena mehurja je zelo elastična, kar omogoča nabiranje
večjih količin urina, ne da bi se pritisk v samem mehurju bistveno
povečal. V fazi praznjenja mehurja pride do istočasne in koor‑
dinirane skrčitve mišic v steni mehurja, tlaki v mehurju se močno
povečajo, istočasno se sprosti mišica zapiralka, pritisk v sečni
cevi pa se zniža. Obe fazi sta pod vplivom živčevja hrbtenjače,
možganskega debla in možganov.

GLAVNE ZNAČILNOSTI BOLEZNI
Uhajanje seča je posledica motenj v fazi polnjenja. Kadar je
premajhen pritisk v sečni cevi, govorimo o stresnem uhajanju.
Bolnikom uhaja urin ob stresu (kašljanje, kihanje), mišična pod‑
pora medeničnim organom je slaba (staranje, porodi, ginekološke
operacije,…) Ob kašljanju se poveča tlak v trebušni votlini, ki se
prenese tudi na mehur. Tlak v sečniku se poveča, ob tem se poveča
tudi tlak v sečnici, zato pri zdravih ljudeh do inkontinence ne
pride. Pri bolnikih pa se tlak poveča le v mehurju, sečnica se
zaradi slabosti mišic medeničnega dna pomakne navzdol. Zaradi
tega v njej ne pride do povišanja tlaka. Tlak v mehurju je tako ob
kašlju višji kot v sečnici in posledično pride do uhajanja.
Redkeje je vzrok lahko tudi okvara same mišice zapiralke (npr. pri
moških po operaciji prostate).

zdravje
Pri urgentnem uhajanju pa gre za prevelik
pritisk v sečniku. Gre za nehoteno krčenje
mišic v steni mehurja, tlaki v sečnici so nor‑
malni. Bolniki urinirajo pogosto (8x dnevno
ali več), potreba po uriniranju je nenadna
in močna, uhajanje urina je nekontrolirano,
pojavlja se nočno uriniranje. Poznamo tudi
kombinacijo obeh inkontinenc.

DIAGNOSTIKA
Urolog postavi diagnozo z izčrpno anam‑
nezo, kliničnim pregledom, analizo urina,
cistoskopijo in urodinamskimi meritvami.

ZDRAVLJANJE STRESNE
INKONTINENCE
Stresno urinsko inkontinenco zdravimo
konzervativno in operativno. Med konzer‑
vativnimi metodami zdravljenja je trening
mišic medeničnega dna že desetletja zvez‑
da stalnica. Ostali načini so še: zmanjšan
vnos tekočin, pogostejše uriniranje, hor‑
monska in ostala medikamentozna terapi‑
ja ter električne stimulacije.

ZDRAVLJENJE URGENTNE
INKONTINENCE
Urgentno inkontinenco zelo uspešno
zdravimo z zdravili (antiholinergiki), ostale
terapevtske možnosti pa so še omejitev
tekočin, trening mišic medeničnega dna,
električne stimulacije in izjemoma opera‑
tivna terapija.
Pomembno se je zavedati, da je urin‑
ska inkontinenca ozdravljiva, potrebno
je le zbrati pogum in brez predsodkov
obiskati izbranega zdravnika.

TRENING MIŠIC
MEDENIČNEGA DNA
Danes obstaja več raziskav, ki dokazujejo, da je trening mišic
medeničnega dna (TMMD) učinkovit pri zmanjševanju simptomov stresne in/ali mešane urinske inkontinence (UI) pri ženskah
in moških s stresno in urgentno UI. Ker je TMMD učinkovita metoda in brez stranskih učinkov, bi morala biti izbrana kot prva
oblika zdravljenja.
Mojca Srovin

KAJ JE TMMD?
To so vaje, s katerimi izboljšamo moč in
vzdržljivost mišic medeničnega dna in
tako pripomoremo k njihovemu pravilne‑
mu delovanju. Vaje so primerne za ženske
in moške. Pomembno je, da krčimo prave
mišice in da je to krčenje pravilno.

KAKO IZVAJAMO TRENING?
Ker 30% žensk pri prvem kontaktu s
terapevtom ne zna pravilno krčiti mišic
medeničnega dna, so potrebna izčrpna
individualna navodila in razlaga.
Mišice medeničnega dna je potrebno
stisniti in dvigniti navzgor in ta stisk
zadržati, kolikor dolgo lahko, največ 10
sekund. Število ponovitev v eni seriji je
odvisno od utrudljivosti mišic (6 -10 stis‑
kov). Vaje se ponovijo 4 - 6 krat na dan.
Poleg teh dolgih stiskov za vzdržljivost je
potrebno delati hitre stiske, pri čemer je
potrebno mišice močno stisniti, dvigniti
in takoj spustiti. Ti stiski omogočajo, da
so mišice sposobne tudi hitro odreagirati
(pri kašljanju, poskakovanju, kihanju,...).
Za vse pa velja načelo, da se vaje delajo
dnevno do utrujenosti.
Angleško združenje fizioterapevtov v
svojih poročilih navaja, da ne obstaja
specifična in magična formula za število
serij in število krčenj, ki bi omogočala opti‑
malno povečanje jakosti MMD, zato mora
biti program individualno pripravljen.

PRIPOMOČKI?
TMMD se lahko izvaja v kombinaci‑

KEGLOVE VAJE?
V preteklosti so vaje za krepitev
mišic medeničnega dna imenovali
Keglove vaje, po dr. Arnoldu Keglu,
ki jih je prvič opisal l. 1948. Danes
se v praksi uporablja drugačen pro‑
gram vaj, kot se je v času dr. Kegla.
Ravno tako je izraz »vaje« manj
primeren kot »trening«, ker so vaje
pogosto mišljene kot ena epizoda,
trening pa pomeni ponavljajoče se
vaje v daljšem časovnem obdobju.
jah z drugimi tehnikami, kot so biološka
povratna zveza (Educator, Periform...),
medenične uteži, električna stimulacija.
Številne raziskave so pokazale, da kom‑
binirana terapija nima nobenega dodat‑
nega učinka v primerjavi s samostojnim
TMMD, lahko pa je uporabna za nekatere
posameznike, da se naučijo pravilnega
krčenja mišic medeničnega dna in za
povečanje motivacije.

KOLIKO ČASA JE POTREBNO
VZTRAJATI?
Za MMD se priporoča trening, ki traja vsaj
15 - 20 tednov. Prvi učinki se lahko poka‑
žejo po 6 - 8 tednih treninga.
Za vzdrževanje izboljšanja je potrebno
nadaljevati z rednim izvajanjem vaj. Če s
treningom prenehamo, se pozitivni učinki
treninga tedensko zmanjšajo za 5 - 10%.

CILJ TMMD
Avtomatični odgovor
Cilj treninga ni samo sposobnost MMD, da
razvijejo silo, temveč da so sposobne delo‑
vati takrat, ko je to potrebno. To so poime‑
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novali kot spretnost (angl. »the knack«)
predhodnega krčenja MMD, tik pred ak‑
tivnostjo, ki pri osebi povzroča uhajanje
seča (kašelj dvigovanje, kihanje,...). Rezul‑
tati študije so pokazali, da je pri ženskah,
ki so jih naučili skrčiti MMD tik pred in med
kašljem, prišlo do zmanjšanja simptomov
za 73% že po enem tednu vadbe.

Zmanjšanje občutka tiščanja na
vodo in krčenja mišice mehurja
Osebo je potrebno naučiti krčenja MMD
med nujo in tako inhibirati nujo po mikciji
in krčenja detruzorja. Taka inhibicija lahko
omogoči osebi dovolj časa, da pride do
stranišča in tako prepreči urgentno UI.

ZDRAVE NAVADE ZA ZDRAV
SEČNI MEHUR
•

•

•
•
•
•
•

Vaj nikoli ne izvajajte med uriniranjem!
Stiskanje mišic medeničnega dna med
uriniranjem oz. prekinjanje curka urina
lahko privede do nepopolnega praznje‑
nja mehurja in do vnetja mehurja.
Sprva si morate za učenje vzeti čas, saj
se le tako lahko osredotočite na pravil‑
no izvajanje vaj (ni dovolj površno stis‑
kanje med čakanjem v vrsti za kruh). Ko
boste svoje mišice obvladali, boste vaje
lahko izvajali kadarkoli in kjerkoli.
Med uriniranjem ali odvajanjem blata
se ne prenapenjajte. Ne hitite, sečni
mehur popolnoma izpraznite.
Ne urinirajte prepogosto in »za vsak
slučaj«.
Skrbite za redno prebavo.
Izogibajte se pitju kave, pravega čaja.
Omejite pitje alkohola in gaziranih
pijač.
Dnevno spijte dovolj tekočine (vsaj 2
litra), najbolje vode.

Za konec pa še dobra stara kitajska modrost:
» NE BOJTE SE NAPREDOVATI POČASI, BOJTE
SE LE TEGA, DA BI SE USTAVILI.«
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•
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DA BI VIDELI DLJE, KOT SEŽE OKO
Preživljamo zadnje dni leta 2009.
Bili smo priča različnim političnim in družbenim dogodkom, zajela nas je recesija.
Pod streho SB NM smo preživeli veliko skupnih uric, vsak je po
svoje doživljal minute.
Eni želimo, da bi se takšno leto ponovilo, drugi bi ga hoteli izbrisati iz kronike svojega življenja.
Stojimo na pragu neznane dežele našega potovanja - kaj nam bo
prineslo prihajajoče leto?
Mir in veselje, ki si ga vsi želimo?
Bomo z roko v roki premagovali težave, ali bomo korakali vsak v
svojo smer mimo sodelavcev in bolnikov?
Na očesnem oddelku želimo, da bi vsi dobro videli.
Pa ne mislimo le številk na zaslonu ali modrino neba.
Želimo, da bi videli dlje, kot seže oko.
Ne prezrimo trepetajočih src otrok, ki ležijo v posteljah!
Ne spreglejmo bolečine na obrazih naših pacientov niti tesnobe
pred operativnimi posegi!
Ne pozabimo, da tudi mi s svojim vedrim obrazom prinašamo
sonce med bolniške stene in s toplo besedo našim pacientom
slikamo mavrico po nevihti.
S prijaznim nasmehom in toplim pozdravom postavljamo
neuničljive mostove med nami.
Marija Lokar, SMS na očesnem oddelku

Kaj le še dodati zgoraj zapisanim željam?
Morda skrivnost iz Malega princa:

„Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem skrito“.
Morda kratko pesem o sreči:
„Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne v žepu ali pod palcem skriti zaklad.
Sreča je, če se delo dobro opravi,
in če imaš nekoga rad.“

Osebje očesnega oddelka želi vsem zaposlenim v SB NM
veliko lepih trenutkov v letu 2010.
Predstojnica očesnega oddelka Marija Gregorčič Kožuh

obiskali so nas

Služba za odnose z javnostmi

NLB Dobra zvezda: NEBO NI MEJA,

KADAR ŽELIMO POMAGATI

NLB Skupina bo letošnji konec leta zaokrožila z vseslovensko humanitarno akcijo NLB Dobra zvezda. V okviru akcije
bo otroškim oddelkom desetih slovenskih splošnih bolnišnic
donirala sredstva za izboljšanje pogojev zdravljenja, hkrati
pa otrokom podarila 30 obiskov klovnov Rdečih noskov, da
bodo dnevi, ki jih otroci preživijo v bolnišnici, prijetnejši.
Akcija NLB Dobra zvezda se je pričela 19.
novembra 2009 s predajo simbolnega
čeka NLB Skupine otroškemu oddelku
Splošne bolnišnice Celje in se nadaljevala
26. novembra s predajo simbolnega čeka
NLB Skupine otroškemu oddelku Splošne
bolnišnice Novo mesto. Gre torej za
drugo v nizu desetih donacij slovenskim
splošnim bolnišnicam. Odločitev NLB Sku‑
pine je pozdravila ga. Mira Retelj, direk‑
torica Splošne bolnišnice Novo mesto, ki
je ob tem poudarila, da sta v teh časih
prav humanitarnost in posluh za soljudi
še toliko bolj pomembna.

članice NLB Skupine: NLB Vita, Prvi faktor,
NLB Propria, Skupna, NLB Skladi in LHB
Finance. Namesto klasičnih novoletnih
voščil bodo tako stranke in poslovni part‑
nerji NLB Skupine deležni prav posebnega
voščila - v obliki otroških nasmehov.

V vseslovenski humanitarni akciji NLB
Dobra zvezda poleg NLB sodelujejo tudi

NLB že tradicionalno namenja posebno
pozornost humanitarnim aktivnostim, saj

Otroškim oddelkom regijskih bolnišnic v
Sloveniji bo NLB Skupina podarila skupaj
40.000 evrov, poleg tega pa tudi obiske
Rdečih noskov. Priljubljeni klovni bodo
namreč otroke v bolnišnicah obiskovali
do pomladi 2010 in jim popestrili dneve
s smehom.

vsako leto s finančnimi sredstvi podpre več
kot 100 tovrstnih organizacij. Med drugim
je dolgoletni generalni pokrovitelj Unicefa,
podpornik Rdečega križa Slovenije in Karitas
Slovenija. Zbiranju humanitarnih prispevkov
strank so namenjeni tudi zbiralniki drobiža
v vseh poslovalnicah NLB po Sloveniji. V
zadnjih štirih letih se je v njih nabralo več
kot 36.000 evrov prostovoljnih prispevkov
strank. Pri tem je pomembno, da so vsa na‑
kazila občanov na prijavljene humanitarne
akcije oproščena plačila nadomestila.
Tudi Poslovni center za velika podjetja Do‑
lenjska – Posavje in Podružnica Dolenjska
in Bela krajina delujeta na humanitarnem
področju v lokalnem okolju, s sponzor‑
skimi sredstvi in donacijami pa podpi‑
rata tudi dejavnost svojih komitentov na
področju kulture, športa, izobraževanja
itd. Tako so bila v letošnjem letu že us‑
merjena sponzorska sredstva v več kot
130 različnih projektov komitentov NLB
d.d., za ta namen pa bo v letošnjem letu
namenjenih skupaj preko 50.000 evrov.
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Dogodka so se udeležili:
predstavniki Splošne bolnišnice Novo mesto:
• Mira Retelj, direktorica bolnišnice,
• Zlata Rebolj, pomočnica direktorice za zdravstveno nego,
• Tatjana Pavlin, predstojnica Otroškega oddelka,
• predstavniki osebja Otroškega oddelka,
predstavniki NLB Skupine:
• Aljoša Uršič, predsednik uprave Skupne pokojninske družbe
d.d. Ljubljana,
• Miroslav Doltar, direktor Poslovnega centra za velika podjetja
Dolenjska - Posavje, NLB d.d.,
• Alenka Janžekovič Kavšek, direktorica Podružnice Dolenjska
in Bela krajina, NKB d.d.,
predstavnica klovnov Rdeči noski:
• Eva Škofič Maurer

Legenda o “modernem” človeku
“Moderen” človek se je zbudil v puščavi.
Brezsrčna sončna pripeka ga je domala izčrpala.
Tedaj opazi v bližini oazo,
pa misli: „ Ah, fatamorgana!
Zračni privid me ima za norca.
V resnici ni tu ničesar“.
Bliža se oazi in ta ne izgine.
Čedalje razločneje vidi dateljnove palme,
tudi travo in studenec.
Misli si: „ Moja fantazija, porojena iz lakote,
mi slepi napol blazne možgane.
Taki prividi so v podobnem položaju znani“.
Zdaj sliši celo žuboreti vodo.
Slušna halucinacija.
Kako okrutna je narava!
--Malo zatem sta ga dva beduina našla mrtvega.
Prvi pravi: „ Ali moreš razumeti?
Dateljni mu zore tako rekoč v usta
in tik studenca leži mrtev od lakote in žeje.
Kako je to mogoče“?
Drugi odvrne:
…da bi imeli v letu 2010 vero, upanje in ljubezen,
„Bil je “moderen” človek“.
… da ne bi postali “moderen” človek
vam želimo zaposleni COB-a
Neznani avtor
Splošne bolnišnice Novo mesto
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OBISK PREDSTAVNIC MINISTRSTVA ZA
ZDRAVJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO
MESTO
Mira Retelj

V sredo, 25. novembra, je bilo v Splošni bolnišnici Novo mesto napovedano srečanje z ministrom
za zdravje, gospodom Borutom Miklavčičem. Zaradi nujne zadržanosti ministra sta bili gostji
srečanja gospa mag. Elda Gregorič Rogelj, direktorica direktorata za zdravstveno ekonomiko in
gospa Mojca Grabar.
V prvem delu srečanja je direktorica Splošne bolnišnice gospa
Mira Retelj predstavila poslovanje bolnišnice v luči ukrepov za
zagotavljanje vzdržnosti sistema zdravstvenega varstva.
Kot je znano, je Vlada RS Slovenije v letošnjem letu sprejela
vrsto ukrepov za vzdržnost sistema zdravstvenega varstva.
Splošna bolnišnica Novo mesto je bila na podlagi teh ukrepov
deležna zmanjšanja cen zdravstvenih storitev na ABO za 18 %,
v zmanjšanju skupnega prihodka na letni ravni pa to pomeni
zmanjšanje za 4,2 miljona €.
BESEDILO

Pogodba FN
1. 1. 2009

FN 1. 5. 2009 po
Aneksu 1 k SD

Razlika

MATERIALNI STROŠKI

17.351.790

17.074.876

-276.914

STROŠKI DELA

23.005.075

20.615.805

-2.389.270

OBVEZNOSTI (prispevki)

4.414.676

3.319.140

-1.095.536

SSP+ KAD

1.222.708

1.168.904

-53.804

AMORTIZACIJA

2.320.100

1.912.320

-407.780

48.314.349

44.091.044

-4.223.305

SKUPAJ

Vrednost programa za pogodbeno leto 2009
Ocenjujemo, da bi z realizacijo sprejetih varčevalnih ukrepov,
do konca leta vsaj v višini 80 %, Splošna bolnišnica Novo mesto
letošnje poslovno leto lahko zaključila s pozitivnim finančnim
rezultatom.

Besedilo

SKUPAJ
Plan

Realizacija Ocena
2009
sept. 2009

Ind. oc/pl

Prihodki
Prijava na nacionalni
razpis PP

500.000

519.071

868.747

173,75

Dodatni prihodki

1.827.303

396.714

743.729

40,70

Prihranki
Materialni stroški in
storitve

1.272.451

679.405

1.068.167

83,95

274.415

235.628

374.385

136,43

100.000

50,00

Stroški dela
Znižanje stroškov
financiranja
Amortizacija
Vrednost ukrepov
skupaj

200.000
336.000

224.000

336.000

100,00

4.410.169

2.054.818

3.491.028

79,16

Realizacija ukrepov v SB N.m. v letu 2009
Splošna bolnišnica Novo mesto je kljub težkim pogojem poslo‑
vanja tudi v letu 2009 realizirala več investicijskih projektov, pred‑
stavljeni pa so bili tudi načrti za izvajanje projektov v letu 2010.
Med najpomembnejšimi so:
Projekt energetske učinkovitosti v bolnišničnih objektih, za
kar je izdelan razširjen energetski pregled SB N.m., izdelan je
DIIP za zmanjšanje porabe energije v SB N.m. in izdelan IP z
ukrepi za energetsko sanacijo;
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obiskali so nas

Projekt preselitve internega oddelka in urgence. Na podlagi
projekta MZ o ureditvi urgentnih centrov je izdelana projek‑
tna naloga Urgentnega centra SB N.m. – tip H1, ki je predv‑
iden v pritličju nove stavbe. V pripravi je idejna zasnova za
helikoptersko ploščad in v začetku leta 2010 bo izdelan idejni
projekt nove stavbe za preselitev internega oddelka;
Pomembna novost v letu 2010 bo povezava PACS in BIS
sistema na področju radiološke diagnostike in nakup MR to‑
mografa, nakup rentgenskega aparata ter angiografa.
V drugem delu srečanja je potekala razprava na temo potrebne
spremembe Zakona o zdravstveni dejavnosti. Nastajanje nove
zakonodaje sta predstavili mag. Elda Gregorič Rogelj, direktori‑
ca direktorata za zdravstveno ekonomiko na MZ in ga. Mojca
Grabar.
Glavni namen reforme je večja usmeritev celotne družbe od
bolezni k zdravju in večji poudarek na družbeni skrbi in odgo‑
vornosti za izboljšanje zdravstva prebivalstva, kar naj bi postala
konkretna vsebina in tudi materialna naloga države, občin, delo‑
dajalcev, ZZZS in raznih društev ter organizacij.
Po novem naj bi zdravstveni domovi ponovno dobili vlogo osred‑
njega koordinatorja celotne dejavnosti na primarni ravni in bodo
usklajevali tudi delo koncesionarjev. Tudi na nivoju bolnišnične
dejavnosti naj bi prišlo do prestrukturiranja, da se bodo bolnišnice
bolj prilagodile potrebam ljudi.
Glede na to, da se zdravstvena zakonodaja ob vseh drugih
družbenih spremembah že od leta 1992 ni bistveno spremenila,
so nujne potrebe po spremembah upravljanja z javnimi zavodi.
Dosedanje direktorje (poslovne, strokovne) naj bi zamenjale
uprave z večjimi pooblastili za upravljanje in vodenje zavodov.
Nadzirali jih bodo nadzorni sveti, imenovani s strani ustanovitelja
in ZZZS ter enim izvoljenim zaposlenim.
Predlog zakona na novo ureja tudi področje nadzorov zdravstvene
dejavnosti, za dosego česar so predvideni notranji in zunanji nad‑
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zori, strokovni nadzori, nadzor, ki ga izvaja ministrstvo, pristojno
za zdravje, inšpekcijski nadzor in nadzor s strani ZZZS.
Bolje naj bi se uredila tudi problematika na področju specializacij
na način, da bo minister v skladu z mrežo javne zdravstvene de‑
javnosti določil število mest za posamezno vrsto specializacij in
njihovo razporeditev po območjih in izvajalcih, kar je sedaj v pris‑
tojnosti Zdravniške zbornice Slovenije.
Nov zakon bo prinesel tudi novo ureditev na področje podelje‑
vanja koncesij. Koncesije se ne bodo več podeljevale na željo iz‑
vajalcev, temveč glede na potrebe pacientov oz. javnega interesa
in na podlagi koncesijskega akta ministra za zdravje.
Na novo se ureja tudi oglaševanje zdravstvene dejavnosti oziroma
izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Dovoljeno bo le oglaševanje,
ki ima zdravstveno vzgojni oziroma znanstveni značaj.
Ga. Elda Gregorič Rogelj je poudarila, da ministrstvo v okviru
zdravstvene reforme pripravlja tudi novelo Zakona o zdravstve‑
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Razprava je pokazala naklonjenost k napovedanim spremembam
in potrebo po čimprejšnjem sprejemu novega Zakona o zdravst‑
veni dejavnosti.

ozrimo se nazaj
Tone Gošnik

Naša bolnišnica – ponos Dolenjske
Štiriletno sprehajanje skozi preteklost sodobnega hospitalnega zavoda v pokrajini sklepamo
po 115 letih njegovega obstoja z jasnimi pogledi v prihodnost: Splošna bolnišnica Novo mesto
hoče ostati uspešna regijska bolnišnica, ki svojim uporabnikom omogoča kakovostne storitve
na sekundarni ravni zdravstvenega varstva.
Na straneh VIZITE smo v poglavjih Ozri‑
mo se nazaj spoznavali želje in potrebe
Novega mesta in Dolenjske, da bi pokra‑
jina imela urejeno zdravstvo. Dolga in
naporna pot do visokega cilja je trajala
kar nekaj stoletij. Novo mesto je imelo
že leta 1428, dobrih 63 let po uradni
ustanovitvi, svoj mestni špital. Bolj kot
bolnišnica je bil predvsem ubožnica za
stare, betežne in onemogle meščane.
Posamezni zdravniki so delali v Novem
mestu že pred letom 1548. Prvo javno
lekarno je mesto dobilo leta 1569. Prvi
deželni zdravnik je začel delati v središču
Dolenjske leta 1575.
Po znanih podatkih je Novo mesto leta
1845 dobilo novi mestni špital z 9 pos‑
teljami, ljudje pa so se zatekali po pomoč
predvsem k ljudski medicini. Zamisel iz
1862, da bi v čast 500 letnice ustanovitve
mesta v njem zgradili bolnišnico, je ostala
zgolj pri besedah.

Leta 1894: prva
bolnišnica na
Dolenjskem
Mestna občina je v letih 1888 in 1889
sprožila nove pobude, da bi v Novem
mestu postavili deželno bolnišnico. Red
Usmiljenih bratov iz Gradca je bil prip‑
ravljen tu odpreti svoj konvent in moško
bolnišnico z 22 posteljami. V obnov‑
ljenem gradiču Novi dvor nad izlivom
Težke vode v Krko so jo 1. januarja 1894
slovesno odprli. Njen prvi ordinarij je
postal izkušen in razgledan kirurg dr.
Peter Defranceschi. Usmiljeni bratje so
bolnišnico vzdrževali z nabiranjem daril
po deželi. Že v prvem letu je sprejela 485
bolnikov. Deželni odbor v Ljubljani ji je z

Dolenjski muzej hrani fotografijo primarija
dr. Petra Defranceschija (delo fotografa
H. Dolenca iz Ljubljane), prvega ordinarija novomeške bolnišnice. Bil je široko
razgledan kirurg z obsežnim znanjem
kirurgije, bil pa je tudi dober diagnostik, ki
je z izredno sposobnostjo vzpostavljal pristen človeški stik z bolnikom. Poleg kirurške
tehnike je obvladal tudi otološke, ortopedske, okulistične, urološke, ginekološke
in porodniške operacije.

Specialist kirurg profesor dr. Oton Bajc
je dolgih 29 let, kar je delal v Novem
mestu, neizbrisno zaznamoval razvoj
pokrajinske bolnišnice. Z osebnim zgledom, strokovnim delom in z nenehno
predanostjo zdravniškemu poslanstvu, ki
ga je uspešno gojil s sodelavci, je skoraj v
treh desetletjih povzdignil ugled pokrajinskega zavoda na zavidljivo raven. Delavci
Splošne bolnišnice so ponosni na dejstvo,
da so z njim vred gradili čvrste temelje
povojne rasti bolnišnice.

januarjem 1895 začel nakazovati po 2000
goldinarjev letne pomoči.

Neustavljiva
razvojna pot

V avgustu 1896 so na vrtu za bolnišnico
začeli kopati temelje za novo zgradbo, ki
so jo julija 1898 slovesno blagoslovili. Z njo
je bolnišnica pridobila 80 postelj. Zavod je
nosil ime cesarja Franca Jožefa. V novembru
1908 so v mestu odprli še žensko bolnišnico
za sto pacientk. Bila je last novomeškega
zdravstvenega okrožja. Notranjo službo v
njej so prevzele usmiljene sestre iz reda sv.
Vincencija Pavelskega iz Gradca. Zavod, ki
se je uradno imenoval »cesarice Elizabete
bolnišnica«, je v jeseni 1909 dobil pravico
javnosti.

Med prvo svetovno vojno je bila v Novem
mestu rezervna vojna bolnišnica. Leta 1921
je moška bolnišnica dobila pravico javnos‑
ti. V letih 1941-1945 sta se vodstvi obeh
bolnišnic vključili v upor proti okupator‑
jem. Iz bolnišnice in Novega mesta je odšlo
v narodnoosvobodilni boj 7 zdravnikov, 4
medicinci in 2 usmiljena brata.
Zmaga združenih zaveznikov in konec
vojne je v maju 1945 naložil zdravstvenim

61

ozrimo se nazaj
delavcem ogromne naloge. Oprema obeh
bolnišnic je bila izrabljena, instrumentarij v
skrajno slabem stanju. Po obnovi je klicala
porušena ženska bolnišnica. Maloštevilni
strokovni delavci v obeh zavodih so morali
prevzeti vso skrb za pomoč bolnikom.
Z januarjem 1948 je začela bolnišnica
poslovati kot Splošna bolnišnica s 5 oddel‑
ki, lekarno in prosekturo. Novembra 1948 je
prišel v bolnišnico specialist kirurg dr. Oton
Bajc. V istem letu je bolnišnica zdravila že
5615 pacientov in 2066 »enodnevnikov«,
ki jih zaradi pomanjkanja prostorov niso
mogli obdržati zavodu.
Nenehno je v bolnišnici potekalo ob‑
navljanje, posodobljanje in povečevanje
zavoda z novogradnjami. Aprila 1965 so
odprli novo stavbo na desnem bregu Krke,
potem, ko so skoraj pol stoletja obnavljali
objekte in načrtovali nove prostore pre‑
majhne bolnišnice. Zavod je dobil sodobno
veliko kuhinjo, povečano pralnico, lastno
transformatorsko postajo in druge, poso‑
dobljene tehnično-vzdrževalne naprave in
pripomočke za nemoteno delo vseh služb
zavoda. Desetletja stara zahteva in nujna
potreba po združitvi vseh oddelkov z obeh
bregov Krke je dozorela konec maja 1997, ko
so odprli novo porodnišnico in ginekologijo
v lepi stavbi med Šmihelsko ulico in Ulico
Mirana Jarca ter Težko vodo.
O tem, da je 1. aprila 1991 bolnišnica posta‑
la samostojen zavod in se februarja 1993
preoblikovala v Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Novo mesto, smo pred
leti že pisali v enem izmed sprehodov v
njeno preteklost. Več o vsem tem, kot tudi
o drugih obsežnih prizadevanjih vodstva
zavoda o pestrem delu uprave bolnišnice in
vseh njenih služb, piše v knjigi Prvih sto let
novomeške bolnišnice, ki je izšla leta 1994
ob stoletnici zavoda. V tem kratkem spomin‑
skem zapisu ni mogoče navajati preštevilnih
podatkov in zanimivosti, ki govore o delu in
skrbeh zavoda, da je postal to, kar je danes,
osrednji hospitalni zavod v pokrajini.

Interni oddelek v 111
let stari stavbi…
Začetek drugega stoletja obstoja pokrajin‑
ske bolnišnice govori o najnujnejši nalogi,
ki je zdaj pred zavodom.
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Takole je mojster fotografije Zvone Pelko, novomeški domačin, vročega poletnega dne
1993 videl svoj rojstni kraj. Prenova Šmihelske ceste bo spremenila prometna pota do
vseh objektov, ki sestavljajo celoto Splošne bolnišnice. Končali naj bi jo prihodnje leto,
ko naj bi stekla tudi dela novega internega oddelka in urgentnega bloka.

Stavbo internega oddelka, zgrajeno daljne‑
ga leta 1898, je že davno načel zob časa in je
svoje poslanstvo opravila. Bolnišnica nujno
potrebuje nove prostore internega oddelka
in urgentnega bloka. Oba sta načrtovana, a
ju je skoraj 18 letni zamik gradnje Šmihelske
ceste zaustavil. Sedanji interni oddelek lah‑
ko posluje le ob največjih naporih zdravst‑
venega osebja. Stisko s prostori najbolj
občutijo bolniki oddelka in zaposleni v tej
stavbi. Manjka prostorov za normalno delo,
saj so sedanji premajhni in nekakovostni.
Vse kaže, da naj bi izgradnjo Šmihelske ceste
končali konec leta 2010, kar bi omogočilo
začetek gradnje.

negotovi časi kličejo po jasnih in strogo
usmerjenih aktivnostih. Samo skupna
želja, volja in znanje zaposlenih lahko
organizacijo popeljejo naprej in jo na‑
redijo še močnejšo. Le tako bo mogoče,
da bo bolnišnica poslovno uspešna v
korist vseh njenih uporabnikov.

Skrbi in nalog na začetku drugega stoletja
življenja pokrajinske bolnišnice seveda ni
konec. Na tej strani ni prostora, da bi kaj več
napisali še o premagovanju gospodarske
krize, ki preti tudi naši bolnišnici. O tem je
razmišljala direktorica zavoda Mira Re‑
telj v uvodniku avgustovske številke VI‑
ZITE. V njej je med drugim povedala, da

Zadnji sprehod ob stoletnici bolnišnice
namenjam spoštljivemu spominu dveh
zaslužnih mož, ki sta zapustila neizbrisne
in trajne sledove v dolenjskem zdravstvu.

Spominu dveh
pionirjev pokrajinske
bolnišnice

Primarij dr. Peter Defranceschi je bil prvi
ordinarij mlade moške bolnišnice v Kandiji
leta 1894. Dolgih 17 let nadvse uspešnega
dela je dr. Defranceschi v splošno zado‑

ozrimo se nazaj
voljstvo vodil moško bolnišnico, bil okrožni
zdravnik in je po letu 1908 postal tudi pri‑
marij ženske bolnišnice, katere pobudnik in
soustanovitelj je bil. Konec decembra 1910
je zapustil Novo mesto in odšel v Gorico, kjer
je nadaljeval svoj poklic. Bil je med najbolj
priljubljenimi zdravniki v pokrajini. Da je slo‑
venska kirurgija že kmalu po letu 1895 dose‑
gla evropsko raven, je tudi njegova zasluga.
Skupaj s kirurgom dr. Edom Šlajmarjem in
dr. Francem Dergancem st. je bil eden izmed
vodilnih slovenskih zdravnikov, ki so ponesli
v svet ugled naših zdravnikov-kirurgov.
Strokovno rast bolnišnice prepleta tudi
spomin na nepozabnega kirurga specialista
in dolgoletnega direktorja zavoda profe‑
sorja dr. Otona Bajca. V novembru 1948 je
prišel iz Ljubljane v Novo mesto kot specialist
kirurg in prevzel vodstvo kirurškega oddelka.
Prvega julija 1961 je postal ravnatelj in nato
direktor Splošne bolnišnice. Vodil jo je na‑
pornih 15 let, v najtežjih časih izgradnje in
modernizacije, vse do upokojitve 31. julija
1976. Dolgih 29 let je neutrudno načrtoval,
spodbujal in uresničeval nastajanje in raz‑
voj posameznih oddelkov v zavodu in vse
spremljajoče dejavnosti, ki jih potrebuje
regijska bolnišnica. Hkrati se je nenehno
poglabljal v medicinsko znanost in k temu
spodbujal sodelavce, ki so rasli ob njem in
ustvarjali strokovnost in ugled zavoda.
V razvoju zdravstva na Dolenjskem je profe‑
sor Bajc zapustil trajne in neizbrisne sledove.
V aktivnem zdravniškem poklicu je vzdržal
neverjetnih 49 let, od katerih je skoraj tri
desetletja svojega ustvarjalnega dela po‑
daril Dolenjski, Novemu mestu in njegovi
bolnišnici.

Gospodu
Tonetu Gošniku
se zahvaljujemo za
štiriletno sodelovanje in
za zanimive prispevke
v Viziti ter mu želimo
še veliko zdravja
in iskrivih misli.
		

Uredništvo

Kar kane z néba,
je vzeti treba;
kar svet naključi,
po svoje suči;
kar sam ustvariš,
naprej podariš:
tako pričeto,
tako končano
bo novo leto prav izravnano.
(Oton Župančič)

Za srečno in veselo novo leto 2010
kolektiv Oddelka za anesteziologijo

Časi se spreminjajo
in ljudje z njimi.
Ne vedno na bolje
in ne vedno na slabše.
Želimo,
da bi videli predvsem tisto,
kar je dobro,
vse,
kar je slabo,
pa po svojih močeh

Kolektiv
Oddelka za
patologijo
in citologijo

skušali
premagati
ali izboljšati.
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KADROVSKE
Prihodi:
Janez DOLINAR, dr.med., pripravnik, 1. 10. 2009
Marko NOVAK, dr.med., pripravnik, 1. 10. 2009
Tea TERZIĆ, dr.med., specializantka psihiatrije, 1. 10. 2009
Duško ZAGORANSKI, dr.med., specializant radiologije, 1. 10. 2009
Marija TODOSIJEVIĆ, dr.med., specializantka nevrologije, 1. 10. 2009
Darko JANEŽIĆ, dr.med., specializant anesteziologije, reanimatologije
in perioperativne intenzivne medicine, 1. 10. 2009
Darko KRANJČEC, dr.med., specialist interne medicine, 26. 10. 2009
Matej FURLAN, dr.med., pripravnik, 1. 11. 2009
Jasna OSOLNIK, dr.med., pripravnik, 1. 11. 2009

Odhodi:
Živana KAVČIČ, dr.med., specialistka interne medicine, 30. 9. 2009
Barbara KUSIČ, dr.med., specialistka oftalmologije,
upokojitev 30. 9. 2009
Valentina JANEŽIČ, diplomirana medicinska sestra, 30. 9. 2009

M a g i s t r s k i š t u d i j:
Jožica REŠETIČ, univ.dipl.org.,

spec., je 11. 11. 2009 na Univerzi v
Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede,
končala podiplomski magistrski študij in
zagovarjala magistrsko delo z naslovom
»Faktorji uspešnosti dela medicinskih sester«
in si s tem pridobila znanstveni naslov:

MAGISTRICA ZNANOSTI

s področja managementa kakovosti storitev.

Čestitamo!
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NOVICE
Iztok KOS, dr.med., specialist patologije, 30. 9. 2009
Maj JOŽEF, magister farmacije, pripravnik, 30. 9. 2009
Sandra VAUPIČ, tehnica zdravstvene nege, 30. 9. 2009
Matjaž KUMELJ, tehnik zdravstvene nege, 30. 9. 2009
Mateja PAVLIČ, tehnica zdravstvene nege, 30. 9. 2009
Mirela MIĆIĆ, dr.med., sekundarij, 30. 9. 2009
Marko NOVAK, dr.med., pripravnik, 14. 10. 2009
Aljaž TURK, zdravstveni tehnik, 24.10. 2009
Cvetka KERMC, bolniška strežnica, upokojitev 31.10. 2009
Robertina KOŠMERL, čistilka, 31.10. 2009
Matejka REŽEK, diplomirana medicinska sestra, 31.10. 2009
Edina ZUJOVIĆ, dr.med., specialistka nevrologije, 1.11. 2009
Melita STEGNE, diplomirana medicinska sestra, 15.11. 2009
Darja HOČEVAR, diplomirana babica, 16.11. 2009
Matjaž POHAR, dr.med., specializant splošne kirurgije, 30.11. 2009
Oxana LEVAK, dr.med., sekundarij, 30.11. 2009

Specialistični izpit:
Matej MAKOVEC, dr.med.,
je dne 2. 10. 2009 opravil
specialistični izpit in si pridobil naziv:

Informacije o kadrovskih spremembah:

Srečko STOJKOVSKI, dr.med.,

specialist interne medicine, je od 1.10. 2009
imenovan za v.d. predstojnika pljučnega oddelka.

SPECIALIST SPLOŠNE KIRURGIJE.
Čestitamo!
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mi - vi -oni
Irena Grum Kulovec

Marjetka Kovačič, vzgojiteljica

PRAZNIČNI DNEVI NA
OTROŠKEM ODDELKU
Prihaja čas pričakovanja, vznemirjenja in radosti.
Vsak ga bo skušal preživeti čim lepše, prijetno in zanimivo.
Decembrske dneve bomo polepšali tudi otrokom v bolnišnici.
V zadnjih dnevih novembra smo vstopili v adventni čas in začeli s pripravami
na bližajoče praznike.
Otroci so navdušeno izdelovali adventne venčke, ki so jih odnesli domov.
V naslednjih dneh bo vonj po praznikih še močnejši.
Čakali bomo Miklavža, mu pisali pisma in bili še posebno pridni.
Obiskala nas bo skupina učencev 1. triade OŠ Drska, ki bo igrala na zvočila,
predstavila otroške igrice in banse (uprizarjanje in posnemanje gibov, zvokov).
Vrtec Ciciban bo v okviru ekoloških vsebin otrokom v decembru podaril predstavo
Zemlja je dobila vročini (ekološki muzikal) v izvedbi Društva za boljši svet.
Pred božičem bo otroški pevski zbor OŠ Drska otrokom pripravil
kratek praznični koncert.
Tudi Božiček ne bo pozabil na nas.
Prišel bo z dramsko skupino Doma starejših občanov Novo mesto,
ki bo zaigrala igrico Trije prašički.
In že bo pred nami novo leto.
Kaj pričakujemo v prihajajočem se letu?
Pustimo se presenetiti.
In ne pozabimo.
Sreča je v majhnih stvareh, toplih ljudeh in stisnjenih dlaneh.
Zaupajmo ji!
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mi - vi -oni
Marjana Lavrič, vodja SČTKD

OTROCI SO
RAZVESELILI
BOLNE
PRIJATELJE
Otroci iz vrtca Ciciban, skupina Muce,
so bolne otroke razveselili s plišastimi
igračami. Vse živalce so že dobile nove
lastnike, se z njimi crkljale v bolnišnici,
nato pa z njimi odpotovale domov.
Tudi Tian in Anel sta s svojimi igračami
presenetila male bolnike. Otrokom so bile
všeč, radi so jih odnesli v svoje sobe in se
z njimi zabavali.
Prav tako so igrače zbirali učenci OŠ
Center iz podružnice Mali Slatnik. Bol‑
nim otrokom so odstopili veliko igrač in
poskrbeli, da bodo imeli dobri možje v
decembru kaj dati v svoj koš.
Vsem se iskreno zahvaljujemo za vsa da‑
rila, ki ste jih namenili bolnim otrokom.
Vsaka igračka in pozornost nas razve‑
seli, otrokom pa polepša in popestri
dolgočasne in puste dni v bolnišnici.

Podarjene igrače

„Formula 1“ med transportnimi vozički

DELAVCI SLUŽBE ZA
ČIŠČENJE, TRANSPORT IN
KURIRSKA DELA SMO VESELI
NOVE PRIDOBITVE
Zaposleni, ki v bolnišnici skrbimo za čiščenje, transport in
kurirska dela, smo bili letošnjega Miklavževega darila še posebej veseli – naš „vozni park“ je bogatejši za dva nova ležeča
hidravlična vozička z motornim pogonom Medi - cruiser,
proizvajelca Savion.
Hidravlični voziček strecher medi – cruis‑
er, z motornim pogonom, je bil razvit in
izdelan tako, da bi bil čim bolj uporaben
za transport bolnikov v bolnišnicah ter da
bi jim zagotavljal čim večje udobje, trans‑
portnemu osebju pa čim bolj enostavno
uporabo.
Dodatna oprema vozička obsega:
• odstranljivo stransko ograjico,
• odstranljivo vzglavno in vznožno
stranico,
• ležišče vozička nudi naslednje regu‑
lacije: nastavljivo vzglavje, pregib
nožnega dela, možnost nastavitve v
Trendellenburgov položaj,

•
•
•
•
•
•

zložljivo stojalo za infuzijo,
nosilec za kisikovo bombo,
servirno poličko za hranjenje ali za
aparate,
predal za bolnikove predmete in
dokumentacijo,
serijsko dodane pasove za dokumen‑
tacijo,
stopalko za spremljevalca.

Zaposleni v Skupini za transport bolnika
smo zelo zadovoljni z novo pridobitvijo,
saj nam bo omogočala lažje, hitrejše in
kakovostnejše opravljeno delo. Miklavž,
hvala, pa hitro pridi spet naokrog!
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NOVOLETNO VOŠČILO

RAZŠIRITEV PROGRAMA
„ŠOLA ZA STARŠE“
V NAŠI PORODNIŠNICI
Od leta 1988 v naši porodnišnici poteka materinska šola, ki se je
zaradi vse večjega obiska bodočih očetov preimenovala v Šolo
za starše. Ta šola je dobro obiskana, izkazala pa se je potreba
po njeni razširitvi z dodatnimi temami. V program Šole za starše
smo poleg babic vključili še medicinske sestre z ginekološko
- porodniškega oddelka, pediatrinje, anesteziologe in fiziote‑
rapevtke. Razširjen program smo začeli izvajati v septembru
2009. Razširitev šole za starše podpira tudi Inštitut za varovanje
zdravja. Za nosečnice in njihove partnerje Šola za starše poteka
glede na višino nosečnosti v sklopih, ki so tematsko prilagojeni
zgodnji in pozni nosečnosti.
Šola za starše v zgodnji
nosečnosti
TEME
• Zgodnja nosečnost
• Gibanje in nosečnost
V tem sklopu predavanj želimo seznaniti
nosečnice in njihove partnerje z zdravim
načinom življenja v nosečnosti, s pravilno
prehrano, z razvojem ploda, rekreacijo
oziroma gibanjem nosečnic… in tudi s tve‑
ganji v nosečnosti. Naš cilj je, da nosečnost
poteka čim bolj zdravo in ugodno.

Šola za starše v pozni
nosečnosti
Predporodna priprava obsega pet različnih
sklopov predavanj:
• Priprava na epiduralno analgezijo med
porodom
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•

Porod
Novorojenček in dojenje
Nega porodnice in novorojenčka

Gibanje in handling - pravilno ravnanje z
novorojenčkom in dojenčkom.
V okviru šole za starše organiziramo tudi
ogled porodnega bloka.
Šola za starše je pomembna za normalen
potek nosečnosti, poroda, pravilno nego
in razvoj novorojenčka, skratka - za pro‑
mocijo zdravja in aktivno skrb za zdravje
nosečnic in njihovih potomcev.

V ŽIVLJENJU SE
NENEHNO
SREČUJEMO Z
ROJSTVOM
OTROK,
DNEVA,
LJUBEZNI,
NESKONČNIH ŽELJA....
ZATO NAJ LETO 2010
POŽENE IZ ZDRAVIH
KORENIN,
NAJ CVETI IN
VAS BOGATO OBDARI.

KOLEKTIV
GINEKOLOŠKO –
PORODNIŠKEGA
ODDELKA
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Bliža se najlepši čas v letu, božični čas,
prijeten čas družinske harmonije.
Naj bo polno lepih pogledov in
prijaznih besed, ljubezni in
medsebojnega spoštovanja!
Korak v novo leto pa naj bo trden
in zanesljiv, življenje naj bo iskrivo,
ustvarjalno in polno toplih trenutkov.

!
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Otroci in osebje
otroškega oddelka

Ni bistveno, od kod prihajamo,
kakšnih barv in oblik smo,
lahko smo majhni,
a imamo vse lastnosti velikih.
Ni bistveno, kakšen jezik govorimo ali kako se oblačimo,
pomembno je, da sprejmemo vse naše posebnosti,
jih obrnemo sebi in drugim v prid
ter skupaj v polnosti užijemo vsak nov dan.
Ljubezen in blagoslov božičnih praznikov
naj vam odpre srca ter podeli miru,
zdravja in razumevanja
in delovnih uspehov v letu 2010.

Društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Novo mesto
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LEDVIČNI BOLNIKI NA SREČANJU Z
ZASTOPNIKOM PACIENTOVIH PRAVIC
V nedeljo, 29. novembra, smo na naše srečanje povabili Za‑
stopnika pacientovih pravic Roberta Sotlerja, ki deluje na
širšem dolenjskem področju vse do Krškega, zato smo na sre‑
čanje povabili tudi člane DLB Krško.
Iz Zakona o pacientovih pravicah izhajajo
številne pravice in obveznosti bolnikov.
Med drugim imamo bolniki pravico do
dostopa zdravstvenega oskrbe in zago‑
tavljanja preventivnih storitev (nujne
medicinske pomoči), pravico do ena‑
kopravnega dostopa in obravnave pri
zdravstveni oskrbi, pravico do proste iz‑
bire zdravnika in izvajalcev zdravstvenih
storitev kjer koli v Sloveniji, pravico do
primerne, kakovostne in varne zdravst‑
vene oskrbe, pravico do spoštovanja pa‑
cientovega časa, pravico do obveščenosti
in sodelovanja, pravico do samostojnega
odločanja o zdravljenju, pravico do vnaprej
izražene volje, pravico do preprečevanja
in lajšanja trpljenja, pravico do drugega
mnenja, pravico do seznanitve z zdravst‑
veno dokumentacijo, pravico do varstva
zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
pravico do obravnave kršitev pacientovih
pravic in pravico do brezplačne pomoči
pri uresničevanju pacientovih pravic.
Med dolžnosti pacientov je Zakon zapisal
obzirnost in spoštljivost do zasebnos‑
ti drugih pacientov ter zdravstvenih
delavcev, dejavno sodelovanje pri ohra‑
njanju lastnega zdravja, v času zdravljen‑
ja moramo bolniki upoštevati stroko‑
vna navodila, zdravstvenim delavcem
moramo podati resnične informacije o
našem počutju, spoštovati je potrebno
objavljene urnike, hišni red in pred‑
pisane postopke izvajalcev zdravstvenih
storitev, bolniki moramo pravočasno ob‑
vestiti izvajalca zdravstvenih storitev o
morebitnem izostanku na pregled ali
zdravljenje.
Pacient ni več prepuščen samemu sebi,
temveč ima na voljo zastopnika, ki mu
stoji ob strani, mu pomaga razrešiti
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težave, zaplete, kršitve, da bo bolnik
– pacient enakopravno in kakovostno
zdravstveno oskrbljen. Ledvični bolniki
smo zastopniku pacientovih pravic že
vnaprej posredovali številna vprašanja,
na katera smo dobili konkretne odgo‑
vore. Res pa je tudi, da zastopnik ni
»rešitelj« za vse probleme in težave, ki jih
imamo ledvični bolniki, dializni in trans‑
plantirani, zato so aktivnosti združenja
bolnikov še kako dobra pot, da skupaj
naredimo še več za vse bolnike in da
predstavnikom Ministrstva za zdravje in
zdravstvenih institucij in ustanov pove‑
mo, pokažemo, kaj nas v postopkih
zdravljenja moti, ovira, skrbi, s čim nis‑
mo zadovoljni, zakaj smo zaradi nepri‑
mernega vedenja in odnosa pred‑
stavnikov zdravstvene oskrbe upravičeno
užaljeni in nenazadnje včasih zelo
žalostni. Dolenjski ledvični bolniki smo
zato povabili na srečanje tudi ga. Biserko
Simčič, predstavnico Ministrstva za
zdravje RS, ki dela na področju kakovosti,
predstojnico odseka dialize v SB NM dr.
Sonjo Steklasa in pomočnico direktorice
za zdravstveno nego v SB NM, ga. Zlato
Rebolj.
Predavanje, ki ga je pripravil zastopnik

Blaž Brudar je raztegnil svoj meh...
pacientovih pravic, je bilo izredno zanimi‑
vo, poučno in kar je najbolj pomembno,
bolnikom in njihovim družinskim članom
razumljivo. Čas je tako hitro minil, da smo
celo pozabili na zabavni del, v katerem
se nam je predstavil mlad harmonikar iz
Vinje vasi Blaž Brudar, dobitnik številnih
priznanj na domačih in evropskih tek‑
movanjih. Pri tem se zahvaljujemo nje‑
govemu očetu, ki ga je pripeljal na naše
srečanje. Še posebej ganljiva pa je bila
izpovedna črtica o življenju z boleznijo in
zdravljenju z dializo, ki nam jo je zaupala
nova članica društva Ana Pestner.
Zastopniku pacientovih pravic za Do‑
lenjsko in Belo krajino Robertu Sotlerju
hvala, ker se je takoj odzval našemu
vabilu in se srečanja udeležil kljub temu,
da naša predavanja vedno potekajo ob
nedeljah, ko ni dialize. Hvala tudi Goranu
Žižiću, ki je poskrbel za računalniško in
fotografsko podporo.

V Sloveniji je po novem Zakonu o pacientovih pravicah (sprejet 6 .2 .2008) Ministrstvo za zdravje RS imenovalo 12 zastopnikov pacientovih pravic, za vsako regijo po
enega. Naš zastopnik je Robert Sotler, ki je po poklicu diplomirani zdravstvenik,
ima večletne delovne izkušnje, tudi na področju zdravstva, zaposlen je bil pri različnih
izvajalcih zdravstvenih storitev, zaključuje pa tudi magistrski študij javnega zdravja
na Glasgow Caledonian University UK. Med zastopniki pacientovih pravic najdemo
največ pravnikov, nekaj zdravnikov in predstavnikov drugih strokovnih usmeritev.
Pogoje za pridobitev statusa zastopnika pacientovih pravic je razpisalo Ministrstvo za
zdravje RS, ki zastopnika tudi plačuje, da lahko pacientom oz. bolnikom brezplačno
pomaga.
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Mag. Ljubinka Popovič, Ljubica Glucks
Na Rudolfovem splavu je bilo veselo (Foto: Marija Trenz)

Sodelovanje Visoke
šole za zdravstvo
Novo mesto z učnimi
bazami
Redno sodelovanje Visoke šole za zdravst‑
vo Novo mesto (VŠZ NM) z učnimi bazami
za študente Visoke šole za zdravstvo Novo
mesto poteka na strokovnih in družabnih
srečanjih.
Prvo srečanje v študijskem letu 2009/2010
je bilo namenjeno druženju. Potekalo je na
Rudolfovem splavu po reki Krki ob prijetni
animaciji in ustrezni pogostitvi animator‑
jev v srednjeveški opravi.
Drugo srečanje, ki je bilo 12. oktobra 2009
na Visoki šoli za zdravstvo Novo mesto,
je bilo namenjeno izobraževanju strok‑
V pričakovanju malice (Foto: Marija Trenz)

ovnih sodelavcev – mentorjev učnih baz
in posredovanju vseh pomembnih infor‑
macij ob začetku novega študijskega leta,
predstavljeno je bilo strokovno delo na
področju zdravstvene nege ter delovni
načrt izvajanja klinične prakse v študijskem
letu 2009/2010.
Osrednja tema tega srečanja je bilo pre‑
davanje dr. Jasmine Starc z naslovom
»Uspešni pri mentorstvu študentom VŠZ na
klinični praksi – Pogled skozi naravnanost
posameznika kot ključnega elementa v
medsebojnih odnosih«.

DAJEM KRI,
REŠUJEM
ŽIVLJENJA...
Na novomeškem Rdečem križu so
na novembrski tradicionalni sprejem
krvodajalcev povabili kar 258 jubilan‑
tov, kar dokazuje, da ima ta množična
solidarnostna akcija na Dolenjskem
še vedno veliko podpore med ljudmi.
Med letošnjimi jubilanti so tudi naši
sodelavci.
Kri so doslej darovali:

Mojca Grandljič, Vida Župan, Robert
Filipčič, Irma Kumer, Mira Retelj in
Majda Vidmar – 5-krat, Mojca Saje,
Marko Krmc, Simona Kastelic in Jožica
Šere – 10-krat, Barbara Potočar – 15krat, Rajko Krnc – 20-krat, Jožica
Ravbar – 25-krat, Suzana Fekonja,
Marija Kukman, Vida Župan, Jožica
Povše, Zdenka Seničar – 30-krat, Vik‑
tor Breznik in Bernardka Mesojedec
– 40-krat, Branko Saje, Drago Rajak
in Ana Zorko – 45-krat.
Dr. BORIS POGAČAR je kri daroval
že 110 - krat. 			
ČESTITAMO!
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JE BILA MAMA MIKLAVŽ?
ki smo za zajtrk in večerjo drobili kruh v
pločevinaste skodelice z belo kavo…

Bile so zime, da smo gradili iz snega
bunkerje, v katerih je bilo toplo. Nasulo
je snega, ki so ga s tovornjaki odvažali v
Obrh, da se je bilo sploh možno gibati po
mestu. In takrat nas je vedno zeblo v noge.
Kljub obujkom, krpam, ki smo si jih ovijali
okrog stopal in gležnjev, da nam bi bilo
topleje. Nepodloženi usnjeni čevlji so bili
mrzli. V podplate je oče nabil žeblje z debe‑
limi in širokimi glavami, da je obutev dlje
vzdržala. Ob poledici ti je hitro spodrsnilo,
a bili smo mladi in znali smo pasti. V sobi,
kjer smo spali otroci, je bila krušna peč, drv
pa malo. Na štedilniku je mama segrela
strešne opeke, jih povila v stare cunje in
toploto smo odnesli v postelje, da nam je
ogrela premrzle noge. Čez dan smo si nabi‑
li na glave volnene kape, ki so bile zvečer
mokre, saj smo se kepali, si ribali obraze, se
sankali po ulicah Metlike, ki bi bila v mra‑
ku tiha, če ne bi bilo nas otrok s sanmi,
smehom, kričanjem. Če se nam je zdelo,
da sani prepočasi tečejo, smo Murnovo
gaso polili z vodo, da je poledenela in da so
zjutraj ženske, hiteče v cerkev, preklinjale
nevzgojene pankrte. Zime so bile čarobne:
cingljali so zvončki na konjih, ki so vlekli
sani s Hrvaške in nazaj čez most na Kolpi,
hiše so imele debele, mehke kapuce, s fanti
smo zalezovali zajce in pod plaščem noči je
bilo treba iti v tuj gozd posekat smrečico za
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božič. Nanjo je mama obesila nekaj bunkic,
nataknila na vrh špico, privezala piškote
in v svetleči papir zavite cukre ter pripela
svečke, ki smo jih prižgali na božični večer.
Leseni križ, ki je držal smreko pokonci, smo
prekrili z mahom, ki ga je navadno nabral
Ivan, nanj smo postavili nekaj ovčk iz ma‑
vca ter pastirčka in komaj smo čakali, da
smo zaslišali iz sosednje sobe očetovo
smrčanje, kar je pomenilo, da se lahko
prikrademo k smreki in staknemo z nje
kakšen piškot s tiste strani, ki je bila obr‑
njena proti zidu, da lumparije ne bi bilo takoj
opaziti...Zime so bile nebeško lepe in krute,
polne zadržanih dihov, hukanj v prezeble
prste, na šipo pritisnjenih nosov, prošenj,
skoraj molitev za sneg: «Padaj, padaj!«, div‑
jih spustov s sankami po ozki cesti proti
Obrhu od Bradice do Marice Pipetove.
Pa Miklavž s parklji. Pa dedek Mraz s sivo
kučmo in belo brado. Pa mi z velikimi očmi
in še z večjimi pričakovanji. Toda 1. januarja
novega leta je bilo tako kot 31. decembra
starega leta, le da je bilo v šupi manj drv, da
je spod kamnov v kadi zmanjkovalo zelja in
da je mama staknila iz dima na podstrešju
zadnji parček klobas, ki ga je skuhala in si
ga je oče odnesel v delavnico čevljarske
zadruge za malico. »Težko dela, pa ne more
biti lačen!« je mama pospremila klobaso,
kot bi se hotela opravičiti nam otrokom,

Ko potiskam v teh prazničnih dneh pred
seboj po veliki, dobro založeni trgovini,
nakupovalni voziček, se vedno spom‑
nim na čas, ko smo se veselili praznikov
zato, da smo kaj boljšega pojedli. Da se je
znašel na krožniku kos mesa, da smo dobili
pomarančo, morda celo čokolado. V vsej
navlaki, ki me obdaja, se počutim nelagod‑
no, saj nekje daleč tam zadaj v spominu
rahlo kljuje, da smo živeli v nepravičnem,
neprijaznem času, ko smo skušali revščino
izpolniti z razigranostjo, razsvetliti temo s
svečami, nadomestiti dobrine z iznajdlji‑
vostjo, ko smo peli, da ne bi jokali, ko so
ljudje molili, da ne bi preklinjali, predvsem
pa smo si bili v pomanjkanju blizu. Razdalj
med seboj nismo merili v svetlobnih letih,
pač pa v stopinjah, ki jih je zamedel ponoči
padajoči sneg, da smo lahko naslednji dan
stopili v nedolžno beli celec. Pa smo ko‑
rakali: sneg nam je polzel v nizke čevlje,
ohladil nam je noge, trebuhe, vratove,
glavo in srce. Domov smo se vračali s pol‑
nimi škrniclji, ki so jih kmalu zamenjale po‑
livinilaste vrečke in čez nekaj let košarice.
Kmalu smo pričeli porivati pred seboj na‑
kupovalne vozičke: drveli smo od jaslic do
jaslic, od Jezuščka do Jezuščka, zapravljali
smo, kupovali, se zadolževali, se zazidavali,
se ograjevali z živimi mejami, lesenimi plo‑
tovi, žičnimi ograjami, si vgrajevali v hiše in
stanovanja alarmne naprave. V vsem tem
hlastanju se nam je zmeglilo pred očmi,
pozabljati smo pričeli na pomen Njegove‑
ga rojstva, na nauke, na zapovedi in pre‑
povedi, za boga smo pričeli razglašati Ma‑
terial in zdelo se nam je imenitno, če smo
postavili v dnevno sobo smreko iz umetne
snovi, Brezmadežno iz celuloida, očima
Jožefa iz poliestra in če je namesto ubogih
svečk, ki jih je za božič prižgala mama s
tresočo se roko in jih je kmalu ugasnila, da
bi bile dobre še za drugo leto, zažarelo na
stotine lučk, kupljenih v Bauhasu, made in
China. Izdelale so jih ročice otrok, rojenih
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po božji želji in njegovi podobi in v košari
so na prodaj na pol zastonj, kajti tudi
izdelovalci delajo skoraj zastonj, saj so
to le otroci iz neke velike azijske države,
kjer je Stvarnik preganjan tako, kot je bil
nezaželen v času, ko nam je stara mama
Magda pripovedovala zgodbo o volku, ki
je v hudi zimi v velikem gobcu s strašnimi
zobmi odnesel neposlušnega otroka v
zasneženi gozd, iz katerega se ni vrnil več
nikoli. Pa je k nam in k večini otrok Miklavž
vedno prišel, četudi ga nisem videl nikdar.
Miklavž se je pritihotapil k nastavljenemu
krožniku, pa če sem se še tako trudil ostati
buden vso noč, da bi ga zasačil, prepoznal
in ga morda celo razkrinkal. V hudi želji, da
bi se mi to res posrečilo, sem se hkrati tudi
bal, da bi ugotovil to, kar sem slutil: Miklavž
ni nihče drug kot mama. Ni mi uspelo in
zato še danes tli v meni dvom: je bila mama
res Miklavž. Je bil Miklavž mama? Kdor koli
je že bil, je bil dober. Lep in pošten je bil.
Dober pa je bil tudi dedek Mraz, s katerim
sem se srečal decembra leta 1953. Takrat
sem pričel hoditi v osnovno šolo, veliko
stavbo na trgu. V sokolskem domu, ki je
postal pozneje Kulturni dom Edvarda
Kardelja in še kasneje samo Kulturni
dom Metlika, saj so Kardelja zabrisali na
smetišče zgodovine, nas je z odra nago‑
voril dedek Mraz. V njegovem spremstvu
so bile snežinke, palčki, gozdne živali, ki
so nam potisnile v roke pakete, še prej pa
nam je starček z odra povedal, da je prišel
od zeeeeloooo daleč, da nam je prinesel
darila, da je utrujen, ker je za njim naporna
pot in da mora kmalu naprej, ker ga čaka

še veliko otrok po vsem svetu. Še preden
nam je pomahal v slovo, je poklical na
oder nekaj manjših in nekaj večjih otrok,
ki jih je še posebej obdaril z velikimi, v
živobarvni papir zavitimi paketi, ker da so
bili še posebno pridni, prizadevni in delav‑
ni. Trudil sem se biti prav takšen, toda niti
naslednje niti katero koli prihodnje leto me
dedek Mraz ni poklical pred polno dvorano
osnovnošolske mularije, ni mi dal v roke
velikega darila in ni me pohvalil posebej
za pridnost, ubogljivost ali marljivost. Ka‑
jti moj oče je bil čevljar, moja mati gospo‑
dinja, ki je krmarila z očetovo plačo med
dolgovi in njihovim odplačevanjem, da

je staknila konec meseca z začetkom pri‑
hodnjega in moral bi se zgoditi čudež, da
bi starša premogla toliko bogastva, ki bi
ga zapravila za nakup darila, da bi mi ga
dedek Mraz nato izročil v sokolskem domu,
v prostoru, ki nam je med osnovnošolskim
šolanjem služil tudi kot telovadnica. In vsi
bi ploskali, ker bi verjeli besedam dobrega
dedka Mraza o moji drugačnosti. Pa so bili
premožnejši prebivalci Metlike v povojni
revščini res izjeme. Moja mama Stanka se
je počutila ponižana, ker so ji ob kolinah
poslali godljo, mastno, umazano brozgo,
v kateri so prevreli klobase, preden so jih
odnesli v dim.

Veliko sreče, zdravja in miru. Topline in osebnega
zadovoljstva. Veliko novega in vzpodbudnega, doseženega
in osvojenega. Naj vse ovire postanejo premostljive,
vse kar je bilo predaleč, dosegljivo,
vse kar je bilo nemogoče, možno,
vse, česar nismo imeli, pa četudi se ne uresniči,
pa naj ostane v duhu upanja, vztrajnosti in poguma.
Želiva vam vesel božič in lepe novoletne praznike.

Vodji sindikata zdravstvene nege,
Marjanca Čegovnik in Irena Potočar
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Nina Vidiček

VESLANJE BREZ VESEL
Švedska televizijska moderatorka UllaCarin Lindquist v svoji knjigi Veslanje
brez vesel poroča o svojem zadnjem
delu življenja, ko se je borila z neozdrav‑
ljivo boleznijo ALS (amiotrofična lateralna
skleroza). Njena zgodba je dramatična,
intenzivna in polna ljubezni do življenja.
Brez sentimentalnosti pripoveduje o
lastnem telesnem propadu, vedno večji
nemoči, o obupu, strahu pred smrtjo in
ne nazadnje sprejemanju bolezni, ko
njena maksima postane: »Ne pomilujte
me, smejte se z mano.«
Najbolj se me je dotaknilo pismo njene
najmlajše hčerke:
„Vprašala si me, o čem sva se pogovarjali
v petek zvečer. Vprašala si me, kaj sem
se naučila v vsem tem in zaradi česa sem
močnejša. To pismo govori ravno o tem.
Ker so to vprašanja, na katera je težko
odgovoriti kar tako.
Bila si ptiček, ki je letel z veje na vejo, v
iskanju nečesa drugega, nečesa novega.
Preveč nemirna, da bi se ustavila. Mogoče
si iskala potrditev, da si ljubljena, potrdi‑
tev, da živiš prav.

imaš nadnaravne moči, ampak jih nisi
imela, ker si bila golobica, krhka golo‑
bica miru.
Iz golobice je zrasel orel.
Orli so močni, ponosni, zaščitniški. Dvi‑
gnejo svoja krila in te ponesejo daleč,
čez ves svet, preko morja, viharnega
in mirnega. Krila te ponesejo vse do
neskončnosti.
Orel, ki je zrasel iz golobice, ki je zrasel iz
občutka varnosti in se znašel v bolezni.
Zdaj veš, kaj imaš, in počutiš se ljubljeno.
Začela si spoznavati samo sebe… ker se
ne moreš več skriti in se nočeš več skrivati
sama pred sabo… Postala si tako močna
in imaš veselje do življenja… Bolj živiš
kot marsikdo drug. Ker izkoristiš čas in
živiš življenje z ljubeznijo v vsaki sekundi.
Zavedanje sebe in sveta, ti, ki umiraš, si
me naučila živeti…
Orel je v prav vsaki duši…
Naučila si nas, kako krhko je življenje
Naučila si nas, da se ustavimo za trenutek
in se pogovarjamo, poslušamo in vidimo
drug drugega.

Iskala si ljubezen. Iskala si samo sebe.
Bila si plamen v velikanu, tako močen in
goreč, tako poln energije.

Naučila si nas ljubiti.

Ampak bila si utrujena, videla sem in
čutila sem, da si bila utrujena. Vedno si
skušala ugoditi vsem, biti dovolj. Ničesar
nisi zahtevala, bila si bistra deklica in take
ne zahtevajo ničesar…

Naučila si nas o izgubi, žalosti, strahu in
smrti.

Poskušala si držati vse skupaj. Sinova,
službo, najstniške upore. Mislila si, da

Objem. Carin.
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Naučila si nas uporabljati humor.

Naučila si nas živeti in zakaj živimo.
Vprašanje zate: kaj je smrt”?

SPOMINI
SKOZI VRATA NAŠE HIŠE
PRIKRADEL SE JE
TIH VEČER.
MRAZ PO OKNIH
ROŽE RIŠE,
V MOJEM SRCU SKRIT
NEMIR.
ZUNAJ VETER, SNEG IN
MRAZ,
BUDIJO SE SPOMINI STARI,
KO SVA, OČE MOJ IN JAZ,
ISKALA JASLICE V OMARI.
SEDAJ PA NI VEČ
ROSNIH LET,
NE DRAGEGA OČETA,
NI SMEHA VEČ,
LE ŠE ŠEPET.
IZGINJA ČAR
BREZSKRBNEGA
DEKLETA.
ANICA KOLAR

kulturne drobtinice

DOBRODELNI GLASBENI VEČER S PEVCI

EROIKE V NOVEM MESTU
Vabilo na dobrodelni koncert je bilo več kot zgovorno:
„Poznamo mnogo zgodb, ki jih piše življenje otrokom in mladim in te
niso vedno lepe, še manj prijazne. Veliko jih je že bilo, a žal jih je vse
več. Iz dneva v dan lahko opazujemo majhne ljudi, ki bojujejo velike
bitke za osnovno preživetje, da bi postali enaki vrstnikom, tistim, ki
imajo ljubeče družinsko okolje in dovolj sredstev za prijazno otroštvo
in spodobno življenje.
Zveza prijateljev mladine vsak dan znova spozna kakšno žalostno in
pretresljivo zgodbo, za katero se skriva klic na pomoč. Njihovi pros‑
tovoljci so prepričani, da je takšnim otrokom potrebno prisluhniti,
jim v grenkih trenutkih pomagati in biti sočutni, zato so se odločili
organizirati dobrodelni koncert, katerega ves izkupiček je namenjen
skupnim prizadevanjem – prižigati lučke upanja v otroških očeh.”
Prekrasni glasovi Aljaža, Matjaža in Metoda, pevcev tria Eroika, ki so se jim
na odru pridružile pevske gostje Nuša Derenda, Nuška Drašček in Manca
Izmajlova ter televizijska diva Miša Molk, so nekega letošnjega oktobrske‑
ga večera množico poslušalcev v razprodani novomeški športni dvorani
Leona Štuklja navdušili z najnovejšimi uspešnicami z njihove zadnje CD
plošče „Nad mestom se dani” in razigrani avditorij ob bučnih aplavzih
nekajkrat spravili na noge. Čeprav velja prepričanje, da športne dvorane
niso primeren avditorij za tovrstne prireditve in da toliko opevana recesija
močno znižuje obisk koncertov, smo se prepričali o nasprotnem.
Dober namen še vedno doseže svoj cilj!

Nina Vidiček

Sprejemanje samih sebe
iz knjige Honoring the
self
Če lahko sprejmem, da sem, kdor pač sem, da čutim, kar pač čutim,
da sem storil, kar sem pač storil - če lahko vse to sprejmem, ne glede
na to ali mi je všeč ali ne - potem lahko sprejmem sebe. Lahko sprej‑
mem svoje napake, svoje dvome, svojo nizko samozavest. In ko lahko
sprejmem vse to, sem se postavil na stran resničnosti in se ne borim
več proti njej. Nič več ne rinem z glavo skozi zid, da bi obdržal svoje
iluzije o svojem sedanjem stanju. Tako odstranim s poti ovire za svoje
prve korake proti močnejši samozavesti….
Dokler ne morem sprejeti dejstva, da smo to , kar pač smo v določenem
trenutku svojega življenja, dokler si ne dovolimo, da bi se popolnoma
zavedali svojih odločitev in dejanj, vse dotlej si ne moremo priznati
resnice, ne moremo se spremeniti….
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prejeli smo
Zlata Rebolj

MI NE SKOPARI
POHVALAMI
TOREJ:

Moderna pravljica
Lep novembrski dan. V naši hiši potekajo
mrzlične priprave na obisk pomembneža
(mogočneža, veljaka, vladarja). Ministra?
Povsod se lošči, čisti, stepajo se rdeče pre‑
proge. V kuhinji v loncih brbota, lošči se
jedilni pribor, vsi, od pomivalke posode
do glavnega kuharja, imajo sveže oprane,
poškrobljene in zlikane predpasnike. Glas‑
niki raznašajo še zadnja obvestila in prever‑
jajo, ali so vsi podložniki obveščeni, da jih
bo obiskal pomembnež. Sprejem mora biti
vendar mogočen, v vrsti in špalirju mora
stati veliko ljudi vseh starosti in položajev.
Ni pomembno, koliko znajo, kako pridni
so pri opravljanju dela, koliko prispevajo
k blaginji v državi, s svojo prisotnostjo
morajo počastiti prihod veljaka, če jim je
to prav ali ne. Nekateri se veselijo obis‑
ka, hitro mu bodo lahko prišepnili, kaj je
novega v deželi in upali, da bo spremenil
mnenje o ljudeh v srenji.
V svoji službi ima veljak hudobno in do‑
bro vilo. Hudobna vila skrbi za novice, ki
so povezane z lažmi, hudobijo, slabimi deli
in je zelo glasna in mogočna. Zato se ni
čuditi, da se je še enkrat izkazalo, da stara
ljudska modrost, ki pravi, »če dovolj dolgo
ponavljaš laž, ta postane resnica«, drži.
Dobra vila je nezanimive zunanjosti, mir‑
na in vljudna, siva miš, ki pridno dela in
verjame v dobro ljudi. Mogočnež je sploh
ne posluša, ker dobra vila nikakor ne zna
pri njem vzbuditi zanimanja in občutka
za resnico in pravičnost. Vendar bo delo
dobre vile kljub trenutnemu neuspehu
bogato poplačano ob dnevu resnice, ki
vedno pride.
Takrat pa glasnik prinese s hitro pošto novo
obvestilo, ki v zmedo zaradi mrzličnih prip‑
rav na obisk vnese dodatni kaos. Obvestilo
govori o spremembi ure obiska in tudi, da
jih ne bo obiskal mogočnež, ampak nekdo
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drug. Kdo, se še ne ve, nekdo pač, zato je
potrebno počakati. Ni pomembno, da v
špalirju stojijo pametni in delavni ljudje,
ki so prišli od blizu in daleč, ki so morali
pustiti delo, ki so ga nameravali ali bi ga
morali opraviti ta dan. Zakaj? Samo zato,
ker veljak meni, da je hudobna vila tista, ki
ima prav. Podložnike je vendar potrebno
kaznovati.
Po dolgih urah čakanja in tihega negodo‑
vanja le dočakajo tako težko pričakovani
obisk. A kdo se z veliko zamudo pojavi na
vratih? Dobra vila! S svojo vljudnostjo se
trudi dati obisku težo, pomembnost. Ne
uspe ji, ker je čarovnija mogočnosti in
pomembnosti v urah čakanja že zdavnaj
izginila.Tudi maloštevilni, ki so še vztra‑
jali, so počasi in malo v strahu zapustili
prizorišče.
Podložniki bi svoje delo zagotovo bolj
zavzeto in z veseljem opravljali, če bi jim
veljak s svojimi dejanji sporočal dobre misli
in jim pokazal, da so pomembni in da je on
pomemben in mogočen samo zaradi njih.
Naj si zamaši uho, s katerim posluša hu‑
dobno vilo, ki mu neprestano prišepetava,
da je potrebno, po njenem mnenju, neu‑
bogljive, lene in neuke podložnike kazno‑
vati, če ne drugače tako, da jih pustiš čakati
na soncu, mrazu, dežju ali pa samo v toplo
zakurjeni sobi mestne hiše.
Pravljica se vedno konča z dobrim. Tudi ta
pravljica se konča tako. Hudobna vila je
morala v širni svet, kjer se bo pokorila za
vse svoje grdobije, mogočneža bo zame‑
njal drug mogočnež, ki bo vsaj na začetku
prijazen do podložnikov, ti pa bodo v miru
lahko opravljali svoje delo, se veselili ob
kozarčku rujnega in po tihem udrihali po
oblasti, ker si na glas ne upajo.
Se vam mogoče zdi poznano?

Ob Tednu otroka nas je obiskal Luka.
To je res prijazen fant iz kluba KOCKA,
v katerem se ukvarjajo z izdelovanjem
pravih mojstrovin iz lego kock. Prijetno
nas je presenetil, saj nam je podaril kar
nekaj kompletov teh kock. Za to dejanje,
predvsem pa zaradi njegovega pristopa
k bolnim otrokom, ob katerem so se jim
od navdušenja iskrile oči, si Luka zasluži
našo VELIKO POHVALO. Veselimo se nje‑
govega ponovnega obiska in mu želimo
veliko uspehov pri njegovem delu.

Luka ima veliko srce

prejeli smo
Predstojnica laboratorija Danijela Furlan

POHVALA IN ZAHVALA

MO S
Pohvale dobro denejo
in motivirajo tistega,
ki so mu namenjene…
ŠPOLJAR Gregor-ja
bi radi pohvalili za pomoč pri izdelavi
novoletnih voščilnic. Motive, ki so jih
narisali otroci, je natisnil in tako izdelal
voščilnice, ki so nekaj posebnega. Želimo
mu veliko zdravja in uspehov v letu
2010.

Vrtec PALČEK

Težko delo je za nami. Delovali smo kot ekipa in uspelo nam je doseči cilj. Skupaj
smo spravili to ladjo skozi nevihto. Ne bi bilo uspeha, če bi se samo navigator znal
ravnati po zvezdah, krmar in posadka pa ne bi poznali razlike med levim in desnim
bokom ladje.
Trdno sem verjela v sposobnosti mojih laboratorijcev. Jim zaupala, da bodo zmogli
poleg rutinskega dela in drugih obveznosti izpolniti dodatne naloge, ki so jim bile
naložene, in niso me razočarali. Ker so bili oni uspešni, sem tudi jaz.
Imam skupino nadarjenih, samozavestnih ljudi, ki znajo sodelovati in to je zame
največja nagrada.
Spoštovane sodelavke in sodelavca: ISKRENA HVALA.
Iz teh kock bodo zrasle hiše

Zavedajte se, da smo najboljše moštvo, naš osvojeni pokal pa se imenuje DOVOLJEN‑
JE ZA DELO DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA.
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dober tek
Kuharica Danica Jožef

V pričakovanju …
Kaj pričakujemo v
mesecu, ki je pred
nami?
Ali so to trenutki, ki nas
bodo napolnili s toplino
in svetlobo ob advent‑
nem venčku, smrečici in
jaslicah, otrokom bodo v
očeh zablestele zvezdice
sreče ob obdarovanju
Miklavža, Božička ali
Dedka Mraza, ali je
to tisti trenutek,
ko zadiši po ore‑
hovi potici in
slastnih piškotih,
ki jih bodo spekle
babice, ali je to čas, ko si
zaželimo, da bi ti praznični dnevi
bili nekoliko drugačni od običajnega
delovnika in bi lahko vsaj za nekaj tre‑
nutkov pozabili na vsakdanje skrbi.
V tem času nas prežema poseben
nemir, v mislih imamo obdarovanja
domačih in prijateljev, okrasitev
doma, meni najljubše pa je, ko sedem
za mizo in pričnem brskati po kuhar‑
skih knjigah in priročnikih za pripravo
posebnih jedi. Ker smo čez poletje in
v jeseni pojedli veliko zelenjave in
sadja, si sedaj lahko privoščimo tudi
malo »grehov«. Tako bomo tokrat pek‑
li piškote in ingverjev kruh, na mizo
pa bomo postavili nekaj slastnih jedi
- gobovo juho, lazanjo z zelenjavo in
govejo pečenko s čebulo. Sestavine v
receptih so za štiričlansko družino.

Za gobovo juho bomo potrebovali 30
dag svežih ali zamrznjenih gob, 8
dag čebule, 2 žlici olivnega olja, 2
žlici moke, strok česna, timijan,
lovorov list, sol, juho za zali‑
vanje, rumenjak in 1 dl kisle
smetane. Na olju prepražimo
čebulo, da ovene, do‑
damo gobe, da spustijo
vodo, jih pomokamo in
začinimo, dolijemo juho
in kuhamo 10 minut.
Juho izboljšamo s ki‑
slo smetano, v kate‑
ro smo razžvrkljali
rumenjak.
Lazanja z zelenjavo:
Kupljeno lazanjo pripra‑
vimo po navodilih, nato jo
sestavimo: za bešamel potrebujemo 5
dag masla, 7 dag moke, strok česna, 3
dl mleka, 2 kozarčka kisle smetane, 3
jajca, sol, 6 dag naribanega sira, za na‑
dev pa 25 dag kolerabe, 25 dag kore‑
nja, 25 dag ohrovta, olivno olje, šetraj,

baziliko in timijan. Poljubno nare‑
zano zelenjavo dušimo na olivnem olju,
jo solimo in začinimo. Na maslu svetlo
prepražimo moko, dodamo strt česen,
zalijemo z mlekom in dobimo bešamel,
ves čas mešamo, ker ne sme biti gru‑
dic. Ko se zgosti in zavre, ga odstavimo,
malo ohladimo, dodamo kislo smeta‑
no, začimbe in rumenjake in na koncu
sneg iz beljakov. V nepregorno posodo
damo malo olja in nato pričnemo zla‑
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gati, plast lazanje, nadev in bešamel.
Nadeve zlagamo enega za drugim, da
dobimo barvno kombinacijo, na vrhu
je testo, ki ga prelijemo z bešamelom
in potresemo s sirom. Pečemo 45 minut
pri 185°, nekaj časa pustimo še v posodi,
nato razrežemo.
Goveja pečenka s čebulo
2 kg govejega stegna, ki ga nadrgnemo s
soljo in poprom, opečemo na olju z vseh
strani, da se zaprejo pore, zrežemo šest
srednje velikih čebul, lahko malo bele in
rdeče in jih razporedimo okoli pečenke,
malo solimo, dodamo še nekaj brinovih
jagod in 2 dcl tekočine (pol vode, pol be‑
lega vina). Pokrijemo in pečemo pri 180°,
da se meso zmehča, vmes ga polivamo.
Ko je meso pečeno, čebulo odstranimo,
lahko jo spasiramo, da dobimo omako,
ki jo nato postrežemo ob pečenki.
Orehovi piškoti:
2 jajci
85 g sladkorja
60 g moke
50 g orehov
Jajci ubijemo v skledo in ju z metlico do‑
bro premešamo. Primešamo sladkor in

svetlo rjavo zapečeni. Z lopatico jih
poberemo iz pekača in jih zložimo
na mrežo, da se ohladijo. Ko se bodo
popolnoma ohladili, jih zložimo v
škatlo za piškote.
Za ingverjev kruh (60 koščkov)
bomo potrebovali: 10 dag masla,
10 dag sladkorja (rjavega), 5 dag
kandiranega ingverja, 2 zavitka
vanilin sladkorja, 12,5 dag tekočega
medu, 2 jajci, 1 noževa konica ci‑
meta, ½ žličke mletega ingverja,
konica popra, 5 žlic pomarančnega
soka, 20 dag moke, 2 žlički pecilnega
praška; za okrasitev 1 beljak, 3 žlice
limoninega soka, 200 g sladkorja v
prahu, 50 g drobno sesekljanega
citronata. Maslo penasto zmešamo s
sladkorjem, dodamo sesekljan ingver
in druge sestavine za testo, vse do‑
bro premešamo in damo v namazan
pekač, lahko je obložen tudi s peki
papirjem, ter ga pečemo v pečici
pri 180° ali ventilatorski pečici pri
160°. Beljakom dodamo limonin sok
in stepemo srednje trd sneg , med
stepanjem dodajamo sladkor v pra‑
hu, primešamo še citronat in glazuro
namažemo po toplem kolaču. Gla‑
zura se mora nekoliko osušiti, nato
pa ga razrežemo na koščke, da se
glazura popolnoma posuši.
Poskusite, je zelo okusno in sveže.
Čisto na koncu pa Vam, ki ste še ak‑
tivni in skrbite za naše zdravje, ka‑
kor tudi tistim, ki ste si že zaslužili
»mesečno plačo«, pa nimate nikoli
prostega časa, želim predvsem
zdravo in tudi prijazno leto 2010,
s čim manj pretresi in ugodno vre‑
mensko sliko.

mešamo tako dolgo, da bo zmes gladka.
Natančno izmerimo količino moke in
jo vmešamo v testo. Pečico ogrejemo
na 200°C. Orehova jedrca stresemo
na desko in jih z nožem nasekljamo in
vmešamo v testo. Na pekač, pokrit s pa‑
pirjem peki, naložimo s čajnima žličkama
orehove kupčke. Med njimi naj bo dovolj
prostora, ker bodo med peko vzhajali.
Pekač s piškoti damo na srednjo rešetko
in pečemo piškote 6-7 minut, da bodo
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Predsednico DU so splavarji krstili

Naši upokojeni sodelavci na izletu v Radečah

IZLET ČLANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV
SB NOVO MESTO V RADEČE
Nina Vidiček

17. septembra smo šli na izlet v Radeče. Na zbornem mestu smo ugotovili, da nas je samo polovica prijavljenih. To nas ni spravilo v slabo voljo in našo predsednico Jožico smo potolažili, da se
bomo zato imeli še boljše in tudi vreme nam je bilo naklonjeno.
Peljali smo se po avtocesti do Krškega in ob Savi do Radeč, kjer
nas je pričakal lokalni vodič.
Najprej smo si ogledali Radeče, ki ležijo ob potoku Sopoti in reki
Savi. Zgodovinsko izročilo pravi, da so bile Radeče nekoč osrednje
pristanišče ob pomembni rečni poti. Sava je mnogim splavarjem
dajala trdo prislužen kruh. Njihovo življenje in delo je pustilo kraju
neizbrisen pečat, njihove šege in navade pa danes oživljajo savski
splavarji.
Mesto je znano po papirni industriji, ki je včasih zaposlovala
1500 ljudi, danes pa samo še okoli 400. Sredi mestnega trga stoji
Plečnikov spomenik NOB, ki daje trškemu prostoru identiteto.
Od tega spomenika smo se napotili v stari del mesta, kjer so bile
včasih same gostilne, v kateri so se zadrževali splavarji. Ogledali
smo si župnijsko cerkev Svetega Petra. Radeški župnik nam je
povedal zgodovino cerkve in iz njegovega pripovedovanja je bilo
čutiti, da lepo sodelujejo z občino in njihovimi prebivalci.
Po ogledu starega mestnega jedra nas je vodič popeljal na splav.
Peljali smo se od Radeč do Zidanega mosta. Splavarjenje po
Savi ima več kot petstoletno tradicijo. Ko je bilo splavarstvo še
pomembna gospodarska dejavnost, so splavarji vozili les vse

80

do Donave v Beogradu. Radeče so bile takrat eno od osrednjih
pristanišč splavarjev. Ta dejavnost je živela vse do druge svetovne
vojne.
Na splavu so nas pogostili s splavarskim golažem in Jožica je
doživela svoj splavarski krst. Zapeli in zaplesali smo ob glasbi
harmonike. Triurno splavarjenje je hitro minilo.
Nato smo si ogledali čudovit park graščine Dvor iz časov
Avstroogrske, ki je zasajen z redkimi drevesnimi sortami, debe‑
limi in zelo starimi drevesi. Slikali smo se pred japonsko soforo,
ki je stara približno 300 let.
Od tam smo se peljali po slikoviti dolini Sopote in se dvignili do
čudovite hribovske vasice Svibno, kjer je vsak košček zemlje ob‑
delan in nismo videli travnika, ki ne bi bil pokošen, čeprav je ležal
v največji strmini.
Dan smo zaključili s poznim kosilom v gostilni Jež, kjer so nam
bogato postregli.
Siti in zadovoljni smo se odpeljali proti domu, polni vtisov in
lepih doživetij.

obiskali smo

Zdravka Žižić, predsednica društva

LEDVIČNI BOLNIKI NA DEBENCU
Ledvični bolniki smo se na jesenski pohod sprva nameravali odpraviti 7. novembra, a nas je slabo
vreme zadržalo v toplih domovih. Napovedan pohod smo zato opravili v soboto, 21. novembra.
Pot nas je vodila na področje občine Trebnje oz. bodoče občine Mirna in sicer na Debenec, ki leži
na nadmorski višini 498,7 m.

Pred lovsko kočo na Mirni, kjer smo kasneje pustili svoje jeklene
konjičke, so nam dobrodošlico pripravili člani družin Zupan – Proje
in predsednica KS Mirna Barica Kraljevski, ki nam je na kratko ori‑
sala zgodovino kraja ter predstavila turistične in druge znamenito‑
sti. V svojem nagovoru je poudarila, da je zelo vesela vseh skupin
obiskovalcev, še posebej pa so ji pri srcu ljudje, ki imajo veliko
energije, volje in vedrega duha za premagovanje različnih ovir,
ki jih pred nas postavlja življenje. V našem primeru je to kronična
bolezen, ki je ne samo bolnikom, ampak tudi njihovim družinam,
v temelju spreme‑
nila življenje in raz‑
vrstila vrednote po
drugačnem vrstnem
redu, kot smo jih ime‑
li prej.
Na pot smo kre‑
nili po sončni strani
pobočja skozi vas
Stan do obnovljene
cerkvice Sv. Ane, od
koder se je razpros‑
tiral čudovit pogled
na Staro goro, Mirno,
mirenski grad, pa
vse do slovenskih
gorskih vršacev. Da
smo si lahko ogledali
notranjost cerkvice,
se moramo zahvaliti
domačinu Stanku
Tomšiču, ki nam je
nekaj besed povedal
tudi o prelepi vasici,

posejani z urejenimi zidanicami, vinogradi in vrtovi. Ni pozabil
tudi na okrepčilo za naše bolnike. Sledil je strmejši in nekoliko
napornejši del poti do vrha Debenca. Ko smo prisopihali na vrh,
sta sledila počitek in topla malica. S prijaznimi najemniki koče
Plaz na Debencu smo malo poklepetali, se pošalili in se nato
poslovili, saj je bil pred nami še drugi del poti v dolino.
Pri spustu v dolino, po drugi strani pobočja Debenca, se je odprl
širok pogled na mirensko in mokronoško dolino, tik pod nami pa
smo lepo videli Dob. Odpravili smo se do zidanice Zupanovih,
kjer smo si ogledali staro prešo iz leta 1944, poskusili njihov
vinski pridelek, se posladkali z jabolki in kostanjem, pridne gos‑
podinje Mateja, Vida in Lili pa so poskrbele, da je bilo na mizi še
veliko drugih dobrot. Ne smemo pozabiti tudi otrok, ki so ve‑
dno z nami in nas spremljajo na vseh pohodih, pa tudi domačih
ljubljenčkov, ki nam
popestrijo gibanje v
naravi. Še posebej je
pomembno, da bol‑
niki sami poskrbijo
za tiste, ki slabše
hodijo; vedno je
na poti spremstvo
z
avtomobilom,
ki lahko v vsakem
trenutku pomaga
premagati pot tis‑
tim, ki je sicer peš
ne bi zmogli. Zato
je na koncu veselje
še toliko večje.
Dan smo zaključili
pozno popoldne,
srečni, da mo v
svoj koledar znova
vpisali novo plani‑
nsko točko na Do‑
lenjskem.
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Slike je prispeval: Joško Šimic

Ker naši člani prihajajo iz širše Dolenjske, Bele Krajine in tudi
Posavja, imamo običajno več zbirnih mest, zato smo se tudi
tokrat najprej zbrali pred Dializo v Novem mestu, nekaj članov
nas je počakalo na avtobusni postaji v Trebnjem, ostali pa so
prišli kar v Mirno.

obiskali smo
Branka Makarovič,dipl.m.s., odsek interne intenzivne medicine (OIM)

Mestni grb

»OIMovke« NA POTEPU PO MARIBORU
Kakšna sreča! Po deževnem tednu smo »oimovke« izkoristile edi‑
ni sončni dan in se 7. oktobra odpeljale na ogled »totega« Maribora. Glavni krivec in organizator je bila naša sodelavka Karla
Vesel, ki mesto prav dobro pozna, saj je od tam doma. Priimek ji
res pristoji!
Po prijetni vožnji z avtobusom smo se
najprej sprehodile skozi čudovito ure‑
jen park, mimo treh ribnikov, ki nudijo
dom številnim vodnim pticam.
Okrepčale smo se v prijetni gostilni ter
pot nadaljevale skozi mestni park na
Kalvarijo. To je razgledna točka, s ka‑
tere smo imele Maribor kot na dlani.
Zaradi »blatnih« razmer si žal nismo
privoščile plezanja na znamenito Pira‑
mido. Sledil je ogled znamenitosti v
starem mestnem jedru. Ogledale smo
si Grajski trg z mariborskim gradom,
Glavni trg z Mestno hišo, Kužnim zna‑
menjem, Slomškov trg, Stolnico …
Spustile smo se na najstarejši del
mesta - Lent, kjer smo spoznale
najstarejšo trto na svetu s Hišo Stare
trte. Po izboru vinske kraljice smo
se prepustile uživanju na soncu v
eni izmed številnih kavarn ob Dravi.
Pot smo nadaljevale po dravskem
nabrežju mimo znamenitih stolpov
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in ostankov obzidja ter mimo
židovske četrti s Sinagogo. Prečkale
smo znameniti Stari most in tako
zapustile staro mestno jedro. Podale
OIMovke v Mariboru

smo se v moderen svet nakupovanja
po Europarku. Večer smo zaključile v
prijetni gostilni pod Pohorjem, kjer
smo si baterije napolnile z dobro hrano
in pijačo. Pa saj smo imele šoferja, ki
nas je varno pripeljal na Dolenjsko.
Maribor je res vreden ogleda. Piramida
nas še čaka in sicer naslednje leto ali
leto zatem, v drugem letnem času.
Pojdite tudi vi, ne bo vam žal!

nagradna križanka

NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ PREJŠNJE
ŠTEVILKE VIZITE:
1. nagrada: Anica BRULC, NM
2. nagrada: Mira NOVAK, Mirna Peč
3. nagrada: Leopold PAVČEK, Straža
Pravilni odgovor se glasi: NOVA GRIPA

Prvi dve nagrajenki lahko nagrado prevzameta
osebno v tajništvu bolnišnice, tretjemu nagra‑
jencu jo bomo poslali po pošti.

Pravilno izpolnjene kupone križanke pošlji
te na naslov uredništva!

NAGRADE DANAŠNJE KRIŽANKE SO:
1. NAGRADA: knjiga
2. NAGRADA: majica
3. NAGRADA: praktično darilo

Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
Tel: 07 39 16 115, fax: 07 33 23 097,
e-naslov: vizita@sb-nm.si

83

Revija in knjižica

V skrbi za vaše zdravje
Revijo V skrbi za vaše zdravje najdete v lekarnah in zdravstvenih domovih.
Tema tokratne številke je motnja erekcije.
Knjižice so v tiskani obliki na voljo pri vašem splošnem/družinskem zdravniku.
Celotna zbirka V skrbi za vaše zdravje je objavljena tudi na spletni strani www.krka.si.

