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V poslovnem letu 2014 je Splošna 
bolnišnica Novo mesto zaključila 
tudi  poslovanje v okviru  

Strateškega razvojnega programa 2007 
– 2014. glavne strateške usmeritve so 
opredeljevale zagotavljanje kakovostnega 
zdravstvenega varstva na sekundarni ravni 
za uporabnike dolenjske in Bele krajine,  
pri čemer je bilo pomembno povečevanje 
zdravstvenih storitev na področjih, ki so 
se izkazala, da jih prebivalstvo potrebuje, 
s čim boljšo dostopnostjo in kakovostjo 
ter čim krajšimi čakalnimi vrstami. Pri tem 
naj bi bolnišnica vodila takšno finančno 
politiko, ki bo usklajevala prihodke 
z odhodki in zagotavljala finančno 
vzdržnost ter izboljševala upravljanje 
bolnišnice. 

Tudi v letu 2014 je bolnišnica 
delovala v smeri doseganja 
petnajstih ključnih ciljev 
strateškega razvoja. V 
zadovoljstvo mi je, da so 
doseženi rezultati dobri in 
smo poslovanje v finančnem 
smislu zaključili s presežkom 
prihodkov nad odhodki za 
18.909 EUR, kar pomeni  0,04 
% v masi celotnega prihodka 
bolnišnice.

Finančni načrt za leto 2014 
je bil zasnovan na realizaciji 
pogodbe z ZZZS iz leta 2013. 
Predviden je bil prihodek 
v višini 49.132.326 EUR  in 
predvideni odhodki v enaki 
višini. 

Pogodba z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje 
je bila sklenjena v marcu 
leta 2014. glede na znane 
pogoje poslovanja smo v 

bolnišnici nadaljevali z uresničevanjem 
sprejetih ukrepov za ohranjanje finančne 
vzdržnosti v letu 2014. Obdobna poročila 
o poslovanju v letu 2014 so nakazovala 
vzdržno finančno poslovanje, vendar smo 
kljub vsemu vseskozi spremljali realizacijo 
ukrepov za zagotavljanje uspešnosti 
poslovanja v letu 2014. Realizacija 
ukrepov je bila praktično 100% in nam 
je omogočila pozitivno poslovanje kljub 
temu, da je bilo potrebno izplačati še drugi 
del  poračuna plač iz naslova odprave 
tretje četrtine nesorazmerij.

Zadovoljni smo z opravljenim delom 
tako v bolnišnični kot v specialistično 
ambulantni dejavnosti. V letu 2014 smo 
do ZZZS realizirali 20.253 SPP primerov 
oziroma 28.025 uteži v akutni bolnišnični 
obravnavi, kar v primerjavi z letom 2013 
pomeni za 2,05 % oziroma 1.527 uteži  več 

od plana. Program do ZZZS smo presegli 
za 5,8 %. 

V neakutni bolnišnični obravnavi smo 
realizirali 9.619 bolniško-oskrbnih dni, 
kar je za 0,73 % več kot v letu 2013. V 
specialistično ambulantni dejavnosti 
smo realizirali 180.490 obiskov oziroma 
2.118.784 točk. Plan je bil presežen za 
4,09 % pri obiskih in pri točkah za 2,87 %.  
Povprečna utež SPP primerov bolnišnice 
je bila dosežena v višini količnika 1,38 in je 
za  0,72 % nižja od realizirane v letu 2013.

Finančni izid poslovanja bolnišnice 
izkazuje, da je bila izkoriščenost in poraba 
virov sredstev v zaostrenih razmerah 
dokaj uspešna. Prihodek je bil v letu 2014 
dosežen v višini 50.410.427 EUR in je bil 
glede na realizacijo v letu 2013 višji za 3,18 
%, glede na  plan pa  za 4,64 %. V kolikor 
bi dobili  plačilo s strani ZZZS za celotni  
realizirani program, bi bil prihodek višji 
za  748.134 EUR. Iz naslova zniževanja cen 
je bil nižji tudi prihodek iz prostovoljnega 
zavarovanja v višini 212.360 EUR. 

Odhodki bolnišnice so se v letu 2014  
glede na leto 2013 povečali za 0,91 %, 
glede na plan pa porasli za 4,60 %. Tudi v 
letu 2014 smo veliko naporov usmerjali v 
obvladovanje stroškov, tako stroškov dela 
kot stroškov materiala in storitev. Že pri 
pripravi Finančnega načrta smo upoštevali 
program ukrepov za zmanjšanje 
stroškov, ki je v svoji izvedbi prispeval k 
uspešnemu rezultatu poslovanja, hkrati 
pa je vzpodbudil aktivnosti, da smo v letu 
2014 nadaljevali s projektom beleženja 
stroškov po pacientu, ki v svoji zasnovi 
daje preglednost stroškov, izboljšuje 
nabavno verigo materialov in storitev 
ter prikaže realne stroške obravnave 
posameznega primera in storitve. 

Število zaposlenih na dan 31.12.2014 
je bilo glede na zadnji dan v letu 2013 
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višje za 26 delavcev. glede na omejitve 
pri zaposlovanju smo v letu 2014 
skrbno načrtovali vsako novo oziroma 
nadomestno zaposlitev, vendar se je v 
letu 2013 in 2014 izredno povišalo število 
invalidov in ostalih oblik odsotnosti, za 
katere so bile nadomestne zaposlitve 
realizirane v letu 2014. V letu 2014 se 
je nadaljevala dokaj ugodna kadrovska 
zasedenost tudi pri zdravnikih, saj smo 
ohranili število zdravnikov specialistov 
in specializantov. Največ pa še vedno 
primanjkuje zdravnikov specialistov 
radiologov. 

Tudi v letu 2014 smo vodili aktivnosti 
v smeri zagotavljanja ciljev kakovosti. 
Vzpostavljen sistem kakovosti po 
standardu ISO 9001:2008 v Splošni 
bolnišnici Novo mesto je s strani zunanjih 
presojevalcev  v letu 2014 uspešno prestal 
sedmo presojo. Uspešno pa smo prestali 
tudi presojo po standardu dNV-dIAS, kar 
dokazuje, da bolnišnica izpolnjuje kriterije 
delovanja po mednarodnih standardih. 
Poleg HACCP standarda smo na področju 
pranja tekstilij obnovili evropski standard 
kakovostne nege tekstilij RAL gZ 992/1 
in ga  nadgradili v RAL gZ 992/2 za nego 

bolnišničnih tekstilij. Prav tako smo v letu 
2014 pridobili  osnovni certifikat družini 
prijazno podjetje. 

Na poslovanje bolnišnic je imela v letu 
2014 še vedno velik vpliv gospodarska 
recesija, ki je zaznamovala že obdobje 
od 2011 do 2014. Ukrepi ZZZS in Vlade 
RS za zmanjševanje stroškov v bolnišnicah 
terjajo od menedžmenta v zdravstvu 
veliko naporov in spretnosti pri iskanju 
rezerv, da bi lahko ohranili pravice 
zavarovancev in obseg storitev na enakem 
nivoju, kot je dosežen sedaj. 

Soočenje z zaostrenimi pogoji poslovanja 
bo od zaposlenih v bolnišnici zahteval 
veliko mero razumevanja, inovativnosti, 
pripadnosti in angažiranosti za iskanje 
najboljših rešitev v procesih dela in 
stroškovni učinkovitosti. 

Tudi v teh pogojih v bolnišnici načrtujemo 
svoj razvoj, ki ga bomo opredelili v 
finančnem načrtu za leto 2015. Posebej pa 
naj izpostavim velik in pomemben projekt, 
izgradnjo urgentnega centra in oddelka 
skupne intenzivne terapije v vrednosti 6,8 
mio. EUR, s sofinanciranjem iz EU sredstev 
v višini 4,9 mio EUR, ki ga bomo zaključili 
v letu 2015.   

Bolnišnico je v letu 2014 zaznamovala 120 
letnica njenega delovanja, kar smo tekom 
leta obeležili s predstavitvenimi oddajami 
o delovanju posameznih dejavnosti v 
bolnišnici na TV Vaš kanal, s slavnostno 
akademijo in  zbornikom, ki popisuje 
razvoj bolnišnice  skozi časovna obdobja 
in bo predvidoma izšel v prvi polovici leta.

ključni dejavnik delovanja bolnišnice so 
zaposleni, ki s preudarnim in učinkovitim 
delom ter izkušnjami ustvarjajo vizijo 
bolnišnice in izpolnjujejo njene cilje. 
V imenu uprave in v svojem imenu 
se zahvaljujem vsem zaposlenim za 
lojalnost, trdo delo in predanost, s katerimi 
zagotavljamo kakovostne zdravstvene 
storitve našim uporabnikom, se soočamo 
z izzivi in ustvarjamo prijazno bolnišnico. 
Verjamem, da bomo v dobro družbe to 
izpolnjevali tudi v letu 2015.

Mira Retelj, direktorica
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Cvetka Barbo

REALIZACIJA  DELOVNEGA 
PROGRAMA
V letu 2014 je bil delovni program realiziran v celoti. Prav tako je bil 
realiziran delovni program, dogovorjen s pogodbo z ZZZS.    

Splošna bolnišnica Novo mesto je v letu 2014 v akutni bolnišnični 
dejavnosti obravnavala 21.354 pacientov in tako realizirala 20.253 
SPP primerov po posameznih dejavnostih, za katere je bilo realiziranih 
106.715 oskrbnih dni. V primerjavi s preteklim letom se je število SPP 
primerov zvišalo za  2,21%. 

Število oskrbnih dni v akutni bolnišnici se je zvišalo za 6,20%, kar 
je posledica zdravljenja večjega števila pacientov. V programu 
neakutne bolnišnične obravnave smo zdravili 590 pacientov in tako 
realizirali 9.619 oskrbnih dni. Skupna povprečna ležalna doba se je 
zvišala za 3,61% oziroma iz 5,26 dni v letu 2013 na 5,45 dni v letu 
2014. Zasedenost postelj je bila v letu 2014 povprečno 85,75%. Tako 
je v letu 2014 znašal povprečni dnevni stalež 322 pacientov in se je v 
primerjavi z letom prej zvišal  za  5,92 %.

V specialistično ambulantni dejavnosti je bilo realiziranih 2.118.784 
točk in 180.490 pregledov. gledano v celoti je bil plan specialistično 
ambulantnih točk realiziran v višini 104,09 %, plan števila obiskov 
pa v višini 102,87%. drugačen  je  način evidentiranja in spremljanja 

realizacije CT in mR preiskav, kjer je plan sestavljen iz števila 
posameznih preiskav in vrednosti preiskav. Realizacija CT ni bila 
dosežena v številu preiskav za 0,70%, medtem ko je bil vrednostno 
plan dosežen, realizacija mR preiskav pa ni bila dosežena za 3,53 %. 
Na področju osnovne dejavnosti, to je ginekološko dispanzerske 
dejavnosti, je bil delovni  program  v količnikih dosežen v višini 94,60%.

V letu 2014  smo v dializni dejavnosti realizirali 15.058 dializ oziroma 
0,99 % manj od planiranih. V primerjavi s preteklim letom pa je 
realizacija dializ nižja za 148 dializ oziroma za 0,97%. 

FINANČNO POSLOVANJE
Leto 2014 je bolnišnica zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki 
v višini 18.909 EUR

doseženi prihodki so v letu 2014 znašali 50.410.427 EUR in so za 3,18 
%  višji  od prihodkov v letu 2013 ter za 4,64 % višji od planiranih.

POROČILO O POSLOVANJU 
BOLNIŠNICE V LETU 2014

Tabela: Realizacija delovnega programa 
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Vsi odhodki so v letu 2014 znašali 50.391.517 EUR 
in so se povišali glede na preteklo leto za 0,91%, v 
primerjavi s planom pa so porasli za 4,60 %

PRIHODKI
Celotni prihodki, doseženi v letu 2014, so 
znašali 50.410.427 EUR  in so bili za 3,18 % višji 
od doseženih v letu 2013 in 4,64 % višji od 
načrtovanih.

Prihodki od poslovanja v strukturi prihodkov 
predstavljajo 99,73 %, prihodki od financiranja 
0,004%, izredni prihodki 0,08 % in prevrednotovalni 
prihodki 0,19 % glede na celotne prihodke za leto 
2014.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
ki izvirajo iz opravljanja programa iz Pogodbe z 
Zavodom za zdravstveno zavarovanje v letu 2014, 
predstavljajo 76,86 % vseh prihodkov bolnišnice,  
prihodki za draga bolnišnična zdravila pa še 

Graf: Prihodki in odhodki po letih 

Tabela: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2014
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Graf: Struktura prihodkov

dodatno 2,88 % prihodkov.  Poleg tega pridobivamo še prihodke 
iz prostovoljnih zavarovanj preko zavarovalnic Adriatic, Triglav 
in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, ki predstavljajo 12,01 % 
ustvarjenih prihodkov. Prihodki iz programa ZZZS za obvezni in 
prostovoljni del torej predstavljajo 96,32 % vseh prihodkov bolnišnice, 
ker od ZZZS pridobivamo še prihodke iz naslova zavarovanih oseb 
po konvencijah, doplačil za socialno ogrožene osebe in prihodke iz 
naslova povračil stroškov za specializante in pripravnike. Prihodki 
so porasli tako v primerjavi z realizacijo v preteklem letu kot tudi v 
primerjavi s planom. 

ODHODKI
Vsi odhodki so v letu 2014 znašali 50.391.517 EUR in so v primerjavi 
s planom porasli za 4,60, v primerjavi s preteklim letom pa so porasli 
za 0,91%. 

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo odhodki iz poslovanja 
99,61%, finančni odhodki in izredni odhodki 0,30%,  prevrednotovalni 
odhodki pa 0,09%.  

Graf: Struktura odhodkov

Tabela: Stroški materiala

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2014 znašali 18.590.901 
EUR in so bili za 7,57 % višji od realizacije v letu 2013 in za 12,64 % višji 
od načrtovanih. delež v celotnih odhodkih znaša 36,89 %. 

Stroški materiala so v letu 2014 znašali 13.914.654 EUR in so bili za 
7,69 % višji od realizacije v letu 2013 in za 13,66% višji od načrtovanih. 
delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 27,59 %.

Poraba materiala:
V stroških porabe materiala največji delež v strukturi predstavljajo 
zdravila in ostali medicinsko potrošni material in sicer 22,34% celotnih 
odhodkov. V primerjavi s preteklim letom so se zvišali za 9,29 %, v 
primerjavi s planom pa za 15,77 %. 

glede na preteklo leto je viden porast pri porabi vseh  materialov. 
Najvišji porast je pri porabi pisarniškega materiala in sicer predvsem 
v povečani porabi papirja, kartuš, tonerjev in ostalega materiala za 
informatiko zaradi večjega števila tiskanja predvsem barvnih izvidov 
iz diagnostičnih aparatur (endoskopije, radiologija). 

Prav tako je viden porast stroškov pri porabi materiala za popravila, 
vzdrževanje in nadomestne  dele, glede na to, da se premalo vlaga v 



7

aktualno

Graf: Struktura porabe zdravil in medicinsko 
potrošnega materiala

zamenjavo stare in odpisane medicinske in nemedicinske 
opreme. Predvsem je bilo v letu 2014 več stroškov za 
nadomestne dele na endoskopski opremi (Olympus - 37 
tisoč EUR), popravilo CT aparata (11,6 tisoč EUR), popravilo 
UZ aparata (16,8 EUR), popravilo pralne linije (8,8 tisoč EUR), 
nadomestni deli za ORL operativo.  

Stroški živil so porasli zaradi višjih cen predvsem 
mesnih in mlečnih izdelkov, odpis drobnega inventarja 
in materiala za varstvo pri delu pa zaradi večje količine 
nabave bolnišničnega perila in zaščitne obutve in oblek 
za zaposlene.  

Energija (zemeljski plin, elektrika, 
voda):
Poraba energentov je bila v letu 2014 vrednostno in 
količinsko tako pri porabi zemeljskega plina kot električne 

Tabela: Stroški 
porabe energije

Tabela: Stroški storitev
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Tabela: Stroški dela

Graf: Struktura izplačanih plač energije nižja od porabe v letu 2013, kar je rezultat uspešne 
realizacije projekta energetske sanacije stavb in začetka 
obratovanja trigeneracijskega sistema.   

Stroški storitev so v letu 2014 znašali 4.676.247 EUR in so bili 
za 7,22 % višji od doseženih v letu 2013 in za 9,71% višji od 
načrtovanih. delež glede na celotne odhodke bolnišnice znaša 
9,27 %.

Stroški dela so v letu 2014 znašali 29.433.581 EUR in so bili 
za 2,52 % nižji od doseženih v letu 2013 in za 0,46 % višji od 
načrtovanih. delež v celotnih odhodkih znaša 58,36 %. 

KADRI
V bolnišnici je bilo na dan 31.12.2014 zaposlenih 1.054 delavcev. 
Število zaposlenih je v primerjavi z letom 2013 višje zaradi 
zaposlenih za določen čas; 39 delavcev nadomešča bolniško 
in porodniško, 21 pa odsotnost delavcev zaradi krajšega 
delovnega časa (invalidnost, starševstvo). S 6 delavci smo v 
letu 2014 sklenili zaposlitev za nedoločen čas kot popolnitev 
do polnega delovnega časa delno upokojenega zaposlenega, 
ki dela krajši delovni čas in se v realizacijo kadrovskih načrtov 

Tabela: 
Zaposleni 
po skupinah 
delovnih 
mest na dan 
31.12.2014
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ne štejejo v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov 
posrednih uporabnikov proračuna in  metodologiji spremljanja 
njihovega izvajanja za leti 2014  in 2015.

Z uveljavitvijo novega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
smo zaposlene razvrstili v skupine B, E in J. V skupino E so razvrščeni 
zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci z izobrazbo medicinske 
in zdravstvene smeri, medtem ko so v skupini J razporejeni vsi 
ostali zaposleni, vključno z bolniškimi strežnicami in zdravstvenimi 
administratorji.

V strukturi zaposlenih predstavlja največji delež 47,34 % kader za 
zdravstveno nego (diplomirane medicinske sestre, zdravstveni 
tehniki in babice). Zdravniki predstavljajo v strukturi 15,56 %, vsi ostali 
zdravstveni delavci in sodelavci pa 7,12 %.

V skupini J – spremljajoča delovna mesta je razporejenih tudi 5,21 % 
zaposlenih (zdravstvenih administratorjev in bolniških strežnic), ki 
po metodologiji za izračun kazalnikov poslovne učinkovitosti sodijo 
med zdravstvene sodelavce.  

V povprečju je bilo v bolnišnici zaposlenih 1060 delavcev, v letu 
2013 pa 1073, predvsem zaradi nadomeščanja daljših odsotnosti, 
porodniške in daljše bolniške.

Izobrazbena struktura zaposlenih je v primerjavi z letom 2013 višja, 
viša se število zaposlenih z visoko izobrazbo, predvsem zdravstvenega 
kadra, kar je v skladu s strategijo kadrovanja in vizijo zaposlovanja.

V primerjavi z letom 2013 je število zaposlenih višje v zdravstveni negi 
za 22 zaposlenih zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev, večje pa je 
tudi število zdravnikov pripravnikov. Število zaposlenih za nedoločen 

Tabela: Zaposleni po Uredbi na dan 1.1.2015 

Graf: Struktura kadra po stopnjah izobrazbe 
v letu 2014

Tabela: Število zaposlenih za nedoločen in določen čas

čas se je povečalo na račun 6  zaposlitev zaradi popolnitve do polnega 
delovnega časa invalidov. 

Zdravstveni absentizem in fluktuacija
V SB Novo mesto v letu 2014 beležimo znižanje zdravstvenega  
absentizma glede na prejšnje leto, razen pri bolezninah v breme 
ZZZS. Povečanje odsotnosti pa je tudi iz naslova prostovoljstva pri 
darovanju krvi.   

aktualno
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Tabela: Zdravstveni absentizem v dnevih

Poleg odsotnosti iz naslova boleznin je v letu 2014 odsotnih še 
v povprečju 46 zaposlenih (66.976 uri) na porodnem oziroma 
starševskem dopustu, skupaj je v letu 2014 koristilo ta dopust 73 
zaposlenih. Prav tako je še 6 zaposlenih, ki so iz naslova starševstva 
delali skrajšani delovni čas.  

dodatno nam organizacijo dela otežuje precejšnje število invalidov. V 
primerjavi z letom 2013 število invalidov narašča, kar ni vzpodbudno 
tako z vidika zdravja kot z vidika dela. Največ novih invalidov je pri 
srednjih medicinskih sestrah, kjer je obseg fizičnega dela večji.

Graf: Struktura absentizma

Tabela: Število invalidov po stopnji 
invalidnosti

NOTRANJI NADZOR
Splošna bolnišnica Novo mesto nima vzpostavljene notranje revizijske 
službe. Notranja revizija je bila v letu 2011 izvedena z zunanjim 
izvajalcem notranjega revidiranja, ki je bil izbran na skupnem javnem 
razpisu. Cilj notranjega revidiranja je ugotoviti in oceniti tveganja pri 
poslovanju na podlagi neodvisnega preverjanja na področju upravljanj 
s kadri. Pri tem je revizijska hiša ugotavljala, v koliki meri delujejo 
notranje računovodske kontrole na naslednjih področjih:
1. Pravilnost obračuna plače in nadomestila plače za čas 

odsotnosti z dela
2. Pravilnost določitve in obračuna povračil stroškov v zvezi z 

delom

Pri pripravi Izjave o oceni notranjega nazora javnih financ je poleg 
ugotovitev zunanjega izvajalca notranjega revidiranja  upoštevala 

tudi rezultate samoocenitev za tista področja, ki niso bila predmet 
nadzora v poslovnem letu. 

Revizija Računskega sodišča RS
Računsko sodišče RS je revidiralo pravilnost in učinkovitost poslovanja 
glede omogočanja in evidentiranja različnih vrst odsotnosti zaposlenih 
z dela v letih 2010 in 2011. dne 16.02.2015 je bilo izdano revizijsko 
poročilo, s katerim je Računsko sodišče RS Splošni bolnišnici Novo 
mesto izreklo mnenje s pridržkom. 

Splošna bolnišnica Novo mesto je na osnutek revizijskega poročila 
v mesecu septembru 2014 podala pojasnila in poročilo o sprejetih 
popravljalnih ukrepih in priporočilih ter predložila dokazila, s katerimi 
je izkazala, da je v času revizije, pred izdajo osnutka revizijskega 
poročila ter po izdaji osnutka revizijskega poročila, že izvedla aktivnosti 
v zvezi s predvidenimi ukrepi in priporočili Računskega sodišča RS, kar 
je Računsko sodišče RS upoštevalo v predlogu revizijskega poročila 

aktualno
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oz. v revizijskem poročilu, zato v revizijskem poročilu Računskega 
sodišča RS ni bila podana zahteva za predložitev odzivnega poročila.

INVESTICIJE 
V letu 2014 je imela Splošna bolnišnica Novo mesto v Finančnem 
načrtu opredeljeno za 4 mio  sredstev. Poleg lastnih investicijskih 
virov – amortizacija v višini 2.129.642 EUR so bili kot investicijski vir 
še sredstva donacij v višini 148.420 EUR. 

Investicijska dejavnost obsega:
1.  Investicije v nepremičnine v višini 267.228 EUR od tega:
•	 dokončanje prenove prostorov ginekološke ambulante in 

diabetičnega dispanzerja (9 tisoč),
•	 Prenova dermatoloških ambulant (46 tisoč),
•	 Prostori za arhiv ter garderobe v stavbi internega oddelka (46 

tisoč),
•	 Prenova prostorov gastroenterološkega odseka (37 tisoč),
•	 Prenova hladilne strojnice in predelava preklopnega mesta 

(104 tisoč),
•	 Priprava projektov za prenovo patocitološkega oddelka (25 

tisoč),
2.  Investicije v opremo, ki v letu 2014 zavzemajo realizacijo v 

medicinsko opremo v višini 858.230 EUR in nemedicinsko 
opremo 499.628 EUR,

3.  Investicije v  nakup knjig in programske opreme - licenc višini 
43.271 EUR (oracle licence, prenova poslovno informacijskega 

sistema, endobase - program za  integracijo podatkov 
endoskopske opreme in BIS). 

V okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči je bila v letu 
2014 podpisana pogodba za izvedbo gOI del z dobavo in vgradnjo 
medicinske in nemedicinske opreme. Izvajalec del je kolektor koling 
d.o.o.. Idrija. 

Celotna vrednost stroškov vzdrževalnih del v letu 2014 znaša 953.076 
EUR. Realizacija je bila v primerjavi s planom višja za 1,84%. med stroški 
vzdrževanja predstavljajo stroški vzdrževanja medicinske opreme 696 
tisoč EUR, stroški tekočega vzdrževanja zgradb 127 tisoč EUR, stroški 
investicijskega vzdrževanja zgradb pa 129 tiso EUR. 

Pri vzdrževanju opreme je zaradi starih in iztrošenih aparatur večja 
postavka vzdrževanje endoskopske opreme, operacijske mize in 
postelje, anestezioloških aparatov, servisiranje opreme na dializnem 
oddelku, popravilo pomivalnega stroja in servis plinskih štedilnikov 
ter menjava filtrov na mikroturbinah.

Pri sprotnem vzdrževanju stavb so bila v skladu s finančnim načrtom 
opravljena naslednja dela: ureditev prezračevanja ordinacijskega dela 
ginekološke ambulante, ureditev toplotne izolativnosti v porodni sobi, 
zamenjava stikalnega bloka agregata, sanacija strehe nad vhodom v 
kuhinjo in druga manjša popravila v okviru planiranih sredstev. 

V okviru investicijskega vzdrževanja so bili večji stroški za prenovo 
prostorov za garderobe zaposlenih v kirurški stavbi, priprava prostorov 
za arhiv v interni stavbi, prenova prostorov in ureditev instalacij v 
kletnih prostorih očesnih ambulant.

aktualno
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aktualno

Gordana Batinić Jakofčič

In če se premaknem od lastnih občutij in 
pogleda na razvijajočo se gradbeno lepotico 
v soseščini k otipljivim stvarem, lahko povem, 
da je bilo v preteklih petih mesecih na 
projektu urgence opravljenega precej dela:
•	 za vedno sta porušena kirurški 

in deramatološki vhod v 
bolnišnico; najbolj trdovraten je bil 
armiranobetonski kletni del pod 
kirurškim vhodom;

•	 v gradbeni jami je bilo do sedaj 
izkopanih približno 5.000 m3 zemljine;

•	 na območju bodočega tlorisa urgence 
je bila narejena prevezava fekalne in 
meteorne kanalizacije, ki omogoča 
nemoteno odvajanje kanalizacijskih 
voda iz obstoječega kompleksa 
bolnišnice;

•	 narejene so bile prevezave medicinskih 
plinov. Obstoječe naprave za 
brezprekinitveno napajanje in 
komunikacijsko vozlišče že obratujejo v 
preurejenih tehničnih prostorih v kleti;

Urgentni center bolnišnice 
dobiva svojo podobo
Po petih mesecih gradnje se je stavba bodočega Urgentnega centra Splošne bolnišnice 
Novo mesto že prav zajetno postavila ob bok obstoječim zgradbam. Raste in dobiva obrise 
dokončnosti v naravni velikosti. Vsak dan, ko jo spremljamo ob prihajanju in odhajanju z 
dela, je nekako bolj naša. Gradnja je postala celo neke vrste posebnost za Novo mesto, saj 
v trenutnih časih splošnega investicijskega mrtvila le redko kje vidiš na kupu dva gradbena 
žerjava. Mimoidoči se ustavljajo in ji namenjajo lepe želje.

•	 na utrjenem gramoznem nasipu so bili 
zasnovani temelji novega objekta;

•	 v celoti je zgrajena armiranobetonska 
konstrukcija kleti in pritličja, z 
dvigalnima jaškoma vred; marljivi 
delavci so opravili približno 7000 m3 
izkopov ter vgradili 1800 m3 betona in 
215 ton betonskega železa;

•	 v kleti se že izvajajo instalacijski razvodi, 
po korakih se dobavlja instalacijska 
oprema, kot so npr. klimati ipd;

•	 zunaj konture objekta se gradita 
prezračevalna kineta in jašek;

•	 gradi se oporni zid ob obstoječih 
prostorih transfuzije;

•	 v kleti je zgrajen prostor, ki bo služil 
kot glavni izmenjevalni center za 
cevno pošto; le-ta bo v prvi fazi 
instalirana v stavbi urgentnega centra 
in diagnostičnega laboratorija v stavbi 
internega oddelka bolnišnice, kasneje 
pa se predvideva uvedba cevne pošte 
za celoten bolnišnični kompleks.

Po dolgotrajnih naporih, da bi urgentni 
center nadgradili še z oddelkom za intenzivno 
medicino, je Splošna bolnišnica Novo mesto 
uspešno zaključila javni razpis za gradnjo 
nadstropja do podaljšane tretje gradbene 
faze. V teh dneh potekajo aktivnosti, vezane 
na podpis pogodbe z izbranim izvajalcem, 
kar bo omogočilo zaključek vseh del do 
31.10.2015, v letu 2016 pa se predvideva še 
notranja finalizacija nadstropja in dobava 
opreme.

Prav tako so v vmesnem času potekale 
številne aktivnosti za izpeljavo javnega 
razpisa za dobavo, montažo in vzdrževanje 
medicinske opreme mreže urgentnih centrov 
Slovenije, ki ga vodi ministrstvo za zdravje, 
Splošna bolnišnica Novo mesto pa je ena od 
sedmih slovenskih bolnišnic, ki sodeluje v 
projektu. Razpis je v zaključevanju, tako da 
bo oprema lahko pravočasno dobavljena v 
urgentni center.

kot zanimivost naj povem še, da je bilo na 
pobudo koordinatorja g. Aleša krajška v 

 Tako je bilo prej ...  Gradnja se je začela ...
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 Dolenjski list je pred 50 leti tako 
pisal o gradnji ...

aktualno

 ... in nadaljevala ...

začetku aprila organizirano srečanje 
s predstavniki društva gluhih in 
naglušnih dolenjske in Bele krajine 
in medobčinskega društva slepih in 
slabovidnih Novo mesto. Tako bo nov 
urgentni center vseboval elemente 
gradnje, ki bodo olajšali uporabo 
gluhim, naglušnim in slabovidnim 
pacientom.

Zelo smo veseli odločitve mestne 
občine Novo mesto, da rekonstruira 
del Šmihelske ceste ob bodočem 
urgentnem centru in tako še sama 
prispeva k veliki pridobitvi mesta 
veličastnega jubileja.

Bolj barvito nadaljevanje bo sledilo 
v naslednji številki Vizite ...
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Danica Lukšič

 Slovesna predaja navigacijske naprave

 Navigacijska naprava

aktualno

»S pomočjo te naprave bomo operirali lažje, 
bolj natančno, ravno prav, in varno,« je povedal 
predstojnik ORL oddelka, Štefan Spudič, 
dr.med., specialist otorinolaringologije. »gre 
za občutljivo območje, navigacijski sistem pa 
omogoča prepoznavo in izogibanje kritičnim 
strukturam, na primer vidnemu živcu in očesu, 
možganom in možganskim žilam. Ta način 
operacij daje boljše postoperativne rezultate 
in manj zapletov oz. ponovnih operacij.«

Navigacijska naprava je relativno majhna 
in priročna. Temelji na optičnem vodenju 
kirurških inštrumentov in je kompatibilna s 
CT posnetki radiološkega oddelka in drugih 
ustanov, na osnovi katerih jo operater pred 
posegom umeri, da so posnetki skladni z 
bolnikovimi standardnimi kostnimi točkami. 
Na ta način lahko med operacijo doseže 
natančnost prikaza kostne anatomije do 1 

Pomembna pridobitev 
ORL oddelka
Krka, d.d. Novo mesto, je ob 120 letnici bolnišnice Oddelku za otorinolaringologijo donirala 
sredstva za nakup  računalniške navigacijske naprave, ki bo otorinolaringologom v veliko 
pomoč pri operacijah obolenj in poškodb v področju nosu in obnosnih votlin. Novomeška 
bolnišnica je prva regijska bolnišnica s tovrstno napravo.

 Del kolektiva ORL oddelka

pacientov, je bila v začetku krkinega tedna 
humanosti in prostovoljstva aprila letos. V 
imenu vodstva bolnišnice, ORL oddelka in 
pacientov se je predsedniku uprave krke 
d.d Jožetu Colariču zahvalila direktorica 
bolnišnice mira Retelj, gostje pa so prisluhnili 
predstojniku Štefanu Spudiču, ki jim je 
predstavil vizijo razvoja ORL oddelka.

Vir. STA

mm, kar mu omogoča natančno lokalizacijo 
instrumenta in zagotovi varnost, če je v dilemi.

Slovesna predaja dragocene pridobitve, ki bo 
pomembno vplivala na kakovost in varnost 
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Zdenka Seničar

 Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni je direktorici izročil priznanje

kultura organizacije

Splošna bolnišnica Novo 
mesto je v letu 2014 
obeležila častitljivih 120 
let obstoja. Obletnici smo 
z različnimi prireditvami 
namenili kar precej 
pozornosti, predvsem pa nas 
veseli, da smo Dolenjcem 
in širši slovenski javnosti 
na regionalni TV Vaš kanal 
v šestih tematskih oddajah 
predstavili današnje 
delovanje bolnišnice, 
najpomembnejše strokovne 
dosežke, vizijo in cilje 
bolnišnice ter načrte za 
razvoj posameznih 
dejavnosti. V prvih dneh 
decembra smo v sodelovanju 
s TV Vaš kanal praznovanje 
zaokrožili s slavnostno 
akademijo v KC Janeza 
Trdine, ki se je je udeležilo 
veliko število zaposlenih, 
upokojenih sodelavcev in 
uglednih gostov, ki so na 
različne načine povezani z 
novomeško bolnišnico. 

Visok jubilej –
120 let novomeške bolnišnice

gostiteljica večera, direktorica bolnišnice mira 
Retelj, je v slavnostnem nagovoru predstavila 
zgodovinske mejnike bolnišnice in njeno 
delovanje, nato pa poudarila njen današnji 
pomen za dolenjski in belokranjski prostor:

»Splošna bolnišnica Novo mesto je danes 
pomembna in kakovostna regijska bolnišnica 
s 17 strokovno-medicinskimi oddelki in 
vsemi potrebnimi upravnimi in tehničnimi 
službami. Pokriva potrebe po sekundarnem 
zdravstvenem varstvu za 150.000 prebivalcev 
JV regije. V njej dela 1.064 zaposlenih, med 

njimi 163 zdravnikov, 510 medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov, 107 ostalih 
zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter 284 
nezdravstvenih delavcev. Bolnišnica ima 
364 bolniških postelj. Letno se v bolnišnični 
obravnavi zdravi 21.000 pacientov, opravi 
12.000 operacij in beleži povprečno ležalno 
dobo 5,28 dni. V specialističnih ambulantah 
je letno pregledanih 180.000 pacientov. 
V bolnišnici opravljamo najsodobnejše 
diagnostične in terapevtske postopke na 
sekundarni ravni. Strokovno se povezujemo 
z vsemi regijskimi bolnišnicami in 
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univerzitetnima kliničnima centroma ter 
bolnišnicami v tujini.

da je bolnišnica v vsej svoji dolgi zgodovini 
rasla in se razvijala imajo veliko zaslug 
prav prebivalci dolenjske in Bele krajine, 
podjetja in zasebniki ter župani občin, ki so 
s sponzorskimi in donacijskimi prispevki, 
samoprispevki in podporo soustvarjali pogoje 
za razvoj, izgradnjo bolnišničnih objektov in 
nakup drage medicinske opreme, zato se jim 
ob tej priložnosti res prisrčno zahvaljujem.

Zaposleni v bolnišnici smo sprejeli, da je 
naša najpomembnejša vrednota zadovoljen 
pacient. k temu cilju nas zavezuje naše 
poslanstvo in naša vizija. Veliko je bilo 
že storjenega na področju izboljševanja 
kakovosti storitev, kar nedvomno pričajo 

dosežki na področju doseganja standardov 
kakovosti, imamo pa še mnogo izzivov in 
priložnosti tako na področju izboljševanja 
organizacije dela, razvoja in uvajanja novih 
strokovnih metod dela na vseh področjih 
delovanja, izobraževanja zaposlenih in 
strokovnega usposabljanja. Pričakovanja 
naših uporabnikov in poslovnih partnerjev 
so velika, kakovostno opravljene storitve 
in transparentno vodenje bolnišnice pa 
sta pogoj za zaupanje v bolnišnico, njene 
zaposlene in njene storitve. Prizadevali si 
bomo, da bo taka tudi naša prihodnost. 

Splošna bolnišnica Novo mesto je pred tem, 
da sprejme Strategijo razvoja do leta 2020 
in k aktivnemu sodelovanju vabim prav vse 
nosilce področij dejavnosti. Sprejeta strategija 

bo začrtala naše razvojne smeri in cilje, ki 
jih bomo morali dosegati za izpolnjevanje 
našega poslanstva. Poskrbeti moramo tudi 
za to, da se bo raven spoštovanja pacientovih 
pravic pri nas še dvignila, da bomo v celoti 
zagotavljali dosežene zdravstvene pravice 
in da se bomo razvijali kot organizacija, z 
visoko strokovno  usposobljenim kadrom  
in pozitivnimi vrednotami. 

Naša prizadevanja morajo biti ves čas 
usmerjena v izboljševanje dostopnosti do 
zdravstvenih storitev in skrajševanju čakalnih 
dob. Naše zdravstvene storitve so odlične in 
so tako dobra tržna priložnost za bolnike 
tudi zunaj naših meja. Imamo vse možnosti 
biti v EU prepoznani kot bolnišnica, ki se 
lahko vključi v ponudbo tržnih zdravstvenih 

 Goste prireditve je ob prihodu pozdravila direktorica Mira Retelj
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storitev. kvalitetne zdravstvene storitve so 
naša razvojna nujnost in razvojna priložnost. 

delovanje kompletnega managementa 
bolnišnice bo torej tudi v bodoče temeljilo 
na razvoju kakovosti in rasti bolnišnice. Naša 
odgovornost  je, da v danih okoliščinah, v 
okviru razpoložljivih virov, povečujemo obseg 
in kakovost zdravstvenih storitev. Ne bo lahko, 
a če bomo postavili primarne vrednote v 
ospredje, jih pravilno interpretirali, dvignili 
raven medsebojnih odnosov in izboljšali 
kulturo dialoga, bomo lahko kos marsikaterim 
problemom in izzivom.   

Hvala vsem, ki prispevate svojo energijo 
in predanost v dobro Splošne bolnišnice 
Novo mesto, strokovni direktorici, 
pomočnici direktorice za zdravstveno nego, 

predstojnikom in glavnim medicinskim 
sestram oddelkov ter vodjem služb, vsem 
zaposlenim, članom Sveta zavoda in 
komisiji za kakovost. Samo skupaj uspevamo 
premagovati ovire na poti k našemu 
najpomembnejšemu cilju, »zadovoljnemu 
pacientu.«

Ob visokem jubileju je župan mO Novo mesto, 
gospod gregor macedoni, bolnišnici podelil 
priznanje.

V kulturnem programu, ki ga je v sodelovanju 
z bolnišnico pripravila TV Vaš kanal, so 
sodelovali: moderatorja Irena Potočar Papež in 
Slobodan Jovič, plesalci Plesnega studia Novo 
mesto, Nuša derenda,  gledališka skupina 
dober dan, teater iz Prečne ter glasbena 

skupina muvaruvagruva iz novomeške 
glasbene šole marjana kozine.

Po tradiciji, ki je zadnja leta postala stalnica 
prednovoletnih srečanj, so bile zaposlenim 
podeljene nagrade za njihove delovne 
jubileje, sedem nagrajencev pa je za izjemen 
prispevek k ugledu in razvoju bolnišnice 
prejelo najvišje priznanje, plaketo bolnišnice: 
prva in dolgoletna glavna medicinska sestra 
internega oddelka Amalija Burger Jureković, 
prva in dolgoletna predstojnica očesnega 
oddelka Vesna morela in nekdanji predstojnik 
kirurškega oddelka prim. Tone Šavelj, poleg 
njih pa še srednja medicinska sestra Stanka 
Cvelbar, diplomirana medicinska sestra milka 
gorenc, gostinski tehnik Tone kovačič in 
diplomirana fizioterapevtka darja Pavlenič.

 V kulturnem programu so sodelovali plesalci Plesnega studia Novo mesto, Nuša Derenda,  gledališka skupina Dober dan, teater iz Prečne 
ter glasbena skupina Muvaruvagruva
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40 let dela so 
praznovali
Blažič Alojz Tehnično-vzdrževalne službe 
Babić Bernarda Nevropsihiatrični oddelek 
Bratkovič Martina ginekološko-porodniški oddelek 
Struna Marjan Služba za varstvo pri delu
Kostevc Zorko Vanda Interni oddelek
Bošnjak Želimir Nevropsihiatrični oddelek

Berus Bojana Oddelek za anestezijo
Blatnik Irena Interni oddelek
Čefarin Marija Interni oddelek
Ivka Branimir kirurški oddelek
Knežević Martina Interni oddelek
Kosec Lučka Uprava
Kovač Kristina Centralni operacijski blok 
Lesjak Tončka Interni oddelek
Lukšič Stanka Pljučni oddelek
Matešić Ljubica Interni oddelek
Mlakar Marjeta dializa

30 let dela so praznovali
Piletič Milivoj Interni oddelek
Plut Boža kirurški oddelek
Prelogar Zdenka kuhinja
Primc Ivica kirurški oddelek
Rajar Irena Interni oddelek
Rojc Alojzija kirurški oddelek
Rozman Brigita kuhinja
Simonič Anica Oddelek za anestezijo
Škedelj Kristina Interni oddelek
Zagorc Milka OIm
Zupančič  Tatjana gin- porodniški oddelek



19

kultura organizacije

Brezovar Helena OIm
Brezovar Natalija OIm
Cekuta Mateja dermatovenerološki oddelek
Fišter Nada SČTkd
Hočevar Irena kuhinja
Ivandić Damir Oddelek za patologijo in citologijo

Kavšek Mojca Očesni oddelek
Košir Tina Radiološki oddelek
Pelko Mateja Interni oddelek
Plut Janja Centralni operacijski blok 
Ribić Snežana dializa

20 let dela so praznovali

Adrović Nermina Pljučni oddelek
Bartol Jožica Pralnica
Blatnik Zvonka kuhinja
Cvelbar Leonida Centralni laboratorij
Dežman Urška kirurški oddelek
Godnič Matej Interni oddelek
Hudoklin Peter Otorinolaringološki oddelek
Ilič Marija Pljučni oddelek
Kostić Bojan Oddelek za anestezijo
Kovač Metka Uprava
Krnc Rajko Tehnično vzdrževalne službe
Majcen Damjana Radiološki oddelek
Ocvirk Nataša Interni oddelek
Pavlin Alja Bernarda Otroški oddelek
Petric Brigita Infekcijski oddelek

10 let dela so praznovali
Podlogar Katja ginekološko porodniški oddelek
Pust Marjetka Interni oddelek
Puš Jasmina Lekarna
Saje Franci Tehnično-vzdrževalne službe 
Simončič Godnič mojca dermatovenerološki oddelek 
Škedelj Sonja kirurški oddelek
Škufca Helena  Uprava 
Štamfelj Janja Interni oddelek
Turk Jožica EIT
Ucman Olga Otroški oddelek
Vovk Renata OIm
Vrban Valerija EIT
Zelenjak Urška kirurški oddelek
Željko Katja Infekcijski oddelek
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Amalija  Burger  
Jureković
Višja medicinska sestra  Amalija Burger 
Jureković se je 8. septembra leta1965 
zaposlila na internem oddelku novomeške 
bolnišnice in mu ostala zvesta vso svojo 
delovno dobo.

Tri mesece po zaposlitvi je opravila strokovni 
izpit, že pol leta po prihodu pa je bila z 
odločbo predstojnika oddelka imenovana 
za glavno medicinsko sestro oddelka, ki sta 
ga nenehno pestila huda prostorska stiska in 
pomanjkanje kadra, zato je bila organizacija 
dela in zagotavljanje neprekinjene skrbi za 
paciente pravi podvig. Poleg rednega dela ob 
pacientih je nadzorovala in usklajevala delo 
celotnega tima, zato je v bolnišnici preživela  
nešteto prostih ur. Odhajanje zdravstvenega 
kadra iz bolnišnice je bilo stalno prisotno. 
medicinske sestre so odhajale na delovna 
mesta, kjer ni bilo turnusnega oziroma 
nočnega dela ter dela ob sobotah, nedeljah 
in praznikih. Tako sta na internem oddelku 
ostali samo dve višji medicinski sestri.

PLAKETO  
SPLOŠNE 
BOLNIŠNICE 
NOVO MESTO 
ZA LETO 2014 
SO PREJELI:

Amalija Burger Jureković se je v vseh 33 
letih dela na internem oddelku razdajala 
pacientom, svoje široko znanje in bogate 
delovne izkušnje pa je nesebično delila 
številnim generacijam medicinskih sester, 
ki so se zaposlile na internem oddelku. 
Bila je mentorica dijakom, študentom in 
pripravnikom, izpraševalka za področje 
zdravstvene nege na strokovnih izpitih, 
zaupnica, predvsem pa zelo dobra 
kolegica, ki zaposlenemu ni nikoli odklonila 
pomoči. V bolnišnici je sodelovala pri 
organizaciji in izvedbi številnih projektov, 
predvsem tistih, ki so prispevali k boljšim 
pogojem  zdravljenja in dobrega počutja 
pacientov ter boljšim delovnim pogojem 
zaposlenih. Spodbujala je izobraževanje in 
se nenehno trudila za razvoj in uveljavitev 
stroke zdravstvene nege, za kar so ji 
hvaležne generacije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov.

Vesna Morela
Oftalmologinja Vesna morela se je kot 
diplomantka medicinske fakultete leta 
1965 zaposlila v novomeški bolnišnici in 
neposredno po tem začela specializirati 
oftalmologijo na Očesni kliniki v Ljubljani, 
kjer je v letu 1970 opravila specialistični 
izpit. kot specialistka je v bolnišnici 
takoj prevzela delo stalne konziliarne 
okulistične službe in začela z delom v 
očesni ambulanti. Prvi pacienti, ki so 

bili potrebni bolnišničnega zdravljenja 
zaradi očesnih bolezni, so bili sprejeti na 
kirurški oddelek, z njenim prizadevnim 
in intenzivnim strokovnim delom pa je 
bil pod njenim vodstvom 1. junija 1972  
uradno odprt očesni oddelek.   

To so bili pionirski časi, ko je bilo potrebno 
orati ledino na do tedaj okulistično zelo 
zanemarjenem področju. Poleg skrbi za 
organizacijo in delo ambulantne službe in 
oddelka je bila izredno aktivna in vztrajna pri 
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nabavi instrumentov in aparatur za zahtevne 
operacijske tehnike. 

Že kot specializantka se je izpopolnjevala na 
številnih tujih klinikah, posebej tesne stike 
je imela z očesno kliniko v munchnu. Redno 
se je udeleževala letnih strokovnih srečanj in 
delavnic nemškega združenja za operativno 
očesno kirurgijo.

Več kot pet let je bila edina redno zaposlena 
specialistka oftalmologije na našem 
območju. Ves čas se je intenzivno strokovno 
izpopolnjevala in s črpanjem znanja iz tujine 
osvajala in prenašala v slovensko okulistiko nove 
operativne tehnike. Opravljala je antiglavkomske 
operacije in lasersko terapijo očesnega ozadja. 
V Slovenji je bila po številu operacij vodilna 
na področju keratoplastike, prvo operacijo je 
opravila že leta 1971. Prva v Sloveniji je uvedla 
operacijo katarakte z ultrazvočno metodo, kar 
je bistveno skrajšalo hospitalizacijo in bolnikom 
zmanjšalo nelagodje. 

Vzgojila je več odličnih zdravnikov, 
posvečala pa se je tudi delu ostalih članov 

prim. Tone Šavelj
Prim. Tone Šavelj je z novomeško bolnišnico 
povezan od 1. januarja 1952, ko je bil kot 
zdravnik  stažist in nato prvi specializant 
povojne novomeške bolnišnice sprejet na 
kirurški oddelek. Njegovo mladost je usodno 

tima. Pod njenim vodstvom je dolenjska 
okulistika zaživela v polni luči.

Pregovor, da dober glas seže v deveto vas, 
se je na novomeški okulistiki dobesedno 
udejanil, saj je ponesel sloves novomeške 
bolnišnice širom po Sloveniji, Jugoslaviji in 
širše v Evropo. S svojimi sodelavci ji je uspelo 
slediti napredku stroke v tujini. 

Njena neumorna volja in želja po delu in 
novih izzivih ji  še danes daje moč, da dela 
zelo uspešno in veliko več kot marsikateri 
mlajši kolega. Bogato znanje in izkušnje 
ter prefi njene operativne tehnike še vedno 
prenaša na mlajše kolege. S svojo ljubeznijo 
do poklica in s strokovnimi dosežki je 
ogromno prispevala k razvoju in ugledu 
slovenske oftalmologije, številnim bolnikom 
izboljšala ali povrnila vid in tako prispevala k 
novi kakovosti njihovega življenja. 

Vesna morela je za svoje obsežno delo in 
zavidljive rezultate na področju oftalmologije 
prejela vrsto pomembnih nagrad in priznanj.

zaznamovala druga svetovna vojna, v kateri 
je izgubil očeta, zaradi domoljubja pa so ga 
Italijani najprej izključili iz 7. razreda gimnazije, 
čez leto dni zaprli, nato pa poslali v taborišči 
monigo in gonars. Po italijanski kapitulaciji 
se je pridružil primorskim partizanom, po 
osvoboditvi pa je končal študij medicine in 
novembra 1951 diplomiral kot doktor vsega 
zdravilstva. 

Leta 1959 je opravil strokovni izpit in nato 
svojo strokovno pot zanesljivega, uglednega 
in uspešnega kirurga gradil kot tesni 
sodelavec prof. Otona Bajca. Po preselitvi 
kirurškega oddelka v novo stavbo se je začel 
skokovit razvoj stroke. kirurški tim, v katerem 
je deloval prim. Šavelj, je bil sposoben 
poskrbeti za vsakega, tudi najtežjega 
pacienta, novo znanje, organizacija in oprema 
so omogočali razvoj novih diagnostičnih 
metod in operativnih tehnik.

Poleg praktičnega dela specialista splošne 
kirurgije je prim. Šavelj veliko raziskoval, 
posebej področje abdominalne kirurgije, 
izobraževal se je doma in v tujini, pisal 
strokovne članke in jih objavljal v različnih 
publikacijah.

Bil je aktiven član dolenjske podružnice 
zdravniškega društva in predavatelj na 
strokovnih srečanjih sekcije slovenskega 

kirurškega društva, štiri leta je predaval 
anatomijo in nego kirurškega bolnika 
v bolničarski šoli, bil je mentor mlajšim 
kolegom, specializantom kirurgije. Več let 
je bil vodja kirurškega pododdelka in nekaj 
let tudi oddelka za rehabilitacijo. 

V bolnišnici je bil ves čas aktiven v različnih 
samoupravnih organih. Junija leta 1964 je 
postal prvi predsednik delavskega sveta 
bolnišnice. 

Po upokojitvi prof. Bajca je leta 1974 
postal predstojnik kirurškega oddelka. 
Takoj je uvidel, da sodobna kirurgija teži 
k subspecializaciji, zato so bili na oddelku 
na novo ustanovljeni odseki za splošno 
kirurgijo, žilni, septični, otroški, urološki, 
travmatološki odsek in odsek intenzivne 
terapije, ki so v naslednjih treh desetletjih 
doživeli veliko strokovnih, organizacijskih 
in kadrovskih sprememb.

Zaradi zdravstvenih težav je prim Šavelj leta 
1979 vajeti oddelka predal kirurginji meti 
Novak, sam pa je do upokojitve leta 1986 
opravljal naloge strokovnega direktorja 
novo ustanovljenega Zdravstvenega 
centra dolenjske, kjer so s pridom izkoriščali 
njegovo bogato znanje in izkušnje. V 
dolenjski kirurgiji je s svojim delom pustil 
neizbrisne sledi.

kultura organizacije
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Milka  Gorenc
diplomirana medicinska sestra milka gorenc 
se je po končani Srednji zdravstveni šoli v 
Novem mestu najprej zaposlila na ljubljanski 
nevrološki kliniki, a jo je srce pripeljalo 
nazaj v Novo mesto, kjer se je zaposlila na 
kirurškem oddelku bolnišnice. 

Željna znanja in novih delovnih izzivov 
se je ob delu najprej vpisala na Višjo šolo 
za zdravstvene delavce, pozneje pa si je 
pridobila še visokošolsko izobrazbo. Opravila 
je tudi podiplomski študij iz bolnišnične 
higiene in aktivno sodeluje v komisiji za 
obvladovanje bolnišničnih okužb, na to 
temo predava, skrbi za dokumentacijo, 
izobražuje paciente in svojce ter skrbi in 
nadzira pravilen potek dela v izolaciji.

Pred desetimi leti se je v akciji dolenjskega 
lista za „naj medicinsko sestro“ dolenjske 
in Bele krajine  uvrstila med deseterico 
najboljših. Pacienti pa niso edini, ki 
prepoznavajo njene kvalitete, tudi sodelavci 
cenimo njeno predanost, delavnost in 
odkritosrčnost.

Stanka Cvelbar
medicinska sestra Stanka Cvelbar se je 
leta 1981 zaposlila na visceralnem odseku 
kirurškega oddelka. 

Če je družina najpomembnejša stvar v 
Stankinem življenju, pa je poklic medicinske 
sestre zagotovo na drugem mestu. To 
je njeno poslanstvo, ki se mu posveča z 
vsem srcem in pravi, da so sodelavci in 
bolniki njena druga družina. Čeprav je delo 
naporno, jo bolniki razvedrijo, z njimi je vedno 
potrpežljiva, velikokrat vesela in zaupljiva in 
če le more, ustreže njihovim željam. Z njej 
lastno intuicijo zazna bolnikovo osebno 
stisko, čeprav ji tega ne pove. Takrat se mu 
popolnoma posveti, včasih samo s stiskom 
roke, drugič s pomirjujočo besedo spodbude 
ali kakšno drugo pozornostjo. Nič ji ni težko 
in ta povezanost se zelo čuti tudi v kolektivu. 
Pacienti in njihovi svojci so ji neskončno 
hvaležni in iščejo njeno bližino in tolažbo 
tudi takrat, ko se bolezni ne da premagati. 
kljub dolgoletnemu delu, znanju in izkušnjam 
jo vedno znova prizadene trpljenje in včasih 
tudi doma ne zmore brez zaskrbljenosti, kaj 

se na oddelku dogaja z bolniki in kako se bo 
obrnilo njihovo zdravje. 

Vsako delo opravi strokovno in z veliko 
požrtvovalnostjo. Nikoli ji ni odveč pred 
koncem službe še enkrat stopiti v bolniško 
sobo in preveriti, ali so bolniki dobro in z 
njimi izmenjati par besed v slovo. Enako 
spoštljiv in profesionalen odnos ima tudi 
do sodelavcev. 

med delom se ves čas izobražuje, se 
udeležuje strokovnih srečanj in svoje 
znanje razdaja sodelavcem, pripravnikom 
in dijakom na klinični praksi, kjer je od leta 
2009 njihova mentorica.  

Stanko Cvelbar odlikujejo take človeške 
lastnosti, ki so v ponos sestrskemu poklicu, 
njeno delo pa je v ponos naši bolnišnici.  

milko, kot jo kličemo, odlikuje strokovnost, 
natančnost ter srčnost in humanost do 
bolnikov in njihovih svojcev, kar je v enoti 
intenzivne terapije, kjer že dolga leta dela 
z najbolj bolnimi, velikega pomena. ker 
se zaveda, kako pomembno je znanje, se 
nenehno izobražuje in nam posreduje 
pridobljeno znanje, sodeluje pri različnih 
raziskovalnih projektih in je mentorica 
mlajšim medicinskih sestram in zdravstvenim 
tehnikom.
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Tone Kovačič
gostinski tehnik Tone kovačič se je v Splošni 
bolnišnici Novo mesto leta 1991 najprej 
zaposlil na delovnem mestu kuharja, po 
opravljeni nacionalni poklicni kvalifi kaciji za 
dietnega kuharja pa je nadaljeval z delom 
izmenovodje. Od leta 1999 opravlja delo 
materialnega knjigovodje – skladiščnika 
oz. ekonomskega referenta. 

Na vseh delovnih mestih se je Tone dnevno 
soočal z operativnimi deli, na začetku v 
okviru svojega delovnega mesta kot kuhar 
pri pripravi hrane, pozneje pa z vedno bolj 
zahtevnimi nalogami. 

Na delovnem mestu ekonomskega 
referenta skrbi za pravilen izračun količin 
potrebnih živil za pripravo obrokov za več 
dni vnaprej, za izdelavo naročil zunanjim 
dobaviteljem, za kakovostni in količinski 
prevzem blaga in za ustrezno dnevno 
interno izdajo živil na posamezna delovišča 
v kuhinji.

Darja Pavlenič
Poklicna pot darje Pavlenič se je začela na 
delovnem mestu zdravstvenega tehnika 
na odseku za dializo, kjer je 12 let skrbela 
za paciente, a njena skrita želja je bila 
fi zioterapija, zato je ob delu končala študij 
in poklicno pot fizioterapevtke začela v 
Varstveno delovnem centru Novo mesto, 
po  5 letih pa se je ponovno zaposlila v 
Splošni bolnišnici Novo mesto. Na začetku 
je nabirala izkušnje na različnih oddelkih in 
kliničnih področjih, zadnja 3 leta pa opravlja 
delo fi zioterapevtke  na nevrološkem in 
porodniškem oddelku ter v ambulanti 
za konzervativno zdravljenje urinske 
inkontinence. Predava  v materinski šoli in 
delavnicah za zaposlene.  

Zaradi želje po novem znanju se ves čas 
aktivno izobražuje, opravila je podiplomski 
tečaj za rehabilitacijo odraslih po preboleli 
možganski kapi po Bobath konceptu. 
Svoje znanje z entuziazmom uporablja in 
dosega odlične rezultate v rehabilitaciji 
pacientov z nevrološkimi okvarami. S svojo 
preudarnostjo in pedagoško žilico povezuje 
in ozavešča člane tima in svojce o pristopih 
in postopkih, ki jih lahko uporabljajo v prid 

Veliko truda vlaga v razvoj skladiščnega 
poslovanja. Ob uvedbi novega poslovno 
informacijskega sistema se je izkazal s svojim 
znanjem in iznajdljivostjo, pomagal ostalim 
članom tima, vse težave pa premagoval z 
optimizmom in dobro voljo.

Tone je nepogrešljiv pri vseh pogostitvah 
ob prazničnih dogodkih v bolnišnici, z 
izvirnimi idejami in predanostjo sodeluje 
pri predpripravah pogostitve, organizaciji 
strežbe in med samim dogodkom skrbi 
za veselo vzdušje v celotni strežni ekipi.  
Tudi vse ostalo delo Tone kovačič opravlja 
strokovno, samostojno, vestno in natančno. 

Posebno skrb posveča svojim sodelavcem. 
Vedno jim je na voljo za pogovor, pri delu 
jih poučuje in usmerja z dobronamernimi 
nasveti, opozarja na morebitne nepravilnosti, 
ki jih z vso poštenostjo in preudarnostjo tudi 
argumentira. 

V svoji triindvajsetletni predanosti delu v 
bolnišnici je v sistem vpeljal veliko izboljšav 
in novosti, ki pomagajo k učinkovitosti in 
zmanjšanju stroškov delovanja, predvsem 
pa k zanesljivosti in varnosti. 

pacientov, zato z nevrologinjo Božičevo 
sodeluje pri internem izobraževanju svojcev 
pacientov po preboleli možganski kapi. 

darja je temeljita in preudarna, predana 
svojemu delu, vedno raziskuje in išče nove 
rešitve. Zanjo vedno, kljub dobremu rezultatu, 
obstaja nekje nekaj boljšega, drugačnega, ki 
lahko prinese še boljše rezultate. Pa vendar se 
v svoji neumorni poplavi želja po boljšem zna 
veseliti majhnih uspehov, zna videti droben 
napredek, čeprav je to le malo bolj radosten 
nasmeh na pacientovem obrazu. 

V darji še vedno živi delček otroka, kar s 
pridom izkorišča za improvizacijo in igrivost 
pri svojem delu. Je polna življenja in vere v 
dober izid rehabilitacije. Pri svojem delu izhaja 
iz življenja, umetnosti in radosti, kar je opazno 
pri njenem načinu dela, saj je ob njej slišati 
ropot, glasbo, petje, vzklike, smeh… Našla je 
svoje poslanstvo. V delu fi zioterapevtke uživa 
in v vsakem pacientu vidi izziv. Bolnišnico, 
v kateri dela, dojema kot poligon za urjenje 
različnih znanj in sposobnosti. Na tem 
poligonu je v letih svojega dela postala 
izjemno spretna, strokovna, iznajdljiva in 
kolegialna.

kultura organizacije
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Karmen Janežič

Tatjana Pavlin, Ljubinka Počrvina

Ružica Čoralić – dobitnica Srebrnega 
znaka DMSBZT Novo mesto za leto 2014
Ružica Ćoralić se je leta 1962 rodila v kraju 
Bakovac na Hrvaškem. da bi pomagala ljudem 
in skrbela zanje se je vpisala na Srednjo 
zdravstveno šolo mirko Lenac na Rijeki. Po 
končani  šoli je kot srednja medicinska sestra 
šest let delala v Bolnišničnem centru Rijeka, 
na gastroenterološkem odseku internega 
oddelka. Na kardiološkem odseku internega 
oddelka novomeške bolnišnice se je zaposlila 
leta 1994, kjer dela še danes.

Že vrsto let je mentorica dijakom in 
pripravnikom in  jim nesebično predaja 
svoje strokovno znanje in izkušnje. Za 
pedagoško delo si vedno vzame čas, kar 
opazijo in pohvalijo tudi dijaki. da je zanjo 
poklic medicinske sestre poslanstvo, so opazili 
tudi pacienti in jo na natečaju revije Zdravje 
predlagali  za najsrčnejšo medicinsko sestro. 

Ružica je medicinska sestra z dušo in 
srcem. Vedno zna prisluhniti ljudem in jim 
ustreči v njihovih potrebah. Na oddelku je 
nepogrešljiva. Odlikuje jo izreden občutek za 
pravo besedo, ob pravem času, na pravi način. 

V vsaki situaciji se izredno dobro znajde. 
Je odlična poslušalka in zna potrpežljivo 
odgovarjati na razna vprašanja. Ljudje, ki 
iščejo pomoč po telefonu,  so veseli, kadar se 
oglasi Ružica, saj  zna pravilno svetovati,  kam 
in na koga naj se obrnejo.  Nikoli ne odreče 
pomoči, če jo nekdo potrebuje, naj bodo to 
pacienti ali sodelavci. 

Na oddelku je koordinatorica za bolnike, ki jim 
vstavljajo stalni srčni spodbujevalnik. Aktivno 
je sodelovala pri oblikovanju dokumentacije 
zdravstvene nege v bolnišnici, veliko se 
ukvarja z dokumentacijo zdravstvene nege 
na odseku, kjer so v uporabi zelo specifični 
obrazci za različne aktivnosti in posege. 
Vedno  poskrbi, da imajo pacienti urejeno 
dokumentacijo.

Vsa leta se strokovno izobražuje na internih 
strokovnih izobraževanjih, v okviru regijskega 
društva ter Sekcije mS v kardiologiji in 
angiologiji.   Že drugi mandat je aktivna 
članica IO društva medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov   Novo mesto, 

kjer sodeluje pri pripravi in organizaciji 
izobraževanj.

Veseli smo, da je njeno delo prepoznavno tudi 
v drugih sredinah in da je bila zanj nagrajena 
s Srebrnim znakom.

Informacija o spletni anketi Komisije za 
kakovost in varnost pacientov
V aprilu in maju 2014 smo v Splošni 
bolnišnici Novo mesto v sklopu Komisije 
za kakovost in varnost pacientov izvajali 
spletno anketo med zaposlenimi. Namen 
ankete je bil ugotoviti poznavanje 
dejavnosti na področju izboljševanja 
kakovosti in varnosti ter pridobiti mnenja 
in predloge izboljšav. 

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

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

Anketa je pokazala dobro informiranost o 
prizadevanju bolnišnice  na različnih področij 
kakovosti, kot je poznavanje standardov in 
akreditacij, področje obvladovanja okužb, 
kazalnikov kakovosti, pridobljenih certifikatov 
in podobno. 

Iz pridobljenih odgovorov lahko sklepamo, 
da se zaposleni zavedajo lastnega prispevka 

k dvigu kakovosti in izboljšanju varnosti tako 
za paciente kot za zaposlene.

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

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

Pozitivno  razmišljanje v zdravstvu - 
utopija ali ...?
Zaposleni v zdravstvu so že 
po naravi svojega dela bolj 
obremenjeni z negativnimi 
platmi dela in življenja. K 
temu dodatno pripomorejo 
tudi aktualne neugodne 
socialno ekonomske razmere 
pri nas. 

To se odraža tudi na zdravju in počutju 
zaposlenih v Splošni bolnišnici Novo 
Mesto, kar potrjujejo rezultati ankete 
o zdravju in počutju zaposlenih, ki je 
bila opravljena preteklo leto v okviru 
projekta promocije zdravja v SBNM. Je 
torej pozitivno razmišljanje zaposlenih v 
zdravstvu zgolj utopija ali realna možnost? 
Sam sem prepričan, da ima vsak med nami 
dovolj dobre možnosti, da je pozitivno in 
konstruktivno razmišljujoča oseba, še več, 
da je pozitivno razmišljanje enostavno 
nujno, če želimo živeti zdravo in se dobro 
počutiti. 

Pozitivno razmišljanje ni plavanje v oblakih 
ali tiščanje glave v pesek kot noj,  ker se ne 
bi hoteli soočiti z „resničnostjo in problemi.“ 
gre zgolj za to, da na dogajanje gledamo 
na bolj pozitiven oziroma konstruktiven 
način. In to se splača. Strokovnjaki priznane 
ameriške  klinike mayo so ugotovili, da ljudje, 

ki razmišljajo pozitivno, živijo dlje, imajo 
manjša tveganja za razvoj srčno žilnih bolezni, 
so bolj odporni na prehlad, redkeje zbolijo za 
depresijo, itd. 

Ozavestimo svoje 
razmišljanje 
Če osebo, ki nam jemlje energijo s kritiziranjem 
in pritoževanjem, vprašamo: «Zakaj razmišljaš 
tako negativno?“ se pogosto zmede in prične 

 dr. Klemen Podjed
 Sabina Klemenčič, koordinatorka 

projekta promocija zdravja

kultura organizacije
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opravičevati, da „ni negativna, da tako pač 
je“ itd. A če o vprašamo dva človeka, imata 
lahko o isti zadevi povsem različni mnenji. 
kajti nobena stvar ni dobra ali slaba sama 
po sebi, pač pa je takšna, ker smo jo kot tako 
določili v svojem umu. 

Vsakdo se lahko nauči razmišljati bolj 
pozitivno, potrebujemo le čas in trud. Resnici 
na ljubo ljudje, ki dolga leta razmišljajo izrazito 
negativno, lahko potrebujejo več časa in truda 
za večje spremembe. Potrebna  je vztrajnost 
in tudi zato je k preobrazbi v bolj pozitivno 
osebo dobro pristopiti pametno. Najbolje je 
začeti na enem primeru, ki ni pretirano boleč 
za nas. 

Pozitivni 
samopogovor
ključna tehnika za pozitivno razmišljanje je 
pozitivni samopogovor. Samopogovor je 
stalen tok neizgovorjenih misli, ki teče skozi 
naše glave ves dan. Na ta samopogovor 
lahko zavestno vplivamo, z drugimi 
besedami, mi sami smo tisti, ki lahko 
izbiramo svoje misli. 

Jeseni 2014 sem izvajal dve enodnevni 
delavnici za zaposlene v Splošni bolnišnici 
Novo mesto in prav trening pozitivnega 
razmišljanja se je po odzivih udeležencev 
izkazal kot ena najbolj zanimivih vaj. In 
kako pozitivni pogovor izgleda v praksi? Par 
primerov lahko najdete v tabeli 1. 

Tabela 1: Primeri preokvirjanja misli

NEgATIVNI   
SAmOPOgOVOR

POZITIVNO 
RAZmIŠLJANJE  
- PRImERI

To ni zame. Tega 
še nikoli nisem 
počel!

Z nekaj priprave bi 
mi lahko celo uspelo. 
ali pa 
Odlično, se bom 
naučil nekaj novega. 

Tako težko je, 
da so pacienti 
neprijazni do 
mene.

Nekako lahko 
razumem, da so 
neprijazni. Imam 
tako službo. 

Prelena sem, da 
bi mi to uspelo.

Če se res zavzamem, 
pa dostikrat 
dosežem, kar 
hočem. ali pa 
Res še nisem našla 
časa za to, a če si 
rezerviram čas, mi 
bo uspelo. 

To je zame 
pretežko.

Kako lahko 
to kar najbolj 
poenostavim? Kdo 
mi lahko pomaga? 
ali pa 
Ne splača se mi s 
tem ukvarjati, torej 
bom na tole kar 
pozabila. 

ko vadimo pozitivni samopogovor s sabo 
je prav, da prisluhnemo svojim občutkom 

in mislim. Nove, pozitivne misli, naj bodo 
še vedno verjetne, realne in takšne, zaradi 
katerih se počutimo bolje, bolj močne, bolj 
samozavestne in bolj pozitivne. ključni 
kazalec, ali nam gredo , je naš občutek, 
da nam odleže. Poskusite prav zdaj, v tem  
trenutku, ko tole preberete... Ste? Vam je vsaj 
malce odleglo? Če še niste začutili olajšanja, 
nič hudega. Enostavno izberite drugačno 
misel in poskusite ponovno. 

Izbira je naša
Shimoff  navaja, da ima povprečna oseba 
dnevno 60.000 misli, 95 odstotkov misli je 
enakih tistim od včeraj, pri čemer je kar 80 
% teh misli (preko 45.000) negativnih. In 
potem se sprašujemo, zakaj je nekaj narobe. 
Enostavno, negativno razmišljanje je stalen 
vir stresa in nezadovoljstva, in če želimo živeti 
bolj zdravo, z večjim občutkom blagostanja in 
zadovoljstva, se enostavno moramo naučiti 
pozitivnega razmišljanja. Pravzaprav se ga 
naučimo dokaj enostavno, tisto, kar včasih ni 
tako lahko,  je vztrajnost, potrebna za trajne 
spremembe. A nagrada je še kako obetavna 
- pozitiven odnos do življenja, boljše zdravje, 
zadovoljstvo, izpolnjenost, sreča. 

kaj pa vi menite? Je to utopija, priložnost ali 
nujno potrebna veščina? kakorkoli se boste 
odločili in ukrepali, tako tudi bo. 
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31. januar – dan brez cigarete
Priložnost in 
spodbuda za 
opustitev kajenja

Nacionalni inštitut za javno zdravje

ni uspešnih, zato jim je na voljo pomoč pri 
opuščanju kajenja. 

»Opustitev kajenja je koristna za zdravje v 
kateremkoli obdobju življenja, največje koristi 
za zdravje pa prinaša opustitev kajenja pred 40. 
letom,« je pojasnila Tadeja Hočevar z NIJZ in 
navedla oblike različnih programov pomoči 
od odvajanja od kajenja: 

«Programi opuščanja kajenja potekajo 
v zdravstveno-vzgojnih centrih, ki so v 
zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji. Kadilci, 
ki želijo opustiti kajenje, se lahko kadarkoli 
obrnejo na najbližji zdravstveno-vzgojni center 
in ne potrebujejo napotitve s strani osebnega 
zdravnika. Lahko izbirajo med skupinskim 
in individualnim svetovanjem za opuščanje 
kajenja. Kot brezplačna pomoč kadilcem, 
ki želijo opustiti kajenje ali potrebujejo pomoč 
pri vzdrževanju abstinence, je na voljo tudi 
svetovalni telefon, kjer svetovanje izvajajo 
usposobljeni svetovalci. Klic na svetovalni 

telefon 080 27 77 je brezplačen, telefonska 
številka pa deluje vsak delovnik med 17. in 
20. uro. Telefonska številka je objavljena na 
embalaži tobačnih izdelkov.»

Na svetovalnem telefonu uporabniki dobijo 
informacije o škodljivostih kajenja, prednostih 
ne-kajenja, metodah opuščanja kajenja, ki so 
v Sloveniji na voljo, kam se obrniti po pomoč, 
informacije o tem, kako opustiti kajenje, izvaja 
pa se tudi podpora v času opuščanja kajenja 
in podpora v času vzdrževanja abstinence. 
Pri spodbujanju opuščanja kajenja sodelujejo 
tudi nevladne organizacije, ki izvajajo 
programe opuščanja po celi Sloveniji. 

Kadi skoraj četrtina odraslih 
prebivalcev Slovenije
V Sloveniji še vedno kadi skoraj vsak četrti 
odrasli prebivalec, kar je povezano s pojavom 
številnih bolezni, (prezgodnjih) smrti ter 

mednarodni dnevi

31. januarja 2015 smo 
obeležili Dan brez cigarete, 
ki je lahko vsem kadilcem 
pomenil priložnost in 
spodbudo za opustitev 
kajenja. Zaradi bolezni, 
povzročenih s kajenjem, 
umre približno polovica 
kadilcev.

V Sloveniji to vsako leto pomeni smrt 
3.600 posameznikov ali skoraj 10 na dan, 
pri čemer vsak četrti umre pred 60. letom 
starosti. Čimprejšnja opustitev kajenja 
pomembno izboljša zdravje in podaljša 
življenjsko dobo. V pomoč pri opustitvi 
kajenja so v Sloveniji na voljo številne 
brezplačne vrste pomoči, tudi svetovalni 
telefon za pomoč pri opuščanju kajenja na 
številki 080 2777. Na Nacionalnem inštitutu 
za javno zdravje (NIJZ) poudarjajo, da so 
bolezni in smrti, povzročene s kajenjem,  
preprečljive in nepotrebne.  

Več kot polovica kadilcev želi prenehati s 
kajenjem, veliko jih v prvih nekaj poskusih 
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literature. Uvedbo teh ukrepov podpira 
več kot dve tretjini polnoletnih prebivalcev 
Slovenije. dolgoročno pa mora biti naš 
cilj družba brez tobaka, kar pomeni, da s 
celovitim programom učinkovitih ukrepov 
nadzora nad tobakom dosežemo delež 
kadilcev pod petimi odstotki. Tak cilj so si že 
zastavile Nova Zelandija in Irska za leto 2025, 
Škotska za leto 2034 ter Finska in Norveška 
za leto 2040.

Vir:
•	 Nacionalni	inštitut	za	javno	zdravje

Marija Lokar

Svetovni dan bolnikov
11. februar je svetovni 
dan bolnikov. Včasih  
bolnikom ne moremo 
nuditi vsega, kot bi želeli, 
ker smo tako časovno 
kot finančno omejeni. 
Zavedamo se, da je kljub 
krizi potrebno opravljati 
svoje delo kakovostno, 
varno, spoštljivo in 
odgovorno.  Bolniku 
moramo ponuditi svoje 
znanje in usposobljenost 
takrat, ko to potrebuje,  
ne ko je to za nas 
najprimernejše.  Kriza 
vrednot v zdravstvu je 
hujša od vsake druge 
krize, naši bolniki nam 
jo zamerijo bolj, kot 
pomanjkanje materiala. 

dr. Anton Stres meni, da  človekove pravice 
izhajajo iz  ideje človekovega dostojanstva, 
ki ni stvar le drugih ljudi, ampak vsakega 
posameznika in ga mora ohranjati do 
konca življenja. Spoštovanje človekovega 
dostojanstva najprej zahteva spoštovanje 
dostojanstva v samem sebi.  Bolnikom 
moramo zdravstveni delavci  pomagati, da 
to zavest ohranijo in to preprosto tako, da 
dostojno in profesionalno delujemo. Pa ni 
vse tako enostavno, a to je edina  pot. 

Svetovni dan bolnikov  spodbuja k  
občutljivosti za bolne in trpeče in za vse, ki 
so v stiskah. Ob sodobnem razumevanju 
zdravja spodbuja tudi promocijo zdravja. 
Temelj celostnega zdravljenja je danes 
iskanje telesnega, duševnega, duhovnega 
in socialnega blagostanja. Ob vsem 
tem so zelo pomembne vse ustanove z 
najsodobnejšo opremljenostjo,  toda nič ne 
more nadomestiti  človeškega srca, sočutja 

in ljubezni, ko gre za srečanje s trpljenjem 
drugega človeka.

Za mnoge bolnike je svetovni dan 
bolnikov dan kot vsi dnevi, nekaterim 
prinese olajšanje, drugim še več trpljenja.  
Zdravstveni delavci smo čuječi dan in noč, 
včasih z mislimi tudi drugje, a vendar želimo 
bolnikom izboljševati kvaliteto življenja. 
Uspešnost najbolje ocenijo  kar sami bolniki, 
pa še prav imajo.

velikimi stroški za posameznika, njegovo 
družino, zdravstvo in celotno družbo. Zato si 
moramo prizadevati, da razširjenost kajenja 
med prebivalci čim bolj zmanjšamo. Pri 
zakonodajnih ukrepih nadzora nad tobakom 
Slovenija v primerjavi z drugimi evropskimi 
državami krepko zaostaja. 

»Do maja 2016 moramo sicer v slovensko 
zakonodajo uvesti ukrepe, ki jih prinaša nova 
evropska direktiva na tem področju, vendar 
pa moramo za čim večje znižanje deleža 
kadilcev in škodljivih posledic kajenja v Sloveniji 
izvajati tudi druge učinkovite ukrepe. To so 
predvsem: nadaljnje redno in znatno zviševanje 
obdavčitve in cen tobačnih izdelkov, uvedba 
primerljivih stopenj in zvišanj trošarin za vse 
različne vrste tobačnih izdelkov, s čimer bi 
zmanjšali razlike v obdavčitvi in cenah med 
njimi ter preprečili prehod kadilcev na cenejše 
tobačne izdelke, namesto, da opustijo kajenje, 
popolna prepoved oglaševanja in razstavljanja 
tobačnih izdelkov brez izjem, uvedba enotne 
embalaže tobačnih izdelkov in uvedba licenc 
za prodajo tobačnih izdelkov, pa tudi obvezno 
preverjanje starosti kupca ob sumu, da ni 
polnoleten,« pravi Helena koprivnikar iz NIJZ. 

Navedeni ukrepi so učinkoviti v zmanjševanju 
razširjenosti kajenja, kar potrjujejo številni 
primeri drugih držav in podatki iz strokovne 
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Darja Glavan

Petek pred spomladanskim enakonočjem
Svetovni dan spanja
Težave s spanjem so globalna 
epidemija, ki ogroža zdravje in 
kakovost življenja že skoraj 45 
odstotkov svetovne populacije. 
Somnologi (strokovnjaki za 
motnje spanja) ocenjujejo, 
da manj kot tretjina tistih, ki 
trpijo za motnjami spanja, 
poišče strokovno pomoč. Iz 
vsakdanje izkušnje vemo, da 
je spanje pomemben fiziološki 
proces in biološka nuja, saj 
vpliva na duševno, telesno in 
čustveno zdravje odraslih in 
otrok. Splošno prepričanje, 
da v spanju telo in še posebej 
osrednje živčevje počivata, že 
dolgo ne velja več. V nekaterih 
fazah spanja so namreč 
možgani dosti bolj aktivni kot 
med budnostjo. 

Zakaj spimo?
“Če spanje ne služi absolutno pomembni 
življenjski funkciji, potem je največja 
evolucijska napaka,” je leta 1971 zapisal pionir 
raziskovanja spanja Allan Rechtschaffen. 
Spanje je fiziološko stanje oz. vedenje, ki 
je prisotno tako pri sesalcih kot tudi pri 

različnih nižjih vrstah. genetske analize in 
molekularni mehanizmi nadzora spanja pri 
nižje razvitem organizmu, kot je npr. vinska 
mušica (drosophila melanogaster), razkrivajo 
izrazito ohranjenost nadzornih mehanizmov 
spanja skozi evolucijski proces, kar nakazuje na 
verjetnost skupnega prednika vseh bilateralno 
simetričnih organizmov pred več kot 600 
milijoni let.

Navkljub več kot 100-letni zgodovini 
raziskovanja spanja pa še danes ni povsem 
jasno, kakšen je njegov pomen in zakaj 
pravzaprav spimo. Spanje je biološka nuja. 
Pomanjkanje spanja pri glodalcih in mušicah 
privede do smrti prej kot pomanjkanje hrane. 
Poskusne živali ob dolgotrajnem odvzemu 
spanja fizično opešajo, izgubijo sposobnost 
termoregulacije in slednjič umrejo. Na 
pomanjkanje spanja so bolj odporne nekatere 
morske živali, kot npr. kit ubijalec (Ornicus 
orca), ki v neonatalnem in postpartalnem 
obdobju skoraj ne spi in kasneje nima 
potrebe po nadoknadenju mankajočega 
spanja. O pomenu spanja za človeka lahko 
največ sklepamo iz eksperimantalnih študij 
z odvzemom ali omejitvijo spanja. To sprva 
privede do kognitivnih in čustvenih motenj, 
zatem pa se spanje prične vrivati v budnost 
v kratkih obdobjih t.i. mikro spanj. kronično 
pomanjkanje spanja pri človeku vodi v moteno 
delovanje imunskega sistema in slabšo 
obrambo pred tujimi organizmi, v motnje 
presnove, dušikovega ravnovesja in razgradnje 
beljakovin. Privede lahko do psiholoških 

motenj, motenj učenja in spomina ter s tem 
do zmanjšane kvalitete življenja.

Vloga spanja
O vlogi spanja obstoji več hipotez. 

Najstarejša hipoteza je t.i. restorativna ali 
obnovitvena hipoteza, ki spanju pripisuje 
pomen pri obnavljanju biokemičnih in 
fizioloških procesov v telesu, ki se med 
budnostjo postopno razkrajajo. Na ta način 
naj bi spanje služilo normalnemu delovanju 
organizma podnevi. V skladu s hipotezo je na 
spanje vezano izločanje nekaterih hormonov, 
kot je npr. povečano izločanje rastnega 
hormona ob pričetku spanja in sproščanje 
anabolnih steroidov v različnih fazah spanja 
s hkratnim nadirjem katabolnih steroidov v 
prvih urah spanja. V spanju sta pospešeni tudi 
mitoza limfocitov in kostna rast. 

Hipotezo posredno potrjujeta tudi povečani 
količina in globina spanja, ki sledi 24-urnemu 
odvzemu spanja. do takšnega odziva pa ne 
pride po intenzivnem katabolnem stanju, kot 
je npr. intenzivna telesna vadba. Ta nasprotno 
zakasni pričetek spanja, kar govori proti 
obnovitveni hipotezi. danes vemo, da na veliko 
telesnih funkcij vpliva tudi endogeni cirkadiani 
ritem, kar ponovno zmanjšuje prejšnja 
posredna sklepanja v prid restorativnemu 
učinku spanja.

V zadnjem času hipoteza pridobiva na 
veljavi predvsem na podlagi novih dognanj 
o obnovitvenem učinku spanja na osrednje 
živčevje. S študijami molekularnih sprememb v 

mednarodni dnevi
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možganih med ciklusom budnosti in spanja so 
v spanju ugotovili povečano ekspresijo genov 
za sintezo beljakovin, mielina, metabolizem 
lipidov, sinaptičnih veziklov, prenos preko 
membrane in stabilnost membran. Podobno 
pa so ob dolgotrajnem odvzemu spanja 
pri podgani predvsem v celicah glie zaznali 
povečano ekspresijo različnih genov, ki so 
vpleteni v številne vnetne procese in odziv 
na stres. Tovrstne molekularne študije tako 
potrjujejo mnenje, da je ključni pomen spanja 
v sintezi beljakovin in drugih makromolekul, 
ki so uravnavani s transkripcijskimi procesi.

Spanje ima obnovitveno vlogo tudi pri 
povečanem odstranjevanju potencialno 
nevrotoksičnih razgradnih produktov, ki se 
kopičijo v možganih, kot je npr. β-amiloid, ki ga 
povezujemo z nekaterimi nevrodegenerativnimi 
obolenji. Ta se v budnosti kopiči v intersticijskem 
prostoru možganov in pred kratkim so v študiji 
pri miših dokazali, da je njegovo odstranjevanje 
s pomočjo t.i. glimfatičnega sistema v možganih 
v spanju povečano. Ta sistem deluje podobno 
kot limfatični sistem drugje v telesu. Sestavljata 
ga možganska tekočina oz. likvor, ki vteka v 
intesticijski prostor in intersticijska tekočina, 
ki zatem v okolici možganskih ven ponovno 
vteka v krvni sistem in s seboj odnaša tudi 
različne toksične razgradne produkte. V študiji 
Xia in sodelavcev so pri miših v spontanem 
in induciranem spanju potrdili povečan 
vtok likvorja in tudi pomembno povečanje 
intersticijskega prostora možganov, ki ga 
posreduje predvsem zavrtje adrenergičnega 
sistema v spanju. 

Obnovitvena vloga spanja naj bi bila torej 
predvsem v tem, da možgane preklopi v 
funkcionalno stanje, ki olajša čiščenje razgradnih 
produktov nevronske aktivnosti v budnosti.

Viri:
•	 http://www.sinapsa.org/eSinapsa/
stevilke/2014-7/94/Zakaj%20spimo

•	 http://www.sinapsa.org/tm/program/2013-03-15/
Spremljajo%C4%8Di_dogodki

Darja Glavan

Teden možganov 2015
»Zakulisje pogleda«
S širokimi zenicami drug 
drugemu strmiva v oči. Vid 
nama omogoča, da brez 
besed z obraznih izrazov 
prebereva, katero čustvo 
ta trenutek doživlja drugi. 
Resnično, drug drugemu 
gledava v dušo.

Svetloba pade na mrežnico in od tam 
potujejo električni signali v zakulisje. Šele v 
zatilnem režnju se ustvari slika, za katero se 
zdi, da obstaja neodvisno od nas. Ljudje smo 
vizualna bitja, saj večino informacij iz okolja 
prejmemo ravno preko oči. Te informacije 
pa niso enake sliki iz mrežnice - ves čas jih 
obdelujemo, interpretiramo, iščemo pomen. 
O tem nam pričajo že optične iluzije, ki v 
bistvu prevarajo naše možgane, ko si situacije, 
ki jih tekom evolucije niso bili vajeni, razlagajo 
na način, neskladen z realnostjo. gledamo z 
očmi, a vidimo z možgani.

Včasih pa sploh ni treba, da nas okolje prevara 
- dovolj je, da sami nismo dovolj pozorni in 
lahko s tem, da pozabimo usmeriti pozornost 

ki nekaterim slepim osebam povrnejo vid. 
Včasih pa ni z očmi prav nič narobe, ampak do 
napak vida pride v možganih. Ti lahko v zmedi 
ponudijo sliko - halucinacijo, ki ni realna, 
vendar jo kljub temu dojemamo kot zelo 
resnično. Zaznavne in kognitivne distorzije 
so opredeljujoči dejavniki nekaterih psihičnih 
motenj. ko pride do njih, je pomembno, 
da trpeči osebi pomagamo pri doseganju 
vpogleda v svoje duševno stanje.

Paranoja, stanje, za katerega je značilno 
prepričanje, da nas drugi zasledujejo ali 
nam želijo škodovati, je ena izmed takih 
kognitivnih distorzij. morda pa je danes 
paranoja upravičena bolj kot kdajkoli prej - v 
družbi opazovalcev nas na vsakem koraku 
spremljajo kamere in povsod puščamo sledi, 
ki jih zbirajo obveščevalne službe ali velike 
korporacije. Nad pomanjkanjem zasebnosti se 
vse bolj pritožujemo, vsakodnevna prisotnost 
milijarde ljudi na socialnih omrežjih pa nas 
opominja na to, da si v resnici želimo biti 
opazovani.

Teden možganov se je letos odvil že dvanajstič 
zapored, in sicer na dveh lokacijah: v Atriju 
ZRC ter Slovenski kinoteki. Skupaj smo si 
lahko ogledali predavanja, filme, sodelovali 
pri okrogli mizi in se preizkusili na delavnicah. 
Številna predavanja pa so potekala tudi 
drugod po Sloveniji. Obisk vseh prireditev je 
bil brezplačen.

Vir: 
http://www.sinapsa.org/tm/program/2015

na svet okoli sebe, spregledamo velik del 
življenja. Ste že kdaj plesali tango z zaprtimi 
očmi? Šele ko vid izgubimo, uvidimo, koliko 
se zanašamo nanj … a ravno takrat lahko res 
začutimo dotike soplesalca, ki so bili ves čas 
tam, vendar nanje nismo bili pozorni.

Slepoto dojemamo kot oviro, ki veliko ljudem 
spremeni in omeji življenje. Nevroznanosti se 
lahko zahvalimo, da že obstajajo bionične oči, 
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Darja Cesar

Svetovni dan ledvic
»Zdravje ledvic za vse«
Letos smo zaposleni v 
dializnem centru ponovno 
sodelovali pri promociji 
»Svetovnega dneva ledvic,« 
ki je bil v četrtek, 12. marca 
2015. Letošnji moto akcije je 
bil »Zdravje ledvic za vse.«

kot je že običajno, smo med 8. in 15. uro 
pripravili dve stojnici, kjer smo mimoidočim 
merili krvni tlak, krvni sladkor in določali 
proteinurijo v urinu. 

Na stojnici pred odsekom za dializo so pod 
vodstvom dipl.m.s. darje Cesar sodelovale 
študentke Fakultete za zdravstvene vede 
Novo mesto in absolvent medicine. Anketo 
je izpolnilo 50 moških in 71 žensk, kar 130 
osebam pa smo izmerili krvni sladkor in krvni 
tlak. 

Na stojnici na internem oddelku so pod 
vodstvom mag. Vlaste malnarič, dr.med., 
v akciji sodelovale študentke Fakultete za 
zdravstvene vede Novo mesto in študentka 
medicine. Obiskalo jih je 89 ljudi in oddalo 
urin (56 žensk in 33 moških), od tega jih je 
imelo 9 proteinurijo (5 žensk in 4 moški), torej 
10,1%. 

Na dializi smo pripravili dan odprtih vrat 
in obiskovalcem z veseljem predstavili 
dializno zdravljenje. Obiskalo nas je okoli 
200 osnovnošolcev, 30 študentov  Fakultete 
za zdravstvene vede Novo mesto in številni 
mimoidoči. Predavanja za osnovnošolce je 
pripravila glavna medicinska sestra dialize 
marica Parapot, pri predstavitvi pa so aktivno 
sodelovali vsi zaposleni na odseku za dializo.

Z akcijo smo poskusili opozoriti na uspešne 
preventivne ukrepe za preprečevanje 
nastanka kronične ledvične bolezni.

 Aktivnosti na stojnicah

mednarodni dnevi
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Prim.mag.asist. Andrej Šikovec, Mateja Košak Gregorič

Ob mednarodnem dnevu žil

Nočem oteklih in bolečih nog
Združenje za žilne bolezni 
Slovenije, strokovno 
združenje pri Slovenskem 
zdravniškem društvu, je 18. 
marca letos v sodelovanju 
z Društvom za zdravje 
srca in ožilja Slovenije in 
drugimi društvi  že drugič 
organiziralo dan žil. Akcija 
je potekala na 20 lokacijah 
po celi Sloveniji, njen 
namen pa je bil opozoriti 
predvsem na težave, ki jih 
povzročajo bolezni ven. 
Geslo tokratnega dneva žil 
je bilo: »NOČEM OTEKLIH IN 
BOLEČIH NOG!

Vene ali dovodnice so žile, po katerih teče 
kri proti srcu. ko govorimo o boleznih ven, 
mislimo večinoma na kronične bolezni 
povrhnjih ven spodnjih okončin. Vene 
spodnjih okončin delimo v tri skupine: 
povrhnje (nahajajo se v podkožju nad 
mišicami), globoke (potekajo globoko med 
mišicami) in prebodne (povezujejo povrhnje 
in globoke vene). V svetlino teh ven se bočijo 

venske zaklopke, ki preprečujejo vračanje 
krvi. kri odteka iz povrhnjih ven v globoke 
in naprej proti srcu. 

Venska bolezen nastane zaradi motenj v 
venskem obtoku - ob popuščanju venskih 
zaklopk in povratnem toku, ki poveča tlak v 
venah nog. Vsem so znane razširjene žile na 
nogah, ki predstavljajo že kronično povrhnje 
vensko popuščanje in so eden od znakov 
te bolezni.

Bolezen ven se najpogosteje začne 
z občutkom težkih in utrujenih nog, 

bolečinami vzdolž ven, večernim otekanjem 
hrbtišča stopal in/ali gležnjev. Poleti, ko je 
vroče, so te težave še hujše. Sčasoma se 
razvijejo razširjene, zvijugane in izbočene 
površinske vene - varice. Pri nekaterih 
bolnikih nastopijo v področju varic tudi krči 
(zlasti ponoči), zato varice imenujemo tudi 
krčne žile. 

kronično vensko popuščanje narašča z leti. 
Vsak drugi odrasli po 18. letu starosti ima 
eno od oblik venske bolezni, simptome (to 
je težke, utrujene, nemirne, napete noge in 
krče) ima že približno 10% dvajsetletnikov. 
V starosti 60 let ima težave že 40% 
populacije. Razmerje med moškimi in 

mednarodni dnevi
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ženskami je ¾. Z napredovanjem bolezni 
se pojavijo spremembe na goleni v smislu 
hiperpigmentacij-temnega obarvanja, 
rdečine ali skleroze, to je trde kože. kot 
zadnja stopnja venskega popuščanja, če 
le-to ni zdravljeno, je rana na goleni - venska 
razjeda, pri 70.letnikih kar v 70%.

druga oblika venskih bolezni je prizadetost 
globokih ven, ki je na srečo manj pogosta, 
a včasih zaradi zapletov tudi smrtna in 
spremlja številna stanja. Pojavlja se v 
vseh starostnih obdobjih, a je v starosti 
pogostejša.

Težave zaradi venske bolezni lahko sproži 
ali poslabša več dejavnikov: prekomerna 
telesna teža, dolgotrajno stanje ali sedenje, 
prenašanje težkih bremen, starost, kajenje, 
izpostavljenost visokim temperaturam, 
plosko stopalo, neprimerna obuvala (visoke 
pete) in/ali oblačila (npr. pretesne hlače ali 
pas, pretesen patent nogavic), hormonske 
motnje (nosečnost, menopavza, hormonska 
kontracepcija), ključno pa je pojavljanje 
venske bolezni v družini.

Z dokaj enostavnimi ukrepi, kot so: ne 
pregrevanje nog, gibanje, izvajanje stopalnih 
vaj in veliko hoje, lahko bolezen omilimo ali 
odložimo njeno nastajanje. Zato je potrebno 
ljudi osveščati.

Če odmislimo vse težave in stroške (žal pri 
tej bolezni stroške v večini krije bolnik sam), 
ki jih ima bolnik, se moramo zavedati, da 

 Strokovna sodelavka Tosame in prostovoljki SZKŠ Novo mesto

bolezen ven predstavlja tudi veliko finančno 
obremenitev za državo. V razvitem svetu 
namenijo za zdravljenje teh bolezni med 
2-5% sredstev, ki jih namenjajo zdravstvu.

V naši bolnišnici je ob dnevu žil v sodelovanju 
s prim.mag.asist. Andrejem Šikovcem, 
dr.med., specialistom žilne kirurgije, 
potekala akcija ozaveščanja prebivalcev 
na stojnici v hodniku porodnišnice, kjer 
so medicinske sestre, dijaki prostovoljci 
in predstavniki podjetij Tosama in diafit 
mimoidočim predstavljali informativne 
letake in zgibanke o obolenjih ven na 
nogah, njihovem odkrivanju, zdravljenju, 
o preventivnih ukrepih in skrbi vsakega 
posameznika za svoje vene in svoje ožilje, 
prikazali so povijanje nog z elastičnimi 
povoji in svetovali, kdaj je potrebno   obiskati 
zdravnika.

Vir: Združenje za žilne bolezni Slovenije

mednarodni dnevi
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Lidija Žalec

Pomen kožnega stika v prvi uri 
po rojstvu
V pričakovanju rojstva otroka 
se bodoči starši posvetijo 
učenju o nosečnosti, porodu 
in novorojenčku. Želijo si, da 
bi vse potekalo optimalno, 
naravno  in neboleče. Bodoče 
mamice so dobro informirane 
o porodu in vedo, kaj si želijo 
in česa ne. 

Novorojeni otrok pa je ob rojstvu povsem 
nebogljen, nemočen, brez besed, a kljub 
temu nam s svojim vedenjem in telesnimi 
odzivi kaže, kako se počuti in kaj potrebuje.

Rojstvo je nenadna prekinitev fizične 
povezave z materjo in za otroka  predstavlja 
velik stres, ki pa ga najlažje preživi ob 
telesnem , kožnem stiku z materjo.  To 
pomeni, da pravkar rojenega otroka golega 
položimo na materine prsi in trebuh, kožo 
na kožo.

Pomen kožnega stika med materjo in 
otrokom je znan že dolgo, a novi znanstveni 
dokazi to še potrjujejo. Nemoten kožni stik v 
prvi uri po rojstvu prinaša obema kratkoročne 
in dolgoročne koristi, zato ga ne smemo 
zamuditi. 

kožni stik izboljša fiziološko stabilnost 
matere in otroka po rojstvu. materine prsi  
nadomestijo varno okolje maternice- otroku 
nudijo toploto, zaščito, hrano; med kožnim 
stikom se stabilizirajo dihanje, preskrba s 
kisikom, temperatura in krvni sladkor, zmanjša 
se jok otroka in izločanje stresnih hormonov 
ter spontano omogoči začetek zgodnjega 
dojenja. Ugotovili so, da se temperatura kože 
prsnega koša matere prilagaja uravnavanju 
temperature otroka- če je podhlajen, se njena 
temperatura dvigne za 2st.C in zniža, če je 
pretopel. kadar kožni stik z materjo ni mogoč, 
ga lahko nadomesti kožni stik z očetom, kar 
prinaša enake koristi za otroka.

kožni stik izboljša materino navezovanje 
na otroka, saj se med tem tvorijo hormoni 

navezovanja in sproščanja - endogeni opioidi, 
estrogen, progesteron, prolaktin, oksitocin.... 
S podaljšanjem trajanja kožnega stika so v 
študijah ugotovili boljše sprejemanje otroka, 
izboljšan očesni kontakt med materjo in 
otrokom, več ljubkovanja.

materjo je podobno odvisnosti in ločitev od 
nje sproži abstinenčno krizo. 

Pri otrocih, ki so ločeni od mater, opazimo 
značilne faze obnašanja: najprej protest z 
glasnim jokom in izrazito aktivnostjo, ki naj 
bi pritegnila pozornost in rešila situacijo. Nato 
protest preide v panični jok, ki sproži kaskado 
stresnih reakcij (poslabša se pljučna funkcija, 
zviša intrakranialni tlak, ovirano je zapiranje 
ovalnega okenca..). Če še vedno ne pride do 
matere, pa sledi faza obupa – jok preneha, 
vse se umiri, da bi si podaljšal življenje – 
temperatura pada, srčna frekvenca se zniža, 
upočasni se presnova...

Protest in obup nista škodljiva za možgane, 
če nista dolgotrajna in ponavljajoča.

kožni stik matere in novorojenčka omogoča 
optimalen razvoj možganov pri otroku. 
kdor torej spodbuja navezovanje matere 
z otrokom, spodbuja razvoj otrokovih 
možganov. 

Zelo pomembna normalna posledica 
kožnega stika je tudi spontan začetek dojenja, 
ko otrok po umiritvi začne plezati po materi, 
spoznavati dojko, se prisesa in začne dojiti.

Zdravstveni delavci, ki smo v porodni sobi ob 
starših in otroku v teh prvih, neponovljivih 
trenutkih, se moramo truditi, da otroku 
omogočimo, če to le dovoljuje zdravstveno 
stanje otroka in matere, čim daljši kožni stik 
z materjo in/ali očetom in mu s tem olajšamo 
prilagajanje na ta svet ter  omogočimo mnoge 
kratkoročne in dolgoročne koristi. Tudi vsi 
ne nujni medicinski ukrepi pri otroku lahko 
počakajo in se opravijo po prvem podoju. 

Prva ura po rojstvu je torej »posvečena« ura, 
ki mora biti spoštovana in zaščitena v dobro 
otroka, matere in vse družine.

•	 Prispevek	je	povzet	po	predavanju	asist.	Andreje	
Tekauc	Golob,	dr.med.,	spec.	pediatrije,	IBCLC,	
IBCLC	svetovalci	izboljšujemo		znanje,	Dobrna	
2014

 “Tulaj sem sam, strah me je, zebe me ...”

 “Pri mami sem na varnem, na toplem, 
vse je v redu”

kožni stik otroka ščiti pred negativnimi 
posledicami ločevanja od matere, ki ga otrok 
doživlja kot življenje ogrožujočega. Bivanje z 

stroka - izobraževanje
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Teja Kozan, Ana Vozel

Zdravo telo =  
stabilno + prožno + koordinirano
V sklopu projekta »Z znanjem 
do zdravja zaposlenih« smo 
fizioterapevtke pripravile 
stenski plakat, ki vas bo vodil 
skozi sklop vaj. Te so namenjene 
ohranjanju in izboljšanju 
stabilnosti, ravnotežja in 
prožnosti. Predvsem so 
usmerjene k zavedanju položaja 
telesa in gibanja. 

Telesna vadba ima številne pozitivne učinke 
na gibalne in funkcionalne sposobnosti, 
izboljšuje psihično počutje in pripomore k 
boljšemu obvladovanju stresa. S pravilno držo, 
pravilnim izvajanjem funkcijskih aktivnosti, 
kot je dvigovanje bremen in primerno telesno 
aktivnostjo pa lahko učinkovito preprečujemo 
številna mišično skeletna obolenja. 

Raziskave, izpeljane med zdravstvenimi 
delavci kažejo, da se vsaj 80% zaposlenih 
vsaj enkrat v življenju sreča z bolečino v 
križu (Fortuna, kersnič; 2003). Napačni gibi 
so osrednji vzroki negativnih obremenitev 
hrbtenice na ortopedskem področju, napačna 
drža telesa pa vzrok negativnih obremenitev 
hrbtenice na intenzivnih oddelkih (Vieira, 
kumar et al; 2006).

gibalna aktivnost se je pokazala kot dejavnik, 
ki je statistično pomembno povezan s 
pojavnostjo bolečine v križu pri zdravstvenem 
osebju. 62,5 % raziskav je potrdilo značilen 
neposreden pozitiven vpliv gibalne aktivnosti 
na preventivo pred pojavom bolečine v križu 
(Zurc; 2012). 

»Proksimalna stabilnost za distalno 
mobilnost« je dobro znana fraza, ki označuje 
trening stabilizacije. Primarni funkciji mišic 
trupa sta skrb za stabilnost, da se lahko 
ohranja pokončni položaj, kljub različnim 
silam, ki motijo ravnotežje, in skrb za 
stabilno bazo, ki omogoča okončinam 
nemoteno funkcijo, brez prekomernega 
preobremenjevanja struktur hrbtenice.

Ravnotežje in koordinacija sta tesno povezana. 
Zagotavljata nam lahkotno in miselno 
usklajevanje gibov telesa, ki jih prilagajamo 
konkretnim potrebam in zahtevam. 
koordinacija pomeni tudi, da lahko naučene 

gibalne naloge (avtomatizmi) prilagajamo 
novonastalim situacijam in potrebam. 
Znana je povezanost koordinacije s hitrostjo, 
gibljivostjo, ravnotežjem, preciznostjo in 
inteligenco.

Prožnost je raztegljivost mišično-kitnega 
kompleksa in sposobnost tkiva oz. dela telesa, 
da se giblje skozi določen obseg giba. 

Vaje so primerne za vse zaposlene, ne glede 
na starost in telesno pripravljenost. Izvajajte 
jih med odmorom. Vadbo začnite z globokim 
dihanjem, da se umirite in osredotočite na 
center svojega telesa in pravilno izvajanje 
vaj. Pri vsaki vaji sta opisana začetni položaj 
ter aktivnost. Aktivnosti izvajajte počasi 
in nadzorovano, dihajte sproščeno. Pri 
večini aktivnosti položaj zadržite približno 
3 sekunde ter jih ponovite petkrat na vsaki 
strani, izmenično. 

Pri dvigovanju bremen se držite naslednjih 
pravil:
•	 Breme dvignite tesno ob sebi z iztegom 

kolen in ravno hrbtenico. 
•	 Vedno stisnite trebušne in stegenske 

mišice.

Napenjanje loka

Začetni položaj: Stojte 
v razkoraku. Roke 
iztegnite naprej v višini 
ramen. 

Aktivnost: Eno roko 
pokrčite v komolcu 
in jo potegnite nazaj.  
Sočasno zasukajte 
trup in glavo v smeri 
komolca. Položaj 
zadržite 3 s, 5 pon., 
izmenično.  

 primer: Napenjanje loka

stroka - izobraževanje
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 Dviganje pacienta

•	 kadar breme prenašate, ga nosite 
naravnost in ga odložite brez zasuka 
v trupu. Tako varujete medvretenčne 
ploščice.

•	 Pri premikanju pacienta po postelji 
uporabite rjuho »prenašalko«. Primite 
jo tesno ob pacientu, stopala imejte 
obrnjena v smeri gibanja, kolena rahlo 
pokrčena. dvignite z iztegom kolen, ne 
vlecite z rokami.

•	 kadar dviguje pacienta več ljudi, naj 
eden vodi. Navodila naj bodo jasna in 
glasna.

Uspešno opravljanje vsakodnevnih delovnih 
obveznosti ni možno brez skrbi za osebno 
počutje, zdravje in opravilnost. Prav tako kot 
kompetentnost zaposlenih je pomembna 
zmogljivost. Naj vam bo plakat opomnik za 
učinkovito in pravilno izvajanje gibalnih in 
funkcijskih aktivnosti. Obenem pa je vabilo k 
vsakodnevni priložnostni telesni aktivnosti v 
različnih okoliščinah. 

Viri:
•	 Kisner	C,	Colby	LA.	Therapeutic	exercises:	
foundation	and	techniques.	Fourth	edition.	USA	
2002.	

•	 Vieira	ER,	Kumar	S,	Coury	HJC,	Narayan	Y.	
Low	back	problems	and	possible	improvements	in	
nursing	jobs.	J	Adv	Nurs	2006;	55:	79-89

•	 Zurc	J.	Povezave	med	gibalno	aktivnostjo	in	
pojavnostjo	bolečine	v	križu	pri	zdravstvenem	
osebju.	Zdrav	Var	2012;	51:	207-222

Darja Cesar

Strokovno srečanje ob 35 
letnici Odseka za dializo
V letu 2014 smo na Odseku za dializo Splošne 
bolnišnice Novo mesto praznovali kar dve 
obletnici: 7. novembra 2014 - 35 let delovanja 
Odseka za dializo, 5. maja 2014 pa 20 let  
delovanja Ambulante za peritonealno dializo. 
Ob tej priložnosti smo  v okviru društva 
mSBZT Novo mesto predstavili delo na dializi, 
pripravili smo obširno predavanje o dializnem 
zdravljenju in o naših dosedanjih izkušnjah. 
Prav tako smo se aktivno udeležili srečanja 
pod okriljem Slovenskega nefrološkega 
društva ob 30 letnici kontinuirane 
ambulantne peritonealne dialize v Sloveniji 
in predstavili dosedanje 20 letne izkušnje v 
ambulanti za peritonealno dializo, kjer smo 
sodelovali s postersko predstavitvijo. 

 Avtorici prispevka ob posterski 
predstavitvi: Darja Cesar in Marica 
Parapot

 Veseli smo bili obiska naših 
upokojenih sodelavk

 Udeleženci spomladanskega izobraževanja Zdravljenje bolnikov v Dializnem centru 
Novo mesto

stroka - izobraževanje
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Darja Cesar, Marica Parapot 

20 let zdravljenja s peritonealno dializo 
Dializnem centru Novo mesto
V prispevku predstavljamo 
začetke in dvajsetletno 
obdobje zdravljenja bolnikov 
s končno odpovedjo s 
peritonealno dializo (PD) 
v Splošni bolnišnici Novo 
mesto. V ta namen smo 
pregledali in zbrali podatke 
58 bolnikov, ki so bili v tem 
obdobju zdravljeni s PD.

Ambulanta za Pd je pričela z delom 5. maja 
1994. Istega leta smo v naši bolnišnici v splošni 
anesteziji prvič operativno vstavili kateter za 
Pd in pričeli z učenjem bolnikov ter njihovih 
svojcev, da so bili sposobni samostojno 
izvajati Pd zdravljenje v domačem okolju.

V okviru Ambulante za Pd smo že v prvih 
letih po začetku delovanja začeli sodelovati s 
patronažno službo pri organizaciji asistirane 
Pd za bolnike brez svojcev, ki niso bili sposobni 
izvajati Pd zdravljenja samostojno. V primeru 
namestitve bolnika v dom starejših občanov, 
smo organizirali edukacijo negovalnega osebja 
za pomoč bolniku pri izvajanju Pd.

Že od vsega začetka delovanja Ambulante za 
Pd zagotavljamo bolnikom 24- urno sestrsko 
pripravljenost v primeru morebitnih zapletov 
zdravljenja. To daje našim bolnikov občutek 
varnosti, zelo pomemben za njihovo dobro 
počutje.

Delo v Ambulanti za 
peritonealno dializo v 
Splošni bolnišnici  Novo 
mesto
Ambulanta deluje v sklopu dializnega odseka 
Splošne bolnišnice Novo mesto. Od začetka 
delovanja imamo organizirano službo 24 urne 
sestrske pripravljenosti. Nanjo se  lahko bolnik 
obrne v primeru kakršnega koli zapleta.

medicinske sestre in zdravnice so pridobile 
prve izkušnje o Pd v kliničnem centru 
Ljubljana v Ambulanti za Pd. danes je ob delu 
na hemodializi za delo na Pd usposobljenih 7 
medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo, 
2 diplomirani medicinski sestri in 4 zdravnice.

ko smo pred 20 leti, natančneje 5. maja 
1994, pričeli z zdravljenjem bolnikov s Pd, 
smo pričeli s 4 bolniki, ki so se do tedaj 
zdravili v Ljubljani. 17.6.1994 je bil prvič v 
naši bolnišnici vstavljen kateter za Pd, ki 
ga je s klasično operativno tehniko vstavil 
kirurg Jože Steklasa. Samostojno smo pričeli 
z učenjem bolnikov in svojcev, ki so jim med 
zdravljenjem v pomoč. Že prvo leto smo 
pred vključitvijo v zdravljenje novih bolnikov 
pričeli z obiski na njihovem domu. Ugotavljali 
smo ustreznost pogojev za zdravljenje v 
domačem okolju.

Pri nas se bolnik prvič sreča s Pd metodo pri 
zdravniku. Pred zdravljenjem je napoten 
na pred dializno edukacijo in individualno 
svetovanje  k medicinski sestri. V pogovor 
in učenje vedno vključimo tudi svojce. 
V primeru, da bolnik svojcev nima, se 
povežemo s patronažno službo. 

ko se bolnik odloči za nadomestno 
zdravljenje s Pd, mu planirano, po izdelani 
klinični poti, operativno vstavimo Pd kateter 
in pričnemo z učenjem Pd. Bolnik je vedno 
hospitaliziran na nefrološkem odseku, od 
priprave na vstavitev katetra za Pd do dne, ko 
se nauči samostojnega izvajanja zdravljenja. 
Oceno o bolnikovi usposobljenosti potrdi 
medicinska sestra. Izdelan imamo program 
učenja. Podatke skrbno beležimo in po 
potrebi učenje obnavljamo.

Prve kontrole v ambulanti so pogostejše, 
kasneje pa so enkrat mesečno. Bolnik je 
predhodno naročen. medicinska sestra 
mu najprej vzame naročene preiskave, ga 
stehta, izmeri vitalne funkcije in ga povpraša 
o počutju. Skupaj pregledata dnevnik 
zdravljenja in tekočinsko bilanco, ob tem 
medicinska sestra z njim opravi reedukacijjo. 
Bolnik prinese seznam potrebnega materiala, 
ki ga rabi za zdravljenje. Po potrebi mu mS 

aplicira naročeno terapijo in opravi dodatne 
preiskave. Po končanem pregledu bolnik 
odhaja domov z izvidi, priporočili in datumom 
naslednje kontrole.

danes veliko govorimo o asistirani 
Pd. V našem centru smo že leta 1994 
samoiniciativno uvedli obiske na domu pred 
pričetkom nadomestnega zdravljenja. Naš 
namen je bil ugotoviti ustreznost pogojev 
za zdravljenje s Pd na domu. V prvih letih 
delovanja ambulante je medicinska sestra 
bolnika ob odpustu spremljala domov, kjer 
je poskrbela za optimalno pripravo okolja 
za izvajanje zdravljenja in nadzorovala 
njegovo prvo menjavo doma. Nanj je to 
delovalo  pozitivno, mi pa smo dobili vpogled 
v razmere doma. Pri enem bolniku smo bili 
tudi večkrat, saj nikakor ni bil siguren v svoje 
delo. ker za to ne obstaja zakonska podlaga, 
tega dela ne moremo več opravljati.

kljub temu, da se v slovenskem prostoru 
šele v zadnjih letih pojavlja izraz asistirana 
Pd, smo pri nas v zdravljenje bolnika že leta 
1995 vključili patronažno službo. Bolnik zaradi 
zdravstvenega stanja menjav sam več ni 

stroka - izobraževanje
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zmogel, žena mu je opravljala avtomatsko peritonealno dializo (APd) 
ponoči, dnevno menjavo pa je opravljala patronažna medicinska 
sestra.

Leta 1999 smo namestili prvega bolnika s Pd v domu starejših občanov 
v Novem mestu. Za izvajanje zdravljenja s Pd  smo priučili njihove 
medicinske sestre.

Ravno tako še vedno dobro sodelujemo s patronažnimi medicinskimi 
sestrami povsod tam, kjer ni zanesljive pomoči svojcev. Te dnevno 
obiskujejo bolnike. Opravljajo menjave, toaleto katetra in pripravljajo 
material za menjave.

Graf 1: spol in starostna struktura

Graf 2: število bolnikov letno.

graf 2: leta 1994 smo pričeli delo v ambulanti s 4 bolniki iz naše regije, 
ki so bili že vključeni v nadomestno zdravljenje odpovedi ledvic v 
Ljubljani. konec leta smo imeli skupaj 9 bolnikov. V nadaljevanju se 
je letno število povečevalo in leta 1997 smo imeli največje število (17) 
bolnikov. Tako smo imeli do leta 2008 povprečno 14 do 8 bolnikov. Po 
letu 2008 pa je bil občutni upad. Trenutno se s Pd zdravita 2 bolnika.

Graf 3: prihodi bolnikov na zdravljenje s PD

graf 3: leta 1994 je bilo 9 prihodov bolnikov na zdravljenje. kasneje 
so letno prihajali 4 bolniki, leta 2005 ni bilo nobenega. Od 2006 pa 
do 2013 pa njihovo število upada.

Graf  4: prehodi bolnikov na nadomestnem zdravljenju

Graf  5: leta zdravljenja s PD

graf  4: gibanje bolnikov med metodami dializnega zdravljenja kaže, 
da se je v času, ko je  bilo najmanj prihodov vidno povečalo število 
presaditev ledvice. metoda zdravljenja s Pd velja za najbolj primerno 
izbiro ob začetku nadomestnega zdravljenja in prehod na presaditev 
ledvice. Ostali so samo še bolniki, ki niso bili primerni za presaditev ali 
si je niso želeli. Nekateri so prešli na zdravljenje s hemodializo. To so 
v veliki meri bolniki, ki so se dolgoletno zdravili s Pd in jim je funkcija 
peritoneja pešala ali pa niso več zmogli izvajati zdravljenja.

graf 5: do danes se je na Pd Novo mesto zdravilo skupaj 58 bolnikov. 
Najdaljše obdobje zdravljenja je bilo 11 let, najmanj pa 2 meseca. V 
dvajsetih letih je povprečje zdravljenja teh bolnikov v našem centru 
3,5 let.

stroka - izobraževanje

Statistični podatki
Podatki kažejo število bolnikov, zdravljenih v 20 letih delovanja 
Ambulante za Pd v Splošni bolnišnici Novo mesto, njihovo starostno 
strukturo, spol, prehajanje med metodami nadomestnega zdravljenja, 
prihode bolnikov po letih in leta zdravljenja. Prikazani podatki so 
dostopni v arhivu Ambulante za Pd.

Zaključek
Vzrokov za zmanjševanje števila bolnikov, ki se odločijo za nadomestno 
zdravljenje s Pd, je več. V zadnjem času je vzrok lahko možnost 
presaditve ledvice v pred dializnem obdobju. Predvsem to velja za 
mlajše bolnike. možno pa je tudi to, da so bolniki premalo seznanjeni 
s prednostmi zdravljenja s Pd. možnost asistirane peritonealne dialize 
omogoča prijaznejše zdravljenje v domačem okolju predvsem 
starostnikom in jim na ta način nudi kvalitetnejše življenje z boleznijo.

VIR: 
•	 arhiv	Splošne	bolnišnice	Novo	mesto,	Ambulanta	za	PD.
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Marjeta Berkopec

7. DNEVI MARIJE TOMŠIČ –
Zdravstvena nega  
v primežu nesoglasij in omejitev
Izboru nosilne teme za 
dneve Marije Tomšič v 
organizacijskem odboru 
namenimo posebno 
pozornost. Skušamo izbrati 
aktualno in zanimivo 
področje, v duhu časa, 
v katerem zaposleni v 
zdravstveni negi živimo 
in delamo. Temo, ki bo 
spodbudila k razmišljanju, 
nakazala  probleme, odpirala 
razpravo, porajala nova 
vprašanja in nakazala tudi 
odgovore.  

Spoštujemo in celo spodbujamo drugačno 
mnenje in različne poglede, saj se zavedamo, 
da je samo tako možen napredek. Enoumje 
se  v zgodovini nikoli ni izkazalo za dobro 
rešitev. Apatija in brezbrižnost ne prinašata 
sprememb na bolje. Strokovna izobraževanja 
pa organiziramo z namenom strokovnega 
napredka in razširitve znanj, ki jih bomo 
prenesli v svoja delovna okolja.  To smo 
nenazadnje dolžni tudi spominu na marijo 
Tomšič, po kateri smo srečanja poimenovali 
in ki je celo svoje življenje posvetila napredku 
stroke zdravstvene nege. 

Rdeča nit letošnjih, že sedmih dnevov marije 
Tomšič, ki so 22. in 23. januarja potekali 
v dolenjskih Toplicah, so bila nesoglasja 
in omejitve v zdravstveni negi. Uvodno 
predavanje smo namenili konfliktom, 
trpinčenju in mobingu. Predavateljica gospa  
dora Lešnik mugnaioni, dolgoletna strokovna 
sodelavka delovne skupine za nenasilje, ki 
deluje v okviru naše zbornice,  nam je s 

primeri iz svoje dolgoletne prakse osvetlila 
problematiko nasilja in razliko med nasiljem 
in trpinčenjem na delovnem mestu. Pomoč 
delovne skupine je usmerjena v  informiranje, 
pravno svetovanje in psihosocialno pomoč 
žrtvi nasilja in ne v raziskovanje dogodkov. 
Predvsem je potrebno žrtvi verjeti, saj nasilje 
boli in pusti resne posledice na zdravju žrtve.

gostje okrogle mize (mira Retelj, direktorica SB 
Novo mesto, Lučka kosec, dr.med., strokovna 
direktorica SB Novo mesto, mag. Jožica Rešetič, 
pomočnica direktorice za zdravstveno nego 
v SB Novo mesto, prim.mag. miran Rems, 
dr.med., predstojnik Oddelka za abdominalno 
kirurgijo v SB Jesenice, dora Lešnik mugnaioni, 
Đurđa Sima, predsednica strokovnega 
dmSBZT Ljubljana, mag. Hilda maze, glavna 
medicinska sestra SB Celje, Silva Pezelj, 
vodja kadrovske službe v SB Novo mesto)  
ki je sledila, so predstavili svoje poglede na 
medsebojne odnose, se dotaknili lojalnosti 
zaposlenih do delovne organizacije, reševanja 

 Dvorana je bila nabito polna
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konfliktov med zaposlenimi, naraščajočega 
absentizma, posledic recesije, varčevanja 
in posledično omejevanja zaposlovanja. 
Razprava okrogle mize je poleg nesoglasij in 
konfliktov izpostavila tudi eno večjih omejitev 
v zdravstveni negi, ki jo je s seboj prineslo 
omejevanje zaposlovanja. V organizacijo 
službe zdravstvene nege je vloženega veliko 
truda, saj mora že tako minimalno število 
osebja pokriti tudi bolniške odsotnosti, kar 

pomeni, da se osebje iz prostih dni kliče 
nazaj na delo, medtem ko se presežka prostih 
ur ne da koristiti. Od zaposlenih za določen 
čas, ki vsak mesec z negotovostjo upajo na 
podaljšanje zaposlitve,  težko pričakujemo 
pripadnost in lojalnost. Ob zaključku 
okrogle mize so se gostje strinjali, da je v teh 
kriznih časih najpomembnejše timsko delo, 
medsebojno sodelovanje in spoštovanje, 
toleranca ter dobra organizacija dela.

Strokovna predavanja v popoldanskem 
času in v petkovem dopoldnevu so bolj ali 
manj sledila nosilni temi srečanja. Veliko 
navdušenje pa je doživela prav posebna 
modna revija v četrtek zvečer. Tomislav 
kovačević in Iva Vinduška, ki v okviru 
hrvaškega združenja medicinskih sester 
(HUmS) ohranjata zgodovinsko dediščino 
sestrskih uniform, sta jo poimenovala Žive 
slike iz povjesti sestrinstva. manekenke in 

 Jelka Cimermančič

 Dora Lešnik Mugnaioni

 Marija Lokar

 Nikolina Belavić Moderatorki  Jože Muhič

 Gostje na srečanju

 Udeleženci okrogle mize
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manekena smo izbrali kar iz naših vrst. Na odru so predstavili 12 
uniform. Avtor je vsako predstavljeno uniformo z razlago umestil 
v obdobje, v katerem se je nosila, in natančno predstavil, kaj 
vse je k uniformi spadalo. glasbena spremljava z izbrano glasbo 
posameznega obdobja nas je po časovnem traku popeljala v 
stare čase, od 12. stoletja do osemdesetih let prejšnjega stoletja. 
Z nasmehom in začudenostjo smo zrli zlasti v pokrivala, ki so jih 
nosile usmiljene sestre, saj si je težko predstavljati, kako se je sploh 
dalo delati s tako širokim pokrivalom na glavi. Z nostalgijo pa 
smo občudovali modre halje z belim predpasnikom in čepico, ki 
so delovale zelo domače. V dvorani je bilo kar nekaj udeleženk, ki 
se živo spomnijo časov, ko so jih tudi same nosile. kar nekako žal 
nam je postalo, da so devetdeseta  
medicinskim sestram odnesla 
predpisane uniforme. Tomislav 
kovačević je posebej za naše 
srečanje, na podlagi slik, pripravil 
tudi uniformo marije Tomšič. 
kolegica, ki jo je nosila, je požela 
bučen aplavz.

 Tomislav Kovačević  Uniforma Marije Tomšič  Tinka Šetina

 Jožica Rešetič Prisotne so navdušile uniforme in manekenke

stroka - izobraževanje

Kulturni utrinek je letos pripadal likovni umetnosti. V avli 
kulturnega centra je naša kolegica, upokojena medicinska 
sestra Tinka Šetina, na ogled postavila svojo zbirko petelinov, 
naslikanih v akrilu in olju. Med občudovanjem razstavljenih 
petelinov smo takoj našli simbolno povezanost z dnevi Marije 
Tomšič, saj naša strokovna srečanja že vsa leta med prvimi 
nakažejo aktualne teme v zdravstveni negi in brez lažne 
skromnosti lahko rečemo, da smo kot petelin, ki prezgodaj 
zapoje. Tinka Šetina je poleg slikarske razstave predstavila 
tudi svoj prvenec Rdeče vrtnice, gre za zgodbo njene, večkrat 
razseljene družine in večnega iskanja odgovorov na vprašanji: 
» Kdo sem? Kam spadam?« Kljub hudi omejitvi, ki jo je v njeno 
življenje prinesla bolezenska izguba vida, je Tinka pozitiven in 
nasmejan človek, ki se drži načela, da je življenje kot mavrica. Če 
hočeš videti vse barve, so potrebni 
oblaki, dež in sonce. Svojo omejitev 
sprejema kot priložnost za nova 
spoznanja.

Za uspešno organizacijo 
strokovnega srečanja se moramo 
zahvaliti tudi vsem sponzorjem 
in donatorjem, ki so nam 
pomagali pri izvedbi srečanja. 
Zbornik predavanj je v celoti 
dostopen v pdf obliki na spletni 
strani dmSBZT Novo mesto pod 
rubriko založništvo (http://www.
dmszt-nm.si).
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Naredimo operacijsko  
zdravstveno nego vidnejšo

Marjeta Berkopec

Operacijske medicinske 
sestre smo se udeležile 
enodnevnega strokovnega 
izobraževanja, ki ga je 
v Ljubljani organizirala 
Sekcija medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov v 
operativni dejavnosti. Moto 
celodnevnega strokovnega 
izobraževanja se je glasil: 
Naredimo operacijsko 
zdravstveno nego vidnejšo.

Uspešna strokovna rast je neločljivo povezana 
z osebno rastjo vsakega posameznika, 
zato smo dopoldanski program namenili 
predstavitvi metode SITA in harmonizatorju 
dihanja. Nobelov nagrajenec dr. Robert 
Walcott Sperry, psiho-biolog, je konec 
šestdesetih let prejšnjega stoletja odkril, da 
obstajata v človeških možganih dva zelo 
različna načina razmišljanja oz. »koncept 
levih in desnih možganov«. Programi SITA 
sistem super učenja, ki se izvajajo tudi v 
Sloveniji, so namenjeni konkretnim rešitvam 
za preprečevanje psihosocialnih tveganj na 
delovnem mestu. metoda SITA in harmonizator 

dihanja omogočata: izboljšanje spominske 
sposobnosti, učne vsebine se shranijo 
v dolgoročni spomin, izločanje stresnih 
hormonov, ki jih nadomestijo hormoni 
endorfini (serotonin), uravnoteži se celoten 
organizem, spodbudi se imunski sistem, 
sprošča napetost in vrača energija. Sistem 
super učenja je zelo uspešen pri hitrem 
učenju tujih jezikov, obvladovanju stresa in 
krepitvi spomina. Predstavitev metode SITA 
in koherenco srčnega ritma sta predstavili 
Blanka gašperlin, VmS, svetovalka za kakovost 
odnosov in milena Plut Podvršič, specialistka 
splošne medicine in akupunkturologinja. 
Teoretični je sledila  praktična predstavitev, 
kjer smo si udeleženci lahko izmerili koherenco 

srčnega ritma ob uporabi 
harmonizatorja dihanja. da je 
izbrana in dobro predstavljena 
tema pritegnila udeležence 
srečanja je pokazala gneča pred 
stojnico, kjer smo med odmori 
lahko dobili še več podrobnih 
informacij o tej metodi.

V popoldanskem času, ki je bil 
namenjen ožjim strokovnim 
temam, je kristina kovač, 
dipl.m.s. iz SB Novo mesto, 
od ideje do same realizacije 
predstavila svoj patent za 
medic insk i  pr ipomoček 
Ayugaz-kristy. Celjski operacijski 
medicinski sestri sta predstavili 
vlogo operacijske medicinske 

sestre pri abdominalnih operacijah z 
robotskim sistemom daVinci. kolegice iz 
UkC Ljubljana so pripravile predavanje 
o vlogi operacijske medicinske sestre pri 
laparaskopski odstranitvi benigno povečane 
prostate in predavanje o obsežnih opeklinah, 
ki lahko popolnoma spremenijo življenje 
človeka. 

Zadnji sklop predavanj je bil namenjen 
elektronski dokumentaciji v zdravstveni 
negi, temi, ki je že kar nekaj časa aktualna v 
slovenskih bolnišnicah. Žal na nacionalnem 
nivoju ni enotno razvite e-dokumentacije, 
ki bi jo zdravstvene ustanove specifično 

nadgradile za svoje potrebe, pač pa vsaka 
bolnišnica razvija svojo e-dokumentacijo. 
Za potrebe Pediatrične klinike in kliničnega 
oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno 
terapijo v UkC Ljubljana je bil razvit nov 
klinični informacijski sistem, ki podpira 
prizadevanja o prvi brezpapirni bolnišnici v 
Sloveniji. model brezpapirne dokumentacije v 
enoti intenzivne terapije otrok in  dosedanjo 
prehojeno pot na tem področju je predstavil 
danilo mencinger, dipl. ZN, mag. posl. in 
ekon. ved. kot je omenil predavatelj, sodobni 
načini zdravljenja v EIT ne narekujejo, da je 
potrebno zdravstveno oskrbo prepustiti 
napravam in robotski tehnologiji, lahko pa 
npr. s pomočjo avtomatizacije zajemanja 
podatkov iz medicinskih naprav aktivno 
vplivamo na optimizacijo zdravljenja 
kritično bolnih pacientov. Sledilo je 
predavanje o varnosti podatkov in 
pasteh, ki jih prinaša e-dokumentacija. 
Zakonsko zagotovljena pacientova pravica 
do zasebnosti vključuje tudi varovanje 
pacientovih podatkov. Barbara Luštek, 
dipl.m.s. iz SB Novo mesto je predstavila 
predavanje, ki sta ga pripravili skupaj z 
marjeto Berkopec, dipl.m.s., o izkušnjah ob 
uporabi e-dokumentacije perioperativne 
zdravstvene nege v Centralnem operacijskem 
bloku novomeške bolnišnice. V predavanju 
so bile predstavljene tako prednosti, 
kot težave, s katerimi se srečujemo med 
elektronskim dokumentiranjem. glede na to, 
da se v večini operacijskih blokov elektronsko 
dokumentiranje šele uvaja, so bile naše 
izkušnje več kot dobrodošle. Strokovno 
izobraževanje smo zaključili s predstavitvijo 
izbirnega strokovnega predmeta operacijska 
zdravstvena nega, ki ga drugo leto poučujejo 
na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.

Zanimivo izbrane in pripravljene strokovne 
teme so izzvale živahne razprave po vsakem 
sklopu predavanj in ponovno dokazale, da 
je strokovno srečanje, poleg strokovnega 
izpopolnjevanja, odlična priložnost za 
izmenjavo mnenj in izkušenj.

 Fotografija: Delavnica merjenja koherence srčnega 
ritma ob uporabi harmonizatorja dihanja.
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Marjeta Berkopec

 Kolektiv pljučnega oddelka

Novosti na področju   
zdravljenja pljučnih bolezni
Februarsko strokovno srečanje dmSBZT Novo 
mesto je bilo namenjeno zdravljenju pljučnih 
bolezni. Uvodno predavanje je  Irma Rozman 
Sinur, dr. med., spec. pnevmologije, namenila 
predstavitvi pljučnega oddelka. 

Začetki delovanja pljučnega oddelka v Splošni 
bolnišnici Novo mesto sežejo v leta po drugi 
svetovni vojni. Leta 1946 je v Novo mesto, 
kot vodja protituberkuloznega dispanzerja, 
prišel izkušen ftiziolog primarij dr. Ivo Smrečnik. 
Hitro je ugotovil, da se tuberkuloze, zaradi  
naraščajočega število bolnikov ne bo dalo 
zajeziti samo z ambulantno dejavnostjo. Za 
najtežje primere mu je interni oddelek odstopil 

17 postelj. Istega leta pa so stekla prizadevanja 
za samostojni pljučni oddelek. gradnja 
tuberkuloznega oddelka, ki so ga prislonili 
na grad kamen, se je začela leta 1947, a se je 
zaradi pomanjkanja denarja zavlekla do leta 
1953. Na novozgrajenem oddelku so imeli 120 
postelj za TBC bolnike in nov rentgenski aparat, 
opremljen za ciljano in globinsko slikanje. 
Že leta 1955 so začeli z bronhoskopijami. 
Upad tuberkuloznih bolnikov je prinesel tudi 
spremembe pljučnega oddelka. 

danes so usmerjeni v zdravljenje akutnih 
in kroničnih pljučnih bolezni, alergološko 
dejavnost in v diagnostiko motenj dihanja 
v spanju. Imajo dvajset postelj, v okviru 

oddelka pa deluje tudi pulmološko alergološka 
ambulanta. Sledila je strokovna tema o 
zdravstveni obravnavi bolnikov s tuberkulozo 
in predstavitev zdravljenja teh bolnikov na 
pljučnem oddelku SB Novo mesto. Po podatkih 
Svetovne zdravstvene organizacije je s TBC 
okužena tretjina svetovnega prebivalstva, 
vsako leto zboli 9 milijonov novih primerov, 
milijon in pol pa jih vsako leto zaradi TBC umre. 
Zbolevajo predvsem ljudje (90% vseh bolnikov) 
v državah v razvoju. V Sloveniji je bila leta 2013 
incidenca TBC 7,5/100.000 prebivalcev.  Leta 
2005 je bilo pri nas ukinjeno besežiranje. 
V SB Novo mesto se je od leta 2001 zardi 

tuberkuloze zdravilo 
14 bolnikov, gre 
predvsem za starejše 
ljudi in mlajše moške, 
ki so na začasnem 
delu v Sloveniji. 
Predavateljica je 
poudarila nujnost 
timske obravnave, 
izpostavila prednost 
o b r a v n a v e  v 
regionalni bolnišnici 
z a r a d i  b l i ž i n e 
doma in pohvalila 
dobro sodelovanje 
z ambulantnimi 
pulmologi, oddelkom 
za TBC klinike golnik 

in laboratorijem za mikobakterije golnik. 

medicinska sestra ima pomembno vlogo 
pri odvzemu kužnin za preiskave. dragica 
Pavkovič, dipl.m.s., mag.zdr.-soc.manag., je 
predstavila potek odvzema induciranega 
izmečka za preiskave. Induciran izmeček je 
izloček spodnjih dihal s pomočjo nebulizatorja 
in inhalacij in predstavlja veliko prednost pri 
pridobitvi kvalitetne kužnine. konec leta 
2013 so na pljučnem oddelku uredili novo 
izkašljevalnico, ki omogoča optimalne pogoje 
za odvzem kužnine. 

Velika pridobitev na našo regijo je delovanje 
imunološke ambulante, saj se bolnikom na 
imunoterapijo ni več potrebno voziti na golnik. 

Ambulanta deluje enkrat tedensko. Predavanje 
o imunoterapiji je pripravil Vladimir dimitrić, 
dr. med.. Imunoterapija zmanjša simptome 
alergijske reakcije in zmanjša možnost 
življenjsko ogrožajoče reakcije ob ponovnem 
stiku z alergenom. Predavatelj je predstavil 
tako subkutano (SCIT) kot sublingvalno (SLIT) 
terapijo. Sledilo je predavanje mateje Šimec, 
dipl.m.s. o aplikaciji in izvajanju specifične 
imunoterapije, ter zdravstveni vzgoji teh 
bolnikov.  Zlasti pri zdravstveni vzgoji igra 
medicinska sestra zelo pomembno vlogo. 

Strokovno srečanje je zaključila   Irma 
Rozman Sinur, dr. med., spec. pnevmologije, 
s predavanjem o motnjah dihanja v spanju. 
Bolnikov z motnjami dihanja v spanju je 
veliko in v zadnjem času imajo možnost 
zdravljenja tudi v naši bolnišnici. Najpogostejša 
motnja dihanja v spanju je smrčanje, za 
katero trpi približno 20 odstotkov ljudi in 
seveda tudi njihovih partnerjev. Smrčanje 
se lahko stopnjuje do prekinitve dihanja in 
obstruktivne apneje v spanju. da prihaja do 
prekinitve dihanja med spanjem, najprej 
opazi partner, bolnik navaja utrujenost in 
hudo zaspanost čez dan. Bolezen pogosteje 
prizadene moške, debele ljudi, srčne bolnike, 
ljudi z motnjami v delovanju ščitnice ali z 
anatomskimi nepravilnostmi zgornjih dihal 
(nosni polipi, veliki mandlji, majhna spodnja 
čeljust). Za diagnosticiranje bolezni se 
uporablja polisomnografija (gre za snemanje 
več življenjskih funkcij med spanjem). Zlati 
standard pri terapiji obstruktivne apneje v 
spanju je CPAP aparat, ki preko nosne maske 
piha ovlažen zrak pod določenim pritiskom. 
Terapija je zelo uspešna in relativno enostavna, 
je še zaključila predavateljica.

Zelo zanimivo predstavljeni prispevki so 
spodbudili živahno razpravo. Na dnevni red 
februarskega strokovnega izobraževanja smo 
umestili tudi redni občni zbor dmSBZT Novo 
mesto, potrdili poročila o delu ter  sprejeli plan 
dela  društva.
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Irena Potočar Papež

S komunikacijskimi odvozlankami do 
osebne in poslovne rasti

Ta je še posebej pomembna zato, ker so v 
tem času prisotni naslednji pojavi: spopad 
vrednot (današnja lestvica vrednot je 
drugačna, kot je bila pred npr. desetletjem 
ali dvema, individualizem je zamenjal 
kolektivizem), nenehno preizkušanje 
moralno-etičnih meja, kriza identitete 
(osebne in poslovne) in še kaj.

komuniciranje je ena od temeljnih človekovih 
veščin, ki ima bogato preteklost, pomembno 
ter obvezujočo sedanjost in odgovorno, 
čeprav nepredvidljivo prihodnost. kako si 
pridobiti prijatelje, zaveznike in jih navdušiti 
za sodelovanje? To je namreč osnovni 
cilj komuniciranja – ustrezen odnos med 
sporočevalcem in naslovnikom, s katerim 
se ustvari obojestransko zadovoljstvo, 
zaupanje, napredek, uspeh … Skratka »win–
win« kombinacija. Naslovnik naj bi sporočilo 
razumel natanko tako, kot ga je sporočevalec 
podal. kako se torej izogniti komunikacijskim 
zapletom in kako jih odvozlati, če do njih 
pride? Pa naj bo to med sodelavci ali v 
odnosu zaposleni – zaposleni, zaposleni – 
pacient, zaposleni – sorodniki pacienta. Vse 
to moramo poznati in upoštevati pri gradnji 
medsebojnih odnosov. Za zdravniško okolje 
je namreč značilno komuniciranje z več 
ciljnimi skupinami. 

komunikacijska »potovanja« do naslovnika 
lahko sporočevalec mojstrsko izpelje, 
če je nenehno »na preži«, brusi svoje 

znanje in komunikacijske veščine ter se 
zaveda enkratnosti (unikatnosti) vsakega 
dejanja in osebe posebej. Osnovni 
namen komunikacijskega procesa pa je 
zadovoljstvo, kakovostnejši odnosi.

Pozitivno ozračje, celovito motivacijsko 
okolje in odprt komunikacijski prostor pa so 
ključni dejavniki za sprostitev ustvarjalnosti 
in inovativnosti; vsak je sam odgovoren za 
svojo profesionalno in osebnostno rast (torej 
za osebno mojstrstvo).

Vendar zgolj poznavanje in upoštevanje 
komunikacijskih veščin za uspešno 
osebno in poslovno (delovno) življenje, 
s katerim pozitivno vplivamo tudi na 
druge in se izogibamo komunikacijskim 
zapletom, ni dovolj. Za to moramo biti 
pripadni sodelavcem in delovnemu okolju. 
Še več. Biti moramo zavzeti. Zavzetost je 
merilo čustvene in razumske navezanosti in 
pripadnosti organizaciji ter njenemu uspehu. 
Zavzetost sestavljajo zadovoljstvo, motivacija, 
pripadnost, ponos in pripravljenost za to, da 
naredimo kaj še sami od sebe.

Za vsa komunikacijska okolja, ne glede na 
to, s kom delate, sodelujete, komunicirate 
…, so uporabni naslednji namigi. 

Še nekaj namigov
1. Vsem osebno ime pomeni veliko. 

Spoštujmo dostojanstvo drugih ljudi. 
Torej … Nagovarjajmo ljudi (prijatelje, 
družinske člane, paciente, sodelavce: 
nadrejene, podrejene) ustrezno glede 
na medsebojni odnos in v skladu s 
poslovnim bontonom.

2. Vljudnost ne pozna hierarhije in 
mej. Torej … Pozdravljanje in čarobne 
besede, kot so hvala, oprosti, prosim, 
ne poznajo hierarhije. Uporabljati jih 
moramo vsi v vseh okoljih in razmerjih.

3. Ljudje radi slišimo priznanje. Torej 
… Ne pozabimo iskreno pohvaliti, 
kar je vredno pohvale ali tistega, ki si 
pohvalo zasluži (torej dejanje in osebo). 
Žal raje kritiziramo, kot hvalimo. kritiko 
povemo na glas ali jo celo zapišemo, 
na pohvalo ob dobro opravljenem delu 
ali dejanju pa pogosto pozabimo. Pri 
posredovanju povratne informacije 
uporabimo metodo »sendvič«. To 
pomeni, da najprej govorimo o 
pozitivnih stvareh, ki smo jih opazili v 
konkretni zadevi, potem predstavimo 
napake, pomanjkljivosti, a pogovor 

 Irena Potočar Papež

21. stoletje. Morda je to čas za novo 
(komunikacijsko) apokalipso? Priložnost 
za preporod, za napredek? Zakaj pa ne? 
Ljudje nenehno težimo k odličnosti, 
delamo korake naprej, raziskujemo ter 
iščemo poti do kakovostnejšega življenja 
in dela. Poslovna in splošna, družbena (r)
evolucija je zajela vsa področja, vključno z 
medčloveškimi odnosi. In to v vseh okoljih 
in na vseh ravneh. In komunikacija ni 
izjema.
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Anita Hočevarzaključimo vzpodbudno, s spoznanjem, da je vsaka povratna 
informacija, podana na ustrezen način, nov korak do 
izboljšanja, odličnosti. 

4. Vsak je svet zase. Torej … Zavedajmo se, da moramo ljudi 
obravnavati kot posameznike, individuume. Primerjajmo 
njihove dosežke enega z drugim (npr. v določenem časovnem 
okviru) in ne s sorodniki, sošolci, prijatelji, sodelavci … 

5. Prvi vtis je pomemben. Torej … Prvega vtisa ne moremo 
narediti drugič. Ta trditev oziroma ugotovitev velja tako za 
besedno kot nebesedno komuniciranje. Prejemnik sporočila 
(besednega ali nebesednega, pisnega ali ustnega) si o nas 
ustvari prvi vtis že na podlagi pozdrava, načina vstopa v 
prostor, napisanega naslova na ovojnici, ki jo prejme, oblike 
vabila, napak, govorjenja, mimike … Pogoj za to, da ustvarimo 
odlične odnose tako v zasebnem kot poslovnem okolju, je 
ustrezen (odličen) prvi vtis. Ta je namreč zelo pomemben in ga 
težko popravimo.

6. Trudimo se za »kaizen«. Torej … Navdušujmo se za 
izboljšave, iščimo nove, ustreznejše rešitve. To omogoča 
poslovno in osebno odličnost. kaizen je japonski sistem 
oziroma način za nenehen napredek.

7. Poslušajmo, da bomo izvedeli. Poslušanje je pri 
sporazumevanju najbolj pomembno. Velika razlika je namreč 
med poslušati in slišati. Poslušanje je eden od najboljših 
načinov, da pokažemo svoje spoštovanje do bližnjega. 
Lahko je izjemno močno orodje, s katerim lahko razvozlamo 
komunikacijske vozle oziroma preprečimo, da ti sploh 
nastanejo. 

Pomembno je tudi zavedati se dejstva, da s tem ko naredimo kaj 
dobrega zase, se to odraža tudi v okolju. ko smo dobre volje, pozitivno 
naravnani, to izražamo tudi navzven. Sprejemanje sebe, pozitiven 
občutek lastne vrednosti in pozitivna naravnanost so zato pomembni 
pogoji za uspešno komuniciranje oziroma sporazumevanje z drugimi.

»Človeška oziroma življenjska energija je podobna svetlobni; če je 
razpršena kot v običajni žarnici, ne more narediti veliko. ko pa je 
enaka energija zbrana in skoncentrirana v eni sami točki, kot npr. 
pri laserskem žarku, dobi moč, ki lahko predre kakršno koli oviro. 
Podobno je pri ljudeh. medtem ko povprečen človek troši svojo 
energijo za celo pahljačo različnih dejavnosti, je »genialen« človek 
sposoben ukrotiti svojo energijo, jo usmeriti na eno nalogo in doseči 
neprimerno več kakor kdor koli drug, ne glede na to, s čim se ukvarja. 
Enak princip koncentracije energije velja tudi, ko ocenjujemo napore 
večje skupine ljudi – torej organizacije. Uspeh te organizacije je 
neposredno povezan s količino energije, ki so jo ljudje pripravljeni 
vložiti, in njihovo sposobnostjo, da jo ukrotijo in usmerijo v eno 
samo žariščno točko,« pravita ken Blanchard in Terry Waghorn v 
knjigi misija: mogoče.   

Življenjska energija je sestavljena iz  fizične, mentalne, čustvene 
in duhovne energije. In prav danes, v včasih zelo nemoralnem in 
negativno naravnanem svetu, je pomembno truditi se za vse štiri vrste 
energije in jih gojiti ter širiti. Le tako bo lahko jutrišnji pozdrav Dobro 
jutro, ki ga namenimo domačim, otrokom v vrtcu in šoli, sodelavcem, 
pacientom in ne nazadnje naključnemu mimoidočemu, iskren in 
zares dober. Ne verjamete? Naredite test že danes. Zagotavljam vam, 
da čudežno deluje. In energija, pozitivna seveda, se širi … 

Delavnice, ki jo je za bolnike z multiplo 
sklerozo 25. marca 2015 pripravila 
Irma Kumer, glavna medicinska sestra 
nevrološkega oddelka Splošne bolnišnice 
Novo mesto, se je udeležilo 11 obolelih 
oseb. 

marsikomu je bolezen neznanka, dokler ne postane njegova 
spremljevalka. Spremlja ga do konca življenja. Lahko je »prijazna« in 
bolniku povzroča lažje težave, kot so utrudljivost, motnje občutenja, 
nejasen vid…, včasih pa hoče pokazati svojo moč in bolnika priklene 
na invalidski voziček ali celo na posteljo.

Irma nam je predstavila multiplo sklerozo, njene oblike, težave, ki 
se porajajo, oblike zdravljenja … 

V diskusijo smo se vključili tudi udeleženci delavnice s svojimi 
izkušnjami. Izkazalo se je, da je multipla skleroza res »bolezen 
tisočerih obrazov.« Prisluhniti moramo samemu sebi, opazovati 
spremembe, ki se pojavljajo in pravočasno poiskati pomoč. Le tako 
bomo lahko rekli, da je »čas za spremembo – spremembo na boljše.«

Čas je za 
spremembo
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južnih in vzhodnih držav kot so Tajska, Indija, 
Indonezija, Nigerija. Razmerje dietetik : bolnik 
z dieto v naši bolnišnici je 1 : 280, v večini 
evropskih držav je to razmerje 1 : 50. Sedaj 
nekatera dela dietetikov deloma opravljajo 
drugi profili v zdravstvu. Tudi podatki 
prehranskih presejanj kažejo, da imamo 
dolenjci na področju prehranske podpore 
bolnikov v bolnišnici in izboljšanja stanja 
prehranjenosti v regiji veliko prostora za 
bodoče aktivnosti.

Potrebe po dietetikih so, zato verjamem in 
sem optimistična, da se bo do 2025 za njihovo 
zaposlovanje našla sistemska rešitev.

Mnenje študentke
Kot diplomirana dietetičarka sem se odločila 
za nadaljevanje magistrskega študija z željo po 
klinični dietetiki. Svoje praktično izobraževanje, 
ki spada med obveznosti drugega letnika, 
sem opravljala v Splošni bolnišnici Novo 
mesto. Tekom prakse sem imela omogočen 
vpogled v vsa področja dela, ki jih zajema delo 
kliničnega dietetika in mentorica me je odprto 
vključevala, vodila in educirala o svojem delu. 
Hkrati sem uspela dobiti vpogled v celotno 
organizacijo splošne in dietne prehrane znotraj 
bolnišničnega prehranskega obrata in tu je na 
mestu velika zahvala celotnemu kuhinjskemu 
osebju za prijazen sprejem. Praktično 
izobraževanje sem zaključila z zgolj še večjo 
željo, da nadaljujem s pridobivanjem znanja 
in izkušenj na področju klinične dietetike. 

Hvala Splošni bolnišnici Novo mesto za 
omogočeno opravljanje praktičnega 
izobraževanja v vašem prijetnem delovnem 
okolju, ogromna zahvala mentorici dr. Ireni 
Sedej za podajanje znanja in prav tako hvala 
mag. Ireni Hočevar. 

Izvrstni ste!

Katja Rožman, dipl. dietet., študentka 
magistrskega študijskega programa dietetike

Dr. Irena Sedej

Bolnišnica -  učna baza
Študentki magistrskega študija dietetike 
na praktičnem usposabljanju
V letu 2014 je naša bolnišnica 
sklenila dogovor z Univerzo 
na Primorskem o izvajanju 
praktičnega usposabljanja 
na podiplomskem študijskem 
programu dietetike ter 
tako postala učna baza 
za v slovenskem prostoru 
nov profil, magistre 
dietetike. Med oktobrom in 
decembrom sta praktično 
usposabljanje pri nas 
opravljali prvi dve študentki. 

Učna baza za bodoče 
dietetike
Študentki sta se seznanili z ambulantnimi 
in hospitalnimi prehranskimi obravnavami 
bolnikov z različnimi bolezenskimi stanji. 
Sodelovali sta pri načrtovanju in izpeljavi 
bolnišničnih jedilnikov, prehranskih 
svetovanjih, izdelavi individualnih prehranskih 
načrtov, pripravi prehranskih navodil in 
drugih edukacijskih gradiv za bolnike ter 
pri pripravi zapisov hospitalnih 
in ambulantnih obravnav 
v elektronsko zdravstveno 
dokumentacijo. Aktivno sta bili 
vključeni v hranilno in energijsko 
ovrednotenje bolnišničnih 
jedilnikov za varovalno in lahko 
dieto, vse od preverbe recepta v 
proizvodnem procesu do vnosa v 
računalniški program OPkP (www.
opkp.si). Pomagali sta pri izvedbi 
enodnevne presečne študije 
Nutrition day worldwide 2014. 

Naša izkušnja s študentkami je zelo 
pozitivna. Izkazali sta se kot topli, vedoželjni 
in prilagodljivi osebi, spoštljivi tako do 
zaposlenih kot tudi bolnikov. Teoretična 
znanja sta znali preliti v prakso. Zato ju 
brez zadržkov priporočam morebitnemu 
bodočemu delodajalcu. 

Dietetiki in 
zaposlitev
Znano je, da je zaposlitev dietetikov 
stroškovno učinkovit ukrep za izboljšanje 
stanja prehranjenosti bolnikov v bolnišnicah 
in socialno-varstvenih zavodih. Proučitev 
možnosti za vključitev teh, v slovenskem 
prostoru novih profilov, v primarno, 
sekundarno in terciarno raven zdravstva je 
eden izmed predlaganih ukrepov v Resoluciji 
o nacionalnem programu o prehrani in 
telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, 
ki jo pripravlja ministrstvo za zdravje. 
Slovenija je po podatkih internacionalne 
konfederacije združenj dietetikov po številu 
delujočih dietetikov primerljiva z madžarsko, 
Južno Afriko in malezijo in sodi v sam rep 
te razvrstitve. Pri čemer velja poudariti, da 
večina dietetikov deluje na terciarni ravni. 
dolenjska regija je po številu dietetikov 
na 100.000 prebivalcev, zanimivo, v družbi 

stroka - izobraževanje
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Zdenka Seničar

Usposabljanje kliničnih 
mentorjev na FZV Novo mesto
Splošna bolnišnica Novo 
mesto je že šesto leto učna 
baza študentom FZV Novo 
mesto. Klinično usposabljanje 
na bolnišničnih oddelkih in v 
ambulantah vodi več kot 50 
mentoric, dipl.m.s., za katere 
fakulteta vsako leto organizira 
strokovno izpopolnjevanje. 
Rdeča nit zadnjega tovrstnega 
srečanja je bilo »Kakovost 
kliničnega usposabljanja 
študentov za kakovost in 
varnost obravnave pacientov.«

Navzoče je pozdravila doc. dr. Nevenka kregar 
Velikonja, dekanica FZV Novo mesto, in se jim 
zahvalila za uspešno strokovno delo v učnem 
procesu.

mag. maja klančnik gruden, pomočnica 
glavne medicinske sestre UkC Ljubljana za 
kakovost in razvoj ZN, je opredelila pojme 
kakovost, varnost, odklon, zaplet pri pacientu 
in predstavila varnostni pogovor kot orodje 
za zmanjševanje odklonov v zdravstvu, pri 
tem pa je predstavila možnosti vključevanja 
študentov v procese izboljševanja kakovosti 
in varnosti pri izvajanju ZN na oddelku. 
Študenti so lahko vključeni v aktivnosti  pri 
reševanju varnostnih odklonov, saj vidijo 
situacijo z drugačnega zornega kota, pri tem 
pa se lahko tudi veliko naučijo.

Vesna Zupančič, mag., je predstavila poročilo 
o evalvaciji kakovosti kliničnega usposabljanja 
v učnih zavodih FZV Novo mesto in potrebne 
ukrepe za izboljšanje kakovosti kliničnega 
usposabljanja. Predstavljen je bil tudi novi 
Pravilnik o kU študentov v učnih zavodih.

Jožica Čampa, prodekanica za študijske 
zadeve, je predstavila značilnosti in pomen 
psihomotornega učenja – učenja spretnosti. 
Poudarila je, da je klinični mentor študentov 
vzornik. Spremlja ga ob izpolnjevanju 

različnih delovnih aktivnosti in se postopoma 
vključuje vanje, dokler jih ni sposoben 
opraviti samostojno. Pri tem je pomembno, 
da se proces učenja na kU izvaja v skladu z 
didaktičnimi načeli.

 Mag. Maja Klančnik

 Mentorice KU iz SB NM

 Mentorice učnih baz Dolenjske in Bele Krajine

Na zaključni delavnici z naslovom kako 
naprej so si predavatelji, mentorji in študenti 
izmenjali različne izkušnje s kU.

stroka - izobraževanje



48

kadrovske novice

 Pri ho di: 
Tinkara DUHOVNIK, dr.med., pripravnica, 1.11.2014
Dora MAHKOVIC, dr.med., pripravnica, 1.11.2014
Jan ŽMUC, dr.med., pripravnik, 1.11.2014
Martina SLANA, dr.med., pripravnica, 1.11.2014
Aleksandar BOGIČEVIĆ, dr.med., specializant nevrologije, 1.11.2014
Tanja GORŠE, laboratorijska tehnica, 3.11.2014
Anja POLJANČIČ, dr.med., 17.11.2014
Tina HORVAT, tehnica zdravstvene nege, 21.11.2014
Biljana KNEŽEVIĆ, dr.med., specializantka pnevmologije, 1.12.2014
Martin RAUBER, dr.med., pripravnik, 1.12.2014
Iztok JAKŠA, elektrotehnik, 1.12.2014
Siniša MIŠIĆ, voznik-kurir, 1.12.2014
Majda ČEKIĆ, dr.med., specializantka nevrologije, 1.1.2015
Maja DOBELŠEK, dr.med., pripravnica, 1.1.2015
Branka STRAŽIŠAR, univ.dipl.prav., 5.1.2015
Gregor TRATAR, dr.med., 5.1.2015
Rok ROZMAN, dipl.inž.lab.biomed., 5.1.2015
Perka SAMIDA, strežnica, 12.1.2015
Majda ZALETEL, dr.med., spec. nevrologije, 15.1.2015
Tjaša PUNGERŠIČ, tehnica zdravstvene nege, 16.1.2015
Simona KOBLER, strežnica, 19.1.2015
Alen HALILOVIĆ, dr.med., pripravnik, 1.2.2015
Maruša CVEK, mag.farmacije, 2.2.2015
Petra FURAR, tehnica zdravstvene nege, 9.2.2015
Miran KRAJAČIĆ, voznik, 11.2.2015
Nina JERIČEK, pomočnica kuharja, 16.2.2015
Klavdija ŠKEDELJ, tehnica zdravstvene nege, 16.2.2015
Ana VRTAČIČ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 19.2.2015
Ines KOBETIČ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 23.2.2015

 Od ho di: 
Duško ZAGORANSKI, dr.med., specializant radiologije, 30.9.2014
Anamarija ČRČEK, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 18.11.2014
Maja GORENC, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 18.11.2014
Valerija HRUŠOVAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 18.11.2014
Domen JENKOLE, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 18.11.2014
Aleš JORDAN, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 18.11.2014
Tina HORVAT, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 18.11.2014
Tanja KOLENC, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 18.11.2014
Jolanda UREKAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 18.11.2014
Helena BARBO, dr.med., pripravnica, 30.11.2014
Blaž Martin JANkOVIĆ, dipl.inž.rad.tehnol., pripravnik, 30.11.2014
Eva MURŠIČ, diplomirana fizioterapevtka, 30.11.2014
Alojz BLAŽIČ, vzdrževalec, upokojitev 6.12.2014
Tanja GORŠE, laboratorijska tehnica, 20.12.2014

Diplomirali so:

Na Visoki šoli za zdravstvo v Novem mestu so diplomirali in 
si pridobili strokovni naslov: dIPLOmIRANI ZdRAVSTVENIk/

dIPLOmIRANA mEdICINSkA SESTRA

Barbara ŠVAJGER, 27.3.2014
***

Silvo BUKOVEC, 26.5.2014
***

Helena MORAVEC STEGNE, 15.7.2014
***

Peter PREDOVIČ, 27.10.2014

Na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani je diplomirala in si pridobila 
strokovni naslov: dIPLOmIRANI dELOVNI TERAPEVT

Jerca RIFELJ ŠOBOT, 7.11.2014

Pripravila Lidija Povšič Sabina SOFTIĆ, dr.med., spec. interne medicine, 28.12.2014
Martina PETERLIN, medicinska sestra, upokojitev 30.12.2014
Valerija SIMONČIČ, diplomirana medicinska sestra, 30.12.2014
Anja POLJANČIČ, dr.med., 30.12.2014
Špela TRDINA, dr.med., specializantka oftalmologije, 30.12.2014
Daša BIZJAK, dr.med., pripravnica, 31.12.2014
Andreja FIFOLT, strežnica, 31.12.2014
Želimir BOŠNJAK, dr.med., spec.nevrologije in psih., upok. 31.12.2014
Matjaž MILJAN, diplomirani zdravstvenik, 04.01.2015
Marica BURGAR, radiološka inženirka, invalidska upokojitev 6.1.2015
Stanko ŠUŠTARIČ, dr.med., spec. splošne kirurgije, upokojitev 15.1.2015
Mihelca ŽURA ČREŠNAR, dr.med., specializantka pediatrije, 21.1.2015
Tadeja VIDMAR CURk, dr.med., spec. splošne kirurgije, 4.2.2015
Klara KRVAVICA, dr.med., pripravnica, 28.2.2014
Marta TREVEN, dr.med., pripravnica, 28.2.2014

Informacije o kadrovskih spremembah:

Marjanca BOŽIČ, dr.med., spec. nevrologije, je bila s 1.1.2015 
imenovana za  

predstojnico nevropsihiatričnega oddelka.
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Magistrski študij:

Janja PLUT, dipl.m.s., je dne 21.10.2014 končala drugostopenjski 
magistrski program na Fakulteti za zdravstvene vede v mariboru in s 

tem dosegla strokovni naslov:  
mAgISTRICA ZdRAVSTVENO-SOCIALNEgA mANAgEmENTA.

***

Stanka BOJANC, dipl.m.s., je dne 25.11.2014 končala 
drugostopenjski magistrski program na Fakulteti za zdravstvene 

vede v mariboru in s tem dosegla strokovni naslov:  
mAgISTRICA ZdRAVSTVENE NEgE.

***

Dragica PAVKOVIČ, dipl.m.s., je dne 22.1.2015 končala 
drugostopenjski magistrski program na Fakulteti za zdravstvene 

vede v mariboru in s tem dosegla strokovni naslov:  
mAgISTRICA ZdRAVSTVENO-SOCIALNEgA mANAgEmENTA.

***

Darja TURK, dipl.m.s., je dne 23.1.2015 končala visokošolski 
študijski program druge stopnje na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani 

in s tem dosegla strokovni naslov:  
mAgISTRICA ZdRAVSTVENE NEgE.

Doktorski študij:

Marko KMET, dr.med., specialist interne medicine, je 13.11.2014 
na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani zagovarjal doktorsko 
nalogo z naslovom »glikiran hemoglobin HbAte kot napovedni 
dejavnik srčnožilnih zapletov pri bolnikih z akutnim koronarnim 
sindromom brez dviga veznice ST« in si pridobil strokovni naziv: 

dOkTOR ZNANOSTI S POdROČJA mEdICINSkIH VEd.

***

asist. Gabrijela SIMETINGER, dr.med., specialistka ginekologije 
in porodništva, je dne 29.1.2015 na Fakulteti za družbene vede 

Univerze v Ljubljani zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 
»družbena in medicinska konstrukcija kontracepcije: primer 

prekinjenega spolnega odnosa« in si pridobila znanstveni naslov: 
dOkTORICA ZNANOSTI.

kadrovske novice

ČESTITKA
Naša sodelavka, dipl.m.s. Stanka Bojanc,  je 

25.11.2014 magistrirala na Fakulteti za zdravstvene 
vede v Mariboru in pridobila naziv magistrica 

zdravstvene vede.

Ob uspešno opravljenem magisteriju  
se pridružujemo čestitki tudi mi,

saj smo vedeli, da z lahkoto ti bo šlo,  
da nobena ovira v napoto ti ne bo,

ker si zmeraj delavna in zagnana,  
saj šole nisi  jemala kar tja v en dan,

in splača se potruditi  ter jo dobro unovčiti. 

Sedaj veseliš se lahko, mi pa želimo, 
da še naprej ti bo dobro šlo.

Iskrene čestitke!

Sodelavci negovalnega in zdravniškega tima 
travmatološko-ortopedskega A odseka

ČESTITAMO!
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Anka Klemenčič Darja Glavan

Ali še 
poznamo 
dobra dela
mnogi izmed nas vsaj vsake toliko podvomijo, 
ali je sploh še kaj dobrega v ljudeh. 

ko gledamo, kaj vse piše v dnevnem časopisju, 
ko gledamo dnevna poročila, ko se v službi 
in družbi ves čas borimo z neko hudobijo...ja, 
takrat smo res v mnogih dvomih.

A vedno je potrebno gledati tudi vse tisto, 
kar je zastrto, kar ne sili tako v ospredje in je 
morda mnogo večje od tistega, kar vidimo, 
samo tako ne bode v oči.

In kaj je to? dobrota, dobra dela, prijaznost, 
solidarnost, sočutje...ljubezen do bližnjega.

mnogi si rečejo, le zakaj bi se trudili, ko pa 
nihče ni hvaležen za to, kar jim naredimo 
dobrega. Pa je to res bistvo tega, da delamo 
dobro? Ja, res je prijetno, če ti je nekdo 
hvaležen ob tem, da si mu pri nečem ustregel, 
mu nekaj podaril, ni pa prav, da delamo 
dobro le zato, ker bomo to dobili povrnjeno. 
Slej ko prej se dobro delo povrne  na kakšen 
drug način. Ne sicer vedno od tistega, ki si 
mu  dobro delo storil, pač pa nekje, kjer tega 
sploh nisi pričakoval.

Priznam, tudi jaz sem dostikrat razočarana, 
ker v zameno za dobro delo ne dobim nič ali 
pa celo nož v hrbet. A ko potem premislim, si 
rečem, da je pomembno le to, da jaz vem, da 
nisem bila nehvaležna, nesramna, hudobna.

Potem pa popolnoma nepričakovano dobim 
90% popusta na blagajni v merkurju, v vrtnariji 
ob nakupu dobim še veliko božično zvezdo 
za lepe praznike, ko grem nekoga naročit k 
zdravniku,  mi ponudijo brezplačno manikuro. 
ko sem zadnjič stala v vrsti na pošti, se je 
odprlo novo okence. Stopila sem v  sosednjo 
vrsto, ki se potem ni nikamor premaknila. Pa 
me je presenetila prijazna ženska v prvi vrsti, 
rekoč, naj stopim k njenemu okencu, ker sem 
bila na pošti prej kot ona…

Ja, splača se delati dobro, verjeti v dobroto in  
vztrajati v njej, pa ne zaradi tega, ker bo nekje 
povrnjena, pač pa zaradi naše mirne vesti in 
mirnega spanca.

Obstaja velik gospodinjski misterij. 
Seveda se ga ne da primerjati z velikimi 
temami človeštva, kot so svetovni mir, 
globalni podnebni sporazum ali kako 
izdelati sintetične možgane, toda ali znate 
odgovoriti na preprosto vprašanje: Kam 
izginejo nogavice, ki jih damo v pralni 
stroj, od tam pa se ne vrnejo nikoli več?

Ne recite, da vam v košu za perilo ne ležijo vsaj 
tri bele brez para, ena pohodniška dokolenka 
in trije moški »štumfi«, katerih druga polovica 
je izginila neznano kam. 

del ženske populacije je prepričan, da jih 
pogoltne pralni stroj. da se nekako ovijejo 
okoli osi bobna, razcefrajo na drobne kosce 
ali jih požre program za izpiranje. Spet druge 
vidijo krivca v vročini sušilnega stroja, ki da 
tkanino preprosto raztopi v en sam nič. 
Obstaja tudi teorija, da gre pri vsem skupaj za 
igro možganov; vsakič, ko zagledaš »štumf«, 
se vključi alarm: »spet izgubljenec,« ko pa 
zagledaš njegov par, misliš, da gre za drug 
izgubljeni kos. In tako naprej in vedno znova. 

Nogavice brez para 
Moje razmišljanje ob dnevu žena

Rešitev je red, svetuje gospodinja gospodinji. 
Razne sponke za pranje v paru, pralne vrečke, 
poseben koš za izgubljene sirote ali pa koš za 
shranjevanje nogavic. Strojno navdihnjene 
ženske modrujejo o delčku bobna, ki se ne 
vrti, kamor bi se lahko zataknila tkanina, 
lastniki psov pregledujejo gobce svojih 
ljubljencev. 

Sama sem našla rešitev. kupovala bom 
popolnoma enake nogavice, deset parov iste 
barve, velikosti, oblike, vse enako. 

Rezultat po treh mesecih: trinajst osamljenih 
nogavic različno sprane barve, različno 
nategnjenih patentov in povsem nezdružljivih 
velikosti stopal. 

Od vsega skupaj očitno drži samo murphyjev 
zakon: » Če se lahko pojavijo nogavice brez 
para, se bodo pojavile.«

Vir: http://www.delo.si/mnenja/blogi/dobro-
jutro-nogavice-brez-para.html



51

Kotiček Nine Vidiček

prejeli smo

Nekaj lekcij za življenje

Življenje ni prijazno, vendar je lepo.

Življenje je prekratko, da bi ga zapravljal za mržnjo do koga.

kadar si v dilemi, napravi le majhen korak.

Jokaj včasih s kom. To je večja izkušnja, kot jokat sam.

Prav je, če si kdaj jezen na življenje. To vse prenese.

Sprijazni se s preteklostjo, da ne ugonobiš sedanjosti.

Ne primerjaj svojega življenja z drugim.

dihaj globoko. To pomirja.

Otresi se vsega, kar ni koristno, lepo ali zabavno.

Bodi  ekscentričen že danes… ne čakaj leta, 
da boš lahko nosil vijoličasto.

Prižgi svečke, uporabi lepo posteljnino, nosi lepe stvari in ne 
hrani jih za posebne priložnosti.

Ne pozabi: najvažnejši spolni organ je mozeg.

Za svojo srečo si sam odgovoren.

Na » napako« glej s stališča, koliko bo pomembna čez pet let.

daj času čas. Vse pozdravi.

karkoli je dobro ali slabo, spremenilo se bo. 

Vedno izberi življenje. 

Vsem oprosti in verjemi v dobro.

Zavist je izguba časa. Vse imaš, kar potrebuješ.

Popuščaj!

Življenje ni povezano s pentljo, a je kljub temu darilo.

Odložimo bremena družinske 
prtljage

družina ima svojo dušo in energijsko polje  z veliko močjo.

 Lahko pobegnemo na drugi konec sveta, a ostajamo enako vpeti v 
družinsko dušo, kot če bi ostali doma. 

Beg ni rešitev, rešitev  ni ignoriranje občutij in čustev, ne pometanje 
problemov pod preprogo, ne zamolčevanje in skrivanje družinskih 
skrivnosti. 

Na Slovenskem smo naštetega  morda bolj vešči kot v odprtih, toplih 
deželah z ljudmi, ki živijo v večjih skupnostih in ne v majhnih družinah  
za zapahi stanovanj in hišah brez pretočnosti v stanovalcih in okoli 
njih. Zato je pri nas toliko alkoholizma in drugih oblik odvisnosti. 
Toliko strahu in tesnobe, ki bi jo lahko z nožem rezali, tako je gosta, 
čeprav nevidna. 

Nevidno nas ima v oblasti  in to oblast občutimo, ne moremo pa je 
razkleniti: uvideti, da ne sodi v naše srce  in ni treba, da klecamo pod 
pezo nevidnega.

Iz : Odložimo bremena družinske prtljage, maje korošak

Odlična enačba Al-
Kavarzimija (očeta algebre)
Vprašali so očeta algebre, kaj je človek. Slednji je skromno odgovoril:

- Če je človek pošten in moralen, torej = 1.

- Če je šarmanten, mu dodamo eno ničlo, torej = 10.

- Če je bogat, mu dodamo še eno ničlo, torej = 100.

- Če je plemenitega rodu, mu dodamo še eno ničlo, torej  = 1000.

Če vrednost morale (število 1) pri tem človeku izgine, so ostale 
samo ničle. 

Vir: svetovni splet
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Lani 12. septembra so mi v bolnišnici Novo 
mesto vstavili umetni del kolka. Operiral me 
je dr. Gregor Kavčič. Ker gre za zelo pozitivno 
izkušnjo, ki sem jo dobila na ortopedskem 
oddelku omenjene bolnišnice, sem se 
odločila, da jo delim z bralci. Še posebej se mi 
zdi potrebno poudariti, da smo bili kandidati 
za operacijo nekaj dni prej skupaj s svojcem 
poklicani na t. i. predoperativno šolo, ki je trajala 
okrog dve uri. To je novost, ki jo je uvedel dr. 
Kavčič, z njo se je seznanil v tujini, za zdaj pa jo 
prakticirajo samo v Novem mestu.

Na predoperativni šoli so nas višja medicinska 
sestra, zdravnica in fizioterapevtka seznanile 
s potekom operacije kolka (predavanje je 
bilo opremljeno tudi s filmom) ter s potekom 
okrevanja na oddelku. 

Obiskala sta nas tudi dva pacienta, ki sta že 
okrevala, in povedala svoje izkušnje. V roke 
smo prijeli tudi primerek endoproteze in si jo 
ogledali od blizu.

Ves čas je medicinska sestra poudarjala, da 
po operaciji ni potrebe, da bi nas bolelo, ker 
je na voljo dovolj zdravil za blažitev bolečin, 
samo povedati moramo. Taka praksa se mi 
zdi odlična. Izgubili smo dobršen del strahu, 
spoznali pa smo že tudi ljudi, ki nas bodo 
kasneje sprejeli na oddelku. 

Zase moram reči, da sem kasneje dokaj 
pomirjeno in brez strahu odhajala v bolnišnico. 
Na ortopedskem oddelku so sobe v glavnem 
dvoposteljne, nekaj je večposteljnih, nekaj pa je 
tudi enoposteljnih in sama sem bila nameščena 
ravno v eno od teh, kar je neprecenljivo. Po 
operaciji, ki jo je opravil dr. Kavčič na novejši, 
sodobnejši način, brez nepotrebnih rezov in 
krvavitev, sem dobro okrevala, ves čas pa sem 
bila deležna strokovne nege vsega osebja, od 
medicinskega, strežnega, fizioterapevtke ter 
tudi tistih, ki so čistili naše sobe. Ves čas izredna 
prijaznost, pozitivna naravnanost, skratka, bilo 
jim je mar za nas. Ko si po operaciji ves ubog, 
se ti še kako prileže prijazna beseda in nasmeh. 
Zato bi na tem mestu rada izrazila zahvalo vsem 
in vsakemu posebej, še posebej pa dr. Gregorju 

Pohvala novomeški bolnišnici 
Delajo drugače, boljše
Pohvala ortopedskemu oddelku, ki dela kot pravi tim – 
Prijazni in strokovni do bolnikov

Kavčiču in višji medicinski sestri Heleni Medved. 
Vzdušje na oddelku namreč odseva od zgoraj 
navzdol, zato je vodenje izredno pomembno. 
Še enkrat hvala za vse! 

Jožica Šut, Ig pri Ljubljani

Zahvala 
kolektivu 
EIT
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Zdenka Seničar

Utrinki iz fotoarhiva
Kulturno  udejstvovanje  
v bolnišnici je v novem 
koledarskem letu odprla  
fotografska razstava Poldeta 
Grahka, upokojenega 
radiološkega inženirja, ki 
je svoja dela poimenoval 
Utrinki iz fotoarhiva in se 
predstavil kot pronicljiv 
opazovalec sveta okoli sebe. 
S svojim fotoaparatom je 
ujel zelo različne motive, 
dogodke in razpoloženja 
in jih za vedno shranil v 
spominu, saj je fotografija 
zapis trenutka, ko se vse 
zgodi v sekundi in ostane 
ohranjeno za vedno.

Z razstavo pa smo obeležili tudi 120 letnico 
bolnišnice in 20 let začetkov razstavljanja 
v prostorih bolnišnice.

Polde gRAHEk,  upokojeni višji rentgenski 
tehnik, rojen Belokranjec, se je prvič srečal 

s fotoaparatom kmalu po končani 2. 
svetovni vojni, ko mu je v rojstni vasi prišla 
v roke razpadla BOX kamera, ki jo je spravil v 
delovanje, kupil film in poskusil fotografirati. 
Prve filme in fotografije mu je razvil fotograf 
v Črnomlju, potem pa je kupil kemikalije in 
začel s preizkusi kar v maminih krožnikih, 
zvečer, ko so šli ostali spat. 

ko je začel hoditi v višjo gimnazijo, je 
mamo pregovoril za denar in kupil rabljen 
fotoaparat kOdAk na meh, ki pa je že imel 

nekaj ročnih nastavitev. V kotu na seniku 
si je naredil leseno temnico, nabavil prve 
razvijalne posode in tekočine, povečevalnik 
pa improviziral z omenjenim fotoaparatom. 
Uporabil je recepte, ki so mu bili dostopni, 
kemikalije kupoval v lekarnah, po foto papir 
pa se je z vlakom vozil v karlovac. 

Najprej je fotografiral sošolce, prijatelje, tudi 
družino, razne dogodke na podeželju in 
športne dejavnosti v šoli. Nato so se njegove 
fotografije pojavile v dolenjskem listu. Redno 
je začel sodelovati s takratnim urednikom 
Tonetom gošnikom, ki ga je povabil na 
foto razstavo in na njej je njegova »Žanjica« 
pristala na 3. mestu. 

V študentskih letih v Ljubljani je svoj hobi z 
izobraževanjem in praktičnim delom dopolnil 
v študentskem fotoklubu. Zanimale so ga 
predvsem povečave fotografij. Tako je postal 
fotoamater. 

ko se je zaposlil v Splošni bolnišnici Novo 
mesto, je postal član Fotokluba Novo mesto, 
ki je imel svoj laboratorij, v katerem je povsem 
samostojno izdeloval črno-bele fotografije. 
Tudi življenje in delo v bolnišnici je spremljal 
s svojim novejšim fotoaparatom in fotografije 
občasno objavljal v dolenjskem listu, reviji 
dolenjsko zdravstvo in še kje. 
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V 60-tih in 70-tih letih je začel spremljati 
umetniško fotografijo preko Foto-kino revije 
Jugoslavije, v kateri je bilo objavljenih tudi 
nekaj njegovih fotografij, posnetih že z zelo 
kritičnim očesom za kompozicijo. To je bila 
doba, ko so fotoklubi po vsej zvezni državi 
organizirali foto razstave. Prvič je razstavljal 
leta 1963 v Celju. Sodeloval je na osmih 
republiških, petih zveznih in eni mednarodni 
razstavi, ki je bila v Sloveniji. Nekaj od teh črno 
belih fotografij je predstavil tudi na  razstavi 
v bolnišnici.

ko se je pojavila barvna fotografija, je upadla 
fotoamaterska zagnanost, kajti fotografije 
so izdelovali le barvni fotolaboratoriji. 
Toda Polde je še vedno fotografiral vse, kar 
ga je navdihovalo in fotografije spravljal 

v foto arhiv. V njem je tiho tlela želja po 
samostojni fotografski razstavi, toda zaradi 
gradnje družinskega doma, kmetovanja, 
vinogradništva in vrtnarstva mu je časa vedno 
zmanjkovalo. 

Polde grahek je povedal: 

»Fotografija predstavlja ujeti trenutek okolja, 
življenja in časa, ki ni ponovljiv, kajti isti motiv 
je ob vsaki uri dneva v drugačni svetlobi in 
drugem barvnem odtenku, vsak dogodek je 
spremenljiv,  vsak obraz z drugačnim izrazom. 
Skratka, fotografija je dragocen spomin.«

moderatorka otvoritve razstave, ki so se 
je udeležili številni Poldetovi nekdanji in 
sedanji  sodelavci, družina in sosedi, je bila 
Nada Usenik, v kulturnem programu pa je 

sodelovala ljudska pevka marija Jerele, tudi 
Poldetova soseda, ki je poleg pesmi prisotne 
zabavala s hudomušnimi anekdotami o 
avtorju.

Razstavo je odprla direktorica  bolnišnice mira 
Retelj. V zahvalo za pomoč pri organizaciji 
razstave je Polde bolnišnici podaril veliko 
uokvirjeno fotografijo stare porodnišnice, ki 
bo odslej krasila prostore nove porodnišnice.

V pogovorih, druženju ob belokranjski pogači 
in kozarcu odličnega Poldetovega vina so se 
gosti zadržali dolgo v noč. do naslednjič, saj 
ima Polde fotografskega gradiva še za nekaj 
razstav. 

kulturne drobtinice
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MAMA IN NJEN OTROK
 
Otrok sprašuje:
»Mama,
kje si,
tvoj otrok te želi?«
 
A mame ni več,
med zvezdami živi
in mu sledi.
Od tam se mu sladko smeji.
 
V sanjah ga obišče,
ker ve,
da jo otrok venomer išče.
Mama.
 
Ko pa se sanje razblinijo,
mame ni več,
odšla je preč.
Mama.
 
Vez med mamo in otroci je večna,
večna in neuničljiva.
Nihče nima moči da jo strga,
ne zlepa, ne zgrda.
 
»Pogrešam te mama,
posebno takrat, ko sem sama.«
Za minuto se mi prikaže
in takoj mi je lažje.

NAKIT KOT KAMEN

Moja ogrlica ni zlata,
tudi brez žlahtne kovine sem jaz bogata,
srce že ve,
kaj pravo bogastvo je.
 
Zunanji blišč le malo šteje,
iz njega le bahavost veje,
lesk obledi
in to sploh pomembno ni.
 
Notranji mir je velika stvar,
kdor ga premore,
gore premikati zmore.
Pot do njega ni lahka in ne kratka.
 
Z leti se želja po njem povečuje,
človek ga potrebuje,
hrepeni vsako vlakno telesa,
to so na zemlji nebesa.
 
Če se vase poglobiš, ugotoviš,
da kar je na površju počasi zbledi,
le v spominu se še obudi,
lepota in iskrenost duše pa večno živi.
 
Zlat nakit je kot kamen,
če toplega srca ni zraven,
iskrena duša ga lahko otopli
in če pošteno se živi.

Silva Mohorčič Natalija Klobučar

»Odšla sem na pisane poljane,

da naberem polno naročje

sončne svetlobe,

barvno paleto osvežim z živahnimi,

toplimi odtenki

in nalijem vedro čistega,

umitega neba po dežju. 

Ujamem vonj življenja.

Vse to ponesem tistim,

ki sami ne morejo do teh lepot stvarstva.

V zibelko mi je bil podarjen dar, 

da obogatim življenje tistim,

ki me potrebujejo.

Besede, ki opisujejo medicinske sestre.

Razdajamo se neumorno in 

dotaknemo tistih,

ki ne zmorejo sami 

skozi pasti življenja.«

kulturne drobtinice
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Po beli zimi se je počasi 
začela prebujati narava in 
sončni žarki so vsak dan 
toplejši. Že  jeseni sem se 
pripravila na zimski čas in 
prihod prehladnih obolenj. 

Česnova tinktura
Za krepitev imunskega sistema sem si 
pripravila česnovo tinkturo. To je star recept 
naših babic, ki se ga mladi izogibajo zaradi 
značilnega vonja in štetja kapljic, vendar 
vemo, da česen sodi med naravne antibiotike 
in zelo dobro vpliva na naš organizem. 

opoldne osem, zvečer devet kapljic, 4. dan 
zjutraj deset, opoldne enajst, zvečer dvanajst 
kapljic, 5. dan zjutraj trinajst, opoldne  
štirinajst, zvečer petnajst kapljic. 15 kapljic 
vzamemo tudi 6. dan zjutraj, potem pa število 
kapljic pri vsakem jemanju zmanjšamo za 
eno, tako vzamemo opoldne 6. dne štirinajst, 
zvečer pa trinajst kapljic in tako naprej do 10. 
dne, ko vzamemo zjutraj 3 kapljice, opoldne 
dve in zvečer eno kapljico. 

Po deset dnevnem jemanju tinkture 
vzamemo pred vsakim obrokom tri kapljice, 
dokler tinkture ne porabimo. 

Redno uživanje teh kapljic naj bi preprečevalo 
nastanek arterioskleroze, s tem pa vplivalo 
na boljšo prekrvavitev, čistilo kri in krepilo 
srčno mišico. 

Naslednje, na kar bi vas rada opozorila, je 
pitje vode, po požirkih preko celega dne, 
vsaj 1,5 litra. To je zelo pomembno za naš 
organizem, saj se, če premalo popijemo, 
občutek lakote poveča, s tem pa vnašamo 
v telo več hrane, ki sčasoma privede do 
prekomerne teže. 

Tudi sicer je potrebno celo leto skrbeti za 
svoje telo, zato si že v zgodnji pomladi 
pripravimo primerno količino zdravilnih 
zelišč, ki jih bomo potrebovali preko leta in 
jih uporabili bodisi kot čaj ali pri kuhanju in 
peki peciva. 

Zeliščni čaj pri prehladu in za 
razstrupljanje
Za dober zeliščni čaj, ki pomaga pri prehladu 
in razstrupljanju, v marcu že lahko nabiramo 

prve liste koprive, cvetove navadnega lapuha, 
cvetove pljučnika in regrata, dišeče vijolice, 
trobentice, pa tudi nežne listke breze. Sveže 
nabrane cvetove kar se da hitro posušimo v 
temnem, suhem in ogretem prostoru. Nato 
zelišča shranimo v papirnatih vrečkah, si 
zabeležimo vrsto čaja in leto nabiranja. Zelišča 
izgubijo svojo moč v enem letu. 

Čaj za prehlad ali kašelj si pripravimo takole: 
dve čajni žlici pljučnika, malo trobentice, 
vijolice, lapuha, meto ali meliso.. V pol litra 
vrele vode damo mešanico čaja in pustimo 
stati 5 do 10 minut, nato čaj precedimo, 
pustimo, da se malo ohladi, dodamo žlico 
medu in limonin sok in pijemo preko dneva.

Za spomladansko čiščenje telesa pa 
porabimo suhe liste koprive, breze, regrata, 
lahko tudi cvetove vijolice in trobentice. 
Pol litra vode zavremo, dodamo zelišča in 
pustimo stati 5 do 10 minut, odcedimo in 
pijemo grenko pol ure pred obrokom vsaj 3 
tedne.

danes se srečujemo na vsakem koraku z 
napotki o zdravem življenju, tako da večkrat 
več ne vemo, kaj je prav. Treba je upoštevati 
svoje telo, priporočljivo je skrbeti za vnos 
petih obrokov dnevno, trije naj bodo bolj 
bogati, dva bolj skromna, obroki naj vsebujejo 
veliko vlaknin (dober vir so polnozrnata žita, 
tudi v obliki kruha, testenin in peciva, oreški 
in semena). Če se le da, jih uživajmo z olupki 
in celo zrnje, veliko svežega sadja in zelenjave, 
več beljakovin rastlinskega izvora (fižol, grah, 
leča, čičerika), od živalskih pa ribe, belo meso 
piščanca, lahko tudi zajčka.

Danica Jožef

Iz zimskega spanja v zgodnjo pomlad

dober tek

Za tinkturo potrebujemo: 35 dag olupljenih 
strokov česna, domače žganje, kozarec s 
pokrovom in temno stekleničko s kapalko. 

Česen zrežemo in naložimo v kozarec. 
Prelijemo ga z žganjem in dobro zapremo. 
Za deset dni ga postavimo v temen in 
hladen prostor, potem vsebino precedimo, 
nalijemo v stekleničko s kapalko, preostanek 
pa v kozarec, ki ga zapremo in shranimo v 
temnem prostoru. ko tinkturo porabimo, si 
natočimo novo. 

Način uporabe

kapljice tinkture uživamo deset dni, trikrat 
dnevno z vročim čajem ali črno kavo takole: 
1. dan vzamemo zjutraj eno, opoldne dve in 
zvečer tri kapljice, 2. dan zjutraj štiri, opoldne 
pet in zvečer šest kapljic, 3. dan zjutraj sedem, 
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Losos s pehtranovim maslom 
Potrebujemo: lososov file brez kože, strok 
česna, tanke rezine limone, sveže mlet 
poper, žlico oljčnega olja, žlico sesekljanega 
pehtrana (lahko tudi suhega), sol, kos papirja 
za peko, zobotrebce.

kos lososovega fileja položimo na peki papir, 
ga posujemo s sesekljanim česnom, mletim 
poprom in rezino limone. Papir spnemo z 
zobotrebcem v culico in damo na pekač v 
ogreto pečico. Na 200˚ C pečemo 20 minut. 
Olje rahlo segrejemo v ponvi, dodamo 
sesekljan pehtran, da ovene, ne sme pa 
porjavet, nato pečenega lososa odvijemo in 
položimo na krožnik, z vseh strani pomočimo 
z omako, solimo in postrežemo. k jedi se 
namesto črnega kruha odlično poda v oblicah 
kuhan krompir.

Zelenjavni polpeti z 
dodanimi zelišči
Potrebujemo: 1 kg krompirja, 15 dag mladega 
sira, lahko tudi skute, vejico peteršilja, zelene 
ali koprca, tudi janež je primeren, nekaj 
manjših šalotk ali manjših čebulic, 1 jajce, sol, 
poper, 1 dl oljčnega olja, nekaj žlic limoninega 
soka.

Cel krompir skuhamo, kuhan krompir 
olupimo, stresemo v večjo skledo, ga dobro 
zmečkamo, dodamo sol, poper, nasekljane 
šalotke, nasekljana zelišča, limonin sok, 

skuto in razžvrkljano jajce, vse to zmešamo, 
da dobimo srednje trdo maso in pustimo 
v hladilniku 15 minut. Nato s pomokanimi 
rokami naredimo manjše polpetke, ki jih 
lahko ocvremo v olju in nato odcedimo na 
papirnatih brisačah, lahko pa jih damo na 
peki papir in spečemo v ventilatorski pečici na 
180˚ C. Postrežemo jih lahko z zeleno solato.

Solata  iz kozjega sira, 
hruške, korenčka in lešnikov 
Potrebujemo: 1 velik korenček, z lupilnikom 
narezan na trakove, nasekljano hruško, 5 dag 
nadrobljenega kozjega sira, pest sesekljanih 

in blanširanih lešnikov, pest semen 

dober tek

Priprava: ovsene kosmiče namočimo v 
vodi za 30 minut, nato dodamo vse druge 
sestavine, dobro premešamo in damo zmes v 
pekač. Za poseben okus lahko dodamo žlico 
bučnega olja. Če je zmes preveč tekoča, jo 
lahko popravimo z dodatkom polnozrnate 
ali rožičeve moke. Pečemo 40 minut pri 
200˚Celzija. ko se ohladi, pecivo narežemo 
na rezine.

Veganski bananini muffini
Potrebujemo: 1 in pol skodelice moke,  1 
čajno žličko sode bikarbone,  1 čajno žličko  

Pri kuhanju uporabljajmo veliko začimb 
z domačega vrta, ki krepijo organizem in 
pospešujejo prebavo. 

Starejšim priporočajo, da imajo vsakodnevno 
na jedilniku kakšno zelenjavno juho ali 
enolončnico, ki nadomesti tudi tekočino in 
poskrbi za boljšo presnovo.

Predlagam nekaj receptov za pomladne dni.

granatnega jabolka, če teh 
nimamo, so lahko sončnična ali pinjole, pest 
svežega timijana.

Za preliv: 1 žlico oljčnega ali lanenega olja, 
žlico balzamičnega kisa, malo soli in popra.

Vse sestavne stresemo v skledo, prelijemo 
s prelivom (zmešamo olje, kis, sol, poper). 
Če lešnike popražimo in nato olupimo, so 
okusnejši, prav tako pa lahko prepražimo tudi 
sončnična semena ali semena pinjol.

ker sem se zadnje mesece precej ukvarjala 
s presnimi sladicami, vam predlagam eno. 

Nizkokalorična presna 
sladica 
Potrebujemo: 500 g ovsenih kosmičev, 250 g 
suhega sadja (brusnic in rozin), 100 g zmletih 
lešnikov, mandljev ali orehov.

pecilnega praška,   1/2 čajne žličke soli, 4 
banane (zmečkamo), 3/4 skodelice belega 
sladkorja,  1/4 skodelice nesladkane jabolčne 
omake, 3 velike žlice rastlinskega olja, 1/2 
skodelice oreščkov (neobvezno).

Priprava:

Pečico segrejemo na 200˚C. V veliki posodi 
zmešamo moko, sodo bikarbono, pecilni 
prašek in sol. V drugi posodi zmešamo 
banane, sladkor, jabolčno omako in oreščke. 
Suhe sestavine zmešamo z mokrimi. mešanico 
zlijemo v posodo za peko muffinov (lahko 
uporabimo tudi papirčke). Pečemo od 18-23 
minut. Naj pripomnim, da se mora vse, kar 
je pripravljeno „presno,“ pospraviti v enem 
dnevu, najkasneje v dveh, pa še takrat mora 
biti v hladilniku, sicer hitro skisa. 

Obilo užitkov!
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Cirila Gradišar

Srečanje upokojencev  
novomeške bolnišnice
Naši upokojeni sodelavci vsako 
leto težko dočakajo dan, ko 
jih vodstvo bolnišnice povabi 
na ponovoletno srečanje. Radi 
se srečujejo, poklepetajo, se 
nasmejejo in hkrati preverijo, 
ali bolnišnične kuharice 
in kuharji še tako dobro 
kuhajo kot včasih. Zanimajo 
se za novosti v bolnišnici, 
njen razvoj, poslovanje, 
novogradnje, letos pa je 
bilo posebej živahno  zaradi 
okrogle obletnice, ki so jo 
doživljali tudi kot svoj praznik.

Seveda je bil zato uvodni pozdrav direktorice, 
gospe mire Retelj, še posebej slovesen. Ob 
pogledu nazaj na  razvoj bolnišnice skozi 
120 let se je s hvaležnostjo spomnila vseh 

zaposlenih, ki so gradili trdne temelje, na 
katerih bolnišnica danes stoji in poudarila 
njihov neprecenljiv prispevek k obstoju, 
strokovnemu razvouj in ugledu ustanove  v 
dolenjskem prostoru.

Strokovna direktorica, gospa Lučka kosec, 
jim je predstavila novosti na področju 
strokovnega dela v bolnišnici, pomočnica 
direktorice za zdravstveno nego, gospa 
Jožica Rešetič, pa je spregovorila o novostih 
v zdravstveni negi.

Zbrane je nagovorila tudi predsednica 
društva upokojencev bolnišnice, gospa 
Jožica majcen in povedala, da so veseli, ker 
se v bolnišnici vedno čutijo dobrodošle, in 
se direktorici zahvalila za podporo.

Vse upokojence, ki jim zdravje dobro služi, 
je povabila, naj se pridružijo društvu in del 
svojega prostega časa preživijo pri njihovih 
aktivnostih, ki jih je vsako leto zares veliko.

Po voščilu slavljencem, ki so v lanskem letu 
praznovali 80 in 90 let, se je začelo živahno 

druženje, ki ga je občasno zmotilo le petje, 
smeh in velikanska torta, darilo bolnišnice 
ob jubileju.

Lepo je bilo.

ozrimo se nazaj
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Med upokojenimi sodelavci so v 
lanskem letu  praznovali 80 let:
Bartolj Ana
Goranić Tomislav
Hrovat Albina
Krese Drago
Lukšič Pavlina
Luzar Katarina
Pirnat Ivanka
Šegedin Ana
Štrazberger Ana
Turk Marija
Vrhovšek Katarina
Zurc Majda

90 let so dopolnili:
Dolenc Ana
Grandljič Amalija
Hočevar Terezija
Jerman Jožefa
Prim. Tone Šavelj

Vsem želimo predvsem veliko 
zdravja in veliko zadovoljnih let.

ozrimo se nazaj

 Veselje ob 
ponovnem 
snidenju
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Cirila Gradišar

90 let Mimice Škof

 Mimica Škof

Mimica Škof se je rodila 22. 
februarja 1925 v Dragomlji vasi 
pri Suhorju. Mama ji je umrla, 
ko je imela komaj dve leti, 
brat Anton pa štiri leta.  Dve 
leti kasneje se je oče ponovno 
poročil.  Mačeha jima je bila 
dobra mati in kmalu je dobila 
še tri pol brate in tri pol sestre. 
Oče, ki je bil borec v I. svetovni 
vojni, je v družino pripeljal še 
starejšega pol brata. Živeli so 
na 3 ha veliki kmetiji, na kateri 
je bilo veliko domačih živali, 
velika polja, ki jih je bilo treba 
obdelovati, pa tudi gozda ni 
manjkalo. Na veliki kmetiji je 
pozneje ostal in nadaljeval z 
delom starejši brat Anton. 

mimica se rada spominja, da so se vaščani 
med seboj zelo dobro razumeli in si pomagali 
pri delu, ko je bilo potrebno, saj vseh velikih 
travnikov in polj sami niso mogli obdelati. 
Strojev ni bilo, vstajati je bilo treba zgodaj, 
da so še pred šolo naredili vse potrebno.

Osnovno šolo je obiskovala na Suhorju, nato 
je odšla v Vinomer na kmetijsko gospodinjsko 
šolo. Prišla je druga svetovna vojna. Starejši 
brat je odšel k partizanom v Tomšičevo 
brigado, mimica pa  je začela delati v vaški 
tiskarni - tiskali so poročila za vojsko. Tiskarna 
se je kasneje preselila v Semič, kjer so živeli 
po zidanicah, od tam pa so šli v kočevski rog. 
Tiskarna se je imenovala Urška. delo je bilo zelo 
dobro organizirano. S kočevskega roga jo je pot 
zanesla nazaj v Belo kajino, v Črnomelj, kjer je 
še naprej delala v tiskarni. med vojno so bolno 
mamo in tri brate in sestre odpeljali v Italijo v 
partizansko taborišče, kamor so vozili ranjene 
in bolne iz Bele krajine. Tam so se srečali s 
starejšim bratom Antonom, ki je bil ranjen. 

Takoj po vojni so jo poslali v novomeško 
brigado, s katero je dva meseca delala na 

progi Brčko-Banoviči, nato  pa je sledilo še 
mesec dni udarniškega dela na pospravljanju 
ruševin Štampetovega mostu, ki so ga zrušili 
partizani.

Leta 1947 se je zaposlila v bolnišnici v Novem 
mestu kot kuhinjska pomočnica v stavbi na 
levem bregu. direktorica bolnišnice je bila 
modic danica, vodilni na kirurškem oddelku  
je bil dr. kolenc, na gin-por oddelku pa dr. 
Perko. Interni oddelek je bil v stavbi na desni 
strani krke pri usmiljenih bratih. 

kasneje je bila razporejena na mesto 
skladiščnika, kjer je bil njen nadrejeni 
Frlan Franc.  Po njegovem odhodu ga je 
nadomestila mimica. S kombijem so nabavljali 
hrano za bolnike in zaposlene v kmetijskih 
zadrugah, predvsem v Škocjanu, po meso so 
hodili v metliko. Bolnišnica je imela tudi svoje 
njive, nekaj njiv pa v najemu na marofu in 
proti Portovalu.  

Stanovala je na podstrešju bolnišnice na 
levem bregu, ko se je ekonomat preselil na 
interni oddelek, pa je stanovala v konventu. 
Že navsezgodaj, ob peti uri zjutraj, so delale 

na polju, nato pa so ob sedmih nastopile 
službo v pisarni. Na internem oddelku je bila 
vodja vrtnarije Štefka dobravc. Obseg dela 
je bil vedno večji, kot ekonom je nastopil 
službo Franc kralj. To je bil čas, ko je bil 
direktor bolnišnice  prof. Oton Bajc, pomočnik 
direktorja pa Jože Pekolj. 

kmalu se je zaljubila in leta 1952 rodila hčerko 
Vladko, ki ji je prinesla v življenje veliko veselja. 
Še danes je njeno sonce, saj se lahko vedno 
zanese nanjo, prav tako na zeta Braneta. mimica 
je še vedno sposobna skrbeti sama zase, živi na 
mestnih njivah, kamor se je preselila leta 1964. 
Hudo ji je, ker njene prijateljice odhajajo in 
ostaja sama in težko je najti nekoga  za klepet. 
Leta 1980 se je upokojila, si kupila v dragomlji 
vasi zemljo, uredila vinograd z 210 trtami in 
sadni vrt. Nikoli si ni kupila avtomobila in ni 
naredila vozniškega izpita, tako da se je morala 
v domačo vas vedno voziti z avtobusom. Rada 
je delala na zemlji, saj ji je bilo to v veselje in 
užitek. dobro se je počutila tudi v gozdu, saj ni 
manjkajo sadov gozda, ki so jo mamili (gobe, 
borovnice).

danes je mimica bistra, klena 90 letnica, ki 
zna poskrbeti sama zase, če česa ne zmore, 
ji na pomoč priskoči hči. Z veseljem sprejme 
obisk nekdanjih zaposlenih, da z njimi lahko 
obuja spomine. kolektiva, kakršen je bil takrat 
v bolnišnici, danes ne najdeš: radi so delali. Ob 
tem mi je povedala še tole: »ko se je gradila 
kirurgija, so  nam obljubili 13 plačo. Vendar so 
kmalu sklicali sestanek in povedali, da bomo 
dali 13 plačo Pionirju, da bo le ta nadaljeval 
z gradnjo. Tako je bilo to. delali smo za 
ustanovo.« 

Tu ste prebrali nekaj malega iz življenja mimice 
Škof, ki je vso svojo delovno dobo delala  v naši 
bolnišnici, na katero ima lepe spomine. Teh 
je tako veliko, da jih ni moč napisati v nekaj 
vrsticah. Je pa zelo prijetno z mimico klepetati, 
posebno, če si tudi sam delal v bolnišnici. 

Naj za konec rečem samo to: »mimica, želimo 
vam vse najboljše ob visokem jubileju in bodite 
še naprej tako zadovoljni, kot ste zadovoljni 
s svojim življenjem. Zadovoljstvo je kamen 
modrosti, ki spremeni vse, česar se dotakne 
v zlato; revež, ki ga ima je bogat, bogataš pa 
brez njega reven.« 

ozrimo se nazaj
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p. Marko Novak

Besedo iz Jobove knjige »Slepemu sem bil 
oko in hromemu noga« je papež Frančišek 
izbral  za témo letošnjega svetovnega 
dneva bolnikov. V uvodu v poslanico papež 
poudarja: »O tem želim razmišljati skozi 
modrost srca (sapientia cordis).« modrost 
srca papež Frančišek predstavi kot »védenje, 
ki ga Sveti duh polaga v um  in srce tistega, 
ki se zna odpreti trpljenju bratov in sester 
ter v njih prepozna Božjo podobo«. Nato 
nadaljuje: »V tej srčni modrosti, ki je Božji 
dar, lahko povzamemo sadove svetovnega 
dneva bolnikov. modrost srca je služiti bratu. 
(…) modrost srca je biti z bratom. Čas, ki 
ga preživimo ob bolniku, je sveti čas. (…) 
modrost srca je izstopiti iz sebe naproti bratu. 
(…) modrost srca je biti solidaren z bratom, 
brez obsojanja. Usmiljenje potrebuje čas. 
(…) Pravo usmiljenje je sočustvovanje, ki ne 
obsoja in ne zahteva, da bi se drugi spreobrnil. 
Je prosto tiste lažne ponižnosti, ki v resnici išče 
pritrditev in samohvalo. Jobova izkušnja najde 
svoj pristen odgovor samo v kristusovem 
križu, ki je najvišje, povsem zastonjsko in 
usmiljeno dejanje Božje solidarnosti z nami. 
To je Božji odgovor na dramo človeške 
bolečine, predvsem na trpljenje nedolžnih.  
(…) Tudi ko naše življenje prevzamejo 
bolezen, osamljenost in nepokretnost, 
lahko postane izkušnja trpljenja privilegiran 
prostor za prenos milosti ter vir za pridobitev 
in okrepitev modrosti srca.« Ob koncu pa 
podarí še molitev: »O marija, Sedež modrosti, 
posreduj kot naša mati za nas, za vse bolnike 
in tiste, ki jih negujejo. daj, da bi v službi 
trpečim in z izkušnjo trpljenja znali vzgajati 
v nas samih modrost srca.«

Navdihnjeni s Poslanico papeža Frančiška 
smo obhajali deveto obletnico naše 
bolnišnične kapele, zadnjo v tem prostoru, 
ker se obeta nova kapela v območju nove 
urgence. Praznovali smo že v sredo pred 
godom Lurške gospé, 4. februarja 2015, ker 
je na sredo po godu Lurške matere Božje že 
pepelnična sreda. gost na praznovanju je bil 
naš škof msgr. Andrej glavan, ki nas je toplo 
nagovoril in močno povezal s XXIII. svetovnim 

»Slepemu sem bil oko  
in hromemu noga« (Job 29,15)

dnevom bolnikov, pa tudi z evangelijem, 
ko Jezus svojo mater marijo izroči učencu 
Janezu – v tem učencu pa smo mi vsi Božja 
družina, v zavetju Božje matere. S škofom sva 
somaševala p. krizostom komar, naš župnik, in 
jaz, bolniški duhovnik. Spremljanje ljudskega 
petja je spet prevzela prof. Snežka Podpečan.

gospa direktorica mira Retelj je gosta 
in navzoče pozdravila z ljubeznivo 
in gostoljubno pozornostjo, besede 
pa zakoreninila v XXIII. Svetovni dan 
bolnikov, v delovanje naše bolnišnice in 
naravnala misel tudi na gradnjo urgence in 
spremembo bogoslužnega prostora. - Ob 
sklepu bogoslužnega praznovanja se je 
gostu zahvalila naša zdravnica v pokoju 
marika kramar in poudarila tudi tole: »Ob 
Vašem nocojšnjem obisku naj izrečemo tudi 
priprošnjo: naše vodstvo napoveduje ob 
gradnji nove urgence tudi nov prostor za 
kapelo; zato že sedaj prosimo, da jo pridete 
blagoslovit, ko bo pripravljena… Z veseljem 
pričakujemo svojega pastirja!«

gostoljubost našega vodstva, skrbnih kuharic 
in strežnega osebja tudi tokrat ni zatajila – 
prav prijetno je bilo podeliti nekaj trenutkov 

ob pecivu, sadju in pijači! Iskrena zahvala 
vodstvu, osebju, bolnicam in bolnikom ter 
svojcem za navzočnost, za vse podarjeno v 
tem prazničnem večeru, in vedno in povsod ...

»Vizita« pride »na vizito« v postnem času, 
na poti v veliko noč, zato še čuteče voščilo: 
naj nas romanje v velikonočno praznovanje 
prečisti in osveži, ponotranji in usmeri v 
bistveno, v globine srca in odnosov - in naj 
se tudi v nas in med nami prebudi Življenje 
zmagoslavne Ljubezni!

mIR IN dOBRO!

mi - vi - oni
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P. Marko Novak, bolniški duhovnik 

Kompleksni svet zdravja
Svet trpljenja in zdravja je pomenljivo 
ogledalo sedanje družbe in je eno od 
njenih najpomembnejših razpotij
ko pomislimo na (duhovno) spremljanje, je 
verjetno, da bomo svojo pozornost takoj 
usmerili na bolnika. Res je, bolnik je središče 
naše pozornosti. Toda če se mu hočemo 
prav približati, je pomembno, da posvetimo 
nekaj pozornosti tudi različnim kontekstom, v 
katerih bolnik živi kot protagonist, in osebam, 
ki bolnika spremljajo.

Spremljajmo bolniškega duhovnika, ki so ga 
poklicali na obisk k bolníci, ki so jo pred kratkim 
pripeljali v bolnišnico, saj sumijo, da ima tumor 
na dojki. Poglejmo, kako poteka njun pogovor...

* * *

d(uhovnik): dober dan, gospa. Ime mi je p. 
mario in sem eden od bolniških duhovnikov.

B(olníca): dober dan, pater. meni je ime Sara. 
Se opravičujem, ker sem vas zmotila, ampak 
povem vam, da zelo rada vidim, da ste z menoj. 
Sedite, prosim. (Namigne mi, naj sedem na stol.)

d: Hvala, gospa Sara.

B: kot sem že omenila, sem zelo vesela vašega 
obiska. Redovnica je bila zelo prijazna, da vas je 
poklicala. Povedala mi je, da je med duhovniki 
kar nekaj milančanov, kar mi je zelo všeč, saj se 
tako počutim skoraj kot doma. Včeraj in tudi 
danes zjutraj sem se ob medicinskih sestrah, 
ki so se med seboj pogovarjale v narečju, tu 
počutila kot tujka.

d: Želim vam, da bil bil ta vaš občutek le 
prehoden in da bi hitro minil.

B: Tudi jaz si tega želim, kajti veste, pater, tudi 
jezik po svoje vpliva na naše sporazumevanje. 
Vsak jezik je bolj ali manj lep in enako je z 
narečji. Bresciansko narečje se mi zdi grobo, 
trdo, z veliko grlenimi glasovi: imela sem 
občutek, kot da so tiste medicinske sestre 
govorile nemško.

d: Tudi jaz imam enak občutek, ko poslušam 
ljudi iz te okolice.

B: Ampak vi ste se že verjetno navadili na to 
narečje in ga gotovo razumete bolje od mene!

d: mogoče res malo bolje od vas, ampak tudi 
jaz ne veliko. morda te govorice ne razumem 
zato, ker mi ni všeč.

B: (Gospa se nasmehne.) Torej se niste odrekli 
milanskemu narečju?

d: draga gospa, »ni ga boljš’ga od milana«! 
(Nato ji zapojem pesem v milanskem narečju »O 
mia bela Madunina...«. Sara se mi pridruži; poje 
potihoma in se smeji temu improviziranemu 
duetu, nakar mi ponudi desno roko.)

B: Bravo, pater, to me je vsaj malo spravilo v 
dobro voljo. To sem potrebovala. Poleg tega, 
da čutim nelagodje, ker sem se znašla v novem 
okolju, sem tudi zelo zaskrbljena: rada bi vedela, 
ali imam tumor na dojki ali ne! (Za trenutek se 
zamisli in nato me pogleda.)

d: doživljate hude dneve, polne tesnobe in 
skrbi!

B: Vi me boste razumeli, pater. (Premor.) Takoj 
sem sprejela predlog, naj pridem sem; sicer bi 
bila pripravljena iti kamor koli drugam, samo 
da bi čim prej dobila odgovor na to, ali imam 
res to strašno bolezen ali ne. Na Onkološkem 
inštitutu v milanu so mi rekli, da bi na sprejem 
morala čakati štiri mesece, tako dolgo pa nisem 
mogla čakati!

d: Razumem vas. Štirje meseci se za človeka, 
ki je v takšni situaciji, v kakršni ste vi, lahko 
vlečejo neznansko dolgo. (Premor.) Zato ste 
prišli v Brescio!

B: Nisem mogla spati zaradi zaskrbljenosti in 
želje po tem, da bi čim prej ugotovili, kaj je. In 
ko je moj mož videl, kakšna sem, me je vprašal, 
ali bi sprejela ponudbo bolnišnice v Brescii, in 
jaz sem jo seveda sprejela brez odlašanja. mož, 
ubožček, ne ve več, kaj naj stori zame. (Premor.)

d: kakor razumem, vam mož zelo pomaga.

B: Res je, pater. Čeprav me tudi prej ni nikdar 
zanemarjal, čutim, da mi je zdaj bliže. Bolj je 
ljubezniv in zelo prizadeven ter pozoren. (Iz 
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torbice vzame fotografijo in mi jo ponudi.) Poglejte 
ga, ljubezen mojo! (Pokaže mi ga; na fotografiji 
sta oba videti vesela. Po nekaj trenutkih …)

d: Lahko rečem, da sta lep par in da sta videti 
srečna.

B: do pred kratkim sva tudi bila. Zdaj pa ... saj 
ne da bi se najin odnos kaj spremenil, ne …  Le 
to, da ne bi bilo treba te nadloge. Veste … v 
takšni situaciji ne moreva drugače, kot da sva 
zaskrbljena.

d: Razumem vas in delim vašo zaskrbljenost. 
(Najin pogovor se prekine, ker pride k bolníci 
zdravnik, ki bi rad izvedel nekaj informacij 
od nje. Grem ven in počakam zunaj. Medtem 
premišljujem o tem, kar sem slišal od bolníce: o 
drami gospe, ki ji je življenje prizadelo bolečino 
- bolečino, ki je za zdaj bolj čustvena kot telesna 
… in o svoji navzočnosti, o svojem poslanstvu 
pastoralnega delavca, ki ji želi pomagati. Medtem 
ko vse to premlevam v sebi, naenkrat zagledam 
zdravnika, ki pride iz sobe in me z besedami: 
»Izvolite, pater!« povabi, naj spet stopim vanjo. 
Zahvalim se mu in grem v sobo. Gospa Sara me 
čaka in mi z nasmeškom na obrazu reče:)

B: Se opravičujem, pater, za ta nepričakovani 
dogodek.

d: Ne skrbite, gospa. Obiski zdravnikov in 
drugega zdravstvenega osebja so v tem 
okolju nekaj povsem normalnega, še več, te 
osebe imajo vedno prednost pred menoj kot 
duhovnikom.

B: Hvala vam, pater, vaše besede me pomirjajo. Si 
lahko vzamete zame še nekaj minut? (Pogledam 
na uro, ki kaže 11’30.)

d: moj čas je namenjen vam, gospa.

B: Zelo ste prijazni. (Zamisli se, kot da bi bila 
sama, in po kratkem premoru nadaljuje.) Včeraj, 
potem ko je moj mož odpotoval, sem se čutila 
izgubljeno, kako bi rekla … kakor riba na suhem, 
in zelo negotovo. Nisem si mogla kaj, da se ne 
bi zatopila v svoje misli, ki so me še dodatno 
vznemirile in še povečale mojo zaskrbljenost. 
Saj me razumete, v zadnjih nekaj tednih sem 
se morala spoprijemati s tem, kar pomeni smrt 
ali življenje, to pa je bilo zame enako, kot da bi 
prestopila s sonca, ki osvetljuje čudovite dneve 
– med šolo in hišo – v meglo, takšno meglo, 
kakršno smo doživeli na avtocesti in v kateri se 
lahko pripeti marsikaj.

(Brez besed si pogledava v oči. Svojo desno 
roko položim na njeno ramo, ona pa s takšnim 
glasom, kot da bi bila tik pred tem, da plane v 

jok, komentira ...) Žalostno je, pater, resnično 
žalostno. (Premor. Slišim, kako postane njeno 
dihanje zasoplo; zelo intenzivno doživljam v 
sebi njen strah, medtem ko imam svojo roko še 
naprej na njeni rami in jo od časa do časa rahlo 
potrepljam, da bi pomiril gospo Saro.)

d: Če sem dobro razumel, pogrešate odsotnega 
moža in si želite, da bi čim prej dobili odgovor, 
ki bi vas pomiril.

B: Natanko tako. Naj mi čim prej povedo, ali 
imam ta tumor ali ne. To je prvi korak, ki je po 
mojem pomemben. Potem bomo videli, kako 
in kaj, ampak zdaj je zame dvom strašnejši od 
resničnosti.

d: Zazdelo se mi je, da ste bili ravno v trenutku, 
ko sem stopil v sobo, zelo zaskrbljeni, saj je bil 
vaš obraz zelo zamišljen. (Premor.) Vam je vera 
kaj v pomoč?

B: (Razmišlja.) Ubrali ste takšno struno, katere 
zvok odzvanja v meni. moram biti iskrena. dvom, 
ki ga imam v sebi glede morebitne bolezni, me 
je našel nepripravljeno. Nisem se razjezila na 
Boga, na katerega, po pravici povedano, nisem 
kaj dosti mislila, predvsem ne v tem obdobju. 
Zdi se mi, kot da hodim po dveh poteh, ki sta 
sicer vzporedni, a ločeni in različni. Na eni poti 
je izkušnja čustvene bolečine, na drugi izkušnja 
vere. Teh dveh stvari ne povezujem, tako da vera 
ne vpliva na moje vsakdanje življenje in zdaj tudi 
ne na moje trpljenje.

d: Hočete mogoče povedati, da je verovanje 
nekaj, trpljenje pa nekaj drugega?

B: Na žalost mogoče res tako razmišljam. In 
mislim, da je to odvisno od moje nekoliko preveč 
površne vere. Ob tem pa opažam, da težko 
najdem  besede, s katerimi bi to razložila. gre 
za ramišljanje, kakršnega nisem vajena.

d: mislite, da bi vam takšno razmišljanje lahko 
kakor koli koristilo?

B: Lahko pošteno odgovorim, da bi mi.

d: Če torej mislite, da bi bilo takšno razmišljanje 
za vas koristno, potem se lahko v najinih 
naslednjih srečanjih zadrživa pri tem; seveda 
bodo ta razmišljanja preprosta in nikakor ne 
zahtevna.

B: V redu, pater. Vesela sem vašega obiska 
in tega, da ste me spodbudili k takšnemu 
razmišljanju. Imam občutek, da … se je megla 
v meni nekoliko razkadila. Pričakujem vas, da 
bova skupaj razkadila še preostalo meglo.

d: Upam, da nama bodo … meglenke to 
dopustile.

B: Hvala vam za vse, pater mario. Nasvidenje.

d: Nasvidenje, gospa Sara.

OSEBE IN OKOLJE
Če skušamo identificirati osebe, ki so 
udeležene v tej zgodbi, opazimo, da jih je 
več. V ospredju sta dva sogovornika: bolníca 
s svojimi skrbmi in bolniški duhovnik, ki ga 
k pogovoru spodbuja želja, da bi bolníci 
pomagal. Pomembna oseba je bolničin mož, 
ki predstavlja družino. Za bolníco skrbijo in 
jo negujejo tudi druge osebe, ki pripadajo 
različnim kategorijam zdravstvenega in 
socialnozdravstvenega osebja.

(duhovni) spremljevalec nikakor ne sme 
pozabiti, da je bolnišnica okolje, kjer so navzoče 
navade, pravila in kultura vedenja, ki jih je treba 
spoštovati.

Naše razmišljanje zdaj usmerimo še na 
pojav, o katerem se danes veliko govori: na 
razčlovečevanje medicine in na problem pomoči 
bolnim. Čeprav je to, kar se bere v knjigah in zdaj 
tudi v dnevnem časopisju, pogosto pretirano, 
to seveda ne pomeni, da problem ne obstaja. 
kot kažejo podatki, napredka medicinske 
znanosti in zdravstvene tehnologije ne spremlja 
v enaki meri tudi pozitiven razvoj človeških 
lastnosti na področju zdravstvene pomoči. 
Vzrokov za izgubljanje človečnosti na področju 
zdravstva je več: politični in gospodarski 
interesi, birokratizacija skrbstvenega sistema, 
metodologija dela, ki temelji na hitrosti in 
učinkovitosti, delovnopravna nesoglasja in 
predvsem poslabšanje lestvice vrednot, zaradi 
česar postaja upoštevanje bolnika kot osebe 
težavnejše.

Ob navedenih poudarkih lahko dobimo 
predstavo o kompleksnosti človeškega sveta, 
v katerega je (duhovni) spremljevalec bolnikov 
poklican, da opravlja svoje poslanstvo. gre za 
svet, ki se mu mora spremljevalec približati z 
vsem spoštovanjem, pri čemer ga mora gnati 
želja po tem, da bi ta svet spoznal in vzljubil, 
saj je to kraj, kjer ga Bog kliče, da bi dal svoj 
prispevek v službi človeku in življenju – za zdaj 
in za večnost ...

(Pripravljeno po knjigi Angelo Brusco, duhovno 
spremljanje bolnikov, Celjska mohorjeva družba, 
2014)

(še prihaja...) 
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Breda Benkič

Le zadovoljni delavci lahko 
zagotovijo napredek družbe
Sindikat Zdravstva in 
Socialnega Varstva je aktivno 
in odločno nasprotoval 
posegu v plače in 
nadaljnjemu znižanju števila 
zaposlenih.

minilo je leto 2014, vendar bodimo optimisti, 
da nam bo šlo bolje. To pa bo le, če ne bomo 
imeli več brezposelnih in nam ne bodo 
grozili z odpuščanjem zaradi varčevanja. 
Vsi bi želeli, da bi se agonija mrcvarjenja 
javnih uslužbencev končala. Bomo videli. 
gospodarska rast je spodbudna, socialni 
mir bo prinesel svoje učinke in utemeljena 
pričakovanja za konec krize, ki jo bomo 
spoznali po pričetku rasti plač.

Uspešno smo zavrnili poizkus vlade po 
zmanjšanju dodatkov za neugoden delovni 
čas in druga zahtevana znižanja. V pogajanjih 
smo uspeli realizirati usmeritve ROS-a, ki jih je 
dal pogajalcem in v decembru uspeli skleniti 
dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega 
sredstev za plače in druge stroške dela v 

javnem sektorju za leto 2015. Realizirano 
bo tudi napredovanje za vse, ki izpolnjujete 
pogoje. Izplačilo bo pri decembrski plači 2015.

Članstvo nas je pohvalilo za pogajalski 
dosežek. mi pa moramo pohvaliti članstvo, 
za stalno podporo pogajalskim zahtevam, 
ne glede na različne provokacije institucij in 
nekaterih medijev, ki so hoteli omalovaževati 

 Majda in Breda, nepogrešljivi pri 
sindikalnem delovanju

 Na slavnostni akademiji ob 120 
letnici  bolnišnice smo bili še posebej 
veseli obiska predsednika Sindikata 
Zdravstva in Socialnega Varstva Zvonka 
Vukadinoviča.

naše zahteve. Celo minister Boris koprivnikar 
je ob koncu pogajanj prvič za medije omenil 
vrednost socialnega miru, na kar je naš 
sindikat ves čas opozarjal. 

Poudarjamo, da je članstvo tisto, ki odloča! 
Skupaj in organizirano zmoremo!

Sindikat Zdravstva in Socialnega Varstva je 
tisti, ki se zavzema za pravično plačilo vseh 
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kolegov in kolegic v zavodu, da se ne delimo, 
temveč se podpiramo, zato smo uspešni in 
zato je dobro biti član SZSV Slovenije.



66

mi - vi - oni

MAŠKARE SO 
PO BOLNIŠNICI 
PREGANJALE ZIMO

Če ne veste, zakaj se je letos 
zima tako hitro poslovila, 
dobro poglejte fotografije.

Zasluga gre seveda 
maškaram, ki so popestrile 
dopoldne kar nekaj 
pacientom in zaposlenim.
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Meta Kovačič, Andreja Burger Muhič

Z otroškega oddelka

VESELI  
DECEMBER
Ja, ni prijetno priti v bolnišnico ravno decembra, ko 
se dogaja toliko stvari okoli nas. Prižigajo se lučke, 
izbiramo darila, pišemo pisma dobrim možem, 
pečemo dišeča peciva… Otroci, ki so se znašli v 
bolnišnici ravno na najlepši mesec v letu, pa niso 
bili prav nič prikrajšani za vse to, saj smo se zelo 
potrudili in zanje pripravili celo vrsto prijetnih 
presenečenj. Otokom smo tako želeli pričarati 
domačnost in čarobnost najlepšega meseca v letu.

Pekli smo dišeča peciva, ogledali smo si lutkovne 
predstave, v sklopu celoletnega projekta »slovenski 
običaji« smo priredili nepozabno doživetje- tokrat 
je bilo belokranjsko obarvano. Za zaključek 
čarobnega decembra pa so poskrbeli pri dPm 
mojca in nam pripeljali dedka mraza, ki je razveselil 
velike in majhne na Otroškem oddelku.

ŠPORTNO DRUŠTVO 
»MALO MESTO« NA 
OBISKU
Bolne otroke so obiskali predstavniki Šd malo mesto. 
Člani društva so uspešni košarkarji, ki so si vzeli čas in v 
predbožičnem času razveselili otroke. Za vsakega otroka so 
prinesli primerno darilo. Otroci so se daril zelo razveselili. 
Na otroke so delovali vzpodbudno in vsakemu zaželeli 
čimprejšnje okrevanje.

Lepo je, da obstajajo takšna društva, kjer člani kljub svoji 
mladosti in zaposlenosti pomislijo tudi na druge, v tem 
primeru na bolne otroke na Otroškem oddelku v SB Novo 
mesto.

ŠTUDENTI FAKULTETE  
ZA  ZDRAVSTVENE  VEDE 
NOVO MESTO SO PRINESLI 
DARILA

Otroke so presenetili 
študenti s Fakultete 
za  zdravst vene 
vede. Pripravili so 
dramsko igro ter 
otrokom prinesli 
velik paket igrač, 
ki so jih darovali 
študenti. Otroci so si 
sami izbrali igračo iz 
paketa in jo odnesli 
domov.
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Z eno delavnico smo ubili kar »štiri 
muhe na en mah.« 

Prebirali smo knjige in se pogovarjali 
o Prešernu. 

Prostovoljke Pikapolonice so na 
svetovni dan bolnikov pripravile 
delavnico, v kateri so otroci izdelovali 
pustne maske in izrezovali srčke 
za valentinovo. delavnica je bila 
zelo zanimiva in otroci so domov z 
veseljem odnesli svoje izdelke.

Gospa Andreja Veselič…. je 
sodelovala pri izvedbi našega 
celoletnega projekta SLOVENSkI 
OBIČAJI. Z njeno pomočjo smo 
izpeljali čudovito »delavnico,« ki je 
bila tokrat belokranjsko obarvana. 
Spoznali smo belokranjsko narodno 
nošo z vsemi podrobnostmi, belokranjske 
ljudske pesmi in pod mentorstvom prave 
mojstrice, gospe Andreje, spekli prave 
belokranjske pogače. 

DELAVNICA S PIKAPOLONICAMI – PREŠERNOV DAN, 
SVETOVNI DAN BOLNIKOV, PUST, VALENTINOVO

Gospa Jožica Muhič, ki je sicer zaposlena 
na OŠ drska, nam je večkrat v veliko pomoč 
pri izpeljavi naših projektov in delavnic. S 
pomočjo njenih receptur smo ustvarjali 

dišeče in okusne »kulinarične čudeže« - pekli 
smo piškote, kruh, »šefov šmorn…«

Zahvale z otroškega oddelka

Zahvaljujemo se Tiskarstvu OPARA,  ki so nam priskočili na 
pomoč pri izdelovanju novoletnih voščilnic. Bolni otroci so 
narisali novoletno - zimske motive, v Tiskarstvu OPARA pa so jih 
natisnili in nastale so čudovite voščilnice.

Za velikodušno dobrodelnost in podarjene igrače, CD-je, 
sestavljanke in druge igrače se iskreno zahvaljujemo: 

Zari Bartolj, manci Černe, Simoni Pirnar, gospe Savnik, katji 
Podlogar, matevžu in Lani kamin, družini Schuster, Fakulteti 
za zdravstvene vede, Izi Brodar, Romani Žibert, maticu, Neži in 
Binetu Erpič, družini medic, maksu, Elinu in Sari Longar, Nejcu 
Lončarju, Tini mulej, Petri kovač, dr. Iskri ter Valentini in dejanu 
Potokar.



69

mi - vi - oni

SMEH JE POL ZDRAVJA
Pripravila: Darja Glavan

Poslovnež na smrtni postelji reče ženi: »Želim, 
da moje ostanke upepeliš.«

»kaj pa naj storim s pepelom?« vpraša žena.

»Spravi ga v kuverto in pošlji na davkarijo. Na 
kuverto napiši: Zdaj imate čisto vse.«

Pride 90-letnik na pregled k zdravniku.

doktor ga vpraša: »kako se počutite, gospod?«

»Nikoli bolje!« odgovori ata, »moja ljubica ima 
18 let. Zdaj je noseča in bova dobila otroka.«

doktor malo pomisli in reče: »dovolite, da 
vam povem zgodbico.

Lovec, ki nikoli ni izpustil lovske sezone, je 
nekega dne tako neučakano odšel od doma, 
da se je zmotil in namesto puške vzel dežnik. 
ko je prišel v gozd, se je pred njim pojavil 
velik medved. Lovec dvigne dežnik, nameri 
v medveda in ustreli. gotovo ne uganete, kaj 
se je zgodilo! medved je mrtev padel pred 
njega!«

»Nemogoče! Nekdo drug je moral streljati!«

»Ravno to sem vam hotel povedati!!«

kmet se je sredi noči vrnil domov nekoliko v 
rožicah, zgrešil vrata v hišo in vstopil v svinjak. 
Slekel se je in legel poleg svinje. Objel jo je 
in z rokami spolzel po njenem trebuhu, nato 
pa presenečeno vprašal: »marija, kdaj si si pa 
kupila spalno srajco s tolikimi gumbi?«

Trije pošteno nadelani dolenjci gredo iz 
gostilne in se domov napotijo po železniških 
tirih.

Po nekaj korakih reče prvi:«Ne zastop'm, za 
kuga so d'n's štenge taku naraz'n.«

Čez čas potoži drugi: »Pa kaku je ta ugraja taku 
nizku pustavlena.«

Pa se oglasi še tretji: »Pubje, kon'c problema. 
Lejte, lift gre.«

vZvečer se v postelji mož stisne k ženi in 
strastno zašepeta: »Nimam gat.«

Ona odgovori: »Pusti me spat. Zjutraj ti bom 
ene oprala.«

Razjarjen dedec pride v gostilno z dvocevko 
in zavpije: »kdo je seksal z mojo ženo???«

Se oglasi nekdo iz množice: »Imaš premalo 
metkov!''

mlado deklico je gorenjec končno pregovoril, 
da je sedla v njegov avto in sta se malo peljala.

Potem je parkiral, jo prijel za roke in jo 
globoko pogledal, da je vsa zardela.

Srce ji je začelo hitreje utripati, gorenjec pa 
ji je zašepetal: »Ni mi lahko, ampak nekaj bi 
te vprašal.«

deklica vsa v pričakovanju reče: »Naj ti ne bo 
nerodno, kar vprašaj me.«

gorenjec vpraša: »A boš dala kaj zraven za 
bencin?«

KAJ JE HRABROST

Prvič:

Prideš sredi noči pijan domov. Žena te 
čaka z metlo, ti pa rečeš: »A pometaš ali se 
pripravljaš, da boš kam odletela?«

* * *

Drugič:

Prideš zjutraj domov nadelan, dišiš po 
ženskem parfumu, na srajci imaš šminko.

Usekaš ženo po zadnji plati in rečeš: »Ti si 
naslednja.«

* * *

Tretjič:

Sredi noči prideš domov. Žena je že v postelji, 
ampak še ne spi. Vzameš stol in sedeš pred 
njo. Ona  vpraša: »kaj pa zdaj delaš?«

Ti pa: »Želim biti v prvi vrsti, ko se bo začel 
cirkus!«
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Anica Kolar

Na izletu v  Prekmurju
Pred tremi leti se je na 
ginekološkem oddelku 
prebudila ideja, da bi se 
sodelavci iz vse porodnišnice  
odpravili na enodnevni 
potep po Sloveniji in tako 
vsaj za kratek čas pozabili 
na sivino delovnih dni. Tako 
smo se jeseni na lep sončen 
dan odpravili v  Prekmurje. 

V sproščenem klepetu, ob dobrem pecivu 
smo prispeli v mursko Soboto. Naš cilj je 
bil ogled  bolnišnice. del osebja nam je za 
dobrodošlico skupaj z direktorjem bolnišnice 
pripravil lep sprejem. Predstavili so nam 
zgodovino in razvoj bolnišnice, po  pogostitvi 
pa smo si ogledali porodniški oddelek. Vsaka  
porodnišnica ima svoje drobne posebnosti, 
skupni cilj vseh pa je zdravje  mame in otrok.

Sonce in dobra volja sta nas vodila naprej po 
poteh  prekmurske ravnice.

Prekmurje je kmetijsko bogata regija, kjer 
gojijo in  predelujejo veliko poljščin.  V oljarni 
Vučko so nam predstavili predelavo bučnih 
semen, nakup različnih vrst olja pa je ogled 
še obogatil. 

Obiskali smo tudi znane pridelovalce šunke 
kodila  v markišovcih. Vonj  prekmurske šunke 
in domačega kruha je mamil k pogostitvi v 
»veliki iži.«  

 Kolektiv ginekološko porodniškega oddelka pred cimpračo (Foto Saša Longar) Pri plavajočem mlinu

 Pred murskosoboško 
bolnišnico

Reka  mura nas je s svojo mogočnostjo zvabila 
na »otok ljubezni«.Tam smo obujali spomine 
na mladost in na naše skrite ljubezenske  
kotičke. 

Peljali smo se  skozi Bogojino in Beli golobici, 
Plečnikovi cerkvi, pomahali v pozdrav. 

V Filovcih je bilo zanimivo  srečanje s  staro 
lončarsko tradicijo. Pred »cimpračo« je nastala 
skupinska slika za spomin.

Vrhuncu našega potepanja smo se približali 
s poznim popoldanskim kosilom. V  Polani 

v gostilni Lovenjakov dvor so nam  ob 
degustaciji vin predstavili njihovo klet, bolj 
kot vino pa nas je ogrelo dobro kosilo.

Ni se nam mudilo domov, a ura je bila 
neizprosna. Šofer nam je izpolnil še eno željo, 
ogledali smo si romsko naselje Pušča.

Izlet mi je ostal v zelo lepem spominu, saj 
smo bili tesno povezani v dobrem vzdušju 
in medsebojnem spoštovanju. Že zdaj se 
veselim naslednjega izleta.          
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Marjanca Čegovnik

 Skupinski portret na Hradčanih

 Predbožično vzdušje

 Panorama Prage

 Vrvež na sejmu

 Pogled s Karlovega mostu

December v Pragi 
V petkovi noči sredi 
decembra smo se odpravili v 
Prago. 

Po prihodu v češko prestolnico smo se 
zapeljali skozi mestno četrt Višehrad, nato pa 
mimo narodnega muzeja in državne opere 
do Hradčanov, stare grajske četrti z mnogimi 
zgodovinsko pomembnimi zgradbami. mimo 
zakladnice Lorete smo se sprehodili  do 
največjega grajskega kompleksa na svetu, 
znamenitega Praškega gradu, Zlate uličke 
in najmogočnejše cerkve v državi, katedrale 
svetega Vida, Vaclava in Vojteha.

Ogled smo nadaljevali smo preko male strani 
na kamniti karlov most, ki ga krasi kar 30 
baročnih kipov. 

Za uživanje v vrvežu mesta in obisk božične 
tržnice, ki je ponujala številne češke dobrote, 
smo si vzeli nekaj prostega časa in do konca 
dneva uživali v predprazničnem vzdušju. 

Naslednji dan smo obiskali židovsko četrt 
z najbolje ohranjenim pokopališčem, na 
katerem je kar 12.000 nagrobnih kamnov, 
in Staromestni trg, srce stare Prage. Ustavili 
smo se pred staro mestno hišo, kjer smo 
na astronomski uri opazovali mimohod 
apostolov, spoznali karlovo univerzo, 
najstarejšo v srednji Evropi. Pot smo 
nadaljevali na vedno živahni Vaclavski trg, kjer 
smo imeli prosti čas za sprehode ali pokušino 
dobrega češkega piva. 

Nedeljsko kosilo smo si privoščili na vožnji po 
reki Vltavi, kjer smo mesto spoznali še z vodne 
strani in občudovali elegantne mostove, rečne 
otoke in pravljično lepe stavbe na obrežju. 

Zvečer smo se od Prage poslovili polni lepih 
vtisov. 
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V lanskem aprilu so se člani podali na Ostri vrh. Pot so začeli na 
Rdečem kalu pri dobrniču, na križišču pri domačiji »kresal«, kjer je 
smerna tabla in začetek markirane poti, ki po nekaj metrih zavije 
na gozdno pot, ki vodi nad Lazom, mimo kraških jam koprivnica, 
mala in Velika Vratnica, ki so dostopne samo z jamarsko opremo. Na 

koncu gozdne ceste pot zavije 
na kolovoz, ki se rahlo vzpenja 
do strmega gozda, posejanega s 
kraškimi skalami in rastlinjem na 
mali vrh, kjer sta vpisna knjiga in 
žig. Pot so nadaljevali do Ostrega 
vrha (523m), kjer je sledil krajši 
počitek, nato pa nadaljevali do 
zidanice in zaslužene malice.

Marjeta Martinčič

Na naših poteh

V mesecu juniju so se pohodniki podali po košenicah in cvetočih 
travnikih na gače in naprej na mirno goro. 

Mirna gora je 1047 m visok, z gozdom poraščen vrh, ki se nahaja na 
jugovzhodnem robu kočevskega roga. Z vrha, ki ima vpisno skrinjico in 
žig, zaradi že prej omenjenega gozda, ni razgleda. mirna gora je s svojo 
višino tudi najvišji vrh Bele krajine, pokrajine na jugovzhodu Slovenije.

Gače so priljubljena izletniška točka ljubiteljev narave, hkrati tudi 
edini smučarski center na dolenjskem (Bela). Pozimi ponujajo prijetno 
smuko, preko celega leta pa prijetne sprehode po travnatem pobočju. 
Z vrha se ponuja lep razgled po dolenjski in proti severu do kamniških 
in Savinjskih Alp. gače so sicer opuščena vasica, ki je bila poseljena 
s  kočevarji že pred več kot 600 leti. Vas je brez prebivalcev ostala že 
pred 1. svetovno vojno. 

Pohodna skupina regijskega društva medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov na svojih 
pohodih pridno nabira kilometrino in vtise.



73

obiskali smo

V mesecu septembru so se podali na Šmohor (784m). 
Začetek poti je pri gasilskem domu v Laškem, kjer 
planinske smerne table usmerijo popotnika po 
vzpenjajoči cesti v smeri Šmohorja, kala in mrzlice, 
mimo hiš, po stopnicah, čez travnik na kolovoz, kjer je 
lep razgled na Laško in Hum. Pot vodi ob robu gozda po 

maj je bil namenjen pohodu na Janče (792m). 

Razložena vasica leži na kopastem hrbtu Janškega hriba v 
jugozahodnem delu Posavskega hribovja, med dolinama reke Save 
na severu in potoka Besnica na južni strani. Središče vasi je pri cerkvi 
sv. miklavža, zgrajeni leta 1796, in planinskem domu. V bližini cerkve 
je tudi kapela, ki so jo postavili Ljubljančani leta 1895, ko je potres 
prizadel Ljubljano. Epicenter takratnega potresa je bil prav na Jančah. 

Prebivalci tega območja se preživljajo delno s kmetijstvom, delno pa 
so zaposleni v Ljubljani.

makadamski cesti do manjšega križišča, pa naravnost po markirani poti do Šmohorja, 
nato do odcepa za malič in ter v dolino. 

November jih je zvabil na pohod  med slatinami in mineralnimi vrelci od 
Benedikta do Radencev.

Pot se prične v Benediktu  v Slovenskih goricah, kjer so bili že stoletja 
poznani izviri mineralne vode z veliko prostega plina, ogljikovega dioksida, 
danes pa iz 1,8 km globoke vrtine v središču mesta pridobivajo najtoplejšo 
termalno vodo v Sloveniji s približno 72˚C, ki jo uporabljajo za ogrevanje 
šolske telovadnice in okoliških stavb. 

Sledil je prvi vzpon do Negove in ogled Negovskega gradu. Za to območje 
velja anekdota, da so » pomembni možje« utemeljevali potrebo po 
razlikovanju učiteljeve in učiteljičine plače s tem, da morajo moški popoldne 
v gostilno, žene pa sedijo doma in skrbijo za otroke, torej imajo lahko nižjo 
plačo.  Sledila je lahkotna hoja do Ivanjševskega vrelca in slatine, kjer je bila 
pokušina okusne in sveže mineralne vode, ki že stoletja izvira v Ščavniški 
dolini. 

Naprej proti Stavešincem so opazovali izvire ogljikovega dioksida, kar je 
sicer pogost pojav na vulkanskih tleh in ga imenujemo mofeta, Stavešinska 
mofeta. danes so slepice in mofete del še vedno premalo izkoriščene 
turistične ponudbe okolice Radencev in Nuskove, najlepša izmed njih pa 
je Slepica na Stavešinskem vrhu. Na poti po poplavni ravnici do mure so 
pri Petanjskem vrelcu ob Zdravilišču Radenci zaključili potepanje.

Vir: pzs.si, hribi.net.
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Tjaša Janjoš

Približuje se čas novih 
magičnih predpoletnih 
obljub in odločitev v smislu: 
»Zdaj pa res začnem hujšati,« 
ali pa: »Izgubiti moram ta 
špeh okoli trebuha.« Kakšen 
moški pa bo šel še dlje in 
si rekel: »Hočem six-pack!« 
Zveni znano? 

dejstvo je, da vsak lahko izgubi »špeh« oz. 
maščobo in vsak ima lahko six-pack. dejstvo 
pa je tudi, da večina ljudi nikoli ne bo imela 
six-packa.

Uspeh ni nekaj, kar najdemo, pač pa je nekaj, 
kar ustvarimo. Veliko ljudi se dolga leta muči, 
strada, uspe pa le redkim. ker je pri moških 
običajno največ maščobe naložene v predelu 
trebuha in pri ženskah na bokih, se shujševalni 
napad najprej usmeri na ta področja. Zato vas 
bo naslednja izjava morda presenetila: pot do 
cilja se začne in konča v kuhinji; če hočemo 
shujšati, moramo jesti več (o tej, nekoliko 
čudni trditvi glede prehrane, naslednjič kaj 
več), četrtino celotnega truda pa predstavlja 
trening. 

Zanimivo je, kako veliko ljudi misli, da je ravno 
obratno in da je potrebno mučno stradanje in 
obsesivno izvajanje t.i. trebušnjakov, ker se je 
razširil mit, da bomo z brutalnim treningom 
določene mišice pospešili hujšanje na tem 
predelu. Ta mit lahko takoj razbijemo, ker 
hujšanje v določen predel telesa in izguba 
samo lokalne maščobe ni mogoča. Pri 
hujšanju se prepletajo različni mehanizmi, 
maščoba kopni povsod, naša genetika pa 
določa, kje bo  najprej izginila. 

ključ uspeha je resnično v prehrani, ki 
predstavlja tri četrtine uspeha, vendar brez 
treninga ne bo šlo. Zelo pomembna četrtina 
uspeha, ki pa ne pomeni »trebušnjakov,« 
ampak popolnoma drugačen način treninga.

HIIT trening 
HIIT trening je za zdravo hujšanje poleg 
izgube maščobe usmerjen tudi na druge 

Hočem »six-pack« - do poletja
koristi za  celotno telo in za zdravje. kratica 
HIIT pomeni »high intensity interval training« 
ali visoko intenzivni intervalni trening. To 
ni oznaka za določen tip treninga, ampak 
pomeni način izvajanja, kar pomeni, da 
lahko številne znane vadbe spremenimo v 
HIIT trening. 

Osnovni princip treninga so kratki intervali 
maksimalne obremenitve (100%) v 
kombinaciji s kratkimi enotami aktivnega 
počitka. 

Lahko ga izvajamo na kolesu, z lastno 
težo, z utežmi, najlažje izvedljiv pa je  tek v 
kombinaciji s hojo. 

V praksi bi bilo tako: 

3 minute hoje ali lahkega teka, 20 sekund 
sprinta, 20 sekund hoje in ponovno sprint …

ali pa: 

5 minut lahkega teka za ogrevanje, 40 
globokih počepov v pravilni tehniki, 30 
sekund pavze, 40 počepov, 30 sekund 
pavze… nadaljujemo do 15 minut, nato 
ohlajanje.  

Največja prednost tega treninga je, da 
traja samo 20-30 minut, 2-3x tedensko. 
možnosti je veliko, potrebno je le prilagoditi 
način, frekvenco in obremenitev glede na 
pripravljenost posameznika.

Kako začeti
Za začetnike je zelo pomembno, da ne 
pretiravajo; na prvih nekaj treningih je 
obremenitev tudi 85%, telo pa ni vajeno 
tolikšne obremenitve. Zato je priporočljivo 
začeti bolj zmerno. Intenzivnost lahko 
zmanjšamo ali stopnjujemo na več načinov 
in sicer tako, da zmanjšamo ali povečamo 
število intervalov, podaljšamo ali skrajšamo 
pavze med intervali, trajanja intenzivne 
obremenitve pa načeloma ne spreminjamo. 

Zavedati se je treba, da bomo vsak naslednji 
interval začeli zadihani in malo utrujeni, 
vendar brez skrbi. Tako mora biti. In če 
takšen program izvajamo pravilno, smo po 
20 minutah precej izčrpani. V primeru slabosti, 
tiščanja v prsih, popolne onemoglosti ali 

težkega dihanja pa je nujno takoj prekiniti s 
kakršnokoli aktivnostjo.

kaj se s tovrstnim treningom zgodi v našem 
telesu? In katera je tista komponenta, ki vpliva 
na izgubo telesne teže, ali še bolje, na izgubo 
maščobe?

Zgodi se EPOC efekt (Excess Post-Exercise 
Oxygen Consumption), imenujemo ga tudi 
„afterburn efekt,“ kar pomeni izgorevanje 
po končani obremenitvi. ker je HIIT 
trening visoko intenziven, močno pospeši 
metabolizem že med samo vadbo in po njej. 
Hitrejši metabolizem pokuri več energije, ki 
jo telo dobi z oksidacijo telesnih maščob, in 
traja tudi še po končani vadbi. To pomeni, 
da telo porablja visoke količine energije 

tudi do 48 ur po končani vadbi, potem pa 
se počasi vrne na osnovni nivo. Višja kot je 
intenzivnost HIIT vadbe, več maščobe bo 
telo pokurilo z EPOC efektom. Lahko rečemo, 
da z 20 minutno intenzivno vadbo kurimo 
maščobe še naslednjih 48 ur. Šele ko bodo 
trebušne mišice zlezle izpod plasti maščobe, 
je smiselno začeti tudi z izvajanjem vaj za 
krepitev točno določene mišične skupine.

EPOC efekt pokuri več maščobe kot 
dolgotrajna kardio vadba (npr. tek, hoja, 
kolesarjenje). Narejena je bila raziskava, v 
kateri so primerjali učinek anaerobne in 
aerobne oz. vzdržljivostne vadbe na izgubo 
maščobne in mišične mase. Vadbe so trajale 
12 tednov v dveh skupinah. Skupina z 
anerobno vadbo, ki zahteva težo, hitrost in 



75

šport in rekreacija

moč, kot npr. vadba z utežmi ali sprint, je 
imela treninge 3x tedensko. druga skupina 
je imela aerobni vadbeni režim, za katerega so 
značilne dolge razdalje in počasen tempo, npr. 
zmeren tek, hoja, kolesarjenje, 4x tedensko. 
Ob koncu raziskave je v obeh skupinah prišlo 
do izgube telesne teže, razlika pa je bila v 
izgubi  mišične ali maščobne mase. V skupini 
z aerobno aktivnostjo je bila približno 1/3 
izgube telesne teže na račun izgube mišične 
mase, medtem ko v drugi, anaerobni skupini, 
do izgube mišične mase ni prišlo.

maščoba v telesu je neusahljiv vir energije. 
HIIT vadba poveča sposobnost za oksidacijo 
maščob, kar pomeni večjo učinkovitost 
pri porabi maščobe kot vira energije. Ta 
prilagoditev se zgodi že po 2-3 tednih oz. po 
7-8 HIIT vadbenih enotah.

Izboljša se inzulinska občutljivost, kar 
je ključnega pomena za preprečevanje 
debelosti in pojava sladkorne bolezni. Če je 
inzulinska občutljivost slaba, mora trebušna 
slinavka izločati več inzulina, kar dolgoročno 
ni dobro. Skoraj vsi prekomerni ali debeli 
ljudje imajo zmanjšano občutljivost na inzulin 
in sodijo v skupino, ki je ogrožena za nastanek 
sladkorne bolezni in s tem posledično bolezni 
srca in ožilja. Redna HIIT vadba lahko izboljša 
občutljivost na inzulin tudi do 23%.

HIIT vadba stimulira nastanek novih 
mitohondrijev, celičnih struktur, v katerih 
se dogaja proizvodnja energije iz maščob in 
ogljikovih hidratov. Več kot je mitohondrijev, 
bolj učinkovita bo poraba zaužitih kalorij.

Povečano je izločanje dveh pomembnih 
hormonov, ki sta odgovorna za hujšanje 
in rast mišic: testosteron in rastni hormon. 
Že po 10 minutah intenzivne vadbe so 
v krvi merljive pozitivne razlike v nivojih 
obeh hormonov. In zopet velja, večja kot je 
intenzivnost, boljši je učinek.

Če HIIT vadbo izvajamo z utežmi, omogoča 
hujšanje in ohranjanje mišične mase.  
Načeloma ta dva procesa ne moreta 
potekati istočasno; izjema so začetniki, ki 
lahko zaradi določenih telesnih prilagoditev 
s strukturiranim treningom in kvalitetno 
prilagojeno prehrano dosežejo oboje hkrati. 
Za pridobivanje mišične mase HIIT vadba 
ni najbolj optimalna izbira, je pa odličen 
dodatek za tiste, ki v fazi pridobivanja mišične 
mase pridobijo tudi nekaj  maščobe. V tem 
primeru je poleg običajnih treningov dovolj 
ena 20 minutna HIIT vadba na teden.

Izboljša VO2 max, kar je pomembno za vse 
vrste športov in je izvrsten pokazatelj fizične 
pripravljenosti. VO2 max pomeni količino 
kisika, ki ga je telo sposobno transportirati 
in uporabiti med vadbo. Višji kot je VO2 max v 
boljši formi smo in dlje časa smo lahko aktivni 
pri visokih intenzivnostih, brez da se pretirano 
utrudimo.

HIIT vadba je praktična; omogoča 
raznovrstnost in mnogo različnih kombinacij, 
potrebna ni nobena posebna oprema ali 
prostor, saj lahko HIIT vadbo izvajamo tudi 
na prostem, z lastno težo. Predvsem pa traja 
kratko in sladko; ni se potrebno mučiti ure 
in ure na tekalni stezi ali kolesu, za ustrezen 
učinek je dovolj 20-30 minut 2-3 krat na 
teden.

HIIT vadba je torej superioren način za 
oblikovanje našega telesa, predvsem 
pa je odlična kardio izbira v primerjavi z 
dolgotrajnimi aerobnimi aktivnostmi. kljub 
temu pa se včasih napredek ne zgodi tako kot 
bi želeli ali pa se na neki točki ustavi. kot sem 
že omenila na začetku, je ustrezno prilagojena 
prehrana ključ, ki pelje do uspeha. 

Prehrana
V prehrani se vse vrti okrog enega 
pomembnega pravila: ne smemo stradati, 
nivo inzulina v krvi pa mora biti ves čas 
nizek. Inzulin je hormon trebušne slinavke, 
ki „odstranjuje“ odvečno glukozo (sladkor) iz 
krvi in jo pospravi na dve glavni lokaciji: prva 
so jetra in mišice, kjer se glukoza shranjuje 
v obliki glikogena, druga pa adipozno 
(maščobno) tkivo. Ogljikovi hidrati, ki se ne 
morejo porabiti, se pretvorijo v maščobo, 
ta pa se shranjuje na različnih delih telesa, 
običajno najbolj tam, kjer si najmanj želimo. 
kadar je nivo inzulina visok, je skladiščenje 
maščob povečano.

Kako se lahko 
temu izognemo?
Obstaja rešitev, ko moramo svoje telo 
pretentati, da bo za svoj vir energije 
uporabljalo maščobo. Torej moramo 
prehrano načrtovati in prilagajati glede na 
treninge. Nikoli, ampak res nikoli ne hujšajte 
z drastičnim zmanjševanjem količine hrane. 
Po določenem času tovrstnega trpinčenja 
se telo začne braniti na ta način, da preneha 
kuriti maščobe, ker so pač edini neusahljiv vir 
energije za preživetje. In kar je še slabše, telo 

začne uničevati našega največjega zaveznika 
v boju s kilogrami, naše mišice. 

In na koncu še ena resnica: razlog, zakaj veliko 
ljudi kljub veliki želji ne uspe stopiti maščobe, 
je pomanjkanje samodiscipline. Uporabite 
načelo 90/10. Bodite disciplinirani, držite se 
zastavljenih načrtov 90%, 10% pa naj bo za 
dušo. Največja napaka je, da gremo na vse ali 
nič. In potem se zgodi nič, ker takšen način 
prej ali slej  pripelje do tega, da človek telesno 
in psihično ne zdrži več. Obupa in pošlje 
vse k vragu, do naslednje zaobljube. 90% 
definitivno zadostuje. Torej pravilna prehrana, 
HIIT treningi, sčasoma tudi kompleksne vaje 
v fitnesu. 

Pot do postave, ki si jo želimo, ni kakor tek 
na kratke proge, ampak je maraton in učinek 
je lahko dokončen. Postane nepogrešljiv del 
našega življenja, izjemnega počutja, dobrega 
zdravja in lepšega videza. Vendar ne pričakujte 
rezultatov čez noč, predvsem pa ne obupajte. 
Imejte svoj cilj vedno pred očmi, nalepite si 
slikico na hladilnik. Ne obremenjujte se samo 
s kilogrami: telesna teža ni najbolj ustrezen 
pokazatelj uspeha. Večkrat dvignite majico 
in se poglejte. Iskrena samoocena in dobro 
zastavljen načrt vam bosta pomagala vztrajati 
na poti do želenega cilja. 

Ne potrebujete posebnih trenutkov za svojo 
odločitev; vse kar potrebujete, da začnete, je 
en ponedeljek.

Vir:
•	 NCSF,	Advanced	concepts	of	personal	trainig	
Textbook

 Tjaša Janjoš, osebna trenerka fitnesa



Nagrajenci križanke 65. številke Vizite:
1. nagrada: Ivana Hočevar, Raka
2. nagrada: Franc Janež, Novo mesto
3. nagrada: Simona Pirnar, Šentjernej

Pravilna rešitev gesla se glasi:  
FIZIATRIJA

Nagrade bomo nagrajencem poslali po pošti. 

Nagrade današnje križanke so:
1. NAgRAdA: knji ga
2. NAgRAdA: praktično darilo
3. NAgRAdA: praktično darilo
Pra vil no iz pol nje ne ku po ne kri žan ke poš lji te na 
na slov ured niš tva:

Uredništvo VIZITE,   
Splo šna bol ni šni ca Novo me sto,  
Šmi hel ska ce sta 1, 8000 Novo me sto,  
ali na e-naslov: vizita @sb-nm.si.

Ne pozabite pripisati osebnih podatkov  
(ime, priimek, naslov).
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