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Evropska sredstva
za Urgentni center
Novo mesto
Končno je tudi Splošna bolnišnica Novo
mesto s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa upravljanja
za evropske strukturne sklade in Kohezijskega
sklada pridobila odločbo o dodelitvi sredstev
za Urgentni center Novo mesto.
Za uresničitev projekta v vrednosti 6.043.000
evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj
prispeval 4.1 milijon evrov, 0.7 milijona
evrov Ministrstvo za zdravje, razliko v višini
1.1 milijon evrov pa bo financirala bolnišnica.

Pogodba z izvajalcem gradbeno obrtniških
del Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije bo sklenjena še v mesecu oktobru, začetek del pa se
predvideva takoj po podpisu pogodbe. Rok
za izgradnjo urgentnega centra je avgust leta
2015.
Projekt obsega izvedbo gradbenih, obrtniških
in inštalacijskih del ter nabavo potrebne opreme za ureditev novega urgentnega centra
v dveh etažah, t.j. klet in pritličje. V kleti se
bodo nahajali tehnični prostori, prostori za
garderobe, skladiščni prostori ter prostori za

informatiko, celotno pritličje pa bo obsegalo
prostore za delovanje sodobnega centra za
urgentno medicino.
Namen ureditve urgentnega centra je
omogočiti sodobne pogoje za izvajanje
službe nujne medicinske pomoči za območje
Dolenjske regije, vključno z združitvijo primarne in bolnišnične urgentne službe na
enem mestu. Tako bo pacientom zagotovljena zdravstvena obravnava na enem mestu
in bistveno boljše možnosti za diagnostično
in terapevtsko obravnavo. Povečani bosta
hitrost in učinkovitost obravnave nujnih
akutnih stanj v Dolenjski regiji ter zagotovljena ustrezna povezanost z ostalimi
urgentnimi centri višje strokovne ravni.
Predstavljeni projekt urgentnega centra
predstavlja I. etapo gradnje, medtem ko
II. etapa obsega gradnjo nadstropja, kjer
je predviden oddelek intenzivne terapije.
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v
NRP-ju R Slovenije se bo gradnja izvajala v
dveh ločenih sklopih.

Naslovnica: arhiv SBNM

Mira Retelj, direktorica
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aktualno
Breda Benkič

Blagajna vzajemne
pomoči (BVP) po novem
Delo in varčevanje sta najpomembnejši poti, ki vsakega
posameznika vodita k blaginji, dostojanstvu in napredku.
Beseda varčevanje izhaja iz staroslovanskega samostalnika
„varec,“ in pomeni čuvaja, nekoga, ki varuje.
najlažje je varčevati tako, da se tega niti
dobro ne zavedamo. odločimo se za
večmesečno avtomatsko nakazilo na
varčevalni račun v dneh, ko dobimo plačo.
Cilji varčevanja so lahko zelo različni, lahko
želimo imeti nekaj denarja „za vsak slučaj,“
morda želimo priti do strehe nad glavo,
ali pa si zagotoviti finančno varnost, kar
je zelo pomembno.
Blagajna vzajemne pomoči (v nadaljevanju
Bvp) v bolnišnici deluje v okviru Sindikata
zdravstva in socialnega varstva, preko
katere so se z organiziranim poslovanjem
dodeljevala kratkoročna posojila.
Z novim letom je bila ta finančna pomoč
ukinjena, ker ni pravno priznana organizacijska oblika. Člani BVP boste dobili
vrnjeno članarino!

časih medsebojna finančna pomoč zelo
dobrodošla, zato bomo preoblikovali
obstoječo obliko BVP. Pogoj je članstvo
v sindikatu.
pridružite se nam in se odločite, da boste
prihranili vsak mesec določen znesek od
vašega zaslužka, ali pa koristite ostale
pomoči, posojila in ugodnosti sindikata iz
članarine. Denar bo pri vas samo povečal
kakovost tega, kar že ste!

Na voljo smo vam:
• v sindikalni pisarni vsak dan od
13.00-15.00, v sredo, četrtek in
petek od 06.30-15.00,
• po telefonu pa na številki 697
(pisarna) in 031 225 702 (Breda).

podobno obliko pomoči imamo za
svoje člane že od ustanovitve naprej
organizirano v Sindikatu zdravstva in
socialnega varstva. večina članov ima tudi
„skriti fond“ v dodatnem varčevanju, ki
ga lahko dvigne kadarkoli, ni pa pogoj
za najem posojila.
v Sindikatu zdravstva in socialnega
varstva vemo, da je v teh nepredvidljivih

Prva svetovna vojna in
prihod ranjenih vojakov
v Novo mesto leta 1914
stran
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Fizioterapija! Ali jo res
poznamo?
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aktualno
Barbara Špilek

Cepljenje proti sezonski gripi najučinkovitejša in varna vsakoletna
zaščita
Gripa predstavlja veliko
grožnjo za javno zdravje in
ima velik vpliv na obolevnost
in umrljivost. Gripa je nevarna
zaradi možnosti pojava
epidemij in resnih zapletov,
kot so virusne in bakterijske
pljučnice.

Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih
bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno
vročinsko stanje z respiratorno simptomatiko
in bolečinami v mišicah in sklepih. Pri bolnikih s
kroničnimi boleznimi, starejših osebah, majhnih
otrocih in nosečnicah pa bolezen lahko poteka
s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti in višjo
smrtnostjo.
Najučinkoviteje se pred gripo zavarujemo z
vsakoletnim cepljenjem, čeprav je pri nekaterih
skupinah (starejši, kronični bolniki, imunsko
oslabljeni ...) uspešnost cepljenja lahko nižja.
Cepljenje proti gripi je koristno, saj ščiti pred
okužbo in zapleti, ki gripo spremljajo. Pri najbolj
ogroženih skupinah zmanjšuje tveganje za smrt
zaradi bolezni same ali njenih zapletov.

Komu še posebej
priporočamo cepljenje
Cepljenje proti gripi je še zlasti priporočljivo
za kronične bolnike, starejše osebe, majhne
otroke (od šest mesecev do drugega leta
starosti) in nosečnice ter za osebe, ki so pri
svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe
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ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge
osebe (zdravstvene delavce in sodelavce ter
druge nujne službe).
Virusi gripe se stalno spreminjajo, zato
se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto
pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo
predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. Čeprav
cepivo ne prepreči vseh primerov gripe, vseeno
predstavlja najboljšo obrambo pred boleznijo.
Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po
cepljenju in traja več mesecev, postopoma
upada in je po enem letu lahko že prenizka.
Cepiti se je potrebno vsako leto z enim odmerkom cepiva, za otroke mlajše od devet let,
ki se prvič cepijo proti gripi, sta potrebna dva
odmerka. Uspešnost cepiva je odvisna predvsem
od starosti in imunske sposobnosti prejemnika
cepiva ter od podobnosti virusov, ki krožijo, s
tistimi, ki so v cepivu. Cepljenje je smiselno
opraviti vsako leto še pred začetkom zime in
obdobjem kroženja virusov.

mestu cepljenja (rdečina, bolečina, oteklina),
povišano telesno temperaturo, slabost,
utrujenost in glavobol. Vsi ti neželeni učinki
so bili blagi in so minili brez posledic.

Precepljenost proti gripi v
Sloveniji je nizka
V primerjavi z drugimi državami EU je precepljenost starejših proti gripi v Sloveniji med
najnižjimi. Zato bi bilo v Sloveniji potrebno
dodatno spodbuditi cepljenje proti gripi,
predvsem rizičnih skupin in zdravstvenih
delavcev. S povečanjem precepljenosti
pri teh skupinah bi preprečili težje poteke
bolezni in številne zaplete, kar bi pomenilo
znaten prihranek v zdravstvu (Nacionalni
institut za javno zdravje).

Podatki vsakoletih študij kažejo, da cepivo
prepreči gripo pri 50–90 odstotkih zdravih odraslih, mlajših od 65 let, in prepreči hospitalizacijo
zaradi pljučnice in gripe pri 30–70 odstotkih
cepljenih starejših osebah in kroničnih bolnikih.

Kdo se ne sme cepiti
Cepiti se ne smejo osebe, ki so kdaj imele
resno alergično reakcijo na cepivo proti gripi
ali katerokoli snov, ki je lahko prisotna v cepivu
v sledovih, npr. jajčne beljakovine in osebe, ki
prebolevajo akutno bolezen z visoko telesno
temperaturo (nad 38 °C).

Neželeni učinki cepljenja
Prijave neželenih učinkov po cepljenju proti
gripi v Sloveniji so redke, če upoštevamo število
razdeljenih odmerkov cepiva. V letih od 2007 do
2011 je bilo v Sloveniji razdeljenih od 130.000
do 200.000 odmerkov cepiva proti gripi letno
in v tem obdobju smo letno prejeli od 6 do
23 prijav neželenih učinkov po cepljenju proti
gripi. Večinoma je šlo za lokalne reakcije na

Cepljenje proti sezonski gripi v naši bolnišnici
poteka v infekcijski ambulanti v terminih, ki
so jih zaposleni prejeli na oddelek.
Stroške cepiva in storitev cepljenja bo za
zaposlene plačala bolnišnica.
V sezoni 2014/2015 je v naši bolnišnici na
voljo intramuskularno cepivo VAXIGRIP.
Informacije o cepivu so na voljo na spletni
strani IVZ (www.ivz.si/cepljenje/strokovna
javnost/informacije o cepivih.

Viri:
• Nacionalni institut za javno zdravje (NIJZ)
• http://www.ivz.si/cepljenje/strokovnajavnost/
navodilainpriporocila

aktualno
Jelka Cimermančič

Novosti v porodnem bloku in vizija
njegovega delovanja
Porodni blok je obravnavan kot samostojni
pod-oddelek širšega ginekološko porodniškega
oddelka, ki se sooča z vse večjimi in zahtevnejšimi
izzivi, kako zagotavljati varno rojevanje in se
hkrati čim bolj približati željam, potrebam
in zahtevam današnjih porodnic. Le-te, želje
namreč, so velikokrat v neskladju s potekom
procesa poroda in možnostmi ukrepanja, ki
nam jih ponuja babiška in medicinska stroka.
Želja slehernega starša je varen, hiter, naraven in
neboleč porod. Rojevati naravno in brez bolečin
je komponenta, s katero se danes porodnice
vse bolj ukvarjajo. Posledično se temu vse bolj
posvečamo tudi babice in porodničarji.
Ob razmišljanju, da je porod naravni fiziološki
proces, katerega po naravi spremlja tudi bolečina,
se samodejno vsiljuje vprašanje, v kolikšni meri in
če sploh, je možno rojevati popolnoma naravno
in hkrati tudi brez bolečin.

Lajšanje porodne bolečine
Lajšanje porodne bolečine je porodnicam
pomembno področje, kateremu že v času
nosečnosti posvetijo veliko časa in misli ter v zvezi
s tem od nas, strokovnih delavcev, pričakujejo
tudi ustrezen posluh. Literatura na tovrstno
temo tako nosečnicam kot tudi nam ponuja več
možnosti, s katerimi je porodno bolečino možno
olajšati na naraven način. Dihanje, sproščanje,
masaža, različni položaji, gibanje... so na primer
metode, ki se jih porodnice lahko poslužijo
same. Gre za tako imenovano samopomoč ob
spodbudi in pomoči strokovnih delavcev ali
spremljevalcev pri porodu.

Epiduralna porodna
analgezija – EPA
Ko tako prebiramo med različnimi načini in
pristopi in jih nekako razvrščamo od manj do
bolj zahtevnih in učinkovitih, kaj hitro prispemo
do vrha tovrstne lestvice, ki jo krona epiduralna
porodna analgezija (EPA). Gre za najbolj zahtevno
metodo za lajšanje porodne bolečine in prav zato
jo izvajajo anesteziologi. Literatura, ki podaja na
raziskavah pridobljene podatke, jo opisuje kot
najučinkovitejšo metodo za lajšanje bolečin med
porodom. Ali drugače rečeno, EPA zmanjšuje
porodno bolečino bolj kot katerakoli druga
metoda ali pristop.

bil med nosečnicami Dolenjske regije tedaj že
precej poznan in tudi vse bolj zaželen.
Do septembra 2009 je bila EPA brezplačna
storitev. Omejitev se je kazala le v nezmožnosti
zagotavljanja le-te ves čas oziroma 24 ur na

V porodnišnici Novo mesto so se, seveda v
prid EPA, moči anesteziologov, porodničarjev
in babic združile že leta 2003. V tem letu je bilo
izvedenih le nekaj EPA. Vse več jih je bilo v letih,
ki so sledila. Leto 2008 se je zaključilo s statistiko
212 opravljenih EPA, kar je predstavljalo 17,1 %
vseh porodov tistega leta.
Babice smo bile priča vse večjemu navdušenju
porodnic nad tem načinom lajšanja porodne
bolečine. Obstoj te možnosti v porodnišnici NMje

Babice na podlagi izkušenj ugotavljamo, da ti
načini lajšanja porodne bolečine zahtev in želja
porodnic, ki rojevajo »danes,« ne izpolnjujejo v
zadostni meri. Še zlasti v napredovanem procesu
poroda se pri njih pojavljajo potrebe in zahteve
po »še« in »več,« pod katerima se odpirajo dodatne možnosti lajšanja porodne bolečine, ki pa
že izstopajo iz območja naravnega. Pri nas se v
tem primeru porodnici ponudi intramuskularno
ali intravenozno uporabne analgetske pripravke,
ki pa lahko še vedno ne zagotavljajo tolikšnega
protibolečinskega učinka, kot porodnice
pričakujejo in si želijo.
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aktualno
dan. S septembrom 2009 se je EPA uvrstila med
samoplačniške storitve. Samoplačništvo in nez
možnost stalnega dostopa do nje sta jo okrnili vse
do avgusta 2014. V teh vmesnih letih smo beležili
le 5 do 6% EPA glede na letno število porodov.
Po več letih prizadevanj, da bi EPA tudi pri
nas, v Novem mestu, postala dostopna
vsem porodnicam, ki si jo želijo oziroma
jo potrebujejo, smo svoj zmagovalni dan
dočakali 1.08.2014. Ne samo, da je od tedaj
dostopna 24 ur dnevno, je tudi popolnoma
brezplačna in s tem resnično dostopna sleherni porodnici, ki rojeva pri nas. Ni potrebno
poudarjati, kakšno zadovoljstvo in uspeh ob tem
čutimo vsi, ki smo se zanjo zavzemali.
To je pomemben korak, ki nas spodbuja k novim
spremembam in izboljšavam. Našim porodnicam
želimo ponuditi še več, zato pri njih že nekaj
mesecev ugotavljamo protibolečinski učinek
metode električnega draženja živcev preko
kože (TENS metoda). Gre za neinvazivno metodo
elektroterapije brez stranskih učinkov, s katero
vplivamo na zaznavanje bolečine. Tovrstno
novo ponudbo so porodnice sprejele lepo in
z zanimanjem, zdravstveni delavci pa v njej
prepoznavamo nov analgetski pristop, ki bi nam
v določenih situacijah predstavljal samostojen
protibolečinski izbor, v večini pa dobro dopolnilo ostalim analgetskim metodam. Izpopolnil
bi paleto analgetske ponudbe porodnicam in
zagotovo zadovoljil kakšno zahtevo in željo le
teh.
Brezplačna in vedno dostopna EPA in TENS
metoda sta kvaliteti, ki tudi našo porodnišnico
delata času in prostoru konkurenčno.
Ko razmišljamo o konkurenčnosti, z zanimanjem
gledamo po drugih porodnišnicah v Sloveniji,
malo pa tudi čez mejo. Oboje nam daje inspiracijo, da iščemo nove ideje, ki bi jih lahko
realizirali tudi pri nas.
Tako ob pogledu na naše razpoložljive prostore
razvijamo in v mislih oblikujemo ter gradimo
(malo tudi že opremljamo, tako, za dobro voljo
in sprostitev) našo lastno porodno hišo. Ta bi
vsebovala vse tisto, kar si bodoči starši želijo,
potrebujejo in iščejo.
V končni fazi, zakaj pa ne? Starši iščejo in se
ustavijo tam, kjer najdejo. Obstajata torej samo
dve poti: ali dopustimo, da najdejo drugje, ali pa
pripomoremo, da najdejo pri nas.
Mi smo se odločili za slednje ...
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Lidija Žalec

Nov inkubator za
porodniški oddelek
Na porodniškem oddelku bolnišnice smo v mesecu juliju
prejeli nov, sodobno opremljen inkubator za oskrbo
nedonošenčkov in bolnih novorojenčkov. Inkubator je
posteljica za novorojenčke, ki posnema okolje v maternici
in pomaga pri prilagajanju na življenje, predvsem
nedonošenčkom, pa tudi ostalim bolnim novorojenčkom.
Nov inkubator je opremljen s sistemom za nadzor temperature, kisika, vlage, možnostjo
rentgenskega slikanja, tehtnico, lučko za fototerapijo in modulom za reanimacijo
novorojenčka.
V naši porodnišnici se
letno rodi okrog 1300
otrok, od tega 4-5%
nedonošenčkov. Večino
bolnih novorojenčkov in
nedonošenčkov oskrbimo pri nas, le otroke, ki
potrebujejo intenzivno
terapijo ali operativni
poseg, premestimo v
terciarni center.

aktualno
Gordana Batinić Jakofčič, Božidar Podobnik

Investicijsko vzdrževalna dela v
bolnišnici v letu 2014
Leto 2014 je bilo na področju
investicijsko vzdrževalnih
del precej aktivno, tako pri
izvedbi del kot pri pripravi
projektov, katerih izvedba
bo sledila v letu 2015.
Dela so potekala zaradi
potreb po obnovi prostorov
posameznih dotrajanih
oddelkov oz. ambulant
in tudi zaradi razlogov, ki
so neposredno vezani na
gradnjo novega urgentnega
centra.
Velika večina projektov ima kategorijo
vzdrževalnih del, za katere ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.
Projekti, ki so bili izvajani in dokončani v
tekočem letu
• Obnova oddelka intenzivne medicine v
2. nadstropju interne stavbe.
• Ureditev arhiva v kleti interne stavbe.
• Obnova garderob v kleti kirurške
stavbe.
• Obnova dermatoloških ambulant v 1.
nadstropju kirurške stavbe.
• Obnova odseka za bolezni prebavil v 1.
nadstropju interne stavbe.
• Obnova očesnih ambulant v kleti
kirurške stavbe.
• Namestitev toplozračne zavese na
vhodu v stavbo porodnišnice.
• Ureditev prostora za pripravo
citostatikov v pritličju interne stavbe.
Projekti, ki se izvajajo in bodo predvidoma
dokončani v tekočem letu
• Obnova garderob v kleti interne stavbe.
• Sanacija strehe nad restavracijo.
• Nadgradnja prezračevanja v desnem
traktu pritličja stavbe porodnišnice.
• Ureditev prezračevanja v ginekološki
ambulanti.

• Obnova streh stavbe pljučnega
oddelka, upravne stavbe in trafo postaje
ob stavbi pljučnega oddelka.
Projekti, katerih pripravljalna faza poteka
v tekočem letu
• Preureditev pato – citološkega oddelka
v kleti kirurške stavbe (zaključena
je faza projektiranja gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del; v teku
je projektiranje opreme; potekajo
usklajevanja za opravljanje dejavnosti v
času adaptacije).
• Ureditev nadomestnih prostorov za
fizioterapijo v kleti stavbe kirurgije (v
teku je načrtovanje prostorov).
• Ureditev parkirišč za potrebe
Splošne bolnišnice Novo mesto in
Zdravstvenega doma Novo mesto
(izdelana je projektna dokumentacija
za pridobitev gradbenega dovoljenja;
v teku je sprememba odloka
»Ureditvenega načrta Zdravstveni
kompleks Novo mesto,« ki tangira
predmetno gradnjo; urejajo se
pravnoformalne zadeve glede lastništva
na območju bodočega poseganja).

• Izgradnja dializnega centra v Črnomlju
– rekonstrukcija dela trakta 4.
nadstropja v Domu starejših občanov
Črnomelj (v teku je zaključna faza
projektiranja in sklenitev pogodbe
med Splošno bolnišnico Novo mesto in
Domom za starejše občane Črnomelj
ter pristojnima Ministrstvom za zdravje
in Ministrstvom za delo).
• Sodelovanje pri projektu Rekonstrukcije
Šmihelske ceste – 1. faza, s katerim bo
omogočen priklop fekalne in meteorne
kanalizacije novega Urgentnega centra
na nov ločen javni kanalizacijski sistem
(v teku je projektiranje rekonstrukcije).
***
Vsi omenjeni oddelki in ambulante so v
polnem delovanju na prenovljenih lokacijah.
Želeli smo, da bi predmetna investicijsko
vzdrževalna dela pripomogla k boljšem
počutju pacientov v naši bolnišnici, cilj pa
je bil tudi, da se izboljšajo delovni pogoji in
zadovoljstvo zaposlenih. Upamo, da smo
čimbolj zadostili zahtevam ter pričakovanjem
in v tej smeri se bomo trudili tudi v bodoče.

Garderobe v kirurški stavbi
Zaradi predvidenega rušenja dela garderob v kletnih prostorih kirurgije je bilo potrebno
zagotoviti ustrezne nadomestne garderobne površine. V ta namen smo adaptirali obstoječe
garderobne prostore v kirurški kleti tako, da so postale udobnejše in zaposlenim prijazne.
Poleg rušitvenih in gradbenih del v teh prostorih je bila zamenjana kanalizacijska in ogrevalna
inštalacija, nameščene so nove talne obloge ter nove garderobne omarice. Novost je tudi to,
da v garderobne prostore lahko vstopajo samo imetniki garderobnih omaric, kar bistveno
pripomore k varnosti imetja zaposlenih.

Obnovljeni garderobni prostori v kleti kirurške zgradbe
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aktualno
Dermatološke ambulante v
kirurški stavbi
V drugem letnem kvartalu so bili preurejeni tudi
prostori dermatološke ambulante v 1. nadstropju
kirurške zgradbe. Investicija je bila potrebna
zaradi dotrajanosti prostorov in spremenjene organizacije dela ambulante. Izvedeni so bili rušitveni
in gradbeni posegi, delno je bila obnovljena
električna in komunikacijska ter del vodovodne
in kanalizacijske inštalacije. Sanirani so bili tlaki
in obnovljene talne obloge ter oplesk prostorov.
Zamenjana je bila dotrajana pohištvena oprema.

Odsek intenzivne medicine v
interni stavbi
V začetku leta 2014 je v obnovljenih prostorih
začel delovati odsek intenzivne medicine v interni zgradbi. Obnovo je narekovala njegova
zastarela tehnična opremljenost in dejstvo, da
odseka intenzivne medicine ne bo mogoče
umestiti v planirano gradnjo urgentnega
centra. Tako je bil izveden manjši gradbeni
poseg, v celoti so bile obnovljene električna
in komunikacijska inštalacija ter inštalacije
medicinskih plinov. Zamenjane so bile talne
obloge in obnovljen ves oplesk na oddelku.

Obnovljeni prostori dermatološke ambulante

Odsek za bolezni prebavil v interni stavbi
V poletnih mesecih je bil adaptiran prostor gastro odseka internega oddelka. V času adaptacije je
dejavnost potekala na nadomestni lokaciji, tako da je bilo delo enote čim manj okrnjeno. V prostorih
gastro odseka so bile zamenjane celotne talne
obloge, veliko dela je bilo vloženega v slikopleskarska dela, obnovljena je bila keramika in
zamenjana obposteljna razsvetljava.

Obnovljeni prostori gastro odseka internega oddelka

Očesne ambulante v kirurški stavbi

Gradnja urgentnega centra Novo mesto
Glede na dokončno napoved podpisa pogodbe z izvajalacem gradnje s strani Ministrstva za
zdravje so v teku polne priprave na gradnjo.
Potrebno je reorganizirati vhode v bolnišnični
kompleks, določiti prometni režim ter transporte in prehode za obiskovalce in zaposlene
v času gradnje, ki bo predvidoma trajala do
jeseni 2015. Hkrati se izvajajo tudi aktivnosti za
objavo skupnega javnega naročila premične
opreme za vse urgentne centre v Sloveniji.
Kaj več pa mogoče v naslednji številki Vizite,
ko bo gradnja v teku.
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Foto: Rok Pucelj

Obnovljen odsek intenzivne medicine

Obnovitev prostorov očesne ambulante je bila nujna zaradi dotrajanosti prostorov in potrebne
spremembe v organizaciji delovanja ambulant. Obnovitev je obsegala nekaj gradbenih
posegov, spremembo sprejemno administrativnega pulta, izolacijo prezračevalnih kanalov
in vzpostavitev delovanja prezračevanja, zamenjavo talnih oblog, obnovo keramičnih površin,
dograditev električne in komunikacijske inštalacije ter celotno izvedbo slikopleskarskih
del. Zaradi spremembe organizacije dela in dotrajanosti je bilo potrebno delno zamenjati
pohištveno opremo.

Obnovljeni prostori očesne ambulante

kultura organizacije
Tatjana Pavlin, Ljubinka Počrvina

Obisk
veleposlanika
Slovaške
republike v
Sloveniji
V četrtek, 11. septembra,
je Splošno bolnišnico Novo
mesto obiskal veleposlanik
Slovaške republike Njegova
Ekscelenca gospod Juraj
Migaš, v spremstvu gospe
Jarmile Jakinove.
Gospod Juraj Migaš je študiral na Moskovskem
državnem inštitutu za mednarodne odnose.
Končal je Pravno fakulteto in obiskoval tečaj
za diplomate na Univerzi Westminster v
Londonu. V svoji bogati diplomatski karieri
je služboval v devetih evropskih državah in
v vsaki od njih se je trudil naučiti uradnega
jezika. Tako zelo dobro govori tudi slovensko.
V Splošni bolnišnici Novo mesto sta veleposlanika pričakali gospa direktorica Mira Retelj in
strokovna direktorica Lučka Kosec s sodelavci.
Gospa direktorica Mira Retelj je na kratko
predstavila bolnišnico in njene dejavnosti,
gospod veleposlanik Juraj Migaš pa je z nami
delil nekaj svojih bogatih izkušenj. Zelo so
ga zanimale razmere v zdravstvu v Sloveniji.
Na koncu kratkega obiska si je gospod veleposlanik ogledal še razstavo ilustracij velikega
slovaškega animatorja Viktorja Kubala, ki smo
jo ob tej priliki postavili na otroškem oddelku.
Viktor Kubal je živel od leta 1923 do leta 1997.
Bil je velik slovaški umetnik, karikaturist,
scenarist in filmski režiser. Ilustracije so nam
prijazno posredovali iz slovaškega veleposlaništva. Med obiskovalci je razstava naletela na
veliko zanimanje.

Utrinki z obiska
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kultura organizacije
Luka Ficko

Mednarodna
akreditacija DNV - DIAS
Akreditacija DNV – DIAS je mednarodno
priznana akreditacija za bolnišnice, ki kot
osnovo vključuje zahteve standarda ISO
9001.
Delovanje, skladno z zahtevami DNV - DIAS,
zagotavlja kakovostno in varno obravnavo
pacientov in pomeni večjo prepoznavnost med
evropskimi bolnišnicami.
Splošna bolnišnica Novo mesto je certifikat
prvič prejela po opravljeni predcertifikacijski
presoji v mesecu juniju 2011 in uspešno izvedeni akreditacijski presoji v začetku meseca
novembra 2011.

reumatologije iz Zagreba, ki je v bolnišnici
presojal področje vodenje sistema kakovosti
in splošno področje , gospod Primož Štraus je
presojal fizično okolje in požarno varnost, dr.
Daniel Grabar, dr. med. in dr. Eduardo Ippolito,
dr. med. sta presojala klinično področje, gospod
Jorge de Miguel pa je bil opazovalec.
Obširneje bomo o akreditaciji DNV - DIAS pisali
v naslednji številki, ko bodo že znani rezultati.

Od 20. do 22.oktobra 2014 je v bolnišnici potekala reakreditacijska presoja po standardu
DNV - DIAS.
Ekipo presojevalcev je vodil prof. dr. sc.
Miroslav Harjaček, dr. med., specialist otroške

Priprava na akreditacijo

V laboratoriju

Člani akreditacijske komisije
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Zaključno srečanje in poročanje o ugotovitvah

Na otroškem oddelku

mednarodni dnevi
Darja Glavan

Rožnati oktober 2014
Rožnati oktober je svetovni
mesec boja proti raku dojk
– najpogostejšem raku pri
ženskah. Rak dojk je visoko
ozdravljiv, če je odkrit
dovolj zgodaj. Zato je za
zmanjševanje umrljivosti
pomembno predvsem zgodnje
odkrivanje bolezni, takojšnje
učinkovito in vsaki bolnici
prilagojeno zdravljenje. V
letošnjem oktobru so v Europi
Donna pripravili številne
aktivnosti po vsej Sloveniji.
V Sloveniji letno zboli za rakom dojke več kot
1200 žensk, to je tudi najpogostejša vrsta raka
pri ženskah. Zbolevajo tudi moški, teh je pri
nas okoli 12 letno.
V letošnjem svetovnem mesecu boja proti
raku dojk, imenovanem tudi rožnati oktober,
je Europa Donna skupaj s partnerji pripravila
projekt „Lep je dan,“ s katerim želijo poudariti,
da je življenje čudovito in da je lahko vsak dan
lep, tudi če se spopadaš z boleznijo. V okviru
projekta so z bolnicami in ozdravljenkami
posneli glasbeni spot na pesem Lep je dan
pevke Anje Rupel. V spotu je sodelovalo
40 bolnic in ozdravljenk in 40 plesalcev.

Umrljivost žensk za rakom dojk se počasi
zmanjšuje, predvsem zaradi odkrivanja
manjših tumorjev in kakovostnega zdravljenja,
ki postaja vedno bolj prilagojeno posamezni
ženski in njenemu raku. K odkrivanju manjših,
netipnih sprememb, bo zagotovo pripomogel
organizirani državni presejalni program Dora.
Razveseljiv in zelo optimističen je podatek, da
so petletna preživetja bolnic, ki so imele ob
postavitvi diagnoze lokalno omejeno bolezen,
le nekaj odstotkov manj od 100.

Kaj povzroča raka
Nastanek raka dojk kot tudi drugih vrst raka je
zapleten in dolgotrajen proces.
Gre za kopičenje napak (okvar, mutacij) na
genih. Ko je kombinacija napak prava, se celica
spremeni v rakasto (maligno). Za normalne
celice je značilno, da ostajajo na mestu, kjer
so zrasle, da nekaj časa živijo, nato propadejo
in jih nadomestijo nove. Rakave celice pa taki
kontroli uidejo, postanejo »nesmrtne.« To pomeni, da se začnejo nebrzdano razmnoževati
in kopičiti (nastane tumor, zatrdlina) ter
vraščati v sosednja tkiva. Čez čas maligne
celice prodrejo tudi v mezgovnice in žile

ter po limfnem in krvnem obtoku v različne
organe, kjer nastanejo novi tumorji (zasevki,
metastaze).
Vzroki okvare gena so posledica delovanja
različnih dejavnikov tveganja. Skupna lastnost
dejavnikov tveganja je, da spremenijo celično
DNK. Rak je torej genska bolezen, ki lahko
nastane kot posledica hormonskih mutacij
(sporadični rak) ali mutacij v spolnih celicah
(dedni rak). Dejavnik tveganja ne pomeni, da
bo človek, ki mu je izpostavljen, zagotovo zbolel, ampak le, da je verjetnost bolezni večja kot
pri tistem, ki takemu dejavniku ni izpostavljen.
Večina rakov je sporadičnih, le pet odstotkov
je dednih.

Dejavniki tveganja
Proučevanje dejavnikov tveganja je eno izmed
pomembnih področij boja z rakom dojk.
Seznanjenost z njimi prispeva k razumevanju
bolezni in zmanjševanju tveganja zanjo.
Dejavniki tveganja za nastanek raka dojk so:
spol, starost, zemljepisna lega (več ga je v
razvitih državah), starost ob prvi menstruaciji,
pozna menopavza, rodnost, hormoni, alkohol,
prehrana, debelost in telesna aktivnost, ostali
dejavniki tveganja (poprejšnji rak dojk, rak dojk
v družini,mamografsko goste dojke, nerakave

Rak dojk
Podobno kot v večini razvitih
držav je tudi v Sloveniji rak dojk
najpogostejši rak pri ženskah, saj
je vsak peti nov primer raka pri
ženskah rak dojk.
Rak dojk pa ni izključno bolezen
žensk, saj sta med obolelimi tudi
eden do dva odstotka moških.
Delež bolnic, ki preživi, se
razlikuje med posameznimi
državami, pokrajinami in
celo med posameznimi
bolnišnicami v isti državi.
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bolezni dojk z atipijami, ionizirajoče sevanje,
telesna višina).

Dedni raki dojk
Mutacije genov BRCA -1, BRCA-2, p53, PTEN,
AT in še nekaterih drugih so povezane z zelo
visoko ogroženostjo za raka dojk (60 do 80
odstotkov nosilcev gena zboli) in so poglavje
zase. Na ogroženost za nastanek raka dojk
pomembno vplivajo tudi geni, ki manj pogosto
povzročajo raka (nizkopenetrantni) ali jih je
potrebno več skupaj (poligensko dedovanje).
Ob tem so pomembni številni notranji ali zunanji dejavniki, ki skupaj vplivajo na končno
tveganje za raka dojk.

Tako si strokovnjaki že več let prizadevajo najti
preiskavo, ki bi omogočila odkriti sumljive
spremembe dojk zgodaj. To pomeni, še preden bi postale tolikšne, da bi jih lahko zatipala
ženska ob samopregledovanju ali pa zdravnik
pri pregledu.

Program DORA
Študije kažejo, da z organizirano presejalno
mamografijo zdravih žensk po petdesetem
letu, ko je rak dojk najpogostejši, lahko
znižamo umrljivost za 30 odstotkov, če ženske
povabimo vsaki dve leti in če se odzovejo vsaj v

Raziskave pri nas in po svetu so pokazale, da
je preživetje bolnic v veliki meri odvisno od
velikosti tumorja ob odkritju.

Izpoved bolnice po
prebolelem raku
dojk(zbolela pri 30-tih letih):
»Sredi brbotajočega dela moje poti, moje
mladosti, je rak udaril kot val ob skalo. Močno,
burno in pustil veliko rano. V duši in telesu.
Soočila sem se z bolečino in s trpljenjem.
Bili so dobri in bili so slabi dnevi. In vse je
treba preživeti! Morala sem imeti hrbtenico,
odločnost, vztrajnost. Zase, za otroke, za partnerja, za očeta in mamo, za družino. Preveč
sem jih ljubila, da bi odšla.
Spremenila sem sebe. Pogled na vrednote v
življenju je drugačen. Zdaj vem, da moram
biti prva jaz in moje zdravje. Zdaj vem, da
za neuspeh drugih, probleme drugih nisem
kriva jaz. Vsak mora sprejemati svoje odločitve
in z njimi živeti. Vem, da je rak huda in težka
bolezen, ki pa ne pomeni vedno slabega. Če
ne bi zbolela za rakom, ne bi znala tako zelo
ceniti življenja.«
(Iz knjige Štirje letni časi avtorice Darje Rojec)
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Mlajše od 50 let naj gredo na mamografijo le,
če jih eden ali/in drugi nevarnostni dejavnik
uvršča med bolj ogrožene. Pri mlajših so
namreč dojke še pod vplivom spolnih hormonov in zato gostejše in manj pregledne.
Bolj ogrožene ženske naj opravljajo mamografijo po nasvetu zdravnika na 12 – 18 mesecev med 40. in 49. letom, kasneje na dve leti.

Ko zaznate spremembo
Vsaka ženska se mora zavedati, da lahko, če
dovolj dolgo živi, zboli za rakom dojk. Mora
pa tudi vedeti, da je danes možnost ozdravitve
velika, če je rak odkrit v zgodnji fazi razvoja.

Kako ga prepoznam

Rak dojk ni ena bolezen, ampak je to ime za
skupino bolezni, ki se med seboj razlikujejo
po vzorcu genskih sprememb, patohistološki
sliki, klinični sliki, zdravljenju in prognozi. Vsem
vrstam je skupno to, da je bolezen lahko krajši
ali daljši čas netipna. Ko ga ženska (moški zelo
redko) zatipa, se v njenem telesu rak razvija
lahko že nekaj let. Za vse bolezni, tudi za raka
dojk, je značilno, da so možnosti zdravljenja
veliko boljše, če ga odkrijejo zgodaj.

pregled dojk z mamografijo po 50. letu starosti
vsaki dve leti.

Na koga se obrnete

70 odstotkih. V Sloveniji je to državni presejalni
program DORA. Program je organiziran po
strogih evropskih strokovnih kriterijih s kontrolo kakovosti opreme in dela strokovnjakov.

Samopregledovanje
Za zgodnje odkrivanje raka dojk je pomembno
redno mesečno samopregledovanje. Vsaka
ženska bi morala že v mladosti začeti s
samopregledovanjem in tako spoznati
svoje dojke. Do menopavze naj bo to reden
pregled vsak deseti dan po začetku menstruacije, kasneje pa na izbrani dan v mesecu.
Pri samopregledovanju dojk je treba skrbno
pregledati in pretipati obe dojki in biti pozoren
na zatrdline, spremembe v velikosti in obliki
dojk ter barvi kože, uvlečenost bradavice ali izcedek iz nje in zatrdline. Pri spremembah se je
potrebno posvetovati z izbranim zdravnikom.

Mamografija
Mamografija je najzanesljivejša in
najnatančnejša metoda za ugotavljanje
začetnih rakavih sprememb v dojki.
Mamografija je rentgensko slikanje dojk
z mamografom. Ženskam z običajnim
tveganjem, torej tistim, ki nimajo nobenega
od pomembnejših nevarnostnih dejavnikov
(nimajo sorodnic z rakom dojk in / ali niso prvič
rodile po 30. letu starosti), Evropski kodeks
proti raku svetuje, naj gredo na preventivni

Ob pojavu katerekoli spremembe dojk se je
potrebno nemudoma posvetovati z osebnim
zdravnikom ali izbranim ginekologom. Ta dva
bosta presodila, ali je sprememba takšna, da
je potrebna nadaljnja obdelava. Z napotnico,
na katero bosta napisala NUJNO, se naročite v
Center za bolezni dojk Onkološkega inštituta,
kjer vas bodo sprejeli v čim krajšem času.
Večina žensk sama zatipa zatrdlino ali opazi
kakšno drugo spremembo, vendar je čas do
odhoda k zdravniku pogosto predolg. Samo
polovica žensk pride do onkologa, ko je bolezen samo v dojki!

Kaj vprašati zdravnika
V obdobju med postavitvijo diagnoze in začetka
zdravljenja sta negotovost in strah največja.
Bolnici se porajajo številna vprašanja, ki zaslužijo
odgovore. Strah pred neznanim negotovost še
povečuje. Dodatno zmedo lahko povzročijo tudi,
sicer dobronamerne, a zelo laične »razlage in
priporočila« sorodnikov, sosedov ali celo bolnic
z rakom dojk. Treba je vedeti, da vsakdo doživlja
bolezen po svoje in rak ni raku enak.
Zato priporočamo, da se o vsem, kar vas skrbi,
kar vas v zvezi z zdravljenjem zanima, o načinu
življenja po zdravljenju, o možnosti preživetja
in podobnem, pomenite z zdravnikom, ki vas
bo zdravil in vas tudi najbolj pozna. V veliko
pomoč vam je lahko tudi pogovor z žensko,
ki je prebolela raka dojk.
Še pred obiskom zdravnika si pripravite seznam vprašanj in si jih zapišite. Vprašajte vse,
kar vas teži. Neumnih vprašanj ni!
Vir: http://www.europadonna-zdruzenje.si/

mednarodni dnevi
Asist dr. Danijela Furlan

2. oktober - Slovenski dan klinične
kemije in laboratorijske medicine
Laboratorijska medicina
je pomemben sestavni del
zdravstvenega sistema.
Združuje znanja in izzive
naravoslovnih znanosti.

diplomanti visokošolskih, univerzitetnih in
magistrskih študijev farmacije, medicine,
kemije, biologije, laboratorijske biomedicine
in biokemije, laboratorijski in farmacevtski
tehniki.

Nosilec dejavnosti je specialist medicinske
biokemije, ki ima opravljen univerzitetni,
magistrski ali doktorski študij naravoslovne
smeri in dodatno štiriletno specializacijo.
Ostali profili v medicinskih laboratorijih so

Preiskujemo različne biološke vzorce
človeškega izvora, kot so kri, urin, blato,
punktati telesnih votlin, kostni mozeg,
možganska tekočina, plodovnica, semenski izliv, lasje… S preiskovanjem bioloških

Do sedaj še nisem bila v laboratoriju

Kaj je naše delo?

Promotorka in obiskovalec

vzorcev pridobimo podatke, ki so v pomoč
pri:
• postavljanju ali potrditvi diagnoze
• izbiri in spremljanju zdravljenja,
• napovedovanju izida bolezni,
• preprečevanju bolezni.
Pri svojem delu uporabljamo najsodobnejšo
tehnologijo, ki zahteva visoko usposobljenost osebja z veliko znanja in izkušenj.
Laboratorijski izvid je naš ključni izdelek in
je sestavni del medicinske dokumentacije
preiskovanca. Ob rezultatu preiskave so na

Promotorka pri delu

Najmlajša obiskovalka

Promotorki v prijetni družbi

Pa sem mislila, da poznam laboratorij
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izvidu navedene referenčne vrednosti, s
katerimi primerjamo naš rezultat. Pri delu
nas zavezujejo visoka etična merila, ki so
opredeljena v Kodeksu deontologije v
laboratorijski medicini.

Kako vemo, da so
laboratorijski rezultati
zanesljivi?
• Laboratorij mora imeti dovoljenje za
delo, ki ga izda Ministrstvo za zdravje
(MZ) za obdobje petih let. Številka
dovoljenja za delo je navedena na
laboratorijskem izvidu. MZ izda
dovoljenje za delo laboratorijem, če
so izpolnjeni vsi pogoji iz »Pravilnika
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
laboratoriji za opravljanje preiskav na
področju laboratorijske medicine (UL
RS št 64/2004).«
• Smo dobro strokovno usposobljeni.

Sedaj pa še na ogled laboratorija

• Upoštevamo nacionalne in
mednarodne strokovne smernice in
priporočila.
• Uporabljamo preverjene, priznane in
preizkušene metode.
• Vzpostavljen imamo celovit in sledljiv
sistem zagotavljanja kakovosti.

Katera so naša
profesionalna združenja?
• Slovensko združenje za klinično
kemijo in laboratorijsko medicino
(SZKKLM);
• Zbornica laboratorijske medicine
Slovenije (ZLMS);
• Razširjeni strokovni kolegij za
laboratorijsko diagnostiko pri
Ministrstvu za zdravje;
• Evropsko (EFLM) in svetovno (IFCC)
združenje za klinično kemijo in
laboratorijsko medicino.

Najstarejša obiskovalka

Naše poslanstvo je odgovornost za
zanesljivost laboratorijskih rezultatov in
njihovo interpretacijo. Pri svojem delu si
prizadevamo za odličnost. Z izobraževanjem
in znanstveno raziskovalnim delom
prispevamo k razvoju laboratorijske
medicine ter kakovostni celostni obravnavi
pacienta.
V počastitev slovenskega dneva klinične
kemije in laboratorijske medicine je
Diagnostični laboratorij organiziral dan
odprtih vrat, kjer smo predstavili našo
dejavnost širši javnosti. Ob tej priložnosti
smo vsem zainteresiranim ponudili tudi
brezplačno presejalno testiranje urina.
Dogodek smo tudi slikovno obeležili.
Zahvaljujem se mojim štirim promotorjem,
ki so odlično opravili svoje delo ob dnevu
odprtih vrat Diagnostičnega laboratorija.

Promotor in promotorka pa zaprtju vrat

V laboratoriju

Zainteresirana javnost
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Darja Glavan

2. oktober svetovni dan cerebralne paralize
Svetovni dan cerebralne paralize je namenjen
izboljšanju kakovosti življenja oseb s cerebralno paralizo in tistih, ki so v različnih vlogah
povezani z njimi. Nevladne organizacije po
svetu so si ga zamislile kot projekt zbiranja
inovacijskih idej.
Pri nas se osebe s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, njihovi svojci ter strokovni
sodelavci združujejo v Društvu Sonček..
Društvo Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, je neprofitna,
nevladna in nepolitična – nacionalna invalidska organizacija. Ustanovljena je bila leta
1983. Vanjo se združuje petnajst regijskih
društev za cerebralno
paralizo, Društvo za
pomoč prezgodaj
rojenim otrokom,
Športno društvo cerebralne paralize »Žarek«
ter Sončkov klub.

Kaj je
cerebralna paraliza?
Cerebralna paraliza je motnja gibanja,
drže ali koordinacije, ki je posledica
nenapredujoče okvare ali poškodbe
nedozorelih možganov. Cerebralna paraliza
zajema paleto različnih stanj, od najtežjih do
blagih oblik, in lahko prizadene posameznika
na različne načine. To pomeni, da je vsak
posameznik s cerebralno paralizo poseben
– individum.
Osnovna značilnost cerebralne paralize je
nezmožnost v celoti kontrolirati motorično
funkcioniranje, predvsem sta oteženi kontrola
mišic in koordinacija gibov. »Cerebralna« pomeni, da vzrok težav leži v možganih in ne v
samih mišicah, kot so najprej mislili. Paraliza
pa pomeni imeti težave z gibanjem in držo,
oziroma slabšo kontrolo motorike.
Poškodba vpliva na enega ali več naštetih
področij, odvisno od tega, kateri del
možganov je poškodovan/okvarjen: zategnjenost mišic ali spastičnost, nehotni gibi,
težave s premikanjem in mobilnostjo, težave

s požiranjem in težave z govorom. Dodatno
so lahko ob cerebralni paralizi pojavijo še
naslednji simptomi: težave z zaznavanjem/
občutenjem in percepcijo, težave z vidom,
sluhom ali govorom, epileptični napadi,
duševna prizadetost ali učne težave. V
težjih primerih se lahko pojavijo še problemi
s hranjenjem in izločanjem, težave z dihanjem (zaradi napadov) in preležanine.

Pogostost
Pogostost cerebralne paralize je med 2 in 4
primeri na 1000 rojstev (Yeargin – Allsopp,
2011 – pregled večih raziskav). Z razvojem
medicine in preživetjem zelo zgodaj rojenih
otrok in tistih z zelo nizko porodno težo se
pogostost cerebralne paralize povečuje.

Zgodovina motnje
Cerebralna paraliza ni nova motnja; najbrž
obstaja odkar obstaja človeštvo. Prvi
medicinski opis izvira iz leta 1861, ko jo
je prvi opisal angleški ortoped in kirurg
William Little. V svojem članku je opisal
nevrološke težave otrok s spastično diplegijo. Kot glavni možni vzrok za težavo je
navajal pomanjkanje kisika med porodom.
Izraz cerebralna paraliza se je začel uporabljati
konec 19. stoletja. Nekaj člankov o cerebralni
paralizi je objavil tudi znani avstrijski psihoanalitik Sigmund Freud, ki je trdil, da je
težak porod simptom negativnih vplivov na
novorojenčka in ne vzrok motnje. Poudarjal
je, da največji vzrok za razvoj motnje izhaja
iz nosečnosti. Novejše raziskave so potrdile,
da je bilo Freudovo razmišljanje napredno,
saj se težave zaradi pomanjkanja kisika ob
porodu pojavljajo le pri približno 25% otrok
s cerebralno paralizo.

Vzroki cerebralne paralize
Medicina pogosto ne more dati odgovora na
vprašanje, kaj je bilo tisto, kar je pri otroku
povzročilo nastanek možganske poškodbe
ali zastoj razvoja možganov. Vzroki za nastanek cerebralne paralize so lahko mnogi in
kompleksni.

Rizični faktorji (Cummins,1994): mati, mlajša
od 20 in starejša od 40 let; oče mlajši od 20
let; prvorojeni otrok ali petorojeni in več;
dvojček (predvsem, če je eden od dvojčkov
umrl); otrok z nizko porodno težo (pod 1000
g); prezgodaj rojeni otrok (pred 37. tednom
nosečnosti).
Znani možni vzroki so:
• (pred rojstvom) – približno 70%
vseh primerov: pomanjkanje kisika
v možganih zarodka; virusne ali
bakterijske infekcije matere (rdečke,
toksoplazmoza, HIV, herpes virus);
nesreče, poškodbe matere; zloraba
alkohola ali drog pri materi v času
nosečnosti; neskladnost Rh faktorjev;
zlatenica pri otroku; podedovani vzrok.
• med porodom – približno 20% vseh
primerov: pomanjkanje kisika v času
poroda; poškodba možganov med
porodom.
• po rojstvu (do 2. leta starosti) –
približno 10% vseh primerov:
poškodba glave (kot posledica padcev,
avtomobilskih nesreč ali zlorabe);
infekcije možganov (meningitis,
encefalitis,…); vročinski krči in napadi.

Sum na cerebralno paralizo
in postavitev diagnoze
Zdravnik bo posumil na cerebralno paralizo,
če otrokov motorični razvoj zaostaja za
normalnim, če je prisoten nenormalen
mišični tonus, neobičajni gibi ali refleksi,
oz. so primitivni refleksi še vedno prisotni.
Opozorilni znaki so, če otrok pri treh mesecih
ne drži glave, če pri 10. mesecih ne sedi
samostojno in če pri 18. mesecih samostojno
ne hodi (upočasnjen motorični razvoj). Pri
3- 4 mesecih mora otrok začeti razpirati pesti.
Opozorilni znak je tudi nezmožnost prinašanja
predmetov v usta v starosti 6 mesecev.
Pri spastični obliki cerebralne paralize je
pogosto onemogočena iztegnitev roke in
s tem oteženo prijemanje. Pri hemiparezi je
ena roka boljša od druge, tako starši pogosto
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mislijo, da bo otrok levičar (v primeru, da je
zaradi CP desna roka slabša).
Če je pri otroku prisoten zaostanek v razvoju govora, bo pediater najprej preveril
sluh (možne so težave s sluhom). Na težave
z vidom bo zdravnik posumil, če otrok pri
treh mesecih ne fiksira pogleda na obraz ali
s pogledom ne sledi predmetu, ki se premika.
Čustveni in socialni razvoj je vedno pogojen
s socialnim in kulturnim okoljem, zato so
možna velika odstopanja. Če se otrok pri
treh mesecih ne nasmehne poznanemu
obrazu, je to lahko opozorilni znak za cerebralno paralizo. Močno slinjenje in težave s
požiranjem skoraj vedno kažejo na poškodbo
v možganih.
Vsa odstopanja so opazna že v prvih treh
mesecih življenja, vsekakor pa do šestega
meseca. Da bi se diagnoza lahko čim prej
postavila, se vodi tako imenovani register
rizičnih otrok. Tu so zabeleženi vsi otroci, ki so
bili ogroženi v času nosečnosti, med samim
porodom ali v prvem letu življenja. Zajema 20%
vseh otrok in znotraj teh 20% se nahaja 80%
vseh otrok z motnjo v razvoju. Cilj registra je
čim zgodnejše odkrivanje razvojnih motenj (CP,
motnja vida, sluha, govora, umske zaostalosti
…) in čim zgodnejša obravnava.
Diagnoza cerebralna paraliza se postavi na
osnovi nevrološkega pregleda in obnašanja
otroka. Včasih so za postavitev diagnoze
potrebni dodatni testi, da se izključijo druge
motnje – ultrazvočni pregled možganov,
magnetna resonanca v neonatalnem
obdobju.

Vrste cerebralne paralize
1. Spastična oblika cerebralne paralize
Je najpogostejša oblika. Vzrok zanjo leži v
poškodbi živčnih celic v možganski skorji.
2. Atetoidna (diskinetična) cerebralna
paraliza
Vzrok te oblike cerebralne paralize je v
poškodbi bazalnih ganglijev v srednjem delu
možganov.
3. Ataksična cerebralna paraliza
Vzrok te oblike cerebralne paralize leži v nepravilnem delovanju malih možganov, zato
ljudje s to obliko cerebralne paralize težko
lovijo ravnotežje.
4. Mešana oblika cerebralne paralize
Pogosta je kombinacija spastičnosti in atetoze.
Prisotna je pri zmerno do težje prizadetih
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Tista njena iskrica

Dokumentarni film „Tista njena iskrica“ je
portret Barbare, dvanajstletne deklice, ki
je zaradi cerebralne paralize – tetra pareze
»ujeta« v svoje telo in živi v zavodu Dornava.
Barbara ne govori in njena edina komunikacija s svetom je komunikator, majhen
monitor, s katerim preko očesne zaznave
komunicira z okolico.
Barbara izžareva neverjetno energijo, s
katero očara vsakogar, ki si vzame čas zanjo.
Film Rudija Urana razkriva Barbarino veliko
voljo do življenja, prav tako pa tudi veliko
voljo in potrpljenje njenih skrbnikov.

ljudeh, pogosto z ostalimi pridruženimi
težavami.
5. Hipotonična oblika cerebralne
paralize
Cerebralna paraliza z znižanim mišičnim
tonusom je zelo redka. Hipotonija v obdobju
dojenčka je pogosto prisotna pri kasnejši
spastični in atetoidni obliki.
Glede na prizadete mišične skupine
ločimo naslednje oblike:
• Hemiplegija: prizadeta je samo ena
polovica telesa (leva ali desna), druga
polovica pa deluje normalno.
• Diplegija: prizadeti sta obe nogi, roki pa
sta normalni ali pa rahlo prizadeti.
• Tetraplegija (tudi kvadriplegija):
prizadete so vse štiri okončine – obe
roki in obe nogi, pridružene so še težave
pri drži trupa in glave.
Posledice cerebralne paralize:
• težave z motoriko, ki se lahko kažejo
kot počasni, nespretni ali sunkoviti gibi,
otrplost, slabotnost, mlahavost, prisotni
so lahko mišični krči in nehotni gibi.
Nekateri otroci imajo več težav, drugi
manj. Lahko so prisotne tudi težave z
ravnotežjem.
• Osebe s cerebralno paralizo imajo
lahko težave z govorom, žvečenjem in
požiranjem.
• Nekatere osebe s cerebralno paralizo
imajo epilepsijo. V večini primerov se jo
uspešno zdravi z ustreznimi zdravili.
• Otroci in odrasli s cerebralno paralizo
imajo lahko težave spanjem, zaprtjem
in krči, težave z razlikovanjem in
primerjanjem oblik.
• Ljudje s cerebralno paralizo imajo
lahko nekatere oblike učnih težav, ki

povzročajo, da se težje učijo. Težave so
lahko blage, zmerne do težje. Lahko
imajo tudi specifične učne težave – pri
aktivnostih kot so branje, pisanje ali
matematika, ki so posledica poškodbe
specifičnega dela možganov.
Pomembno je vedeti, da ima
lahko tudi oseba z zelo težko
motorično oviranostjo povprečne
ali celo nadpovprečne intelektualne
sposobnosti.
• Prisotnost bolečine je najpogostejša
težava, povezana s cerebralno paralizo,
vendar ji v raziskavah posvečajo
najmanj pozornosti. Prisotnost bolečine
s starostjo narašča, vendar ni povezana
z vrsto ali težo motorične prizadetosti.
Pomemben simptom bolečine so lahko
vedenjske težave, težave s spanjem in
slabo sodelovanje v aktivnostih.
Obravnava cerebralne paralize
Potrebno je poudariti, da cerebralna paraliza ni bolezen. Je stanje in zaradi tega tudi
neozdravljiva.
Cerebralna paraliza ni napredujoča,
zaradi možganske poškodbe se ne slabša
ali izboljšuje, lahko pa se z leti povečujejo
posledice (npr. zategnjenost mišic).
Simptomi cerebralne paralize se lahko
obravnavajo z nekaterimi terapevtskimi pristopi in pripomočki (tehnični in ortopedski
pripomočki), nekaterimi zdravili in alternativnimi oblikami zdravljenja.

Vir:

http://www.soncek.org/cerebralna-paraliza/
cerebralna-paraliza/

mednarodni dnevi
Darinka Hrovat, Viktorija Može

Dojenje –
zmaga za
vse življenje
V prvem tednu oktobra
obeležujemo teden dojenja,
v katerem smo še posebej
dejavni in z različnimi
prireditvami in akcijami
opozorjamo na pomen
dojenja.

Letošnji moto, »DOJENJE - ZMAGA ZA VSE
ŽIVLJENJE, nam pove veliko o pomenu
dojenja. Promociji smo se v porodnišnici
pridružili skupaj z dijaki Srednje zdravstvene
in kemijske šole pod mentorstvom Ane
Starešinič in v avli porodnišnice postavili
stojnico, na kateri smo promovirali dojenje
in delili promocijski mateial.
Ponovno smo organizirali Tečaj za spodbujanje dojenja, namenjen vsem zdravstvenim
delavcem, ki pri svojem delu prihajajo v stik
z bodočo oziroma doječo materjo, zato
smo na tečaj povabili zdravstvene delavce
iz ginekoloških in otroških dispanzerjev,
patronaže, porodnišnice, otroškega oddeleka
in predavatelje šol za štarše v regiji.
Glavni namen izobraževanja je, da bi v prihodnje bodoči starši od vseh zdravstvenih
delavcev dobili pravilne in enotne nasvete.
Sicer pa je promocija in spodbujanje dojenja
naša skupna in pomembna naloga skozi vse
leto.
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Dan paliativne oskrbe
Paliativna oskrba je pristop, ki izboljša kvaliteto življenja bolnikov in njihovih družin, ki se
soočajo s problemi, povezanimi z boleznimi, ki ogrožajo življenje.
To dosežemo s preprečevanjem in lajšanjem
trpljenja, z uporabo metode zgodnjega odkrivanja in popolne ocene, zdravljenja bolečine
in ostalih težav – fizičnih, psihosocialnih in
spiritualnih (WHO). Obeleženju palitivne oskrbe
je namenjen drugi vikend v oktobru, letos je bilo
to 11. in 12. oktobra.
Paliativa – prva misel ob tej besedi: bližnja smrt,
hudo trpljenje pred smrtjo, metastaze, bolečine
… skratka, umiranje.
Spremeniti moramo predstavo, da je smrt samo
hudo trpljenje. Prava usmeritev paliativne oskrbe
je, da se pacientu in njegovim svojcem omogoči
čim bolj kvalitetno življenje pred smrtjo, obenem pa zmanjšuje trpljenje in najrazličnejše
nepomembne, največkrat tudi zelo agresivne
diagnostične medicinske posege v zadnjih dneh
življenja.
Program je zapisan tudi v državnem programu
za paliativno oskrbo iz leta 2009. Pacienti in
Plakat

njihovi svojci želijo informacijo o prihodnosti in
sodelovanju v nadaljnji oskrbi. Počutijo se bolj
varne, so bolj zadovoljni in manj prestrašeni,
kadar vedo kaj jih čaka. Zaradi časovnih stisk
in premalo kadra odpust večkrat ni ustrezno
napovedan in razložen, pacienti in svojci tako
ne vedo, kaj jih čaka, posledično se povečujejo
ponovne hospitalizacije, s tem se zvišuje
finančno breme v urgentnih ambulantah, v
zdravstvenih domovih in bolnišnicah. Prihaja
do nepotrebnih, konfliktih situacij, saj pacienti
in svojci pričakujejo več, ker niso strokovno in
pravilno soočeni z neozdravljivo boleznijo.
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Program paliativne oskrbe v Evropi je usmerjen v
čim večji odstotek paliativne oskrbe na domu in s
tem večji odstotek umrljivosti na domu. Pacienti,
ki so pravilno seznanjeni s potekom bolezni, si
želijo umreti v domačem okolju, s svojo družino
ali prijatelji. Pri nas pa še vedno prevladuje
miselnost, da se umira v bolnišnicah ali zavodih,
kjer se ne upošteva pacientove pravice do smrti.
Ne upoštevamo, da kot zdravstveni delavci
»nimamo pravice skrajševati življenja in ga tudi
ne podaljševati.« (Elizabeth Kübler Ross)
Ali je medicina, ki spozna, kdaj stopiti stran od
postelje, res slaba, nestrokovna? Je etična, ni
etična? Veliko je vprašanj, veliko je dilem, kje
najti rešitev! To je proces, ki se ga je potrebno
lotiti počasi. Naučiti se moramo pogovarjati s
pacientom in njihovimi svojci. Za vse to potrebujemo čas in tim, ki bo delal in razvijal to področje.
Nujno moramo ustvariti pogoje za dobro delo
paliativne oskrbe v naši bolnišnici, kajti po
vseh oddelkih se srečujemo s kronično neozdravljivimi pacienti, pacienti s karcinomom. Vsi

se ukvarjamo s pacienti in njihovimi svojci z
znanjem, kakršnega imamo, empatijo, kakršna
je med nami, zdravstvenimi delavci, pacienti
in svojci. Zaradi neznanja vodenja pogovorov
med zdravstvenimi delavci, pacienti in njihovimi svojci pride do neprijetnih situacij, tožb
in grajanja zdravstvenih delavcev, čeprav se po
svojih najboljših močeh trudimo za pacienta,
sporočimo neprijetno diagnozo in predviden
izid.
V nekaterih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji
in Evropi veliko pozornost in izobraževanja
posvečajo paliativni oskrbi in tudi v naši
bolnišnici tej veji medicine namenimo veliko
naše pozornosti. Paziti moramo, da ne bomo
zaspali zaradi krize, ki nas spremlja in z vsemi
prizadevanji moramo usmeriti zdravnike, medicinske sestre, fizioterapevte, psihologe, psihiatre,
socialne delavce, dietetike in ostale, da se skupno
začnemo lotevati projekta in smo drug drugemu v podporo in pomoč pri vsakodnevnem
srečevanju z neozdravljivo bolnimi.

mednarodni dnevi
Helena Švajger

15. maj - mednarodni
dan celiakije
Slogan letošnjega
Mednarodnega dneva
celiakije, ki so ga društva s
prireditvami po vsej Evropi
obeležila 15. maja, je bil: „Ali
imaš celiakijo?“
Namen plakata, ki je bil za vseevropsko akcijo
pripravljen prav v Sloveniji, je bil opozoriti
javnost, da se lahko celiakija pojavi v katerem
koli življenjskem obdobju in da so njeni znaki
zelo raznovrstni.
Osrednji namen Mednarodnega dneva celiakije je v javnosti povečati zavedanje o celiakiji
in brezglutenski dieti ter s tem izboljšati vsakdanje življenje obolelih s celiakijo.
Članice Društva Celiac - Življenje brez glutena
so v bolnišnici pripravile pravo pojedino
najrazličnejših brezglutenskih dobrot, mimogrede - zelo zelo dobrih. Predstavile so brezglutenska živila in obiskovalcem svetovale,
kako naj živila uporabijo v svoji prehrani.
Mimoidoči so si pošteno privoščili dobrote in
si na ta način še bolj zapomnili recepte, ki so
jih članice predstavile.

Opomba uredništva:
v prispevek, ki je bil objavljen v 64. številki
Vizite, se je pomotoma prikradlo nekaj
napak, zato ga v celoti ponovno objavljamo, prizadetim, članicam društva
Celiac, pa se iskreno opravičujemo.
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stroka - izobraževanje
Poročamo s strokovnih srečanj
Danica Lukšič

Celostna
obravnava
otokirurškega
bolnika
23. maja letos je na Debelem
rtiču, v organizaciji Sekcije
MS v otorinolaringologiji,
potekalo 5. strokovno
izobraževanje z naslovom
Celostna obravnava
otokirurškega bolnika.
Po slovesnem uvodnem nagovoru organizatorjev smo prisluhnili g. Simonu Slaparju, dr.
med, ki je predstavil anatomijo in fiziologijo
ušesa ter poudaril pomen sluha - enega
najpomembnejših čutil, ki omogoča normalen psihofizični razvoj.
Motnje sluha je nazorno predstavila dipl.m.s.
Breda Ponikvar. S pomočjo meritev skušamo
natančno določiti prag sluha. Meritve obsegajo pražno tonsko avdiometrijo, impedansmetrijo, zvočno sevanje ušesa in slušne
evocirane potenciale z moduliranim tonom.
Pražno tonska avdiometrija je osnovna
metoda, ki se uporablja že od leta 1919.
Standardno obliko obrazca so leta 1949
uvedli Fowler, Fletcher in Luscher. Medicinska
sestra posebno pozornost nameni pripravi
preiskovanca – važno je, da pacientu poda
natančna navodila, ki so jasna, kratka in razumljiva, razloži mu potek preiskave, način
in čas preiskave pa prilagodi preiskovancu.
Timpanometrija je objektivna metoda, ki
govori o gibljivosti bobniča in kostne verige,
volumnu sluhovoda, delovanju Evstahijeve
tube in tlaku v srednjem ušesu. Prikažemo jo z
grafičnim prikazom - timpanogramom. Oblike
krivulj je leta 1970 opisal Jeager. Zvočno
sevanje ušesa je leta 1978 prvi izmeril Kemp z zelo občutljivim mikrofonom zaznamo šibak
zvok, ki ga pri svojem delovanju oddajajo
zunanje dlačice v Cortijevem organu. Merimo
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zvočno sevanje, izzvano s klikom (TEOAE) ali
z dvema čistima tonoma različnih frekvenc
(DPOAE). Slušni evocirani potenciali z moduliranim zvokom je objektivna elektrofiziološka
preiskava.
O pripravi bolnika na operacijo ušesa
z vidika operacijske medicinske sestre je
spregovorila dipl.m.s.Sonja Krajnik. Poudarila
je psihofizično pripravo, ki vključuje prijazen
odnos, informiranje, spodbujanje bolnika,
psihično podporo, strokoven-empatičen
odnos in jasna navodila, ter fizično pripravo
- bolnika ne razgaljamo po nepotrebnem,
preverimo, ali je odstranjen nakit, proteza,
ali ima vstavljen polžev vsadek ali srčni vspodbujevalnik, pozorni smo pri obračanju glave,
pazimo, da bolniku roka ne pade z operacijske
mize, po potrebi odstranimo precejšen del las
ob ušesu. Preverimo delovanje obraznega
živca - bolnik zažvižga, naguba čelo, močno
zapre oči. Najpomembnejša naloga medicinske sestre je, da bolnika obravnava celostno
in empatično (Hajdarević, 2000).
Oskrbo otokirurškega bolnika po operaciji
je opisala dipl.m.s. Tatjana Vidnjevič. Odvisna
je od operativnega posega, anestezije in
zdravstvenega stanja. Pozornost je potrebno
nameniti prelaganju bolnika – medicinska
sestra pridrži glavo, da ne pride do hitrega
premika, ki bi povzročil slabost, bruhanje oz.
premik vstavljenega vsadka. Po prihodu na
oddelek medicinska sestra upošteva navodila zdravnika, spremlja bolnikove življenjske
funkcije ter je pozorna na: krvavitev, izcedek
iz otekline (Ballestas, 2007). Bolnika namesti
v položaj z vzdignjenim vzglavjem za vsaj
30 stopinj, da se zmanjša pritisk v srednjem
ušesu in s tem bolečina. Skrbi za lajšanje
bolečine, ustrezno prehrano, osebno
higieno, nadzoruje izločanje, zagotovi varnost - pazi na možnost pojava vrtoglavice.
Bolnik leži z operiranim ušesom navzgor,
da ohrani položaj proteze (timpanoplastika, stapedektomija), ležanje z operiranim
ušesom navzdol pa pospešuje izcejanje iz
sluhovoda – miringotomija (Ritelie, 2006).
Prevezo izvaja v aseptičnih pogojih zdravnik.
Bolniku svetuje, da si ne izpihuje nosu, ker to
povzroči potiskanje nazofagialnega izločka
skozi evstahijevo tubo v srednje uho. Pozorna
mora biti na prisotnost glavobola, vročine,

otrdelega vratu in spremembo zavesti (kar
kaže na okužbo CŽS) ter na mimiko obraza,
ki opozarja na poškodbo obraznega živca.
Indikacije za paracentezo bobniča in
vstavitev timpanalnih cevk, ki je eden
najpogostejših ORL posegov pri otrocih, je
ponazorila ga. Špela Kordiš, dr. med. Vrezu
bobnička pogosto sledi vstavitev timpanalnih
cevk za boljše prezračevanje srednjega ušesa.
Indikacije vreza so: izlivno vnetje srednjega
ušesa, ponavljajoče se vnetje srednjega ušesa,
zdravljenje zapletov vnetja srednjega ušesa,
intratimpalno dajanje dexamethasona pri
zdravljenju akutne naglušnosti ali Menierove
bolezni.
Pri antibiotičnem zdravljenju, ki v 48 urah ne
izboljša vnetja, se napravi miringotomija z
odvzemom kužnine za mikrobiološko preiskavo. Po operaciji se odsvetuje močenje ušesa
2-3 tedne, z vstavljeno cevko pa vse dokler je
cevka v bobničku. Pomembno je dihanje skozi
nos z zaprtimi usti (s tem se zagotovi zračenje
srednjega ušesa) ter pravilno izpihovanje
nosu - vsako nosnico posebej, da se prepreči
vstop kužnih izcedkov zaradi visokega tlaka
v nosnem delu žrela skozi Evstahijevo tubo
v srednje uho.
Priprava otroka na operativni poseg in ZN
po vstavitvi timpanalne cevke (prispevek
dipl.m.s. Dunje Gornjak) je specifična.
Vnetje srednjega ušesa je najpogostejši
vzrok obiskov pri pediatru in glavni razlog
za predpis antibiotika. Dejavniki tveganja so:
moški spol, več otrok v družini, bivanje v jaslih,
družinska anamneza, pitje po steklenički in
kajenje v domačem okolju (Rebol,2011).
Indikacije za paracentezo: močno izbočen,
zadebeljen, rdeč bobniček, močne bolečine,
povišana TT, poslabšanje sluha in splošno
slabo stanje otroka (Kambič,1984). Poseg se
izvaja v splošni anesteziji.
Velikega pomena je prvi stik z otrokom. Starši
imajo pravico, da so ob otroku 24 ur. Bivanje
starša ob otroku je koristno, saj otroka huje
kot bolezen prizadene ločitev od staršev in
domačega okolja (Kranjec,2003).
Po operaciji opazujemo krvavitev iz
ušesa, barvo in količino izločka, počutje in
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bolečino,i.v. kanal zaščitimo s povojem. Za
varnost poskrbimo z varnostno ograjico.
Glavne akutne negovalne diagnoze so:
strah, nemir, tesnoba, nesposobnost obvladovanja bolečine, nevarnost krvavitve iz ušesa,
večja nevarnost okužbe, nevarnost padcev
in pomanjkanje specifičnega znanja otroka
in staršev (Gordon,2003).
V SB Murska Sobota od leta 2011 izvajajo
Klinično pot operativnega posega pri otrocih – adenotomija, miringotomija, vstavitev
timpanalnih cevk, tonzilektomija. Dipl.m.s.

operaciji izmeri bolniku vitalne znake in oceni
prisotnost vrtoglavice in slabosti. Sama ocena
nistagmusa je v domeni zdravnika. Vzglavje
je dvignjeno, pacient ima pri sebi vrečko za
bruhanje ter nameščeno klicno napravo.
Odstranimo moteče dejavnike kot sta hrup
in močna svetloba.
Pomen zgodnjega odkrivanja in začetne
obravnave otrok z izgubo sluha je poudarila
ga. Mateja Božič, spec. klin. Logopedije.
TEOAE je presejalna metoda testiranja
novorojenčkov in je priznana metoda za

Motnje ravnotežja pri otokirurškem bolniku
se po besedah g. Iztoka Fošnariča, dr. med.,
lahko pojavijo pri določenih posegih ter boleznih: vnetju zunanjega sluhovoda, akutnem
vnetju srednjega ušesa, vnetju bradavičnika,
Menierovi bolezni, tumorju zadnje lobanjske
kotanje, otosklerozi …
Dipl.m.s.Marija Topolovec je predstavila
pomoč bolniku z motnjami ravnotežja po
operativnem posegu, ki se kažejo kot vrtoglavica, bruhanje, spontani nistagmus, nestabilna hoja. Vključuje svetovanje bolniku, naj
gleda naravnost, ne v tla. Medicinska sestra po

Možni zapleti: krvavitve, okvara obraznega
živca, epileptični napadi, bolečine, težave z
ravnotežjem, zavračanje, vnetje, šumenje,
gluhost …
Rehabilitacijo s
polževim vsadkom
je predstavila ga.
Anita Kastelic, spec.
klin. logopedije.
Polžev vsadek nadomesti nedelujoči del
notranjega ušesa
in signale zvoka
prevede neposredno
do ganglijskih
celic slušnega živca.
Razumevanje besed
in stavkov se izboljšuje
še po enoletni
uporabi. Izboljšave
so sorazmerne z
vključenostjo v slušno
in govorno terapijo,
stopnjo izobrazbe …

Debeli
rtič, vir:
Rdeči
križ
Slovenije
Dunja Kučan jo je predstavila kot natančno
opredeljen proces obravnave bolnika od
vstopa v zdravstveni sistem do njegovega izstopa. Klinična pot je bila zelo dobro sprejeta,
z leti so jo posodabljali. Tudi med slušatelji
na seminarju je požela veliko odobravanja
in željo po prenosu v druga okolja.

bobniča in srednjega ušesa-timpanoplastiko,
operacijo srednjega in notranjega ušesa stapedektomijo in stapedotomijo, operacijo,
pri katerih se za izboljšanje sluha vsadi vsadek
(vibratorni vsadni slušni pripomoček), za
zdravljenje gluhosti pa električni vsadni slušni
pripomoček, polžev vsadek, hibridni polžev
vsadek, vsadek v možgansko deblo.

zgodnje odkrivanje motenj sluha, ki se v
slovenskih porodnišnicah opravlja od leta
2006.
Objektivne metode merjenja sluha so: meritve
zvočnega sevanja ušesa, impedansmetrija diagnostična metoda funkcionalnega stanja
srednjega ušesa, kohleostapedijski refleks,
elektrofiziološka metoda.
Subjektivne metode so: avdiometrija v prostem polju (do 2. leta), opazujemo zazrtje
z očmi, spremembe dihanja, stres, mežik;
vedenjska avdiometrija (okoli 2.leta), igralna
avdiometrija, akumetrične preiskave sluha.
Zgodnje odkrivanje je pomembno zaradi
rehabilitacije ter govornega-jezikovnega,
kognitivnega in čutnega razvoja otroka.
Optimalno izboljšanje sluha (prispevek ge.
Saba Battelino, dr.med) vključuje klasične
operativne tehnike: operacijo zunanjega
sluhovoda – meatoplastika, operacijo

Kakovost življenja bolnika po vstavitvi kostno
vsadnega slušnega pripomočka (Petra Kolbl,
mag. ZN) se izboljša. Raziskava je pokazala večje zadovoljstvo bolnikov z novim
pripomočkom ter lažje rokovanje.
Ob poslušanju prispevkov se je potrdil
starodavni rek, da znanja ni nikoli preveč. V
sproščenem ambientu pa je bila prijetna tudi
izmenjava izkušenj s kolegi in kolegicami iz
vse Slovenije, zato se s kolegico Miro Djukić
zahvaljujeva SB Novo mesto za odobritev
udeležbe na seminarju ter sodelavkam
in sodelavcem za razumevanje ob najini
odsotnosti.
Sluh prištevamo k višjim čutom, menda predvsem zato, ker nas poleg vida najmočneje
povezuje z zunanjim svetom. Morebiti
prav zato še danes ušesa ne moremo zapirati, kakor lahko zapiramo in odpiramo oči
(Trstenjak,1971)
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stroka - izobraževanje
Poročamo s strokovnih srečanj
Jožica Tomše

Medicinska sestra in katarakta

6. simpozij Društva oftalmoloških medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov Hrvaške
V Premanturi v Istri je od
4. do 7. septembra pod
okriljem HUMS-a (Hrvatska
udruga medicinskih sestara)
potekal 6. simpozij Društva
oftalmoloških medicinskih
sester in zdravstvenih
tehnikov Hrvaške, z
mednarodnim sodelovanjem.
Tema srečanja „Medicinska sestra in katarakta“ je privabila lepo število udeležencev iz
različnih krajev Hrvaške, Bosne in Hercegovine
in Slovenije. Iz naše bolnišnice smo se simpozija udeležili ga. Jožica Rešetič, pomočnica
direktorice za zdravstveno nego, kot častna
gostja, z očesnega oddelka ga. Marta Blažič, g.
Matjaž Miljan in ga. Jožica Tomše, iz centralne
sterilizacije pa ga. Nataša Piletič.
Četrtkovo popoldne smo začeli s prostimi temami. Skozi zgodovino sestrinstva na
Hrvaškem nas je popeljala ga. Franković, ga.
Tanja Lupieri pa nam je predstavila razvoj
društva.
Vlogo medicinske sestre v timskem delu
nam je predstavila ga. Zeman V. iz Splošne
bolnišnice Bjelovar. Izpostavila je različne
odnose med vsemi zaposlenimi in pacienti,
s poudarkom, da smo medicinske sestre
enakovredni člani zdravstvenega tima, ki
aktivno sodelujemo v korist pacienta.
Sledilo je predavanje z naslovom
„Komunikacijske spretnosti in njihova
pomembnost pri delu medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikov: Ljubeznivost in
nasmeh sta začetek vsakega zdravljenja,“ ki
nam ga je predstavila ga. Levanić, medicinska
sestra iz Splošne bolnišnice Varaždin, s ključno
mislijo, da je dobra komunikacija ključ do
uspeha.
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Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih
člankov nam je izčrpno predstavila ga. VičićHudorović iz šole za medicinske sestre Vrabče
in nas s svojo strokovnostjo popeljala od
uvoda do razprave in zaključka napisanega
članka.
Dostojanstva v zdravstveni negi se je
dotaknila naša kolegica iz Očesne klinike
Ljubljana, ga. Đurđa Sima, ki je poudarila, da
je poleg zagotavljanja pacientovih telesnih
potreb z vso etično odgovornostjo potrebno
zadovoljiti tudi njegove psihosocialne in
duševne potrebe.
V predavanju, ki ga je imela ga. Kesesrović
z očesnega oddelka Splošne bolnišnice
Karlovac, smo slišali o holističnem pristopu v
skrbi za pacienta. Temelj holističnega pristopa
je, da je pacient aktiven in enakopraven član
v procesu zdravljenja in da prevzame del
odgovornosti za zdravljenje. Pri svojem delu
medicinske sestre potrebujemo poleg dobre
volje tudi veliko znanja in sistem, ki omogoča,
da to znanje s pridom tudi uporabimo.
Sledilo je zanimivo predavanje z naslovom:
„Preventiva intrahospitalnih infekcij na
očesnem oddelku Kliničnega centra v
Sarajevu,“ ki nam ga je nazorno predstavila
ga. Dizdarević. Ne glede na mesto nastanka
bolnišnične infekcije delimo na endogene ali
eksogene. Endogene so tiste, ki so povzročene
z mikroorganizmi, ki so del bolnikove flore,
eksogene infekcije pa se prenašajo s pacienta
na pacienta z direktnim kontaktom preko
zdravstvenih delavcev. Pri preventivi intrahospitalnih infekcij je bistvenega pomena
osveščenost in izobraženost vseh zdravstvenih delavcev.
O hemoragičnih vročicah danes (Ebola,
Marburg, Kongo-Krimska vročica) nam
je spregovorila ga. Zoretić. Te vročice
povzročajo virusi, inkubacija traja od 5-21
dni. Bolezen se prične s povišano telesno

temperaturo, glavobolom, kašljem, drisko,
slabostjo, bolečinami v mišicah, krvavitvami
po koži in sluznici, krvavitvami iz prebavnega
in urogenitalnega trakta. Smrtnost je od
50-70%. Cilj predavanja je bil seznaniti
zdravstvene delavce z zaščito, ki je potrebna
pri negovanju takšnih pacientov.
Imeli smo tudi priložnost, da izvemo nekaj
več o poklicni izpostavljenosti zdravstvenih
delavcev virusom. Ga Sušić, je povedala,
da smo zdravstveni delavci pri svojem
delu izpostavljeni številnim povzročiteljem
nalezljivih bolezni, ki se prenašajo s krvjo,
posebno še virusom HIV-a, HBV-a in HCV-a,
zato smo pri svojem delu dolžni upoštevati
preventivne ukrepe.
S temo „Prepoznajmo glaukom“ se nam je
predstavila ga. Grgec z Očesne klinike Sestre
milosrdnice. Letos je od 9. do15. marca
potekal svetovni teden glaukoma. Glaukom
je eden glavnih vzrokov slepote, zato je
bistvenega pomena zgodnje odkrivanje in
preprečevanje napredovanja bolezni.
Večer smo zaključili s predavanjema o transplantaciji amnijske membrane in zdravstveni
negi po operaciji.
Petkovo dopoldne je potekalo v duhu
svečane otvoritve simpozija, ki ga je vodila
ga. Ljubica Fiškuš. Sledili so številni pozdravni
govori, med njimi tudi naše medicinske sestre
mag. Jožice Rešetič.
Rdeča nit strokovnih predavanj je bila katarakta. Zgodovino katarakte nam je približal
prof.dr.sc.Bušić., spec.oftalmolog iz KB Sveti
Duh, ki nam je predstavil tehnike operacije
katarakte od začetka operacij pa vse do danes.
S svojim predavanjem se je predstavil tudi
prof. dr. sc. Mandić, specialist oftalmolog
iz KBC Sestre milosrdnice. Spregovoril je
o operaciji katarakte in nazorno prikazal
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Matjaž Miljan med predstavitvijo
(foto M. Kičić)
Pozdravni govor mag. Rešetič (foto M. Blažič)

Nataša Piletič in Marta Blažič med
predstavitvijo (foto M. Kičić)

ultrazvočno metodo operacije, ki se danes
uporablja v oftalmologiji po celem svetu.
Žal pa se oftalmologi nemalokrat srečajo z
operacijo katarakte kot posledico poškodbe
očesa, s travmatsko katarakto. O tem nam je
predaval g. Šlezak, spec. oftalmolog retinolog
iz SB Varaždin.
Najbolj se me je dotaknilo predavanje
„Življenje s katarakto,“ ki nam ga je
predstavila ga. Nikolina Šantek, po poklicu
fizioterapevtka, in nam opisala svoje težave
ter načine, kako se z njimi spopada v
vsakdanjem življenju.
Sledilo je še kar nekaj zanimivih predavanj,
med njimi tudi o Zdravstveni negi otrok po
operaciji sive mrene.

Udeleženci simpozija (foto M. Kičić)

Ga. Marta Blažič in ga. Nataša Piletič sta
pripravili zanimivo predavanje z naslovom
Sterilizacija ni igra, z namenom predstavitve
naše centralne sterilizacije in pomena substerilizacije v oftalmologiji.
Z g. Matjažem Miljanom sva pripravila predavanje z naslovom „Primer dobre prakse:
od sprejema do odpusta,“ v katerem sva
predstavila našo klinično pot pri operaciji
katarakte.
Vzporedno s predavanji so potekale učne
delavnice, ki jih je pripravila farmacevtska
družba Alcon, na katerih smo utrdili znanje
iz implantacije intraokularne in torične leče.

Očesna zdravstvena nega je specifično
področje pri obravnavi pacientov. Seminar
je bil priložnost za osvojitev novih znanj,
izmenjavo izkušenj, pa tudi za utrditev
in ponovitev vsebin s področja očesne
zdravstvene nege, da bomo svoje delo lahko
opravljali čim bolj profesionalno.
Zahvaljujemo se predstojnici očesnega
oddelka, da nam je s sponzorskimi sredstvi
omogočila udeležbo na seminarju, prav tako
pa tudi pomočnici direktorice za zdravstveno
nego ter strokovni direktorici, ki podpirata
tovrstna izobraževanja.

Sobotno srečanje smo zaključili z okroglo
mizo na temo varnosti pacientov.
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stroka - izobraževanje
Poročamo s strokovnih srečanj
Marija Čeh, Goran Filipovič, Milena Drnovšek, Suzana Pečarič

Strokovni sestanek
članov hematoloških
združenj
3. in 4. oktobra 2014 smo
se na Bledu zbrali člani
hematoloških združenj.
Srečanje je bilo še posebej
slovesno, ker smo proslavili
50-letnico Strokovnega
združenja hematologov
Slovenije in Združenja za
transfuzijsko medicino.
Pred 18 leti sta na pobudo prof. dr.
Černelča nastala še Sekcija medicinskih
sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji ter Hematološko laboratorijsko
združenje. Le s stalnim izobraževanjem
vsega kadra, ki sodeluje v poteku zdravljenja hematoloških bolnikov, lahko zagotavljamo čim bolj optimalne možnosti za
uspešno zdravljenje teh bolnikov.

Poročilo Združenja
hematologov
Slovenije
Sestanki združenja potekajo dvakrat letno.
Na vsakem sestanku hematologi, ki so se
udeležili kongresov v tujini, predstavijo novosti s področja hematologije. Obravnavanih
je bilo več tem, med drugim: zdravljenje
hemofilije, uporaba celične terapije ter krvotvornih matičnih celic pri zdravljenju raznih
bolezni, uporaba in predpisovanje biološko
primerljivih zdravil.
Glede na stalni razvoj v medicini - nove
diagnostične in terapevstske možnosti - so
bile predstavljene posodobljene smernice
pri treh boleznih in sicer pri diseminiranem
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plazmocitomu,
kronični limfatični
levkemiji in primarni imunsk i
trombocitopeniji.
Diseminirani plazmocitom je bil včasih bolezen starejših ljudi, sedaj pa se vse pogosteje
pojavlja tudi v mlajših letih. Pri bolnikih, ki so
primerni za presaditev in so stari manj kot
70 let, je še vedno zlati standard presaditev
krvotvorne matične celice po prejetem
indukcijskem zdravljenju s kemoterapijo. Ta
oblika zdravljenja podaljša čas brez bolezni
in tudi podaljša preživetje. V zadnjih letih
uporabljamo za zdravljenje nova biološka
zdravila. Ugotovili pa so, da je zdravljenje
učinkovitejše ob uporabi kombinacije zdravil,
novih bioloških in že prej uveljavljenih citostatikov. Tudi bolnike, ki niso primerni za
presaditev, zdravimo s kombinacijo zdravil.
Z zdravljenjem dosežemo različno obliko
remisije. Ob ponovitvi bolezni ponovno
zdravimo. Bolezen postaja čedalje bolj
kronična, vendar še vedno neozdravljiva,
razen v primeru alogenične presaditve, ki pa
se zaradi velike smrtnosti med potekom tega
zdravljenja redkeje uporablja.
Zdravljenje kronične mieloične levkemije
je z uporabo novih zdravil – zaviralcev tirozin
kinaze - prineslo največjo revolucijo. Bolniki
ob uživanju teh zdravil živijo normalno
življenje; mlajši bolniki lahko pričakujejo, da
bodo dosegli tudi pričakovano življenjsko
dobo. Za bolezen je značilna translokacija
med kromosomoma 9 in 22. Posledica je
nastanek nenormalnega kromosoma, t. i.
Philadelphia (Ph). Nastane nov BCR-ABL
onkogen, katerega proizvod je BCR-ABL,
onkoprotein z aktivnostjo tirozinske kinaze,
ki povzroči nenadzorovano celično delitev,
kar vodi v nastanek levkemičnega klona.

Zaviralci tirozin kinaze so usmerjeni na ta
produkt. Potrebno je redno doživljensko
prejemanje zdravil v obliki tablet. Sedaj
imamo na voljo tri zaviralce. Cilj zdravljenja
ni le dosega hematološkega odgovora, ko v
hemogramu ne zasledimo nepravilnih celic,
temveč molekularna remisija, ko s sodobnimi
preiskavnimi metodami ne zasledimo znakov bolezni, dosežemo stanje molekularno
nedoločljive levkemije. Če zdravljenje s temi
zdravili ni uspešno, oziroma če pride do
poslabšanja bolezni, še vedno uporabljamo
sorodno ali nesorodno presaditev kostnega
mozga, ki je bila izbira zdravljenja do uvedbe
prej omenjenih zdravil.
Pri zdravljenju primarne imunske trombocitopenije – prej imenovane idiopatske
trombocitopenične purpure, se je potrebno
odločati med tveganjem za krvavitev in
po drugi strani rizikom za pojav stranskih
učinkov ob prejemanju zdravil. Vedno kot
prvo zdravilo uporabljamo kortikosteroide.
Ker pri tej bolezni lahko pride večkrat do
spontanih remisij, se za splenektomijo
odločamo šele po letu dni po začetku bolezni.
V akutnih stanjih, ko potrebujemo hiter dvig
trombocitov, pa zdravimo z visokimi odmerki
imunoglobulinov – 1 mg na/kg telesne teže v
enkratnem odmerku. Zadnja leta v zdravljenju
uporabljamo tudi agoniste trombopoetina,
ki so učinkoviti za dvig trombocitov, vendar
pa jih zaradi visoke cene uporabljamo le v
določenih stanjih.
Predavanja z naših sestankov so redno
objavljena na naši internetni strani www.
hematologija.org.
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Poročilo
Hematološkega
laboratorijskega
združenja
Na prvem predavanju so nam predavatelji
predstavili osnovne laboratorijske preiskave
likvorja in njihovo pomembnost pri diagnostiki bolezni osrednjega živčevja. Vzorci likvorjev
so običajno enkratni, nenadomestljivi vzorci,
ki se pridobijo s punkcijo. Ker je punkcija
invaziven in težko ponovljiv poseg, moramo
dobro poznati vse postopke, ki so ključni
za pridobitev zanesljivega rezultata analize
(odvzem vzorca, transport, shranjevanje,
predanalitični vplivi, postopki analize ter
vpliv biološke in analitične variabilnosti na
interpretacijo rezultatov).
Laboratorijsko diagnostiko likvorskega
vzorca običajno začnemo z organoleptičnim
pregledom vzorca, določanjem številčne koncentracije eritrocitov in levkocitov ter njihovo
diferenciacijo, sledi določanje koncentracije
glukoze in beljakovin. S temi preiskavami
dobimo osnovne, a pomembne podatke,
ki jih lahko nadgradimo z dodatnimi preiskavami: bakteriološkim sedimentom, hitrim
imunološkim preizkusom na najpogostejše
bakterijske povzročitelje meningitisa,
določanjem koncentracije laktata, albuminov,
imunoglobulinov, ter drugih specifičnih
beljakovin.
Sledilo je predavanje o pomenu in
uporabnosti osnovnih testov hemostaze za
opredelitev različnih motenj v hemostazi.
Med presejalne teste uvrščamo teste primarne hemostaze: število trombocitov in
zapiralni čas. Med teste sekundarne hemostaze pa uvrščamo: parcialni tromboplastinski
čas (PTČ), protrombinski čas (PČ), trombinski
čas (TČ), koncentracijo fibrinogena, čas lize
evglobulinov in D-dimer.
Presejalni testi hemostaze so hitri, avtomatizirani in enostavni, vendar so nespecifični
in ne omogočajo določitve natančne motnje
hemostaze, temveč le nakažejo kateri del
hemostaze je moten.
Zadnje predavanje prvega dne je bilo iz
sklopa prostih tem in sicer zastrupitve z
gobami. Specifičnih laboratorijskih testov,
s katerimi bi potrdili diagnozo zastrupitve,
doslej v Sloveniji nismo imeli. Največkrat

bolnikom odvzamemo kri za določitev
krvne slike, ionograma, hepatograma
in testov strjevanja krvi. Na inštitutu za
klinično kemijo in biokemijo UKC Ljubljana
se v sodelovanju s Centrom za zastrupitve
pripravljajo na uvedbo laboratorijske metode
za določitev amanitina v bioloških vzorcih, kar
bo pomembno skrajšalo čas do postavitve
diagnoze in omogočilo hitrejše in ustreznejše
odločitve glede zdravljenja.
Glavna tema drugega dne strokovnega sestanka je bila avtomatizirana diferencialna
krvna slika. S strani analizatorja avtomatizirana krvna slika poda absolutno število
in relativni delež levkocitnih populacij (zrelih
in nezrelih celic). Vendar pa hematološki analizatorji, kljub nenehnemu razvoju tehnologije,
še vedno ne zmorejo zanesljivo prepoznati
nezrelih in patoloških krvnih celic.
Referenčna metoda za prepoznavo vseh vrst
krvnih celic je tako še vedno mikroskopski
pregled krvnega razmaza. Pregledovanje
razmazov periferne krvi je časovno zahtevno
in zahteva izkušeno osebje. Gre za subjektivno
analizo z velikimi analitičnimi in statističnimi
variabilnostmi.

Poročilo Sekcije
medicinskih sester
in zdravstvenih
tehnikov v
hematologiji
Seznanili smo se s subkutano aplikacijo
določenih citotoksičnih zdravil, ki je za bolnika bolj prijazna in se postopno uvaja v vseh
bolnišnicah, ker se s tem zmanjšuje ležalna doba,
posledično pa je bolnik več v svojem okolju.
Sledila je predstavitev primera presaditve krvotvornih matičnih celic pri bolniku z Hodgkinovim
limfomom, nato pa še predstavitev primera
bolnika z paroksizmalno nočno hemoglobinurijo
in njeno zdravljenje.
Nekaj smo slišali o slabosti pri kemoterapiji
in njenem preprečevanju, predstavljen pa je
bil tudi problem preobremenitve z železom pri
bolnikih, ki pogosto prejemajo transfuzije krvi
in možnosti zdravljenja. Poudarek je bil tudi na
tem, da se na ta problem pogosto pozablja,
seveda pa se z zdravljenjem bolniku poveča
kvaliteta življenja.

Naslednja predavanja so pripravile predavateljice
z Zavoda za transfuzijsko medicino Ljubljana.
Za nas je bila nova tema zunaj telesna fotokemoterapija - to je metoda, ki temelji na zbiranju
enojedrnih celic z aferezo iz periferne krvi pri
bolnikih, ki jim niso stimulirali kostnega mozga.
Tako zbrane celice obdelajo s kombinacijo
fotoaktivnega reagenta in UVA žarkov, potem
pa jih dajo nazaj bolniku. Te celice potem v telesu
delujejo imunosupresivno. Predavateljice so
poudarile še pomen zdravljenja hematološkega
bolnika s krvnimi pripravki.
Na koncu je bila predstavljena nova hematološka
klinika v prispevku z zelo pomenljivim naslovom
„Od katrce pa do ferarija,“ kar je glede na zdravstveno stanje in manjšo uporabo antibiotikov pri
bolnikih dokazljivo že v dobrih treh mesecih od
preselitve.
Posebno zanimiva je bila predstavitev priprave injekcij in infuzij za hematološke bolnike,
ki jo izvajajo na oddelku v posebnih prostorih, ki zagotavljajo aseptične pogoje dela, pri
katerih ni možnosti za navzkrižno kontaminacijo s sestavinami, z mikroorganizmi, z delci
ali pirogenimi snovmi. Pripravljajo jih pod
vodstvom farmacevta, po priporočilih dobre
prakse in v okviru ekonomskih možnosti, kar
pomeni, da zdravila iz skupine II in III pripravljajo v isti brezprašni komori z navpičnim
laminarnim pretokom zraka in v istem prostoru s podtlakom, organizirano tako, da ne
pride do navzkrižne kontaminacije zdravil.
To zagotovijo s pravilnim organiziranjem
priprave v isti komori, z ustreznim čiščenjem
delovne površine in 60 minutnim pretokom
absolutno prečiščenega zraka nad delovnim
območjem.
V razpravi po predavanjih je stekel pogovor o
pripravi zdravil v drugih slovenskih bolnišnicah,
kakšne so možnosti na oddelkih in kakšna je
podpora farmacevtov. Glede na razmere na
našem revmato-hematološkem odseku mi je
bilo zelo težko priznati, da smo še daleč zadaj, ker
tudi priprava najbolj toksičnih zdravil ne poteka
v tako pripravljenih prostorih lekarne, niti jih ne
pripravljajo farmacevti. Upamo na »čudež« in več
finančnih sredstev, da tudi pri nas pridemo do
tako urejenega prostora in do dela po pravilih
dobre prakse.
Strokovni sestanki so priložnost za predstavitev
svojega dela, za seznanitev z dobrimi praksami
drugih strokovnjakov, s katerimi se primerjamo in
od katerih se učimo. Tako povečujemo kakovost
našega dela.
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stroka - izobraževanje
Poročamo s strokovnih srečanj
Karmen Janežič

Trpinčenje
na delovnem
mestu
V današnjem času je mobing
zelo popularna in velikokrat
uporabljena beseda, vendar
nekako ne znamo prav ločiti,
kaj je mobing in kaj delovna
obveznost.
Iz tega razloga smo se v Društvu medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo
mesto odločili, da organiziramo izobraževanje
na to temo in razjasnimo nekatere pojme in
prepričanja. Strokovno srečanje je potekalo
9. oktobra popoldne v prostorih Šolskega
centra Novo mesto, v sodelovanju s Srednjo
zdravstveno in kemijsko šolo Novo mesto, ki
nam je pomagala pri organizaciji in izvedbi
seminarja.
Predavala je ga. Dora Lešnik Mugnaioni, ki
že vrsto let sodeluje v Delovni skupini za nenasilje pri Zbornici-Zvezi in se veliko ukvarja z
nasiljem na delovnem mestu, pomaga žrtvam
nasilja in jim skuša svetovati.
Ločiti moramo med tem, kaj je konflikt in kaj
trpinčenje.
Konflikti se v naši sredini stalno dogajajo in niso nevarni, so potrebni, saj na
tak način izražamo svoja mnenja, svoje
nestrinjanje. Take situacije so potrebne in
rešljive. Največkrat jih rešujemo z mediacijo,
s pogovorom vseh udeleženih in na koncu
sprejmemo dogovor kot rešitev problema.
Mobing oz. trpinčenje pa je konstantno
nasilje nad nekom in se kaže z vplivanjem na
komunikacijo žrtve, družabne stike, poklicni
položaj, zmanjšanjem žrtvinega ugleda ali
neposrednimi napadi na njeno zdravje. To
pomeni, da lahko že nedolžen pogovor, ki
ne poteka dobro, škoduje žrtvi, npr. stalno
prekinjanje žrtve pri komunikaciji, ustne
ali pismene grožnje, kričanje, zmerjanje,
zavračanje komunikacije, onemogočanje
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stikov s pogledi, gestami, omejevanje
možnosti, da bi se izražala.
Mobing, ki vpliva na žrtvin ugled, je lahko
tudi, če povzročamo zlonamerne govorice,
ogovarjanje, blatenje, posmehovanje
žrtvinemu osebnemu življenju in poklicnim
odločitvam, namigovanje na duševne
težave žrtve, siljenje žrtve v psihiatrično
preiskavo/zdravljenje, zasmehovanje
žrtvine invalidnosti, posebnih potreb, verske,
politične, nacionalne pripadnosti, zbadljivke,
žaljivke, ponižujoča imena, skratka našteto
stvari, ki se velikokrat redno dogajajo v
nekaterih sredinah, pa se nam zdi to samo
po sebi samoumevno, ker smo npr. »babji
kolektiv.« Niti ne pomislimo, kako lahko to
nekomu povzroča trpljenje.
Že star slovenski pregovor pravi, da jezik
včasih povzroči več bolečine kot tepež. To
zagotovo drži.
Začetne oblike se lahko razvijejo v druge,
težje oblike mobinga. To je socialno izoliranje
žrtve, premestitev žrtve na delovno mesto,
kjer nima stikov z ostalimi, z žrtvijo sodelavci
ne govorijo več, izogibajo se stikom z njo,
sodelavci jo ignorirajo in z njo ravnajo, kot
da je nevidna, kot da ne obstaja.

Ob premestitvi na drugo delovno mesto dobi
naloge pod ali nad stopnjo njene strokovne
usposobljenosti, nenehno dobiva nove
naloge ali pa jih sploh ne dobi, in tako se
lahko zgodi, da žrtev nalogam ni kos, zato
jo lahko stalno kritiziramo, lahko pride do
odvzema pooblastil, zadolžitev, nalog in s
tem do onemogočanja njenega kariernega
razvoja. S tem ji škodimo na delovnem mestu
in tudi doma, saj izguba dela pomeni finančni
primanjkljaj in s tem problem v družinskem
proračunu in seveda v samih odnosih.
Na koncu se lahko pojavljajo tudi naloge,
ki ogrožajo zdravje žrtve, lahko je to težko,
fizično naporno delo, pojavi se stopnjevanje
nasilja z grožnjami, tudi s fizičnim nasiljem in
seveda odkrito spolno nadlegovanje. V tem
trenutku je žrtev že tako prizadeta, da sama
nikakor ne zmore najti rešitve in zelo redke
so tiste, ki si poiščejo strokovno pomoč in
uspejo. Ponavadi se tako trpinčenje konča
s popolnim uničenjem žrtve. Teh situacij ni
mogoče reševati z mediacijo, ker je žrtev
največkrat še bolj prizadeta.
Za odnose v kolektivih in delovnih sredinah
smo v prvi vrsti odgovorni sami, odgovornost
pa ima tudi delodajalec, ki mora poskrbeti, da

stroka - izobraževanje

je okolje za zaposlene prijazno, kar pomeni,
da mora zagotavljati takšno delovno okolje,
v katerem noben delavec ne bo izpostavljen
spolnemu in drugemu nadlegovanju ali
trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. Te pravice določa
Zakon o delovnih razmerjih. V ta namen je
potrebno sprejeti tudi ustrezne ukrepe za
zaščito delavcev. V primeru konfliktov je to
posredovanje tretje strani in mediacija, kadar
pa se ugotovi slaba klima v timu ali porušeni
odnosi, se poslužujemo individualnih
pogovorov, timskih sestankov ali supervizije.
V vsaki situaciji mora vodja presoditi, kakšen
način je najbolj primeren.
Ob vsem tem pa moramo ločiti, kaj je delovna obveznost zaposlenih. Izvrševanje
delovnih obveznosti zaposleni ne smejo jemati kot nasilje. Ob vstopu v delovno razmerje
je vsak seznanjen s svojimi delovnimi obveznostmi, delodajalec pa je dolžan obvestiti
zaposlene o vseh novih aktih, ki so sprejeti

in potrjeni na nivoju zavoda. Zaposleni jih
morajo upoštevati in izpolnjevati.
Zavod lahko preprečuje trpinčenje, če
je sprejeta politika (izjava) proti nasilju na
delovnem mestu, če so napisane jasne pristojnosti, pravice in odgovornosti za vsak opis
delovnega mesta. Delodajalec se lahko tudi
aktivno zavzema za konstruktivno reševanje
konfliktov, urejene odnose in etično komunikacijo, predvsem s strani vodstvenega kadra.
Ko se pojavi trpinčenje, je pomembna konsistentna, hitra in poštena obravnava kršitev
politike, ki je bila predvidena v izjavi.
Čeprav se mnogokrat ne zavedamo, se nasilje
lahko izvaja popolnoma prikrito, potiho in
marsikdaj se tisti, ki je zlorabljen, sploh ne
zaveda, kaj se dogaja. To pomeni, da poišče
pomoč šele, ko je že prepozno.
Oblike pomoči, ki jih lahko poiščemo izven
delovnega okolja, pa so seveda pomoč
osebnega zdravnika, psihosocialna pomoč

in terapija, ohranjanje socialne mreže,
vključevanje v skupine za samopomoč in druge nevladne organizacije, strokovna in druga
literatura, nenazadnje je tu prostovoljno, ljubiteljsko delo in seveda Društvo SOS telefon z
brezplačno telefonsko številko 080 11 55,
na tel. št. 031 722 333 pa je žrtvam nasilja
zagotovljeno telefonsko svetovanje vsak
torek od 17.00 do 20.00 ure.
Pri vseh obremenitvah današnjega časa
je gotovo zelo pomembna skrb za dobro
psihofizično kondicijo, zato si poiščimo
svoje hobije, dejavnosti, ki nas osrečujejo in
izpolnjujejo, poskušajmo zadovoljiti svoje
potrebe in želje. Zagotovo bomo boljše osebe,
ki ne bomo čutile potrebe po tem, da o drugih
mislimo le najslabše in jim privoščimo vse
hudo, ampak bomo v vsakem človeku našli
nekaj dobrega. Tako se bomo vsi skupaj trudili
ohranjati dobre odnose v delovnem okolju in
morda prihranili marsikatero trpljenje.
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stroka - izobraževanje
Poročamo s strokovnih srečanj
Marjeta Berkopec

»Akutna pooperativna
bolečina – ali mora res boleti?«
Enajstega oktobra
obeležujemo svetovni dan
boja proti bolečini, katerega
namen je ozaveščanje
javnosti, tako laične kot
strokovne, o pomenu lajšanja
bolečine.
V Društvu medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Novo mesto smo zato
pripravili strokovno izobraževanje o akutni
pooperativni bolečini. Strokovne prispevke
so pripravili sodelavci Oddelka za anesteziologijo, v okviru katerega že trideset let deluje
Protibolečinska ambulanta, ki je namenjena
zdravljenju kronične bolečine.

Kaj je bolečina
Bolečina je po definiciji Mednarodnega
združenja za proučevanje bolečine (IASP) neprijetna čutna in čustvena zaznava, povezana z dejansko ali potencialno poškodbo tkiva.
Bolečina je subjektivna človekova izkušnja,
ki navadno signalizira, da se v telesu nekaj
dogaja, bistveno pa vpliva tudi na počutje
in kvaliteto življenja. Ameriško združenje za
akreditacijo bolnišnic je leta 2000 sprejelo
standard, da se bolečino ocenjuje kot peti
vitalni znak.
Asist. Silva Ostojić Kapš, dr.med., spec.
anesteziologije in reanimatologije, je v
svojem predavanju z naslovom »Akutna
pooperativna bolečina – ali mora res
boleti?« najprej predstavila evolucijski razvoj
bolečine in bolečinsko pot.
Občutek bolečine je posledica kompleksnih
interakcij med perifernim in centralnim
živčnim sistemom. Bolečinski dražljaj povzroči
sproščanje živčnih prenašalcev v živčevju. Na
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samem mestu poškodbe pride do sproščanja
bolečinskih prenašalcev in vnetja, sledi
aktivacija živčnih končičev, ki prenesejo informacijo o bolečini v centralni živčni sistem.
Bolečina po operaciji je lahko blaga, zmerna
ali huda. Pooperativna bolečina bi morala
biti uspešno zdravljena pri 90% operirancev,
žal je v praksi ta odstotek bistveno nižji in
posledica akutne pooperativne bolečine je
lahko kronična bolečina.
Uspešno zdravljenje pooperativne bolečine
omogoča bolniku hitrejšo mobilizacijo in
okrevanje, zmanjša se število zapletov, krajša
je ležalna doba, zanemarljiv pa ni niti finančni
prihranek.
Predavateljica je predstavila tudi mehanizme
delovanja analgetičnih učinkovin glede na
patofiziologijo bolečine. Poudarila je, da žal
idealnega analgetika ni. Najučinkovitejša
je kombinacija analgetičnih substanc, ki
delujejo na različnih nivojih bolečinske poti.
Z vnaprejšnjo »preemptive« analgezijo pa se
skuša preprečiti pojav bolečine.
O ocenjevanju in merjenju pooperativne
bolečine je spregovorila Bojana Berus,
dipl.m.s. Dejavnikov, ki vplivajo na doživljanje
bolečine, je več. Gre za subjektivni občutek
in vedno verjamemo bolniku, zato naj tudi
bolnik sam ocenjuje svojo bolečino.
V praksi se za merjenje intenzivnosti bolečine
najpogosteje uporabljajo bolečinske lestvice.
To so lahko opisne ali številčne lestvice ali
vizualno- analogne skale (VAS).
Opisne lestvice temeljijo na opisu bolečin z
izrazi: brez bolečine, blaga bolečina, srednje
močna bolečina, močna bolečina, zelo močna
bolečina.
Številčne lestvice bolečino ocenjujejo od 0
do 10, kjer 0 predstavlja stanje brez bolečine,
10 pa najmočnejšo bolečino.
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Vizualno lestvico predstavlja 10 centimetrov
dolga črta, kjer je na skrajni levi stanje brez
bolečin, na skrajni desni pa najmočnejša
bolečina.
pri ocenjevanju bolečine je potrebno biti
pozoren tudi na vedenjske in fiziološke
znake, ki kažejo na bolečino, zlasti kadar je
komuniciranje z bolnikom oteženo in sam
ne more ocenjevati njene jakosti. poleg
ocenjevanja in merjenja je v zdravstveni
negi zelo pomembno tudi dokumentiranje
bolečine.
marija marolt, prof.zdr.vzgoje, je predstavila
lajšanje akutne bolečine po epiduralnem
katetru, po katetru, vstavljenem v kirurško
rano ter oskrbo teh katetrov. predstavila je
tudi infuzijske črpalke za lajšanje akutne pooperativne bolečine in se dotaknila prednosti
te vrste analgezije in možnih zapletov.
Služba za lajšanje akutne pooperativne
bolečine, ki je bila prvič predstavljena leta
1970 v angliji, danes deluje v vsaki bolnišnici
razvitega sveta. predavanje o tej temi je pripravil Darko janežič, dr. med.. gre za sistemsko
in organizacijsko rešitev z multidisciplinarnim
programom, ki omogoča boljše sodelovanje
med zdravstvenimi delavci in zagotavlja
učinkovit nadzor in uspešno lajšanje bolečine.
pokazale so se številne prednosti, tako za
bolnike kot za osebje. eFiC (european pain
Federation) poziva vse države k izdelavi
akcijskega plana za lajšanje bolečin, saj gre
za temeljno pravico vsakega bolnika.

čuti oziroma doživlja in je tako močna, kot jo
ocenjuje.« omenila je kar nekaj predsodkov
in prepričanj o bolečini, v katerih so obtičale
tudi medicinske sestre.

prizadevanja potekajo v smeri dnevnih vizit
pri bolnikih z akutno pooperativno bolečino,
pripravljen je tudi bolečinski list, ki naj bi ga
začeli uporabljati za dokumentiranje bolečine.

Temeljne vrednote, za katere bi se moral
zavzemati vsak zdravstveni delavec, in
pravica bolnikov je: jakost bolečine pod 3
(vaS), dobro počutje, individualni pristop in
informiranost.

ana zagorc, dipl.m.s. je svoje predavanje
začela z definicijo m. mc Caffery iz leta 1968,
ki je še vedno aktualna: »Bolečina je prisotna
kjerkoli in kadarkoli posameznik reče, da jo

v SB novo mesto potekajo prizadevanja, da
bi zaživela služba za lajšanje pooperativne
bolečine, v okviru katere bi kot koordinatorica delovala bolečinska medicinska sestra.

Strokovni del srečanja je zaokrožilo predavanje o delu zdravnice ginekologinje na
črni celini. Damjana Koželj, dr. med., spec.
ginekologije in porodništva, je kar nekaj let
preživela in delala v bolnišnicah (državni,
privatni in misijonski) v zambiji. Žal tam
največkrat ni sredstev za lajšanje bolečin,
pogoji dela pa za naše razmere skoraj
nepredstavljivi.

Predavatelji na strokovnem srečanju
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kadrovske novice
Pripravila Lidija Povšič

Prihodi:

Daša BIZJAK, dr.med., pripravnica, 1.7.2014
Anita BORŠTNAR, diplomirana fizioterapevtka, 1.7.2014
Martina MATKO, vzdrževalka perila, 2.7.2014
Sabina SOFTIĆ, dr.med., specialistka interne medicine, 15.7.2014
Rok ŠARLOHAR, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 1.8.2014
Nastja KNAVS, diplomirana medicinska sestra, 4.8.2014
Klara KRVAVICA, dr.med., pripravnica, 1.9.2014
Marta TREVEN, dr.med., pripravnica, 1.9.2014
Mateja REPAR, dr.med., specializantka oftalmologije, 1.9.2014
Pika MIRT, dr.med., 10.9.2014
Valentina ČRNE, dr.med., 15.9.2014
Mojca NOVAK, dr.med., pripravnica, 1.10.2014
Živa GRADECKI, dr.med., pripravnica, 1.10.2014
Žiga PILETIČ, dr.med., pripravnik, 1.10.2014
Vanja MOŽE, dr.med., pripravnica, 1.10.2014
Ajda UPELJ, dr.med., pripravnica, 1.10.2014
Tina BREČKO, dr.med., specializantka ginekologije in
porodništva, 1.10.2014
Anja ILOVAR, dr.med., pripravnica, 1.10.2014
Bojana AHČIN, dr.med., pripravnica, 1.10.2014
Bojana TOPOLOVEC, kuhinjska pomočnica, 1.10.2014
Barbara JANČAR, diplomirana medicinska sestra, 13.10.2014

Odhodi:

Špela PRELOVŠEK, dr.med., pripravnica, 17.7.2014
Klemen ČERNELČ, dr.med., pripravnik, 31.7.2014
Anja ŠTERBENC, dr.med., pripravnica, 31.7.2014
Anja ŽUPAN, dr.med., specializantka infektologije, 31.8.2014
Marja HLAČA, dr.med., pripravnica, 31.8.2014
Manca STANKOVIĆ, diplomirana fizioterapevtka, 9.9.2014
Suzana ŠETINA, kuhinjska pomočnica, 10.9.2014
Mojca ARTENJAK, zdravstvena administratorka, 14.9.2014
Barbara ADLEŠIČ, dr.med., pripravnica, 30.9.2014
Benjamin KOVAČIČ, dr.med., pripravnik, 30.9.2014
Gregor TRATAR, dr.med., pripravnik, 30.9.2014
Sonja ŠTRBENC, gostinski tehnik, 30.9.2014
Barbara BOH, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 30.9.2014
Željka DJEKIĆ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 30.9.2014
Teja GORENC, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 30.9.2014
Simon KONCILJA, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 30.9.2014
David MEŽAN, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 30.9.2014
Valentina MRAVINEC, tehnica zdravstvene nege,
pripravnica, 30.9.2014
Marko PISEK, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 30.9.2014
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Tina TOLAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 30.9.2014
Matej WEISS, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 30.9.2014
Kristina KIRAR, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 30.9.2014
Igor JERIN, voznik, 30.9.2014

Magistrski študij:
Vesna VESELIČ, dipl.m.s., je dne 3.7.2014 končala drugostopenjski
magistrski program Management in ekonomika v zdravstvenem
varstvu, usmeritev management v zdravstvenem varstvu in
s tem dosegla strokovni naslov: MAGISTRICA POSLOVNIH IN
EKONOMSKIH VED.
***
Peter VOGLAR, dipl.inform., je dne 1.10.2014 uspešno zagovarjal
magistrsko nalogo z naslovom »Obvladovanje in vrednotenje
tehnologij v organizaciji z okvirjem COBIT« in s tem dosegel
strokovni naslov: MAGISTER DRUŽBOSLOVNE INFORMATIKE.

Marjanca Čegovnik

Irena Potočar, dobitnica
priznanja »Človek in pol«
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije je 11. aprila 2014 na 20.
redni letni skupščini SDZNS Ireni Potočar podelil priznanje »Človek
in pol.« Priznanje se podeljuje članom za pomembne dosežke, prizadevanja in uspehe pri uresničevanju programa ter uveljavljanju ciljev
in nalog Sindikata.
Dobitnica priznanja »Človek in pol«, Irena Potočar, se je rodila leta
1967 v Novem mestu. Osnovno šolo je obiskovala v Vavti vasi, nato se
je vpisala v Srednjo lesarsko šolo. Po enem letu je ugotovila, da to ni
za njo. Po končani srednji šoli je želela biti nekdo, ki bo lahko delal za
dobrobit ljudi, ki so tega potrebni. Prepisala se je na Srednjo zdravstveno šolo v Novem mestu in postala medicinska sestra. Zaposlena
je v Splošni bolnišnici Novo mesto. Svojo poklicno pot je začela na
visceralnem odseku kirurškega oddelka. Zaradi kadrovskih potreb je
bila premeščena v enoto intenzivne terapije internega oddelka, kjer
z veseljem opravlja svoje poslanstvo že več kot dvajset let. Njeno
načelo je pomagati, negovati in skrbeti za izboljšanje zdravstvenega
stanja pacienta oz. skrb za zdravje posameznikov in celotne skupnosti,
kjer deluje.
Je zelo pomemben člen v kolektivu, saj vedno priskoči na pomoč,
pa naj bo to bolniku ali pa kolegici. Ves ta čas se je izobraževala na
področju intenzivne medicine in tudi na ostalih področjih zdravstvene
nege.
Irena Potočar je članica sindikata vse od ustanovitve leta 1994 in je po
duši in srcu prava sindikalna aktivistka. Veliko truda je vložila v pridobivanje novih članov in to z velikim uspehom. Bila je bila zelo aktivna
pobudnica akcije »PRIDI NA KAVO« v Splošni bolnišnici Novo mesto.

prejeli smo
Zahvala ob 10. obletnici romanja v
novomeški bolnišnici
V letošnjem septembru, natanko 22. septembra, sem dopolnil
deset let, kar sem vstopil v službo bolniškega duhovnika v
bolnišnici ob reki Krki, po smrti dragocenega Frančiškovega
brata in bolniškega duhovnika p. Luka Pogačića.
Ob tej okrogli obletnici se iskreno zahvaljujem vodstvu
naše bolnišnice za vso naklonjenost, za odprto in skrbno
sodelovanje. Zahvaljujem se osebju, ki me dan za dnem
pozorno in prijazno sprejema in me uvaja v odnos z bolniki
in s svojci; srčna zahvala za mnogotero gostoljubje na oddelkih,
s tolikerimi ljubeznivostmi, ki bogatijo odnose, za vsaktero oporo
in pomoč.

Irena Potočar s priznanjem

Posebej zahvala bolnišnični skupnosti za počatitev s plaketo, ki jo s ponavzočenjem prazničnih
trenutkov tudi zdaj sprejemam s preprostostjo srca, ki vé iz evangelija: »Nekoristni služabniki
smo, storili smo le svojo dolžnost.«
Zahvaljujem se vsej – lahko rečem nepregledni – množici bolnikov, ki sem jih smel obiskati,
se z njimi srečati in pogovarjati, podeliti znamenja človečnosti in Božjega, ob njih trepetati in
doživljati nebogljenost, občudovati njihovo srčnost in borivskega duha, in mnoge pospremiti
onstran, v objem Večnega, Presežnega …
Zahvala tudi občestvu bolnišnične kapele za navzočnost molitve in daritve, za zavezništvo
na vseh stezah po bolnišničnih oddelkih.
Ob pošteni zahvali vsem tudi iskrena prošnja za odpuščanje vsem – da, vsem, ki sem vas s
čimerkoli prizadel, vas površno poslušal, ko sem bil premalo sočuten, ...
Zahvaljujem se dobremu Bogu za vsa ta leta romanja, romanja upanja, po naši bolnišnici!

Marjanca Čegovnik, Irena Potočar in
Zlatka Kužnik, naše sindikalistke

Članstvo zadnja leta narašča prav zaradi njene
angažiranosti, krepitve medosebnih odnosov
in dobrega pretoka informacij od vodstva do
slehernega zaposlenega.

Mir in dobro,
Vaš bolniški duhovnik
p. Marko Novak, frančiškan

Leta 2008 je postala članica v republiškem
odboru sindikata, kjer aktivno zastopa regijo
Novega mesta. Vsa leta se redno udeležuje
sestankov, kjer so sklicateljice predsednice
sindikalnih enot. Sprotno nas obvešča o vseh
aktualnih dogodkih na republiški ravni in je
tudi redna sklicateljica regijskih odborov.
Irena je prava borka za pravice zaposlenih.
Problemi in situacije, ki so bili na videz
nerešljivi, so se prav z njeno pomočjo rešili v
prid članom. Njeni sodelavci in člani sindikata
smo se ji želeli zahvaliti ter jo nagradili, kajti
Irena je čisto zares »ČLOVEK IN POL.«
Čestitamo.
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Pohvala poboža srce in dušo
Medicinske sestre smo praviloma
veliko (pre)skromne. Svoj poklic
jemljemo resno in odgovorno, skrb
za bolnike je naše poslanstvo, zato
bi naredile vse, da bi se kljub bolezni
in včasih neprijetnemu zdravljenju
v bolnišnici dobro počutili in bili
zadovoljni z našo oskrbo.
čeprav se za vse bolnike trudimo enako,
nekateri zelo cenijo naš trud in so zanj
hvaležni, spet drugim ni prav nič, kar naredimo, a za njihovo »težavnostjo« se največkrat
skrivata prestrašenost in negotovost. v svojem
nezadovoljstvu nad vsemi in vsem kaj hitro
napišejo pritožbo, ki jo nato na sestankih do
potankosti seciramo in analiziramo, iščemo
vzroke zanjo in sprejemamo ukrepe, da
pritožb ne bi bilo. velikokrat se neupravičeno
počutimo kot kriminalci na zatožni klopi. a
pacient je kralj in ima vedno prav. pa ima
res? mogoče bi tudi zdravstveno osebje kdaj
potrebovalo svojega varuha pravic.

Draga sestra Helena,
pošiljam vam nekaj fotk, da boste informirani, kaj počnejo vaši pacienti,
ko dobijo novo koleno.
Zjutraj pred zoro smo bile na startu 100 balonov nad Kapadokijo, sledi
posnetek na višini 2500m, ko sonce zleze izza obzorja, na koncu pa je še
posnetek balonov pred pristankom.
Bilo je noro dobro, doma so me obsodili, da mi gre malo na slabše, odkar
imam novo koleno, jaz pa vsak dan sproti rečem: »Dragi dohtar, ko bi
vedel, kaj ste naredili za moje gibanje!« Kar povejte mu.
No malo šale mora bit.
Ta mesec bova še malo okrog, konec novembra pa prideva na Dolenjsko,
potem pa se vidimo.
Lep pozdrav vsem, Cveta.

ampak današnji zapis je namenjen pohvalam.
Tistim pohvalam, ki pobožajo srce in so za
vsakega zdravstvenega delavca neprecenljive.
zadovoljni bolniki pohvale pišejo redkeje
kot oni drugi. največkrat samo povedo, da
smo dobro skrbeli zanje ali izrazijo svojo
hvaležnost s pogledom, s stiskom roke.
zadovoljni pacienti so nekaj najlepšega, kar
lahko doživimo v našem poklicu in to odtehta
ves trud, vsa odrekanja, vse delovne vikende
in praznike, ki jih namesto z družino preživimo
ob bolniški postelji tujih ljudi, odtehtajo
vse prečute noči, vse delo, ki ga opravimo
namesto koga drugega, ker nam je bolnik
najpomembnejši.

onov nad
Pred zoro na startu 100 bal
Kapadokijo

sonce
Na višini 2500 m, ko je
prilezlo izza obzorja

Travmatološko-ortopedski odsek »a«
kirurškega oddelka je ena tistih enot v
bolnišnici, ki prejme kar veliko pohval
hvaležnih pacientov.
Kljub temu jih je pred dnevi prijetno presenetilo elektronsko pismo gospe Cvete, ki je
bila njihova pacientka februarja letos. zaradi
obrabe v kolenskem sklepu je dobila protezo
in že po 14 dneh hodila, kot ne bi bila nikoli
operirana.

Baloni pred pristankom.

Tako je napisala:

Kapadokija
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Da dober glas seže v deveto vas,
dokazuje tudi prispevek, ki ga je
pacient Ladislav Tuta iz Tolmina
o svojih izkušnjah z bivanjem na
Travmatološko ordopedskem odseku
»A« poslal uredništvu revije Viva.

Top odnos ortopedskega oddelka bolnišnice v Novem mestu do
pacienta
»Ne morem mimo dejstva, kako pomemben je profesionalni odnos med
zdravstvenim osebjem in pacientom, kateri vodi do prepotrebnega uspeha.
Star sem 68 let, rojen in živeč v Tolminu in pišem 14 dni po operativnem
posegu kolena - vstavitvi kolenske endoproteze. Počutim se odlično, hodim
brez palic, skoraj normalno, z redko prisotnimi rahlimi bolečinami ter
rahlo otečenim kolenom. Presrečen sem in občutek imam, da se je zgodil
mali »čudež.« Čarovnik uspeha pa je seveda specialist ortopedije dr.
medicine Gregor Kavčič, kateri me je pred dobrim letom s pomirjajočimi
in spodbudnimi besedami prepričal o potrebni operaciji, ko sem bil pri
njem na pregledu. Izvidi kolena so kazali na hudo artrozo v kolenu,
prisotne bolečine pa mi niso več dovoljevale normalne hoje.
Po dobrem letu čakanja sem bil poklican v predoperativno šolo (pregled
anesteziologa, seznanitev s postopkom operacije, pooperativnim zdravljenjem in razgibavanjem ter ponovnim slikanjem kolena). Dr. Kavčič mi
je nato 6.decembra 2013 brez zapletov implantiral medialno cementno
kolensko endoprotezo. Za dobro počutje po operaciji pa je nato skrbelo
prijazno in skrbno oddelčno zdravstveno osebje. Koleno so mi hladili z
ledom, bolečine pa lajšali s tabletami. Prijaznost osebja in razgibavanje
fizioterapevtke me je privedlo v stanje, da sem lahko s pomočjo bergel
samostojno hodil. Rana se je lepo zacelila. Četrti dan po operaciji sem bil
že pripravljen, da zapustim bolnico. Po ohrabrujočih besedah dr. Gregorja
Kavčiča med vizito sem razbral uspeh operacije, kajti v njegovih očeh se
je lesketala iskrica, ki mi je potrjevala resnico. Ob stisku najinih rok ob
slovesu so mi v oči stopile solze zadovoljstva in komaj slišno sem izjavil:
»Hvala za vaš trud.«
Doma sem pridno telovadil in hitro okreval ter se po sedmih dneh že
sprehajal po hiši brez palic.
Naslednji dan pa sem doživel še eno presenečenje. Zazvonil je telefon:
»Tukaj ortopedski oddelek bolnišnice Novo mesto. Gospod Tuta, kako ste
kaj? Kako je s kolenom? Vas še boli?«
Preprosto nisem mogel verjeti, da sem deležen takšnega odnosa in skrbi. In
to v današnjem času ...
Izredni kirurgi, skrbne sestre in fizioterapevtke, »tim,« ki zagotavlja uspeh
in zadovoljstvo. Ne samo zaradi znanja in izkušenj, predvsem zaradi
prijaznosti in srčnosti, na katere v današnjem času tako redko naletimo.
Ko bi le bilo tako povsod v našem zdravstvu ...«

33

prejeli smo
Anka Klemenčič

Anica Kolar

Ženska zmore vse

Naše parkirišče

Od kar sem po moževi smrti ostala sama z otroci, sem
se že večkrat zamislila nad definicijo, kaj je »žensko«
delo ali pa »moško« delo. Kdo je sploh določil in
odločil o tem, kaj naj bi delal moški in kaj ženska?

Pogled na polno parkirišče pred porodnišnico nas vsak dan znova opozarja na
kvaliteto naših šoferskih sposobnosti. In na obnašanje. Panorama iz višjih nadstropij
hiše daje lep pogled na parkirana vozila in na to, kako koristimo parkirni prostor.

Večkrat sem že slišala, koko ubogi so udovci, še
posebno, če ostanejo z majhnimi otroci. Hitro se jim
preskrbi varuška, hišna pomočnica, ali pa se k njim
priselijo mame, morda samske sestre, saj revčki res
ne morejo skrbeti za vse, pa še prati perilo, kuhati
in pospravljati … Če ni nič od tega, se po hitrem
postopku na novo oženijo. Ne sicer vsi, a mnogi …
Zakaj pa sem jaz kot ženska, kot vdova, vse morala
postoriti sama? Hm. Nihče me namreč ni vprašal, kdo
mi bo obrezal drevje, kdo ga bo poškropil, kdo bo
pokosil travo, kdo„preštihal“ vrt, peljal avto na servis,
nalil vitreks ... Ali pa, ko bi me vsaj kdo vprašal, če vem,
kako se spravi v pogon kosilnica in kako in kam se
nalije bencin, da brez olja ne gre, pa še veliko moških
ne ve, zakaj moram potem to vedeti jaz?

Velikokrat imamo priložnost videti nepravilno (mislim na oznake) parkirane avtomobile.
Rekli boste: „Pa kaj zato, če se mi je pa mudilo.“ Vse je res, vendar nekomu, ki vztrajno
išče prostor, to nič ne pomeni. Ko nekajkrat obvoziš bolnišnico v upanju, da najdeš
prostor, ti malomarni šoferji dvignejo lase.
Največkrat imamo vsi enake težave. Najhuje je ob dveh, ob zaključku dopoldanske
oziroma začetku popoldanske izmene. Takrat puščamo avtomobile, kjerkoli nam
pride na misel, in ni važno, ali so naravnost, postrani, na pesku, na travi … važno je
samo, da je avto parkiran. Ker smo kar dobri šoferji, nekako gre. Problem pa nastane, ko bi šel rad domov, pa si
zaparkiran. Avto, ki te zaparkira,
pa lastnik ne pusti telefonske
številke, kaže na malomarnost
in brezbrižnost.
Nekoč se mi je zgodilo nekaj
takega. Čakala sem eno uro,
ker nihče ni vedel, čigav je
avto, ki me je zaparkiral. Edini
izhod bi imela, če bi zapeljala
čez nasip po travi do Črička.
To bi bilo zabavno! Rešil me je
otroški avto sedež, po katerem

Zato, ker če tega ne bom vedela, kosilnica ne bo
delala!!
Po dolgotrajni uporabi mi je ob košnji po nekem
času »crknila« kosilnica. Po pogovoru s sinom sva
predvidevala, da je najbrž potrebno zamenjati olje.
Sin ima veliko dela s svojo družinico, z mojimi starši,
pri katerih živi, potem pa še drugo delo in ostale
obveznosti, zato ga nisem hotela obremenjevati še
jaz s svojo kosilnico.
Nekako po obrokih sem do konca pokosila travo, a
kaj, ko je spet zrastla in jo je bilo treba spet pokositi!
Prvi del je šel brez zapletov, potem sem pa skoraj
dušo spustila, da bi jo ponovno vžgala, pa je le
kašljala. Moja operirana hrbtenica je začela v sebi
prebujat bolečino, v meni pa je rasla ženska trma, ki
se ne da kar tako! Nekaj časa sem počakala, da bi se
ohladila in se morda potem, ko bo spočita, ponovno
odločila, da bi pa le delala. Pa kaj še! Kosilnica je bila
bolj trmasta kot jaz.
Poklicala sem hčerko. Skupaj sva se lotili menjave
olja. Šlo nama je odlično! Ko je šmirasto olje odteklo,
sem nalila novega in kosilnica je delala kot je treba!
Le zakaj sem se toliko časa zafrkavala z njo, namesto
da bi že pri prejšnji košnji zamenjala olje!?
Ampak, na koncu sem le zmagala, kajti čeprav sem
ženska ZMOREM VSE!
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sem ugotovila, čigav bi avto
lahko bil. Saj sem bila jezna, a
sem vseeno kolegici oprostila.
Bila sem ena tistih, ki rečejo:
«Tako se mi mudi, ti si me pa
zaparkirala.«
Druga zgodba je, kakšen odnos
imamo do avta, parkiranega
poleg našega. Ali pazimo, da
z vrati svojega avtomobila ne
poškodujemo sosednjega!
Da ne naredimo prask in ne
puščamo na pločevini sledi
raznih barv! Zavedati se moramo, kako bi bilo nam, če bi opazili, da je naš avto
poškodovan. Mnogim je vseeno, enim pa avto pomeni veliko, ker ga nujno potrebujejo, pa tudi poceni ni bil. Najslabši so tisti šoferji, ki pri premikanju svojega avtomobila
drugega poškodujejo in brez slabe vesti odpeljejo z razlago: „Saj me nihče ni videl.“
Večkrat je parkirišče res polno. Ko vozim in manevriram med parkiranimi avtomobili
naprej in nato nazaj, rada rečem: «Pa sem spet naredila izpit.«
Občutek odgovornosti in spoštovanja mora biti močnejši od brezbrižnosti: „Pa kaj
zato, če sem ti naredil škodo.“ Nesreče ne kličemo - pride sama. Bodimo spoštljivi
med seboj in si pomagajmo, tudi na parkirišču.

prejeli smo
Kotiček Nine Vidiček

Kap spoznanja moja pot okrevanja po možganski kapi
• Nisem neumna, sem poškodovana.
Prosim, spoštujte me.
• Približajte se mi, govorite počasi in
jasno izgovarjajte besede.
• Ponovite, kar ste povedali. Začnite od
začetka, kot da ničesar ne vem, znova
in znova.
• Ko mi že dvajsetič razlagate isto stvar,
skušajte biti enako potrpežljivi kot
prvič.
• Posvetite se mi z odprtim srcem in
umirjeni. Vzemite si čas.
• Zavedajte se, da mi stvari sporočate
tudi z govorico telesa in obrazno
mimiko.
• Poglejte me naravnost v oči. Tu notri
sem, poiščite me. Spodbujajte me.
• Prosim, ne dvigujte glasu, nisem
gluha, poškodovana sem.
• Prijazno se me dotaknite in se
povežite z mano.
• Spoštujte zdravilno moč spanca.
• Varčujte z mojo nergijo. Nobenih
klepetavih radijskih odddaj, televizije
ali nestrpnih obiskovalcev. Obiski naj
bodo kratki (pet minut).
• Spodbujajte dejavnost mojih
možganov, kadar imam dovolj
energije za učenje novih stvari,
toda zavedajte se, da se lahko hitro
utrudim.
• Za učenje uporabljajte preproste učne
pripomočke in knjige.
• S svetom me seznanjajte kinestetično,
s čuti. Dovolite, da se dotikam
predmetov. Veliko stvari se moram
naučiti znova.
• Imejte v mislih, da se najlažje učim s
posnemanjem.
• Verjemite, da se trudim, čeprav nisem
tako spretna kot vi in se ne prilagodim
vašemu urniku.

• Zastavljajte mi vprašanja z več možnimi
odgovori. Izogibajte se vprašanjem tipa
da/ ne.
• Zastavljajte mi vprašanja, ki zahtevajo
natančen odgovor. Dajte mi čas, da
pobrskam za odgovorom.
• Ne ocenjujte mojih umskih sposobnosti
na osnovi tega, kakor hitro lahko
mislim.
• Z mano ravnajte nežno kot z
dojenčkom.
• Govorite neposredo z mano, ne
pogovarjajte se o meni z drugimi, kot
da me ni.
• Spodbujajte me. Verjemite v moje
popolno okrevanje, četudi bom zato
potrebovala dvajset let.
• Zaupajte v vseživljenjsko sposobnost
učenja mojih možganov.
• Vse naloge razčlenite na manjše korake.
• Bodite pozorni, kaj me ovira pri
obvladovanju določene naloge.
• Pojasnite, kakšen je naslednji korak, da
bom vedela, zakaj se trudim.
• Ne pozabite, da moram najprej osvojiti
prvi korak, da bi se lahko naredila
drugega.
• Veselite se vsakega mojega uspeha, naj
bo še tako majhen. To me žene naprej.
• Prosim, ne končujte stavkov namesto
mene in ne dopolnjujte besed, ki jih
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ne morem najti. Možgane moram
razgibavati.
Če ne morem najti predalčka za
kakšno stvar, se potrudite, da
ustvarimo novega.
Lahko se bom poskušala pretvarjati, da
razumem več kot v resnici.
Osredotočite se na stvari, ki jih lahko
naredim. Ne objokujte, česa vse ne
zmorem več.
Spoznajte me z mojim preteklim
življenjem. Ne domnevajte, da ne
bom znala uživati v glasbi ali igranju
instrumenta, če tega trenutno ne
obvladam.
Zapomnite si, da sem nekatere
spretnosti res izgubila, zato sem
pridobila druge.
Seznanjate me z družino, prijatelji in
dobrimi željami. Na steno nalepite
razglednice in fotografije. Označite jih,
da si jih bom lahko ogledovala.
Vpokličite četo dobronamernih ljudi.
Sestavite zdravilno moštvo. Obvestite
čim več ljudi, da me bodo lahko
spodbujali z ljubeznijo. Seznanjajte
jih z mojim stanjem in jih prosite, naj
me podprejo pri povsem določenih
stvareh. Naj si zamišljajo, da laže
požiram ali sedim.
Imejte me radi takšno, kakršna
sem danes. Ne pričakujte, da bom
enaka kot prej. Zdaj imam drugačne
možgane.
Bodite zaščitniški, toda ne ovirajte me
pri napredovanju.
Pokažite mi moje stare videoposnetke,
da bom videla, kako sem govorila,
hodila in gestikulirala.
Opomnite se, da sem zaradi zdravil
najbrž utrujena in se sebe ne zavedam
najbolje.
Dr. Jill Bolte Taylor
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prejeli smo
Pripravila Darja Glavan

Umetnost dobrega počutja
Če nočeš biti bolan ... govori o svojih občutkih.
Čustva in občutja, ki so skrita in zatrta, se končajo z boleznijo:
gastritisom, razjedo, ledveno in hrbtenično bolečino. Zatiranje
čustev na dolgi čas se lahko konča z rakom. Zato pojdite k svojemu
prijatelju, delite z njim svoje občutke in »skrivnosti,« svoje napake,
svoje dvome. Pogovor, izpoved, beseda so močna zdravila in izvrstno
zdravljenje!
Če nočeš biti bolan ... se odloči.
Neodločen človek dvomi, je zaskrbljen in v stiski. Neodločnost kopiči
probleme, skrbi in napadalnost. Vsa človeška zgodovina temelji na
odločitvah. Odločitev pomeni znati se odpovedati, izgubiti prednosti
in vrednote, da bi dobili druge. Neodločni ljudje so žrtve želodčnih
težav, živčnih bolečin in težav z kožo.
Če nočeš biti bolan ... išči rešitve.
Nezadovoljni ne iščejo rešitve in zato povečujejo probleme. Ljubše
jim je negodovanje, črnogledost. Bolje je uprasniti vžigalico, kot
obžalovati temo. Čebela je majhna, a izdela eno najslajših snovi,
kar jih obstaja. Smo, kar mislimo, da smo. Negativne misli tvorijo
negativno energijo, ki se sprevrača v bolezen.
Če nočeš biti bolan ... ne živi na videz.
Kdor sebi prekriva resničnost, se pretvarja, se postavlja in vedno
hoče dajati videz dobrega izgleda, tak človek hoče, da ga imajo za
popolnega, neprizadetega in neobremenjenega. V resnici pa v sebi
nosi tono bremen. Takemu pravimo bronasti kip z nogami iz gline.
Ni slabšega za zdravje kot živeti po videzih in pročeljih. To so ljudje
z mnogo ličila in šibkimi koreninami. Njihova usoda so zdravila,
bolnišnice in bolečine.
Če nočeš biti bolan ... sprejmi.
Nesprejemanje samega sebe take kot smo in pomanjkanje samozavesti nas odtujejeta. Biti eno, sam s seboj, je srčika zdravega življenje.
Kdor tega ne sprejema, postane zavisten in ljubosumen oponašalec,
prostaško tekmovalen in razdiralen. Sprejmi in boš sprejet, sprejmi
tudi kritike. To daje modrost in zdravi um.
Če nočeš biti bolan ... zaupaj in verjemi.
Kdor ne zaupa, se ne zna sporazumevati, ne zna biti odkrit, ne zna
biti v odnosih in ne zmore globokih in trdnih vezi. Zato ne pozna
pravega prijateljstva. Brez zaupanja ni nobenega odnosa in nobenega razmerja. Nezaupanje je rezultat pomanjkanja vere vase in vere
v druge. Zato verjemi!
Če nočeš biti bolan ... ne živi z žalostjo.
Razpoloženje, smeh, počitek in sreča dajejo zdravju nov sijaj in
prinašajo dolgo življenje. Srečen človek nosi v sebi dar sija, ki ga deli
s svojo okolico, kjerkoli že živi. Dobra volja nas rešuje pred kirurškimi
rokami. Iskrena sreča v srcu je zdravje in zdravljenje samo.
Dr. Draucio Varella, človek, zdravnik, ki je življenje namenil
raziskavam raka
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ZA MALO DOBRE VOLJE …

Nekaj dobrih življenjskih lekcij
Prva lekcija:
Prodajni referent, uradnica in šef gredo skupaj na kosilo in najdejo staro
oljno svetilko.
Poberejo jo in iz nje se prikaže duh, ki pravi: „Vsakemu od vas izpolnim
eno željo.“
»Meni prvi, meni prvi!« vzklikne uradnica. »Hočem biti na Bahamih,
voziti hitri čoln in biti brez vsake skrbi.« Puff! V istem trenutku izgine.
»Zdaj pa meni!« pravi prodajni referent. »Hočem biti na Hawajih, ležati na
plaži, imeti osebno maserko, neskončne zaloge Pina Colade in ljubezen
svojega življenja.« Puff! Tudi on izgine.
»OK, ti si zdaj na vrsti,« reče duh šefu. Šef reče: »Hočem, da sta ta dva
takoj po kosilu v pisarni!«
Nauk zgodbe: Vedno pusti šefu, da je prvi.
Druga lekcija:
Orel sedi in počiva na veji, čisto nič ne dela.
Majhen zajček zagleda orla in ga vpraša: »Ali bi lahko tudi jaz tako sedel
in nič delal?«
Orel odvrne: »Seveda, zakaj pa ne?«
In tako sede zajček pod vejo na zemljo in počiva.
Nenadoma plane iz grmovja lisica, zagrabi zajčka in ga poje.
Nauk zgodbe:
Da bi lahko sedel in nič delal, moraš sedeti zelo, zelo visoko...
Tretja lekcija:
V gozdu zavlada panika. Baje ima medved Medo seznam živali, ki jih
bo pojedel.
Pa se prvi opogumi jelen in gre k medvedu.
Jelen: »Medo, je res, da imaš seznam živali, ki jih boš pojedel?«
Medo: »Res je.«
Jelen: »Mi lahko poveš, če sem na seznamu?«
Medo: »Ja, si.«
Naslednji dan je bil jelenov zadnji.
Pa se opogumi volk in gre k Medotu: »Medo, je res, da imaš seznam
živali, ki jih boš pojedel?«
Medo: »Res je.«
Volk: »Sem na njem?«
Medo: »Si.«
Volk se poslovi od medveda, naslednji dan pa tudi od življenja.
Panika v gozdu narašča.
Tretji dan medveda obišče zajček: »Medo, je res, da imaš seznam živali,
ki jih boš pojedel?«
Medo: »Res je.«
Zajček: »Sem na njem?«
Medo: »Si.«
Zajček: »Me lahko zbrišeš?«
Medo: »Seveda, lahko, ni problema.«
Nauk in zgodbe: Komunikacija je ključ do uspeha.

kulturne drobtinice
Toni Gašperič

Sestra me je
spoznala po riti

Menda je zgodba resnična. Če pa ni, je
vsaj duhovita. Je duhovita.

odprtin. Možno je torej le to: sestra me je
spoznala po riti.

Gostilničar gospod Plaviček ni bil
zadovoljen s kuharico Micko. Večkrat je
pretiravala s kisom, da je ljudem piskalo
za ušesi, ko so jedli solato, pa tudi juhe
je preveč solila. Ker besede graje niso
zalegle, ji je zabičal, da mora v nedeljo,
ko bodo hodile babnice k maši, kazati
golo rit skozi odprto okno v prvem nadstropju. Ženska ga je poslušala in storila,
kar ji je naročil. Po prestani kazni jo je oštir
vprašal: »No, Micka, kako je bilo?« »Kar
zabavno, gospod. Ko so šle ženske mimo
gostilne in ko so videle mojo zadnjico,
so spoštljivo pozdravljale: »Dobro jutro,
gospod Plaviček.«

Bolnišnične pižame so nekaj enkratnega.
Izdelane so iz grobega platna, arestantskega dizajna, v nenavadnih velikostih tako, da
niso prav nikomur: ne debelim, ne suhim,
ne majhnim, ne velikim. Ne ženskam, ne
moškim, kaj šele otrokom No, ja. Če ti že
ustreza gornji del, je spodnji premajhen in
obratno.

Nekaj sicer ne povsem istega se mi je
zgodilo, ko sem bil v bolnišnici, v kateri
sem že večkrat ležal zaradi različnih
zdravstvenih težav. V kopalnici, za katero
se ve, da je bolje ne zapirati vrat, kajti zna
se zgoditi, da ti pride slabo, sem si pral
zobe. Mimo je prišla medicinska sestra
in čeprav sem se sklanjal nad umivalnik,
da ni mogla videti mojega obraza, je
rekla:«Lepo, da ste spet pri nas, gospod
Gašperič.« Le po čem me je prepoznala?
Po glasu? Nemogoče: s ščetko v ustih se
pa res ne da prepoznavno govoriti. Po
kašljanju? Izvzeto: nisem bil prehlajen. Po
čem le? Nato sem opazil. Hlače pižame,
še najbolj podobne tistim iz zaporov, so
med umivanjem zob zlezle na tla in zvite
ob členkih čakale, da jih potegnem na
boke in jih zvežem s trakom, ki je kukal iz

Najbolj genialno pa je rešeno zavezovanje
hlač. Še takšnemu spretnežu in mojstru
taborniških veščin v zavezovanju vozlov
ne uspe zavezati zadeve, ne da bi se po
nekaj korakih razvozlala in se znašla na
tleh. Kdor je že bil v bolnišnici, ve, da je to
nekaj, milo rečeno, neprijetnega: z eno
roko moraš voziti na stojalu viseče vrečke,
z drugo pa si držati hlače, če ne želiš kazati
celemu oddelku gole riti.
Prave akrobacije počnejo šele sestre, ki ti
hočejo pomagati. Z eno roko morajo držati
spodnji del pižame, z drugo podpirati
pacienta, s tretjo odpirati vrata, s četrto
roko pa vleči za seboj stojalo na koleščkih.
Dolgo časa nisem razumel njihovih besed,
ko so rekle, kadar si jih kaj, siten in naveličan
ležanja, prosil: »Kaj ne vidite, da imam samo
dve roki?« Njihova pižamarska telovadba
me ni prepričala v to. Še vedno se mi zdi,
da imajo bolnišnične medicinske sestre
štiri roke. Dve za držanje hlač pižam brez
elastike, dve pa za kaj drugega, sicer zadeva
ne bi delovala niti pod razno.

Pa še nekaj je. Skoraj nikoli ne dobiš
pižame v kompletu. Če je na razpolago
dovolj hlač, manjkajo gornji deli. In obratno. Kadar ni na razpolago ne enega ne
drugega, te oblečejo v neke vrste prisilni
jopič, v ogrinjalo z rokavi z zavezovanjem
na hrbtu. Spomnite se Leta nad kukavičjim
gnezdom. Zdaj veste, na kaj mislim.
Menda te tako odenejo, ko se ti zasuka
proti gozdu. Enostavno povedano: ko
znoriš. Tvoja gola rit postane na ogled vsakomur, ki mu pokažeš hrbet. Kot Apelova
slika v Prešernovem satiričnem sonetu
Apel in čevljar, iz katere smo se naučili, da
naj čevlje sodi le kopitar. Pisano z malo
začetnico, kajti Kopitar z veliko začetnico
je bil jezikoslovec in cenzor, kopitar, pisano
z malo črko, pa je drug izraz za čevljarja.
Tako kot bi lahko v tem spisu namesto
rit uporabil bolj spoštljivo besedo za
del telesa, na katerem sedimo, in bi
napisal zadnjica, a bi bolniki kljub temu
kozmetičnemu besednemu popravku po
bolnišnici, kjer hlačnice zlezejo s tebe, še
preden rečeš keks, kazali nage riti.
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kulturne drobtinice
Marija Lokar

Pa zaplujmo
narava slika jesenske mojstrovine. prijetno
sonce, ki smo ga pogrešali v deževnih dneh,
še vabi v svoj objem. jaz mu dovolim, da me
poboža kar skozi okno, hvaležna sem mu za
topel dotik. Dopust je hitro minil, malo sem
odvrgla skrbi in si po dolgem času dušo
nahranila s knjigami po svoji izbiri. po svoje
sem razmišljala o treh modrostih (avtorji mi
niso poznani):
Razmišljaj, kaj boš naredil, in ne, kaj bodo
naredili drugi.
enako kot sebe spoštuj tudi druge.
ne sodi drugih po sebi.
v besedah, mislih in dejanjih bodi zagovornik
resnice, iskreno in dobronamerno. Umazano
obleko odvržeš, sebe nosiš s sabo. S
samospoštovanjem in spoštovanjem drugih
ohranjaš integriteto, si zaupanja vreden in
svoje vrednote vgrajuješ v delovno okolje.
vsak ima svojo pot. vse je dovoljeno in je prav,
kar nikomer ne škoduje. Saj si vendar edinstven. Druge sprejmi, kakršni so. ne moreš
vse razumeti in vedno imeti pripombo, ko
se oglasijo drugi. če ne boš poskusil, ne boš
nikoli vedel! prepoznaj svoj izziv, svojo rešitev
in ljudi za suport. pojdi s tistimi, ki gredo tvojo
smer, naj vsak diha svobodno. Sapienti sat
(pametnemu dovolj).
na dopustu sem bila še na idilično naravnem
otoku. Ko sva ga z možem preiskala, sem
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spoznala še drugo plat medalje. neverjetno
veliko je človek pripravljen vložiti v vojaško
obrambo, manj pa v prepoznavanje nevarnosti in škodljivosti, ki si jih ustvarja z vsakdanjim delovanjem. na jutranjem sprehodu
ob morju sva opazovala lično opremljen prostor za ločeno zbiranje odpadkov. »Sosedje
so dojeli, mi v večini ne«, sem pomislila, a je
idiličnost odpeljal kamion z vsemi smeti v
istem odložišču.
Dopust je čas regeneracije, zato sem se
osredotočila na najlepše. Ker sem resnično
želela, sem na vsakem koraku lahko našla
nekaj lepega. na začetku me je motila toga
in počasna strežba. Ko sem sprejela še to, sem
se nasmejala in ugotovila, da sem neumna
edino jaz, ki še na dopustu gledam na uro.
Saj je včasih potrebno pospešiti korak, samo
biti vsak moment vsem na razpolago ni
nikomer potrebno. Tudi dostojanstvo je del
spoštovanja in samospoštovanja. nujno je
res nujno, potem je še hitro in redno tako na
napotnicah kot v življenju.
jesensko potovanje me prav spodbuja, da
na svoji poti odvržem kakšen obarvan list.
nekaj zapisanega je za dobro počutje, malo
iz družbene odgovornosti kot javni delavec
v zdravstvu. v najsodobnejšem času smo
zdravstveni delavci v skrbi za vsesplošno
zdravje ustvarjalci zdrave prihodnosti,
istočasno pa za nekatere zajedavci v družbi, ki
nič ne ustvarjajo. »le čevlje sodi naj Kopitar.«

Hvala, dr. France prešeren. pa vendar smo
v situaciji tukaj in zdaj, odgovarjali bomo
prijazno na vsako, tudi neprijazno pritožbo.
pacient je v zdravstvenem sistemu kralj, od
njega so odvisne naše plače. Kakšno mesto
ima potem preventiva? jaz sem v paciente
resnično zaljubljena, zato ne opazim njegovih
napak, a tudi ne dovolim nespoštljivega
odnosa. S partnerskim odnosom ohranjam
profesionalnost, včasih kakšen gospod to
težje razume, to pa ni več moj problem.
naslednje poletje je še zelo daleč, pazimo na
varnost, saj s svojo odsotnostjo z dela pustimo
praznino, ki jo današnja organizacija skoraj ne
dovoljuje zapolniti. pa delajmo z ljubeznijo,
saj smo odvisni od naravnih zakonov. Rainer
maria Rilke je spoznal: «To je čudež, ki se
vedno znova dogaja tistim, ki res ljubijo: čim
več dajo, tem več imajo.« (Byrne, 2011, str.102)
ljubeznive ljudi izdaja blagodejni smehljaj
in neskončna umirjenost, odločajo se po
svojih prepričanjih, z njimi je lepo pluti tudi
po razburkanem morju, njihova bližina pa je
blagodejna kot toplota sonca.
“če hočete, da vam bodo ljudje zgradili dobro
ladjo, jih navdušite za potovanje.« antoinea
de Saint exuperya (mayer, 1994, str. 48). pa
zaplujmo!

Literatura:
• Mayer, J., (1994). Vizija ustvarjalnega podjetja.
Ljubljana: Dedalus, Založba Ikra.
• Byrne, R., (2011). Moč. Ljubljana: Založba
Mladinska knjiga

dober tek
Danica Jožef

Mleko nekoč, danes in jutri
Bela tekočina, ki nas
spremlja od prvega
trenutka, ko smo prikukali
na svet, nato pa gre z nami
skozi življenje v različnih
oblikah, se po značaju
spreminja tako, kot se
spreminjamo tudi mi.

Kaj smo se učili v šoli? Da je mleko
zdrava pijača. Če boš spil vsak dan skodelico
mleka, boš zrasel v velikega moža in boš
imel trdne kosti. To pomeni, da so v mleku
zdravilne snovi, kot npr. maščobe, beljakovine, mlečni sladkor, nekaj soli in seveda
vitamini, A, B in D.
Kot otrok sem vedno hodila s kanglico k
sosedu po mleko, Imel je eno kravo, ki je
bila dobra „mlekarica,“ kar pomeni, da je
imela dosti mleka. Po molži, navadno je
bilo to proti večeru, je soseda mleko prelila
v večjo posodo in pobrala dol smetano, na
katero smo komaj čakali otroci, da smo jo z
žlico in malo sladkorja dali na košček kruha.
Tudi kasneje, ko sem imela že svojo družino
in smo živeli na vasi, sta sinova hodila po
mleko in tudi sama sem pobirala smetano
ter jo shranjevala, mleko pa skuhala, včasih
naredila iz njega kislo mleko, sirček, pa tudi
domači sir. Tega danes skoraj več ne moreš
početi, ker na vasi ni več krav in tudi otroci
ne vedo, kakšnega okusa je sveže mleko ali
sveže posneta smetana.
Kako bo z mlekom v prihodnosti, ne vemo,
dejstvo pa je, da že danes pijemo predvsem

Mleko lahko dobimo tudi od drugih
domačih živali, poznamo kozje, ovčje,
kobilje ...
Danes priporočajo predvsem kozje
mleko, zlasti pa sirotko in druge

mleko iz drugih držav, o kakovosti pa
vemo bolj malo. Čeprav se v zadnjem času
pojavljajo trditve, da mleko ni primerno
živilo, ker vsebuje preveč maščob, kar je
vzrok številnim novodobnim boleznim ter
ga je moč nadomestiti z drugimi živili, sama
menim, da so domače mleko, ali pa vsaj
mlečni izdelki pomembni v prehranjevalni
verigi. Da je temu tako, govorijo tudi
zgodovinski zapiski, saj so ga mnoge davne
kulture opisovale kot simbol plodnosti in
nesmrtnosti, da o lepotnem učinku niti ne
dvomimo, kar potrjuje lepa Kleopatra, ki si
je z osličinim mlekom pripravljala kopeli in
ohranjala mladostni videz.

fermentirane izdelke iz kozjega mleka,
ki sodijo med najbolj zdravilna hranila,
kar jih poznamo.
Že davno tega so se s pripravki iz kozjega
mleka lotevali raznih zdravstvenih tegob,
zdaj pa kozje mleko in različne fermentirane izdelke iz njega spet uporabljajo pri
zdravljenju tudi najtežjih bolnikov, zlasti
rakavih. Kozje mleko ima antikarcinogene, protibakterijske in protialergijske

učinke, še najbolj je podobno človeškemu
mleku.
Kozja sirotka močno razstruplja organizem in krepi našo odpornost. Z eno kozo
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dober tek
v vsaki slovenski družini bi pregnali kar
nekaj zdravstvenih težav, za katerimi
trpijo stari ali mladi Slovenci. Že Hipokrat
in tudi njegovi predhodniki so s kozjim
mlekom in kozjimi izdelki zdravili različne
bolezni, tudi raka. Hipokrat je bolne
zdravil predvsem s kozjo sirotko.

v prvi del vmešamo šunko, v drugi tuno,
v tretjega vmešamo papriko in v četrtega
drobnjak, po potrebi solimo in popramo.
S temi namazi namažemo opečene
kruhke, zelo se prilega ajdov kruh z orehi.

Pri nas je pokojni prof. dr. Dražigost
Pokorn, strokovnjak za prehrano, že pred
13 leti uvajal izdelke iz kozjega mleka, pa
tudi mesa, na jedilnike. Bil je zelo naklonjen zdravilni sirotki, kefirju iz kozjega
mleka in kozjim sirom. Ti ne obremenjujejo našega prebavnega trakta tako kot
kravje mleko in izdelki iz njega. Predvsem
pa so odlična izbira za prehrano majhnih
otrok, saj imajo ravno pravo kombinacijo
mineralov in maščobnih kislin, ki ne
obremeni organizma in jih ta zato lahko
brez težav predela. Ponudba izdelkov iz
kozjega mleka je pri nas zelo dobra (vir:
revija Zdravje, september 2010).

Potrebujemo: 2 l mleka, 1 l vode, sol,
malo sladkorja, 2 pesti češpelj, usukance
(močnik). V zavreto tekočino iz mleka in
vode dodamo sol in sladkor

Glede na pomembnost mleka in mlečnih
izdelkov predlagam nekaj receptov: za
skutne namaze, mlečno juho s češpljami,
palačinke iz kozjega mleka in jogurtov
biskvit.

Mlečna juha s češpljami

ki jih namažemo s poljubnim nadevom.
Palačinke imajo nekoliko specifičen okus.

Jogurtov biskvit
ter zakuhamo suhe češplje; ko le-te
priplavajo na vrh, zakuhamo usukance
(moka in jajce ter mleko, naredimo trše
testo, ki ga nato med dlanmi sukamo in
ko moke ni več, jih sproti vkuhavamo),
kuhamo, da se usukanci zmehčajo.

Za jogurtov biskvit potrebujemo: 2 jajci,
1 jogurtov lonček sladkorja, 2 jogurtova
lončka moke, ½ lončka olja, 2 navadna
jogurta, pecilni prašek in vanilijev sladkor.
Jajca, sladkor, vanilijev sladkor penasto
zmiksamo, postopoma dodamo olje,
moko s pecilnim praškom in nazadnje jogurt ter zmešamo v tekočo zmes.
Polovico zlijemo v namaščen ali s peki
papirjem obložen srednje velik pekač,
potresemo s poljubnim sadjem (sveže
naribana jabolka, vložene češnje, marelice
ali breskve, okusni so tudi gozdni sadeži)
in pečemo 20 minut pri 180º C. Še toplega
posipamo s sladkorno moko.
Pa dober tek.

Palačinke iz kozjega
mleka
Skutni namazi
Za skutne namaze potrebujemo: 10
dag skute, 10 dag majoneze (lahko tudi
brez), 1 dag masla, 5 dag šunke, 5 dag
tune, malo mlete paprike, drobnjak.
Skuto, majonezo in maslo v skledi dobro
premešamo nato razdelimo na štiri dele:
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Potrebujemo: 15 dag moke, 2 dcl kozjega
mleka, 2 jajci, malo soli in sladkorja,
maščobo za pečenje, marmelado, orehe,
skuto ali nutelo. V presejano moko vlijemo polovico mleka, dodamo jajci, sol,
sladkor in žvrkljamo ter prilijemo ostalo
mleko. Nato spečemo tanke palačinke,

ozrimo se nazaj
Marjeta Bregar

Prva svetovna vojna in prihod ranjenih vojakov
v Novo mesto leta 1914
V letošnjem letu
obeležujemo stoletnico
začetka prve svetovne vojne.
Povod zanjo je bil uboj avstrijskega
prestolonaslednika, nadvojvode Franca
Ferdinanda in njegove žene Sofije v Sarajevu
28. junija 1914. Mesec dni zatem je avstroogrska monarhija napovedala
vojno Kraljevini Srbiji, ki je
prerasla v prvo svetovno vojno.
Vanjo so se vključile države iz
celega sveta, bojišča pa so se
oblikovala tako v Evropi kot tudi
drugod po svetu.

Elizabete bolnica) – sta postali rezervni
vojni bolnišnici za ranjene in bolne vojake.
Tovrstne bolnišnice pa so kasneje delovale
še v Narodnem domu ter stari in novi stavbi
gimnazije. Dolenjske novice so nam v začetku
leta 1918 prinesle zapis: »...gotovo ni mesta v
državi, ki bi bilo tako majhno kot naše in imelo
toliko vojaških bolnic v svojih javnih poslopjih.«

vojake so poskrbeli tudi v ženski bolnišnici, ki
je delovala kot rezervna bolnišnica Rdečega
križa. Kot bolniške sestre so delovale tudi
Novomeščanke. Za vojake so Novomeščani
zbirali različne darove (npr. sadje, knjige,
kmetijske pridelke in druga živila).
V Dolenjskem muzeju Novo mesto bo v spomin na stoletnico začetka prve svetovne vojne

Vojna je potekala na kopnem, v
zraku in na morju. Po razglasu
mobilizacije za avstro-ogrsko
vojsko, v okviru katere so se
v tej vojni borili tudi Dolenjci,
so se prvi fantje in možje
z Dolenjske proti Ljubljani
oziroma na sedeže svojih enot
odpeljali z vlakom že 27. julija
1914.
Dolenjci so služili v različnih
polkih. Na začetku so se borili
na ruski in balkanski fronti, po
letu 1915 pa tudi na soški fronti.
Vojna je v življenje Dolenjcev
vnesla številne spremembe
– pomanjkanje, draginjo,
rekvizicije, spremljanje vojnih dogodkov,
zbiranje pomoči za vojake in njihove družine.
Živeli so v strahu, žalosti, skrbi za svoje drage,
molitvah in prošnjah za mir. Novo mesto je
kazalo podobo zalednega mesta z rezervnimi
vojnimi bolnišnicami in s številnimi novimi
tujimi obrazi vojakov, ranjencev, beguncev
in vojnih ujetnikov.
Železnica, tudi ravnokar zgrajena od
Novega mesta proti Beli krajini, je z vojno
dobila povsem drugo vlogo – na bojišča so
vlaki vozili vojake, od tam pa nazaj prevažali
ranjence.
Novomeški bolnišnici – moška (bolnišnica usmiljenih bratov v Kandiji) in ženska (Cesarice

Ranjeni vojaki in sestre Rdečega križa (Novomeščanke) v ženski bolnišnici, januarja 1915.
V sredini spredaj med njimi je primarij dr. Josip Strašek.
Fotografijo hrani Dolenjski muzej Novo mesto.
Prvi transport ranjencev z ruske fronte v
bolnišnico usmiljenih bratov v Kandiji je
prispel septembra 1914. V njem je bilo 140
ranjenih vojakov različnih narodnosti iz severnih bojišč. Meščani in vodstvo bolnišnice so
jih slovesno pričakali na kandijski železniški
postaji in v spremstvu meščanske garde
pospremili v bolnišnico. Člani Okrepčevalnega
krožka so med vojake delili mrzla jedila in
pijačo. V naslednjih mesecih so prihajali novi
in novi transporti, ki niso bili več sprejeti s
slovesnostmi - vesti o ranjenih in mrtvih
je bilo namreč preveč. Za ranjene in bolne

do konca decembra 2014 na ogled manjša
razstava z naslovom Oj, zdaj gremo! Odhod
Dolenjcev na veliko vojno. Več manjših
priložnostnih razstav bo v muzeju na ogled
tudi v naslednjih letih, ki obeležujejo trajanje svetovne vojne, obsežnejša pregledna
razstava o obdobju 1. svetovne vojne na
Dolenjskem pa je predvidena v jeseni 2017.
Zato v muzeju zbiramo gradivo v povezavi s
to temo, tudi s področja zdravstva, in veseli
bomo kakršnihkoli informacij.
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ozrimo se nazaj
Majda Pungerčar

Novomeški dvorci in graščine
V Dolenjskem muzeju Novo
mesto je do 22. novembra na
ogled razstava Razglednice
dolenjskih gradov. V okviru
razstave smo v soboto, 6.
septembra, pripravili vodeni
sprehod po novomeških
dvorcih, kjer smo podrobneje
predstavili dvorca Pred
malim mostkom in Kamen ter
graščino Grm.
Uvodna predstavitev je potekala ob razglednicah v muzeju, v nadaljevanju pa smo se
odpravili na terenski ogled. Zaključili smo v
Jakčevem domu ob portretih družine Smola,
katere domovanje je bil grad Grm.
Dvorca Pred malim mostkom in Kamen sta
danes v upravljanju novomeške bolnišnice,
kjer so se prijazno odzvali naši prošnji in oba
odprli udeležencem prireditve za ogled.
Dvorec Pred malim mostkom je bil zgrajen
v 17. stoletju. Pomembnejši lastniki so bili
člani družine Mordax, Auersperg, Petazzi
in Samostan Usmiljenih bratov iz Gradca.
Germanik von Petazzi ga je sredi 18. stoletja
obnovil, mu dodal kapelico in obnovo
ovekovečil z latinskim napisom nad vrati, ki
se v prevodu glasi: Nova dvorana, zgrajena za
brezdelnega Marsa in prikupno Venero, 1744.
Usmiljeni bratje so leta 1894 v njem odprli
prvo bolnišnico v Novem mestu in jo vodili
do druge svetovne vojne. Ob Mostku je bila
leta 1898 zgrajena Moška bolnišnica, ki so jo
leta 1911 povišali še za eno nadstropje.
V dvorcu Pred malim mostkom je od leta
1850 do leta 1864 s svojo družino živela
Prešernova pesniška muza Julija Primic,
poročena Scheuchenstuel.
Dvorec Kamen je bil prvič omenjen v 14.
stoletju, a tudi ta je bil na novo pozidan v 17.
stoletju. Pozidal ga je zdravnik J. B. Ganser,
tudi Gossiak, ki je avtor medicinske knjige,
izdane v Padovi, o čemer priča tudi spominska
tabla, vzidana na steni hodnika v dvorcu. V
19. stoletju sta bila lastnika dr. Jožef Rozina in
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Levo Dvorec Kamen in desno dvorec Pred malim mostkom,
kjer je bila leta 1894 odprta prva bolnišnica v Novem mestu.
Razglednico hrani Dolenjski muzej Novo mesto.

ozrimo se nazaj
dr. Fran Šuklje. Oba sta bila narodno zavedna
Slovenca. Prvi je bil zaslužen za prvo uprizoritev igre Ta veseli dan v slovenskem jeziku
v Novem mestu in za ustanovitev Narodne
čitalnice, drugi pa za izgradnjo dolenjske in
belokranjske železnice in preselitev deželne
kmetijske šole s Primorske na Dolenjsko na
grad Grm.

Pri organizaciji ogleda smo sodelovali z
go. Barbaro Špilek in g. Rafaelom Kapšem.
Primarij Kapš nas je tudi prijazno sprejel,
popeljal po obeh dvorcih in nas seznanil s
trenutno dejavnostjo, ki se odvija v dvorcih.
Obema se lepo zahvaljujem za sodelovanje.

Pogled na zvonik kapelice Pred
malim mostkom in grad Kamen.
Avtor fotografije: Peter Cigler.

Udeleženci ogleda pred dvorcem
Pred malim mostkom.
Avtor fotografije: Branko Babič.

Stopnišče na gradu Pred malim mostkom. Avtor fotografije: Peter Cigler.

Udeleženci vodenega ogleda pred dvorcem Kamen ob razlagi primarija Rafaela
Kapša. Avtor fotografije: Branko Babič.
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mi - vi - oni
p. Marko Novak, bolniški duhovnik

/Duhovno/ spremljanje bolnikov
(Utrinki ...)
»Spremljati nekoga ne pomeni voditi oziroma usmerjati ga, pač pa mu
pomagati najti pot, ga podpirati na tej poti, in mu – če je to potrebno –
posvetiti tja, kjer še vedno kraljuje tema, včasih pa mu pokazati smer.«
(Jean-Francois Catalan)

Leta 2002 so opravili
raziskavo, katere namen je
bil ugotoviti, kako pastoralne
delavce (bolniške duhovnike)
sprejemajo zdravstveni
delavci (zdravniki,
medicinske sestre, drugo
osebje …).
Raziskava, ki je potekala po vsej Italiji in je v
njej sodelovalo veliko število anketirancev, je
postregla z zanimivimi podatki; pokazala je
na »optiko« zdravstvenih delavcev.
Na vprašanje »V katerih okoliščinah in
zakaj je po vašem mnenju pomembna
navzočnost duhovnika?« so bili tile odgovori (prvi odgovor je dalo največje število
zdravstvenih delavcev, drugega nekoliko
manjše število in tako naprej do zadnjega):
• navzočnost duhovnika je pomembna
zaradi molitve in podeljevanja
zakramentov;
• takrat, ko bolnik umira;
• ko je bolnik osamljen in v depresiji;
• ko je bolnik vznemirjen in čuti tesnobo;
• ko je potrebno biti blizu ljudem, ki
žalujejo za kom;
• pri spremembah življenjskega sloga;
• ob spremembah težkih odločitev, ko
bolnik zavrača zdravljenje.
Na vprašanje »Katere so zaželene lastnosti
duhovnika?« so odgovorili takole:
• da je človeški in izraža toplino;
• da je vedno na razpolago in je opazen;
• da je vedno v stiku z bolniki in jih
spodbuja;
• da je odprt in strpen;
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• da zmožen sporočati versko resnico in
versko vsebino;
• da v stiku z bolnikom lahko prevzame
vlogo tistega, ki vódi odnos;
• da je duhoven človek in človek molitve;
• da je poklicno usposobljen;
• da je dober voditelj bogoslužja;
• da je uravnovešena in zrela osebnost.
Ravnanje bolniškega duhovnika, ki bi bilo
lahko škodljivo, je po mnenju zdravstvenega
osebja v tem:
• da se mu vedno mudi in vse naglo
opravi;
• da mu je videz pomembnejši od
vsebine;
• da je (pre)malo navzoč in ga
zdravstveno osebje ne pozna dobro;
• da pretirava z moraliziranjem;
• da ni sposoben opravljati svojih nalog;
• da je preveč avtoritativen in
tradicionalen;
• da je preveč čustven in površen;
• da preveč poudarja zakramente in
molitve, premalo pa se pogovarja;
• da je nagnjen k individualizmu in je
vajen delovati sam;
• da daje prevelik poudarek bolečini kot
vrednoti.
Rezultati raziskave kažejo, da si zdravstveno
osebje želi, da bi bil bolniški duhovnik navzoč
ne le telesno, ampak tudi in predvsem s svojim duhom; da si želi močnega duhovnega
spremljevalca, ki bi bil človeški v času bolezni, v katerem se pogosto zgodi, da bolnik
premišljuje o svojem dosedanjem življenju,
pri čemer naredi nekakšen obračun o svojem
delu pri iskanju osebne identitete, ki bi bila
resničnejša in močnejša, iskanju, ki včasih
pripelje do spremembe.

V bolnišnicah so venomer krizna stanja, in tisti,
ki so odgovorili na vprašalnik, so prizadevne
in usposobljene osebe, ki budno opazujejo
ne le bolnike, ampak tudi vse tiste ljudi, ki
delujejo v bolnišnicah, vključno z bolniškimi
duhovniki.
Kriza svetega, do katere je prišlo s
sekularizacijo naše družbe, je zdaj morda
prišla do točke, ko je potreben razmislek,
zaradi česar je mogoče v prej navedenih
odgovorih zaznati novo iskanje duhovnosti
in vernosti.
Bolniški duhovniki lahko dajo konkretne
odgovore, če:
• bodo ravnali tako, da jih bodo spoznali
in prepoznali; kajti v nasprotnem
primeru bodo opravljali le nalogo, ki
jim je dodeljena, ne bodo pa mogli
biti Božje priče - zatorej ne bodo mogli
veliko prispevati k bolnikovemu zdravju;
• bodo humanizirali obravnavo bolnikov
in skrb zanje: tam, kjer je poudarek
na tehnologiji in kjer prevladuje
ekonomski dejavnik, lahko bolniški
duhovniki te kraje, kraje zdravja,
naredijo prijetnejše s človečnostjo
in toplino, s tem, da so vedno na
razpolago, da so vedno pripravljeni na
pogovor;
• bodo duhovni vodníki in spremljevalci:
ne v tem smislu, da bi dajali kakšne
duhovne recepte, temveč v tem, da bi
bili zmožni poslušati in da bi intuitivno
začutili potrebe bolnih oseb.
(Pripravljeno po knjigi: Angelo Brusco,
Duhovno spremljanje bolnikov, Celjska
Mohorjeva družba, 2014)
(še prihaja ...)

mi - vi - oni
Vlasta Pekolj

Fizioterapija!
Ali jo res poznamo?
Letos mineva 57 let od prvih
začetkov fizioterapije v naši
bolnišnici, ko se je leta 1957
zaposlila prva višja fiz. ga.
Rozalija Kastelic na kirurškem
oddelku bolnišnice. V tem
času je razvoj rehabilitacijske
medicine in fizioterapije doživel
velik strokovni napredek tako v
svetu kot pri nas. Fizioterapija
je postala pomemben del
zdravljenja na vseh kliničnih
področjih, tako v akutni kot v
kronični fazi bolezni.
Ime fizikalna terapija ali fizioterapija izhaja iz
grških besed physis-narava in therapeia-zdravljenje, kar pomeni zdravljenje z naravnimi sredstvi
oz. naravnimi energijami.
Brez dvoma lahko prištevamo nekatere preproste oblike fizikalne terapije med najstarejše oblike
zdravljenja v zgodovini medicine. Ljudje so zelo
zgodaj ugotovili blagodejne učinke naravnih
energij na počutje in zdravje, kot je denimo
toplotna energija.
Sodobna fizioterapija je del fizikalne medicine in
rehabilitacije. Začetek razvoja fizioterapije, kot jo
poznamo danes, sega v dvajseta leta prejšnjega
stoletja. Razvoj temeljnih znanosti s področja
tehnike in elektronike, fizike in biofizike je omogočil razvoj in izdelavo sodobnih medicinskih
aparatov, ki jih danes vsakodnevno uporabljamo
v fizioterapiji. Aparati predstavljajo umetni vir
različnih fizikalnih energij, kot so svetloba (laser,
UV, IR), ultrazvok, magnetno valovanje, električni
tok, in nam omogočajo natančno, usmerjeno
dovajanje energije na mesto okvare, do katere
je prišlo zaradi bolezni ali poškodbe, in natančno
doziranje.
Doziranje energije, ki jo dovajamo poškodovanemu tkivu, je ključno za optimalno zdravljenje.
Če je energije premalo, ne dosežemo želenega
učinka, če je je preveč, lahko tkivo poškodujemo.

Fizioterapevti
Danes na podlagi številnih raziskav natančno
vemo, kakšni so vplivi različnih fizikalnih energij
na celičnem in tkivnem nivoju. Uporaba fizikalnih energij ima pomembno vlogo v celostni
fizioterapevtski obravnavi, vendar večinoma v
kombinaciji z drugimi tehnikami, ki jih fizioterapevti uporabljamo pri svojem delu.
Pomembno področje dela fizioterapevtov je med
drugim tudi področje gibanja in gibalne funkcije
skozi celo življenjsko obdobje posameznika, od
novorojenčka do starostnika.
Gibanje in telesna dejavnost imata pomemben
vpliv na vse telesne sisteme in njihovo funkcijo
– na mišično-vezivni sistem, kosti, srce in ožilje,
dihala, presnovo in telesno strukturo.
Pravilno in zadostno gibanje ter pravilna telesna
drža pri gibanju in mirovanju pomembno vplivajo na preprečevanje in zmanjšanje razvoja
strukturnih sprememb, kot so propad mišične
mase, osteoporoza, degenerativnih sprememb in
deformacij kostno-mišičnega sistema, debelost.
Te okvare nam povzročajo bolečine, oviranost pri
opravljanju dnevnih aktivnosti in različne stopnje
invalidnosti.

Z zadostno in pravilno telesno dejavnostjo ohranjamo koordinacijo in ravnotežje do pozne starosti. Koordinacija in ravnotežje sta pomembna
elementa gibalne funkcije, ki pokažeta stopnjo
ogroženosti za padce pri starostnikih. Z izboljšanjem le teh in povečanjem telesne agilnosti
lahko pomembno zmanjšamo število padcev
in posledično število zlomov, ki predstavljajo
življenjsko ogrožujoč dejavnik, še posebno pri
starostnikih.
Gibanje predstavlja kritični vidik našega življenja in funkcioniranja. Je esencialen pri vseh
pomembnih veščinah, kot so hoja, tek, igra,
hranjenje, nega, komunikacija z okoljem in vsa
druga opravila, ki nam omogočajo preživetje.
Ključ naše samostojnosti je mobilnost. Mobilnost
je definirana kot sposobnost samostojnega in
varnega premikanja v prostoru z enega mesta
na drugo. Mobilnost vključuje veliko različnih
zahtevnih gibalnih veščin, kot so sposobnost
usedanja, vstajanja, hoje, teka in navigacije v
različnih okoljih.
Telesna dejavnost ni pomembna samo pri
zdravih, temveč tudi pri bolnih. Fizioterapevti
v bolnišnici med drugim skrbimo tudi zato,
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da so pacienti v času zdravljenja v bolnišnici
telesno dejavni. Zmotno je namreč mnenje,
ki še prevladuje, da moramo, ko smo bolni ali
operirani, mirovati (razen izjemoma). Bolezen
ali poškodba in mirovanje predstavljajo dejavnik
tveganja za razvoj neželenih komplikacij, ki lahko
pomembno vplivajo na potek zdravljenja in
končni izid. Seveda se telesna dejavnost v času
bolezni izvaja z določenimi omejitvami in je
prilagojena trenutnemu zdravstvenemu stanju
in zmožnostim vsakega pacienta posebej.
Za fizioterapevte obstaja izraz, da so »aplikativni
fiziologi motoričnega oz. gibalnega učenja.« To
je zato, ker velik del našega dela pri pacientih, ki
imajo na različnih segmentih probleme motorične oz. gibalne kontrole, predstavlja reedukacija
gibanja.

Fizioterapevti pri delu
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Motorična kontrola je več dimenzionalna
komponenta, v kateri sodeluje veliko telesnih
sistemov in je odgovorna za izvedbo določene
gibalne funkcije. Fizioterapevtske intervencije
in strategije motoričnega učenja so usmerjene
v spremembo patološkega gibanja in/ali povečanje gibalne zmogljivosti, v izboljšanje kvalitete
in kvantitete gibanja in telesne drže.
Fizioterapevtska obravnava je sestavljena iz
ocene in analize gibalne funkcije, ugotavljanja odstopanja od normalnega gibanja in
ugotavljanja vzroka, ki povzroča bolečino in/
ali funkcionalno motnjo, izbire terapevtskega
programa, ki je praviloma sestavljen iz več faz in
je usmerjen v odpravo akutnih in kroničnih težav,
ki povzročajo okvare, bolečino, funkcionalne
motnje in invalidnost.

Cilj vsakega terapevtskega programa je ohraniti
in izboljšati funkcionalno sposobnost posameznika, mobilnost in samostojnost.
Rehabilitacija pacientov z motnjami gibanja in
funkcije je dolgotrajen proces, ki se ne konča z
obravnavo fizioterapevta, temveč jo je potrebno
ohranjati ves dan, zato je vloga ostalih članov
bolnišničnega tima, predvsem zdravstvene nege,
da stopnjo funkcionalne samostojnosti, ki smo
jo dosegli pri fizioterapevtski obravnavi, ohranja,
vzpodbuja in jo vključuje v dnevne aktivnosti
pacienta in v negovalne postopke.
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Gloria Šepec

Uvodno izobraževanje za nove
prostovoljce v bolnišnici
V prostorih Splošne
bolnišnice Novo mesto
je 3. oktobra potekalo že
enajsto izobraževanje za
nove prostovoljce iz skupin
Sončki in Pikapolonice.
Izobraževanje je potekalo
pod okriljem Slovenske
filantropije in Splošne
bolnišnice Novo mesto.
v letošnjem šolskem letu se je izobraževanja
udeležilo 46 dijakov prvega in tretjega letnika programa zdravstvena nega.
na začetku nas je v imenu Splošne bolnišnice
novo mesto pozdravila koordinatorica prostovoljnega dela ga. jožica Rešetič, v imenu
Srednje zdravstvene in kemijske šole pa
ravnateljica ga. Damjana papež.
Kako se poglobiti vase in na kakšen način
pristopiti k bolniku v vlogi prostovoljca nam
je skozi zanimive delavnice prikazal predstavnik Slovenske filantropije za bolnišnično
dejavnost g. jaka Kovač.
na izobraževanju so se s svojimi prispevki
predstavile mentorice na oddelkih, kjer poteka prostovoljno delo.
Sprehodili smo se tudi čez oddelke, kjer poteka prostovoljno delo, saj se nekateri dijaki
ravno skozi prostovoljno delo seznanijo z
bolnišničnim oddelki in so zato kasneje v
višjih letnikih začetki praktičnega pouka
neprimerno lažji.
Prostovoljci na izobraževanju
namen izobraževanja je spoznati prostovoljno delo v bolnišnični dejavnosti,
spoznati bolnišnico, naloge, pravice in
dolžnosti prostovoljca, novim prostovoljcem
pa pokazati, da so za bolnike, ki jim krajšajo
dolge dneve v bolnišnici, res pravi sončki.
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Lović Prekriški in Štefica Eleta
Lović Prekriški je naselje na Hrvaškem, ki
spada pod mesto Ozalj in Karlovško županijo.
Leži blizu slovensko-hrvaške meje na nadmorski višini 475 m. Po popisu iz leta 2001 je bilo
v naselju 32 gospodinjstev s 85 prebivalci.
Naselje sredi vinogradov, travnikov in gozdnih
in kmetijskih površin se ponaša s cerkvijo Sv.
Križa, od katere ti oko seže na lepote Hrvaške,
kakor je zapisal Davorin Trstenjak, pedagog,
naravoslovec in potopisec: »Kdor ni bil na
Lović Prekriškom, ta se ni nagledal hrvaške
lepote.«

mesecev odpeljala v Trbovlje, kjer je prav
tako delala v intenzivni enoti.

In še res je. Na severozahodu sega pogled
na Sveto Gero, na severovzhodu se ustavi na
Plešivici, jug nam postreže s Kolpsko nižino,
ob lepem vremenu se vidijo vrhovi Like, na
jugozahodu pa seže pogled vse do Kleka.

Danes, ko se ozira nazaj na prehojeno pot,
bi ponovno izbrala isti poklic, saj ga je res
opravljala s srcem.

Po vrnitvi v Novo mesto jo je delovno mesto
v intenzivni terapiji še vedno čakalo in tu je
delala do upokojitve.
Ta poklic je njena ljubezen. Delo v intenzivni
je bilo težko, vendar lepo, z dobrimi in slabimi
trenutki. Občasno so nastopile krize ob
soočanju s težko bolnimi pacienti, vendar
je vse premagala. Leta 2009 je za svoje delo
prejela priznanje, plaketo bolnišnice.

Prihod v Lović Prekriški
Ponosna je tudi na svoji hčerki in vnučki, ki
sta ji sedaj v največje veselje.

In tu je dom Štefice Eleta. Štefica, rojena v
Krašičih, je druga od štirih otrok. Tri sestre
in brat so prve štiri razrede osnovne šole
preživeli v vaški šoli, ki so jo leta 2007 zaprli
zaradi premajhnega števila otrok, ostale štiri
razrede pa je hodila v šolo v Vivodino. Danes
se otroci v šolo vozijo v Ozalj ali v Kamanje.
Starejša sestra se je odločila, da bo medicinska sestra in tako je nekoliko pomagala
tudi Štefici k lažji odločitvi o izbiri poklica.
Čustvena, mirna, nežna, potrpežljiva, obenem
pa odločna in močna si je izbrala pravi poklic.
Šolala se je v Karlovcu in postala medicinska
sestra.
Po končanem šolanju si je leta 1973 zaposlitev poiskala v Sloveniji, v naši bolnišnici,
na travmatološkem oddelku, nato pa so jo
premestili v intenzivno terapijo. Mlada in
nemirna je želela spoznati delo tudi drugje
in s partnerjem Milanom sta za dve leti odšla
v Libijo. Nato jo je delovna pot za nekaj

Zapuščena osnovna šola
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Sprehod do cerkve sv. Križa

Besede Davorina Trstenjaka

Domačija, na kateri živi Štefičina
mama
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Njenemu vabilu, da obiščemo njen rojstni
kraj, dom, kjer je odraščala in kjer živi njena
mama, se nismo mogli upreti. Z bratom, ki je
vojni pilot in živi v Zagrebu, imata ob domačiji
vsak svoj vikend.
Triindvajset članov društva upokojencev
Splošne bolnišnice je avtobus odpeljal proti
Lović Prekriškem. V Metliki nas je pričakal
Milan Eleta, saj bi drugače težko našli pot,
ki se pne po ozki asfaltirani cesti, med griči in
vinogradi, mimo Vivodine in Kamanja proti
cilju.

Vlasta Pekolj

Rdeči noski tudi v EIT
V avgustu so nas v enoti EIT prvič obiskali »rdeči
noski.« S svojo pozitivno energijo in veseljem so
razveselili tako paciente kot osebje, tako da zdaj
nestrpno čakamo, kdaj se bodo vrnili.

Doživeli smo sprejem, kot si ga lahko samo
želiš, v prekrasnem, lepo urejenem okolju,
v čudovitem vikendu Štefice in Milana. Ob
besedah dobrodošlice so bili takoj na mizi
hrana, sadje in pijača in navdušeno smo se
zahvalili za povabilo.
Po dopoldanski kavici smo si šli nekoliko
razgibati ude. Povzpeli smo se do cerkve sv.
Križa, si razgledali lepote Hrvaške, Milanov
vinograd in njegovo lopo za počitek. Po tem,
kar smo videli in nam je Štefica povedala,
imajo v lasti veliko zemlje, ki pa jo je zaradi
razgibanosti terena težko obdelovati. V bližini
je tudi naravni park z nasadi starih vrst sadja
in z učnimi tablami.
Zanimiva je bila tudi zapuščena šola. Po
rekreaciji nas je znova zvabila polna miza,
da nam ne bi pošle moči.
Ogledali smo si film o Štefičinem odhodu v
pokoj in slovesu, ki so ji ga pripravili sodelavci.
Videti je bilo, da se je težko poslovila od kolektiva, v katerem se je počutila zares dobro.
Naše pesmi so se razlegale preko čudovite
pokrajine Lović Prekriškega in prekmalu je
prišel čas odhoda, pa tudi deževati je začelo.
Nič zato, mi smo se imeli zelo lepo. Hvala
Štefica in Milan, z veseljem se bomo še kdaj
vrnili.

Vikend Štefice in Milana
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Mladi možici v zelenem so
zavzeli operacijske hodnike
Dijaki Gimnazije Novo mesto
smo v okviru delavnice
„Medicina“ in v okviru
projektnega tedna v Splošni
bolnišnici Novo mesto
spoznavali različne, za nas
precej neznane poklice, ki jih
srečamo v zdravstvu.

Navdušeno sta predstavila svoj poklic in suvereno in podrobno odgovarjala na številna
vprašanja.

Našo epsko pot po bolnišnici smo začeli
v centralnem operacijskem bloku.. Tam
nas je pričakala glavna medicinska sestra.
Odpeljala nas je v garderobe, kjer smo v
moški garderobi najprej odložile svojega
edinega moškega zastopnika, nato pa se
odšle še same preobleč. Preoblekle smo se
v zeleno, si navdušeno nataknile Crocsice,
mrežice za lase in maske ter skupaj s sošolcem
posnele skupno fotografijo, da bi ovekovečili
trenutek, ko smo vsi izgledali zelo originalno
ter povsem kirurško. Medicinska sestra nam
je predstavila delo na oddelku, skozi steklena
vrata pa smo lahko na kratko spremljali nekaj
operacij, med drugim operacijo kolena in
vstavljanje umetnega kolka. Zelo zanimiva mi
je bila tudi delitev vsega na čisto in umazano
(npr. čisto in umazano dvigalo).

Po ogledu dializnega oddelka in zasluženi
malici nas je za ta dan čakal samo še ogled
Centra transfuzijskih dejavnosti. Tu smo izvedeli veliko o krvodajalstvu, od kod iz Evrope
dobimo največ organov za presaditve (zelo

Zelo zanimiv je bil tudi ogled dializnega centra, kjer smo bili seznanjeni z bolj življenjskimi
problemi ob odpovedi ledvic, od katerih je,
vsaj mene, zelo šokiral opis zelo stroge diete
dializnih bolnikov. Tu smo videli potek hemodialize in se seznanili s peritonealno dializo,
ki je mnogi še nismo poznali.

Naslednji dan so nas prijazno sprejeli
še na pato-citološkem oddelku, kjer so
nam med drugim pokazali tudi ledvico s
tumorjem. Predstavili so nam svoje delo
in številne zanimive aparature za barvanje
histoloških preparatov in za zmrzovanje
odvzetih tkiv v času operacij. Pokukali
smo tudi v mikroskop z zanimivimi
tkivnimi preparati. Z omembo možnosti,
da si lahko zainteresirani dijaki ogledamo
tudi pravo sekcijo umrlega, smo zelo
zadovoljni in polni novih vtisov odšli
nazaj v šolo, kjer smo s pravimi skalpeli
posnemali patologe, le da so bili cilj naše
sekcije organi prašiča.

Po zaključku ogleda COBa smo se odpravili
v knjižnico, kjer smo poslušali predavanji
o ledvicah in poklicu anesteziologa. Na
predavanju o ledvicah smo se dotaknili tudi
pomembne teme darovanja organov in skrbi
za ohranjanje zdravih ledvic.
Anesteziologa sta nas popolnoma prevzela s
svojo energijo in hladnokrvno samozavestjo.

Gimnazijci na obisku
presenetljivo je največ ujemanj z Nemčijo
in ne, kot smo mislili mi, s Hrvaško), kje in
pod kakšnimi pogoji se shranjuje darovana
kri in da je pogostost različnih krvnih skupin
odvisna od geografske lege (na severu je več 0
skupine, proti jugu pa več AB). Na koncu smo
še določili svojo krvno skupino in začudeni,
ker nihče ni imel krvne skupine AB, odšli
domov.
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Zahvaljujemo se vsem, ki so si vzeli čas in nam
predstavili raznolikosti poklicev v zdravstvu
ter za njihov čas in energijo, s katero so nam
posredovali svoje znanje.
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Meta Kovačič, Andreja Burger Muhič

Mesec oktober - mesec otroka
Tudi ob letošnjem Tednu otroka
smo se zelo potrudili, da bi
bolnim otrokom popestrili
dneve v bolnišnici.
• V knjižnici Mirana Jarca so se prijazno
odzvali naši prošnji za sodelovanje preko
celega šolskega leta - domenili smo se
namreč za pravljične urice vsakih štirinajst
dni.
• Prva pravljica, z zgovornim naslovom
NI PANIKE, je bila primerna za pričetek
dogodkov v mesecu oktobru - mesecu
otroka.
• Obiskal nas je tudi NODI, prav tako iz
knjižnice Mirana Jarca. Veselje otrok je bilo
nepopisno - po pravljici o Nodiju je sledila
še zabava s pravim Nodijem.
• Z društvom prostovoljk SZKŠ,
Pikapolonicami, smo pripravili
ustvarjalnico na temo našega celoletnega
projekta SLOVENSKI OBIČAJI. Ogledali,
spoznavali in poimenovali smo različna
žita, spletali česen in čebulo, ličkali in ružili
koruzo…
• Z razvrščanjem in lepljenjem semen smo
ustvarili čudovite slike, ki so razstavljene
v igralnici Otroškega oddelka. Bilo je
zabavno in čas nam je hitro minil. Tudi
navdušeni starši so se nam z veseljem
pridružili.
• Frizerke iz salona SIMPLE pa so se spet
prijazno odzvale našemu vabilu. Prišle so
na Otroški oddelek in počesale vse otroke
po zadnjih modnih smernicah. Frizure so
bile lepe tudi naslednji dan.
• Brez veselih Rdečih noskov in peke
pice pa seveda v mesecu otroka ne gre.
»Noski« so nas nasmejali, pica pa je bila
res slastna.

NAGAJIVI ŠKRAT
V zadnji, 64. številki Vizite, nam je pri enem tekstov ponagajal škrat.
Ne vemo, od kod se je vzel, ne vemo niti tega, kako mu je ime. A mali nagajivec se je prikradel
pod pero in zapisal, da so v dobrodelni akciji otroke obiskali črnomaljski gimnazijci.
V resnici so bolne otroke
obisk ali novomešk i
gimnazijci in jim podarili
35 knjig pravljic ter 23
avtomobilčkov in letal.
Za napako se prijaznim
dijakom opravičujemo
in ponovno objavljamo
fotografijo s skupnega
druženja.
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Otroški oddelek je v tretjem, torej
smo “ta glavni” na vrhu
Na Otroškem oddelku delam
že enajsto leto in ta leta so
neverjetno hitro minila. V
vseh teh letih se je nabralo
toliko doživetij, toliko novih
izkušenj, spoznanj, da čutim
potrebo po tem, da napišem
nekaj besed.
Predvsem pohvalnih besed in besed zahvale
prijaznim zdravnikom, medicinskim sestram
ter drugemu zdravstvenemu osebju, ki dela
na našem oddelku.
Mali bolniki so posebni pacienti.
Ko vstopijo na oddelek, je največkrat strah
pred neznanim hujši od bolečin, saj tisti, ki že
lahko kaj povedo, največkrat na vprašanje, kje
jih boli, odgovorijo da je že bolje ..., mlajši pa
le nemočno in prestrašeno kukajo iz varnega
naročja staršev.
Topel in prijazen prvi stik z otrokom je še
kako pomemben, da se otrok čuti sprejetega,
varnega, tudi v tujem okolju. Otroci doživljajo
prave stiske in naše medicinske sestre to stisko malih bolnikov hitro prepoznajo in znajo
pristopiti na pravi način, tudi hudomušno,
a vsekakor tudi resno in strokovno, saj so
vedno pod budnimi očmi staršev, ki otroka
spremljajo.
Ti so seveda zaskrbljeni in prestrašeni, tudi oni
rabijo topel in pravilen pristop, razumevanje,
besede vzpodbude, tolažbe. Velikokrat v
svoji nemoči in skrbi kar nekako odklonilno
reagirajo, radi komentirajo tudi strokovne
zadeve in najti pravo pot, besedo, razlago, je
pravo mojstrstvo.
Za naše medicinske sestre lahko rečem, da so
strokovne, da zmorejo, znajo in so predane
svojemu delu.
Delo z otroki je drugačno, naporno, stresno,
saj pogled na malo nemočno bitje vsekakor
ni lahek. Odraslemu lahko razložiš, kaj vse je
potrebno za hitro okrevanje, otroci pa težko
sprejmejo tablete, injekcije, odvzeme krvi…
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Meta Kovačič, vzgojiteljica predšolskih
otrok
Potrebnega je veliko znanja, vzpodbud in
energije, da je opravljeno vse, kar je v dobro
otroka. In hvaležen otroški pogled, hitro
okrevanje, veselje staršev, vse nas, ki imamo
stik z malimi bolniki, napolni z novo energijo,
da naslednji dan spet z veseljem pridemo in z
novo vnemo opravljamo svoje delo. In vedno,
ko zdrav otrok z lepimi spomini odide od nas,
smo vsi zadovoljni in nemalokrat tudi ganjeni,
sploh, ko se otrok spontano odloči za stisk,
ali pusti risbico zahvale. Takrat si naše sestre
rečejo, splačalo se je.
Ja, delati z otroki je lepo in tudi zelo odgovorno,
zato naše medicinske sestre občudujem, saj

vem, kaj vse delajo in kako se trudijo. In mislim,
da je njihovo delo večkrat premalo cenjeno, da
se mu ne daje dovolj pomena, sploh s strani
ljudi, ki ga niti ne poznajo. Delo medicinske
sestre zahteva popolno predanost, tudi ponoči,
med vikendi, prazniki, in verjamem, da tudi
na prost dan, ko so s svojimi družinami, težko
pozabijo na svoje delo in še vedno mislijo na
svoje male bolnike.
Za vse to svoje delo, predanost in
požrtvovalnost si zaslužijo vse pohvale in
podporo. Ponosna sem na to, da sem del tega
kolektiva, da lahko delim veselje, vzpone in
padce z najboljšimi! Ostanite to še naprej!

ZAHVALE z otroškega oddelka
Pini Žabčič, Mii Slinkar, Sabini Repše Šturm,
Živi Šmajdek, Majdi Težak, Liljani Lukšič
Medved in njenim Galu, Lauri in Luki, Anji
in Maticu Cegnar, Kristini Burger, Lianu
in Žan Luku Skerbišu, Dejanu Novaku,
družinam Lovrenčič, Cerovšek in Žagar ter
dr. Penci in dr. Ismaili: hvaležni smo za vse
podarjene igrače, ki smo jih razdelili bolnim
otrokom. Imeli so jih ob sebi v času bivanja
v bolnišnici, potem pa jih odnesli domov kot
spomin na prijeten dogodek iz bolnišnice.
Zahvaljujemo se tudi podjetju ADRIA za
podarjene lego kocke in družabne igre, ki
jih otroci z veseljem dnevno uporabljajo.

Zahvala velja ŠIVILJAM (za pomoč pri izdelavi
nove zavese), KUHINJI (za zbiranje odpadnih
lončkov in za sodelovanje pri projektu Od
zrna do kruha, saj so nam pripravili pestro
paleto različnih žit).
Simon Femc in Jožica Zec sta nam podarila
otroško obleko in obutev, ki jo imamo za
primere, ko je otrok brez vsega in potrebuje
jopico, tople nogavičke in copatke.
Posebna zahvala pa velja VULKANIZERSTVU
KOVAČIČ iz Šentjerneja, kjer so poskrbeli
za bolj udobno bivanje staršev ob otroku.
Podarili so tople odeje in igrače za otroke.
VSEM ŠE ENKRAT HVALA!

obiskali smo
Marjanca Čegovnik
Pot nas je peljala skozi Karavanški predor,
mimo Beljaka in Špitala ob Dravi po turski
cesti in nato po prelepi, 14 km dolgi gorski
cesti doline reke Malte, ki pelje preko devetih
mostov in skozi šest tunelov.

Po dolini reke Malte

Maltatal je dolina, kjer mogočna tehnologija,
gorska narava in ogromna količina vode
ustvarjajo popolno celoto, ki vzame dih.
Zato jo imenujejo „dolina padajočih voda“.
Zapeljali smo se na nadmorsko višino 1920m,
do najvišje ležečega akumulacijskega jezera
v Evropi Kölnbrein, ki je zajezeno z 200m
visokim jezom in predstavlja enega največjih
gradbenih dosežkov v Srednji Evropi.
Sprehodili smo se po okolici in uživali v prelepem pogledu na 3000m visoke vršace in v
čistem gorskem zraku.
Ogledali smo si tudi zbirko mineralov in film
v 4D projekciji.
Ob povratku v dolino smo se ustavili v srednjeveškem mestecu Sovodenj (Gmünd). Mesto

Ploščad SKYWALK - Tla in stopnice so iz mrežaste kovine iz delno iz stekla, tako da se vidi
„do dna“ 200 m globoko.
je obdano z obzidjem iz 15. stoletja in je nekoč
zelo cvetelo, saj je nastalo ob pomembni
trgovski poti, ki je povezovala severne kraje
z Benetkami.
Sprehodili smo se po slikovitih mestnih ulicah
ter občudovali meščanske hiše, si ogledali
staro cerkev in kostnico s freskami iz 14.

stoletja, na glavnem trgu pa mestno hišo s
srednjeveškim sramotilnim stebrom.
Nekateri smo si ogledali še muzej Porsche, kjer
je razstavljenih okoli 20 sijočih avtomobilov.
Po obilni večerji smo se polni lepih vtisov
vrnili domov.

Jez, visok 200 m in dolg 626 m. Širina
betonskega zidu je 8 metrov (pri
temeljih 40 m).

Jezero KÖLNBREIN STAUSEE leži na
1920 m nadmorske višine
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Zdenka Seničar

Madžarska - kot je še
nismo poznali
Majski izleti članov DMSBZT Novo mesto so
postali že tradicija. Zadnji vikend je skoraj po
pravilu rezerviran za nekoliko daljše potepanje in druženje. Sosednji Italijo in Avstrijo smo
prečesali že po dolgem in počez, Madžarska,
razen Budimpešte, pa nam je bila, verjetno
tudi zaradi jezika, ki ni podoben nobenemu
jeziku sosednjih držav, nekoliko manj znana.
V treh dneh smo si ogledali nekaj njenih
najpomembnejših biserov in si ob imenih skoraj
polomili jezik. Spoznavali smo madžarsko kulinariko, glasbo in literaturo, spretne jezdece na
posestvu bratov Lazar, okušali madžarsko vino
... in se predvsem družili.
Madžarska je večinoma ravninska dežela, bolj hribovita je le na severu. Sicer pa je to dežela glasbe
in velikih skladateljev Liszta, Bartoka in Kodalyja,
ki so našli navdih tudi v njeni ljudski glasbi. Znani
Madžari so še Albert Szent-Györgyi, ki je odkril
vitamin C, pisatelj in Nobelov nagrajenec Imre
Kertesz ter z oskarjem nagrajeni filmski režiser
Istvan Szabo.
Prva madžarska plemena so karpatsko kotlino
poselila leta 896. Leta 1000, v času Štefana I.
Svetega, je Madžarska postala krščansko
kraljestvo.
Glavno mesto, Budimpešta, je nastalo iz nekdaj
ločenih mest Budima in Pešte. Mesto na bregovih
reke Donave ima bogato zgodovino in kulturo
ter slovi po svojih zdravilnih vrelcih.
Madžarska ima enodomni parlament ali državni
zbor s 386 poslanci, ki jih volijo na štiri leta.
Od leta 2004 je članica EU, od leta 2007 pa članica
schengenskega območja.
Dežela ima nekaj naravnega bogastva (boksit,
premog in zemeljski plin), rodovitno prst in polja.
Madžarska kuhinja
Največja značilnost madžarske kuhinje je od
18. stoletja paprika. Namesto masla in olja že
od nekdaj uporabljajo svinjsko mast. Njihove
znane specialitete so golaž, kokošji paprikaš, ribje
juhe, mesne palačinke ... Veliko imajo tudi sladic
in to je bolj ali manj edina hrana, ki ne peče.
Med žganimi pijačami je najbolj znana palinka.
Madžari tako pravijo pravemu, čistemu, naravnemu žganju, kuhanemu izključno iz sadja,
predvsem iz hrušk in sliv.
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Slovi tudi po vinih. Najbolj znano belo vino pridobivajo v okolici Tokaja npr. težka desertna vina
»Aszu« in nekoliko lažja »Szamorodni,« okrog
Blatnega jezera uspevajo bolj pitna, predvsem
bela vina, pri mestu Eger pa pridelujejo slovito
rdeče vino »bikova kri.«
Značilni madžarski lokali so čarde, kjer ob
madžarski folklorni in ciganski glasbi ponujajo madžarsko hrano. Na stenah teh lokalov je
ogromno ročno poslikane keramike, narodnih
vezenin in podobnega okrasja.
Madžarska glasba
Od glasbenih instrumentov radi uporabljajo
violino, razširjene pa so tudi različne oblike citer
in cimbal. Zelo priljubljeni so ciganski orkestri.
Njihov repertoar se je razvil iz madžarske plesne
glasbe, ljudskih pesmi in tujih vplivov. Med
narodnimi plesi prevladujejo starejši moški in
dekliški solistični plesi, popularni ples parov,
čardaš, pa se je razvil v novejši dobi.
Na poti
Naš vodič Frenk Merjasec je za obiske izbral
turistično manj razvpite, zato pa toliko bolj
slikovite kraje.
Po prehodu meje smo se najprej ustavili v univerzitetnem mestu Szombathely (Sombotel), ki so
ga antični Rimljani imenovali Savaria. Sprehodili
smo se do katedrale in si ogledali baročno mestno jedro. Sledila je vožnja do Gyora, kjer smo
se sprehodili po mestnem središču z zanimivo
katedralo in trgom Szechenyi, v Pannonhalmi
smo si ogledali samostan, ki je od leta 1996 pod
zaščito UNESCA, dan pa zaključili v Zircu.
Naslednjega dne smo že zgodaj dopoldne v
Veszpremu občudovali razgled z grajskega
griča (Var) in si ogledali katedralo sv. Mihaela.
Pot smo nadaljevali do mesta Szekesfehervar,
kjer smo si ogledali staro mesto (mestno hišo,
kapelo sv. Anne, karmeličanski samostan).
Sledila je vožnja do Budimpešte, ki smo jo
samo za pokušino spoznali s krožno avtobusno
vožnjo in si ogledali najpomembnejše mestne
znamenitosti (Trg herojev, sinagogo, katedralo),
nato pa nas je pot vodila ven iz Budimpešte, do
posestva bratov Lazar.
Posestvo (park) bratov Lazar
Posestvo bratov Lazar se nahaja 35 km
od Budimpešte, v osrčju Domonyvölgy. To

Posestvo bratov Lazar

je priljubljena izletniška točka domačih in
tujih turistov. Sredi zelenic so lepo urejene
restavracije, ki lahko naenkrat sprejmejo do 800
gostov. Poslopja kmetije in ograde so domovanje
različnih živali, posebej zanimivih za otroke. V
dveh hlevih je stalno okrog 90 konjev, večinoma
lipicancev.
Na vhodu so nas gostitelji pričakali v značilnih
nošah, s palinko za dobrodošlico. Na posestvu
človeku zares nudijo vse - pristno madžarsko
gostoljubje, ogled posestva, vožnjo s konjsko
vprego po posestvu, predstavo s konji, vrhunsko
kulinariko, izlete, poroke, konference ... V času
predsedovanja Madžarske EU so bili redni gostje
posestva državniki, diplomati, gospodarstveniki
in udeleženci različnih konferenc.
Lastnika posestva sta v konjeniškem športu in
tudi sicer svetovno znana brata Vilmós in Zoltan
Lazar, izjemna športnika, ki sta v svoji karieri osvojila vse lovorike, kar se jih v konjskem športu
osvojiti da.
Vilmós Lazar je eden najboljših voznikov v
konjeniškem športu na svetu, pravi virtuoz
predvsem v vožnji z dvo in štiri vprego. Od leta
1989 je bil trinajstkrat individualni madžarski
prvak in desetkrat zmagovalec derbijev, štirikrat
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Vilmos in Zoltan Lazar

Zoltan Lazar jr.

Dvorana svetovnih prvakov

V hlevu

je bil individualni, petkrat pa ekipni svetovni
prvak, s svetovnih prvenstev pa ima še srebrne
in bronaste medalje.
Zelo aktiven je tudi na drugih področjih: je predavatelj na Szent István University, predsednik
projektnih skupin na ministrstvu za razvoj
podeželja, predsednik različnih športnih organizacij, izumitelj, solastnik in glavni organizator
konjeniškega svetovnega pokala, ki vsako leto
poteka v športni areni v Budimpešti, trener, član
Olimpijskega komiteja Madžarske in prejemnik
najvišjih madžarskih državnih priznanj.
Ko so ga vprašali, kako lahko opravlja toliko
nalog naenkrat, je dejal: »Samo s timskim delom.
Očitno znam izbrati prave sodelavce. Čeprav sem
na tekmi sam, pa je že izbira konja in trening
timsko delo.«
Tekmuje izključno z lipicanci. Z enim svojih konj
je osemkrat zapored zmagal na svetovnem
pokalu. Ko se konji postarajo in ne zmorejo
več tekmovalnega ritma, uživajo zasluženi
počitek. Niti za vprego jih ne uporabljajo, kaj
šele za delo. Na posestvu do konca njihovega
življenja skrbijo zanje kot za družinske člane,
saj se zavedajo, koliko so prispevali k uspehom obeh bratov.

Tudi Zoltan Lazar je vrhunski športnik, serijski
mažarski prvak v konjeniškem športu, v vožnji
čez ovire med najboljšimi, če ne najboljši, na
svetu. Je lastnik treh medalj z evropskih in
dvanajstih medalj s svetovnih prvenstev. Mnoge
lovorike sta z bratom osvojila skupaj. Prejel je
številna državna priznanja in odlikovanja. Tudi
on je predavatelj na Szent István University in
ima pomembno vlogo pri organizaciji tekem
svetovnega pokala v Budimpešti. Kljub temu,
da je predvsem poslovnež, je tudi uspešen
mentor svojega sina Zoltana juniorja, ki je s 16
leti največji mladi up madžarskega konjeniškega
športa, predvsem dresurnega jahanja, in član
mladinske državne reprezentance. V svoji
starostni skupini je zmagal na več državnih in
mednarodnih tekmovanjih. Njegov vzornik je
seveda oče, ki poudarja, da samo s talentom,
brez trdega dela,ni mogoče dosegati dobrih
rezultatov.
Obiskovalce pot najprej popelje v Dvorano
svetovnih prvakov, kjer so razstavljene številne
lovorike vseh treh šampionov: pokali, medalje,
vaze, kipi konj, rozete, dvovprege, fotografije ...,
nato pa v hlev na ogled prekrasnih konj. Eno

skupino konj usposabljajo za tekmovalne konje,
druga skupina pa sodeluje na različnih razstavah.
Sprehod po posestvu nudi številne zanimivosti,
ogled raznih vrst avtohtonih živali, orodja, strojev,
vse pa je urejeno s precizno natančnostjo.
Z vprego smo se popeljali po posestvu do
travnikov, kjer so se v zadnjih žarkih zahajajočega
sonca pasli konji, potem pa je bil že čas za
predstavo, v kateri smo občudovali spretnosti
madžarskih konjenikov.
Večerja je bila tipična madžarska, z obilico hrane,
pijače in glasbe.
Zadnji izletniški dan je bil namenjen predvsem
ogledu Budimpešte, znamenite tržnice, na
»Grajskem hribu« smo si ogledali Matjaževo
cerkev, Ribiško trdnjavo…
Ko smo zapustili madžarsko prestolnico, smo
se odpeljali do mesteca Pecs pod »hribovitim«
Mecsekom, se sprehodili po starem mestnem
jedru (z mošejo Gazi Kasim paše, katedralo in
sinagogo). Obiskali smo še Szigetvar, si ogledi
znano utrdbo, ki jo je pred premočnimi Turki
junaško branil Nikola Šubić Zrinski.
Viri:http://www.lazarlovaspark.hu/webset32.cgi?
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Šport za zdravje in dobro voljo
Ob človekovi zadostni fizični
aktivnosti je manj notranjih
napetosti, zaskrbljenosti in
stresa. Z gibanjem oziroma
športom utrjujemo zdravje,
ki nam posledično bogati
življenje. Aktivni način življenja
nam omogoča sklepanje novih
prijateljstev, izboljša medsebojne
povezave, dvigne samozavest,
zadovoljstvo ...
Celostno zdravje je pomembna vrednota in sestavina
kakovosti življenja. Pomena zdravja se pričnemo največkrat zavedati,
ko je ogroženo. Stalno nekam hitimo in prepogosto nam zmanjkuje
časa za gibanje. Pozabljamo, da je najboljša preventiva za ohranjanje in
izboljšanje zdravja – športna aktivnost.
Zato smo se Sindikat Zdravstva in Socialnega Varstva, sindikat Fides in
Športno društvo bolnišnice odločili za skupno sodelovanje pri organizaciji različnih možnostih rekreacij za člane:
• v osnovni šoli Šmarjeta
»» vsak ponedeljek od 21.00 – 22.00
(nogomet)
»» vsak torek od 17.30 – 19.00
(odbojka, košarka, badminton - po
dogovoru )
• na kegljišču pri Vodnjaku – vsak petek od
19.00 – 20.00 (kegljanje, na štirih progah)
• v ŠD Grip tenis center Lutrško selo, v
športnem parku Šmarješke Toplice – tenis
od aprila do novembra
• Tenis Portoval – tenis v pokritem prostoru od
decembra do marca
• Lorena sport Novo mesto – aerobika, pilates,
individualna telovadba...
• Terme Krka, Terme Čateške Toplice –
možnost nakupa kopaliških kart in kart za savne (do 30%
popusta)
Se še kdaj spomnite definicije zdravja? Naj vam nekoliko osvežimo
spomin:
“Zdravje je stanje popolne telesne, duševne, socialne in duhovne blaginje
in ne le odsotnost bolezni ali okvare.«
Izberite vrsto gibanja/športa, ki vam prinaša užitek in ga vključite v vaš
vsakdanjik!
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Terme KRKA: Živeti zdravo življenje
Terme Dolenjske Toplice
Terme Dolenjske Toplice ležijo na nadmorski višini 179 m in imajo predalpsko podnebje.
Okrog zdravilišča se razprostirajo sadovnjaki in vinogradi, v bližini se širi tudi gozdno
področje Kočevskega Roga in Gorjancev. V kraju z zanimivo zgodovino, slikovito arhitekturo
in pravljičnim potokom je bil hotel Vital svojemu namenu predan že leta 1776, zdraviliški
dejavnosti pa je bil leta 1899 dodan še hotel Kristal.
V Krkinih termah v Dolenjskih Toplicah, ki
so eno najstarejših zdravilišč v Evropi, se
ponašamo z bogato tradicijo zdraviliške dejavnosti. Že prva analiza dolenjske termalne
vode daljnega leta 1777 je pokazala, da je
voda hidrokarbonatnega in kalcijevega tipa,
rahlo mineralizirana in brez proste ogljikove
kisline. Voda, ki prihaja iz globine skoraj 1000
m s kapaciteto 30 l/sekundo, ima pri izviru
od 36- 38° C (izoakratoterme). V priznanem
Centru za medicinsko rehabilitacijo tako že
leta uspešno zdravimo revmatična obolenja
gibalnega sistema, stanja po poškodbah in
operativnih posegih, lajšamo težave pri
bolečinah v hrbtenici, sklepih in mišicah ter
pri osteoporozi. Ponudbo zdravstvenega centra dopolnjujejo tudi številne specialistične
ambulante diagnostičnega centra.

Dobrodošli pod našo streho
Danes sestavljajo zdraviliški kompleks trije
hoteli: Vital, Kristal in Balnea, ki imajo skupaj
200 sob s 371 ležišči. Naravi smo zaupali
ustvarjanje udobja in jo hkrati vpeli v izvirne
arhitekturne rešitve, ki nam pomagajo
pričarati prijetne trenutke. Da se v termah z
dušo pomladi tudi vaša duša …
V dolenjskih termah lahko vsakdo najde
pot do zdravja in življenjskega zadovoljstva,
spozna kaj koristnega zase in doživi veliko
prijetnega – vse, kar dopolnjuje počitnice ali
zdravljenje.
V Center za medicinsko rehabilitacijo prihajajo
na zdravljenje tako gostje, ki jih napoti Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kot tudi
gostje, ki si zdravljenje plačajo sami. Slednji
želijo predvsem omiliti težave, ki jih prinese
breme let, in ohraniti zadovoljivo raven
psihofizične kondicije.

V z d r av i l i š č u d e l u jejo tudi diagnostične in
specialistične ambulante
s priznanimi strokovnjaki
in najsodobnejšo opremo.
Morda boste z obiskom
katere od njih našli rešitev
za svoje zdravstvene težave
in zaživeli polnejše življenje,
brez skrbi in bolečin.

Indikacije za
rehabilitacijo
V Termah Dolenjske
Toplice sprejemamo
na rehabilitacijo paciente z naslednjimi
indikacijami:
• kronične in vnetne revmatske bolezni,
• kronične degenerativne bolezni
hrbtenice in gibal,
• tanja po operacijah/poškodbah
lokomotornega sistema,
• stanja po operacijah na rodilih in
dojkah,
• nevrološka obolenja.
Pri sprejemu se upoštevajo tudi kontraindikacije za medicinsko rehabilitacijo:
• akutne infekcijske bolezni,
• nezdravljene duševne bolezni,
• nezdravljena maligna obolenja,
• krvavitve,
• dekompenzacija vitalnih organov.

Način zdravljenja
Medicinska rehabilitacija je razdeljena na
stacionarno in ambulantno zdravljenje. Pri
stacionarnem zdravljenju gre za časovno
omejeno obliko, ki je namenjena pacientom
s hujšimi okvarami na začetku rehabilitacije,

in se izvaja med bivanjem na negovalnem
oddelku hotela. Pacienti, ki so na zdravljenje napoteni neposredno iz bolnišnic,
so nameščeni na negovalnem delu hotela
Vital. Na ambulantno zdravljenje pa prihajajo
poškodovanci/pacienti vsak dan od doma.
Pri zdravljenju se uporabljajo vsi postopki in
metode sodobne fizikalne in rehabilitacijske
medicine, s poudarkom na kinezioterapiji. Najpogosteje se izvajajo individualne
in skupinske vaje, propriocepcija, trening
hoje, transfer in vaje za vzdržljivost. Ta se
pri pacientu usmerja na poškodovani del
in organizem hkrati. V prvi fazi rehabilitacije
je večja pozornost namenjena oceni stanja
poškodovanega dela in le-to z različnimi meritvami izvaja fizioterapevt. Izmerjene in ovrednotene vrednosti so ob zaključku zdravljenja
zanesljiv pokazatelj uspešnosti rehabilitacije.
Pri rehabilitaciji je zlasti pomembna ocena
gibljivosti in mišične moči prizadetega dela,
kar izvajajo specialisti fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki predpišejo vrsto, število
in obliko terapij.
Za uspešnost rehabilitacije se upoštevajo
naslednja načela:
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• motivacija poškodovanca,
• zgodnji začetek kinezioterapije,
• analiza in razumevanje vaj pri
kinezioterapiji,
• izogibanje bolečini,
• postopnost in sistematičnost,
• kontinuiranost,
• aktivno sodelovanje poškodovanca,
• vztrajnost,
• izogibanje monotoniji terapij ter
• spremljanje in evidentiranje učinkov.
Pri rehabilitaciji se izvaja tudi mehanoterapija,
termoterapija, hidroterapija, po potrebi tudi
respiratorna fizioterapija. Od mehanoterapije
se izvaja manualna terapija, zmanjševanje
edema (limfna drenaža), mehanske trakcije,
kompresijska terapija in tape. Pri termoterapiji
pa se izvaja hlajenje, krioterapija, površinsko
segrevanje, ultrazvočna terapija, laser in
bioptron. Hidroterapija se izvaja v bazenu,
v terapevtski banji ali kot delne kopeli. Topla
termalna voda vsestransko dobrodejno
vpliva na zdravje. Pozitivni učinki so zvišana
temperatura v posameznih tkivih, vazodilatacija, izboljšana cirkulacija, protibolečinsko
delovanje, zmanjšanje mišične napetosti,
pomirjevalni učinek, povečanje aktivnosti
lokalnega metabolizma, večanje transudacije
v koži, stimuliranje imunskega sistema, večja
sproščenost in hormonska reaktivnost. Za
vključitev pacienta v hidroterapijo se poleg
stanja operativne rane upošteva prisotnost
pridruženih bolezni, predvsem srca.

Cilji zdravljenja
Cilji rehabilitacijskega zdravljenja se razlikujejo glede indikacij, so pa vezani tudi na
starost pacienta.
Pri mlajši populaciji so glavni cilji izboljšati
gibljivost, okrepiti mišice, zmanjšati/odstraniti
bolečine ter pacientova čim hitrejša vrnitev
v delovno okolje.
Pri starejši populaciji pa je v ospredju
zmanjšanje bolečin, izboljšanje/ohranjanje
gibljivosti, krepitev mišic in s tem
zagotavljanje samostojnosti pri dnevnih
aktivnostih. Poudarek je na samostojnosti
in varnosti pri hoji, kar neposredno vpliva
na neodvisno življenje v domačem okolju.
Ne glede na starost lahko pacienti z dobro
načrtovanim rehabilitacijskim programom
dosežejo opazno izboljšanje, kar dokazujejo
tudi 95-letniki, ki zapuščajo našo ustanovo.

58

Zdravstveni tehniki so 95,5-odstotno
prepričani, da so težave s hrbtenico
povezane z naravo njihovega dela.
Enako je odgovorilo 70 odstotkov
bolničarjev negovalcev in 50 odstotkov diplomiranih medicinskih sester
(Markovič in sod., 2007).
Bolečine v hrbtenici so eden od
pogostejših vzrokov nezmožnosti za
delo. Pojavljajo se v vseh življenjskih
obdobjih, najpogosteje med tridesetim in petdesetim letom. Napete
hrbtne mišice povzročajo bolečine
v hrbtenici, trd vrat in glavobol, ob
nepravočasnem ukrepanju pa tudi
prizadetost živčnih korenin in težave
z rokami. Te težave so mravljinčenje,
mišična slabost in občutek mrzlih rok.

Prilagojeno posamezniku
Obravnava gosta v Termah Dolenjske Toplice
poteka individualno. Pri zdravljenju sodelujejo fiziatri, fizioterapevti, delovni terapevti
in medicinske sestre, ki so v rehabilitacijskem
zdravljenju v podporni vlogi. Gostom, ki so
nastanjeni na negovalnem oddelku, obroke
strežejo natakarji. Gostje to sprejemajo kot
dobrodošlo dodano vrednost - če namreč
hrano prinese medicinska sestra, se počutijo
kot bolniki, če pa jih postreže natakar, se
počutijo kot hotelski gostje.

Naj vam pomagamo …
Ker delovna nezmožnost zaposlenih vsakega
delodajalca veliko stane, bi veljalo s skupnimi
močmi razmisliti o reševanju težav zaposlenih
z okvarami hrbtenice. Pri večjem odstotku
bolniške odsotnosti zdravstvenega osebja z
oddelka ali ustanove se posledično poveča
obremenjenost ostalih zaposlenih, ki te
obremenitve ne morejo kompenzirati v
nedogled in tako se tudi sami kmalu pojavijo
v zdravniški čakalnici.

Bolečine v hrbtenici
Medicinske sestre in bolničarji pogosteje
trpijo zaradi bolečin in poškodb hrbtenice
kot zaposleni v drugih poklicih. To so dokazali
izsledki raziskav v svetu in pri nas - kar 40
odstotkov medicinskih sester ima bolečine
ali poškodbe hrbtenice (Ramšak, 2000).

•
•
•
•

Če so poznani vzroki za nastanek
bolečin, pa se lahko vpliva na
preprečitev njihovega ponavljanja.
Najpogostejši vzroki so:
• nepravilne tehnike dvigovanja in
premeščanja bremen,
pomanjkljivo urejeno delovno okolje,
prekomerna telesna teža,
teža pacientov oz. stanovalcev,
drugi razlogi – slabša telesna
pripravljenost.

GAMMA SWING – nov zagon
za hrbtenico
Bolečine v hrbtenici, predvsem v križu, se
obravnava celovito. Na prvem mestu je funkcionalno zdravljenje in zdravstvena vzgoja
pacienta o pravilnih tehnikah dvigovanja
in premeščanja bremen. Naslednji korak je
mehanoterapija in sicer mehanska trakcija.
Terapijo z napravo gamma swing, ki raztezanje hrbtenice kombinira z nihajnim gibanjem,
je razvil znani ortoped dr. Ferdinand Gundolf
z Ortopedske klinike v Innsbrucku, z uspehom
pa jo izvajamo tudi pri nas. S to učinkovito
novo terapijo razbremenimo medvretenčne
ploščice in tako zmanjšamo bolečine.

Raztezanje
Za raztezanje hrbtenice se pacienta počasi
dvigne s posebej oblazinjenimi manšetami,
pritrjenimi na distalnem delu goleni. S tem se
doseže nežno raztezanje mišic in vezi, sprostitev v predelu medvretenčnih sklepov in
zmanjšanje pritiska v predelu medvretenčnih
ploščic. Ob izvajanju te terapije dosežemo
tudi razbremenitev nog, kar pacienti s krčnimi

šport in rekreacija
misli, da je v vsakem
trenutku v bližini tudi
zdravnik specialist.

žilami in limfnimi oteklinami opisujejo kot
dodaten pozitivni učinek terapije z napravo
gamma swing.
Tedenski program vključuje:
• preglede pri zdravniku specialistu,
• 3 x tedensko storitev GAMMA SWING,
• 6 x tedensko medicinsko gimnastiko,
• 5 x tedensko protibolečinsko terapijo,
• 4 x tedensko delno ročno masažo,
• 6 x tedensko hidrogimnastiko,
Cena programa: 199 EUR
Cena ene terapije: 25 EUR
Cena 5 terapij: 105 EUR

Posebne počitnice
v Termah Dolenjske
Toplice …

Center je namenjen
gostom, ki potrebujejo
okrevanje po poškodbah
in operativnih posegih,
sprejemajo pa tudi take,
ki so preboleli hujše
bolezni in potrebujejo
tako zdravstveno nego
kot tudi pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih.
Negovalni oddelek je
prava rešitev tudi za tiste
goste, za katere doma nekdo skrbi. Kajti ko
gre ta za nekaj časa od doma, službeno ali na
počitnice, da si oddahne od dela in skrbi in si
znova napolni baterije, nastane problem, kam
z bolnim ali ostarelim človekom …
Program vključuje:
• pregled pri zdravniku specialistu,
• vsak dan 3 individualne terapije po
zdravnikovem nasvetu,
• zaključni pregled pri zdravniku
specialistu in svetovanje o nadaljnjem
zdravljenju,
• vsakodnevno vizito,
• možnost dietne prehrane in obisk
nutricionista,
• 24-urno prisotnost negovalnega osebja,
ki skrbi za delno/popolno pomoč pri
izvajanju dnevnih aktivnostih,
• delno ali popolno pomoč pri terapiji,
• strokovno spremljanje na fizikalno
terapijo,

• namestitev s polnim penzionom v
dvoposteljni ali enoposteljni sobi.
Po pregledu pri fiziatru, na katerem se
opredeli sposobnost samostojnega izvajanja življenjskih aktivnosti, se določi cena
potrebnih storitev zdravstvene nege.
Polni penzion za sedem dni stane 393 evrov,
za deset dni pa 561 evrov. V ceno so všteti
pregled pri zdravniku, 24-urna navzočnost
zdravstvenega osebja, dietna prehrana itd.
Če potrebujejo seniorji še delno pomoč pri
jutranji in večerni negi in pri dnevnih aktivnostih, je treba doplačati, in sicer 20 evrov
na dan, če pa potrebujejo popolno pomoč in
imajo tudi plenice, se za vsak dan doplača 60
evrov. Cena za tri individualne fizioterapije na
dan je 44 evrov.
V sodobnem negovalnem oddelku Term
Dolenjske Toplice je v 40 sobah na voljo 72
ležišč. Sobe so prilagojene gibalno oviranim,
nad gosti pa 24 ur na dan bdi tim usposobljenih medicinskih sester. Medicinske sestre
imajo posluh tudi za malenkosti, ki pa so
lahko za paciente zelo pomembne.
Medicinska sestra je zavest pri nezavestnem
pacientu, je oko pri slepem, ušesa pri gluhem,
je noga ali roka pri slabo pokretnem ali
nepokretnem. Na negovalnem oddelku so od
»vsakega po malem«, svoje delo pa opravljajo
strokovno in z veseljem, ker je to pošteno in
ima svojo vrednost.

Več informacij vam je na voljo na
tel: 08 20 50 330 ali na e-naslovu:
booking@terme-krka.si

Težko najdete človeka, ki se ne bi veselil
počitnic ali dopusta v kateremkoli letnem
času. A medtem, ko se večina odpravi na
počitnice, nekateri kljub zares pestri ponudbi
iz previdnosti ne gredo nikamor. To so ljudje,
ki so zaradi bolezni gibalno ovirani, predvsem
starejši ljudje in ljudje z različnimi srčnimi
obolenji.
Starost je neizbežen del življenja, poln
spominov in življenjskih izkušenj. V tem
obdobju telesne in umske sposobnosti počasi
pešajo, vse pogostejši sopotniki pa so bolezen,
nemoč, osamljenost in družbena odrinjenost
na stranski tir. Počitnice na negovalnem
oddelku Term Dolenjske Toplice so premišljen
program, sestavljen iz različnih aktivnosti pod
geslom »prijetno s koristnim«, ob pomirjajoči
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nagradna križanka
Nagrajenci križanke 64. številke Vizite:
1. nagrada: Ana Štangelj, Stopiče
2. nagrada: Kum Katarina, Novo mesto
3. nagrada: Andreja Malnar, Novo mesto
Pravilna rešitev gesla se glasi:
STO DVAJSET LET

Nagrade bomo nagrajencem poslali po pošti.

Nagrade današnje križanke so:

1. NAGRADA: knjiga
2. NAGRADA: praktično darilo
3. NAGRADA: praktično darilo
Pravilno izpolnjene kupone križanke pošljite na
naslov uredništva:

Uredništvo VIZITE,
Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
ali na e-naslov: vizita@sb-nm.si.
Ne pozabite pripisati osebnih podatkov
(ime, priimek, naslov).

