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OB ZAKLJUČKU POSLOVNEGA LETA 2009
V Splošni bolnišnici Novo mesto smo tudi v poslovnem letu 2009 nadaljevali
z uresničevanjem strateških usmeritev, ki smo jih opredelili v Strateškem
razvojnem programu 2007 – 2012. Glavne strateške usmeritve opredeljujejo
zagotavljanje kakovostnega zdravstvenega varstva na sekundarni ravni za
uporabnike Dolenjske in Bele krajine, pri čemer je pomembno povečevanje
zdravstvenih storitev na področjih, ki se izkažejo, da jih prebivalstvo potrebuje, s čim boljšo dostopnostjo in kakovostjo ter čim krajšimi čakalnimi vrstami.
Mira Retelj
Pri
tem naj bi bolnišnica vodila takšno finančno politiko, ki bo usklajevala
prihodke z odhodki in tako zagotavljala kratkoročno in dolgoročno plačilno
sposobnost.
V zadovoljstvo mi je, da vam tudi za leto
2009 lahko predstavim dosežene rezul‑
tate in poudarim dejavnike, ki so vplivali
na to, da smo poslovno leto zaključili
uspešno.

Plan je bil dosežen 96,27 % pri obiskih in
pri točkah 96,27 %. Povprečna utež SPP
primerov bolnišnice je bila dosežena v
višini količnika 1,33 in je višja za 1,53 %
glede na leto 2008.

Finančni načrt za leto 2009 je bil zasno‑
van na realizaciji pogodbe z ZZZS iz leta
2008. Predviden je bil prihodek v višini
47. 569. 911 € in predvideni odhodki v
enaki višini.

Finančni izid poslovanja bolnišnice izkazu‑
je, da je bila izkoriščenost in poraba virov
sredstev v mejah planiranih sredstev in da
leto zaključujemo z 2. 552. 915 € presežka
prihodkov nad odhodki. Prihodek je bil v
letu 2009 dosežen v višini 52. 947. 447 € in
je bil glede na realizacijo v letu 2008 višji
za 8,63 % in glede na plan višji za 11,30 %.
V kolikor bi dobili plačilo s strani ZZZS za
celotni realizirani program, bi bil prihodek
višji za 1. 017. 821 €.

Foto: Simona Baznik

Pogodba z Zavodom za zdravstveno za‑
varovanje je bila v letu 2009 sklenjena v
prvem tromesečju leta 2009. Ker je bil
takrat že sprejet prvi paket varčevalnih
ukrepov s strani ZZZS in MZ, smo tudi
v bolnišnici že zgodaj pripravili in spre‑
jeli Program ukrepov za zagotavljanje
uspešnosti poslovanja v letu 2009. Prvim
ukrepom je nato sledil še drugi sveženj
ukrepov. Nedvomno je realizacija ukre‑
pov v višini 80 % prispevala h končnemu
pozitivnemu rezultatu.
Zadovoljni smo z opravljenim delom,
tako v bolnišnični kot v specialistično
ambulantni dejavnosti. V letu 2009
smo do ZZZS realizirali 20. 630 prime‑
rov oziroma 27.381 uteži v akutni
bolnišnični obravnavi, kar v primerjavi z
letom 2008 pomeni za 3,13 % več oziro‑
ma 830 uteži več od plana. Program do
ZZZS smo presegli za 3,04 %. V neakut‑
ni bolnišnični obravnavi smo realizirali
9. 347 bolniško - oskrbnih dni, kar je
enako kot v letu 2008. V specialistično
ambulantni dejavnosti smo realizirali
174.369 obiskov oziroma 2.113.474 točk.

V skupnem prihodku je prikazan tudi
znesek v višini 2.829.000 €, ki smo ga v
decembru mesecu 2009 prejeli s strani
MZ za pokrivanje izgub iz preteklih let.
S tem je bolnišnica dosegla finančno
konsolidacijo, kar se je ob koncu leta
pokazalo v pozitivnem finančnem izidu
in mnogo boljši likvidnosti ter poravna‑
vanju obveznosti do dobaviteljev.
Odhodki bolnišnice so v letu 2009 po‑
rasli glede na leto 2008 za 3,42 % in
glede na plan za 5,94 %. Tudi v letu 2009
smo veliko naporov usmerjali v obvla‑
dovanje stroškov, tako stroškov dela kot
stroškov materiala in storitev. V začetku
leta 2009 je bil sprejet program ukre‑
pov za zmanjšanje stroškov, ki je v svoji
izvedbi prispeval k uspešnemu rezultatu
poslovanja, vzpodbudil pa je hkrati ak‑
tivnosti, da smo v sredini leta začeli pro‑

jekt beleženja stroškov po pacientu, ki v
svoji zasnovi daje preglednost stroškov,
izboljšuje nabavno verigo materialov in
storitev ter bo v zaključni fazi pokazal
realne stroške obravnave posameznega
primera in storitve. Zahteven in obširen
projekt se nadaljuje tudi v letu 2010.
Število zaposlenih na dan 31. 12. 2009 je
glede na leto 2008 nižje za dva delavca.
Dokaj ugodna kadrovska zasedenost pri
zdravnikih specialistih, ki smo jo dosegli
v letu 2006, se nam je začela v letu 2007
in 2008 močno slabšati, v letu 2009 pa
je bila že nekoliko ugodnejša. Število
zaposlenih zdravnikov se je v lanskem
letu povečalo na leto 2008 za 10 %, na
račun specializantov in sekundarijev.
Kljub boljši kadrovski zasedbi dosegamo
plan števila zdravnikov v višini 74,35 %,
število zdravnikov iz ur pa v višini 91,80
%. Največji kadrovski deficit imamo na
področju interne medicine, pulmologije,
anesteziologije in splošne kirurgije.
Največji problemi pri zagotavljanju
kadrovske zasedenosti izvirajo iz načina
vodenja in odobravanja specializacij
zdravnikov preko Zdravniške zbornice
Slovenije. Rešitev na kratek rok bi bila,
nadaljevanje na strani 3

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

2

iz vsebine
stran

4

Odprto pismo ministru za
zdravje
stran

17

Strokovno poročilo
zdravstvene nege za leto
2009
stran

27

Karmen Janežič je dobitnica
srebrnega znaka DMSBZT
Novo mesto
stran

32

Izboljševanje procesov v
Splošni bolnišnici Novo
mesto
stran

45

2. dnevi Marije Tomšič vrednote v zdravstveni negi
stran

53

Venska valvula
stran

69

uvodniki - vmesniki
nadaljevanje s strani 2

da bi specializanti lahko večji del programa specializacije opravljali v
matičnih ustanovah in da bi specializanti ljubljanske regije opravljali del
specializacije v regijskih bolnišnicah. Prav tako bi nam morala Zdravniška
zbornica Slovenije v naslednjem razpisu specializacij odobriti večje število
specializantskih mest po našem, že podanem predlogu.
Tudi v letu 2009 smo vodili aktivnosti v smeri zagotavljanja ciljev kakovosti.
Vzpostavljen sistem kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2000
v Splošni bolnišnici Novo mesto je s strani zunanjih presojevalcev tudi v
letu 2009 uspešno prestal presojo, le-tega pa smo v preteklem letu nad‑
gradili še z zahtevami standarda ISO 9001:2008. Glede na to, da bolnišnica
že več let uvaja v svoje poslovanje model PRSPO, smo tudi v lanskem
letu sodelovali na razpisu za Poslovno odličnost za leto 2008. Rezultati
uvrstitve bodo objavljeni v aprilu 2009. Aktivno smo sodelovali tudi v pro‑
jektih kakovosti, ki jih vodi Ministrstvo za zdravje in Zdravniška zbornica.
Poleg HACCP standarda smo tudi letos na področju pranja tekstilij potrdili
standard kakovostne nege tekstilij RAL –GZ 992/1 in ustvarili pogoje za
pridobitev standarda RAL-GZ 992/2.
Na poslovanje bolnišnic bo imela tudi v letu 2010 velik vpliv gospodar‑
ska recesija, ki je zaznamovala že leto 2009. Ukrepi ZZZS in Vlade RS za
zmanjševanje stroškov v bolnišnicah terjajo od managementa v zdravstvu
veliko naporov in spretnosti pri iskanju rezerv, da bi lahko ohranili pravice
zavarovancev in obseg storitev na enakem nivoju, kot smo ga dosegli v
letu 2009.
Soočenje z zaostrenimi pogoji poslovanja in nakazanim dodatnim
zniževanjem cen zdravstvenih storitev bo od zaposlenih v bolnišnici
zahtevalo veliko mero razumevanja, inovativnosti, pripadnosti in
angažiranosti za iskanje najboljših rešitev v procesih dela in stroškovni
učinkovitosti.
Tudi v teh pogojih v bolnišnici načrtujemo svoj razvoj, ki smo ga opredelili
v finančnem načrtu za leto 2010, posebej pa naj izpostavim dva velika
in nadvse pomembna projekta: izgradnjo urgentnega centra in v okviru
projekta učinkovite rabe energije sanacijo fasad, podstrešja in zamenjavo
oken na vseh starih stavbah. Z obema projektoma bomo kandidirali za
pridobitev nepovratnih sredstev EU sklada.
Ključni dejavnik našega uspeha v letu 2009 so zaposleni, ki s preudarnim in
učinkovitim delom ter izkušnjami lahko ustvarjajo vizijo bolnišnice in izpol‑
njujejo njene cilje. V imenu uprave in svojem imenu se zahvaljujem vsem
zaposlenim za lojalnost, trdo delo in predanost, s katerimi premagujemo na‑
pore, se soočamo z izzivi in ustvarjamo prijazno bolnišnico ter omogočamo
kakovostne zdravstvene storitve za naše uporabnike. Verjamem, da bomo
v dobro družbe to izpolnjevali tudi v letu 2010.

Mira Retelj, direktorica

Špitalski olimpioniki
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Zlata Rebolj

Odprto pismo ministru za zdravje
Poslušam poročila, prebiram časopise in ko spremljam dnevne novice in številne informacije,
se me vsak dan bolj dotaknejo. Ne morem in tudi nočem se jim izogniti, a sem zaradi njih
vedno bolj zagrenjena, žalostna, zaskrbljena. Včasih se mi dozdeva, da postajam razdvojena
osebnost. Bolezenski znaki, ki jih zaznavam pri sebi, so opisani v vsakem priročniku o zdravju
in dobrem počutju. V strokovno literaturo sploh ne smem pogledati, ker bi morala takoj na
posvet k zdravniku psihiatru.
Zakaj menim, da sem razdvojena oseb‑
nost? Preprosto. Cenjeni gospod minister za
zdravje s sodelavci mi dnevno sporoča, da
denarja za zdravstvo ni, da je nujno potreb‑
no zmanjšati število zaposlenih v zdravst‑
venih ustanovah, kar pomeni predvsem v
vrstah zdravstvene nege, kjer nas je največ,
da ne smemo nadomeščati zaposlenih, ki po
naravni poti zapustijo delovno organizacijo
(beri: so si zaslužili upokojitev), da o tem,
da bi zaposlovali diplomirane medicinske
sestre in s tem izboljšali strukturo zapos‑
lenih na bolj zahtevnih delovnih mestih,
kot so v enotah intenzivne terapije, sploh
ne govorim. Od vodstev javnih zdravstvenih
organizacij in od vseh, ki smo tam zapos‑
leni zahteva, da je za kakovost in varnost
zdravljenja in zdravstvene nege ter oskrbe
pacientov poskrbljeno enako kot do sedaj
ali še bolje. Pacientom zagotavlja, da v no‑
benem primeru ne bodo imeli manj pravic
in da lahko pričakujejo vrhunsko zdravljenje
in oskrbo.
Že 36 let delam v zdravstvu, ves čas v javnem
zdravstvu. Svojo službeno pot sem začela leta
1974, polna navdušenja, idealov. Bila sem
izjemno ponosna na svoj poklic in sem ga
z vso zavzetostjo opravljala, kar počnem še
danes, samo z malo manj idealizma. Preho‑
dila sem poklicno pot od medicinske sestre ‑
začetnice v intenzivni terapiji kirurških strok,
do vodje skupine pri anesteziji, nato glavne
medicinske sestre kliničnega oddelka v UKC
Ljubljana in nazadnje do glavne medicinske
sestre, ali bolj zveneče, pomočnice direk‑
torice za zdravstveno nego v četrti največji
slovenski bolnišnici, Splošni bolnišnici Novo
mesto. V prostem času sem delala tudi v
zasebnem zdravstvenem zavodu. Na svojo
službeno pot, ki sem jo ves čas gradila s
pridnostjo in pridobivanjem novih znanj,
sem izjemno ponosna. Pogosto se spom‑
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injam svojih prvih učiteljev,
zdravnikov in medicinskih ses‑
ter, ki so nas vedno spodbujali
k učenju in nam znanje tudi
nesebično predajali, ker so se
zavedali, da je le tisti sodelavec,
ki veliko zna, dober in zaupanja
vreden sodelavec. Pridobljeno
znanje smo z leti nadgradili z
izkušnjami. Mlajši smo se učili
od starejših, jih spoštovali in se
včasih tudi čudili, koliko znajo
in vedo. Pogosto si rečem:
„Znanja, ki ga imaš, ti ne more
vzeti nihče, pa če se do tebe še
tako nespoštljivo in nesramno
obnaša.“

Zlata Rebolj

Kaj vse sem počela na svoji službeni poti
opisujem zato, ker želim spoštovanemu
gospodu ministru povedati, da nas je ve‑
liko, ki smo in še pridno delamo z bolniki in
se trudimo za napredek zdravstvene nege.
Želim povedati, da se je v moji poklicni kari‑
eri zamenjalo že veliko ministrov, ki so imeli
vsak svoje videnje, kako bodo uredili javno
zdravstvo. Žal ugotavljam, da se politika
razvoja javnega zdravstva spreminja z vsa‑
kim novim ministrom. Vsak se želi dokazati
z zmanjševanjem stroškov, ki res niso ma‑
jhni in hkrati pacientom ohraniti vse pravice
za manj denarja, to pa nam, zdravstvenim
delavcem, ves čas povzroča težave in frus‑
tracije.
Noben minister doslej pa ni imel vizije raz‑
voja zdravstva v državi, ki bi bilo pripravlje‑
no tako, da bi zdržalo dalj časa kot njegov
mandat, kar je poglavitna naloga minis‑
trstva. Naredite , prosim, načrt, ki bo spre‑
jemljiv tako za uporabnike, kakor tudi za
zaposlene in ga bo potrdila vsaka politična
opcija, ki bo na oblasti in tudi naslednja,
ki bo prišla na oblast. Javnosti jasno po‑

vejte, katere bolnišnice boste zaprli, kate‑
re preoblikovali oziroma jim spremenili
namembnost, katere pravice iz zdravst‑
venega zavarovanja pacientov boste uki‑
nili takoj in katere v nekem določenem
časovnem obdobju, da boste s tem zago‑
tovili vzdržnost sistema. Vseh namenov in
načrtov o preoblikovanju namembnosti
bolnišnic in drugih zdravstvenih orga‑
nizacij ne morete naložiti vodstvom pos‑
ameznih bolnišnic, ampak morate imeti
jasne načrte in usmeritve, ki jih bodo de‑
lovne organizacije po navodilih ministrstva
lahko izvedle. Tudi grožnja o zamenja‑
vi direktorjev in njihovih sodelavcev, ker
ne razumejo in ne znajo z manj denarja in
manj zaposlenimi pacientom zagotoviti tis‑
to raven pravic, ki jim jih obljubljate vi, gos‑
pod minister, ne bo spremenila položaja
v zdravstvu. Varčevalni ukrepi so se in se
vedno lomijo na hrbtih najštevilčnejših in
žal tudi najšibkejših, kar smo zaposleni v
zdravstveni negi in oskrbi.
Vedno bolj se mi dozdeva, da je vaš edini
cilj v času vašega ministrovanja, sprejetje

aktualno
novega Zakona o zdravstveni dejavnosti,
ki nosi napačen naslov, ker je to Zakon o
zdravniški službi. Predlogov, ki jih je podala
Zbornica zdravstvene in babiške nege, niste
upoštevali in jih niste umestili v predlog Za‑
kona o zdravstveni dejavnosti. Vsi se strin‑
jate, da imamo diplomirane medicinske
sestre visoko stopnjo izobrazbe in dovolj
znanja, da smo usposobljene za vodenje
in oskrbo kroničnih bolnikov. S prenosom
kompetenc bi lahko izdatno pripomogle k
razbremenitvi zdravnikov in s tem omilile
njihovo pomanjkanje in preobremenjenost.
Kljub tehtnim utemeljitvam in potrebam
prenosa kompetenc niste pripravljeni zapi‑
sati v zakon. Niste pripravljeni zapisati v za‑
kon tudi, da je odgovorna oseba za zdravst‑
veno oziroma babiško nego v zdravstvenem
zavodu vključena na najvišjo raven vodenja,
kljub temu, da zaposleni v zdravstveni negi
na vseh treh ravneh predstavljamo največjo
skupino zaposlenih, ki posredno razpolaga
z velikim deležem denarnih sredstev.
Ker verjamem, da delate v dobro vseh
državljanov in s tem tudi v moje dobro,
vas prosim, da poskrbite za ukrepe, ki jih
bomo vsi nedvoumno razumeli. Pacientom
jasno povejte, da za manj denarja ne morejo
imeti vsega, kar ponuja današnji čas. Jasno
povejte, da z zmanjšanim številom zapos‑
lenih v zdravstveni negi in z zniževanjem
izobrazbene strukture v zdravstveni negi ne
moremo zagotavljati varne in kakovostne
zdravstvene nege. Nenazadnje državljanom
povejte tudi to, da večina diplomantov, ki se
sedaj v Sloveniji šola na fakultetah in visokih
šolah za zdravstveno nego, po končanem
šolanju ne bo dobila zaposlitve, ker so pre‑
draga delovna sila in ker državljani Slovenije
ne potrebujejo dobro izobražene medicin‑
ske sestre ali zdravstvenika.
Spoštovani gospod minister, s svojimi
ukrepi poskrbite za moje zdravje in
zdravje državljanov, da se ne bomo ves
čas spraševali, kaj je z nami narobe, ker ne
razumemo, kako za manj denarja dobiti
več kot kdaj koli. Vam in vašim sodelavcem
želim vse dobro in upam, da boste ukrepe
pisali z mislijo na to, kaj bi si želeli vi, če bi
in ko boste zopet potrebovali zdravljenje
in zdravstveno nego in oskrbo.
Novo mesto, 10. 03. 2010
V času priprave Vizite že poteka postopek imenovanja novega ministra za zdravje, vendar
problemi v zdravstveni negi ostajajo isti. (Op.
uredništva).

Zdenka Kralj

INFORMACIJA O PRIPRAVI
ZAKONA O ZDRAVSTVENEM
VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM
ZAVAROVANJU
Veljavni Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08; v nadaljnjem: ZZVZZ)
je v mnogih svojih opredelitvah zastarel, saj je bil sprejet leta
1992 in od takrat le dopolnjevan s spremembami ureditve na
področju prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri oprostitvah doplačil za nekatere kategorije zavarovancev in z nekaterimi drugimi dopolnitvami.
Na področju zdravstvenega varstva in
zdravstvenega zavarovanja je potre‑
ben nov in sodobnejši pristop, ki bo ob
povečanih potrebah prebivalstva zago‑
tovil vsebinsko in finančno vzdržnost
v okviru materialnih možnosti naše
države.
Glavna usmeritev zdravstvene re‑
forme je v poudarku na skrbi in odgo‑
vornosti do zdravja, ki ni le na pos‑
amezniku, temveč tudi na državi, delo‑
dajalcih, nosilcih zdravstvenega zavaro‑
vanja in izvajalcih zdravstvenih storitev.
Skladno s sodobnimi razvojnimi trendi
naj bi se celotna družba v večji meri kot
doslej usmerila na aktivnosti za krepitev
in ohranjanje zdravja in manj na bolezen.
Gre za zasuk v miselnosti in dejanjih od
bolezni k zdravju (“od patogeneze k sa‑
lutogenezi”) in s tem povezano krepitvijo
in širitvijo preventive ter programov, ki
vodijo v boljše zdravje v vseh okoljih in
s spremembami v vseh politikah in raz‑
vojnih načrtih.

Pomembnejše predlagane
spremembe v sistemu in
zavarovanju
Nov zakon poudarja potrebo po ohra‑
nitvi in nadgraditvi načel socialnih zdravst‑
venih zavarovanj in sodobne evropske
družbe kot so: vsesplošna dostopnost do

zdravstvenih storitev in pravic na račun
javnih sredstev, medgeneracijska solidar‑
nost, enakopravnost in nediskriminator‑
nost med prebivalci ter dvig kakovosti,
varnosti in humanosti sistema v okvirih
materialnih možnosti slovenske družbe.
V zakonu naj bi bilo posebej poudarjeno,
da solidarnost ne pomeni le pravice in
možnosti njihovega uresničevanja, am‑
pak tudi enake obveznosti, ki se odražajo
v zagotavljanju materialnih pogojev za
delovanje sistema.
Nov zakon predvideva naslednje spre‑
membe v primerjavi s sedanjo uredit‑
vijo:
• osnove za določitev prispevka za
obvezno zdravstveno zavarovanje se
razširijo na vse prejemke. Prispevki bi
se plačevali ne le od plač, temveč tudi
od prejemkov za podjemne, avtorske
in druge civilnopravne pogodbe, za
nadurno delo, dežurstva, nagrade za
delo v upravah in nadzornih svetih
družb in zavodov, za najemnine, od
študentskega dela itd.. Izvzeti bi bili
le prejemki v zvezi z delom, kot so
dodatki za prehrano, potni stroški,
regres itd.;
• samozaposleni ne bi imeli več
možnosti, da si sami izbirajo osnovo,
po kateri bodo plačevali prispevke;
• predvidena je sprememba glede pri‑
dobitve statusa družinskega člana
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zavarovanca. Doslej so bili
to otroci, zakonci, starši,
bratje, sestre itd., ki po
določilih zakona sami niso
mogli biti zavarovani. Pri
statusu družinskega člana
se ni upošteval socialni
oziroma materialni položaj
družine (gospodinjstva).
V prihodnje bi bili zavaro‑
vani kot družinski člani le
otroci do 18. leta starosti
in študenti (s statusom
študenta), zakonci in drugi
družinski člani pa le, če bi bili dohodki
gospodinjstva na družinskega člana
nižji od dohodka, ki ga določajo pred‑
pisi s področja socialnega varstva kot
merilo za pridobitev pravice do so‑
cialne denarne pomoči. Sprememba v
statusu družinskega člana naj bi veljala
tudi za kmete.

Spremembe v pravicah iz
obveznega zdravstvenega
zavarovanja
Osnovna in najpomembnejša usmeritev
novega ZZVZZ bi morala biti ohranitev ali
izboljšanje dosežene ravni zdravstvene
varnosti za vse prebivalstvo. Zaradi tega
naj bi bile v pravicah iz obveznega zdravst‑
venega zavarovanja predvidene le neka‑
tere manjše spremembe, in sicer:
1. od vseh dosedanjih pravic naj bi bila
odpravljena le pravica do posmrtnine
v zavarovanju za bolezen in poškodbe
izven dela;
2. v bodoče ne bi bila sestavina pravic iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja
kritje stroškov prenočitve in prehrane
med zdraviliškim zdravljenjem, ki ni
nadaljevanje bolnišničnega zdrav‑
ljenja in pri podaljšanem (neakutnem)
bolnišničnem zdravljenju;
3. osnutek predvideva znižanje praga soli‑
darnosti pri nekaterih poškodbah izven
dela, kjer za sorazmerno velika tveganja
v prostem času, kot so npr. tekmovalni
športi, borilne veščine, gorsko kole‑
sarstvo, planinarjenje, alpsko smučanje,
motoristični in avtomobilski športi,
športno padalstvo, padalstvo itd.. Za ta
tveganja bi bila raven kritja za osebe,
starejše od 14 let, le 40%, za razliko bi
se lahko prostovoljno zavarovali;

delovnega okolja, kar bo morala
medicinska stroka še podrobneje
opredeliti, kot npr. stres, mobing,
razne funkcionalne okvare pri za‑
poslenih itd.. Takšna ureditev je
že uvedena v precejšnjem številu
držav;
9. tudi v prihodnje naj bi ohra‑
nili sistem doplačil k ceni
zdravstvenih storitev, zdravil
in medicinskih pripomočkov,
ki so pravica v obveznem
zdravstvenem zavarovanju.
4. vse zavarovane osebe (z izjemo otrok,
šolarjev in določenih stanj, kjer jim je
zagotovljeno 100 % kritje) bi si iz last‑
nih sredstev krili po 1 € za vsak recept
in 3 € za naročilnico za medicinske
pripomočke;
5. predlagane bodo spremembe glede
višine nadomestila plače med začasno
zadržanostjo z dela, in sicer v povprečju
za 5% od osnove. Prav tako naj bi se
zmanjšala obveznost delodajalcev za
izplačevanje nadomestil od sedanjih 30
na 25 delovnih dni, hkrati pa povečala
ta obveznost pri odsotnostih z dela
zaradi poškodb na delu in bolezni,
povezanih z delom, od sedanjih 30 na
45 delovnih dni;
6. nadomestilo plače za prvi dan odsot‑
nosti z dela zaradi nege družinskega
člana ne bi bila več pravica iz ob‑
veznega zdravstvenega zavarovanja.
To obvezo naj bi prevzeli delodajalci,
ki bi lahko svojim zaposlenim, skladno
z določili Zakona o delovnih razmerjih,
omogočili koriščenje enodnevnega do‑
pusta ali pa prevzeli obveznosti glede
nadomestila plače za ta dan;
7. pravice do storitev in denarnih da‑
jatev v primeru poškodbe na delu in
bolezni, povezanimi z delom, bi bile
tudi v bodoče ugodnejše (večje) kot
v primerih bolezni in poškodb izven
dela. Nadomestila bi znašala 100%
od osnove, med pravicami pa naj bi
uveljavilo načelo pravice in uporabe
vseh sredstev, s katerimi je utemeljeno
pričakovati povrnitev delovne sposob‑
nosti zavarovanca;
8. uvedel naj bi se nov pojem in sicer
“bolezni, povezane z delom”, ki bi za‑
menjal sedanje “poklicne bolezni”. Gre
za stanja, pri katerih je dokazljiva zveza
med boleznijo in dolgotrajnimi vplivi

Novi zakon bo predvidel še
naslednje spremembe:
• ločitev obveznega zdravstvenega za‑
varovanja za bolezen in poškodbe iz‑
ven dela od zavarovanja za poškodbe
na delu in bolezni, povezane z delom,
in uvedba diferenciranih prispevnih
stopenj za delodajalce;
• novosti pri ocenjevanju začasne
zadržanosti z dela, in sicer:
1. spremenil bi se postopek ocenje‑
vanja upravičenosti do začasne
zadržanosti z dela;
2. ZZZS v prihodnje ne bi več imel
posebne službe zdravnikov, ki
bi se ukvarjali z ocenjevanjem
upravičenosti do raznih pravic iz
obveznega zdravstvenega zavaro‑
vanja;
3. predvidena je nova pravica zapos‑
lenih, ki so dalj časa začasno zadržani
z dela in sicer pravica (ter dolžnost) do
zgodnje rehabilitacije.
• spremembe v statusu ZZZS - preob‑
likovanje v Zavod za zdravstveno za‑
varovanje in zavarovanje za dolgotra‑
jno oskrbo;
• področje prostovoljnega zdravstven‑
ega zavarovanja - dopolnilno zdravst‑
veno zavarovanje naj bi še vnaprej bilo
opredeljeno kot javni interes, pri čemer
pa bo potrebno ureditev področja in
delovanje zavarovalnic prilagoditi
direktivam Evropske unije;
• novosti na področju partnerskih
odnosov - novosti na področju partner‑
skih odnosov med plačnikom zdrav‑
stvenih storitev in izvajalci zdrav‑
stvenih dejavnosti ter dobavitelji
zdravil in medicinskih pripomočkov;
• novosti na področju upravljanja z
ZZZS.
Vir: Spletna stran Vlade RS – gradiva v obravnavi
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SPREMEMBE ZAKONA O SISTEMU PLAČ V
JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS‑M)
Spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so bile objavljene v Uradnem listu RS
št. 13/10 z dne 22.02.2010 in veljajo od 23.02.2010.
Razlog za sprejem novele ZSPJS je uskladitev os‑
novnih plač za 0,2 odstotka na podlagi Aneksa št.
2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in ureditev
odprave zadnjega dela odprave nesorazmerij v os‑
novnih plačah za funkcionarje.
Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja
so dne 28.10.2009 podpisali Aneks št. 2 h Kolektivni
pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09), ki
v 1. členu določa uskladitev plač v mesecu januarju
2010 v primeru, če dejanska rast cen življenjskih
potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 2008
do decembra 2009 preseže predvideno rast cen
življenjskih potrebščin iz Pomladanske napovedi
gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske
analize in razvoj (UMAR). Za uskladitev plač se
upošteva le polovica razlike med predvideno in
dejansko rastjo cen življenjskih potrebščin. Predvi‑
dena rast inflacije iz pomladanske napovedi, ki jo je
sprejela Vlada RS na svoji seji dne 2. aprila 2009 in je
objavljena na spletnih straneh UMAR, je znašala 1,4
odstotka. Rast cen življenjskih potrebščin v Repub‑
liki Sloveniji za december 2009 glede na december
2008, ki jo je objavil Statistični urad Republike Slo‑
venije (Uradni list RS, št. 3/10) znaša 1,8 odstotka,
tako da je nastala razlika v višini 0,4 odstotka, zato
je na podlagi navedenega aneksa potrebno uskladiti
osnovne plače za polovico nastale razlike, to je za 0,2
odstotka. Glede na navedeno se plačna lestvica, ki je
priloga ZSPJS, spremeni tako, da se osnovne plače
plačnih razredov od 01. januarja 2010 povišajo za
0,2 odstotka.
Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske
krize (Uradni list RS, št. 98/09) v 5. členu določa,
da se funkcionarjem iz 49. č člena ZSPJS odprava
nesorazmerij v osnovnih plačah, določena za leto
2010, v letu 2010 ne izvede, temveč se preostanek
nesorazmerij v osnovnih plačah odpravi v roku, ki
je določen za dokončno odpravo nesorazmerij v os‑
novnih plačah javnih uslužbencev. Glede na to, da
zakon preneha veljati 31. decembra 2010, se tretja
tretjina odprave nesorazmerij v osnovnih plačah za
funkcionarje odpravi s 1.10.2011.
Vir: Uradni list RS, št. 13/10

Priloga 1 ZSPJS: Plačna lestvica, veljavna od 1. januarja 2010

Plačni razred
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Osnovna plača
472,98
491,91
511,57
532,04
553,32
575,46
598,46
622,40
647,32
673,20
700,13
728,14
757,26
787,55
819,06
851,81
885,90
921,33
958,18
996,50
1.036,37
1.077,82
1.120,93
1.165,78
1.212,40
1.260,90
1.311,33
1.363,79
1.418,34
1.475,07
1.534,08
1.595,43
1.659,24

Plačni razred
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Osnovna plača
1.725,62
1.794,64
1.866,44
1.941,08
2.018,73
2.099,49
2.183,48
2.270,81
2.361,62
2.456,10
2.554,35
2.656,51
2.762,77
2.873,29
2.988,22
3.107,75
3.232,06
3.361,34
3.495,80
3.635,62
3.781,06
3.932,29
4.089,57
4.253,18
4.423,29
4.600,22
4.784,23
4.975,60
5.174,62
5.381,61
5.596,88
5.820,75
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PREDLOG ZAKONA O
ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
Vlada RS je na 71. redni seji dne 04.03.2010 sprejela predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki se pošlje Državnemu zboru RS
v obravnavo in sprejem po rednem postopku.
Novi Zakon o zdravstveni dejavnosti
(ZZDej) sodi v okvir zdravstvene reforme.
ZZDej je kot sistemski zakon uvrščen na
prvo mesto med predvidenimi spremem‑
bami v predpisih, saj na tem področju
vse od osamosvojitve ni bilo občutnejših
in resnejših vsebinskih sprememb.
ZZDej prinaša spremembe v organizacijo
in izvajanje zdravstvene dejavnosti, in
sicer:
• zdravstveni dom postaja osrednji
nosilec in koordinator celotne javne
zdravstvene dejavnosti na primarni
ravni. V primerjavi s sedanjo uredit‑
vijo so tudi določene vse dejavnosti,
ki jih mora zagotoviti zdravstveni
dom, pri čemer so koncesionarji lah‑
ko le njegovo dopolnilo v izjemnih
primerih, določenih z zakonom;
• vzpostavlja možnost skupnega
opravljanja posameznih special‑
nosti (npr. pediatrija, ginekologija,
dežurstva, fizioterapija, laboratorij‑
ska dejavnost) s strani zavodov ali
koncesionarjev na primarni in sekun‑
darni ravni, kar je bistveni prispevek
k racionalizaciji poslovanja;
• predvidena je nova tipizacija
bolnišnic in njihova organizacija,
skladno z merili za določitev mreže
javne zdravstvene dejavnosti, ki bo
temeljila na potrebah prebivalstva;
• zelo podrobno ureja postopke in
pogoje podeljevanja koncesij. To bo
možno le, kadar javni zdravstveni
zavod ne bo mogel zadostiti potre‑
bam, ki bodo izhajale iz meril za
določitev mreže javne zdravstvene
dejavnosti. Te naj bi se podeljevale na
podlagi razpisa in ne glede na želje
posameznikov, kar je v primerjavi s
sedanjo neurejenostjo področja bist‑
vena novost. Postopek bo reguliran
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•

•

•

in enotno urejen s posebnim aktom
ministra. S tem bodo tudi določene
obveznosti koncesionarjev, da se
vključujejo v izvajanje javne de‑
javnosti na posameznem območju in
da svoj redni delovni čas namenijo le
izvajanju tega programa;
predviden je nov model upravljanja z
javnimi zdravstvenimi zavodi, po ka‑
terem vodstva dobijo večja pooblas‑
tila in odgovornosti za uresničevanje
javnega interesa in javne dejavnosti.
Nadzorovali jih bodo nadzorni sveti,
oboje pa ustanovitelji. Gre za novost
v sistemu, ki lahko prispeva k racio‑
nalizaciji in dvigu kakovosti v delu
javnih zdravstvenih zavodov;
v javnih zdravstvenih zavodih se uva‑
jajo strokovni sveti, katerih naloga
bo skrb za strokovnost ter pomoč
vodstvu pri vodenju in upravljanju
zavodov. Ti sveti doslej niso bili nikjer
pravno urejeni ali predvideni;
zakon določa, kdaj in kje se lahko
opravlja zasebna zdravstvena de‑
javnost, kar velja tudi za javne
zdravstvene zavode in koncesionar‑
je. Določa tudi pogoje za opravljanje
takšne dejavnosti in vzpostavlja red
na tem področju. Tudi ko bo javni
zavod izpolnil pogoje za opravljanje
zasebne dejavnosti, bo prihodek iz
te dejavnosti prihodek zavoda in ne

•

•
•

posameznega zdravstvenega delav‑
ca, hkrati pa bodo morali biti javno
objavljeni vsi podatki (poimensko) o
izvajalcih te dejavnosti, času oprav‑
ljanja dejavnosti, cenah itd. Predlog
zahteva tudi ločeno vodenje prihod‑
kov in stroškov iz javne in zasebne
dejavnosti ter določa, da se vsi
presežki iz obeh dejavnosti namenijo
izključno za razvoj javne dejavnosti;
na novo uvaja sistem spremljanja ka‑
kovosti zdravstvenih storitev in ob‑
javljanja rezultatov pri vsakem izva‑
jalcu na spletnih straneh. Ustanavlja
se Agencija za kakovost, ki bo skrbela
za uvajanje ustreznih standardov, nji‑
hovo uresničevanje in akreditacijo iz‑
vajalcem, ki bodo uresničili predvi‑
dene standarde in kazalnike;
odpravlja obvezno članstvo v zborni‑
cah in nov način podeljevanja javnih
pooblastil;
predvideva nov in poostren nadzor v
obliki posebnega nadzora ministrstva
za zdravje in s strani Zdravstvenega
inšpektorata Republike Slovenije.
Vir: Sporočila za javnost Vlade Republike
Slovenije z dne 04. 03. 2010

aktualno

ZAKON O MINIMALNI
PLAČI

Zdenka Kralj
Zakon o minimalni plači (ZMinP) je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 13/10 z dne 22.02.2010 in velja od 23.02.2010.
Zakon določa, da ima delavec, ki pri delodajalcu v Republiki Slo‑
veniji dela polni delovni čas, pravico do plačila za opravljeno delo
najmanj v višini minimalne plače, pri čemer je minimalna plača
mesečna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem času.
Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega
dela minimalne plače.

Informacija o 4.
seji Sveta Splošne
bolnišnice Novo mesto
Svet Splošne bolnišnice Novo mesto se je dne 16. 03. 2010 sestal
na 4. redni seji, kjer je obravnaval:
• Letno poročilo poslovanja Splošne bolnišnice Novo mesto
za leto 2009,
• Strokovno poročilo Splošne bolnišnice Novo mesto za leto
2009,
• Finančni načrt Splošne bolnišnice Novo mesto za leto
2010,
• Poročilo o izvedbi razpisa za prosto delovno mesto stro‑
kovnega direktorja in predlog za ponovni razpis.
Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili letno in strokovno
poročilo Splošne bolnišnice Novo mesto za leto 2009 ter finančni
načrt za leto 2010.

Zakon določa vrednost minimalne plače za delo, opravljeno od
prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi zakona dalje, v
višini 734,15 EUR, kar v neto znesku pomeni 562 EUR.

Člani Sveta so bili seznanjeni, da bo Splošna bolnišnica Novo
mesto v mesecu maju 2010 organizirala strateško konferenco z
namenom oblikovanja dolgoročnih in srednjeročnih strateških
razvojnih ciljev Splošne bolnišnice Novo mesto.

Vrednost minimalne plače se redno, enkrat letno, z veljavnostjo
od 1. januarja dalje, usklajuje z dejansko rastjo cen življenjskih
potrebščin v preteklem letu, merjeno z rastjo cen: december pre‑
teklega leta glede na december predpreteklega leta po uradnih
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

V zvezi s poročilom o neuspešno izvedenem ponovljenem razpisu
za prosto delovno mesto strokovnega direktorja in predlogom za
ponovni razpis so člani Sveta soglasno sprejeli sklep, da se ponovna
objava razpisa za prosto delovno mesto strokovnega direktorja zadrži
do konca meseca maja 2010, po izvedeni strateški konferenci.

Delodajalec, pri katerem bi izplačevanje minimalne plače v višini,
določeni v skladu z zakonom, povzročilo velike izgube in ogro‑
zilo obstoj podjetja ali imelo za posledico odpovedi pogodb o
zaposlitvi iz poslovnih razlogov večjemu številu delavcev, lahko
v prehodnem obdobju, ki ne sme trajati dlje kot do 31.12.2011,
postopno preide na izplačilo minimalne plače v višini, določeni v
skladu z zakonom. O postopnem prehodu, z določitvijo natančne
dinamike prehoda, se je delodajalec v roku dveh mesecev po
uveljavitvi zakona dolžan posvetovati in skleniti pisni sporazum
s sindikatom pri delodajalcu, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja
delovna razmerja, če tega ni, pa s svetom delavcev ali z delavci
na zboru delavcev. Z namero sklenitve sporazuma in s sklenjenim
sporazumom mora delodajalec seznaniti inšpektorat za delo.

Naslednja seja Sveta zavoda bo 6. aprila 2010, na kateri bodo
obravnavani izvedeni ukrepi v zvezi z ugotovljenimi nepravil‑
nostmi upravnega nadzora, ki ga je Komisija za upravni nadzor
s strani Ministrstva za zdravje izv‑
edla v mesecu oktobru 2009.

V primeru sklenitve pisnega sporazuma je delodajalec dolžan
upoštevati, da plačilo ne sme biti nižje od prehodnega zneska
minimalne plače, ki je:
• za delo, opravljeno od prvega dne naslednjega meseca, po
uveljavitvi tega zakona dalje, 654,69 EUR,
• za delo, opravljeno od 1. januarja 2011 dalje, pa 685,25 EUR,
povečanih za rast cen življenjskih potrebščin v letu 2010, po
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
Vir: Uradni list RS, št. 13/10
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poročila o delu
Josip Dušan Smodej, dr. med., v. d. strokovnega direktorja

S T R O KO V N O P O R O Č I LO za leto 2009
V preteklem letu so se znatno znižala sredstva, ki so bila namenjena financiranju zdravstvene dejavnosti v Sloveniji. Svetovna kriza se je odražala tudi v naši državi, posledično so se zmanjševala
sredstva v državenem proračunu, ki se kumulirajo iz bruto nacionalnega dohodka. Le ta se je v
preteklem letu nižal in se še niža, tako da je tudi v letu 2010 pričakovati
nadaljevanje trenda nižanja sredstev iz proračuna ter posledično tudi
komulative sredstev za nujno delovanje posameznih bolnišnic.
Ti novi finančni pogoji
zahtevajo izjemno raciona‑
liozacijo tudi v zdravstvu
in to predvsem na nivoju
organizacije dela. Ob per‑
manentnem
zagotav‑
ljanju uradne politike, da
se pravice uporabnikov v
zdravstvu ne bodo nižale
in da se kakovost in obseg
dela ne bosta zmanjšala,
postavlja izvajalce v sko‑
raj nemogoče pogoje
delovanja.
Bolnišnice
so bile tako v letu 2009,
brez predhodne prip‑
rave, soočene z novimi pogoji delovanja, vendar v
naši bolnišnici kljub temu ni bilo izpada realizacije. Tako smo v letu
2009 realizirali redni program ter izredni program iz naslova nacio‑
nalnega razpisa v celoti. Čakalne dobe se niso bistveno podaljšale,
učinkovitejše in uravnoteženo delovanje pa smo dosegali z racional‑
no porabo zdravil in sanitetnega materiala, s strokovno preudarnim
koriščenjem laboratorijskih preiskav ter ostalih diagnostičnih postop‑
kov ter s skrajševanjem ležalnih dob.
Poudariti je potrebno, da je SB Novo mesto v obdobju zadnjih petih
let permanentno povečevala program dela skozi realizacijo dodatnih
programov ( +7,7%), medtem ko se je število zdravnikov povečalo v
nesorazmerju z opravljenim programom (+6,2%). Velik obseg dela
je bil opravljen v rednem delovnem času, pa tudi izven rednega de‑
lovnega časa, kar kaže na visoko osveščenost zaposlenih.
Na nivoju Slovenije je z dodatnimi programi Ministrstvu za zdravje
sicer uspelo skrajšati oz. uravnotežiti čakalne dobe, vendar pa je
potrebno opozoriti, da se z radikalnim zmanjševanjem razpoložljivih
finančih sredstev in posledično nezmožnosti financiranja dodat‑
nega dela zaposlenih v ustanovi, kakor tudi zunanjih sodelavcev,
pričakovano lahko le te znova podaljšajo. Želja po urejanju odnosov
zaposlenih znotraj ustanov ter dela le teh v zunanjih ustanovah je
pripeljala do kaotične situacije.V kolikor skozi zakonodajo ne bodo
omogočene aktivnosti izven matične ustanove, grozi slovenskemu
zdravstvu kolaps. Zavedati se moramo, da je pomanjkanje zdravni‑
kov kronično in akutno, kar pomeni, da je bila kadrovska politika
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na nivoju države zadnjih 15 let neustrezna, da se napovedi o pri‑
hodu zdravnikov iz drugih držav niso uresničile, tako da slovensko
zdravstvo temelji le na domačem zdravniškem kadru, pri tem pa
upokojitev ne pokrivajo niti letni diplomanti.
Tako se preprosto vsiljuje kot edina rešitev za vdrževanje kondicije
slovenskega zdravstva delo preko polnega delovnega časa, ki pa
seveda mora biti na nek način plačano. Poskusi in predlogi ureditve
z novo zakonodajo ne nakazujejo jasnih rešitev.
V letu 2010 pričakujemo še ostrejše pogoje ekonomskega poslo‑
vanja, zato stroka pričakuje s strani uradne politike jasne usmeritve
in realne informacije uporabnikom zdravstvenih storitev.

1. REALIZACIJA DELOVNEGA
PROGRAMA
V letu 2009 je bil delovni program v bolnišnici realiziran na 385
posteljah. Povprečna zasedenost postelj je bila 87,00% kar pomeni,
da je bilo na dan povprečno zasedenih 335 postelj. Povprečna ležalna
doba v letu 2009 je bila 5,55 dneva in je za 1,024 % daljša v pri‑
merjavi z letom 2008, kar je posledica zdravljenja večjega števila
težjih primerov, medtem ko se lažji primeri preusmerjajo v eno‑
dnevno obravnavo ali v ambulantno obravnavo.
Delovni program je bil realiziran v planirani višini v akutni in nea‑
kutni bolnišnični obravnavi in v dializni dejavnosti, v specialističnih
ambulantah je in ginekološkem dispanzerju pa planirani program
ni bil realiziran.
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REALIZACIJA
REALIZACIJA SPP
REALIZACIJA SPP ENO‑ REALIZACIJA
V DNEVNI
AKUTNA BOLNIŠNIČNA DNEVNA BOLNIŠNIČNA SPP SKUPAJ
BOLNIŠNICI V %
OBRAVNAVA 2009
OBRAVNAVA 2009
2009
2009
7.617
1.610
9.227
17,45

Dejavnost
KRG

REALIZACIJA
BOD NEAKUTNA
BOLNIŠNIČNA
OBRAVNAVA 2009
2.242

GIN

2.288

816

3.104

26,29

63

ORL

1.049

124

1.173

10,57

254

OKU

353

402

755

53,25

319

Kirurške stroke skupaj

11.307

2.952

14.259

20,70

2.878

INT

2.345

701

3.046

23,01

3.247

PLJ

440

0

440

0,00

411

NEV

985

0

985

0,00

1.762

INF

587

6

593

1,01

581

151

0,00

468

707

5.215

13,56

6.469

1.569

0,00

0

3.659

21.043

17,39

9.347

DER

151

Internistične stroke skupaj

4.508

OTR

1.569

SKUPAJ

17.384

PLAN 2009
PLAN 2009 Realizacija 2009 Realizacija 2009 IND 09/plan
število primerov število uteži število primerov število uteži
število prim.

NAZIV PROGRAMA
Operacije sive mrene

411

Op. Sive mrene ambulantno

729

Operacije ušes, nosu, ust in grla

209,36

411

209,61

100

553

1.118

827,32

1125

832,5

101

Operacije na ožilju‑arterije in vene

232

522,56

226

508,5

97

Operacije na ožilju ‑ arterije in vene

596

500,85

674

566,16

113

Angiograﬁje

322

238,47

326

241,24

101
110

Operacije kile

439

368,76

484

406,56

Operacije žolčnih kamnov

390

502,46

379

488,91

97

Endoproteza kolka

190

862,60

250

1135

132

Endoproteza kolena

119

573,59

159

764,79

133

Ortopedske operacije rame

115

136,85

136

161,84

118

Artroskopija

489

288,51

503

296,77

103

Operacije karpalnega kanala

314

147,58

294

138,18

94

91

112,53

60

74,4

66

141

87,58

214

132,68

152

1.036

942,76

1234

1122,94

119

420

168,00

416

166,4

99

525

230,89

567

249,48

108

Benigne hiperplazije prostate ‑ BHP
Odstranitev osteosintetskega materiala
Porod
Splav
Lažji posegi ženskega
reprodiktivnega sisteme
Operacija ženske stresne inkontinence
S K U P A J prospekt. primeri
ODDELEK
KRG

povp.SLO *

49

62,89

35

45,15

72

7.726

6.783,54

8.046,00

7.541,11

104

2006

2007

2008

2009

5,4

4,2

4,68

4,78

INT

6,9

8,22

8,41

8,39

4,94
8,74

GIN

3,7

3,19

3,51

3,52

3,37
11,17

PLJ

6,9

10,37

9,95

7,23

OTR

3,9

3,9

3,82

4,37

3,41

DER

9,2

10,84

7,13

5,98

6,65

INF

6,7

8,71

8,49

7,87

10,15

ORL

4

2,99

2,78

3,05

2,96

OKU

4,4

1,51

1,1

1,53

2,59

NEV

12,7

8,97

7,98

7,01

7,57

6,9

5,22

5,48

5,42

5,37

Bolnišnica

Tabela 1 : Prikaz
realizacije programa
v akutni bolnišnični
obravnavi, enodnevni
bolnišnični obravnavi
ter neakutni bolnišnični
obravnavi v letu 2009

V okviru rednega pro‑
grama je bil v letu
2009 izveden program
tako imenovanih pros‑
pektivnih primerov, to
je program operacij z
daljšo čakalno dobo,
katerega spremlja ZZZS
posebej. Program je bil
pri večini operacij reali‑
ziran v celoti, razen pri
operacijah sive mrene
– ambulantni del in pri
splavih. V strukturi SPP
primerov predstavlja
program prospektivnih
primerov 39,42%.
Tabela 2 :
Prikaz realizacije programa prospektivnih
primerov v akutni
bolnišnici v letu 2009

Povprečna
ležalna
doba od leta 2005
narašča, kar je posle‑
dica obravnave pa‑
cientov v neakutni
bolnišnici ter večjega
obsega dela na pro‑
gramih zahtevnejših
operacij (endoproteza
kolkov in kolen ter
zahtevne žilne opera‑
cije), kjer je ležalna
doba 7 dni ali več.
Tabela 3.: Ležalna
doba bolnišnice v
primerjavi s slovenskim povprečjem

V letu 2009 na področju čakalnih dob nismo imeli bistvenih odstopanj od predpisanih čakalnih dob iz pogodbe z ZZZS.
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Tabela 4.: Primerjalni pregled čakalnih dob za posamezne operacije na dan 31.12 za leta 2007, 2008 in 2009

Operacija

Število
čakajočih
na dan
31.12.2007

Čakalna doba
2007, na dan
31.12.2007 v
mesecih

Čakalna doba
Število
2008, na dan
čakajočih na
31.12.2008 v
dan 31.12.2008
mesecih

Čakalna doba
Število
Sprememba
2009, na dan
čakajočih na
čakalne dobe v
31.12.2009 v
dan 31.12.2009
mesecih
mesecih

Sprememba
št. čakajočih v
l.2009

kila

117

2

67

2

123

3

1

žolč

82

2

72

3

77

3

0

5

varice

743

13

782

13

695

12

‑1

‑87

TEP.kolena

230

56

153

29

292

26

522

15

‑11

op.rame

33

3

8

3

83

4

1

75

TEP kolka

110

7

178

11

278

7

‑5

100

katarakte

100

1

91

1

129

0

‑1

38

CT

145

1

264

3

333

4

1

69

ORL

294

4

314

4

264

4

0

‑50

17

1

0

0

1

1

1

1

angiograﬁje

Število obiskov pacientov v specialističnih ambulantah se pri‑
merjalno v letih 2005 – 2009 povečuje, kar je posledica drugačne
organiziranosti hospitalnega dela bolnišnice.
Graf 1: Realizacija obiskov v specialističnih ambulantah

V letu 2009 smo v bolnišnici odvzeli 5121 nadzornih kužnin na
MRSA. Pri večini pacientov so bili odvzeti trije brisi ‑ nosu, kože
in žrela. Prisotnost MRSA je bila iz vseh odvzetih kužnin, tako
nadzornih kot diagnostičnih, na novo odkrita pri 219 pacientih
(incidenca 1,23 %). Od tega smo jih 77 odkrili v prvih 48. urah po
sprejemu. 143 pacientov je kolonizacijo z MRSA pridobilo tekom
hospitalizacije. Prisotnost MRSA, že znano in na novo pridoblje‑
no, smo v letu 2009 ugotovili pri 244 hospitaliziranih pacientih
(prevalenca 1,37 %).
Tabela 5.: Osnovni statistični podatki o pojavljanju MRSA v
letih 2001 – 2009

Leto

2. KOLONIZACIJE Z MRSA
Kolonizacije z MRSA smo spremljali z jemanjem nadzornih
kužnin (brisi nosu, žrela, kože, rane) in spremljanjem rezultatov
diagnostičnih kužnin, pri katerih je bila za ločevanje med koloni‑
zacijo in okužbo pomembna klinična slika pacienta.
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Število
vseh
pacientov
z odkritim
MRSA
Delež
novo
odkritih
pacientov
z MRSA
glede na
vse
hospital‑
izirane
paciente
Delež vseh
hospital‑
iziranih
pacientov
z MRSA
glede na
vse
hospital‑
izirane
paciente
(%)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

‑

256

240

147

141

215

124

141

244

1,4

0,82

1,31

0.75

0,59

0,62

0,69

0,68

1,23

2,01

1,52

1,41

0.86

0,65

0,98

0,58

0,78

1,37
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3. IZVAJANJE UKREPOV PRIMARNE
PREVENTIVE LEGIONARSKE
BOLEZNI V LETU 2009

(recovery), pooperativno podhlajeni bolniki, pooperativni nazdor,
neujemanje instrumentov na OP mrežah, zaznan dvom o možni
nesterilnosti med operacijo, ravnanje s perifernimi venskimi pri‑
stopi, pozitivna biološka kontrola, poškodbe z iglami, pomanjkljiva
naročila z bolnišničnih oddelkov v lekarno, prepozno vročene od‑
pustnice pacientom na kirurškem oddelku.

V letu 2009 smo še naprej dopolnjevali že sprejet program pri‑
marne preventive legionarske bolezni in odpravili s strani zdravst‑
vene inšpekcije ugotovljene pomanjkljivosti.

Varnostne vizite:
Varnostne vizite po posameznih oddelkih / enotah so se v večini
izvajale.

Ob preverjanju mikrobiološke in sanitarno kemične ustreznosti
vode so bili, razen enega, testirani vzorci ustrezni. Oporečen vzorec
je bil odvzet v stavbi internega oddelka v času visokega vodostaja
in splošnega opozorila o priporočenem prekuhavanju vode. Z vz‑
postavljenimi ukrepi primarne preventive legionarske bolezni so
bili rezultati vzorčenj na prisotnost legionele v stavbi internega
oddelka in pljučni stavbi ugodni, saj v odvzetih vzorcih legionela
ni bila prisotna oz. je bila v 2 vzorcih prisotna v tako nizkem številu,
da je bilo tveganje ocenjeno kot zelo nizko in dodatni ukrepi niso
bili potrebni. Še vedno imamo največ težav s prisotnostjo legionele
v stavbi kirurškega in ginekološko‑porodniškega oddelka. V janu‑
arju 2009 smo zato opravili kurativni toplotni šok in v juniju 2009
preventivni toplotni šok. V nobenem od odvzetih vzorcev ni bilo
prisotne visoko virulentne Legionele sg.1, kar je ugodno.
Tudi v letu 2009 nismo ugotovili primera bolnišnično pridobljene
legioneloze.

4. KOMISIJA ZA KAKOVOST IN
VARNOST PACIENTOV
Komisija za kakovost in varnost pacientov (KKVP) se je v letu 2009
sestala sedemkrat. V sestavi članov KKVP je prišlo do zamenjave
dveh članov. KKVP je obravnavala različne vsebine:
Pogovori o varnosti so se izvajali na 14 enotah / oddelkih. KKVP
je prejela poročila o izvajanju pogovorov o varnosti v obdobju
1 – 12 od 13 enot / oddelkov.
Varnostni incidenti pri pacientih v obdobju 1‑ 12 2009 :
Neupoštevanje navodil za higieno rok, postopek sprejema pacienta
v bolnišnico, identifikacija pacienta (vsaj dva pogoja: ime in priimek,
rojstni datum, EMŠO,..), opustitev signacije pacientovih osebnih
podatkov, zamenjava pri oddajanju slik pacientom v roke, slikanje
napačnega pacienta, napačne ekstremitete ali strani pacienta, pre‑
poznava ogroženosti pacienta, varno predpisovanje, doziranje in
aplikacija zdravil; naročanje terapije po telefonu, razpoložljivost
blazin za preprečevanje RZP, varnostni pripomočki na kirurškem in
internem oddelku (obposteljne ograjice, varnostni pasovi), padci
pacientov, pomanjkanje kadra (več ur brez medicinske sestre:
travmatološko‑ortopedski odsek), prezasedenost bolniških sob na
kirurškem in internem oddelku, prezasedenost v prebujevalnici

MM konference:
Poročila o MM konferencah je komisija prejela z otroškega, pato‑
citološkega in nevrološkega oddelka (brez obrazca MM).
Nekateri oddelki sicer izvajajo MM konference, vendar ne izpolnju‑
jejo predpisanih obrazcev, ki so na portalu VMA.
Obvezni kazalniki kakovosti:
Nosilcem KK smo svetovali, naj kazalnike spremljajo in jih anali‑
zirajo sprotno, posamično naj jih spremljajo po odsekih, anali‑
zirajo naj jih s pomočjo vodij odsekov in odgovornih medicinskih
sester odsekov, podatke naj vnesejo za vsakega pacienta v IS,
poročila naj pošiljajo predsednici KKVP na 3 mesece.
Klinične poti
Podan je bil predlog, da se v prihodnosti v SB Novo mesto izdelu‑
jejo klinične poti v enaki obliki in se prične uporabljati tudi enotno
šifriranje le‑teh. Obstoječe klinične poti je potrebno digitalizirati
in jih objaviti na dokumentacijskem portalu VMA.
V letu so bile izdelane in vpeljane 3 klinične poti.
PATH
Na Inštitutu za varovanje zdravja so v drugi polovici oktobra 2009
ponovno začeli s projektom PATH. Prejeli so metodološka navodila
za 13 kazalnikov:
1. Delež carskih rezov
2. Smrtnost zaradi možganske kapi
3. Smrtnost zaradi AMI
4. Delež dnevnih kirurških obravnav
5. Trajanje hospitalizacije
6. Dojenje ob odpustu
7. Profilaktična raba antibiotikov
8. Po‑operativna pljučna embolija
9. Raba krvnih pripravkov
10. Bolniki po AMI s predpisanim aspirinom ob odpustu
11. Zasedenost operacijskih dvoran
12. Delež kadilcev med zdravstvenim osebjem
13. Poškodbe z iglami
Kot prioritetni kazalnik, ki bi ga spremljali v vseh bolnišnicah,
predlagajo kazalnik ‘Profilaktična raba antibiotikov’.
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4. ZDRAVILA IN LEKARNIŠKI MATERIAL
Vrednost celotne porabe je bila presežena za 7%, pri zdravilih, ki obsegajo približno tretjino vse porabe, pa 8% (tabela1). Pomembno
se je povečala vrednost porabe pri osteosintetskem materialu (20%), operacijskem perilu (30%), materialu za operacijske sobe (26%),
pri samih endoprotezah pa za 6%. Pri medicinskih pripomočkih, ki se uporabljajo na vseh oddelkih bolnišnice, se je povečala vrednost
porabe pri oblogah za rane (30%), dezinficiensih (20%) in katetrih.
Največ – 38% ‑ seveda porabimo za antibiotike oz. celotno skupino J, stroški glede na predhodno leto so se povečali za 21%. Sledijo
zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov 23%, povečanje glede na 2008 je 14%.
Antibiotike obravnava komisija za antibiotike, za katero smo spremljali tudi število zdravljenih pacientov z antibiotiki (celoletno in
trimesečno). To število se je celo nekoliko znižalo v primerjavi z 2008, finančna sredstva pa so se kljub temu povečala za 21%.
Tabela 6: Pregled porabe posebej spremljanih zdravil in lekarniškega materiala
2007

2008

Antibiotiki (celotna skupina J)

2009

ind.

1.078.871,80

1.021.687,92

1.235.764,91

1,21

Nizkomolekularni heparini

174.400,40

178.978,86

161.193,51

0,90

Humani albumin

129.739,08

124.720,83

147.199,20

1,18

Xigris amp.

74.385,82

10.983,60

12.963,37

1,18

NovoSeven

53.009,71

61.939,78

42.070,55

0,68

252.291,27

258.575,95

1,02

107.677,65

139.737,15

1,30

Epoetini
Obloge za rane

100.947,11

5. STORILNOST
V skladu z 27. členom Splošnega dogovora za leto 2009 ter navodili Ministrstva za zdravje so bolnišnice dolžne voditi kazalnike
poslovne učinkovitosti, ki so obvezna priloga letnemu poročilu, med kazalnike spremljanja učinkovitosti izrabe virov sodi tudi prikaz
storilnosti.
Tabela 7: Pregled realizacije SPP primerov v akutni bolnišnici po izvajalcih
2009

LETO 2008

SB NM

NM

KRG ‑št.prim/zdravnika

528

KRG ‑št.uteži/zdravnika

780

KRG‑št.vseh operacij/zdravnika

439

CE
490

IZ

JES

NG
246

MS
328

SG
217

POVP

195

189

388

293

721

320

280

411

431

317

561

434

539

902

542

848

229

1136

607

686

KRG ‑št.prim/neg.kader

91

79

72

110

69

58

87

46

74

KRG ‑št.uteži/neg.kader

135

115

119

163

117

77

128

77

114

ORL ‑št.prim/zdravnika
ORL ‑št.uteži/zdravnika

454
355

670
596

507
444

231
200

167
221

131
110

341
314

ORL ‑št.vseh operacij/zdravnika

537

743

508

826

215

933

645

ORL ‑št.prim/neg.kader

149

93

84

102

189

158

125

ORL ‑št.uteži/neg.kader

117

83

74

88

250

132

125

INT ‑št.prim/zdravnika

262

227

245

317

239

297

166

173

238

INT ‑št.uteži/zdravnika

476

421

447

458

384

405

239

269

375

INT ‑št.prim/neg.kader

39

38

54

77

47

67

44

43

53

INT ‑št.uteži/neg.kader

71

72

99

111

75

92

64

66

83
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GIN ‑št.prim/zdravnika

337

347

409

409

224

246

230

243

301

GIN ‑št.uteži/zdravnika

280

286

309

290

172

202

162

299

246

GIN ‑št.porodov/zdr

135

134

114

115

85

82

53

124

101

GIN ‑št.vseh operacij/zdravnika

274

146

205

148

97

90

543

510

248

GIN ‑št.prim/neg.kader

68

81

133

137

100

105

95

69

103

GIN ‑št.uteži/neg.kader

56

67

100

97

77

86

67

55

78

GIN ‑št.porodov/neg. kader

27

31

37

38

38

35

22

23

32

PED ‑št.prim/zdravnika

202

178

398

156

240

345

203

326

264

PED ‑št.uteži/zdravnika

158

133

260

109

173

279

187

246

198

PED ‑št.prim/neg.kader

82

83

105

116

82

101

70

69

89

PED ‑št.uteži/neg. kader

64

62

69

81

59

82

64

52

67

OKU ‑št.prim/zdravnika

617

694

550

395

240

180

412
245

OKU ‑št.uteži/zdravnika

362

414

259

248

206

97

OKU ‑št.vseh operacij/zdravnika

323

670

780

408

352

542

551

OKU ‑št.prim/neg kader

138

114

148

237

337

209

OKU ‑št.uteži/neg.kader

81

68

79

203

182

133

DER ‑št.prim/zdravnika

225

190

120

155

DER ‑št.uteži/zdravnika

251

212

97

155

DER ‑št.prim/neg.kader

57

32

58

45

DER ‑št.uteži/neg.kader

63

35

47

41

HD ‑št.dializ/zdravnika

6.207

5.934

6.120

HD ‑št.dializ/neg.kader

488

475

534

51.496

49.975

53.870

Spec. amb‑št.točk/zdravnika

V letu 2009 je bila spremenjena metodologija spremljanja operacijskih posegov, tako da primerjava z letom 2008 in ostalimi bolnišnicami
za leto 2008 ni primerna.

6. PRITOŽBE BOLNIKOV IN SVOJCEV
V letu 2009 je bilo sprejetih 42 ustnih pritožb, ki so se med pacienti in zdravstvenimi delavci razrešile neposredno med samo zdravst‑
veno oskrbo. Nanašale so se predvsem na predolgo čakalno dobo za specialistični pregled oziroma sprejem v bolnišnico za poseg,
pa tudi na predolgo čakanje v čakalnicah specialističnih ambulant.
V istem letu beležimo tudi eno pisno pritožbo, na katero je Splošna bolnišnica Novo mesto po predhodni pridobitvi poročila pritožniku
pisno odgovorila.
S strani pacientov je bilo vloženih 21 odškodninskih zahtevkov, pri čemer se je 19 zahtevkov nanašalo na izvajanje zdravljenja, 1 na
zdrs na mokrih in spolzkih tleh in 1 zahtevek na izgubo medicinko‑tehničnega pripomočka. V 8 primerih je bilo plačilo odškodnine
odklonjeno, v 1 primeru je bila vložena odškodninska tožba, v 7 primerih je bil s strani Splošne bolnišnice Novo mesto že podan
odgovor na navedbe odškodninskega zahtevka, vendar pa s strani zavarovalnice še ni podana informacija o načinu rešitve zadeve,
preostalih 5 primerov pa še ni dokončno rešenih.
Zoper Splošno bolnišnico Novo mesto so bile vložene 4 odškodninske tožbe, od tega je 1 odškodninska tožba posledica odklonitve
odškodninskega zahtevka iz leta 2009, preostale odškodninske tožbe pa so posledica odklonitev odškodninskih zahtevkov iz pre‑
teklih let.
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7. KADER
V letu 2009 je bilo s strani Zdravniške zbornice razpisanih za potrebe Splošne bolnišnice Novo mesto 12 specializacij. V bolnišnici je
bilo na dan 31. 12. 2009 zaposlenih 91 zdravnikov specialistov, 32 zdravnikov specializantov ZZ, 2 zdravnika specializanta SB in 12
zdravnikov sekundarijev .
Graf 2: Število zdravnikov po oddelkih (specialist in
specializanti)
V letu 2009 je bilo s strani Zdravniške zbornice raz‑
pisanih za potrebe Splošne bolnišnice Novo mesto
12 specializacij, ki so prikazane v tabeli.

Vrsta specializacije

potrebe SB za
2009

razpis marec
2009

na kroženju
specializanti
zdr.zbor.na dan
31.12.09

Abdominalna kirurgija

3

Ortopedska kirurgija

2

Anesteziologija,
reanima‑
tologija in periop.intenz.med.
Patologija

8

2

1

1

Ginekologija in porodništvo

6

intenzivna medicina

2

interna medicina

18

3
1
2

2

6

internistična onkologija

1

infektologija

1

Nevrologija

5

Oftalmologija

4

2

2

1

1
1

2

Pnevmologija
Otorinolaringologija
Dermatovenerologija

1

Pediatrija

2

1

3

Radiologija

4

1

2

Psihiatrija

1

1

1

1

10

1

5

Urologija

2

1

2

Plast.rekonstr.in estet.krg.

1

Travmatologija

6

Splošna kirurgija
Kardiovaskularna kirurgija

Transfuzijska medicina
Urgentna medicina

10

1

0

SKUPAJ

90

12

32
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Tabela.8.: Razpisane specializacije Zdravniške
zbornice v letu 2009

Izkazane potrebe po kadru izhajajo iz trenutne
zasedenosti oz. trenutnega števila zaposlenih
zdravnikov specialistov in specializantov ter predvi‑
denih odhodov (upokojitve). Zaradi dolžine spe‑
cializacije ter kasnejših eventuelnih nenapovedanih
prehodov v druge zavode oziroma regije je natančno
planiranje kadra izjemno zahtevno, večkrat pa tudi
nemogoče.
V letu 2009 je zaključilo specializacijo s specialističnim
izpitom 5 zdravnikov: 1specialistka interne medicine,
1 specialistka ginekologije in porodništva in 3 spe‑
cialisti splošne kirurgije.

poročila o delu
8. IZOBRAŽEVANJE

9. ZAKLJUČEK

Strokovni kader bolnišnice s svojim strokovnim izpopolnjevanjem
sledi napredkom v medicini ter jih v danih možnostih (program
finančne sposobnosti bolnišnice) prenaša v matično ustanovo.
Vizija bolnišnice ‑ biti pacientom prijazna ustanova ter sprejeti
strateški razvoj, ki vgrajuje v osnovne smernice kakovost, terja
nenehne aktivnosti na nivoju usposabljanja strokovnih kadrov.
Tabela prikazuje podatke o izobraževanju v SB Novo mesto v letih
2007 – 2009.

Ob koncu letnega poročila želim poudariti, da je stroka v letu
2009 opravila obširno in zahtevno nalogo, v celoti je bil reali‑
ziran program, prav tako so bili zaključeni številni projekti na
področju izboljšav procesov ter varnosti in kakovosti zdrav‑
stvenih storitev.
Vse večja konkurenca, ki se pojavlja tudi znotraj zdravstvenega
sistema, je že v letu 2007, 2008 ter v nadaljevanju 2009 spodbu‑
jala nenehno skrb za izboljševanje poslovne kulture ter večanja
strokovnega znanja slehernega zaposlenega v bolnišnici.

Tabela 9.: Izobraževanje kadrov v letih 2007 – 2009
leto 2007
NAZIV PROFILA

leto 2008

Št. udeležencev

Št. dni

leto 2009

Št. udeležencev

Št. dni

Št. udeležencev

Št. dni

IND

IND

Št.udel. 2009/08

Št.dni 2009/08

ZDRAVNIK

151

1.259

479

2.264

394

884

80

38

DMS/VMS

98

401

223

461

240

337

97

68

158

291

169

227

155

200

68

70

75

202

120

460

94

168

73

35

SMS
ZD.SOD.
OSTALO
Skupaj

77

326

174

292

149

178

80

58

559

2.479

1.165

3.704

939

1.674

81

45

Zlata Rebolj, Pomočnica direktorice za zdravstveno nego

STROKOVNO POROČILO
zdravstvene nege za leto 2009
Tudi v letu 2009 smo zaposleni v zdravstveni negi nenehno razmišljali o tem, kako bi izboljšali
svoje delo. Že davno smo prevzeli odgovornost za svoje delo, v svoje znanje in sposobnosti smo
zaupali, zato smo bili uspešni.
Strokovni kolegij pomočnice direktorice za zdravstveno nego
je posvetovalni organ za področje zdravstvene nege, za vse
ključne naloge in aktivnosti, ki pripomorejo k razvoju stroke
in učinkovitejši organizaciji, k izboljševanju kakovosti dela in
večjemu zadovoljstvu bolnikov ter zaposlenih. Že vrsto let se ses‑
tajamo enkrat mesečno. V letu 2009 smo se začeli sestajati tudi
vsak torek, ker je nujnost ukrepov in množica informacij zahtevala
takojšnje ukrepanje. Sestanke smo poimenovale »koordinacijski
sestanki«. Stalne članice koordinacijskih sestankov so: pomočnica
direktorice za zdravstveno nego, koordinatorica v zdravstveni
negi splošne bolnišnice, koordinatorica za področje kakovosti v
zdravstveni negi ter glavni medicinski sestri obeh največjih od‑
delkov, internega in kirurškega. Ostali sodelavci so se nam
pridružili glede na vsebino, ki smo jo obravnavali.

Vsi zapisniki s sklepi, ki so bili vodeni za strokovne kolegije
pomočnice direktorice za zdravstveno nego, so bili v letu 2009
posredovani predstojnikom oddelkov in objavljeni na VMA.

Pregled obravnavanih področij
in aktivnosti:
•
•
•

sprejeli smo program dela na področju ZN za leto 2009,
sprejeli smo dogovor o obnovitvenem izobraževanju za‑
poslenih o razkuževanju in umivanju rok in pravilni uporabi
zaščitnih rokavic,
seznanili smo se s pravilnikom o internih strokovnih nad‑
zorih,
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•

seznanili smo se z delom skupine za oskrbo kroničnih ran in
sodelovali s člani skupine pri oblikovanju strokovnih stan‑
dardov za nabavo pripomočkov za preprečevanje RZP,
• pravnica nas je redno seznanjala z novostmi, ki so pomembne
za zaposlene v zdravstveni negi in paciente,
• spremljali in sodelovali smo pri uvedbi projekta »spremljanje
porabe materiala na pacienta«,
• dopolnili in oblikovali smo delovne skupine za določene na‑
loge na področju zdravstvene nege,
• seznanili smo se s finančnim načrtom za leto 2009,
• predlagali smo možne ukrepe za racionalizacijo porabe ma‑
teriala v zdravstveni negi,
• skozi vse leto smo opozarjali na neustrezno kadrovsko zased‑
bo v ZN in preobremenjenost zaposlenih,
• izpostavili smo kategorizacijo zahtevnosti zdravstvene nege
bolnika, ki bi morala biti osnova za načrtovanje kadra,
• dogovorili smo se o načinu in obsegu izvajanja anket o sprem‑
ljanju bolnikovega zadovoljstva,
Kolegij ZN - Zlata Rebolj in Robert Sotler
• dogovorili smo se o stalnem izobraževanju in organizaciji
obnovitvenih tečajev temeljnih postopkov oživljanja za MS
in ZT,
• obravnavali in sprejeli smo predlog za izvajanje internih stroko‑
vnih nadzorov v letu 2009,
• izvedli smo redne interne strokovne nadzore,
• dogovorili smo se o organizaciji in izvedbi strokovnih pre‑
davanj o prehrani, venskih poteh in tudi dogovorili teme za
organizacijo novih izobraževanj v ZN,
Tabela 1: Pregled stanja kadra v obdobju petih let
• redno smo se seznanjali s poročili
KOBO‑a.,
Izobrazba
2005
2006
2007
2008
2009
94
100
107
124
136
• sodelovali smo pri prenovi standardov ZN DMS
VMS
20
17
13
2
2
in oblikovanju novih,
292
325
335
327
329
• seznanili smo se s projektom negovalne ZT
Dipl. babica
5
6
7
6
6
bolnišnice,
babica
5
5
5
5
5
• obravnavali smo delna poročila o kazalni‑
skupaj
416
453
467
464
478
kih kakovosti,
• obravnavali smo pritožbe in pohvale ter
Število kadra v zdravstveni negi iz leta v leto narašča. Porast števila
predlagane ukrepe,
kadra je predvsem posledica nadomeščanja odsotnosti delavcev
• seznanili smo se z opravljanjem prostovoljnega dela v zaradi dolgotrajnih bolniških in porodniških odsotnosti. Potrebe
bolnišnici,
po novih zaposlitvah kadra v zdravstveni negi pa se izkazujejo
• obravnavali smo problematiko evidentiranja delovnega časa, iz kategorizacije bolnikovih potreb po zdravstveni negi in novo
nadur in dežurnih ur,
ustanovljenih odsekov: urgentnega na internem oddelku in orto‑
• seznanili smo se z aktivnostmi ob selitvi kirurških oddelkov in pedskega na kirurškem oddelku. Povečalo se je tudi število postelj
priprave prostorov za selitev oddelkov s tretjega nadstropja v anesteziološki enoti intenzivne terapije, kar ravno tako zahteva
internega oddelka,
povečano število kadra v zdravstveni negi, če želimo zagotoviti
• z nekaterimi bolnišnicami smo sodelovali pri projektu Infoneta varno, kakovostno in današnjemu času primerno zdravstveno
„Računalnik ob bolniški postelji – ROP“,
nego.
• sodelovali smo pri pripravi vloge ob prijavi za ocenjevanje za
Načrtovanje kadrovske zasedbe bi moralo temeljiti na osnovi
poslovno odličnost.
kategorizacije bolnikov glade na zahtevnost zdravstvene nege,
Na sestankih strokovnega kolegija smo spremljali realizacijo de‑ ki poteka že od leta 2000. Kategorizacija zahtevnosti ZN je po‑
lovnega programa, podana so bila poročila s strokovnih seminar‑ datek, ki je primerljiv tudi z drugimi bolnišnicami v Sloveniji, ker
jev in s sestankov pomočnic direktorjev slovenskih bolnišnic.
vsi uporabljamo enako metodologijo.

Kader v ZN in kategorizacija
bolnikov glede na zahtevnost
zdravstvene nege

Informirani smo bili z uvajanjem novosti v posameznih dejavnos‑
tih. Spremljali in analizirali smo stroške potrošenega medicinskega
materiala in sodelovali pri oblikovanju varčevalnih ukrepov.
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Pravilnost kategoriziranja bolnikov smo med letom preverjali in
spremljali na sestrskih vizitah in rednih internih strokovnih nad‑
zorih. Pravilno vodenje dokumentacije in kategoriziranje bol‑
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Spremljanje zadovoljstva bolnikov in ostalih
uporabnikov
v naši bolnišnici preverjamo sistematično 1 – 2 krat letno. Posa‑
mezna spremljanja na določenih oddelkih (porodniški oddelek,
otroški oddelek, fizioterapija) potekajo redno vse leto. Poročila
se pripravljajo 3 krat letno.
Bolniki in ostali uporabniki ali njihovi svojci imajo možnost
posredovati pisne pritožbe, pohvale, pobude in predloge v
nabiralnike, ki so nameščeni pri vhodih na oddelke, odseke in
ambulante, pohvale ali pritožbe pa lahko posredujejo tudi po
elektronski pošti. Vse pritožbe poskušamo redno reševati in o
rešitvi tudi obvestiti prizadetega, če imamo njegove podatke.
Rezultate anket in druge informacije o pohvalah in pritožbah
bolnikov obravnavamo na strokovnih sestankih oddelkov in
objavljamo v bolnišničnem glasilu Vizita.
Kolegij ZN
nikov na osnovi potreb po zdravstveni negi bi morali zaposleni
v zdravstveni negi izvajati zelo natančno in se zavedati, da s tem
evidentiramo svoje delo in argumentirano dokazujemo potrebe
po kadru v zdravstveni negi.

Pritožbe bolnikov in obiskovalcev se v veliki meri nanašajo na
dolgo čakanje v ambulantah, na sprejem v bolnišnico in na ne‑
primeren odnos zaposlenih do pacientov ali njihovih svojcev.
Nekaj pritožb se nanaša na naročanje po telefonu (ob določeni
uri ni mogoče dobiti zveze), premalo opreme (obešalnikov, sto‑
lov v čakalnicah, razkužil), uporaba GMS aparatov pri zaposlenih
in bolnikih, nepravilno parkiranje avtomobilov zaposlenih pred
vhodi v bolnišnico (ovirajo promet intervencijskih vozil in vozil,
s katerimi svojci pripeljejo težje pomične bolnike) in dolgo ča‑
kanje na odpustnice.

Izobraževanje v ZN

Stalna naloga zaposlenih mora biti reševanje pritožb pacientov in
seveda sprejemanje ukrepov za zmanjševanje števila pritožb.

Splošna bolnišnica Novo mesto kljub recesiji še vedno zagotavlja
in omogoča izobraževanje pripravnikov za srednjo in visoko sto‑
pnjo izobrazbe v zdravstveni negi. Če želimo, da bi nam bili prip‑
ravniki v pomoč pri zagotavljanju kvalitetne zdravstvene nege,
moramo v izobraževanje pripravnikov vložiti veliko dodatnega
znanja, časa in energije, kar pa je včasih težko, ker so zaposleni v
zdravstveni negi preobremenjeni z rednim delom.

V letu 2009 so članice strokovnega kolegija, kakor tudi vsi ostali
zaposleni v zdravstveni negi, zelo dobro in plodno sodelovali
pri vseh zastavljenih nalogah in projektih. Uspešno smo izvedli
številne naloge, sprejeli pomembne dogovore in poskrbeli za
sprotno informiranje. Posamezniki v zdravstveni negi so s svojim
delom pomembno prispevali k dobremu imenu bolnišnice v
regiji kakor tudi v širšem slovenskem prostoru. Za prizadevno
in profesionalno delo se vsem iskreno zahvaljujem.

Strokovno izpopolnjevanje:
V letu 2009 smo se zaposleni v zdravstveni negi aktivno
udeleževali seminarjev in drugih oblik izobraževanja. Z aktivno
udeležbo smo predstavili dosežke na področju zdravstvene nege
in zagotavljanja kakovosti v naši bolnišnici širši slovenski javnosti
in tudi v tujini. V letu 2009 smo uspešno organizirali in izvedli
strokovno srečanje, posvečeno prvi izšolani medicinski sestri
na Dolenjskem, gospe Mariji Tomšič.

Projekt celovite kakovosti
V okviru projekta celovite kakovosti v bolnišnici deluje na področju
zdravstvene nege več delovnih skupin. Njihovo delo je bilo us‑
merjeno v izboljševanje kakovosti procesov, ugotavljanje zado‑
voljstva naših uporabnikov in spremljanje določenih kazalnikov
kakovosti.
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Zdenka Seničar

IZOBRAŽEVANJE V ZDRAVSTVENI NEGI
Znanje je v zdravstveni negi pomembna vrednota, čeprav jo morda tudi sami zaposleni po
pomembnosti pogosto uvrščamo nekam na rep
vrednot v stroki. A dejstvo je, da brez znanja ni
napredka in čase, ko se moramo dnevno prilagajati spremembam na področju zdravstvene
zakonodaje in odredbam MZ, ki maha s prazno
malho, hkrati pa pacientom še kar naprej obljublja med in mleko, bomo preživeli le, če bomo
združili vsa svoja znanja in izkušnje.
V SB Novo mesto je izobraževanje v zdravstveni negi potekalo
na več področjih.

1. BOLNIŠNICA JE BILA UČNA BAZA
DIJAKOM SREDNJE ZDRAVSTVENE
IN KEMIJSKE ŠOLE IN ŠTUDENTOM
VISOKIH ŠOL ZA ZDRAVSTVENO
NEGO
Splošna bolnišnica Novo mesto je bila učna baza dijakom Srednje
zdravstvene in kemijske šole Novo mesto, ki se v rednem progra‑
mu in programu izobraževanja odraslih izobražujejo
za poklic medicinska sestra/medicinski zdravstvenik
ter študentom visokošolskega študija zdravstvene
nege v Sloveniji za poklic diplomirana medicinska
sestra/diplomirani zdravstvenik.
Na področju srednješolskega izobra‑
ževanja so pod vodstvom učiteljic praktičnega
pouka šole v bolnišnici (na internem,
kirurškem, nevrološkem, infekcijskem,
pljučnem, ginekološkem in otroškem
oddelku) opravljali praktični pouk dijaki
3. in 4. letnikov rednega programa ter
programa PTI. V prvi polovici leta je
263 dijakov opravilo blizu 50 000 ur
praktičnega pouka, v drugi polovici
leta pa 293 dijakov več kot 35 000 ur
praktičnega pouka.
V programu izobraževanja odraslih je
na kirurškem, internem, ginekološko‑
porodniškem in otroškem oddelku 71
udeležencev in skupaj opravilo 5080 ur
praktičnega pouka pod vodstvom men‑
toric – 8 diplomiranih medicinskih sester
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in 3 ZT naše bolnišnice.
V lanski prvi polovici leta je klinično prakso iz zdravstvene nege
v bolnišnici opravljalo 278 študentov VŠZ Novo mesto in 17
študentov ljubljanske Zdravstvene fakultete, v okviru rednega
študija 145, v programu izrednega študija pa 133.
Redni študenti so v bolnišnici v 1. semestru opravili 100 ur,
v 2. semestru 400 ur klinične prakse, izredni študenti pa v 1.
semestru 40 ur, v 2. semestru pa glede na svoje predznanje
od 40 do 136 ur klinične prakse.
Jeseni se jim je pridružilo še 135 študentov VŠZ Novo mesto.
Klinična praksa je bila organizirana na internem, nevrološkem,
kirurškem, infekcijskem, pljučnem, ginekološkim in ORL od‑
delku. Kljub večkrat izraženi potrebi po večjem sodelovanju
strokovnih sodelavcev VŠZ Novo mesto, iz katere je največ
študentov, v učnih bazah, je bila klinična praksa v bolnišnici
popolnoma prepuščena strokovnim sodelavkam bolnišnice,
45 diplomiranim medicinskim sestram, ki so ob vsem svojem
rednem delu na oddelkih opravljale še delo s študenti. Opaziti
je bilo preveliko število študentov na posameznih enotah, na
kar so nas opozarjali tudi bolniki, tako da bomo v prihodnje
to število zelo zmanjšali.

2. IZOBRAŽEVANJE
PRIPRAVNIKOV – ZT in dipl. med. sester
V letu 2009 se je 43 pripravnikov ZT in DMS udeležilo internega
izobraževanja kot priprave na strokovni izpit.
Program je obsegal:
1. Uvod v izobraževanje (predstavitev bolnišnice, organizacija
dela v bolnišnici, hišni red, kultura obnašanja, predtavitev ka‑
zalcev kakovosti, vizije bolnišnice, …)
2. Kodeks etike MS in ZT (pomen kodeksa v praksi, pravice
in dolžnosti bolnika, varuh bolnikovih pravic,…), Zakon o
bolnikovih pravicah in dolžnostih,
3. Zdravstvena nega bolnika
• zdravstvena dokumentacija, administrativna obrav‑
nava bolnika, sprejem bolnika v bolnišnico (urgentni,
načrtovan), EB, premestitev bolnika, odpust bolnika
• komunikacija v negovalnem timu (sprejem,
predaja službe, sestrska vizita, pogovori o var‑
nosti, …)
•
spremljanje vitalnih funkcij in opazo‑
vanje bolnika,
• zagotavljanje bolnikove ose‑
bne higiene,
• inkontinenca (vrste inkon‑
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Interno izobraževanje

•
•

•
•
•

tinence, zdravstvena nega bolnika, kateterizacija bolnika,
pravilna uporaba plenic, zapleti pri inkontinenci),
aplikacija zdravil (peroralna, parenteralna, infuzija, trans‑
fuzija),
bolnišnične okužbe (bolnišnične okužbe, MRSA, higiena rok,
poškodbe na delovnem mestu, osebna zaščitna sredstva,
nalezljive bolezni, ravnanje s perilom, ravnanje z odpadki,
odvzem vzorcev za mikrobiološko preiskavo…),
kronične razjede (vrste, ocena ogroženosti, preprečevanje,
oskrba),
incidenti v bolnišnici,
priprava bolnika na operativne posege.

4. Zdravstvena zakonodaja
Izobraževanje so izvajale ga. Zlata Rebolj, Zdenka Kralj, Ingrid
Jaklič, Mojca Simončič, Zdenka Seničar.

3. STROKOVNO SREČANJE
„1. DNEVI MARIJE TOMŠIČ –
PRIMERI DOBRE PRAKSE V
ZDRAVSTVENI NEGI“
21. in 22. januarja 2009 smo v sodelovanju z regijskim DMS‑
BZT in VŠZ Novo mesto v spomin na prvo medicinsko sestro
v novomeški bolnišnici Marijo Tomšič, ki je postavila temelje
stroki zdravstvene nege v regiji, organizirali dvodnevno stro‑
kovno srečanje, ki se ga je udeležilo 170 MS in ZT ter ostalih
vabljenih. Pri organizaciji je sodelovalo 12 MS in ZT bolnišnice,
16 MS in ZT pa je s prispevki sodelovalo tudi v strokovnem delu
izobraževanja. Vsi strokovni prispevki so bili objavljeni v zborniku
predavanj.

Preverjanje znanja

4. INTERNO IZOBRAŽEVANJE V
ZDRAVSTVENI NEGI ZA
ZAPOSLENE MS IN ZT
Interno izobraževanje v ZN je potekalo v obliki predavanj in
učnih delavnic:
• Izobraževanje o bolnišnični higieni (higiena rok, ravna‑
nje z odpadki, MRSA)
učna delavnica za MS in ZT kirurškega oddelka je potekala v
marcu 2009 - 11 terminov po 1 uro; delavnice je vodila odgo‑
vorna strokovna sodelavka za bolnišnično higieno ga. Ingrid
Jaklič. Potekale so v knjižnici kirurškega oddelka, udeležilo
se jih je 55 MS in ZT.
• Oskrba perifernih in centralnih venskih poti - organizira‑
na so bila 4 predavanja po dve šolski uri, potekala so v sej‑
ni sobi pljučnega oddelka, udeležilo se jih je 136 MS in ZT.
Izobraževanje so pripravile DMS: Marija Marolt, Rozalija Volf
Pečjak, Bernarda Hrovat, Marina Kokalj, Nataša Kokalj.
Program izobraževanja:
Vzpostavitev in oskrba periferne venske poti:
kaj je venska pot,
izbira i. v. kanile,
mesta nastavitve I. v. kanile in posebnosti,
posebnosti periferne venske poti pri otrocih,
strokovni standard nastavitve periferne venske poti,
strokovni standard preveze periferne venske poti,
zapleti perifernih venskih poti in ukrepi,
dokumentiranje perifernih venskih poti,
odvzem vzorcev krvi.
Oskrba centralnih venskih katetrov
namen izobraževanja DMS o CVK, vrste dostopov CVK,
namen uporabe CVK, vrste CVK,
kontraindikacije uporabe CVK,
strokovni standard nastavitve CVK,
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dokumentiranje CVK,
strokovni standard preveze vbodnega mesta,
odvzemi krvi iz CVK, zapleti uporabe CVK,
pomanjkljivosti uporabe CVK, odstranitev CVK.
• Spodbujanje varnosti pri intravenskem zdravljenju.
Izobraževanje je pripravil g. Matej Kmetič, strokovni sodelavec
podjetja Baxter, potekalo je v sejni sobi pljučnega oddelka in
je trajalo dve šolski uri. Udeležilo se ga je 17 DMS.
• Izobraževanje za sistem On line kartice ZZZS je potekalo
v sejni sobi pljučnega oddelka, trajalo je dve uri, udeležilo
se ga je 42 MS, administratork in zdravnikov.
Izvajalci so bili predstavniki ZZZS v sodelovanju s programsko
hišo Infonet in zavarovalnicami za PZZ (Vzajemna, Adriatik
in Triglav).
• Predavanje o transplantacijski dejavnosti in darovanju
organov in tkiv po smrti je organiziralo območno združenje
RK v sodelovanju s Slovenija Transplantom v sejni sobi
pljučnega oddelka, udeležilo se ga je 11 DMS.
• Delavnico izboljševanja procesov je moderiral mag. Ro‑
bert Kržišnik (Humus, d. o. o.), potekala je v sejni sobi na
pljučnem oddelku, v 4 terminih po 8 pedagoških ur se je je
udeležilo po 20 udeležencev.
Program:
			- pogled nazaj: ključni dogodki in njihove posledice 		
		
za kakovost procesov in medsebojnega sodelovanja v
		
preteklem letu,
			- identificiranje glavnih spoznanj iz preteklega obdobja,
			- identificiranje glavnih področij, na katerih so 		
		
zaželene izboljšave,
			- generiranje idej in možnih korakov proti želenemu,
			- poglobljena analiza problemov in idej,
			- izdelava skupinskih akcijskih načrtov za 			
		
izboljševanje medsebojnega sodelovanja.
• Temelji donorskega programa
Izobraževanje je potekalo v sejni sobi pljučnega oddelka v
sodelovanju oddelka za anestezijo, reanimacijo in intenzivno
terapijo naše bolnišnice in SlovenijaTransplanta, udeležilo se
ga je 41 DMS in ZT, trajalo je 5 ur.
Program:
Odkrivanje, zaznavanje in klinično vrednotenje 		
možnih mrtvih darovalcev in predstavitev primerov 		
(razgovor)
Diagnostika možganske smrti
Simulacija ugotavljanja možganske smrti (po stopnjah)
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Vzdrževanje mrtvega darovalca
Pogovor z bližnjimi osebami o darovanju
Predstavitev razgovora – simulacija
Organizacija pridobivanja organov in alokacija
Izobraževanje je vodila prim. Danica Avsec.
• Tudi hrana je zdravilo - izobraževanje je potekalo v 5 skupi‑
nah po 40 udeležencev in je trajalo 9 pedagoških ur, s pre‑
izkusom znanja. Vodila ga je ga. Darinka Panjan, strokovne
prispevke pa so poleg nje pripravile še ga. Irena Hočevar
in medicinske sestre: Andreja Žnidaršič, Milena Drnovšek,
Milena Žulič, Simona Seličanec, Bernarda Bobič, Helena
Kosar, Danica Mravinec, Marija Pezdirec in Jožica Hudoklin.
Skupaj se je izobraževanja udeležilo 194 MS in ZT.
Program:
		Predstavitev namena izobraževanja, predstavitev sistema
HACCP, Predstavitev bolnišnične prehrane, kataloga diet,
predstavitev prehrane diabetičnega pacienta, prehransko
svetovanje bolnikom na dializi, predstavitev prehrane bol‑
nika z vnetnimi obolenji prebavnega trakta, predstavitev
prehrane hematološkega in onkološkega bolnika, poseb‑
nosti prehrane kirurškega bolnika, hranjenje bolnika po
hranilni sondi, vrste enteralne prehrane.
• Interna izobraževanja v COB
		Predstavitev novosti podjetja J&J (kirurške mrežice) – 		
			
predstavnica J&J Alenka Umek
		Predstavitev novosti podjetja J&J (Vicryl plus in hemostati) –
			
predstavnica J&J
		Predstavitev novosti podjetja J&J (stapler in harmonični
			
elektroskalpel)
		Predstavitev novosti M&M Surgical (novosti na področju 		
			
elektrokirurgije) - Matjaž Bajc
		Predstavitev inštrumentarija in tehniko operacije distalnega
			
radiusa in žeblja ITS
		Predstavitev op.perila za 1x - uporabo, predstavnica SIMPSS 			
Kastor – avtotransfuzija - sistem po drenu
		Lima – intramedularni žebelj
		SYNTHES – Mojca Poboljšaj: Predstavitev ročnika mini driver
		dr.Cigler, dr.Pušelja: Oprema vzorcev za patohistološke preiskave
		MM Surgical; Predstavitev aparata Smok evakuator.
Izobraževanja so potekala v prostorih COBa, trajala so dve šolski
uri, udeležilo se jih je od 15 – 20 DMS/ZT.
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5. OBJAVLJANJE STROKOVNIH
PRISPEVKOV V BOLNIŠNIČNEM
GLASILU VIZITA
Da bi zagotovili večjo dostopnost strokovnih vsebin s področja ZN
čim širšemu krogu zaposlenih, smo aktualne vsebine in povzetke
izobraževanj strokovnih sekcij pri ZZNS in regijskega DMSBZT ter in‑
ternih izobraževanj redno objavljali v bolnišničnem glasilu Vizita.

6. PROJEKT „STRAH IMA VELIKE
OČI, OKOLI PA GA NIČ NI“
je namenjen najmlajšim. V sodelovanju z vzgojno varstvenimi

ustanovami in šolami Dolenjske ter ZD Novo mesto smo orga‑
nizirali obiske predšolskih otrok ter otrok nižjih razredov osnovnih
šol, kjer smo jim skozi igro na čim bolj zanimiv način predstavili
bivanje v bolnišnici in nekatere poklice z namenom, da se otroci
ne bi več bali obiska pri zdravniku oziroma zdravljenja v bolnišnici.
Pri prikazu vsebin so sodelovale DMS, vzgojiteljica in učiteljica
otroškega oddelka, MS in ZT kirurških ambulant, mavčarji,
radiološki inženirji in ZT – reševalci PHE ZD Novo mesto.
Program je obsegal:
• obisk PHE ZD Novo mesto, predstavitev in ogled reševalnega
vozila,
• ogled urgentne kirurške ambulante, radiološkega oddelka
in mavčarne in predstavitev dela, sodelovanje otrok pri po‑
sameznih posegih (poslušanje srčnega utripa, merjenje tem‑
perature, snemanje EKG, mavčenje roke in odstranjevanje
mavca, imobilizacija, oskrba rane,...)
• obisk in ogled otroškega oddelka, predstavitev bolnišničnega
vrtca in šole,
• predstavitev enega od poklicev v zdravstvu (glede na zani‑
manje: poklic zdravnika, medicinske sestre, fizioterapevta,
mavčarja,....)

Božidar Podobnik, univ.dipl.inž.el.
Vodja tehnično vzdrževalne službe

Delo plačniškega dela parkirišča
bolnišnice v letu 2009
Plačniški del parkirišča je obratoval vse dni v letu 2009, razen krat‑
kotrajnih izpadov, ki smo jih reševali v okviru tehnično vzdrževalne
službe ob strokovni pomoči dobavitelja in vzdrževalca opreme pod‑
jetja Trast International iz Ljubljane. Parkirišče obsega 109 običajnih
parkirnih mest in tri parkirna mesta za invalide. Delovni čas parkirišča
je 24 ur dnevno, vse dni v tednu. Za nočni čas parkiranja (od 20:00
do 6:00) in ob praznikih ter vikendih velja 40% redne cene glede na
dnevno ceno uporabe parkirišča ob delovnikih.
V letu 2008 smo zabeležili 137. 606 uporabnikov, v letu 2009 pa 139.
716, kar je povečano za 1,53%. V letu 2008 je bila povprečna zase‑
denost parkirišča 377 vozil na dan, v letu 2009 pa 382 vozil na dan,
s tem, da je bilo med vikendi zasedenih okrog 150 mest, povprečna
zasedenost ob delovnikih pa je bila 563 vozil, kar pomeni, da se
ob delovnikih v povprečju doseže 5,2 kratna zamenjava vozil na
parkirno mesto, ob konicah pa tudi 7 kratna. Plačilo parkirnine so
uporabniki izvedli s 4.989 žetoni in 134.725 z gotovinskim plačilom.
Po manjšem obisku parkirišča izstopajo poletni meseci, kar je ne‑
posredno povezano z dopusti.
Največja obremenjenost parkirišča je ob delavnikih med 8 in 11 uro
dopoldne, ko ne moremo zadostiti željam po parkiranju vsem, ki to na‑
meravajo. Struktura plačila je na ravni predhodnega leta, zmanjšala so
se plačila nad 2,5 EUR, povečalo pa se je povračilo plačila z žetoni, kar
kaže na večje koriščenje ugodnosti, obenem pa zmanjšuje prihodek.
Ugotovimo lahko, da 95% uporabnikov parkirišča plača do 1,5 EUR, kar
predstavlja sprejemljivo raven možnega plačila samo s kovanci.

V letu 2009 je bilo na obisku 11 skupin – skupaj 268 otrok os‑
novnih šol Drska, Grm, Bršljin, Dragotin Kette, vrtcev Mali Slatnik,
Drska in Ragovska.

7. STALNE RAZSTAVE AKTUALNIH
ZDRAVSTVENIH VSEBIN NA PANOJIH
VEZNEGA HODNIKA KIRURŠKE
IN GINEKOLOŠKO-PORODNIŠKE
STAVBE IN NA OGLASNIH DESKAH
BOLNIŠKIH ODDELKOV
Razstave redno pripravljajo dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole
Novo mesto, otroci, ki se zdravijo na otroškem oddelku in prostovoljci.
Vsebine so prilagojene različnim spominskim dnevom, ki so vezani
na zdravstveno tematiko (dan zdravja, teden boja proti raku, dan boja
proti kajenju, mednarodni dan boja proti AIDSu…) in vzpodbujajo
zdrav način življenja.

Plačilo parkirnine z žetoni je bilo izvedeno 4.989 krat in sicer so bili
žetoni izdani: 270 na hemodializi, 759 pri receptorju porodnišnice,
2.779 na transfuziji, 1.132 v restavraciji in 49 na upravi. Število iz‑
danih žetonov se je povečalo na transfuziji in v restavraciji.
Ocena delovanja in finančne realizacije za leto 2009 je, da sistem av‑
tomatizacije uporabe parkirišča živi, da prinaša predviden prihodek,
da so stroški delovanja minimizirani. Zaradi kar nekaj urne zasedenosti
obstoječega parkirišča bi bilo smotrno razmisliti o povečanju kapacitet
parkiranja, tako na plačniškem delu parkirišča kot na delu za parkiranje
zaposlenih. Problem parkiranja se je še povečal zaradi gradbišča nove
Šmihelske ceste in bo ostal pereč problem do izgradnje parkirne hiše,
ki pa je v domeni mestne občine.
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novoletna srečanja
Zdenka Seničar

Prednovoletno srečanje zaposlenih
NOVOMEŠKE BOLNIŠNICE

December se je pošteno nagnil v drugo polovico, okrašeno mesto in
množica luči so pričarali pravo novoletno vzdušje, prazniki so bili pred vrati, manjkalo je le
malo snega. A tistega petkovega večera, ko je v KC Janeza Trdine bolnišnica organizirala pred‑
novoletno srečanje zaposlenih, ga nismo preveč pogrešali...
V knjigo minulega leta smo vpisovali eno poslednjih zgodb ‑
zgodbo tradicionalnega druženja z glasbo, smehom in dobro
voljo. In ker je bilo v dvorani kar lepo število slavljencev – jubi‑
lantov z 10, 20 in 30 leti delovne dobe ter nagrajencev, je bila
ves večer posebna pozornost namenjena njim.
Skozi program uvodnega dela, ki sta ga sooblikovala mezzoso‑
pranistka Urška Damiš Burger in pianist Matej Burger, je mimo nago‑
vorov in voščil direktorice ga. Mire Retelj, v. d. strokovnega direktorja
g. Josipa Smodeja in pomočnice direktorice za zdravstveno nego
ga. Zlate Rebolj spretno krmarila ga. Rozalija Volf Pečjak.
V lanskem letu je bilo v bolnišnici kar 75 jubilantov, od tega 40
zaposlenih, ki so zabeležili 30 let dela.
Brez, sposobnih, delovnih ljudi, ki se vsak dan žrtvujejo za druge,
bi bila naša bolnišnica samo trhla lupina brez življenja, kot Can‑
karjeva Hiša Marije Pomočnice.
Ga. Retelj in g. Smodej sta se jim zahvalila za zvestobo bolnišnici
in s simboličnim darilom pokazala, da vodstvo ceni prizadevanja
vsakega od njih.
Najboljši igralci, glasbeniki, doktorji, znanstveniki, učitelji in
podjetniki niso osredotočeni in prevzeti z mislijo biti najboljši.
Prevzema jih le strast do tega, kar počnejo. SB Novo mesto
svojim delavcem za posebne delovne dosežke podeljuje najvišje
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priznanje ‑ plaketo bolnišnice. Lani je komisija za priznanja, ki
jo vodi ga. Tea Jedlovčnik Štumbelj, izmed prispelih predlogov
izbrala šest dobitnikov, ki so jim plakete izročili ga. Mira Retelj, g.
Josip Smodej in ga Tea Jedlovčnik Štrumbelj.

Plakete so prejeli:
Srednja medicinska sestra

Šteﬁca Eleta:
„Medicinska sestra Štefica Eleta je
delavna, vestna, odgovorna in zaneslji‑
va, njen spoštljiv odnos se enako odraža
do sodelavcev kot do pacientov in nji‑
hovih svojcev. Ves čas opravlja svoj poklic z
vsem žarom in zagnanostjo. Taka, kot je, pooseblja lik medicin‑
ske sestre, ki bi si jo želel vsak kolektiv in je svojemu poklicu v
ponos.
Je strokovna in odgovorna sodelavka in svetovalka številnim
mlajšim medicinskim sestram in pripravnikom, vedno vsakemu
pripravljena pomagati in svetovati. Vsa leta deluje po enajsti
sestrski zapovedi: „Nikoli ne obupaj!“

novoletna srečanja
Višja ﬁzioterapevtka

Diplomirana medicinska

Duška Grgić:

sestra

„Duška Grgić večino svojih
službenih let v novomeški bolnišnici
dela kot fizioterapevtka na žilnem
odseku kirurškega oddelka, kot prva
fizioterapevtka v bolnišnici pa je fiziote‑
rapijo razvijala tudi na odseku plastične
kirurgije in v fizioterapevtski ambulanti za roko.
Da bi lahko bolje pomagala pacientom po poškodbah in
obolenjih rok, si je na strokovnem izobraževanju pridobila
osnovno znanje izdelovanja in aplikacije funkcionalnih
opornic, kar sicer sodi v strokovno področje delovne terapi‑
je. To znanje je veš čas izpopolnjevala, ga nadgrajevala in
izboljševala. Danes je članica multidisciplinarnega društva
za rehabilitacijo roke, svoje znanje pa uspešno prenaša na
mlajše sodelavce.“

Branka
Makarovič:

„Svojo prvo zaposlitev je Branka
Makarovič kot srednja medicinska
sestra poiskala na kardiološkem odseku
internega oddelka, želja za znanjem pa jo
je popeljala na Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani,ki jo je
končala leta 2001.
Polna novih znanj in zagnanosti je bila razporejena na de‑
lovno mesto diplomirane medicinske sestre v interni inten‑
zivni terapiji, kjer je leta 2003 prevzela tudi mesto odgovorne
medicinske sestre.
Branka daje velik poudarek izobraževanju, aktivno sodeluje
na številnih simpozijih, kongresih in ostalih izobraževanjih,
doma in v tujini. Aktivno sodeluje predvsem na področju
urgentne medicine ter intenzivne nege in terapije.
Je dosledna, nepristranska in kolegialna. Njena skrb so ves
čas dobri medsebojni odnosi in strokovna rast zaposlenih v
timu. Izkazala se je tudi za dobro organizatorko. Njen delavnik
je običajno daljši od predpisanega, saj ima kot odgovorna
medicinska sestra veliko nalog in dolžnosti, ki pa jih včasih
v rednem delovnem času ni moč opraviti.

Operativni vodja vzdrževanja

Peter Klobčar:
„Gospod Peter Klobčar je kot opera‑
tivni vodja vzdrževanja tisti človek,
ki prvi začenja odpravljati tehnične
težave, ki se vsakodnevno pojavljajo
na različnih objektih bolnišnice. Delo
organizira v okviru elektro, ključavničarske
in mizarske delavnice, še vedno je nepogrešljiv na področju
strojne energetike in tehnoloških rešitev.
Svoje delo opravlja strokovno, vestno in natančno, z visoko
stopnjo zavesti za nemoteno tehnično oskrbo tako različno
zahtevnih objektov in prostorov, kot so to bolnišnični pros‑
tori. S svojimi izkušnjami ter praktičnim znanjem daleč pre‑
sega nivo svoje formalne izobrazbe. Svojim sodelavcem rad
pomaga z nasveti in dejanji. Ob tehničnih težavah je praktično
24 ur na dan dosegljiv in če problema ni mogoče rešiti po
telefonu, se z veliko zavzetostjo takoj pojavi na mestu okvare
in tam ostane, dokler je s svojo iznajdljivostjo in strokovnostjo
ne odpravi.
Njegove prijaznosti, strokovnosti, predanosti bolnišnici in
pripravljenosti ter zavzetosti za delo pa ne opazimo samo
sodelavci, ampak jo opazijo in pohvalijo tudi zunanji strokovni
sodelavci bolnišnice.“

Branka je medicinska sestra z veliko mero odgovornosti,
spretnosti, znanja in s posluhom za bolnika ter ljudi nasploh.
Nesebičnost, delavnost, razdajanje in skrb za ljudi okoli sebe
potrjuje z vsakim dnem znova ter daje številnim sodelavcem
vzgled, ki bi ga bilo vredno posnemati.“

Branka
Stracenski,

prim. mag.

dr. med., spec. rad.:

„Prim. Branka Stracenski se je v
novomeški bolnišnici zaposlila no‑
vembra leta 1986 in bila kmalu zatem
imenovana za predstojnico majhnega rent‑
genskega oddelka, ki se je pod njenim vodst‑
vom začel razvijati in širiti in je danes sodobno opremljen
in diagnostično napreden radiološki oddelek na visoki stro‑
kovni ravni izvajanja preiskav.
Takoj po svojem prihodu je uvedla novo metodo preisko‑
vanja tankega črevesja, za kar je leta 1987 prejela nagrado
občine Novo mesto.
Dr. Branka Stracenski si vseskozi prizadeva za visoko stro‑
kovno raven opravljanja preiskav, poleg tega pa tudi za
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kadrovsko okrepitev. Čeprav je bila mentorica številnim
mlajšim kolegom, se je ves čas spopadala s pomanjkanjem
specialistov radiologov.
Njeni sodelavci jo poznamo tudi po tem, da nikoli ne reče
»ne«, če jo prosimo za uslugo, pa naj bo osebna ali službena.
Njen odgovor se vedno glasi: «Počakajte, da pogledam raz‑
pored…«
Neutrudnost, požrtvovalnost, vztrajnost in posluh za težave
bolnikov in sodelavcev so tiste njene kvalitete, ki so jo
nešteto dni, noči, nedelj in praznikov prikovale med aparate
in bolnike v novomeški bolnišnici.«

Stanko Šuštarič, dr.

med., spec. kirurg:

Kirurg Stanko Šuštarič se že vso
svojo profesionalno kariero ukvarja
predvsem s travmatologijo. Devet let
je bil vodja travmatološkega odseka,
zadnji dve leti pa je vodja kirurške EIN.
Odlikujejo ga vse tiste lastnosti, ki si jih je
v
zdravniškem poklicu nekoč zamislil Hipokrat. Je človek z
veliko začetnico, ki v skrbi za pacienta ne pozna meja, zato
je med pacienti in sodelavci izjemno priljubljen, je delaven,
toleranten, zanesljiv in preudaren, svoje delo opravlja
vestno in natančno. Sodelavci imajo v njem zanesljivega
zagovornika in partnerja, še posebej, ko gre za uvajanje
novega strokovnega ali organizacijskega znanja v prakso. Z
neskončno potrpežljivostjo in vztrajnostjo posreduje svoje
znanje sodelavcem v timu in je prijazen ter ustrežljiv sogo‑
vornik vsem zaposlenim. Njegova umirjenost ohladi še tako
razgreto glavo, saj praktično ne pozna slabe volje, pa tudi
razne zamere so mu povsem tuje. V ljudeh išče predvsem
dobre lastnosti in jih ponavadi tudi najde.
V kolektivu je zelo priljubljen in spoštovan, zato je predlog
za podelitev plakete bolnišnice samo majhna priložnost, da
mu svoje spoštovanje tudi pokažemo.«

Podelitvi plaket je sledil ogled aktualne narodne komedije Ločeni odpadki
v režiji Borisa Kobala, v kateri so nam igralci Caﬀe teatra prikazali vso bedo
današnjih medsebojnih odnosov. A ko smo pozno zvečer v avli KC nazdravili
prihajajočemu letu ob pogrnjenih mizah, polnih dobrot, ki so jih pripravili delavci bolnišnične kuhinje, smo na trpko satiro že pozabili in uživali v druženju.
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Marjeta Berkopec

Karmen Janežič

je dobitnica srebrnega znaka DMSBZT
Novo mesto

Decembra smo v dolenjskem Društvu petim medicinskim sestram podelili srebrni znak za leto 2009. Najvišje priznanje je za
svoje delo, trud in prizadevanja na področju ZN prejela tudi Karmen Janežič, diplomirana medicinska sestra na internem od‑
delku Splošne bolnišnice Novo mesto.
Karmen Janežič se je rodila 11. 07. 1969 v
Novem mestu. Od novembra 1989 je za‑
poslena v Splošni bolnišnici Novo mesto,
kjer opravlja dela in naloge diplomirane
medicinske sestre na internem oddelku,
v enoti interne intenzivne medicine.
Svojo poklicno pot je začela na internem
oddelku, na odseku za gastroenterologi‑
jo in diabetes. Zaradi kadrovskih potreb
je bila premeščena na kardiološki odsek
istega oddelka.

odbora. Prevzela je odgovorno delo v
društvu, saj je zadolžena za program,
organizacijo in potek izobraževanj in
strokovnih srečanj. Od oktobra 2004 do
januarja 2006 je opravljala delo odgo‑
vorne medicinske sestre odseka interne
intenzivne medicine.

V okviru Evropskega reanimacijskega
sveta ter Slovenskega združenja za ur‑
gentno medicino je no‑
Pet let sodeluje pri izvedbi klinične
vembra 2006 opravila
Izredno zanesljiva,
študije za uporabo novega zdravila pri
V želji po znanju in novih
izredno zahteven dvo‑
delovna
in
visoko
zdravljenju enterokolitisa na evropskem
izzivih se je vpisala na
dnevni tečaj dodatnih
nivoju. Bili so pohvaljeni kot najboljši
strokovno
usposobljena!
Višjo šolo za zdravst‑
postopkov oživljanja ter
sodelujoči tim v tej študiji.
vene delavce v Ljubljani
uspešno opravila pisni
in potem nadaljevala študij v tretjem in praktični izpit.
Od leta 2004 je mentorica študentom
letniku Visoke šole za zdravstvo v Lju‑
Visoke šole za zdravstvo iz Ljubljane ter
Leta 2007 je bila imenovana za pomočnico
bljani. Z odliko je zagovarjala diplomsko
od leta 2006 tudi študentom iz Visoke
glavne medicinske sestre bolnišnice
nalogo z naslovom Kakovost dela na in‑
šole za zdravstvo iz Maribora, ter prip‑
za kakovost. Delo je zelo zahtevno in
ternem oddelku Splošne bolnišnice Novo
ravnikom, ki opravljajo pripravništvo.
obširno ter zahteva veliko znanja, zato
mesto in si pridobila naziv diplomirana
se je udeležila usposabljanja za srednji Karmen poznamo kot izredno zanesljivo,
medicinska sestra. Takoj po diplomi je
management zdravstvenih zavodov. Je delovno in visoko strokovno usposoblje‑
začela delati na odseku interne inten‑
članica komisije za kakovost in varnost no osebo, ki s svojim delom, znanjem in
zivne medicine, kjer je zaposlena še
pacientov v bolnišnici,
profesionalnim odno‑
danes.
v kateri ves čas aktivno Diplomirana medicinska som prispeva k zares
Ves ta čas se je izobraževala na področju sodeluje. Je tudi članica sestra na internem
dobremu sodelovanju
intenzivne medicine in na ostalih odbora za interni stroko‑
v zdravstveno nego‑
oddelku Splošne
področjih zdravstvene nege. Aktivno vni nadzor, ki periodično
valnem timu. Vedno in
sodeluje v strokovnem odboru Sloven‑ vsake tri mesece ocenjuje bolnišnice Novo mesto
povsod je pripravljena
skega združenja za intenzivno medi‑ delo zdravstvene nege
pomagati, bolniki jo
cino, ki pripravlja simpozij na Bledu, z po oddelkih v naši bolnišnici. Prav tako spoštujejo in jo imajo radi. Njene tople,
mednarodno udeležbo tudi za medicin‑ sodeluje v komisiji za izdelavo strokovnih tolažeče besede dostikrat pomagajo bolj
ske sestre. Je aktivna članica Zbornice standardov in postopkov zdravstvene kot vsa zdravila. Predvsem pa je, kljub
zdravstvene in babiške nege Slovenije. nege v bolnišnici. Od začetka izdajanja vsem težavam, ki pestijo naš poklic, os‑
V Društvu medicinskih sester, babic in je članica uredniškega odbora internega tala človek, vreden zaupanja in vsega
zdravstvenih tehnikov Novo mesto od časopisa bolnišnice Vizita in v njem red‑ spoštovanja.
leta 2004 deluje kot članica izvršilnega no sodeluje s svojimi prispevki.
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DECEMBRSKI SREČANJI UPOKOJENCEV
BOLNIŠNICE
Cirila Gradišar
Prišel je december, v naših nabiralnikih pa pismo in v njem
vabilo na novoletno srečanje upokojenih delavcev Splošne
bolnišnice Novo mesto. Kdo ga ni bil vesel ? Vsi, ki smo bili
zaposleni v bolnišnici in končali delovno dobo v tej ustanovi
smo bili veseli, da še vedno niso pozabili na nas in da nas
vsako leto povabijo na srečanje, tudi lani, kljub recesiji.
Udeležba je bila velika, vsak je bil vesel snidenja s svojimi nek‑
danjimi sodelavci, prijatelji in nekaterimi zaposlenimi, ki se
nam pridružijo. Lansko srečanje je popestril prikaz delovanja
Društva upokojencev Splošne bolnišnice. Predsednica Jožica
Majcen je komentirala diapozitive, ki jih je za predstavitev
na računalniku pripravila tajnica društva Cirila Gradišar. Da
ne bi kdo mislil, da upokojenci tega ne znamo! Saj se ven‑
dar še naprej izobražujemo na različnih področjih in obvla‑
danje računalnika je eno izmed teh. Nad delom društva so
bili udeleženci srečanja navdušeni, še posebno nad našimi
ročnimi izdelki. Klepet ob dobri večerji se je zavlekel v noč,
zaželeli smo si zdravo leto 2010 in željo, da se v prihodnjem
letu ponovno snidemo na istem mestu.
Ker je v decembru ostalo še kar nekaj dni do prihoda novega
leta, smo se člani društva upokojencev zbrali v gostilni Jakše
na Drski še 16. decembra 2009 in medse povabili tudi vse
upokojene delavce bolnišnice, ki so v letu 2009 dopolnili 80
let in 90 let. Zbralo se nas je kar 43 in od devetih jubilantov
jih je prišlo na srečanje pet - Janja Jelančič, Pepca Novosel,
Marija-Ana Peklar, Terezija Rešetič in Milena Špiler. Te gospe
so dopolnile 80 let. Iz zdravstvenih razlogov so se opravičili
Marija Reba, Marija Udovč in dr. Jan Struhar, najstarejšo jubi‑
lantko Marijo Redek, ki je dopolnila aprila meseca 90 let, pa
smo obiskali kasneje v DSO. Vabilu se je odzvala tudi direktorica
Mira Retelj, se med nami zadržala do konca našega srečanja,
poklonila darila jubilantkam in z vsako posebej poklepetala.
Tudi društvo jim je pripravilo skromna spominska darila. Res
so bile presenečene. Ob spremljavi kitarista Slavka Gradišarja
smo tudi zapeli. Seveda pa brez »Božička« tudi letos ni šlo. Tudi
veliko daril je imel v košu.
Tako smo upokojeni delavci bolnišnice kar dvakrat nazdravili
prihajajočemu novemu letu in se veseli razšli, kljub slabemu vre‑
menu.
Če smo imeli radi svoje delo in s sodelavci delili dobro in slabo,
lahko to počnemo tudi v zasluženem pokoju in v starosti. Veliko
se dogaja v našem društvu. Pridite med nas, postanite naš član.
Če vam ne bo všeč, še vedno lahko izstopite.

Takole so si nazdravile 80 letnice (z leve): Janja Jelančič,
Pepca Novosel, Marijana Peklar, Terezija Rešetič in Milena
Špiler.
Janja Jelančič je bila zaposlena v bolnišnični kuhinji.
„Živim sama v majhnem stanovanju na Ragovski ulici. Moj dom
je vedno topel, pozimi in poleti. Dan mi je vedno prekratek, ker si
znam najti delo. Rada kvačkam, delam gobeline za svoje najbližje
in oznanjam božjo besedo.“
Milena Špiler je upokojena fizioterapevtka.
„Živim družabno življenje, da pa veliko delam, bi težko rekla.
Hodim na Inštitut Antona Trstenjaka poslušat različna zanimiva
predavanja. Povezana sem s svojimi otroci in družino, kar mi zelo
veliko pomeni. Vedno mi zmanjkuje časa, s trga mi prinesejo stvari,
jaz pa z velikim veseljem skuham.“ Iz Ljubljane prihaja glas, da je
ga. Milena izvrstna kuharica.
Pepca Novosel je upokojena medicinska sestra.
„S svojim življenjem sem zadovoljna. Rada nabiram borovnice
in obdelujem vrt. Hodim likat in grem k sorodnikom v Brusnice.
Najlepše mi je, ko grem s sinom na morje.“
Terezija Rešetič je upokojena medicinska sestra.
„Živim z vnukom in mu vodim gospodinjstvo, mu kuham in
perem. Skrbim za svojo bolno hčerko in sem včasih tudi osam‑
ljena, čeprav imam veliko ljudi okrog sebe. Nimam časa za sebe,
pogrešam čas za sprehode. Zelo sem vesela, da ste se me spom‑
nili in tega ne bom nikoli pozabila. Imam zelo lepe spomine na
službo. Občutek sem imela, da sem v bolnici doma, veliko sem
bila v službi. V bolnišnici sem delala 36 let.“
Marijana Peklar je upokojena sodelavka računovodstva.

„Živim sama in za svoje gospodinjstvo še vedno poskrbim sama,
čeprav me zelo bolijo noge in zelo težko hodim, otroci pa mi veliko
Hvala bolnišnici za vse, kar nam nudi in nam stoji ob strani, hvala pomagajo pri hišnih delih. Nič mi ni dolgčas, vsak dan preberem
časopise,
živim mirno življenje. Na službo imam zelo lepe
za vsakoletno srečanje.V razgovoru z direktorico
so jubilantke
Radiološke
inženirke vvse
Rogaški
Slatini
med drugim povedale:
spomine in sem vesela, da sem danes tu.“
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NOVOLETNO
SREČANJE
PROSTOVOLJCEV
V SPLOŠNI
BOLNIŠNICI
NOVO MESTO
Gloria Šepec
Na povabilo koordinatorice prostovoljnega
dela v Splošni bolnišnici Novo mesto smo
se vsi prostovoljci udeležili novoletnega
druženja. Kot majhni otroci smo pričakovali
prihod Božička in drobnih daril. Vendar pa
smo na Božička morali malo počakati, saj
so nas prišli pozdravit direktorica Splošne
bolnišnice Novo mesto, ga. Mira Retelj,
ravnatelj SZKŠ g. Miran Grom, srečanja so se
udeležile skoraj vse mentorice z oddelkov,
kjer poteka prostovoljno delo in ga. Andreja
Luštek, predstavnica Društva za razvijanje
prostovoljne dejavnosti Novo mesto.
Prostovoljci smo pripravili kratek program.
Na začetku sta nam dijakinji Maruša Željko
in Maja Konček iz 3. a TZN prestavili kratek
izsek dela prostovoljcev na otroškem od‑
delku – PIKAPOLONIC. Kot druga se je pred‑
stavila naša prostovoljka Janja Račič iz 4. c
TZN s svojim nagrajenim delom z natečaja
»ČLOVEK ČLOVEKU ČLOVEK« in požela zelo
velik aplavz vseh navzočih. Bravo, Janja! Na
koncu pa smo k sodelovanju povabili tudi
eno izmed naših treh naj prostovoljk Sred‑
nje zdravstvene in kemijske šole leta 2008,
Karmen Bohorč, ki je zbranim prostovoljcem
zelo lepo predstavila svojo prehojeno pot v
prostovoljstvu.
Nato pa je čisto potiho potrkal na vrata
Božiček in nam vsem zaželel lepe praznike
ter veliko lepih dogodkov v naši dejavnosti
ter nam razdelil prijetna darilca.
Po vitaminskem okrepčilu smo se poslovili
in si zaželeli predvsem lepe praznike v krogu
tistih, ki jih imamo najraje in nam veliko
pomenijo.

LEDVIČNI BOLNIKI SMO
SILVESTROVALI NA PREPIHU
Zdravka Žižić
Ledvični bolniki dolenjskega društva tradicionalno silvestrujemo drugo soboto
v januarju. Letos smo se zbrali v gostišču Prepih, spet v velikem številu. Kljub
slabi vremenski napovedi, sneženju in mrazu, smo prišli iz vsepovsod: iz Bele
Krajine, širše Dolenjske, Posavja in celo iz Ljubljane in Zagreba. Bogat zabavno
humoristični program, nastop mažoretk, odlična glasba za vse generacije in
okuse, bogat srečelov, je preizkušena formula za množičen odziv. Povabilu so
se odzvali ne samo bolniki in njihovi družinski člani, temveč tudi nekateri po‑
samezniki, dobri ljudje, ki nam na različne načine pomagajo in so v prvi vrsti
pravi prijatelji. Prijatelja spoznaš, ne takrat, ko je vse dobro, temveč takrat, ko
ti gre slabo, ko si bolan.
S starejšimi bolniki so prišli vnuki, z mlajšimi pa njihovi družinski sopotniki in otroci.
Ker so »naši otroci« vse leto pridni, hodijo v šolo, pomagajo staršem, dedkom in
babicam, pa tudi prostovoljcem društva, je zanje Dedek Mraz poslal nekaj daril.
Daril v obliki fotografij, ki jih skozi vse leto pridno beleži in shranjuje naš Joški Šimic,
pa so bili deležni nekateri člani društva. Najbolj izvirne fotografije nastanejo, ko
to najmanj pričakuješ. Zato sem prepričana, da so nekatere nove nastale že na
letošnjem silvestrovanju.
Za smeh je poskrbel imitator Tilen Šerbec Turk, ki se je predstavil v različnih
vlogah. Najbolj izviren je bil kot Janez Janša in Saško Peče. Štefka in Jožica
iz Društva upokojencev Veliki Gaber sta nastopili v krajšem humorističnem
skeču, »vino in voda«. Kaj mislite, kdo je bolj pomemben v življenju človeka?
Ana Pestner nas je očarala s svojo poezijo, napisano v pravi »belokranjščini«;
njen pevski talent bomo zagotovo izkoristili na enem izmed naslednjih silves‑
trovanj. Posebno poglavje pa je predstavljal srečelov, kjer je po običaju vsaka
srečka zadela.
Za res lep in prijeten večer se moramo v prvi vrsti zahvaliti mažoretkam iz kluba
Takt, Tilnu, Štefki, Jožici in Ani. Hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali.
Fotografijo je prispeval Jurica Ester, naš kolega iz Zagreba.
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Luka Ficko, predstavnik vodstva za kakovost

Priznanje Republike Slovenije za
poslovno odličnost 2009
Uporaba sodobnih tehnik in metod upravljanja kakovosti je v zad‑
njem desetletju prispevala k ustvarjanju novega pojma na področju
kakovosti, to je poslovna odličnost. To je višja oblika razumevanja
celovitega obvladovanja kakovosti (TQM – Total Quality Management), ki se je kot pojem uveljavilo z nagradami in priznanji za kakovost oziroma poslovno odličnost. Pojem odličnost lahko razumemo
kot odraz vrhunske kakovosti in zanesljivosti. Za vrhunsko podjetje
je značilno, da neprestano izboljšuje svoje poslovanje, se prilagaja
spremembam v okolju in hkrati tudi samo povzroča spremembe.
Odlično podjetje se odlikuje na ekonomskem področju in hkrati
vključuje v svoje poslovanje širšo družbeno odgovornost.
Najvišje državno priznanje v okviru nacio‑
nalnega programa kakovosti Republike
Slovenije za dosežke na področju kako‑
vosti proizvodov in storitev ter kakovosti
poslovanja kot rezultata razvoja znanja in
inovativnosti je Priznanje Republike Slo‑
venije za poslovno odličnost (PRSPO). S
PRSPO želi država spodbujati vse sloven‑
ske gospodarske družbe, zavode in druge
pravne osebe ter državne organe pri uva‑
janju sistemov vodenja kakovosti z vidika
sodobnosti, učinkovitosti in celovitosti.

napreduje v smeri odličnosti. Tako se tista
stran modela, kjer so “rezultati”, ukvarja s
tem, kar je organizacija dosegla oziroma
dosega, “dejavniki” pa opisujejo, kako se
ti rezultati dosegajo. Posameznemu meri‑
lu je pripisano največje mogoče število
točk, ki se ga lahko dodeli pri ocenjeva‑
nju določenega področja, tako v procesu
samoocenjevanja znotraj organizacije
kot tudi v procesu ocenjevanja vlog pri‑
javiteljev za priznanje. Največje možno
skupno število doseženih točk je 1000.

Program PRSPO postavlja smernice in me‑
rila po vzoru evropske nagrade za kakovost,
ki so na razpolago organizacijam za ovred‑
notenje svojih prizadevanj za izboljševanje
kakovosti. Osnovo predstavljajo merila v
okviru modela odličnosti EFQM, ki so
prikazana v naslednji shemi:

Model odličnosti nam pove, da se odlični
rezultati pri delovanju, odjemalcih, zapos‑
lenih in družbi dosegajo z učinkovitim
voditeljstvom, ki je gonilo politike in strate‑
gije, zaposlenih, partnerstev in virov ter
procesov. Model upošteva dinamiko okolja
in je orodje, ki je podjetjem v pomoč pri vz‑

odličnosti, predvsem je ključnega po‑
mena pomoč pri razumevanju, kje so vrzeli
in kakšne so potrebne rešitve.

Kratek pregled meril
Voditeljstvo; na kakšen način vodstvo
razvija in omogoča doseganje poslanstva
in vizije, razvija vrednote, potrebne za
dolgoročni uspeh ter vse to uresničuje z us‑
treznimi dejanji in vedênjem ter se osebno
zavzema za to, da bi se sistem upravljanja
organizacije razvijal in uvajal. Ocenjuje se
vključevanje vodij v delo z odjemalci, part‑
nerji in drugimi predstavniki družbe.
Politika in strategija; sta elementa, s kate‑
rima ugotavljamo, kako podjetje uresničuje
svoje poslanstvo in vizijo. Cilji in načrti na
najvišjih ravneh morajo biti uresničljivi in
skladni z načrti in cilji na nižjih ravneh.
Vsem zaposlenim v podjetju je potrebno
posredovati sprejeto politiko in strategijo.
Le s primerno osveščenostjo bodo zapos‑
leni učinkovito uporabili politiko in strate‑
gijo kot podlago za načrtovanje aktivnosti
in postavljanje ciljev.
Zaposleni; je merilo, kjer se ugotav‑
lja, kako organizacija upravlja, razvija ter
sprošča znanje in celoten potencial svojih
zaposlenih na ravni posameznika, timov in
celotne organizacije in kako te aktivnosti
načrtuje v podporo svoji politiki in strate‑
giji ter učinkovitemu delovanju svojih
procesov. Skrb za delavce se v današnjem
času vedno bolj izpostavlja. V podjetju si
morajo prizadevati za varno in zdravo de‑
lovno okolje.
Partnerstva in viri; način kako organizacija
načrtuje in upravlja svoja zunanja partner‑
stva in notranje vire v podporo svoji politiki
in strategiji ter za uspešno izvajanje svojih
procesov. Namen oblikovanja partnerstev
je povečanje dodane vrednosti v verigi.

Devet različno obteženih meril, ki so
razdeljeni na dejavnike in rezultate, v mo‑
delu predstavlja merila, ki se uporabljajo
za ocenjevanje, kako neka organizacija
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postavitvi ustreznega sistema upravljanja,
ne glede na sektor, velikost, strukturo ali
zrelost. S pomočjo modela lahko podjetje
natančno ugotovi, kako blizu je poslovni

Procesi; nam odgovori na vprašanje, kako
organizacija snuje, upravlja in izboljšuje svoje
procese v podporo svoji politiki in strategiji, s
katerimi ustvarja povečano vrednost za odje‑
malce in druge udeležene skupine.
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Rezultati v zvezi z odjemalci; kaj in ko‑
liko dosega organizacija v razmerju do
svojih zunanjih odjemalcev. Zaželena je
primerjava z zunanjo konkurenco in ne le
upoštevanje lastne ravni.
Rezultati v zvezi z zaposlenimi; kaj
dosega organizacija v odnosu do svojih
zaposlenih. Je merilo, s katerim ugotav‑
ljamo raven in gibanje zadovoljstva vseh
zaposlenih v podjetju.
Rezultati v zvezi z družbo; je kriterij, s kate‑
rim pregledujemo tiste aktivnosti podjetja, ki
vplivajo na širšo skupnost v okolju, v katerem
organizacija deluje. Ta kriterij upošteva ak‑
tivno vključevanje podjetja v lokalno okolje
in kulturo. Sem sodi tudi posreden vpliv pod‑
jetja preko donacij, dobrodelnih aktivnosti in
izobraževalnih dejavnosti.
Ključni rezultati delovanja; kaj dosega or‑
ganizacija glede na načrtovane dejavnos‑
ti. S ključnimi kazalci delovanja podjetje
spremlja, napoveduje in izboljšuje svoje
dejavnosti. S ključnimi kazalci delovanja
mora podjetje prikazati uspešno dosega‑
nje rezultatov tudi na področju obračanja
zalog, izkoriščenosti sredstev, inovacij ter
ustreznosti informacij in znanja.
Ob pregledu meril lahko zaključimo,
da model vsebinsko pokriva potrebe in
pričakovanja kupcev oziroma uporabnikov,
dobaviteljev, zaposlenih, družbe in lastni‑
kov oziroma ustanoviteljev organizacije.
Na podlagi vloge, ki jo je Splošna bolnišnica
Novo mesto oddala meseca septembra
leta 2009, je bil v torek 2. februarja 2010,
v okviru ocenjevanja za Priznanje Re‑
publike Slovenije za poslovno odličnost,
opravljen obisk zunanjih ocenjevalcev
v naši bolnišnici. Po uvodni predstavit‑
vi bolnišnice in razgovoru z vodstvom
bolnišnice o razvojni strategiji in poslo‑
vanju bolnišnice je ocenjevalna skupina
opravila krožni ogled bolnišnice, katerega
namen je bil preveriti »utrip« bolnišnice in
opraviti kratke razgovore z naključno iz‑
branimi delavci v bolnišnici. Po razgovoru
z zaposlenimi na dializi in na porodniškem
odseku so ocenjevalci pohvalili zavzetost,
prijaznost in ustrežljivost zaposlenih. V
drugem delu obiska so ocenjevalci izvedli
intervjuje po skupinah. Imeli so intervjuje
s pomočnico direktorice za zdravstveno
nego, s strokovnim direktorjem, s pred‑

stavnikom vodstva za kakovost, obiskali
so otroški oddelek, imeli razgovor s pred‑
stojniki nekaterih oddelkov, skupinski
razgovor s predstavniki sindikatov, skupin‑
ski razgovor s predstavniki administracije,
kuhinje, pralnice, tehnično vzdrževalne
službe, službe za varstvo pri delu, glavnimi
medicinskimi sestrami oddelkov. Oprav‑
ljen je bil tudi intervju v kadrovski službi,
v službi za informatiko ter v ekonom‑
ski službi. V ocenjevanje so bile vključene
praktično vse dejavnosti bolnišnice in vsi
izobrazbeni profili zaposlenih, tako da so
si lahko ocenjevalci ustvarili celotno sliko
o bolnišnici. Po celodnevnih intervjujih z
zaposlenimi, ogledu bolnišnice in pogo‑
voru z vodstvom bolnišnice, so ocenjevalci
predstavili svoje ugotovitve.

Priložnosti v bolnišnici:

V Splošni bolnišnici Novo
mesto:

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

imajo dobro zasnovano dolgoročno
strategijo,
zaposleni dobro poznajo sistem
vodenja kakovosti,
so programi dobro načrtovani; strate‑
gija in vodenje sta dobro
zasnovana,
se v okviru procesa dela
po potrebi vključuje
tudi priznane zunanje
strokovnjake,
je strategija dobro pred‑
stavljena zunanjim part‑
nerjem,
je na kadrovskem
področju
izdelana
strategija; izobraževanje
zaposlenih je ustrezno,
je podpora pri neformalnem druženju
dobro sprejeta,
so letni razgovori razpršeni,
se držijo okvira finančnega načrta, za‑
gotavljajo napore v zvezi z likvidnostjo;
na podlagi analiz stroškov se postav‑
ljajo prioritete,
je poraba zdravil pod slovenskim
povprečjem,
se strmi k varčni rabi energije,
je vpeljan sistem naročanja pacientov
na uro,
zaposleni v bolnišnici poznajo svoje
delo in imajo pozitiven odnos, da se
gre po poti odličnosti.

•

•

•
•
•
•

•
•
•

izvaja se veliko število anket, tako
notranjih, kot tudi za zunanje upora‑
bnike; odzivnost med zaposlenimi je
dobra, pri anketiranju pacientov je
odzivnost dokaj nizka,
stopnja absentizema je relativno vi‑
soka, potrebno bi bilo planirati ab‑
sentizem, analizirati odsotnosti ter
sprejeti ukrepe, kako absentizem
zmanjšati,
na področju informatike so priložnosti
za izboljšave na področju varnosti,
povečati prihodke iz trga,
narediti več primerjav z drugimi,
z laično javnostjo se dobro sodeluje,
okrepiti aktivnosti oziroma sodelo‑
vanje z laično javnostjo,
izvesti samoocenjevanje v okviru PR‑
SPO,
povečati vključenost predstavnikov
zaposlenih pri ukrepih,
še bolj spodbujati timsko delo,
določiti ciljne vrednosti; kaj je potreb‑
no, da se cilji dosežejo.

Ravnanje s sistemom vodenja kakovosti in
poslovna odličnost nista kratkoročna pro‑
jekta oziroma projekta s končnim ciljem.
Gre za pristop in odnos do dela, način de‑
lovanja v organizaciji ter kulturo same or‑
ganizacije. Vsak posameznik v organizaciji
mora biti vključen v proces nenehnega
izboljševanja, prispevati mora svoje ideje
in predloge, s katerimi bo poskušal dvigniti
raven kakovosti in uspešnosti v podjetju.
Samo nenehno ohranjanje prednosti,
izboljševanje področij, kjer je to potrebno,
ter takojšnja reakcija na odkrite pomanj‑
kljivosti vodi podjetje po poti poslovne
odličnosti.
Viri: www.mirs.gov.si; www.mvzt.gov.si
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IZBOLJŠEVANJE PROCESOV V
SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO
V mesecu decembru 2009 so bile izpe‑
ljane 4 enodnevne moderirane delavnice
na temo izboljševanja dela, sodelovanja
in procesov v Splošni bolnišnici Novo
mesto.
Namen delavnic je bil:
• pod vodstvom nevtralnega zunanjega
moderatorja prevetriti sodelovanje v
timih (kolikor dopušča dinamika de‑
lovnih procesov je bilo zaželeno, da
se na delavnici zberejo predstavniki
različnih nivojev in profilov (vodje,
medicinske sestre, zdravniki...)),
• pregledati uspešnost in zadovoljstvo
pri delu v letu 2009,
• identificirati področja, na katerih si za‑
posleni želijo izboljšav,
• začrtati nastavke za izboljšave v nasled‑
njem letu.
Po prvi delavnici je postalo očitno, da bo
zastopanost vodij in zdravnikov na delavni‑
cah zelo okrnjena – ali pa je celo sploh
ne bo. Ker brez sodelovanja predstavni‑
kov vseh profilov in nivojev ni smiselno
načrtovati sprememb, je bilo potrebno
cilj delavnic prilagoditi: namesto izdelave
obsežnejših projektov se je fokus preus‑
meril v doseganje razumevanja skupnih
ciljev ter specifičnih potreb posamičnih
timov, oddelkov, profilov ali nivojev. Na
podlagi tako vzpostavljenega razume‑
vanja so udeleženci nato snovali ideje in
zaveze o tem, kako lahko sami prispevajo
k izboljšanju medoddelčnega sodelovanja
(tako na ravni oddelka kot posameznika).
Delavnice so večinoma potekale po nasled‑
njem urniku procesov:
• pregled sodelovanja v preteklem letu
in identificiranje ključnih spoznanj,
• identificiranje področij, potrebnih
izboljšav,
• vzpostavljanje razumevanja specifičnih
potreb zaposlenih/timov na področjih,
potrebnih izboljšav,
• prepoznanje dinamike soodvisnosti:
kako (ne)dejanja enega posameznika/
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tima/oddelka vplivajo na uspešnost
drugih posameznikov/timov/oddelkov
ter bolnišnice kot celote (spoznanje,
da »smo vsi v istem čolnu«), zato je
zaželeno konstruktivno sodelovanje),
nabiranje idej za večjo medoddelčno
podporo (na ravni tima/oddelka),
nabiranje idej za boljšo znotrajoddelčno podporo,
izdelava individualnih akcijskih
načrtov.

mnogih primerih jasno opaziti dobro po‑
vezanost med zaposlenimi, kolegialnost,
tovarištvo.

Delavnice so bile ves čas prepredene tudi
s “timbilding” elementi za boljšo medse‑
bojno povezanost in za krepitev timskega
duha in sodelovanja.

Vse to kaže na »zdravo jedro« kolektiva, ki
daje trdno podlago za kakovostno timsko
sodelovanje tudi v prihodnje.

•
•
•

Kot izredno konstruktivno se je izkazalo
vzpostavljanje medsebojnega razume‑
vanja med raznolikimi oddelki/timi:
zaradi osredotočenosti na konkretne de‑
lovne naloge zaposleni pogosto izgubijo
»širšo sliko« soodvisnosti v bolnišnici, to
pa lahko vodi v vrtičkanje, nepotrebne
spore in posledično slabšo učinkovitost
ter uspešnost pri delu.
Razumevanje specifik dela in potreb
drugih pa pripomore h globljemu razume‑
vanju vzrokov za nekatere (prej nerazum‑
ljene) odločitve, kar spodbuja medsebojno
zaupanje, poveča storilnost in izboljša za‑
dovoljstvo pri delu. Pri tem se je kot zelo
pomembno izkazala prisotnost zunanjega
moderatorja, ki deluje kot »prevajalec«
potreb in ciljev, skrbnik konstruktivne ko‑
munikacije in po potrebi mediator med
zaposlenimi v različnih oddelkih/timih/
profilih/nivojih.

Opažanja – močne plati SBNM
Ena od močnih plati kolektiva je prav go‑
tovo visoka zavest o poslanstvu celotne or‑
ganizacije – skrbi za bolnika; sorazmerno
visok je tudi občutek pripadnosti temu
poslanstvu.
Nadalje je opazna velika pripadnost
kolektivu. Znotraj oddelkov je bilo v

Pri pregledovanju medsebojnega sode‑
lovanja je velika večina prisotnih prispe‑
vala pozitivne in negativne povratne in‑
formacije v uravnoteženi meri. Približno
enako, kot je bilo kritik, je bilo tudi iz srca
izrečenih pohval. To je dober pokazatelj
zdravega stanja duha v delovnem okolju,
ki je uravnoteženo in ne zgolj kritizersko.

Opažanja – področja, ki
potrebujejo pozornost
Pretok informacij
Kakor v večini delovnih okolij tudi v tem
obstaja do neke mere nezadovoljena
potreba po jasnem in pravočasnem pre‑
toku informacij. V tako velikem sistemu in
ob tako intenzivni dinamiki dela pretok in‑
formacij sicer nikakor ne more biti popoln,
vseeno pa drži, da nejasne informacije,
nasprotujoče si informacije, prepozne
informacije ter pomanjkanje informacij
negativno vplivajo na motiviranost in
razpoloženje ljudi, saj zmanjšujejo občutek
varnosti, preglednosti, konsistentnosti,
zanesljivosti. To ima neposreden vpliv na
kakovost dela posamičnih zaposlenih – ker
pa je bolnišnično delo večinoma timsko
naravnano, lahko povzroči zmanjšano
uspešnost slehernega tima.
Zlasti za problematičnega se je izkazal pre‑
tok informacij med različnimi hierarhičnimi
nivoji (od vodstva navzdol).
Predlog:
• Vzpostaviti jasen, transparenten sistem
pretoka informacij od vodstva navz‑
dol, pri tem pa upoštevati specifike
različnih komunikacijskih kanalov: ka‑
teri tipi informacij so primerni za redne
sestanke, kateri za okrožnice, e-pošto,
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•

•

•

oglasne deske, intranet, glasila...
Med osebjem raziskati, katerih in‑
formacij jim najbolj primanjkuje in
potem skupaj z osebjem ustvariti
preprost interaktivni komunikacij‑
ski medij (oglasne table, intranet…),
preko katerega se lahko širijo uradne
in dokončne informacije.
Interaktivni komunikacijski medij
naj nudi tudi možnost prispeva‑
nja vprašanj/informacij/pobud za
izboljšave »od spodaj navzgor«, saj
je kakovostna organizacijska komu‑
nikacija vedno dvosmeren proces.
Kjer je le smiselno, vzpostaviti redne ses‑
tanke (enkrat tedensko ali mesečno), na
katerih se zaposlene seznani s pomemb‑
nimi tekočimi informacijami in na kate‑
rih lahko tudi postavljajo vprašanja in
dobijo dodatna pojasnila.

•

•

podana obljuba.
Pri dajanju obljub in oblikovanju
dogovorov je potrebno biti (1) jasen in
(2) preveriti, ali je druga stran pravilno
razumela dogovor. Če tega ne storimo,
se namreč pogosto zgodi, da si vsaka
stran interpretira obljube/dogovore
tako, kot jim najbolj ustreza.
Kadar zaradi dinamike dela ali zunanje
sile pride do tega, da se določeni dogo‑
vori/obljube ne bodo mogli uresničiti,
naj se jasna informacija o tem (in o ra‑
zlogih!) prenese vsem vpletenim, in
sicer v čim krajšem času.

»Klanovstvo«
Zaradi narave dela (in človeške narave) se
zaposleni avtomatsko združujejo v »klane«,
tako po vertikali (vodstvo in zaposleni),
kot tudi med različnimi poklici (zdravniki,
medicinske sestre, administracija….).

Dogovori, obljube
Zaradi vse večjih časovnih, strokovnih,
kadrovskih in drugih pritiskov se sem ter
tja dogaja, da vodje zaposlenim obljubijo
npr. izboljšave, ki jih kasneje ne morejo
uresničiti. Včasih so obljube tudi izražene
nejasno in zato napačno interpretirane.
Oboje ima za posledico občutek izigranosti
in razočaranja (sploh na strani podrejenih),
kar ima negativen vpliv na motivacijo za
kakovostno delo. Osnova korektnega, kon‑
struktivnega, uspešnega in učinkovitega
timskega dela so:
• jasna komunikacija,
• zanesljivost in konsistenstnost v
spoštovanju dogovorov.
Predlog
• Pred dajanjem kakršnihkoli obljub
je potreben preudaren premislek, ali
bo obljube tudi res mogoče izpolniti.
Neizpolnjena obljuba je za timsko
delo veliko bolj uničevalna kot nikoli

Zaposleni različnih nivojev in profilov so si
bili enotni, da si želijo manj ločenosti ter več
medsebojne povezanosti, ki bo pripomogla
tudi k boljšemu timskemu sodelovanju, ki
pa je osnova vsega dela v bolnišnici.
Predlog
• Bolj pogosta neformalna druženja, na
katerih so prisotni različni nivoji in pro‑
fili zaposlenih.
• Izpeljava skupnih moderiranih pro‑
cesov, na katerih se skozi udeležbo
vseh ustvarjajo skupni projekti za boljše
medsebojno sodelovanje.
• Moderirana timska srečanja, na katerih
je prisoten celoten tim (vsi nivoji) in
se pod vodstvom zunanjega modera‑
torja izpostavljajo problemi, ustvarja
medsebojno razumevanje ter skupaj
iščejo poti k boljšemu medsebojnemu
sodelovanju.

Odnos vodij in zdravnikov do
ostalih zaposlenih
Hierarhija v bolnišnici obstaja zato, da v
vsakem trenutku vemo, kdo je pristojen in
odgovoren za sprejemanje (tudi življenjsko
pomembnih) odločitev. Hierarhična orga‑
niziranost, jasno porazdeljene odgovor‑
nosti, pristojnosti in kompetence so nujen
pogoj za hitro in učinkovito delo.
Vendar pa ta pogoj sam po sebi ni dovolj, saj
zaposleni niso avtomati, pač pa formirani,
spoštovanja vredni posamezniki, z ogrom‑
no intelektualnimi, čustvenimi, fizičnimi in
duševnimi potenciali.
Za resnično kakovost bolnišničnega dela
je pomembna tudi kakovost medsebojnih
odnosov, saj je soodvisnost med medicin‑
skimi sestrami, zdravniki, režijo... zelo ve‑
lika. Pogoj za kakovostne medsebojne
odnose pa je spoštovanje dostojanstva
vsakega zaposlenega. Ne glede na mesto
in položaj so vsi zaposleni enakovredna
človeška bitja s popolnoma enakimi
temeljnimi človekovimi potrebami po
spoštovanju, priznanju, upoštevanosti,
prispevanju k rezultatom.
Ker s strani zdravnikov in nadrejenih občasno
prihaja do drugačnega odnosa in komu‑
nikacije, se zaposleni počutijo razvredno‑
tene, nespoštovane, ponižane, nemočne in
malodušne, kar zelo negativno vpliva na vsak‑
danjo motiviranost v delovnem okolju, s tem pa
tudi na kakovost dela prav vseh. Ko je prizadet
en član tima, je s tem prizadet tim kot celota.
Predlog
• Jasno povedati vsem vodjem,
zdravnikom, pa tudi vsem ostalim
zaposlenim, da je del njihovega dela
tudi spoštljiv in konstruktiven odnos
in komunikacija do svojih sodelavcev,
naj si bodo bolj ali manj izobraženi, po‑
drejeni ali nadrejeni.
• Vpeljati in enkrat letno izvajati ce‑
lostno ocenjevanje vodij (z različnih
perspektiv – npr. ocenjevanje tipa 360
º, ko vodjo ocenjujejo podrejeni, na‑
drejeni in kolegi). Vprašalnik naj napiše
zunanji strokovnjak in naj bo na kožo
napisan specifiki delovnega okolja.
Skozi rezultate vprašalnika bo tako vsak
posameznik dobil jasno informacijo o
tem, kako njegovi sodelavci ocenjujejo
njegovo delo, kakovost, učinkovitost po
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•

•

•

•

•

eni strani – ter odnosne, ko‑
munikacijske in timske kom‑
petence na drugi strani.
Z ozirom na te ocene bo vod‑
stvo lažje evidentiralo, kje pri‑
haja do največjih odstopanj
med želenim stanjem in re‑
alnostjo ter ukrepalo.
Ocene se vgradijo v
kadrovske sisteme nag‑
rajevanja, napredovanja,
razvoja kadrov.
V timih, v katerih se bodo
izkazale največje težave,
izpeljati timska soočenja,
na katerih se problematika
dodobra razčisti, vzpostavi
se razumevanje in skupaj
iščejo koraki za boljše med‑
sebojno sodelovanje.
Vodje in zdravnike, ki so nižje
ocenjeni, usmeriti na individ‑
ualni „coaching“ z zunanjim
„coachem“*
Po izpeljanem ocenjevanju
izpeljati timski coaching vod‑
stvenega tima, na katerem se
izdela strategija za boljše ob‑
vladovanje te problematike.

Op. uredništva:
*coaching je interaktivni proces,
ki pomaga posameznikom, pod‑
jetjem in drugim organizacijam,
da dosežejo hitre in odlične rezul‑
tate z uporabo posebnih coach‑
ing tehnik, ki pripeljejo do lastne‑
ga miselnega procesa in razvoja.
Po mnenju psihologinje Katje
Arh je coaching odlično orodje za
pomoč pri doseganju poslovnih
ciljev. Pomaga vam izboljšati
odnose z vašimi nadrejenimi
ter poveča vašo ustvarjalnost
na delovnem mestu. Drugi
vir (www.mojmentor.si). pa je
zapisal, da pri coachingu coach
pomaga stranki, da stranka sama
najde rešitve brez ponujanja
nasvetov in dajanja receptov.
Coachi so izurjeni, da poslušajo
in zastavljajo ključna vprašanja,
ki pomagajo posameznikom in
organizacijam, da sami pridejo
do najboljših rešitev (Vir: http://
www.poslovni‑bazar.si).
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S KOMUNIKACIJO DO BOLJŠIH
ODNOSOV
»Meje mojega jaza so meje mojega komuniciranja«, sem nekje prebrala. Ta misel se večkrat pritihotapi v mojo glavo in me vabi k razmišljanju.
K pisanju pa me je spodbudila učna delavnica o komunikaciji, ki jo je
lani v Splošni bolnišnici Novo mesto vodil gospod Robert Kržišnik.
Marija Lokar, tehnik zdravstvene nege, Očesni oddelek

Udeleženci smo razmišljali o različnih dogod‑
kih, ki so se vrstili v preteklosti, dogodkom smo
dodali še svoje občutke in na koncu zbrali še
spoznanja. Dogodki v SBNM in okolici so se nas
različno dotaknili, tudi občutke smo ob tem ime‑
li različne, a spoznanja so bila enotna. Pogosto
z odporom sprejemamo novosti, strah nas je
novih nalog, bojimo se neznanih situacij... Vse
stvari so težke, preden postanejo lahke.
Koliko besed izgovorimo, koliko naredimo
gibov, koliko truda vložimo, da bi stkali dobre
odnose?! Kako naporna je vsaka komunikacija,
koliko truda za prazen nič! Nisem prepričana!
Gospod Robert Kržišnik je navedel primer, ki
ga enostavno ne morem pozabiti. Ob koncu
delovnega dne, namesto da bi štela stopnice
od tretjega nadstropja do kleti in razvrščala
sodelavce na tiste, ki odzdravijo in tiste, ki
gredo mimo, kot da so sami, analiziram svoje
delo. Ugotavljam, kaj me je osrečilo, kaj bi
naredila lahko bolje in načrtujem, kaj bom
izboljšala. Prevzela me je zgodbica o otrocih,
ki so s kruhom hranili račke ob jezeru. Bili so
presrečni. Opazovalec je hotel ugotoviti, kdo je
srečnejši, račke ali otroci. Vsi so tako sijali od za‑
dovoljstva, da ni bilo mogoče nikogar izključiti.
Pot je bila dvosmerna. Tako se mora pretakati
preko besede vsaka misel, vsako vprašanje
lahko najde odgovor. Zmoremo biti enako
srečni, ko dajemo in ko prejemamo? Gospod
Kržišnik, hvala za tako nazoren primer. Da bo
lažje stekla tudi naša pot, poskušajmo vsaj
malo posnemati te iskrene otroke.

Nerganje, obtoževanje, pritoževanje, kritizira‑
nje, prilizovanje in še kaj razdira naše odnose.
Lažje je sejati seme razdora kot klice povezo‑
vanja, če smo tako navajeni. Je težko zjutraj ob
vstopu na delovno mesto pokloniti prijazen
pozdrav in za srečo še nasmeh? Nekaterim
to vzame preveč časa! Seveda, manj ga pora‑
bimo, če hitro vse vprek etiketiramo z raznimi
neljubimi nalepkami in jasno postavimo svoje
zahteve ter nikomer ne pustimo, da prestopi
začrtane meje! Poskusimo raje s podpiranjem,
opogumljanjem, poslušanjem, zaupanjem in
sprejemanjem. Neverbalna komunikacija da
težo besedam ali nasprotno, zato prijazen
pogled ne bo nikoli odveč.
Pa še ena misel gospoda Kržišnika: »Modra
pohvala je iskrena, jasna, direktna, konkretna
in pravočasna.« Tega ne pozabi in koga že
danes pohvali! Tudi kritika ali opomba naj bos‑
ta dobronamerni, a pazi, da jo izrečeš na štiri
oči in tvoj svet bo bogatejši, ker boš bližnjemu
pomagal biti boljši.

Komunikacija, vertikalna in horizontalna, med
delavci v zdravstvu, med zdravniki, medicin‑
skimi sestrami in pacienti, med prijatelji in v
družini, nas povezuje ali ločuje. Je brezplačna,
dosegljiva v vsakem trenutku, kjerkoli in s ko‑
merkoli. Ne sprejmimo povprečnosti, dvigni‑
mo se za sebe, za paciente, za tim zdravstvenih
delavcev! Ne pozabimo, vseeno je, na kateri
strani smo, dajemo ali prejemamo, vedno smo
lahko srečni! Vse to že dolgo vemo, pa smo …
izberimo sami!

intervju
Prim.

Branka Stracenski

SE JE POSLOVILA OD
AKTIVNEGA DELA V
BOLNIŠNICI ...
Kako se spominjate radiološkega
oddelka iz časov, ko ste prišli v našo
bolnišnico in prevzeli vodenje od‑
delka?
Dobro se spominjam tistega dne. Bil je lep
sončen dan. Prvi in zelo močan vtis name
je naredil jez na reki Krki, ob kateri sem
se pripeljala v Novo mesto, drugega pa
Kapitelj s svojo cerkvijo, ki je mogočno
bdel nad mestom. To je bila zame zelo
prijetna dobrodošlica.
Naslednji dogodek, ki se mi je vtisnil
tistega dne v spomin, je bilo rojstvo
vnukov ‑ trojčkov takratnemu glavnemu
rentgenskemu tehniku, gospodu Poldetu
Grahku.
Takrat me je pot vodila najprej v kletne
prostore bolnišnice, kjer je bil aparat za
ultrazvok, na katerem je ravno opravljal
preiskavo kolega dr. Odak, ki je pogodbe‑
no opravljal delo na oddelku. Edini stalni
radiolog je bil dr. Branimir Filipović, dr.
Petrović je bil na specializaciji v Ljubljani.
Poleg zdravnikov je bilo na oddelku tedaj
zaposlenih devet rentgenskih tehnikov.
Oprema je bila zelo skromna. Za slikanje
skeleta in urgence smo uporabljali star
iztrošen Grafoskop, preiskave prebavil in
žil pa smo opravljali na aparatu znamke
Siemens – Tridoros.

Slikanja pljuč smo izvajali na pljučnem
oddelku, na aparatu Ei Niš.
Že takoj ob prihodu mi je bilo jasno, da
je nujno potrebna posodobitev opreme.
Moja naloga je bila, da v kratkem času prip‑
ravim plan razvoja oddelka.
Čemu ste posvetili prednost pri po‑
sodabljanju oddelka?
Najbolj potrebno je bilo rešiti diagnostiko
za slikanje poškodovancev. Nabavili smo
novejši Philipsov aparat z nastavkom –
držalom kaset s filmom ‑ v obliki črke »C»,
kar je izredno praktična tehnološka rešitev,
saj omogoča slikanja poškodovancev brez
napornega in bolečega prelaganja na slik‑
ovno mizo. To je bila res velika pridobitev.
Nabavili smo tudi zmogljivejši UZ aparat.
Naj povem, da sem opravljala UZ preiskave
kolčnih sklepov že na prvotnem aparatu
SAL 12. Novejši, znamke Acuson 128,
najsodobnejši za tisti čas, je omogočal iz‑
vajanja dinamičnih preiskav ožilja (Color
Doppler).
Posodabljanje radiološkega oddelka
je potekalo naprej. S čim ste nadalje‑
vali?
Res je. Napredku drugih strok, predvsem
kirurških, je nujno moral slediti napredek
radiološke stroke, kar pa vedno potegne

Decembra 2009 se je upokojila prim. mag. Branka
Stracenski, dr. med., specialistka radiologije. Od prihoda v novomeško bolnišnico
novembra leta 1986 pa
vse do prenehanja njenega rednega dela je bila
predstojnica radiološkega
oddelka. To je precej dolgo
obdobje, o katerem je stekel
naslednji pogovor.
za seboj sodobnejšo tehnologijo.
S preureditvijo stare očesne ambulante
smo prišli do novih prostorov, v katere smo
lahko umestili nov rentgenski aparat za sli‑
kanje skeleta z diaskopijo. Na njem smo
lahko izvajali tudi selektivne angiografije
in pa angiografije spodnjih okončin. Ta
aparat je bil zaradi pomanjkanja prostorov
tri leta skladiščen v garaži. Spominjam se,
da smo ob odpiranju embalaže naleteli na
že zarjavele dele aparata.
Leta 1996 smo nabavili prvi CT aparat z
možnostjo spiralnega slikanja. Omogočal
nam je boljšo, hitrejšo in natančnejšo di‑
agnosticiranje poškodb in tumorjev ter
drugih bolezenskih stanj. V tem času smo
kupili tudi prvi avtomatski injektor kon‑
trastnega sredstva.
S pridobitvijo prostorov pediatrične am‑
bulante in zaradi pogostih okvar Presti‑
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intervju
lixa (podjetje, ki ga je izdelalo, je takrat že
propadlo) smo bili prisiljeni nabaviti nov
angiografski aparat z dvema delovnima
mestoma. Ravno tako smo bili zaradi do‑
trajanosti starega rentgenskega aparata
Tridoros (za katerega rezervnih delov ni
bilo več mogoče dobiti) prisiljeni nabaviti
novejšega. To smo dosegli s pomočjo
donatorjev. Še danes na njem izvajamo
slikanja prebavnega trakta in pa bron‑
hoskopije ter slikanja pljuč, kajti med tem
je že odslužil aparat za diagnostiko pljuč
na pljučnem oddelku in se je vsa pljučna
diagnostika preselila na ta aparat.
Nekatere izmed posegov ste oprav‑
ljali tudi v sodelovanju s pulmologi.
Da, z dr. Glücksom, specialistom pul‑
mologije, sva opravljala odvzem vzorcev iz
pljučnih lezij pod diaskopsko kontrolo na
aparatu s C- lokom na internem oddelku.
Čas hitro teče in napredek teh‑
nologije, pa tudi medicinskih ved, je
vse hitrejši. Katere so bile vaše na‑
daljnje naloge?
Že smo morali zamenjati 14 let star UZ
aparat. Zamenjali smo ga s sodobnim, ki
ima ravno tako dobro opremo za barvne
doppler preiskave žil.
Medtem je že tudi zastarel CT aparat.
Ni nam več omogočal izvajanja hitrih,
dinamičnih slikanj. Zato smo šli v nakup
novega, modernega, 64-rezinskega. Z njim
danes poleg standardnih preiskav izvajamo

tudi funkcionalne. Je zelo hiter, omogoča
nam v izredno kratkem času poslikati mul‑
titraume, z njim tudi izredno natančno iz‑
vajamo slikanja žil s kontrastom, pri čemer
ni potrebno punktirati arterij.
Sočasno z zamenjavo CT-ja smo zamenjali
tudi klasičen rentgenski aparat za slikanje
poškodb, kajti stari je imel že dve desetletji
neprekinjenega dela za sabo, zadnje čase
se je močno kvaril in le še stežka se ga
je popravilo, na koncu je »izpustil svojo
dušo«.
V zadnjem času so tekle priprave na nakup
magnetno-resonančnega tomografa.
Veliko sva govorili o opremi, ki
vam je povzročala precej preglavic in
skrbi. Poleg svojega strokovnega dela
ste se ukvarjali še z mnogimi drugimi
zadolžitvami.
Da, poznati sem morala tehnologijo, slediti
njenemu hitremu napredku, poleg tega pa
se ukvarjati še s problemi s strani prostorov
bolnišnice, ki jih je vedno primanjkovalo.
Moje delo je seglo tudi na področje arhi‑
tekture, gradbeništva…
Veliki problemi so bili vseskozi tudi na
kadrovskem področju. Vsa moja delovna
doba v novomeški bolnišnici je zaznamo‑
vana s pomanjkanjem radiologov. Količina
in vrsta radioloških preiskav in posegov sta
se neprestano širili, kadrovsko pa smo bili
ves čas podhranjeni.

Kdo vam je največ pomagal pri vašem
prizadevanju za razvoj radiološkega
oddelka?
Na začetku mi je močno stal ob strani
prof. dr. Ivo Obrez, Novomeščan po rodu.
Svojo poklicno pot je začel v bolnišnici
Novo mesto na takratnem rentgenskem
odddelku, kasneje pa jo je nadaljeval v
Ljubljani na Kliničnem centru. Izpopol‑
njeval se je tudi v priznanih diagnostičnih
centrih v razvitem svetu. Bil je eden pi‑
onirjev interventne radiologije pri nas.
Deloval je tudi na Katedri za radiologijo.
Žal pa ga je bolezen prezgodaj iztrgala iz
naših vrst. Danes se ga spominjamo kot
svetovno znanega specialista interventne
radiologije. On mi je nakazal, kakšna naj bo
pot razvoja radiološkega oddelka.
Tudi z vodstvom bolnišnice smo vedno
našli skupni jezik in uspešno poiskali
rešitve, saj je radiološka dejavnost potreb‑
na vsem strokam, ki izvajajo zdravstvene
storitve v bolnišnici, še posebno zaradi
naglega razvoja in napredka medicine v
zadnjem času. Vedno sem se trudila sledi‑
ti potrebam ostalih strok in poskrbeti za
takšno opremo, s katero se da opravljati
sodobnejše preiskave.
Kaj drugega še zaznamuje to ob‑
dobje, ko se ozrete nazaj?
Vedno se bom spominjala enotnosti in
homogenosti kolektiva, naših skupnih
praznovanj okroglih obletnic, piknikov,
športnih iger in silvestrovanj. Kakor smo
znali dobro delati, tako smo se znali tudi
dobro zabavati. Veliko je tudi uspešnih
športnikov na oddelku, odnesli smo
številna odličja in pokale s športnih tek‑
movanj.
Kako vidite prihodnost oddelka?
Prepričana sem, da bo delo potekalo še
naprej zelo dobro, saj moji mlajši kolegi
uspešno prevzemajo strokovno delo in se
po svojih najboljših močeh trudijo slediti
novostim v stroki. V Ljubljani so na speciali‑
zaciji tudi trije specializanti in upam, da
bodo kmalu prišli v novomeško bolnišnico
ter razbremenili zelo obremenjene sedanje
tri specialiste radiologe.

Kolektiv radiološkega oddelka in prim. Stracenski
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Kar se tiče opreme, pa predstavlja ve‑
lik zalogaj oprema za RIS in PACS, ki bo
omogočala hitrejšo in kvalitetnejšo komu‑
nikacijo radiološkega oddelka z ostalimi

intervju

Kolektiv radiološkega oddelka se je postavil pred objektiv ob odhodu dolgoletne
predstojnice
enotami bolnišnice, pa tudi izven nje.
S prihodom mlajšega kadra bo možno za‑
gotoviti tudi izvajanje intervencijskih pose‑
gov v radiologiji, ki nadomeščajo odprte
kirurške operacije žil. Širjenje zoženih
žil in vstavljanje notranjih žilnih opornic
predstavlja tudi za paciente izboljšanje
kvalitete njihovega življenja.

ga nenavadnega pacienta na ultrazvoku.
Takrat smo imeli UZ diagnostiko še v klet‑
nih prostorih. Ko sem tistega dne zjutraj
prišla v diagnostiko, me je na pregledovalni
mizi pričakal nič hudega sluteč velik, rejen
maček. Jaz sem prestrašila njega, on pa je
presenetil mene, vendar je bil maček bolj
zbegan…Ha, ha…

radiološke

Kaj bi na koncu najinega pogovora
dodali kot sporočilo?

Vse več je subspecializacij, trend je diag‑
nostika na molekularnem nivoju.
Ali vam je ostal v spominu kakšen
dogodek, ob katerem se lahko še
danes nasmejite?

Rada bi se zahvalila vsem svojim
sodelavcem, posebno še vodilnim rtg teh‑
nikom oz. inženirjem, da so me tako dobro
sprejeli medse in da smo odlično sodelova‑
li. Brez uspešnega timskega dela ne bi bilo
moč doseči takega razvoja oddelka.

Nasmejem se vsakič, ko se spomnim svoje‑

Zahvaljujem se za priznanje, ki sem ga od

Kaj pa
stroke?

prihodnost

bolnišnice prejela lansko leto.
V prihodnosti želim vsem svojim
sodelavcem in vsem zaposlenim v
bolnišnici, da bi kar najbolj uspešno pre‑
brodili težke čase, ki nam jih je prinesla re‑
cesija, in da bi s skupnimi močmi in složno
premagovali vse ovire v prihodnosti.

S prim. mag. Branko Stracenski, dr. med.,
spec. rad., se je pogovarjala Anica Ribič,
dipl. inž. rad.

Vesna Terzić, dipl. inž. radiologije

» NAŠA ŠEFICA »
Radiologija. Pomembna vhodna in izhod‑
na vrata v medicini. In ravno ta naša »Ra‑
diologija« poseduje veliko vrat, ena izmed
njih so vrata predstojnika. Skrita so očem
javnosti, vendar nikoli zaprta za vse, ki so
potrebni tople besede in razumevanja. Sk‑
romen napis, ki ti pove, kdo je predstojnik
pomembnega člena v verigi medicine in ti
da vedeti, da boš imel srečanje z gospo.
Gospa dr. Branka Stracenski. Pobrskati
moraš po arhivu, da se seznaniš z njenim
profesionalnim delom, ker ob vstopu v
njeno sobo ne najdeš plaket in priznanj.

Skromnost sobice z bogato knjižno polico
ti vlije pogum za pogovor. Gospa primarij
z velikim srcem in bogatim znanjem zna
prisluhniti težavam.
Naša “šefica”, Branka Stracenski, se je rodila
22. decembra 1948. Njena prirojena nak‑
lonjenost pomagati drugim, njena nadar‑
jenost in njena trdna volja so jo uspešno
pripeljale do zdravniškega naziva leta
1973 na Medicinski fakulteti v Zagrebu.
Velika želja po znanju jo je najprej vodila
po poteh družinskega zdravnika, kjer se
je izkazalo, da zna prisluhniti težavam in

ljudem nesebično pomagati. Toda življenje
naše šefice je ubralo druga pota, usoda je
hotela, da odpre vrata naše bolnišnice.
Na srečo vseh nas so se ji odprla vrata leta
1986 in že kmalu zatem je postala pred‑
stojnica oddelka.
Takrat je bilo na našem oddelku malo vrat.
Skromnost opreme in dejavnosti oddelka
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ankete, raziskave
sta bili popolno nasprotje vztrajnosti in
željam naše “šefice” po novem in boljšem.
Želela je več. Časi pa so bili težki in raz‑
voj v radiologiji je obstal. A dr. Stracenski
to ni vzelo poguma. Vztrajno je korakala
znanosti naproti in vpeljala je novo pre‑
iskavo ‑ pregledovanje ozkega črevesa
z dvojno kontrastno metodo. Čeprav je
imela radiologija v tistem času ozko grlo
za vse novosti, je naša predstojnica leta
1989 uspešno zaključila magistrsko nalogo
z naslovom: «Vpliv doze Haloperidola na
motiliteto prebavnega trakta«.

gospe magistre dr. Branke Stracenski.

Čas je naš zaveznik in dal nam je možnost,
da se na radiologiji odprejo nova vrata z
napisom »UZ diagnostika vratu, trebuha
in okončin«. Leto 1990. Velik preskok na
višjo raven diagnosticiranja in velika pri‑
dobitev za Dolenjsko. Velik dosežek naše

Njena visoka energija je vsak dan
prežemala ves radiološki oddelek in na
oddelku smo dobili prvo zdravnico z na‑
zivom »primarij«. Njene neprespane noči,
njena volja po znanju in njeni prispevki
znanosti so se obrestovali s podelitvijo vi‑

Ozko grlo radiologije se je počasi širilo
in tehnologija je začela z veliko hitrostjo
napredovati. S trdnim korakom ji je sledila
naša “šefica” in začela boj za pridobitev
sodobne radiološke opreme. Uspelo ji je
in naša radiologija je pridobila še ena vrata
več z napisom: »CT diagnostika«. Leto 1996
je zapisano z velikimi črkami. Velike črke
so zapisane tudi v podpisu mentorice, ki
je omogočala mlajšim kolegom, da si pri‑
dobijo znanja in izkušenj.

sokega priznanja in naziva. Imamo gospo
primarij magistro dr. Branko Stracenski,
specialistko radiologije.
Ko se danes ozrem po oddelku, ne morem
več na pamet povedati, koliko vrat
imamo. Vsa so odprta in to za vse, ki so
potrebni pomoči. Sodobna novomeška
radiologija je dosegla visoko kvalitetno
raven, zahvaljujoč naši šefici, kot jo najraje
kličemo.
Oddelek ima še vedno visok “spin”, saj je
njena energija še vedno prisotna. Čaka nas
še veliko novega, a vedno ji bomo z ve‑
seljem odprli vsa vrata, stara in nova, kjer
bo za vedno z nevidnimi črkami pisalo tudi:
«Dobitnica nagrade občine Novo mesto za
raziskovalne dosežke«. (1997).

Karmen Janežič, dipl.m.s.

POROČILO O OPRAVLJENIH
ANKETAH V LETU 2009
V letu 2009 smo v naši bolnišnici izvajali štiri ankete in sicer v mesecu
aprilu anketo o zadovoljstvu bolnikov s hranjenjem in varovanjem
njihove osebne lastnine, septembra anketo o zadovoljstvu pacientov z obravnavo v specialističnih ambulantah, oktobra anketo o
zadovoljstvu hospitaliziranih bolnikov, izvedli pa smo tudi anketo
o trpinčenju na delovnem mestu med diplomiranimi in srednjimi
medicinskimi sestrami ter zdravstvenimi tehniki.
Anketa o zadovoljstvu bolnikov s hranje‑
njem njihove osebne lastnine je pokazala,
da pacienti dobijo ustrezne informacije
v zvezi z osebno lastnino, ki jo prinesejo
s seboj v bolnišnico. Več kot polovica
vprašanih je dobilo informacije v zvezi z
osebno lastnino, ki so jo prinesli s seboj. V
večini dobijo potrdilo o oddani obleki in
dragocenostih, zanimivo pa je, da se je več
pacientov opredelilo, da jih ne zanima, kje
v bolnišnici se bo njihova osebna lastnina
hranila. Kar 73 % anketiranih pacientov
je potrdilo, da imajo ob sprejemu s seboj
nakit, denar ali druge dragocenosti, kar
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nam je lahko v razmislek, da moramo še
posebej paziti na to, da vse, kar dobimo
v hrambo, natančno in skrbno popišemo
ter ustrezno in varno shranimo. Večina pa‑
cientov je sicer odgovorila, da je v naši
bolnišnici dobro poskrbljeno za osebno
lastnino. Še vedno se večina pacientov
(92%) preobleče v bolnišnična oblačila,
večji del anketiranih pa uporabi svoje
obuvalo. Rezultati ankete so zelo podobni
rezultatom iste ankete, ki je bila izvedena
v letu 2008.
Po analizi ankete o zadovoljstvu hos‑
pitaliziranih bolnikov lahko glede na

posredovane odgovore sklepamo, da je v
naši bolnišnici zadovoljstvo bolnikov kar
veliko. V večini primerov so zadovoljni z
našo obravnavo, tudi medicinsko in ne‑
govalno osebje se do pacientov obnaša
prijazno, korektno in strokovno.
Postopek sprejema je pri skoraj polovici
vprašanih trajal manj kot eno uro, pri 12
vprašanih 1 do 2 uri, pri 15 anketiranih
(28,3 %) pa je trajal več kot dve uri.
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109 anketiranih, kar je 86,5 %, je izrazilo zadovoljstvo glede ure‑
jenosti prostorov, bolniške sobe, stranišča, kopalnice, ostalih 13,5
% pa ni bilo zadovoljnih z urejenostjo, ker so prostori in oprema
stari in nefunkcionalni ter niso bili urejeni, WC ji pa so sicer bili
počiščeni, ampak sami bolniki niso pazili in so jih umazali, prav
tako so omenjali pomanjkanje WC jev in kopalnic.
Na vprašanje, kaj menite o režimu obiskov, so bili odgovori
takšni:

108 vprašanih je dobilo dovolj informacij o vsem, kar jih je zani‑
malo, 18 anketiranih, kar predstavlja 14, 2 %, pa teh informacij
ni dobilo.

Povsem enak je bil odgovor na vprašanje, ali ste imeli zagotov‑
ljeno zasebnost med posegi in preiskavami, kar je naša šibka točka
tako v sprejemni ambulanti kot na oddelku.
Na vprašanje, ali ste bili seznanjeni s pravicami in dolžnostmi,
ki jih imate kot bolnik, je 73,8%, kar je 93 vprašanih, odgovorilo
z da, 26,2%, kar je 33 anketiranih, pa s pravicami in dolžnostmi
ni bilo seznanjenih, zato se bomo morali na tem področju bolj
potruditi in svoje delo izboljšati, saj nam to nalaga zakon o pa‑
cientovih pravicah.
109 vprašanim, kar predstavlja 86,5 %, je zdravnik pred posegi
ali preiskavami na razumljiv način razložil preiskavo ali poseg in
morebitne možne zaplete, medtem ko 17 vprašanih te izkušnje
ni imelo.

Po rezultatih ankete lahko glede na posredovane odgovore skle‑
pamo, da je v naši bolnišnici zadovoljstvo bolnikov kar veliko. V
večini primerov so zadovoljni z našo obravnavo, tudi medicinsko
in negovalno osebje se do pacientov obnaša prijazno, korektno in
strokovno. Ob komentarjih, ki so jih imeli anketirani možnost napi‑
sati na koncu ankete, pa je napisanih največ pohval medicinskim
sestram, v 56 primerih, vsemu osebju v 34 primerih, prav tako pa
so komentirani pogoji dela, med katerimi so opisane nemogoče
razmere zaradi stare in dotrajane stavbe oz. prostorov, pomanj‑
kanje WC jev in kopalnic, kritika leti tudi na premalo prostora okoli
postelje, pomanjkanje dnevnih prostorov ter dostop do medijev
(televizija, internetna povezava).
Verjamem, da se vsi zaposleni zavedamo svoje odgovornosti in da
so nam lepi rezultati in pohvale lahko le v vzpodbudo, da bomo
svoje delo še naprej opravljali strokovno, korektno in da se bomo
do pacientov obnašali profesionalno in prijazno.
Anketa, ki smo jo izvedli v specialističnih ambulantah, je poka‑
zala, da je večina pacientov pozitivno odgovorila na zastavljena
vprašanja in sicer, da so z odnosom, delom in podanimi informaci‑
jami zadovoljni. Večina pacientov, 136 od 140, je pri zdravniku
specialistu po končani specialistični obravnavi dobilo informacije
o nadaljnjem zdravljenju.
Čas čakanja na pregled v čakalnici pa je eden od dejavnikov,
ki povzroča veliko nezadovoljstva pri pacientih. V primeru, da
je pacient naročen na določen termin in uro, bi se te ure morali
držati in pacienta pogledati v terminu, ki smo mu ga posredovali
v času naročanja.

Prav tako se je večina imela možnost pogovoriti s svojim lečečim
zdravnikom, 21 anketiranih pa ne. Večina anketiranih je bilo zado‑
voljnih z zdravstveno nego in urejenostjo, ostali vprašani niso bilo
zadovoljni, kot vzrok so našteli pomanjkanje medicinskih sester.
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Čas čakanja na pregled – v čakalnici
Čas čakanja na pregled - v čakalnici?

Št.

%

od 0-15 min

60

42

od 15-30 min

34

24
11

od 30-45 min

14

od 45 min-1 ure

12

9

več kot 1 uro

20

14

140

100

Skupaj

Zadovoljstvo pacientov glede na prijaznost
osebja, ustreznosti informacij
vprašanje

Podatek, da ob koncu obravnave v specialistični ambulanti dobi
izvid v roke le 70% pacientov (lansko leto 76%), pa ni ravno za‑
dovoljiv, saj skoraj tretjina pacientov ne dobi izvida takoj in mora
čakati, da ga dobijo po pošti. Ta podatek nas mora vse, ki smo
nekako del procesa zdravljenja pacienta, zanimati, saj bi morali
najti rešitve, da bi bilo takih pacientov čim manj.
139 od 140 anketiranih pacientov je na vprašanje, ali so bili z
obravnavo v specialistični ambulanti zadovoljni, odgovorili pri‑
trdilno. Iz tega sklepam, da so pacienti na splošno zadovoljni z
obravnavo, kljub temu, da so določene »malenkosti«, ki so jih
med samo obravnavo zmotile in so nanje opozorili. Urejenost za‑
poslenih in prostorov v specialistični ambulanti je za uporabnika
zdravstvenih storitev zelo pomembna, prav tako tudi urejenost
Odgovori z DA
Število

Vas je administrativno osebje prijazno sprejelo?
Vas je administrativno osebje napotilo v ustrezno ordinacijo?
Vas je medicinska sestra prijazno sprejela?
Vam je medicinska sestra podala ustrezne informacije pred pregledom pri
zdravniku?
Vas je zdravnik prijazno sprejel?
Vam je zdravnik dal možnost, da ste povedali o svojih težavah?
Vam je zdravnik razložil namen preiskav in zdravljenja?
Vas je zdravnik vključil v odločanje o vašem zdravljenju?
Ste bili zadovoljni z odnosom in delom zdravnika?
Ste dobili navodila o nadaljnjem zdravljenju?
Ste dobili izvid v roke ob koncu obravnave v ambulanti?
Ali ste bili zadovoljni z obravnavo v specialistični ambulanti?
Ali je na oglasni deski dovolj informacij?

Anketirane paciente smo tudi povprašali, koliko časa je minilo od
časa, ko so se na pregled naročili, do termina pregleda in ugotovili,
da je čakalna doba pri večini več kot 2 meseca.

Delež izbranih odgovorov, ali so pri osebnem
zdravniku opravili že kakšne preiskave pred
napotitvijo k specialistu

Odgovori z NE
Število

%

%

138
138
140

99
99
100

2
2
/

1
1
/

135

96

5

4

139
139
139
130
139
136
98
139
131

99
99
99
93
99
97
70
99
94

1
1
1
10
1
4
42
1
9

1
1
1
7
1
3
30
1
6

okolja, v katerega prihajajo. Pacienti so na vsa vprašanja v zvezi z
urejenostjo čakalnice, ordinacije in urejenostjo zaposlenih odgo‑
vorili pozitivno.
Tudi rezultati te ankete kažejo, da so pacienti na splošno za‑
dovoljni z obravnavo, tako pri zdravniku specialistu, kot tudi z
odnosom ostalega zdravstvenega osebja. Žal pa ugotavljam, da
v nekaterih specialističnih ambulantah bolniki še vedno predolgo
čakajo, glede na to, da so naročeni na določeno uro. Z rezultati
ankete smo lahko zadovoljni, vendar se moramo potruditi, da
bomo poskušali popraviti tiste stvari, na katere so nas naši upo‑
rabniki opozorili. Pomembno je, da se teh napak zavedamo in jih
skušamo čimprej odpraviti, saj bomo le tako lahko zagotovili in
ponudili kakovostne storitve.
V mesecu oktobru smo izvedli tudi anketo o mobingu na
delovnem mestu med diplomiranimi medicinskimi sestra‑
mi, septembra pa med srednjimi medicinskimi sestrami in
zdravstvenimi tehniki.

Rezultat kaže, da delež teh pacientov narašča, lanska anketa je
pokazala, da je bilo takih 52 %.
Večina vseh anketiranih pacientov je dobilo navodila, katere doku‑
mente in izvide morajo prinesti s seboj na specialistični pregled.
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Iz analize rezultatov ankete je razvidno, da se več kot
polovica zaposlenih diplomiranih in srednjih medicinskih
sester oz. zdravstvenih tehnikov v naši bolnišnici pri svojem
delu vsakodnevno srečuje z različnimi oblikami trpinčenja
na delovnem mestu. V največji meri so pri obeh skupinah
deležne verbalnih oblik nasilja, kot so kričanje, ogovarjanje
in širjenje govoric za hrbtom, omejevanje možnosti komu‑
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niciranja, jemanje besede ipd. Iz tega lahko vidimo, da smo
še vedno na zelo nizkem nivoju komuniciranja in tudi oseb‑
nostne kulture.
Najpogostejši vzrok za trpinčenje je negativni značaj in osebnos‑
tne lastnosti, tako meni 19 % vprašanih, nizek nivo organizacijske
kulture in medosebnih odnosov 15,2 %, še najmanj jih misli, da
je posredi denar 2,3 %.
Vodstveni delavci nimajo vodstvenih sposobnosti
Vodstveni delavci nimajo ustreznega načina
vodenja sodelavcev
Avtoritativni način vodenja
Nizek nivo splošne organizacijske kulture in
medosebnih odnosov
Odnosi med sodelavci so podrejeni cilju za čim večji
dobiček
Rivalstvo med sodelavci
Nevoščljivost med sodelavci
Želja po napredovanju
Negativni značaj in osebnostne lastnosti storilcev
Drugo

ŠTEVILO %
28
9,0
44
14,2
28
47

9,0
15,2

7

2,3

32
43
21
59
1

10,3
13,9
6,8
19,0
0,3

HEMORAGIČNA
MRZLICA Z RENALNIM
SINDROMOM (MIŠJA
MRZLICA) V JV
SLOVENIJI
Vanja Sabljak, dipl.m.s., Odsek interne intenzivne terapije
Hemoragična mrzlica z renalnim sindromom (HMRS), ki jo
povzročajo hantavirusi, je skupno ime za več podobnih bolezni
kot so epidemična hemoragična nefroza, korejska hemoragična
mrzlica in epidemična nefropatija. Značilni klinični znaki so
povišana telesna temperatura, krvavitve in okvara ledvic (Ma‑
rolt Gomilšček in Radšel Medvešček, 2002).
Naravni gostitelji virusov so kronično okuženi glodavci. Slo‑
venija s svojimi raznovrstnimi biotopi nudi idealne pogoje
različnim vrstam glodavcev. Ti so v naravi rezervoar za številne
mikroorganizme, ki so patogeni za ljudi. Človek se s hantavirusi
okuži, če pride v stik z glodavci (mišmi, podganami, voluharji)
in njihovimi izločki. Virus vstopi v organizem skozi kožo ali z
vdihavanjem delcev posušenih izločkov okuženih glodavcev.
Prenos z bolnika na zdravo osebo je izjemno redek, lahko se
okuži negovalno osebje ob neposrednem stiku z bolnikovimi
telesnimi tekočinami (Marolt Gomilšček in Radšel Medvešček,
2002).
Bolezen se pogosteje pojavlja poleti. Dejavnika tveganja sta
poklicna izpostavljenost in bivanje v naravi, zato večkrat zboli‑
jo poljedelci, vojaki, gozdarji oziroma ljudje, ki prihajajo v stik
z mišmi in s podganami oziroma z njihovimi izločki. Okužbi
so bolj izpostavljene tudi osebe, ki se v rekreacijske namene
zadržujejo v kampih in se ukvarjajo z vodnimi športi (Avšič
Županc, 1991).

Razlika se pojavlja pri vprašanju iskanja zaposlitve drugje, o
tem več razmišlja srednji kader, sicer pa bistvenih razlik med
obema profiloma ni. Večina zaposlenih se boji, da bi podatek o
izvajanju nasilja posredovali nadrejenim ali vodstvu bolnišnice,
saj menijo, da bi bili potem izpostavljeni in še v slabšem
položaju kot pred tem. Obenem pa menijo, da delodajalec
zanje ne bi storil ničesar, oziroma samo tisto, kar je dolžan
storiti po zakonu, ali bi to storil le po lestvici priljubljenosti oz.
hierarhiji. Iz tega razloga se podatki o trpinčenju na delovnem
mestu ne posredujejo naprej. Tudi sindikati ali pravniki pri tem
nimajo posebej zaupne vloge in se ga zato zaposleni zelo malo
poslužujejo.

V Splošni bolnišnici Novo mesto je bila narejena raziskava, s
katero smo želeli predstaviti epidemiološke podatke Zavoda za
varovanje zdravja o okužbah s hantavirusi in ugotoviti število
določenega serotipa po regijah in smrtnost na Dolenjskem. Ob‑
delali smo podatke primerov bolnikov s hemoragično mrzlico
z renalnim sindromom v letih od 1980 do 31. 7. 2008, ugotovili
serotip virusa, ki je bil izoliran, starost in spol bolnikov ter po‑
javljanje bolezni glede na letni čas.
Te smo po letu hospitalizacije razvrstili v dve časovni obdobji,
ki smo ju izbrali po populacijski dinamiki malih glodavcev na
obravnavanem območju. V prvem obdobju je med malimi glo‑
davci prevladovala rumenogrla miš (Apodemus flavicollis), ki
je naravni rezervoar za serotip Dobrava (DOB), v drugem pa
gozdna voluharica (Clethrionomys glareolus), ki je naravni rezer‑
voar za serotip Puumala (PUU) (Brummer Korvenkontio et al.,

41

ankete, raziskave
1980; Avšič Županc et al., 1992). V prvo obdobje smo vključili tiste,
ki so zboleli od leta 1980 do 1994, v drugo pa tiste, ki so zboleli
od leta 1995 do 31. 7. 2008.

in Dobrava, v zadnjih letih prevladuje predvsem virus Puumala
(graf 3).

Ugotovitve
V Splošni bolnišnici Novo mesto se je od leta 1980 do konca
prve polovice leta 2008 zdravilo 77 bolnikov z odpustno diag‑
nozo hemoragična mrzlica z renalnim sindromom. Preiskovanci
so bili povprečno stari 34 let, med bolniki je bilo 66 moških in
11 žensk.
V grafikonih so prikazane značilnosti bolnikov s hemoragično
mrzlico z renalnim sindromom, ki so se zdravili v Splošni bolnišnici
Novo mesto.
Graf 3: Prikaz števila obolelih glede na serotip virusa od leta 1980
do 31. 7. 2008.
Iz podatkov števila hospitaliziranih bolnikov z diagnozo HMRS
lahko ugotovimo, da se obolenje pojavlja predvsem v spomla‑
dansko-poletnem času (graf 4).

Graf 1: Prikaz števila obolelih za HMRS v letih od 1980 do 31. 7.
2008.
Iz grafa 1 je razvidno, da se število primerov bolnikov s HMRS,
sprejetih v Splošno bolnišnico Novo mesto, spreminja, v zad‑
njem obdobju pa v določenih letih zasledimo povečano ciklično
pojavljanje bolezni.

Graf 4: Sezonsko pojavljanje HMRS v obdobju 1980–1994; 1995–
31. 7. 2008; 1980– 31. 7. 2008.
Največ obolelih je bilo v Splošni bolnišnici Novo mesto hospitali‑
ziranih iz Dolenjske in Bele krajine (graf 5).

Graf 2: Prikaz števila obolelih za HMRS glede na spol v obdobju
1980–1994; 1995– 31. 7. 2008; 1980–31. 7. 2008.
Ugotovili smo (graf 2), da se število obolelih v preiskanem ob‑
dobju povečuje in da se bolezen pri moških pojavlja pogosteje
kot pri ženskah.
Povprečna starost bolnikov v preiskovanem obdobju je 34 let, v
zadnjem časovnem obdobju je nekaj višja, vendar je to še vedno
bolezen mlajših delovno aktivnih ljudi.
Na preiskovanem območju se pojavljata dva serotipa, Pumala
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Graf 5: Prikaz primerov po območju bivanja obolelih za HMRS v
obdobju 1980– 1994; 1995–31. 7. 2008; 1980–31. 7. 2008.
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okuženih 20 bolnikov, z virusom Puumala pa 17 (graf 3). V tem
obdobju je bilo v populaciji malih glodavcev povečano število
rumenogrle miši (A. flavicollis), ki je naravni gostitelj virusa
DOB. Iz raziskave, ki je vključevala male glodavce med letoma
1985 in 1989, lahko razberemo, da je bila s hantavirusi na Do‑
lenjskem najpogosteje okužena rumenogrla miš (Avšič Županc,
1991). V drugem obdobju je za virusom DOB zbolelo 7 bolnikov,
za virusom PUU pa kar 33. Iz pridobljenih podatkov so v letih od
1995 do 2006 v raziskavo vključili 281 voluharic (C. glareolus).
Od tega je kar 40 voluharic imelo močan protitelesni odgovor
na virus PUU (Korva, 2008). Iz teh podatkov lahko sklepamo,
da je v naravi prevladovalo veliko število voluharic, ki so zelo
prekužene z virusom PUU.
Graf 6: Prikaz števila obolelih in umrlih za HMRS v obdobju 1980–
1994; 1995–31. 7. 2008; 1980–31. 7. 2008.

Bolezen se pojavlja predvsem v spomladansko-poletnem času
(graf 4), kar povezujemo z delom na prostem.

Število umrlih je v vseh raziskanih obdobjih nizko (graf 6), in sicer
5,19 %.

Za hemoragično mrzlico z renalnim sindromom je skupno na
Dolenjskem obolelo 35 bolnikov, v Beli krajini 30 in Posavju 12
(graf 5). Iz teh podatkov lahko razberemo, da sta Dolenjska in
Bela krajina endemični območji, saj iz Posavja prihaja precej
manjše število bolnikov.
V naši raziskavi je bila v primerjavi z drugimi študijami smrtnost
nizka, le 5,19 % (graf 6). Avšič Župančeva (1999) navaja tudi do
16 % smrtnost v času, ko prevladuje virus DOB. V drugem ob‑
dobju je bila smrtnost 2,5 %. Iz podatkov, ki so nam dosegljivi,
lahko razberemo, da virus PUU povzroča pri nas le 0,2 % smrt‑
nost (Kruger in sod., 2001). Vsi umrli v Splošni bolnišnici Novo
mesto so bili okuženi z virusom Dobrava.

Graf 7: Prikaz serotipa virusa glede na območje pojavljanja obo‑
lenja.
Oba serotipa se v vseh treh območjih, od koder prihajajo naši
bolniki, pojavljata v približno enako, povsod pa prevladuje virus
Puumala (graf 7).

Zaključek
Iz pridobljenih podatkov v obeh obdobjih lahko sklenemo, da
so moški bolj ogrožena skupina za bolezen, saj jih je zbolelo 66,
žensk pa 11 (graf 2). Zagotovo lahko rečemo, da je hemoragična
mrzlica z renalnim sindromom bolj moška bolezen. Večina de‑
javnikov tveganja za okužbo s HMRS je povezana s poklicem in
z načinom življenja. Najbolj ogroženi so gozdni delavci, kme‑
tovalci, vojaki in tisti, ki se pogosto zadržujejo v naravi in živijo
v slabših higienskih razmerah (Plyusnin in Morzunov, 2001).
Povprečna starost obolelih v naši raziskavi je 34 let. Povprečna
starost obolelih v drugem časovnem obdobju je višja za kar
11 let, kar lahko povežemo z daljšo življenjsko dobo in boljšo
fizično kondicijo ljudi. Povprečna starost obolelih za HMRS iz
pomurske regije je še višja kot na Dolenjskem in znaša 39 let
(Pal in sod., 2005).
Na Dolenjskem sta dokazana serotipa virusa tako Dobrava
kot Puumala. V prvih letih, ko smo bolezen začeli spremljati
in lahko tudi dokazali povzročitelja, je bilo z virusom Dobrava

Iz naših podatkov lahko sklenemo da se oba serotipa, virus
DOB in virus PUU, pojavljata precej enakomerno (graf 7). Delež
določenega serotipa po številu obolelih se ujema po vseh slo‑
venskih regijah.
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Članek je povzet po diplomskem delu
diplomirane medicinske sestre Vanje
Sabljak z istim naslovom, ki ga je predstavila na 1. študentski konferenci z
naslovom Partnerstvo, znanje in razvoj
v študiju zdravstvenih ved junija 2009
na Jesenicah.
Diplomsko delo je bilo nagrajeno
s študentsko Prešernovo nagrado
Zdravstvene fakultete v Ljubljani za
leto 2008/2009, za kar ji sodelavci
iskreno čestitamo.

Vanja
SABLJAK
Vanja Sabljak dela na OIM kot diplomirana
medicinska sestra. V naši bolnišnici se je
zaposlila leta 2004 kot srednja medicin‑
ska sestra na diabetološkem odseku in‑
ternega oddelka, pred tem pa je dve leti
delala v Splošni bolnišnici Brežice. Ves
čas se je izobraževala in izpopolnjevala
svoje strokovno znanje in prav ta želja za
novim znanjem jo je gnala naprej, zato
se je leta 2005 vpisala na Zdravstveno
fakulteto v Ljubljani. Študij ob delu je
uspešno zaključila in decembra 2008 z
odliko diplomirala. Za svojo diplomsko
nalogo si je izbrala raziskovalno nalogo z
naslovom Hemoragična mrzlica z renalnim
sindromom v JV Sloveniji, saj je imela na
internem oddelku možnost raziskovanja
te bolezni. Njena diplomska naloga je bila
tako dobra, da je bila predlagana za do‑
bitnico študentske Prešernove nagrade
Fakultete za zdravstvo Ljubljana, ki jo je
prejela decembra 2008. Naloga je bila ju‑
nija 2009 predstavljena na Visoki šoli za
zdravstvo na Jesenicah, na prvi študentski
konferenci z naslovom “Partnerstvo, znanje
in razvoj v študiju zdravstvenih ved”, ki je
bila organizirana pod pokroviteljstvom
varuhinje človekovih pravic ministrstva za
zdravstvo Republike Slovenije, podprla pa
jo je tudi Zbornica zdravstvene in babiške
nege Slovenije - Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije.
Veseli smo, da imamo tako sodelavko in ji
želimo še veliko uspehov pri njenem na‑
daljnjem delu.
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Minilo je leto in spet
smo pripravili strokovno
srečanje »Dnevi Marije
Tomšič«. Spomladi smo
kar nekaj časa tuhtali, kaj
bi bila rdeča nit srečanja.
Po množici predlogov smo
se odločili za »Vrednote v
zdravstveni negi«. Kako
zelo težko nalogo smo si
naložili, nihče niti slutil ni.
Ne zato, ker nam bi bile
vrednote tuje, ampak zato,
ker o njih do sedaj nismo
dosti razmišljali, še manj
govorili.
Kaj vrednote so in kako jih pojmujemo?
Različni avtorji, ki se v zadnjih desetletjih
bolj ukvarjajo z vrednotami, jih tudi
različno opisujejo. Eni pravijo, da so vred‑
note verovanje o tem, kaj je zaželeno in
dobro in kaj je nezaželeno in slabo. Drugi
pravijo, da vrednote usmerjajo obnašanje
in na njihovi osnovi oblikujemo prioritete,
tako za različne objekte kot za različna
obnašanja. Predstavljajo standard, na
osnovi katerega merimo in ocenjujemo
stvari in obnašanja, nas tudi vlečejo in us‑
merjajo, da si prizadevamo doseči stvari,
ki nam predstavljajo vrednoto.
Vrednote imajo za posameznika globok
osebni značaj. Doživljamo jih z občutkom
odgovornosti in zavezanosti, angažirajo
nas v naši notranjosti. Za vrednote je
značilno, da ne morejo biti delne ali
polovične. Če nam vrednota kaj pomeni,
potem nam pomeni v svoji popolnosti.
Oblikovanje in pojmovanje vred‑
not zahteva zmožnost abstraktnega
mišljenja.
Vrednote delimo na človeške, kulturne,
družbene, moralne, estetske, vrednote
organizacije in vrednote posameznika.
Lahko se izražajo na treh ravneh: kot
prepričanje, stališča in kot vrednote same.
Eno glavnih prepričanj v zdravstveni negi
je, da se bo bolnikom ob dobri zdravst‑
veni negi stanje izboljšalo. Jane Salvage

stroka, izobraževanje
Zlata Rebolj

2. DNEVI MARIJE TOMŠIČ VREDNOTE V ZDRAVSTVENI NEGI
(2000) meni, da bo prišlo do preobrata,
ko bodo politiki spoznali, da imajo znanje
in postopki zdravstvene nege enak vpliv
na zdravje in dobro počutje kot znanje in
tehnika, ki ju nudi medicina. Predpogoj, da
bo prišlo do preobrata pa je, da bo večina
zaposlenih v zdravstveni negi svoje delo
cenila in ga s ponosom opravljala. Zapos‑
leni moramo vedeti in čutiti, da je naše
delo ravno tako pomembno, kot delo nad‑
rejenih.
Stališče je nagnjenje ali utrjeno obnašanje,
ki je precej trajen občutek in je lahko pozi‑
tivno ali negativno. Stališča, značilna za
zdravstveno nego, se izražajo v načinu
izvajanja zdravstvene nege. »Edinstveno
delovanje medicinske sestre« je opisala Vir‑
ginia Henderson (1964) v svoji znameniti
opredelitvi: »Medicinska sestra je istočasno
zavest nezavestnega, ljubezen do življenja
pri samomorilcu, noga amputiranca, oči
pravkar oslepelega, pomeni gibanje pri
novorojenčku, znanje in zaupanje mlade
matere, glas tistih, ki so preslabotni, da bi
govorili in tako dalje.« Vse naštete »funkci‑
je« in še mnoge druge lahko medicinske
sestre opravljamo le zaradi stališča, da
so to vredna dejanja. Hendersonova je
prepričana, da je takšno delovanje edin‑
stveno le zdravstveni negi in da si tega ne
more prisvojiti noben drug zdravstveni
delavec.
S pomočjo vrednot posamezniki iščejo
smisel, ki je cilj vsakega življenja. Vsak,
ki najde smisel življenja, lahko preživi in
premaga hude življenjske preizkušnje.
Vrednote v zdravstveni negi se nenehno
preverjajo. V sodobnem času, ko vse mine‑
va in je malo strinjanja o kakršnikoli zadevi,
posamezniki branijo svoja stališča. Takšna
moralna raznolikost je verjetno razlog, da
se kot posameznik ali kot družba zaveda‑
mo moralnih konfliktov in dilem.
Vedno na novo razlagamo in opredelju‑
jemo, kaj zdravstvena nega je in kaj bi mora‑
la biti. Zanimivo je, kako so se vprašanja o
tem, ali je zdravstvena nega samostojna
stroka in, ali lahko medicinska sestra sama

odloča o zdravstveni negi, umaknila iz
razprav. Vedno bolj pomembno je, kaj je
zdravstvena nega, kakšen je njen namen
in kdo jo izvaja. Kako bomo medicinske
sestre opravljale svoje delo, bo vedno bolj
pomembno.
Medicinske sestre se ne smemo izogibati
niti politiki niti vodenju in upravljanju. Za‑
vedati se moramo daljnosežnih posledic,
ki jih prinaša zdravstvena politika. Zaradi
pomanjkanja sredstev smo nenehno priza‑
dete s strani proračuna. Običajno in najbolj
neposredno se varčevanje odraža pri po‑
manjkanju osebja. Izrazito se varčevanje
odraža pri zaposlovanju medicinskih ses‑
ter z visoko izobrazbo, ki je zagotovilo,
da bodo pacienti deležni kakovostne
zdravstvene nege, ki vključuje zahteve
današnjega časa. Kot pravi gospa B. Skela
Savič (2009), se nihče ne sprašuje, zakaj
mora imeti uradnik na upravni enoti visoko
izobrazbo ali zakaj mora imeti visoko izo‑
brazbo vzgojiteljica predšolskih otrok. Poli‑
tika ministrstva za zdravje in zdravstvene
zavarovalnice, posledično pa tudi vodstev
javnih zavodov – vsi se še vedno prepogos‑
to sprašujejo, zakaj mora imeti medicin‑
ska sestra visoko izobrazbo. Zdravstveno
nego ocenjujejo samo iz prepričanja, da
zna prav vsak negovati bolnika in da je
nižje izobražena medicinska sestra mnogo
cenejša delovna sila. Čas, ki ga živimo, nas
sili na vseh področjih k višji izobrazbi, zato
jo potrebujemo tudi medicinske sestre. Vz‑
podbudno je razmišljanje posameznikov,
ki verjamejo, da so visoko izobražene
medicinske sestre gonilna sila napredka v
javnih zdravstvenih organizacijah. Mnoge
naloge so samo po zaslugi medicinskih
sester vseh stopenj izobrazbe in njihovi
pripadnosti stroki zagledale luč sveta.
Pomanjkanje osebja v zdravstveni negi kot
posledica varčevalne politike ne sme trajati
v nedogled, ker osebje izgubi zanimanje
in morala pade. Posledično se poslabšajo
medsebojni odnosi in komunikacija, kar
izrazito vpliva na zdravstveno nego bolni‑
ka. Nezadovoljna medicinska sestra se ne
more ravno razveseliti bolnika, vedno težje

je sočutna, vestna in zaupljiva. Nižanje
standardov v zdravstveni negi povzroči
čustveno odzivanje medicinskih sester in
vpliva na etični vidik.
Vrednote družbe se spreminjajo. Z njimi
se spreminjajo tudi vrednote v zdravst‑
veni negi. Ni popolnoma pravilnih in ne
popolnoma napačnih vrednot, ki naj jih
upoštevajo medicinske sestre. Pa ven‑
dar je nekaj vrednot, ki so značilne za
vse medicinske sestre povsod po svetu
in se ne bi smele spremeniti ne glede na
čas. Te vrednote so: pozornost, razum‑
nost, pravičnost, odgovornost, zaupnost,
spoštljivost, delavnost, znanje. Medicin‑
ske sestre, ki upoštevajo katerokoli od
teh vrednot, so globoko skrbne, ni jim
zaupano le njihovo delo, ampak tudi za‑
govarjanje sprememb stroke, partnerjev
in sodelavcev (V. Tschudin, 2004).
V življenju in pri našem delu naj nas sprem‑
lja razmišljanje o vrednotah in ravnanje, ki
so nam lastne in ki nas delajo razpoznavne.
Le tako bomo zdravstveni negi in medicin‑
skim sestram izborili mesto v družbi, za ka‑
terega smo prepričani, da nam pripada.
Naj nam bo vodilo tudi misel, ki jo je
že davno izrekel gospod W. Churcill:
»Najpomembnejše stvari v življenju so zelo
enostavne. Večino med njimi lahko izrazi‑
mo samo z eno besedo: svoboda, pravica,
čast, dolžnost, usmiljenje, upanje..«
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KAKO SO POTEKALI 2. DNEVI MARIJE TOMŠIČ ‑
VREDNOTE V ZDRAVSTVENI NEGI
Medicinske sestre in zdravstveni tehniki iz vseh zdravstvenih in
socialnih zavodov in iz obeh zdravstvenih šol v dolenjski regiji
smo ponovno združili moči in sredi januarja v Novem mestu
organizirali »2. Dneve Marije Tomšič«. Letos smo jih posvetili
vrednotam v zdravstveni negi.
Vsakdo se vsaj občasno srečuje z vprašanjem
svojih vrednot. Kaj je dobro, kaj je prav? Za
kaj si je vredno prizadevati? Smo se za dose‑
ganje vrednot pripravljeni čemu odreči? So
v današnjem času vrednote v krizi? Ali smo v
krizi ljudje, ki vrednote sicer imamo, vendar
nas moderni čas sili proč od njih? Katere vred‑
note so najbližje medicinskim sestram? Katere
so tiste vrednote, ki bi jih morale imeti, po njih
živeti in delati vse medicinske sestre, ne glede
na čas in spreminjanje vrednot v družbi?
Gospa Zlata Rebolj, dipl.m.s., pomočnica
direktorice za zdravstveno nego v SB Novo
mesto, je zbrane nagovorila z besedami: «V
življenju in pri našem delu naj nas spremlja
razmišljanje o vrednotah in ravnanje, ki so
nam lastne in ki nas delajo razpoznavne. Le
tako bomo zdravstveni negi in medicinskim
sestram izborili mesto v družbi, za katerega
smo prepričani, da nam pripada.»
Da so razprave o vrednotah v tem času še
kako aktualne, je poudarila tudi gospa Da‑
rinka Klemenc, predsednica Zbornice ‑ Zve‑
ze: “Vrednote se ne postavljajo, mi jih že ima‑
mo, po njih živimo, delamo. Tudi zato, ker so
časi taki, da so se verjetno nekatere vrednote
spremenile ali pa se še bodo, je prav, da spet
govorimo o vrednotah. Zbornica‑Zveza je
prav zdaj v iskanju (ne določanju) in razprav‑
ljanju o vrednotah, ki naj bi bile pomembne,
celo neke vrste gonilo krovne organizacije,
ki povezuje preko 16.000 izvajalcev zdravs‑
tvene in babiške nege v Sloveniji.”
Rdečo nit strokovnih prispevkov so predsta‑
vljale vrednote, predavatelji so se tematike
lotili na različne načine in v zelo zanimive
predstavitve vnesli tudi svojo ustvarjalnost.
O odkritem pristopu k varnosti pacientov je
spregovoril izr. prof. dr. Andrej Robida, dr.
med., spec. pediater:”Ko pride do resne na‑
pake in zlasti, če zanjo izve javnost, jo obra‑
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vnavamo na star način. Obtožujemo posa‑
meznika in se zanašamo na nezmotljivost
ljudi in ne razumemo mentalnih procesov,
ki vodijo do napak. Dokler bo prevladovalo
mišljenje, da napake delajo »slabi« ljudje, ki
so nepazljivi, površni, nepozorni, zmotljivi
(nepazljivost, površnost, neskrbnost itd. so
lastnosti človeških mentalnih procesov), to‑
liko časa se varnost pacientov ne bo pričela
izboljševati. Če ne poročamo o napakah v
zdravstveni ustanovi, najbolj škodimo varno‑
sti pacientov. Druga največja napaka je ne‑
pravično obtoževanje posameznika. Ne mi
sami, ne stanovske organizacije, pravni sis‑
tem, regulatorni sistem ali laična javnost ne
vedo, da s kulturo pravičnosti zmanjšujemo
patološko kulturo, zmanjšujemo negativne
prvine sindroma ranljivega sistema in tako
izboljšujemo varnost pacientov.«
Medicinske sestre, predavateljice na Sre‑
dnji zdravstveni in kemijski šoli, se pogosto
znajdejo pred dilemo, kako učiti mlade in ka‑
kšna je prava vzgoja za življenje. Med dijaki
so raziskovale vrednote in razloge za vpis v
srednjo šolo zdravstvene smeri. Dejavniki,
ki vplivajo na izbiro poklica, so različni, prav
tako vrednote mladih, ki obiskujejo srednjo
zdravstveno šolo. Srednješolci najbolj ceni‑
jo dom, starše, zdravje, prijatelje, poštenost,
medsebojno spoštovanje, ljubezen.
Spregovorili smo o etiki skrbi in etiki vrlin
v zdravstveni negi, oziroma o tistem nekaj
več, kot se od nas pričakuje, o spoštovanju
človekove osebnosti in dostojanstva, tudi
o medsebojnem spoštovanju in problemu
horizontalnega nasilja med medicinskimi
sestrami in o timskem delu. Skušali smo
odgovoriti na vprašanje, ali znanje v zdravst‑
veni negi še predstavlja vrednoto. Kako se
spremenijo vrednote, ko človek izgubi vid ali
ko ostari, postane dementen in se preseli v

dom starejših. Dotaknila se nas je življenjska
izkušnja kolegice, ki je zbolela za depresijo
in ji v najhujši stiski niti življenje samo ni več
predstavljalo vrednoto. Svoj kritični pogled
na naše delo je z nami delil belokranjski
humorist Toni Gašperič, ki je vrednote v
zdravstveni negi spremljal kot dolgoletni
dializni pacient.
Zelo preprosto je odgovoriti na vprašanje, ka‑
tere so ključne vrednote za posameznika? To
so: zdravje, družina, delo, resnica, poštenost,
iskrenost, varnost in podobne vrednote, ki
se pojavljajo na vrhu vseh analiz. Ključno
vprašanje, ki si ga pogosto pozabimo zastaviti,
pa je, ali so naše osebne ali poklicne vrednote
tudi gibalo našega vedenja? Vrednota, ki
posameznika ne pripravi do tega, da se loti
nekega vedenja (ki me ne pripravi do tega, da
vstanem iz naslonjača), ni ključna, je v svojem
predavanju poudaril dr. Aleksander Zadel.
Pred zaključkom srečanja smo skušali ugo‑
toviti, katere vrednote bodo medicinskim
sestram pomembne v prihodnosti. Živahne
razprave med posameznimi sklopi preda‑
vanj so bile dokaz, da smo se lotili aktualne
teme.
Zbornik predavanj je v celoti dostopen v pdf ob‑
liki na spletni strani DMSBZT Novo mesto, pod
rubriko: založništvo (http://www.dmszt‑nm.si).
Veseli smo, da nam je ponovno uspelo
združiti moči in pripraviti kakovostno stro‑
kovno srečanje. »Dnevi Marije Tomšič« tako
postajajo prepoznavna oblika izmenjave
znanja in napredka v stroki zdravstvene nege
v sodelovanju s širšo strokovno javnostjo. Za
uspešno organizacijo strokovnega srečanja
se moramo zahvaliti tudi vsem sponzorjem
in donatorjem, ki so nam pomagali pri izved‑
bi srečanja.

stroka, izobraževanje
Mojca Prah Klemenčič je
zastopala Krko, tovarno
zdravil

Pozdrav Mire Retelj,
predstavnice generalnega pokrovitelja SB
Novo mesto

Nasmejane upokojene MS
Micka s
Podgurja je
bila Marjeta
Berkopec

Jožica Rems je predstavila pretresljivo osebno
izkušnjo

prof. dr. Andrej Robida
Dobra volja
Jana Starc
v igri vlog
Darinka Klemenc, predsednica Zbornice-Zveze

Zanimiva predavanja in predstavitve
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ZAHVALA
Strokovno srečanje 2. Dnevi Marije
Tomšič so minili v izjemno dobrem
vzdušju. Predavatelji, ki so nam pred‑
stavili svoja razmišljanja in videnja
vrednot v zdravstveni negi, so nas
navdušili. V imenu članov organizacij‑
skega odbora in še posebej v svojem
imenu se zahvaljujem vsem, ki ste
dokazali, da zmoremo pripraviti in iz‑
peljati strokovno srečanje na najvišji
ravni. Dokazali smo, da smo v zdravst‑
veni negi zaposleni ljudje, ki imamo
poleg občutka za človeka in njegove
potrebe tudi ogromno drugih znanj in
vedenj, ki smo jih pripravljeni uporabiti
izven delovnih obveznosti.
Hvala direktorici splošne bolnišnice
Novo mesto, gospe Miri Retelj, direk‑
torju tovarne zdravil Krka, gospodu
Jožetu Colariču in direktorju Visoke
šole za zdravje Novo mesto, gospodu
Marjanu Blažiču, za pomoč pri orga‑
nizaciji tako pomembnega dogodka
za zdravstveno nego.
Posebna zahvala gre tudi delavcem v
Centralni transportno kurirski službi, ki
so poskrbeli za vse dostave in prevoze
in osebju kuhinje, ki je poskrbelo za
pogostitev.
Verjamem, da nam boste vsi še naprej
pomagali pri organizaciji strokovnih
srečanj in izobraževanj, da bomo
zdravstveno nego naredili vidno in raz‑
poznavno v strokovni in obči javnosti.

Zlata Rebolj

Kobe Marko

PRIPRAVA VODE IN APARATOV
ZA HEMODIALIZO

UVOD: vse raztopine za dializo se pripravljajo z vodo, ki mora imeti za to določeno

kvaliteto, se pravi, da mora biti fizikalno, bakteriološko in kemično ustrezna. To pomeni,
da mora biti njena uporaba za dializnega bolnika varna. Običajni dnevni vnos pitne
vode je pri zdravih ljudeh približno dva litra. Med dializo, ki ponavadi traja 4 do 5 ur,
je dializni bolnik izpostavljen 120 do 150 litrom dializne tekočine pri pretoku 500ml/
min. V enem letu to pomeni od 15.000 do 20.000 litrov dializne raztopine. V dializni
raztopini je 95% vodovodne vode, ki je s posebnimi postopki prečiščena, preostalih
5% pa predstavljajo dodane kemikalije. Ob vseh teh dejstvih je popolnoma razumljivo,
zakaj je potrebna posebna skrb za doseganje kemične in mikrobiološke čistosti in
neoporečnosti vode za pripravo dializne raztopine.

ZGODOVINA PRIPRAVE VODE ZA DI‑
ALIZO: v začetnem obdobju hemodialize
(med letoma 1960 in 1970) je bila v pripravi
vode za dializo skrb posvečena predvsem
odstranjevanju koloidnih delcev , dvova‑
lentnih ionov (kalcij in magnezij), klora in
toksičnih snovi iz vode. V teh časih so se
spopadali predvsem s sindromom trde
vode, hkrati pa so že vedeli, da je kon‑
taminacija vode z bakterijami za dializne
bolnike nevarna.
V naslednjem desetletju (1970 – 1980)
so odkrili nevarnost s strani snovi, ki so
jih dodajali v vodovodno vodo zaradi
zbistritve (aluminijev sulfat) ali zaradi
preprečevanja razvoja bakterij (klor oziro‑
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ma kloramin). Za odstranjevanje klora so v
tem obdobju začeli uporabljati aktivirano
živalsko oglje, za odstranjevanje aluminija
in ostalih oligoelementov pa reverzno os‑
mozo.
V tretjem desetletju se je pojavila bikar‑
bonatna dializa, hkrati pa so se začele
uporabljati visokopropustne ter visoko
zmogljive dializne membrane s povečanim
tveganjem vnosa bakterij in endotoksinov
s pomočjo dializne raztopine. V tem ob‑
dobju se je pojavila še ultračista voda.
VODOVODNA – VHODNA VODA vsebuje
velike koncentracije anorganskih in organ‑
skih snovi, možna je tudi kontaminacija z
nekaterimi bakterijami. Voda je lahko mot‑
na zaradi prisotnosti delov ilovice, peska,
železa ipd., nadalje so lahko v vodi prisotni
ioni ali soli aluminija, kalcija, magnezija,
bakra, cinka, natrija, fluorida, nitrata, sul‑
fata. Vsi vemo, da v vodo prehajajo skozi
zemljo tudi pesticidi, insekticidi, ostanki
gnojil ali ostanki raznih industrijskih od‑
padkov.
V vodi lahko najdemo še po Gramu pozi‑
tivne in po Gramu negativne bakterije ter
netuberkulozne mikrobakterije, ki so lahko
zelo pogost spremljevalec dializnih cen‑
trov. Zaradi kontaminacije z bakterijami
so v vodi prisotni tudi njihovi razgradni
produkti (endotoksini, lipopolisaharidi)
ter njihovi razgradni produkti, ki delujejo
pirogeno. V vodovodni vodi so občasno
lahko prisotni tudi razni virusi, praživali
ter glivice.
SISTEMI ZA PRIPRAVO DIALIZNE VODE:
zaradi vseh nečistoč in problemov, do
katerih lahko le te privedejo, je potrebna
posebna skrb za pravilno obliko oziroma
način čiščenja vodovodne vode. Sistem
za pripravo vode naj bi vseboval: me‑
hanske filtre za odstranjevanje grobih
nečistoč, filtre iz aktiviranega živalskega
oglja za odstranjevanje klora in klorami‑
na, mehčalce vode za odstranitev ionov
kalcija in magnezija, reverzno osmozo za
odstranjevanje večine organskih in anor‑
ganskih delcev, lahko pa še deionizatorje,
ki odstranijo vse katione in anione.
MEHANSKI FILTRI ZA VODO: mehanski
filtri obstajajo različnih vrst in v različnih
velikostih. Predfiltri odstranjujejo grobe

nečistoče, velikosti 5-500 mikrometrov,
mikrofiltri odstranjujejo delce veliko‑
sti 1-5 mikrometrov, submikronski filtri
pa odstranjujejo delce velikosti 0,45-0,1
mikrometra. Mehanski filtri so narejeni
iz bombaža, celuloze, sintetične preje
ali iz zvitkov polipropilenskih vlaken.
Nameščeni so v posebnih posodah v ob‑
liki kapsul, skozi katere potuje vodovodna
voda in se očisti.
Vse mehanske filtre je potrebno v
določenem časovnem obdobju zame‑
njati, saj se onesnažijo in hkrati predstav‑
ljajo idealno mesto za razvoj bakterij. V
našem centru se mehanski filtri v sistemu
priprave vode menjajo na dva
do tri mesece. Seveda pa je
potrebno filtre zamenjati tudi
prej, če pride do slabih rezulta‑
tov mikrobiološke in kemične
analize vode.

vode iz mehčalcev je potrebno preverjati
vsakodnevno, potrebno pa je tudi stalno
regeneriranje s pomočjo raztopine na‑
trijevega klorida. Ker v mehčalcih vode
voda stoji, je možen razvoj bakterij, kar
preprečimo z dovolj pogosto regeneraci‑
jo mehčalcev vode z rednim izpiranjem v
obratni smeri pretoka vode.
REVERZNA OSMOZA je končni in
najpomembnejši del v verigi priprave
vode za dializo. Deluje na principu filtracije
tekočine skozi polprepustno membrano s
pomočjo visokega hidrostatskega pritiska
od 10 do 60 barov.

FILTRI IZ AKTIVIRANEGA
ŽIVALSKEGA OGLJA: ti filtri ab‑
sorbirajo organske snovi z nizko
molekularno težo ter ione klora
in kloramina. So v obliki kapsul,
v katerih se nahajajo zrnca ak‑
Slika 2: način delovanja reverzne osmoze
tiviranega živalskega oglja, na
katere se vežejo snovi, ki jih
odstranjujemo. Ker so močno porozni, Enostaven opis principa osmoze: če ima‑
imajo veliko anfiniteto za bakterije, ki se mo v posodi dve soluciji, dve tekočini z
hitro naselijo v njih. Regeneracija ogljenih različno koncentracijo soli, ločeni s pol‑
filtrov ni mogoča, zato jih je potrebno prepustno membrano, bo voda prehaja‑
menjavati. Enkrat na dan pa se deklorator la skozi membrano v smeri od manjše
izpira s postop‑
koncentracije proti
kom izpiranja
močnejši koncentraci‑
v obratni smeri
ji, ker bi želela izenačiti
pretoka vode,
razliko v koncen‑
da iz površine
traciji. Temu rečemo
zrnc
oglja
osmoza. Če pa ust‑
odplaknemo
varimo močan pritisk
nesnage.
na strani močnejše
koncentracije, bo pre‑
MEHČALCI
tok vode potekal v
VODE: mehčalci
obratni smeri, se pra‑
vode s pomočjo
vi, od močnejše kon‑
ionske izme‑
centracije proti slabši
njave odstranju‑
koncentraciji. Zato ta
jejo iz vode ione
proces imenujemo
kalcija in mag‑
reverzna osmoza.
nezija ter ostale
S pomočjo rever‑
polivalentne
zne osmoze iz vode
katione (železo,
odstranimo praktično
mangan). Trdoto
Slika 1: prikaz delovanja mehčalca vode
vse organske delce,
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90 do 98% enovalentnih ionov ter 95 do
99% dvovalentnih ionov. Hkrati je voda, ki
jo pripravi reverzna osmoza, kemično in
biološko varna, saj odstrani vse viruse, bak‑
terije ter lipopolisaharide. Reverzna osmo‑
za loči vodni tok na dva dela: pripravljena
voda za dializo (permeat) in zavržena voda
(koncentrat). Učinkovitost delovanja rever‑
zne osmoze merimo z upornostjo tako ene
kot druge vode. Razmerje med upornostjo
permeata in koncentrata mora biti od 0,85
do 0,95%, da lahko govorimo o ustreznem
delovanju reverzne osmoze.
Za kvalitetno delovanje reverzne osmoze je
pomembna njena higiena. V času mirovanja
se programsko izpira z vodo vsaki dve uri,
potrebna pa je tudi dezinfekcija reverzne
osmoze oziroma njenih modulov. To izva‑
jamo periodično, v našem centru vsake
dva do tri mesece, kemična dezinfekcija z
perocetno kislino (Dialox) in toplotna de‑
zinfekcija z dodatkom citronske kisline.
DEIONIZATORJI: delujejo na principu ion‑
ske izmenjave, iz vode odstranijo vse ka‑
tione in anione. Poznamo sisteme, kjer sta
modula ločena, lahko pa sta tudi združena
v enem modulu. V zadnjem času pa se bolj
uporabljajo kontinuirani električni deioni‑
zatorji, ki izkoriščajo princip elektrodialize
ter ionske izmenjave.
DISTRIBUCIJA PRIPRAVLJENE VODE ZA
DIALIZO: skozi zgoraj opisan sistem za
pripravo vode smo prišli do prečiščene
vodovodne vode, pripravljene za tvorbo
dializne raztopine. Le to je potrebno sedaj
speljati po ceveh do dializnih monitorjev.
Za distribucijo pripravljene prečiščene vode
uporabljamo materiale, ki preprečujejo
tvorbo biofilma na stenah znotraj cevi.
Lahko uporabimo cevi iz nerjavečega
jekla, polietilena, polipropilena, akrilne
plastike, polivinildien fluorida ter polivinil
klorida sanitarne stopnje. V novejšem času
pa ima glede nastanka biofilma najboljše
rezultate PE-X cevje (zamrežen polietilen).
Cevje za distribucijo mora biti projektira‑
no in sestavljeno tako, da nima nobenih
slepih rokavov, mora biti kar se da ravno,
cevi čim manjšega prereza, da je hitrost
pretoka prečiščene vode čim večja. S tem
preprečimo stagnacijo prečiščene vode v
posameznih delih in zmanjšamo možnost
nastanka bakterij oziroma biofilma na
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najmanjšo možno raven. Dokazano je,
da koncentracija endotoksinov narašča z
dolžino cevja, tako naj bodo tudi odcepi za
posamezen dializni monitor čim krajši.
Za mikrobiološko in kemično ustreznost
cevja je potrebno skrbeti ravno tako kot za
vse druge dele sistema za pripravo vode.
Periodično se vrši kemična dezinfekcija s
perocetno kislino (Dialox) in temperaturna
dezinfekcija z dodajanjem citronske kisline.
DEZINFEKCIJA IN ČIŠČENJE DIALIZNIH
MONITORJEV: za vzdrževanje visoke
mikrobiološke in kemične kakovosti diali‑
zne tekočine je pomembno, da je uprav‑
ljalec ali uporabnik pozoren na čistočo in
vzdrževanje dializnega monitorja. Potreb‑
no je poskrbeti za pravilno in časovno us‑
trezno dezinficiranje, dekalcificiranje in
čiščenje naprave, za kakovost dovodne
vode, za kakovost uporabljenih koncen‑
tratov in kakovostno ter pravilno izvedbo
drenaže oziroma izpiranja.
Razkuževanje ali dezinfekcija pomeni
odstranitev bakterij ali zmanjšanje nji‑
hovega števila v vodnem delu dializnega
monitorja. Dekalcifikacija pomeni odstrani‑
tev usedlin kalcijevega in magnezijevega
karbonata iz vodnega dela dializnega
monitorja, ki nastanejo z uporabo biokar‑
bonatne dialize. Čiščenje pomeni odstrani‑
tev maščob, beljakovin in organskega ma‑
teriala, ki izvirajo iz pacienta in se nahajajo
predvsem v vodnem delu dializnega moni‑
torja naprej od dializatorja.
TOPLOTNA DEZINFEKCIJA: med pro‑
gramom toplotne dezinfekcije se vhodna
voda segreje na približno 93°C in splakne
skozi vodni del monitorja. Program najprej
izpere morebitne usedline iz koncentrata,
uporabljenega pri prejšnjem zdravljenju.
Temu sledi faza polnjenja, faza kroženja,
v kateri se izvede dezinfekcija in faza iz‑
piranja ali drenaže. Sama toplotna dezin‑
fekcija pa se lahko še dopolni z uporabo
CleanCart kartuš C (Citric acid) in A (So‑
dium carbonate). V tem primeru se vse‑
bina kartuše raztopi, raztopina se segreje
in med programom toplotne dezinfekcije
splakne skozi vodni del monitorja.
KEMIČNA DEZINFEKCIJA: med postop‑
kom kemične dezinfekcije je vodni
del monitorja napolnjen z določenim

razkužilom. Razkužilo je lahko razredčeno
ali koncentrirano. V primeru, da je kon‑
centrirano, ga monitor sam razredči v
določeno koncentracijo. Tako napravljena
raztopina se napolni po celotnem vodnem
delu monitorja in v naslednji fazi miruje kontaktni čas. Po fazi mirovanja se naprava
izpere in izprazni.
Kemična dezinfekcijska sredstva so zelo
agresivna in za dializnega bolnika ter
osebje nevarna. Lahko pa tudi škodujejo
določenim materialom, ki so uporabljeni
v vodnem delu monitorja. Zato moramo
biti zelo previdni in temeljito preučiti,
katera sredstva proizvajalec dializnega
monitorja priporoča. Vse prednastavitve
na dializnem monitorju (kontaktni čas,
koncentracija dezinfekcijskega sredstva,
čas izpiranja...) mora opraviti strokovna
oseba, pooblaščena s strani proizvajalca
dializnega monitorja.
Po postopku kemične dezinfekcije in
pred priključitvijo monitorja na bolnika je
priporočeno opraviti test na ostanke – re‑
zidualni test. V primeru nezadovoljivih rezul‑
tatov moramo ponoviti postopek izpiranja.
ČIŠČENJE ALI IZPIRANJE/DRENAŽA: di‑
alizni monitor lahko v določenih primerih
tudi samo izperemo, ravno tako lahko ta
program izvedemo v kombinaciji z Clean‑
Cart kartušo. Vendar se temu načinu
čiščenja raje izognemo, saj nam sama
prisotnost dezinfekcijskega sredstva,
brez prisotnosti visoke temperature, ne
zagotavlja odstranitve večine nesnage iz
predhodnega postopka dialize.
MIKROBILOŠKA SLIKA VODE ZA DIALI‑
ZO IN DIALIZNE RAZTOPINE: v vodi je
prisotnih več vrst bakterij, ki jih lahko neka‑
tere odstranijo že v vodovodnem sistemu
samem, medtem ko endotoksini ostanejo
nedotaknjeni. Prav tako se lahko bakterije
nahajajo v koncentratih za pripravo diali‑
zne raztopine. Acetatni koncentrat sicer
ni tako pomemben izvor bakterij, saj se
zaradi nizke pH vrednosti v njem bakterije
praktično ne razmnožujejo. Bikarbonatni
koncentrat, predvsem tekoči, pa je zaradi
svoje sestave že ugoden za razvoj bakterij.
Ravno zato, da bi zmanjšali možnost raz‑
voja bakterij v bikarbonatnem koncen‑
tratu, uporabljamo bikarbonat v prahu, ki
je shranjen v zaprtih kapsulah. Evropska

stroka, izobraževanje
farmakopeja dovoljuje v vodi za dializo ne več kot 100 mikroor‑
ganizmov/ml ter 0,25 enot endotoksina/ml.
Ker želimo v današnjih časih dialize dosegati čim boljše rezultate
na mikrobiološkem področju, uporabljamo za pripravo dializne
raztopine ultra čisto vodo. Ultračisto dializno raztopino lahko
stalno proizvajamo v dializnem monitorju s pomočjo dveh Ultra
filtrov. O ultračisti dializni raztopini govorimo takrat, kadar je v njej
manj kot 0,1 mikroorganizma/ml in manj kot 0,03 enot endotok‑
sinov/ml. To raztopino pa lahko s pomočjo sterilnega ultra filtra
za enkratno uporabo naredimo sterilno. Taka voda je predpogoj
za pripravo raztopine za hemodiafiltracijo ali za pripravo on‑line
hemofiltracijske nadomestne tekočine.

Slika 4: rezultati laboratorijske analize, ki si jih vsi želimo.
port odvzete tekočine do laboratorija in način ter postopek
mikrobioloških preiskav v laboratorijih.
V laboratorijih za ugotavljanje razvoja bakterij v vodi uporabljajo
preiskavo s pomočjo Reasonerjevega 2‑agarja, medtem ko je za
določanje bakterij v dializni raztopini priporočljiva uporaba Rea‑
sonerjevega 2‑agarja ali agarja iz ekstrakta triptona in glukoze.
Za odkrivanje prisotnosti endotoksinov v dializni raztopini pa se
uporablja Limulusov test (LAL test), ki je lahko v treh izvedbah:
metoda gelskega strjevanja, turbidimetrična metoda ter kromo‑
gena kinetična tehnika.
KEMIČNA SLIKA VODE ZA DIALIZO IN DIALIZNE RAZTOPINE:
v pionirskih časih dialize je prihajalo do občasnih zastrupitev s
posameznimi kovinami kot so cink, baker, aluminij, železo, nikelj,
hkrati pa je velikokrat prihajalo do sindroma trde vode zaradi
visokih koncentracij kalcija ter magnezija v vodi. V sedanji dobi
so vodovodni sistemi že precej dodelani, v vseh dializnih centrih
uporabljamo reverzno osmozo, tako da je možnost kontaminacije
s kovinami zmanjšana na minimum.
Sicer pa je za dializnega bolnika najbolj nevarna zastrupitev z
aluminijem, ki je lahko prisoten v vodovodni vodi zaradi same
geografske lege, ali pa ga v omrežje dodajajo za zbistritev vodo‑
vodne vode po obilnem deževju. Zato je potrebno periodično
kontrolirati koncentracijo aluminija v vodovodni vodi, njena maksi‑
malna dovoljena vrednost je 10 mikrogramov/liter.

Slika 3: Ultra filter in sterilni Ultra filter za enkratno uporabo
MIKROBIOLOŠKI NADZOR SISTEMA ZA VODO V DIALIZNIH
CENTRIH: za mikrobiološki nadzor pridejo v poštev prav vse kom‑
ponente, ki sodelujejo v sistemu priprave vode za dializo. Vzorce
vode je priporočljivo jemati tedensko ali vsaj mesečno. V našem
dializnem centru imamo sprejet protokol odvzema vzorcev vode
za analizo. Mesečno se analizira prisotnost bakterij, plesni in gliv,
dvakrat letno pa prisotnost endotoksinov in aluminija. Priporočena
mesta za jemanje vzorcev so: glavni vodovodni vod, voda po vod‑
nem mehčalcu, voda po filtru iz aktiviranega živalskega oglja, voda
iz reverzne osmoze, povratna voda iz cevja, ki preskrbuje dializne
monitorje, voda, pripravljena za dializo, neposredno pred vstopom
v dializni monitor, dializna raztopina pred vstopom v dializator.
Odvzem vzorcev vode mora biti izpeljan zelo skrbno in po naprej
predpisanih pravilih. Vsa mesta odvzema morajo biti pred odvze‑
mom dezinficirana. Potrebno je določiti način odvzema tekočine,
količino odvzema tekočine, način shranjevanja odvzetega vzor‑
ca tekočine, temperaturo med transportom tekočine, trans‑

ZAKLJUČEK: kvalitetna voda in ustrezna higiena – dezin‑
fekcija predstavljata začetek in osnovo za pravilno in uspešno
zdravljenje dializnega pacienta s hemodializo. Tehnologija
današnjega časa nam omogoča zagotavljanje mikrobiološko in
kemično neoporečne vode za dializo na vseh stopnjah, od nas
samih pa je odvisno, ali bomo to tehnologijo izkoristili. V procesu
pridobivanja vode za dializo moramo biti pozorni na prav vsak
segment v sistemu priprave vode. Nič ne sme manjkati in ničesar
ne smemo izpustiti!
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stroka, izobraževanje
Elizabeta Novak in Darinka Hrovat

SVETOVANJE IN
SPODBUJANJE
DOJENJA V
NOVOMEŠKI
PORODNIŠNICI
smo poimenovali strokovno srečanje Društva medicinskih ses‑
ter, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, ki je potekalo
v četrtek, 04. 02. 2010 v predavalnici Zdravstvenega doma
Novo mesto. Namen seminarja je bila koordinacija dela med
porodnišnico, patronažno službo in dispanzerji.
V prvem delu predavanja je Lidija Žalec, dr.med., spec. pedi‑
ater, IBCLC, predstavila biokemijo ženskega mleka in zaščitne
dejavnike v njem.
V predavanju je opisala normalne sestavine mleka in njihovo
delovanje v ženskem mleku, primerjala razlike med kolostru‑
mom, prehodnim in zrelim mlekom ter vpliv materine preh‑
rane na sestavo ženskega mleka, vlogo materinega mleka kot
zaščitnega dejavnika pred okužbami in alergijo pri zdravem
in bolnem novorojenčku in dojenčku, vpliv materine diete
med nosečnostjo in dojenjem, dojenje ob materinih kužnih
boleznih,... Dojenje je zaščita otroka pred številnimi povzročitelji
okužb, izboljša kognitivni in nevrološki razvoj ter zmanjša tve‑
ganje za mnoge kronične bolezni in alergije.
Strokovni del je nadaljevala Darinka Hrovat, DMS, IBCLC in
predstavila smernice za dojenje ter prednost dojenja s strani
matere in otroka. V svojem predavanju je slušateljem predstavila
sodobna priporočila za dojenje po navodilih WHO, UNICEFA in
strokovnjakov, pomen desetih korakov do uspešnega dojenja,
poudarila je pomen kožnega stika in dojenja v prvi uri po rojstvu.
Ljubezen do otroka in povezanost, ki jo ima mati z otrokom, je
pomembno izhodišče za varno, zdravo rast in razvoj otroka.
Zdravstveni delavci moramo s svojim delom spodbujati proces
dojenja in kožnega stika. Vse to lahko zagotovimo s 24‑urnim
sobivanjem matere in otroka ‑ ROOMING ‑ IN.
Materino mleko je živa imunološka delujoča snov, ki varuje
otroka pred mnogimi boleznimi: preprečuje alergije, ščiti pred
okužbami, manj je avto imunih bolezni, manj NNSD, višji I. Q.
Z dojenjem se nadaljuje naravni reprodukcijski cikel spočetja,
nosečnosti in poroda, maternica se zaradi delovanja hormo‑
na ob dojenju po porodu hitreje krči in s tem zmanjša nevar‑
nosti poporodne krvavitve. Dojenje pomaga pri zmanjševanju
poporodne teže matere, saj porabi doječa ženska za aktivnost
dojenja dnevno okoli 500‑1000 kcal. Približno polovico jih črpa iz
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maščobnih zalog, olajša nočno hranjenje otrok, prihrani denarne
izdatke za nakup umetne hrane in čas ter energijo za njeno pripra‑
vo, vpliva na večje razmike med posameznimi nosečnostmi, torej
deluje tudi kontracepcijsko, vendar samo v obdobju izključnega
dojenja. Doječa mati lahko zanosi, vendar redkeje, zato je ta
prednost pomembna za okolje, kjer ne uporabljajo drugih metod
kontracepcije. Pri ženskah, ki so dojile, je manjša nevarnost pre‑
menopavzalnega raka na dojkah. Tveganje se zmanjšuje v odnosu
z dolžino dojenja in številom dojenih otrok. Prav tako zmanjšuje
raka na maternici, varuje proti osteoporozi v kasnejših letih, saj
imajo ženske, ki so dojile, večjo gostoto kosti. Matere, ki dojijo,
so zaradi delovanja hormonov bolj umirjene, kar je pomembno
za celo družino.
V tretjem delu srečanja je Elizabeta Novak, ZT, IBCLC, spregovorila
o svetovanju dojenja medicinskih sester na porodniškem oddelku,
ki je že od leta 1999 „Novorojencu prijazna porodnišnica„ in o
pomenu izobraževanja na temo dojenja. Matere so po porodu
zelo občutljive in potrebujejo, da jim sočutno prisluhnemo, damo
osnovne, točne in pravočasne informacije, strokovno in praktično
pomoč ter spodbudo. Zdravstveni tim oziroma vsi, ki prihajajo v
stik z doječimi materami, morajo biti dobro podkovani z znanjem,
saj le tako lahko dobro svetujejo in če podpirajo dojenje, lahko
spodbudijo tudi druge. Predstavila je pomen pravilnega pristav‑
ljanja otroka k dojki, saj vemo, da so vse težave, kot so boleče
bradavice, zastojne dojke, ... posledica nepravilnega pristavljanja,
kako pogosto in dolgo dojiti otroka, kaj storiti ob navalu mleka
in napetih dojkah, kdaj je potrebno izbrizgavanje in shranjevanje
materinega mleka. Na porodniškem oddelku dojenje svetujemo
in ga ne vsiljujemo, vedno upoštevamo mamino željo oziroma
odločitev. Tudi, če se odloči, da ne bo dojila, ji ne dajemo občutka,
da je slabša mama od drugih. Ne smemo pozabiti mater, ki se zelo
trudijo in bi rade dojile, pa jim kljub prizadevanju to ne uspe.
Spregovorila je o prehrani po porodu, ki naj bo raznolika, pestra

stroka, izobraževanje
Marija Pezdirec
hrana, bogata s hranilnimi snovmi in ne
potrebuje posebnih diet, ženska pa naj
pije glede na svoje potrebe ter opazuje
urin, da je svetle barve in brez vonja, tako
ve, da je zadosti hidrirana.
Omenila je zdravstveno vzgojno delo
medicinskih sester o negi novorojen‑
ca, toaleti popka....oziroma pripravo
matere in novorojenca na odhod iz
porodnišnice.
V zadnjem delu seminarja je Marica
Hermandić, VMS, IBCLC, predstavila
dojenje na terenu. Kot patronažna
medicinska sestra in IBCLC svetovalka
je slušateljem predstavila, kaj je bistve‑
nega pomena pri delu z otročnicami,
kako jim pomagati, da bo dojenje v
domačem okolju dobro steklo. Pomem‑
ben je individualni pristop, mati mora
pridobiti zaupanje vase, pomembna je
pravilna podpora doma, s strani part‑
nerja in njene bližnje okolice. Mati mora
patronažni sestri zaupati, kajti le takrat ji
lahko le‑ta pravilno pomaga.
Kot zdravstveni delavci bi pri svetova‑
nju morali biti enotni, kajti le z enotnim
svetovanjem si pridobimo zaupanje
svojih varovancev. Predstavila je naj‑
bolj pogoste težave, ki se pojavljajo pri
dojenju doma, kakšna so priporočila
za dojenje – polno dojenje do šestega
meseca,…odstavljanje.
Vsi, ki se srečujemo z nosečnico oziro‑
ma porodnico, od začetka v nosečnosti
v ginekoloških dispanzerjih, šolah
za starše, v porodnišnici, do obiska
patronažne medicinske sestre ter do
obiska v otroškem dispanzerju, se mora‑
mo povezovati in vsi skupaj poudarjati
izredni pomen izključnega dojenja, kaj‑
ti ne smemo pozabiti, da je materino
mleko najprimernejša hrana za otroka.
Literatura:
•
•

Silvestra Hoyer: Dojenje, učbenik za zdravstvene
delavce, 1998
Zbornik predavanj, 2006

VENSKA VALVULA
(podkožni venski prekat)
Venska valvula je popolnoma implanti‑
ran, zaprt centralni venski sistem.
Uporablja se za:
• aplikacijo paranteralne prehrane in
druge intravenske terapije (antibi‑
otikov, antimikotikov..),
• aplikacijo krvi in krvnih derivatov,
• aplikacijo citostatikov,
• za večkratne odvzeme krvi za labora‑
torijske preiskave.
• Za razliko od perkutanih centralnih
venskih katetrov (jugularnih, sub‑
klavijskih, femoralnih) pa ni možno
preko venske valvule merjenje cen‑
tralnega venskega pritiska.
Uspešnost uporabe venske valvule je
predvsem odvisna od upoštevanja stan‑
dardiziranih posegov pri oskrbi in upo‑
rabi venske valvule (najbolj pogosto jo
izvajajo medicinske sestre).
Možni zapleti in predlogi, da do njih ne
pride:
• zračna embolija (uporaba igle s
stiščkom),
• tromboza (heparinizacija),
• diskonekcija katetra (nežno prebriz‑
gavanje),
• ekstravazacija zdravil (dobra pritr‑
ditev igle, aspiracija krvi pred aplikaci‑
jo zdravil),
• sepsa (aseptična tehnika),
• fibrinski tulec (valvulo prebrizgamo
takoj po odvzemu krvi).
Vensko valvulo vstavlja anesteziolog, v
primeru uničenega podkožja zaradi ob‑
sevanja pa kirurg.
Punkcija venskega podkožnega prekata
(venske valvule), aplikacija terapije in
heparinizacija
• pregledamo bolnikovo knjižico o ven‑
ski valvuli,
• priprava materiala (varna atravmats‑
ka igla, s stiščkom, primerne dolžine
in debeline–za navadno infuzijo ali
kemoterapijo je 22 G; za transfuzijo,

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

V mesecu decembru sva
se s sodelavko Milanko
Markelič ter še dvema
kolegicama z internega oddelka udeležili
izobraževanja in učne
delavnice o podkožnem
venskem prekatu –
VENSKI VALVULI, ki je
bilo na Onkološkem
Inštitutu v Ljubljani.

plazmo, odvzem krvi je 19–20 G; steril‑
ni set za valvule, sestavljen iz sterilne
preklane komprese, 6 tamponov, 2
preklana zloženca 5x5 cm, sterilna
pinceta ali pean; raztopina za čiščenje
vbodnega mesta; sterilne rokavice;
zaščitna maska, fiziološka raztopina
(100 ml), brizgalki (10 in 20 ml; Heparin
(za heparinsko ključavnico); ledvička
za odpadke),
bolniku razložimo namen posega,
razkužimo si roke,
pogledamo in otipamo mesto vstavitve
venske valvule,
nadenemo masko, sterilne rokavice,
asistent (ZT, SMS) odpre set za valvulo,
mesto vboda očistimo po aseptični
metodi (od sredine navzven, 6x),
pokrijemo s sterilno kompreso,
s sterilno brizgo aspiriramo 20 ml FR in
nato nadenemo kateter atravmatske
igle in iz nje iztisnemo zrak,
otipamo ring venske valvule, ga fiksir‑
amo z dvema prstoma in lokaliziramo
silikonski septum,
zbodemo nežno, pravokotno na pod‑
lago v sredino silikonskega septuma,
da začutimo dno rezervoarja,
minimalno aspiriramo (refluks krvi),
prebrizgamo z 20 ml FR–pomembno je
vsakokratno pravilno zapiranje venske
valvule (ko vbrizgamo zadnji ml raz‑
topine, istočasno zapremo stišček na
igelnem sistemu in tako preprečimo
vdor krvi v konico katetra venske val‑
vule in formiranje trombusa),
zapremo stišček in pritrdimo iglo z
igelnim sistemom na kožo s sterilno
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prozorno folijo,
lahko apliciramo predpisano terapijo.
če apliciramo več različnih zdravil,
moramo med eno in drugo vrsto
zdravil vensko valvulo prebrizgati z
najmanj 20 ml FR.
pri kontinuirani infuziji prebrizgavanje ni
potrebno, razen, če je moten pretok.
tudi kri lahko jemljemo iz venske val‑
vule (vacutainer sistem ali z brizgo)–
prebrizgamo z 20 ml FR; aspiriramo
5 ml krvi, ki jo zavržemo, nato sledi
odvzem krvi za preiskave.
če je kateter prisesan ob steno žile
in nam je onemogočen odvzem krvi,
naj bolnik spremeni položaj, globoko
vdihne, zakašlja…
po končani terapiji, jemanju krvi, sledi
prebrizgavanje z 20 ml FR in hepa‑
rinizacija (HEPARINSKA KLJUČAVNICA
– 0,5 ml Heparina+4,5 FR; ko vbrizga‑
vamo zadnji ml, istočasno zapremo
tudi stišček na igelnem sistemu),
če ima bolnik večdnevno terapijo,
lahko igla ostane v komori 5–7 dni (po
heparinizaciji, igelni sistem zamašimo
s sterilnim zamaškom), drugače pa
zgornji rob prekata ali »ring« komore
fiksiramo z dvema prstoma in iglo pra‑
vokotno izvlečemo ter mesto vboda
sterilno pokrijemo.
valvula, ki ni v uporabi (se ne aplicira
terapije..), mora biti prebrizgana in
heparinizirana na 4–6 tednov, vse do
morebitne kirurške odstranitve.
prebrizgavanje in heparinizacija se
vpiše v knjižico (Pogovori o valvuli).

Na Onkološkem Inštitutu deluje ambulanta
za vensko valvulo ob sredah od 14. do 15.
ure (višja med. sestra Marika Horvat), lahko
pa pokličemo ambulanto za kemoterapijo
vsak dan od 7. do 15.00 ure.
Velikokrat se srečujemo s težavami
onkoloških bolnikov pri vzpostavitvi intra‑
venoznih poti in bi bila smiselna vstavitev
venske valvule že pred pričetkom zdrav‑
ljenja. Na ta način bi se izboljšala kvaliteta
življenja med onkološkim zdravljenjem.
Na kirurškem oddelku se včasih srečujemo
z bolniki, ki imajo vstavljeno vensko valvu‑
lo (več jih je na internem oddelku). Menim,
da so takšna izobraževanja zelo koristna,
ker ti v dani situaciji olajšajo delo – možna
je aplikacija terapije preko venske valvule
in tudi odvzemi krvi.
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Mitja Zadravec
Ocenjujejo, da bo do konca 20. stoletja 40 milijonov ljudi po vsem svetu okuženih z
virusom HIV. Pri tem je Indija vodilna država z najvišjim številom okuženih.
V Sloveniji se je samo v letu 2009 z virusom HIV okužilo 40 moških in 3 ženske, za AID‑
SOM pa so zboleli 3 moški in 2 ženski. Za posledicami AIDSa je do sedaj v letu 2009 v
Sloveniji umrlo 5 oseb.
Zaradi strahu pred socialno izolacijo bolniki z okužbo in njihovi svojci skrivajo svoj
status pred okolico. Mnogi zdravniki v svetu zaradi strahu, da bi se okužili, zavrnejo
zdravljenje takšnih bolnikov.
Nevarnost okužbe obstaja za vsakogar, zato je potrebna dobra ozaveščenost ljudi o
preventivi in zaščiti pred AIDSOM!

KAJ JE HIV?
HIV je virus, ki lahko povzroči neozdravljivo in življensko nevarno stanje, imenovano
AIDS. HIV je kratica za Human Immuno deficiency Virus (humani virus in virus človeške
imunske pomanjkljivosti. Tako se imenuje zato, ker napade imunski sistem - obrambo
telesa pred obolenji.
Če ga ne zdravimo, lahko virus HIV povzroči ogromno škode, tako da imunski sistem
ne deluje več pravilno in dovolj dobro. Ko se to zgodi pravimo, da ima oseba AIDS.
AIDS - vsakdo ga lahko dobi, je neozdravljiv, a se ga da enostavno preprečiti.
AIDS - slovenska verzija besede je nastala iz angleške kratice AIDS (acquired immune
deficiency syindrome). Natančno gledano, AIDS ni bolezen, ampak stanje, v katerem

mednarodni dnevi
je imunski sistem osebe tako oslabel, da
se ne more več boriti s celo vrsto bolezni,
katerim bi se lahko normalno ubranil.
Bolezni, za katerimi pogosto zbolijo ose‑
be z AIDSOM, se imenujejo spremljajoče
(oportunistične okužbe ), ker jim virus HIV s
tem, ko napade imunski sistem, daje pros‑
to pot ali priložnost, da se razvijejo.
AIDS povzroča virus HIV, zelo občutljive
vrste RNA retrovirus, ki kot vsak drug mik‑
roorganizem živi znotraj žive celice. Zunaj
telesa ne preživi več kot uro in pol.
Obstajata dva tipa virusa HIV, in sicer HIV-1
in HIV-2. HIV-1 je prisoten po vsem svetu,
HIV-2 pa v glavnem najdemo v Afriki
in Indiji. Ljudje okuženi s HIV-2 živijo dlje
od tistih, okuženih s HIV-1 in možnosti za
prenos virusa HIV-2 z matere na otroka so
zelo redke.

nosečnostjo ali porodom okuži tudi otrok,
je brez zdravljenja 15-30%. Zdravljenje s
protivirusnimi zdravili in porod s carskim
rezom znižata verjetnost okužbe na okoli
2 odstotka.
V informacijskem času je postalo popu‑
larno iskanje spolnih partnerjev preko in‑
terneta. Prav tako pa je postal popularen
tudi sex turizem, ko se mnogi odločijo
potovati z namenom, da spoznavajo svoje
spolne partnerje. Pri teh oblikah spolnosti
velikokrat prihaja do nezaščitenih spol‑
nih odnosov, s tem pa tudi do možnosti
okužbe z virusom HIV.

KAKO SE NE
MOREMO OKUŽITI:
S POLJUBLJANJEM,
S SOUPORABO WCja ALI KOPALNICE,
Z ROKOVANJEM IN OBJEMANJEM,
S PIKI INSEKTOV,
PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH,
PRI SKRBI IN NEGI BOLNIKA

KAKO JE VIRUS HIV
MOGOČE ODKRITI:
KAKO SE LAHKO
OKUŽIMO:
Z virusom HIV se lahko okužimo preko
krvi, semenske tekočine, izločkom bul‑
bouretralne žleze, nožničnim izločkom
ter preko materinega mleka. V teh telesnih
tekočinah se virus nahaja v prosti obliki in
znotraj okuženih celic. Največkrat pride
do okužbe pri nezaščitenem spolnem
odnosu in z uporabo nerazkuženih igel.
Zlasti v nerazvitem svetu se veliko otrok
okuži z materinim mlekom. Okužba pri
transfuziji krvi je v razvitem svetu skorajda
nemogoča zaradi strogega nadzora nad
darovano krvjo. Okužba preko sline, znoja
ali solz ni znana.
Za bolj ogroženo skupino veljajo istospol‑
no usmerjeni moški, ker pogosteje men‑
jajo partnerje in ker je tveganje za okužbo
pri analnem spolnem odnosu visoko.
Verjetnost, da se od okužene matere med

Ne morete vedeti, da je oseba okužena,
tako da ji pogledate v obraz. Okužena
oseba izgleda popolnoma zdrava in se
dobro počuti. Okužbo lahko odkrijemo
le z ELISA testom na protitelesa proti HIV
in serološkimi preizkavami. T. i. protite‑
lesa proti virusu HIV je pri preiskavi krvi
večinoma mogoče najprej odkriti od 4
do 12 tednov po okužbi z njim, po treh
mesecih so prisotna pri 95% bolnikov, po
šestih mesecih pa že pri 99%. Kdor živi tve‑
gano, bi moral opraviti testiranje po treh
in ponovno po 6-ih mesecih, to velja tako
za moške kot za ženske.

SPOT TEST
To je preprosti hitri test za ugotavljanje HIV
pozitivne osebe, s katerim dobimo rezul‑
tat že v pol ure. Obstaja možnost lažnega
pozitivnega rezultata. V tem primeru je
potrebno pozitiven test potrditi še z ELISA
testom, da je rezultat zanesljiv.

WESTERN BLOT (WB)
TEST
je specializiran in drag potrditveni test za
HIV, ki se uporablja le za primer potrditve
pozitivnega ELISA testa.

SIMPTOMI
Pri okužbi s HIV se po 2 - 6 tednih po okužbi
v večini primerov pojavi akutni HIV-sin‑
drom - gripi podobno bolezensko stanje.
Najpogostejši znaki so:
• povišana telesna temperatura,
• nočno znojenje,
• glavobol,
• kronična utrujenost,
• izguba teka,
• nepojasnjeno hujšanje,
• dolgotrajne driske,
• bolečine v mišicah,
• povečane bezgavke,
• izpuščaji po obrazu in trupu,
• bele lisaste obloge v ustih,
• razjede na sluznicah (usta, požiralnik
in genitalije)
• kronična nožnična okužba z glivicami,
• nenormalen izvid brisa nožnične
sluzi,
• herpes virus ali genitalne bradavice.
Pri okužbi s HIV ni nujno, da se pojavijo vsi
našteti znaki. Nekatere s HIV okužene ose‑
be so lahko od 8 do 10 let brez vsakršnih
simptomov.

ZDRAVLJENJE
Leta raziskav virusa so odkrila veliko nje‑
govih šibkih točk, vendar žal ne dovolj,
da bi ga popolnoma uničili. Zdravljenje
poteka v obliki t.i. koktajlov, mešanic treh
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različnih zdravil: Crixivana, Zerita in Epi‑
vira, ki preprečijo nastanek AIDS-a in tako
bolniku podaljšujejo življenje.
Prvo zdravilo proti AIDS-u, Zidovudin,
so preizkusili leta 1987, vendar so kmalu
ugotovili, da zdravilo deluje le v prvih
mesecih terapije, nato pa HIV proti njemu
razvije odpornost.
Leta 1995 je na trg prišla tretja generaci‑
ja zdravil, t.i. zaviralci virusne proteaze.
Proteaza je eden ključnih encimov HIVa in je bistvenega pomena za njegovo
razmnoževanje. Zdravilo deluje tako kot
druga, neposredno na virus in ga tako
uniči. Najpomembnejša stvar, ki jo je
omogočilo novo zdravilo, je bila kom‑
binirana terapija. Če uporabimo vse tri
tipe zdravil, se občutno zmanjša možnost,
da virus razvije odpornost proti vsem
trem. To je danes bistvo terapije s koktajli,
ki ji pravimo tudi HAART terapija.
Iskanje novih zdravil proti virusu HIV se
nadaljuje. Tako je leta 2003 na trg prišlo
novo zdravilo Enfuvirtid, ki spada med t.i.
zaviralce spajanja. Ti onemogočajo spa‑
janje virusne kapsule s celično membra‑
no in s tem virusu preprečujejo vstop v
notranjost celice. Kljub velikemu napredku
pa nobeno zdravilo ni sposobno odstra‑
niti virus iz telesa. Virus se namreč skrije v
nekatere celice imunskega sistema in tam
čaka na ugodno priložnost, da ponovno
izbruhne.
V preteklosti, ko še niso poznali protivi‑
rusnih zdravil, je bil edini boj proti viru‑
som cepljenje. Cepljenje poznamo že več
kot 200 let, zato bi bilo cepivo proti HIV-u
idealna rešitev. Od leta 1987 je bilo testi‑
ranih več kot 40 različnih cepiv, od katerih
je bilo le eno dovolj učinkovito, da so ga
lahko preizkusili na ljudeh, vendar se je na
koncu izkazalo, da je cepivo popolnoma
neučinkovito. Trenutno je v postopku
razvoja več kot 20 novih cepiv, ali jim bo
uspelo, je težko reči, saj razvoj zdravil traja
izredno dolgo, tudi po več desetletij.

ZDRAVSTVENA
NEGA BOLNIKA Z
AIDSOM
O zdravstveni negi bolnikov z AIDSom
v Sloveniji je zelo malo podatkov, ni
izdelanih standardov ali protokolov, kar
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pa je posledica tega, da je razmeroma
malo takšnih pacientov. Pa vendar je naj‑
bolj pomembno, da pacienta obravna‑
vamo na celosten način
Vsaka medicinska sestra naj bi bila prip‑
ravljena sprejeti in negovati osebo z
okužbo s HIV. Zdravstvena nega ljudi z
AIDSom je izziv, saj je zdravstvena nega
celovit proces zdravstvene nege.
Po diagnosticiranju osebe, okužene s HIV,
bo le ta v hudi krizi. Če negovalno osebje
pozna proces krize, bo lažje in bolje razu‑
melo okuženega in mu nudilo podporo.
Z empatijo, terapevtskim odnosom in
s priznanjem lastnih reakcij bo osebje
lahko zadovoljilo potrebe bolnikov. Ne‑
govalni načrt pomaga osebju zaznati in
oceniti težave, izvajati in ovrednotiti pro‑
ces zdravstvene nege bolnika z AIDSom.
Cilj procesa zdravstvene nege je, da se
odzovemo na posebne potrebe bolnika
s HIV-okužbo. Da bi lahko osebno ras‑
li kot ljudje in kot strokovno osebje,
moramo izvajati izobraževanja o HIVokuženih osebah in njihovih posebnih
potrebah.
Med pogovori in posvetovanji si lahko
izmenjamo svoje občutke in reakcije, ki
jih povzroča okužba z virusom HIV.
Bolniku moramo nuditi razumevajoč od‑
nos, prijetno okolje in javno podporo.
Posebno nalogo pa imamo pri izobraževanju
in osveščanju naših bolnikov.
• Bolniku svetujemo, naj veliko počiva,
uživa ustrezno prehrano, bogato z
beljakovinami in vitamini.
• Bolnik naj se ne odloča za darovanje
krvi in organov.
• Svetujemo mu uporabo kondomov z
vsemi partnerji, ne glede na to, ali je
njegov partner tudi okužen z virusom
HIV ali ne.
•
Bolnika je potrebno spodbujati, da
opusti kajenje in druge razvade, kot
so alkohol ali žvečenje tobaka.
• Pije naj prekuhano vodo.
•
Bolnika spodbujamo k redni telesni
aktivnosti ali jogi za sproščanje.
• Če bolniki sledijo zgoraj naštetim
priporočilom zdravstvene nege, lahko
živijo 1-.2 leti dlje kot bi sicer.
Vir: Institut za varovanje zdravja RS

TEDEN
BOJA PROTI
RAKU
„Storite kaj za
svoje zdravje“

Rak je eden najpogostejših vzrokov smrti
v razvitem svetu ter skupno ime za več
kot dvesto malignih bolezni. Po ocenah
Mednarodne agencije za raziskovanje
raka je polovica vseh rakov posledica
načina življenja in vplivov iz okolja. SZO
objavlja svoje projekcije svetovnega
bremena bolezni, tudi raka, za obdobje
2002 – 2030. Med prebivalci Evrope so
najpogostejši rak dojke, rak debelega
črevesa in danke, rak na pljučih, pros‑
tati in kožni rak. V dokumentu “Ocene
incidence raka in smrtnosti zaradi raka
v Evropi v letu 2006” zasledimo:
• Pri enem od treh Evropejcev je ugo‑
tovljen rak, eden od štirih zaradi te
bolezni umre.
• Rak je drugi najpogostejši vzrok smrti
v Evropi, takoj za boleznimi srca in
ožilja.
• Vsak dan zboli za rakom več kot 6.000
Evropejcev, 3.000 jih zaradi te bolezni
umre.
• Pri več kot polovici obolelih in umrlih
za rakom je šlo za rak dojke, prostate,
debelega črevesa ali pljuč.
• Rak dojke je bil daleč najpogostejša
oblika bolezni med ženskami (30,9%
vseh primerov obolevnosti za ra‑
kom in 16,7% smrti zaradi raka pri
ženskah).
• Rak prostate je bil najpogostejša di‑
agnosticirana oblika raka pri moških
(predstavljal je 24,1% vseh primerov
obolevnosti za rakom in 10,4% smrti
zaradi raka pri moških).
• Preživetje tistih, ki so zboleli za rakom,
je bistveno nižje v vzhodnoevropskih
državah kot v državah EU-15.
• Do leta 2015 se bo število Evropejcev,

mednarodni dnevi
zbolelih za rakom, še povečalo, v veliki
meri kot posledica staranja prebival‑
stva.
Prvi teden v marcu je že tradicionalno
posvečen boju proti raku. Letošnje ak‑
tivnosti so potekale pod geslom: “Storite
kaj za svoje zdravje”. V Sloveniji letno zboli
za rakom več kot 10.000 prebivalcev, umre
pa jih okrog 6.000. Najpogostejši rak v Slo‑
veniji je pri ženskah rak dojke, pri moških
pa rak pljuč. Podatke o incidenci raka (ali
pogostnosti raka oz. obolevnosti za rakom)
v Sloveniji zbira že od leta 1950 Register
raka za Slovenijo na Onkološkem inštitutu.
Ta spremlja tudi podatke o preživetju bol‑
nikov s to boleznijo ter ocenjuje prevalen‑
co (tj. število vseh bolnikov, starih in novih,
z določeno boleznijo v kakšni populaciji
v določenem obdobju, npr. na določeni
dan). Slovenija sodi med države s srednje
visoko stopnjo obolevnosti in umrljivosti
za rakom. V obdobju 1996 - 2005 se je obo‑
levnost za rakom v Sloveniji povečala, med
moškimi za 40 odstotkov, med ženskami
za 35 odstotkov, umrljivost pa za 11 odsto‑
tkov pri moških in za 14 odstotkov pri
ženskah.
Pri moških v Sloveniji je bil leta 2005
najpogostejši rak prostate (v letu 2005
15,7 odstotka vseh rakov, ugotovljenih
pri moških), pred tem pa je bil na prvem
mestu pljučni rak (pri moških najpogostejši
rak od leta 1967). Incidenca pljučnega raka
se je pri nas povečevala do začetka devet‑
desetih let 20. stoletja.
Pri ženskah v Sloveniji pa je še vedno
(2005) najpogostejši rak dojk. Obolevnost
za to vrsto raka se po podatkih Registra
raka za Slovenijo povečuje od leta 1950.
Po podatkih o obolevnosti za to boleznijo,
to je okrog 91 obolelih (oz. toliko primerov
ugotovljene bolezni) na 100.000 žensk
letno (okrog 1600 novih bolnic letno), se
Slovenija uvršča v sredino svetovne lest‑
vice. Za rakom dojk najpogosteje zboleva‑
jo ženske v osrednji in zahodni Sloveniji.
Zelo redko zbolijo za rakom dojk ženske
pred 30. letom starosti, tri četrtine zbolelih
žensk pa zboli po 50. letu starosti.
Pri obeh spolih se povečuje incidenca
pri raku debelega črevesa in danke, ma‑
lignem melanomu ter drugih kožnih rakih,
trebušni slinavki in ne-Hodgkinovih limfo‑
mih. Pri moških se povečuje še incidenca
raka mod, pri ženskah pa pljučnega raka

ter raka materničnega telesa. Incidenca
raka materničnega vratu se od leta 1999
v Sloveniji ne povečuje več.

Pojavljanje posameznih
vrst rakov je odvisno od
starosti ljudi in njihovega
spola
Pojavljanje posameznih vrst raka je odvis‑
no od starosti ljudi in njihovega spola.
Podatki Registra raka za Slovenijo kažejo,
da je 87 odstotkov vseh bolnikov z rakom
starejših od 50 let. V Sloveniji je bilo med
10.720 osebami, obolelimi v letu 2005 za
rakom, oseb, starih manj kot 19 let, manj
kot en odstotek; tri odstotke teh oseb je
bilo starih med 20 in 34 let, 10 odstotkov
je bilo starih med 35 in 49 let, 44 odstot‑
kov od 50 do 69 let, 43 odstotkov pa 70
let ali več.

Pri otrocih prevladujejo
levkemija in možganski
tumorji
Pri otrocih z rakom so leta 2005 v Sloveniji
prevladovale levkemije in možganski tu‑
morji, pri mladostnikih in mladih odraslih
pa rak mod oz. rak materničnega vratu (po
25. letu). V starosti med 35. in 49. letom
sta bila pri moških najpogostejša rak glave
in vratu ter pljučni rak, pri ženskah pa rak
dojk in materničnega vratu. Rak debelega

črevesa in danke je bil med najpogostejšimi
pri osebah, starih 50-74 let; pri starejših od
75 let pa je bil pri moških najpogostejši rak
prostate, pri ženskah pa je bil še vedno
najpogostejši rak dojk, za tem pa rak de‑
belega črevesa in danke ter želodčni rak.
Zveza slovenskih društev za boj proti raku
je letos še posebno pozornost namenila Ev‑
ropskemu kodeksu proti raku. Po mnenju
strokovnjakov bi z upoštevanjem navodil
kodeksa lahko tretjino rakov preprečili,
tretjino pa uspešno zdravili, saj bi bili od‑
kriti v začetni fazi razvoja bolezni.
11 dobrih nasvetov se glasi: ne kadite,
omejite pitje alkoholnih pijač, upoštevajte
načela zdrave prehrane, povečajte tele‑
sno dejavnost in pazite na telesno težo,
izogibajte se čezmernemu sončenju,
spoštujte predpise o varnosti pri delu,
bodite pozorni na vsako spremembo na
svojem telesu, pazite na neobičajne spre‑
membe svojega počutja, ženske, hodite
redno na ginekološke preglede, ženske,
redno si pregledujte dojke ter se cepite
proti hepatitisu B.
V Sloveniji so trije državni preventivni pre‑
sejalni programi za raka, in sicer: Dora za
rak dojk, Zora za rak materničnega vratu
ter program Svit za preventivo in zgod‑
nje odkrivanje raka debelega črevesja in
danke.
Viri:
•
•

Statistični urad Republike Slovenije.
Institut za varovanje zdravja Republike Slovenije
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Prihodi:

Odhodi:

Nika ZORKO, dr.med., pripravnik, 1.12.2009

Laura AJSTER, diplomirana medicinska sestra, 15.12.2009

Andreja STUŠEK, dr.med., pripravnik, 1.12.2009

Mojca KREGEL, diplomirana inženirka radiologije, pripravnica,
17.12.2009

Petra ROGINA SKVARČ, dr.med., specializantka infektologije,
1.12.2009
Nataša OCVIRK, dr.med., specializantka interne medicine, 1.12.2009
Branko BRODARIČ, dr.med., specialist interne medicine, 9.12.2009

prim. mag. Branka STRACENSKI, dr.med., specialistka radiologije,
upokojitev, 30.12.2009
Vladimir BURGER, skladiščnik, upokojitev, 30.12.2009

Ana ŽVAB, dr.med., 31.12.2009

Nada BUT CIGLER, dr.med., specialistka patomorfologije, upokojitev,
30.12.2009

Petra GORNIK, dr.med., pripravnik, 1.1.2010

Alenka SELAN, diplomirana babica, 30.12.2009

Matevž ZENKOVIČ, dr.med., specializant radiologije, 1.1.2010

Ivanka ŠKETA, kuharica, 30.12.2009

Mitja PRAH, dr.med., specializant interne medicine, 1.1.2010

Klavdija KRIŽE, kuharica, 30.12.2009

Katja GRUBAR, poslovna sekretarka, 4.1.2010

Nina MIKLIČ, diplomirana inženirka radiologije, 30.12.2009
Mojca ŠKODA, diplomirana inženirka radiologije, 30.12.2009

Matej ŽLAK, upravni tehnik, 4.1.2010
Nada BUT CIGLER, dr.med., specialistka patomorfologije, 4.1.2010
Edina TARANIŠ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.2.2010
Nejc MIRTIČ, tehnik zdravstvene nege, pripravnik, 1.2.2010

Marinka KAFERLE, delavka, 30.12.2009
Mirjana MUDRINIĆ, delavka, 30.12.2009
Maja ŠKEDELJ, zdravstvena tehnica, 31.12.2009
Andrej KRAMAR, zdravstveni tehnik, 31.12.2009

Andreja DRAKSLER, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.2.2010

Nataša OCVIRK, dr.med., specializantka interne medicine, 31.12.2009

Bojan ZATENKO, dr.med., pripravnik, 1.2.2010

Tanja MIŠMAŠ, dr.med., 31.12.2009

Barbara KUŠEJ, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.2.2010

Jožica KUPLJENIK, zdravstvena tehnica, 4.1.2010

Martina PLUT, tehnica zdravstvene nege, pripravnica, 1.2.2010

Ljiljana MARIĆ, dr.med., 31.01.2010

Silva PEZELJ, višja upravna delavka, 15.2.2010

Darja VIDMAR, dr.med., pripravnik, 31.1.2010
Maja GREGORIN, tehnica zdravstvene nege, 21.2.2010
Tomaž KOMPAN, dr.med., specialist interne medicine, 28.2.2010

Informacije o kadrovskih
spremembah:
Bogomir BALAŽIC, dr.med.,
specialist radiologije, je od 1.1.2010
imenovan za v.d. predstojnika
radiološkega oddelka.

Čestitamo!
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Diplomirali :
Na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani sta
diplomirali in si pridobili strokovni naslov:
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA

Alojzija ROJC, 27.10.2009
Darja GLAVAN, 16.12.2009.

Čestitamo!
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IN MEMORIAM
DR.

Ivan DEBELJUH JE SKLENIL SVOJO ŽIVLJENJSKO POT
8. 7. 1972 se je zaposlil v Splošni
bolnišnici Novo mesto, kjer je prevzel
mesto predstojnika novo ustanovljenega
Nevropsihiatričnega oddelka, s čimer je
bolnišnica postala regijska bolnišnica z
vsemi, tedaj za verifikacijo potrebnimi
oddelki. Do prihoda novih specialistov, ki
smo se tedaj šolali v Ljubljani, je skoraj eno
leto opravljal delo sam, z delno pomočjo
specializantov drugih oddelkov.

V torek, 2. marca 2010, le en dan prej,
preden bi dopolnil 76 let, smo se v
bolnišnici na žalni seji poslovili od
priljubljenega zdravnika Ivana Debeljuha, specialista nevropsihiatra in
nevrofiziologa, ki je po daljši bolezni
sklenil svojo življenjsko pot.
O življenju in delu pokojnega
je zbranim spregovoril gospod
Želimir Bošnjak, dr. med., predstojnik Nevropsihiatričnega oddelka
bolnišnice:
„Gospod Ivan Debeljuh je bil rojen 3.
3. 1934 v Rovinju. Osnovno in srednjo šolo je končal v rojstnem kraju, na
Medicinski fakulteti pa je diplomiral
v Zagrebu. Pripravniški staž je opravljal v Medicinskem centru Slavonska
Požega. Od 15. 6. 1964 do 7. 7. 1972 je
služboval na Navropsihiatričnem oddelku v Pakracu. Specialistični izpit je
opravil 24. 4. 1968 leta in istega leta
postal šef nevropsihiatričnega oddelka
Pakrac.

Oddelek se je pod njegovim vodstvom razvijal tako na strokovnem kot na kadrovskem
področju, s ciljem približati usluge pacientom, ki so prej te usluge iskali drugje.
Razvijal je strokovne dejavnosti znotraj
bolnišnice, ustanovili smo EEG in EMG
laboratorij. Na Univerzitetnem inštitutu za
klinično nevrofiziologijo Kliničnega centra
v Ljubljani se je odločil izpopolnjevati iz
nevrofiziologije, bil je prvi izšolani nevrofiziolog na Dolenjskem. EMG preiskave
je opravljal še potem, ko se je upokojil, do
marca 2001.
Upokojil se je 31. 12. 1997 leta. Pred
tem je resno zbolel. Zdravljenje v naši
bolnišnici je bilo uspešno. Pri njegovem
zelo ljubem opravilu v domačem kraju ga
je nepričakovano prizadela huda bolezen,
utrpel je možgansko kap. Zbolel je za
boleznijo, s katero se je praktično ukvarjal
vso svojo profesionalno dobo. Najprej je bil
zdravljen v bolnišnici v Rovinju, nato pa je
bil premeščen v našo bolnišnico, kjer smo
skušali zmanjšati hude posledice omenjene
bolezni. Kljub hudi bolezni se je boril, kajti
bil je borec. Na koncu je svojo zadnjo bitko
žal izgubil.
V času vodenja Nevropsihiatričnega oddelka je bil zelo požrtvovalen, s svojim širokim
znanjem vedno pripravljen pomagati
sodelavcem. Bil je atipičen predstojnik,

nikoli ni bil direktiven, ob njem si vedno
imel občutek varnosti in razumevanja. Za
bolnike in bolnišnico mu ni bilo nič težko
narediti. Bili smo „legendarna četvorka“,
z njim je odšla že polovica. Iz omenjene
ekipe sva ostala samo še dva.
Kolega Debeljuh je bil človek širokih horizontov, izjemno kultiviran, poliglot, ljubitelj lepih umetnosti. Za mediteranski tip
osebnosti je bil malo zadržan, na momente
hudomušen, znal nas je animirati, da nam
ni bilo nič težko narediti. Vse naloge smo
opravljali brez besed, saj je tako delal tudi
on. Bil nam je vzor. Ves čas svojega dela se
je izpopolnjeval na kongresih, strokovnih
sestankih in v okviru združenja.
Ljubil je naravo, naj je bila to Dolenjska
ali Istra. Bil je izvrsten gobar determinator,
poznal je sleherni kotiček naše dežele, tudi
Bela krajina mu ni bila tuja, zelo rad je zahajal na sončno stran Gorjancev. Bil je zelo
privržen soprog gospe Mariji, oboževal je
hčerko Dagmar in bil ponosen na obe.
Žal čaka nepovratni konec nas vse, čeprav
po tihem odrivamo to dejstvo od sebe.
Ko nekdo odide, smo vedno presenečeni,
žalostni. Ostane praznina, ki je ni moč
zapolniti.
Odšel je naš kolega, ki se ga bomo spominjali s hvaležnostjo, saj smo z njim kreativno
preživeli več desetletij lepih in manj lepih
trenutkov. Pogrešali ga bomo mi, njegovi
sodelavci, bolniki, prijatelji, znanci, najbolj
pa ga bo pogrešala njegova družina, ki ji je
bil brezmejno privržen.
Gospe Mariji in hčerki Dagmar ter ostalemu sorodstvu izrekam v imenu sodelavk in
sodelavcev ter v svojem imenu iskreno in
globoko sožalje.“
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počitnice 2010
RAZPIS ZA KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET
ZA LETO 2010
NEREZINE (Otok Lošinj ‑ naselje Bučanje) – 2 hišici, 2 apartmaja, 4 garsonjere
- hišice in apartmaji za 4‑6 oseb (kuhinja z jedilnico, dve spalnici, kopalnica z
WC‑jem, terasa),
- garsonjera za 4 osebe (kuhinja z jedilnico, spalni del s štirimi ležišči, kopalnica
z WC‑jem, terasa)
POREČ – dve enoti
- stanovanje v bloku za 4 osebe (soba, kuhinja, kopalnica z WC‑jem, terasa)
BOHINJSKA BISTRICA (Na Ravnah, 3 km nad Bohinjsko Bistrico) – ena enota
- apartma za 4‑6 oseb (kuhinja, soba, kopalnica z WC‑jem)

Trajanje sezone:
Poletna sezona se začne 1. junija in traja
do 20. septembra, pri čemer se za glavno
poletno sezono šteje obdobje od 1. julija
do 3l. avgusta.
Turistična taksa se plača v recepciji
naselij.

Upokojenci in zunanji uporabniki pa 10
dni pred odhodom.

Način plačila:
Zaposleni
uporabnino
počitniških
kapacitet plačajo v štirih obrokih od
plače.

Prijave:
Prijavnice za letovanje dobite v pisarnah
oddelkov oz. služb in kadrovski službi.

Čiščenje:
Vsak uporabnik je dolžan enoto za seboj
pospraviti, v nasprotnem primeru bomo
naknadno zaračunali čiščenje.

Termini za Bohinjsko Bistrico ‑ (7 dni):
- v juliju 6.,13.,20.,27.,
- v avgustu 3.,10.,17.,24.,31.

Termini za morje ‑ (10 dni):
- v juniju 1., 11., 21.,
- v juliju 1.,11.,21.,31.,
- v avgustu 10.,20.,30.,
- v septembru 9.,19.

Prijavnice, ki bodo prispele po roku,
bomo upoštevali v primeru prostih
zmogljivosti.
PRIJAVE SPREJEMAMO do 9. aprila
2010 v kadrovski službi. O rešitvi boste
pisno obveščeni najkasneje do 24. aprila
2010.
Sprejemamo tudi pisne rezervacije ZA
PRVOMAJSKE PRAZNIKE.

CENIK ZA KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET
GLAVNA SEZONA
PREDSEZONA / POSEZONA
OSTALO
1.7. – 31.8.
15.6.‑ 30.6. in 1.9. ‑ 10.9.
Cena:
Cena:
Cena:
najema na dan
najema na dan
najema na dan
NEREZINE
NEREZINE
NEREZINE
hišica

70 EUR

hišica

65 EUR

hišica

60 EUR

apartma

45 EUR

apartma

40 EUR

apartma

37 EUR

garsonjera

30 EUR

garsonjera

25 EUR

garsonjera

22 EUR

POREČ

40 EUR

POREČ

35 EUR

POREČ

35 EUR

RAVNE

45 EUR

RAVNE

45 EUR

RAVNE

45 EUR
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Opomba:
- V hišicah in apartmajih je
v ceno vključeno bivanje
6 oseb, v garsonjerah pa
4 oseb. V primeru večjega
števila oseb je cena 20 %
višja od navedenih.
-

V skladu s predpisi
republike Hrvaške in strogo
kontrolo inšpekcijskih
služb vas obveščamo, da je
potrebno natančno prijaviti
imena in priimke ter število
oseb, ki bodo letovale v
počitniških objektih.

-

Za zunanje uporabnike
počitniških kapacitet
so cene višje za 20 % od
navedenih.

mi - vi - oni

Slovesnost v bolnišnični kapeli

Ubrano je zvenelo petje

PRAZNIK LURŠKE MATERE BOŽJE IN NAŠE KAPELE
Na bedenji dan (vigilijo) Lurške Matere
Božje in XVIII. svetovnega dneva bolni‑
kov, 10. februarja 2010, je naše bolnišnično
občestvo praznovalo god naše kapele.
Tokrat smo praznovali na vigilijo, ker je
v letošnjem bogoslužnem letu sreda po
Lurški Materi božji že pepelnica in ni pri‑
merno praznovati.
Močno sneženje in težavna pot sta mnogim
»romarjem« preprečila skupno prazno‑
vanje, prav tako so neugodne vremen‑
ske razmere bolnice in bolnike zadržale
v bolniških sobah, na bolniških posteljah;
kljub oviram se nas je zbralo v kapeli in
pred njo okroglo štirideset praznujočih.
Peto godovanje po vrsti smo začeli uro
pred sveto mašo z »lurško devetdnevnico«.
Praznično sveto daritev s somaševanjem
bratov duhovnikov je daroval predstojnik
frančiškanov – provincial p. dr. Viktor
Papež; z njim smo sodarovali p. Simon Pe‑
ter Berlec, naš župnik, bolniški duhovnik g.
Adolf Mežan, novomašnik p. Ambrož Mušič
in bolniški duhovnik p. Marko Novak; za
igralnikom je bil p. Tadej Inglič, z nami so
praznovali tudi mladi bratje frančiškani,
petero njih, ki so zapeli psalm.
V občestvu je bila naša gostiteljica gospa
direktorica Mira Retelj, ki je ljubeznivo
pozdravila gosta, poudarila pomen zdravst‑
vene oskrbe in v njej tudi duhovne oskrbe,
ki je sestavnica celovitega zdravljenja.
Voditelj bogoslužja se je prisrčno zahvalil
za pozdravno besedo in približal geslo
XVIII. svetovnega dneva bolnikov: Cerkev
v službi ljubezni trpečim. Pomenljiva je po‑

vezanost letošnjega dneva bolnikov s 25.
obletnico ustanovitve »Papeškega svéta za
pastoralo zdravja« in isto obletnico izida
apostolskega pisma papeža Janeza Pavla II.
»O odrešenjskem trpljenju«. V nagovoru je
p. provincial dal čutiti srčno bližino bolnim
in trpečim, še posebej, ko nam je izpovedal
lastno izkušnjo bolezni, doživetje hude
prometne nesreče, s težkimi posledicami
in z dolgotrajnim zdravljenjem.

brohotnost in pomoč; zahvala bolnícam
in bolnikom, svojcem in vsem prijateljem
bolnišnične kapele za darove iz bolečine
in upanja, za duhovno in prijateljsko
povezanost; zahvala bratu duhovniku g.
Adolfu Mežanu za bratovsko‑duhovniško
»navezo« na »romanjih« po bolnišnici; in
seveda zahvala mojim bratom v skupnosti,
kjer je moj dom. Bodi v vsem zahvaljen,
dobri Bog!

V sklepnem delu bogoslužja sta se gos‑
tu zahvalila »posinovljenca« Slovenske
frančiškanske province svetega Križa
(»posinovljenje« pomeni posebno bratsko
in duhovno povezanost med frančiškani
in izrednimi dobrotniki) – naša zdravnika
gospa Marika in gospod Janez Kramar.
Ob izročitvi šopka sta poudarila tudi tole:
»Zahvali pridružujemo željo in priprošnjo,
da bi Vas Gospodov Duh vodil po potih
asiškega Ubožca, ki je objel gobavca in v
njem uzrl Kristusa; ki je slavil neizmerno
Božjo ljubezen; ki je jokal, ker ‘ljubezen
ni ljubljena’; ki je zbiral brate pri varuhinji
Reda Materi Božji … Naj Vas Božji bla‑
goslov spremlja v služenju frančiškanski
provinci in na vseh Vaših poteh!«

Naša dragocena »VIZITA« bo izšla sredi
postnega časa in naslednja se ne bo pris‑
mehljala pred velikonočnimi prazniki, zato
naj bo »sklepni akord« naravnán v VSTA‑
JENJSKO RESNIČNOST: voščim pogum
vere, ki skozi trpljenje, v katerega smo vtka‑
ni na vseh stezah življenja, neupogljivo
upa v zmago ljubezni – in z njo blaží sle‑
herno bolečino in na vsakem koraku…
BLAGOSLOVLJENO, VESELO VELIKO NOČ!

MIR IN DOBRO, p. Marko Novak,
bolniški duhovnik

Po praznovanju v kapeli smo bili v veži
pred njo deležni okusnega prigrizka. To
je bil dar našega bolnišničnega vodstva –
vse nas je pritegnilo v prijeten pogovor,
druženje, ki povezuje!
Ob petem godu bolnišnične kapele bodi
iskrena zahvala bolnišničnemu vodstvu,
še posebej gospe direktorici Miri Retelj, za
praznično gostoljubje, za vso naklonjenost
in lepo sodelovanje; zahvala osebju za do‑
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Cirila Gradišar
Irena Grum Kulovec

PLETENJE KOŠAR ‑
DELAVNICA DRUŠTVA UPOKOJENCEV
Cirila in mojster Lojze

Vsako leto imamo v društvu eno ali dve
delavnici, na katerih se naučimo izdelovati
izdelke, ki potrebujejo ročne spretnosti in
niso nič kaj lahke za izdelavo. Leta 2007 se
nam je posrečilo narediti pletene peharje
in to iz trave. Kaj vse je bilo potrebno na‑
rediti! Priprava je trajala kar nekaj časa, da
smo lahko peharje končale do Miklavža,
ki jih je napolnil. Letošnja delavnica je
potekala meseca januarja in februarja in
Anica pripravlja šibe

naši izdelki so pletene košare in koški. Bila
je zima, vendar je bilo potrebno material,
to so vrbove šibe, nabrati že pred zimo.
Naš vodič skozi to delavnico je bil Lojze
Paternost, ki zna veliko narediti. Toda ‑ kaj
vse je potrebno, da sploh lahko začneš s
pletenjem: vrbove šibe, smrekova deska,
vbodna žaga, vrtalnik, kladivo, brusni
papir, vrtnarske škarje, tnalo, vrv, lepilo
za les, svinčnik, orodje za lupljenje šib,
razcepnik, nožek, vodo, večjo posodo,
usnjeno krpo. Šibe, katere je najbolje
nabrati spomladi, je potrebno olupiti
in glede na izdelek tudi obdelati. Lahko
uporabljaš okrogle ali iz njih narediš vitre
‑ zopet poseben postopek, katerega smo
se naučile pri pletenju peharjev, le da
smo jih takrat izdelovale iz leskovih palic.
Nato je potrebno pripraviti dno košare
iz smrekove deske, vanj zvrtati luknje,
vstaviti ročaj iz leskove ali vrbove šibe,
ki jo ovijemo okrog tnala, zvežemo in
pustimo nekaj dni, da se posuši. Če šiba
ni olupljena, se suši dva do tri tedne. Prip‑
ravimo količke, ki jih vstavimo v izvrtane
Nina na začetku dela...

Rdeči
noski
ponovno pri nas
Rdeči noski – klovni zdravniki raz‑
veseljujejo otroke v slovenskih
bolnišnicah. V tem šolskem letu so
že tretjič obiskali male bolnike na
Otroškem oddelku Splošne bolnišnice
Novo mesto. Razigrani klovni so odšli
po bolniških sobah in opravili pravo
klovnovsko vizito. S svojimi norčijami
so privabili nasmeh na obraze bolnih
otrok. Prav nihče se jih ni bal in na
koncu vizite je vsak dobil rdeč nosek.
Obisk Rdečih noskov je za otroke prav
gotovo koristen, saj jim olajša bivanje
v bolniški postelji, popestri enolične
dneve in prinaša prijetno izkušnjo v
bolnišnici.
V teh dneh so Rdeči noski ponovno
napovedali svoj prihod. Nestrpno jih
pričakujemo.

luknje. Ker je postopek priprave zelo dolg
in vsega orodja na društvo nismo mogli
prinesti, nas je s tem delom priprave raz‑
bremenil mojster Lojze in mi smo samo
pričeli s pletenjem. Dva meseca smo se
dobivali vsako sredo v društvenih prosto‑
rih in izdelki so tu. Vsak se je veselil izdelka,
ki mu je uspel in bo celo uporaben.
V društvu se vedno kaj dogaja in naučili
smo se že mnogih spretnosti iz domače
obrti. Nekaj stavkov je premalo, da bi
si nekdo, ki kaj takega še nikoli ni delal,
sploh predstavljal, kako dolg je posto‑
pek, da pridemo do ene košare ‑ seveda
ročno pletene. Vendar nam uspe vse, česar
se lotimo. Če bi kdo želel obiskati naše
delavnice ‑ mi smo v prostorih stare leka‑
rne, pa pridite povprašat, kaj se dogaja.
In dobrodošli.
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Vrtec v bolnišnici

SVETOVNI DAN
BOLNIKOV
Metka Kovačič

Rdeči noski zabavajo bolne otroke

11.februarja je Svetovni dan bolnikov.
Društvo prijateljev mladine‑Mojca, ki ga
pooseblja gospod Janez Pavlin, nas ve‑
dno spomni nanj. Tako se je zgodilo tudi
letos. Že sedmo leto zapored so obiskali
bolne otroke na otroškem oddelku in
jih obdarili.Ob tej priliki je Janez Pavlin
pripravil veliko presenečenje, saj je v
imenu društva podaril kar tisoč evrov za
nakup ultrazvočnega aparata, namenje‑
nega pregledu otrok. Polovico tega
zneska je na njegovo prošnjo prispe‑
vala mestna občina Novo mesto.
Za kratko prireditev je poskrbela
otroška animatorka Maja Kokol, navzoči
pa so bili tudi mediji, ki so zelo zanimivi
za otroke.

Veliko smeha, pa boš šla kmalu domov

Vse te akcije, katere v korist malih
bolnikov izpelje gospod Janez Pavlin,
zaslužijo veliko pohvalo, ker je človek
dejanj in ga preprosto moraš imeti
rad. Nestrpno pričakujemo naslednje
leto, da nam pripravi spet kakšno lepo
presenečenje.
Gospod Janez Pavlin, v imenu otrok in
v svojem imenu se vam toplo zahvalju‑
jem, ste človek z velikim srcem.
Humanost in dobra dejanja vas delajo
edinstvenega na Dolenjskem in lahko
ste vzor mnogim.

IGRAČE, KI JIH
MORAŠ IMETI
RAD
Tian in njegov bratec Anel, pa Luka,
Neli, Anej, Matic in njegova sestrica
Anja, Anita, pa dobra teta z Internega
oddelka…HVALA za podarjene igrače.
Mnoge so že našle topel objem pri
novem lastniku. Te plišaste igračke, do‑
bljene v bolnišnici, so malo drugačne
od tistih doma, kajti te pomagajo pri
bolečini, strahu, potrpežljivo čakajo v
postelji pred operacijsko in tolažijo, ko
je hudo.
To so igračke, ki takooo lepooo dišijo,
ja, dišijo po dobrem in v vsaki je košček
vas, ki ste jo podarili.
Pohvalila in zahvalila, pa bi se tudi
pridnim delavkam v pralnici, ki z velikim veseljem operejo vse te igračke,
tako, da otroci dobijo v roke čiste, suhe
in dišeče.

Vzgojiteljica Metka Kovačič
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PUST ŠIROKIH UST
Pust je posebno za otroke težko pričakovan dan. Veselijo se ga
in že dolgo razmišljajo, v kaj se bodo našemili.
Nekaterim pa je načrte za pustne norčije pokvarila bolezen. Mora‑
li so v bolnišnico. Na Otroškem oddelku smo poskrbeli tudi za
njih. V likovno – tehnični delavnici smo izdelovali maske, očala,
trakove in druge pripomočke za pustno rajanje. Naredili smo
razstavo in okrasili prostore. Nekaj otrok se je našemilo in tako
smo pustno vzdušje vnesli tudi v prostore bolnišnice.
Izdelovanje pustnih mask

MAŠKARE SO PREGANJALE ZIMO
Kdo je žalostna
muca, ki ji je
ušla miš?

Rdeča kapica v elementu

Bilo jih je več, a naš fotografski objektiv je „ujel“ samo
sramežljivo muco in Rdečo Kapico, ki je povedala:
„Moram vam povedati, da sem uživala na oddelkih, kjer
so me pacienti sprejeli z velikim navdušenjem, še pose‑
bej na otroškem in kirurškem oddelku ter na Dializi. Pri‑
povedovala sem jim šale, obljubila, da bodo zagotovo
vsi ozdraveli, ker Rdeča Kapica deli samo dobre novice,
podarjala sem jim dobro voljo. Žal mi je zmanjkalo časa,
da bi obiskala paciente na vseh oddelkih.“
In zdaj nagradno vprašanje: „Prepoznate maškari na fotografi‑
jah?“ Odgovore pošljite na e‑naslov: vizita@sb‑nm.si.
Izmed prispelih pravilnih odgovorov bomo izžrebali
nekoga, ki se bo posladkal s čokoladnimi bonboni.
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NOVO NA KIRURŠKEM ODDELKU
Če vas je v zadnjem času pot zanesla v
kirurško stavbo in ste zaman iskali urološki
ali žilni odsek, vam moramo povedati, da vaš
vid ni prizadet in da vam tudi vaša orientacija
verjetno dobro služi. Z vami ni nič narobe, le
oba odseka sta se preselila na novi lokaci‑
ji: urologija domuje v prvem nadstropju
nasproti visceralnega odseka, kolektiv
žilnega odseka pa se je skupaj s pa‑
cienti povzpel v višave tretjega nad‑
stropja ginekološke stavbe nasproti
očesnega in ORL oddelka. V drugem

Del kolektiva ortopedskega odseka
nadstropju je nasproti travmatološkega odseka in EIN začel de‑
lovati ortopedski odsek, ki si del nadstropja deli z EB. Kirurški
oddelek zdaj praktično izgleda tako, “kot bi ga nametali s fračo”,
kot se je slikovito izrazil eden od pacientov. Glavna medicinska
sestra kirurškega oddelka Jožica Rešetič vam lahko pove, da
je od novega leta pridobila z “letanjem” gor in dol po kirurgiji
toliko kondicije, da je že skoraj usposobljena za maraton.
No, pa nas pridite kaj obiskat!
Šampanjec za otvoritev

Eva Andolšek

Vizite si skoraj ne moremo zamisliti brez zapisa o Gantarjevi Marti. Toliko stvari se ji dogaja. Če jih ne zapiše
sama, se je spomnijo drugi. Tokrat smo prejeli prispevek njene vnukinje Eve.

MOJA MAMA MARTA SE JE UPOKOJILA….
In prišel je tisti dan… Dan upokojitve.
Lahko smo si mislili, da bo imela z upo‑
kojitvijo več prostega časa, a temu ni tako.
Sedaj je prostovoljno »zaposlena« v dveh
društvih. Pri organizaciji Rdeči križ ve‑
likokrat pomaga s svojo navzočnostjo in
sicer meri krvni pritisk.
Ima veliko prijateljev, s katerimi se
mnogokrat odpravi na kakšne izlete, en‑
krat se dobijo pri enih ali drugih na kavici,
skratka ‑ vzame si čas tudi zanje. Tudi z
medicinskimi sestrami, ki so že ali pa še ne
v pokoju, se velikokrat sreča.
Potem pa svoj čas nameni še nam, svojemu
vnuku in dvema vnukinjama. Skupaj se za‑
bavamo, gledamo filme, pečemo muﬃne,
nakupujemo potrebne in tudi nepotrebne
stvari, se odpravimo v Trško Goro in še in
še bi lahko naštevala.

Pa, da ne bom govorila samo o
sedanjosti…
Tudi preteklosti se dobro spominjam,
dnevov, ko je bila dežurna in sem jo z
nasmehom na obrazu polna navdušenja
obiskala. Prav rada sem imela njeno
pisarno. Ogledovala sem si štampiljke,
različne blokce, všeč mi je bil naslonjač.
In v pisarni ni manjkalo niti ogledala, tudi
čaj ali sok sem vedno, kadar sem prišla,
dobila. Prav vsi zaposleni, ki sem jih
srečala, so bili zelo prijazni do mene.
Sedaj vem, da se je vsi spominjajo z
navdušenjem. Tudi če je imela ali če ima
kdaj slab dan, ga preživi z nasmehom in
z veliko pozitivne energije.
Rada jo imam in zavedam se, da jo imate
radi vi tudi.

Marta Gantar z vnuki
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Na občnem zboru v Radencih

Zdravka Žižić, predsednica Društva kroničnih ledvičnih bolnikov Dolenjske

Delegacija ledvičnih bolnikov
Dolenjske na skupščini v
Radencih
V Zdravilišču Radenci so nas tudi letos
lepo sprejeli. V imenu zdravilišča nas je
nagovoril in pozdravil specialist internist
Andrej Vugrinec, dr. med. Kot zdravnik
internist dobro pozna ledvično bolezen,
zato je izrazil vso podporo bolnikom, ki
se trudijo živeti skoraj normalno. »Ni vam
lahko, bolezen je težka, dolgoročna, ime‑
ti morate veliko volje« je poudaril, »a
vem, da ste organizirani in da dobro
skrbite za ledvične bolnike«.
Po uvodnem pozdravu v.d. predsednika
Zveze društev ledvičnih bolnikov Slo‑
venije Braneta Tometa smo nadaljevali
z delom. Poleg običajnih točk dnevnega
reda, ki so zlato pravilo letnih skupščin,
smo ledvični bolniki namenili več
časa pogovoru o trenutnem stanju na
področju zdravstvenega varstva v Slo‑
veniji.
Pogovor je potekal predvsem o stan‑
dardih zdravljenja, čakalnih vrstah, za‑
konodaji/zdravstveni, socialni, delavni/,
pravicah bolnikov, dostopnosti do novih,
inovativnih in drugih zdravil, novih meto‑
dah zdravljenja, medosebnih odnosih…
itd. DializnI procesi se danes opravljajo
skoraj v vseh bolnišnicah po Sloveniji in
tudi zasebnih dializnih centrih. Bolniki
se zavzemamo za enotne standarde di‑
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aliznega zdravljenja (sodobni dializni
aparati, kvalitetni materiali, dovolj stro‑
kovnega osebja na dializi, zagotovljena
prehrana in prevozi na in po dializi…
itd). Danes v Sloveniji bolniki z dializo
živijo več kot 30 let in ni vseeno, kakšna
je dializa. Od kvalitete dialize je odvisna
tudi kakovost življenja teh bolnikov, ob
tem, da bolnik upošteva dietna in druga
navodila. Bolniki si želimo več darovalcev
in posledično več transplantacij. Zato je
v parlamentu že predlog novega zakona
o domnevni privolitvi o darovanju or‑
ganov in tkiv.
Organizacije bolnikov ‑ društva ledvičnih
bolnikov ‑ pripravljamo številne pro‑
grame za bolnike, njihove družine, pa tudi
širše okolje. Največja skrb je posvečena
zdravljenju, kvaliteti življenja, socialni in
zdravstveni zaščiti, socialni in zdravstveni
rehabilitaciji, preprečevanju izoliranosti,
stigmatizaciji bolnikov, starostnikom na
dializi, mladim bolnikom, ki ob kronični
bolezni še iščejo svoje življenjske in de‑
lovne priložnosti (šolanje, zaposlitev,
ustvarjanje družin) itd.
Glas dolenjskih ledvičnih bolnikov se
velikokrat sliši, ne samo na lokalnem
področju. Enako ali še bolj glasni smo
tudi na državnem področju. Na letni

Na letni skupščini ledvičnih
bolnikov Slovenije smo se
zbrali delegati 16. lokalnih
društev, med njimi je bila
tudi delegacija društva Dolenjske. Med povabljenimi
so bili še predstavniki medijev in donatorjev. Letos prvič
smo ledvični bolniki dodelili
posebno priznanje, »zlati donator«, podjetju Novartis.
Priznanje je prevzela asist.
dr. Tina Korošec, mag. farm.
skupščini smo predstavili vizijo in cilje
ledvičnih bolnikov Slovenije v letu 2010,
predsednik Zveze LB Slovenije pa je
dodal še dolgoročno strategijo razvoja
organizacij ledvičnih bolnikov. Recept za
uspeh na društvenem področju je pred‑
vsem prenos volje in energije iz vsakdan‑
jega boja z boleznijo.

Če bo zdravje,bo volja.
Če bo volja bo energija.
Če bo energija bo moč.
In če bo moč, nam
lahko znova uspe.

ozrimo se nazaj
V današnji rubriki Ozrimo se nazaj vam predstavljamo odlomek iz pesmi gospoda Jožeta Nemaniča iz Božakovega
pri Metliki, ki jo je napisal v bolnišnici decembra leta 1960, ko je bil na kirurškem oddelku (stavba stare porodnišnice
na levem bregu Krke) hospitaliziran zaradi operacije kile. Pesem nam je posredovala njegova vnukinja, diplomirana
medicinska sestra Marija Pezdirec.
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ozrimo se nazaj
JOŽE NEMANIČ, rojen 15. 07. 1906, umrl 01.11.1988, se je ukvarjal predvsem s kmetijstvom, priložnostno pa je zelo

rad pisal pesmice. Med hospitalizacijo je nastala pesem, v kateri opisuje svoje bivanje v bolnišnici ter se s hvaležnostjo spominja
medicinskih sester in bolničarjev (Mimica Rade, Janez, Štefan) in zdravnikov (prof. Otona Bajca, prim. Antona Šavlja, prim. Marine
Masten, dr. Mete Novak). Danes nam je težko verjeti, da so bili pacienti zaradi operacije kile 12 dni hospitalizirani, 4 dni po operaciji
niso smeli iz postelje in so dobivali samo tekočo hrano. Sicer pa – preberite si sami!

68

kulturne drobtinice
Matej Kocjančič

ŠPITALSKI OLIMPIONIKI
Imam se za športnega poznavalca. Namesto vremenske napovedi gledam spored športnih kanalov, namesto letnih časov štejem
svetovna prvenstva in olimpijske cikluse. Na moje razpoloženje
ne vplivajo lunine mene, ampak zgolj rezultati priljubljenih
športnikov, število zaužitih obrokov pa je ekvivalentno številu
odmorov med polčasi. Moja najboljša polovica se je že davno
nazaj sprijaznila, da se bo morala skozi krutosti tega sveta sprehoditi sama z dvema mulcema na grbi, otrokoma pa je dobro
poznano, da se fotra najlažje podkupi, ako se mu na njegovo
primarno pozicijo transportira večje količine hrane in napitkov
z mehurčki. Dopoldneve preživim ob spremljanju smučanja,
biatlona, tekov, skokov, nordijske kombinacije, popoldan me
prevzame nogomet, proti večeru košarka in ponoči hokej. Nor
sem na atletiko, kolesarstvo, curling, triatlon, snooker in moderni peteroboj.
Kot se za človeka moje vrste spodobi in je
pravično, sem se tudi letos z vsemi častmi
javil med prostovoljne gledalce zimskih
olimpijskih iger. Ker pa sem v prostem
času tudi profesionalni špitalec, mi za časa
olimpijskih bojev nikakor ni uspelo bajte
špitavske in pripadajočih subjektov izbiti
si iz glave in ugotovil sem, da olimpijska
ideja res nima meja ter da so med nami
raznovrstni olimpioniki, ki nas bogatijo in
dajejo barvo našim sivim špitalskim dnem.
Špitalske olimpionike sem zato uvrstil v
nekaj skupin, katere vam bom v nadalje‑
vanju kozerije podrobneje opisal.

prepoznate, kadar zbolijo,
saj za njih bolniška odsot‑
nost ne obstaja in svoje delo
nemoteno opravljajo tudi z
mavčnimi oblogami, tifusom
in krvavo grižo.
V drugi skupini so delavci tipa
Maze.. Delavci te skupine so
zelo nepredvidljivi. Na tre‑

nutke dosegajo izjemne rezultate, ki se
lahko povsem nepredvideno v trenutku
izjalovijo. Na njihovo delo močno vpliva
njihovo trenutno razpoloženje in lahko bi
rekli, da so muhasti. Kadar jim gre dobro,
so izjemno zgovorni, prijazni in evforični,
ko pa jim spodleti, le redko spregovorijo
in so besni na vsakega, ki jim prekriža
pot. Zdi se, da pogostnost in kvaliteta nji‑
hovega koitalnega udejstvovanja močno
vpliva tudi na njihove delovne rezultate,
ki so ob izpolnjenih pogojih vrhunski. Go‑
tovo pa je, da to skupino najbolj zazna‑
muje njihova večna in neumorna borba
za izboljšanje gmotnega položaja. Zlahka
jih boste prepoznali, saj jih je v vsakem
trenutku moč izslediti, ko s plačilno listo v
roki in z zariplim obrazom vsakemu, ki jih
je pripravljen poslušati, ihtavo razlagajo o
krivici, ki jim je bila storjena, ter o ogrom‑
nih vsotah njihovega denarja,
katerega jim je bilo vodstvo
odtujilo, sedaj pa ga namen‑
sko uporablja za avtoodkup
špitalskih počitniških kapa‑
citet. Občasno izustijo tudi
kakšno grožnjo o odhodu v
konkurenčno ustanovo, katere
pa praviloma ne uresničijo.

V prvi skupini so špitalci tipa Majdič. To so
izkušeni, marljivi, strokovni delavci, katerih
rezultati dela so vrednoteni skrajno visoko.
Sposobni so vzdržati nadnaravne napore,
izvrstni so v hitrih reakcijah in vzdržijo
lahko tudi več dni nepre‑
kinjenega dela. Nanje se
obračamo, kadar rabimo
navdih v težkih časih.
Špitalu so popolnoma
predani in dejstvo, da ima‑
jo tudi privatno življenje,
zveni skoraj neverjetno.
So pravi zvezdniki v svojih
sredinah, vendar jih slava
ni pokvarila. Najlažje jih
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Sledijo delavci tipa Fak. To so delavci, ki
se najbolj izkažejo v
najbolj pomembnih
trenutkih, zato si jih v
svojih vrstah želijo vsi.
Po poreklu prihajajo iz
napačne strani schen‑
genske meje, večino
svojega znanja pa so
pridobili
na pravi strani, kjer so zaradi
svojega talenta, kvalitet in
strokovnosti med sodelavci
izjemno cenjeni, iz dneva v
dan pa so bolj cenjeni tudi v
domačem okolju. Nekateri med
njimi so zelo verni, kar je z lah‑
koto moč ugotoviti že po nekaj
spregovorjenih besedah z njimi. Splošna
želja je, da bi se jim stroški za prevoz na
delo drastično znižali, vendar pa se usodni
korak vedno nekako izmuzne v prihodnost.
Prepoznali jih boste brez težav po regis‑
trskih tablicah na špitalskem parkirišču.
Nekaj imamo tudi
delavcev tipa Saarinen.
To so delavci, ki jim do
vrhunskih rezultatov
dela manjka zelo malo,
ker pa jih krasi zma‑
govalna mentaliteta,
jih dejstvo, da so
le redko najboljši,
neizmerno frustrira. Smejijo se
zgolj izjemoma, govorijo malo,
besede ‘prijateljstvo’ pa njihov
vokabular ne premore. Za vr‑
hunski rezultat svojega dela
so pripravljeni napraviti vse in
neredko jih je moč zalotiti, kako
na svojih poteh proti vrhu svojim
sodelavcem mečejo pod noge vse, kar jim
pride pod roke. Najbolj jim gredo seveda v
nos špitalci tipa Majdič, katerim radi v rebra
zarinejo kakšen komolec, kar pa načeloma,
zaradi kvalitet zgoraj omenjenih, ne doseže
želenega učinka.
Obstajajo tudi delavci
tipa Kowalczyk, za
katere nekako ni jas‑
no, od kod izhajajo
njihovi
vrhunski
delovni rezultati.
V preteklosti so jih
že zalotili, da so po
hodnikih špitalskih blodili pod vplivom
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nedovoljenih poživil, v zad‑
njih letih pa kaj takega ni bilo
moč dokazati kljub nekaterim
jasnim indicem, da je skoraj
nemogoče, da bi se zdrav človek,
brez pomagal pri svojem delu,
praktično nič ne utrudil.
Med nami so tudi delavci tipa
Gorza, kateri so ob na‑
Gorza
vadnih delovnih dneh praktično
neuporabni in svoje delo oprav‑
ljajo slabo ali ga celo zane‑
marjajo. Izobraževanj se ne
udeležujejo in radi se sporečejo
z vsakim, ki jih sili k delu. So
pa to izjemni talenti, saj so
sposobni neverjetne
transformacije, kadar je ob iz‑
vajanju nalog špitalskih priso‑
ten kdo od predpostavljenih.
Takrat postanejo nenadkriljivi
in ekstremno kvalitetni delav‑
ci, na katere vodje oddelkov
na oddelčnih sestankih radi
pokažejo s prstom in jih dajejo
za vzor vsem ostalim.
Največ pa imamo kljub vsemu delavcev
tipa Valenčič. Delavec tega tipa je med
nami že vrsto let. Rezultati njegovega
dela so vedno zadovoljivi, kljub vsemu
pa so le izjemoma poznani izven kroga
svojega matičnega oddelka.
Delavci tega tipa niso nikoli
glavna tema debat in so sko‑
raj povsem anonimni. Na njih
se pozablja ob nagrajevanju
in ob grajanju, kljub temu, da
so svojemu delu predani in
ga radi opravljajo. Lahko bi
rekli, da so delavci tega tipa
tisti, brez katerih naša organizacija ne
bi mogla funkcionirati. Kadar jih boste
srečali na špitalskem hodniku, jih boste
spoznali po tem, da boste vedeli, da so
vaši sodelavci, nikakor pa se ne boste
mogli spomniti njihovega imena.
Posebno mesto si zaslužijo tudi delavci
tipa Vogrinec. To so delavci, ki že vrsto
let zasedajo pomembne funkcije v vod‑
stvu naše ustanove. So izvrstni retoriki,
radi veliko govorijo in imajo nesporne
zasluge za izjemne dosežke ustanove v
preteklosti. V zadnjem obdobju se uk‑
varjajo zgolj še s krčenjem proračunov
zgoraj naštetih delavcev, njihov besedni
zaklad pa se vztrajno krči in se bo vsak

čas omejil zgolj na besedno
zvezo »NI DENARJA«. Njihovo
gmotno stanje je zavito v
tančico skrivnosti, vsem pa je
bolj ali manj jasno, da njihova
psica za enkrat še nikamor ne
skače.
Na koncu pa imamo delavce
tipa Bokal. To so delavci, za katere se
zdi, da bi z lahkoto iz spomina priklicali
olimpijske zmagovalce iger v Oslu. So
izjemne avtoritete na svojem področju
in kljub temu, da so že močno presegli
tudi najbolj mokre sanje novodobnih
ekonomistov o upokojitveni starosti,
še vedno z nami delijo svoje neprecen‑
ljive izkušnje, za kar smo jim vsi
neizmerno hvaležni. Ob vsakem
pogovoru z njimi črpamo
znanje in življenjske izkušnje,
kljub vsemu pa jim želimo, da
bi naslednje olimpijske igre
dočakali pod zasluženim Kar‑
lovim predsedstvom.

PRVI DOTIK
Ni topline, ne blazine,
kot je tvoj premili glas,
ko me po licu nežno boža
koder tvojih prvih las.
Anica Kolar

kulturne drobtinice

Ptice

‑ VARUHI NEBA

Alenka Žužek; Fotograﬁje: Ana Žužek

Za te prečudovite živali sva se s sestro Ano zanimali že zelo dolgo.
Ideja, da bi lahko prijateljevali z različnimi pticami, med drugim tudi
siničkami, se nama je porodila med vsakodnevnim opazovanjem
in veliko željo po proučevanju ptic sinic, ki so nama bile med vsemi
najbolj všeč. So zelo zanimive in ljubke, večkrat so priletele blizu
naju, ko sva bili na balkonu in jih opazovali. Trajalo je kar nekaj
mesecev, da so se nama postopoma približale. Dan za dnem sva jim
nastavljali hrano (zdrobljene orehe, sončnična semena in drugo).
Počasi so prihajale vsak dan v večjem številu. Najbolj nama je bilo
lepo, ko so nama siničke toliko zaupale, da so
s seboj pripeljale tudi svoje mladičke. Odrasle
siničke so opazovale, kako mlade blizu naju jedo
orehe in sončnice. Če so starejše siničke občutile
nevarnost, so to takoj prenesle na mladičke s
piskom in v trenutku so v skupini odletele v
varno zavetje. Počasi in z veliko pazljivostjo so
nama začele prihajati na dlan. Bili sva zelo mirni
in tihi. Opazili sva, da so siničke, ko so prišle na
najine dlani, s svojimi temnimi očki pogledale,
kakšne namene imava in ko so se prepričale, da
sva do njih prijazni, so nama vzele z dlani hrano
ter veselo s cvrčanjem odletele na najbližje
drevo. Sčasoma so začele prihajati v večjem
številu. Najbolj je zanimivo hranjenje siničk v
jutranjih urah. Zberejo se v večjem število na
balkonski ograji in čakajo na najin prihod. Neka‑
tere ptice so tako željne jutranjega zajtrka, da s
kljunčki trkajo na okensko šipo. Druge frfotajo
pred oknom in nestrpno pričakujejo svoj jutranji
obrok. Mnenja sva, da so ptice sinice izredno pa‑

zljive in pozorne na vsako najmanjšo nevarnost
v okolju, spremljajo vsak gib, ki ga narediva.
S piski želijo dopovedati ena drugi, katera je
prva v čakalni vrsti. Če nama slučajno pade
košček oreha na tla, je boj zanj velik. Včasih
se nama zdi, da se obnašajo kot razposajeni
otroci. Večkrat uporabljava tudi obe roki za
hranjenje, ker je gneča zelo velika. Na balkon
nama prileti okoli 50 siničk in drugih ptic. Opa‑
zili sva tudi to, da je sinička iz roke vzela kos
oreha in ko je v drugi roki opazila večjega, je
prvega spustila in pograbila večjega. Siničke
hraniva na vse mogoče načine: z dlani, iz žepa,
ust, lahko jih božava, poljubljava, obračava na
hrbet, ko jedo, stojijo nama na glavah in še bi
se kaj našlo. Kadar je slabo vreme, je število
ptičkov na našem balkonu še večje. Pozneje
jim nastaviva orehe v hiško, da imajo hrano,
tudi ko naju ni doma. Kadar prideva podnevi
na balkon in si želiva dotike s siničkami, samo požvižgava in že
priletijo od daleč in blizu k nama. Ko so na balkonu, naju veselo
pokličejo z žvrgolenjem in nama po svoje povedo, da so prisotne.
V zimskih mesecih potrebujejo ptice več hrane in je tudi prisotnost
številčnejša kot druge letne čase, zato jih tudi več hranimo.
Z opazovanjem narave se učiva, kako je treba življenje spremljati
in kako mu dodati svoje vedrine. Najin moto je, da moramo vsi
na tem svetu bivati v sožitju, kajti le to nam bo omogočilo lepšo,
bolj pestro in s poznavanjem polno prihodnost.
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razmišljanja
Toni Gašperič

MESEC
ZLORABLJENIH
PSOV
Imamo jih polna ušesa. Psov modre
krvi, njihovega nesrečnega gospodar‑
ja, omrežij, političnih zdrah, zgražanj,
sprevrženosti. Kot da ne bi bilo v deželi,
ki je svetilnik sveta, drugih težav. Psi, ti
najboljši človekovi prijatelji, so bili tride‑
set dni v središču političnega dogajanja.
Z njihovo pravno‑ nepravno vrnitvijo
so nas hoteli politični akterji, bleferji in
analitiki družbenega življenja prepričati v
dvojnost vatlov, s katerimi naj bi država,
ki poka po vseh etično moralnih šivih,
merila svoje državljane. Na eni strani naj
bi bila elita, za katero veljajo zakoni poz‑
nanstev, na drugi pa raja, ki konča za
zapahi že, če izmakne jajce v sosedovem
kurniku. S psi naj bi se šli orgije pripad‑
niki omrežja, v katerega so vtkani ostanki
rdeče klike, ki vlada iz ozadja in vzdržuje
kontinuiteto totalitarnega režima, ki ni
končal svojega grešnega in z zločini pre‑
pojenega življenja z osamosvojitvijo,
ampak se je le potuhnil. Evo. Rezultat
brezbožnosti so spolno zlorabljeni psi,
sesute osnovne vrednote in napočil je čas
za spremembe. Te naj bi se zgodile spom‑
ladi. Na ulicah večjih in manjših mest naj
bi se zgodila nova Republika, sveža kot
jutranja rosa, prečiščena, očiščena s čistili,
ki devetindevetdesetodstotno uničijo vse
bakterije zla. Odigrala naj bi se bref revo‑
lucija.

MESEC
ZLORABLJENIH
DELAVCEV
Morebiti ga dobimo. Primerov zlora‑
bljenih delavcev ne bi bilo treba iskati po
svetu, saj jih imamo v raju pod Alpami
več kot dovolj. Kranjskih in bosanskih.
Nemalo jih je, sužnjev enaindvajsetega
stoletja. Po več mesecev ne dobijo plače.
O regresu za rekreacijo sanjajo, kot so v
starem Rimu sužnji sanjali o svobodi.
Delodajalec jih lahko odpusti, vrže na
cesto, če rečejo kakšno, ki mu ni všeč.
Lahko jih proda skupaj s podjetjem. Le
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zob jim pred nakupom
ne gledajo, kot so to
počeli kupci črncev
na ameriškem jugu,
še preden je prišel na
knjižne police roman
Koča strica Toma. Delavci nimajo ne oblasti
ne časti. To je le spomin na težke čase, ko
smo živeli za železno zaveso. Ko smo hodili
po banane in pralne praške v Trst, čeprav
menda sploh potnih listov nismo imeli.
Ko v gostilni nismo smeli pripovedovati
vicev na račun avnojskih samodržcev in ko
so nam vsiljevali posojila za gradnjo hiš.
Takrat je vladalo izkoriščanje človeka po
človeku. Danes je ravno obratno.

MESEC
ZLORABLJENIH
OTROK
Težka bo. Pa bi bilo prav, če bi vsaj mesec
dni govorili o zlorabi otrok. Menda se jih
največ zgodi v družinah. In ne počnejo jih
tujci, pač pa znanci in družinski prijatelji.
O tem molčimo kot zacementirani. Neradi
dregnemo v primere, kot je ta z deklico, ki
je šla k prvemu obhajilu, stara sedem let
in pol, pa je doživela posilstvo. V zakristiji.
Dejanje je storil človek, ki mu je verjela, da
je bog pravičen, da jo ima rad in da jo bo
imel še rajši, če ne bo o tem, kar se je zgo‑
dilo, povedala nikomur. Pa je dekletce, ko
je odraslo in postalo dekle, nakar še žena,
prelomilo dano obljubo. In tako grešilo.
Greh pa je nekaj grdega.

MESEC
ZLORABLJENIH
ŽENSK
Veliko jih je. Pretepenih, ponižanih, zlora‑
bljenih. Preveč jih o dejanjih svojih zapitih
mož (izjeme niso niti povsem trezni) molči
v dobri veri, da se bo stanje spremenilo.
Na boljše. Pa se ne. Volk dlako menja, nravi
nikoli. Pa lažejo, da so dobile podplutbe ob
padcu na smučanju, da imajo razbit nos, ker
so se zaletele v na pol odprta vrata. In bežijo.
V varne hiše brez znanega naslova. Da jih
barabe ne bi našle. Pravijo, da trpijo nasilje
zaradi otrok. Zaradi navidezne družinske
urejenosti. Kaj pa bodo rekli sosedje?

Sporočilo Ge
Paradoks našega časa skozi
zgodovino je,
da imamo boljše zgradbe,
a slabše živce,
širše ceste, a ožje gledišče.
Potrošimo več, a imamo manj,
kupujemo več, a uživamo manj.
Imamo večje hiše in manjše
družine,
več ugodnosti, a manj časa.
Imamo več diplom, a manj
razuma,
več znanja, a manj razsodnosti,
več strokovnjakov, a kljub temu več
problemov,
več medicine, a manj zdravja.
Pijemo preveč, kadimo preveč,
trošimo nesmotrno,
smejemo se premalo,
vozimo prehitro,
preveč se jezimo,
prepozno ležemo,
vstajamo preveč utrujeni,
beremo premalo,
gledamo preveč TV in molimo
preredko.
Pomnožili smo naše imetje,
a zmanjšali svoje vrednosti.
Govorimo preveč,
ljubimo preredko,
sovražimo prepogosto.
Naučili smo se, kako preživeti, ne
pa kako živeti.
Dodali smo leta življenju, ne pa
življenje letom.
Prišli smo vse do Meseca in nazaj,
a težko nam je iti čez cesto,
da bi spoznali novega soseda.
Osvojili smo zunanji prostor, ne pa
tudi notranjega.
Napravili smo velike stvari,
ne pa tudi boljših stvari.
Očistili smo zrak, a onesnažili dušo.
Obvladamo atom, ne pa tudi svojih
predsodkov.

prejeli smo
Rok Avguštinčič, študent FS

orga Carlina:
Pišemo več, a se naučimo manj.
Planiramo več, a dosežemo manj.
Naučili smo hiteti, a ne tudi čakati.
Gradimo večje računalnike,
ki vsebujejo več informacij,
ki proizvajajo več kopij kot kdajkoli,
a mi komuniciramo vse manj in manj.
To so časi hitre prehrane,
a počasne prebave,
velikih ljudi in majhnih karakterjev,
hitrih zaslužkov in plitkih odnosov.
To so dnevi dveh plač, a pogostejših ločitev,
luksuznih hiš, a uničenih domov.
To so dnevi hitrih potovanj, večkratnih plenic,
moralnosti, ki se lahko zavrže,
enodnevnih predstav, pretežkih teles.
To je čas, ko je veliko tega v izložbi,
a ničesar v skladišču.
Čas, ko vam tehnologija lahko prinese to pismo,
in čas, ko lahko izberete,
ali ga boste delili še s kom, ali samo izbrisali.
Pomnite: preživite nekaj časa z vam dragimi,
ker oni ne bodo tu večno.
Pomnite: recite kakšno prijazno besedo tistemu,
ki vas gleda s strahospoštovanjem,
ker bo ta majhna oseba skoraj odrasla
in odšla.
Spomnite se,
da date topel objem tistemu zraven vas,
ker je to edino imetje,
ki ga lahko date s svojim srcem,
a ne stane niti centa.
Spomnite se, da rečete: “Ljubim te” svojemu partnerju
in vašim ljubljenim ...
in pri tem je najpomembneje, da tako res mislite.
Poljub in objem bosta zacelila rano,
če bosta prišla globoko iz vas.
Spomnite se, da se držite za roke
in cenite trenutke,
ker nekega dne te osebe ne bo več tu.
Dajte čas ljubezni, dajte čas pogovoru
in dajte čas deljenju vaših dragocenih misli z drugimi.
Pripravila: Nina Vidiček

ŠTUDENTSKO
ŽIVLJENJE ‑ NAJLEPŠA
LETA V ŽIVLJENJU
V življenju nas čaka kar nekaj prelomnic. Nekatere so manjše in
»manj pomembne«, druge pa so večje ter tudi usodnejše. Ena
od teh je tudi šolanje. Ko kot otrok zapustiš osnovno šolo in
nadaljuješ šolanje v srednji šoli, vsi govorijo o neki prelomnici v
življenju, vendar ti samo prikimavaš in si misliš svoje...«Kakšna
prelomnica neki? Kaj govorijo? Se delajo samo pametne ali pač
brezveze komplicirajo?«. Kasneje spoznaš, da so imeli prav...
Prehod je res neka prelomnica, vendar prva prava te šele čaka.
Študiranje...vsi navdušeni ter nadebudni...Kaj bi postal? S čim bi
se ukvarjal v življenju?... To so prva vprašanja, ki se ti porajajo,
vendar jim nekako ne pripisuješ velike pomembnosti, vsaj v
tistih letih še ne. Navsezadnje si rečeš, nekaj bom pa že počel
oz. tudi zame se bo našlo nekaj...
Kako velika prelomnica je študiranje, se zaveš šele, ko zares
postaneš študent. Odseliš se od doma, živiš v kraju študija,
domov pa se vračaš le še za vikende. Stvari, ki so se ti prej
zdele samoumevne, se sedaj pokažejo v drugačni luči. Kar
naenkrat moraš za vse skrbeti sam. Kaj boš jedel, kako si boš
razporedil prosti čas, ali boš vstal zjutraj in šel na faks, ali boš
imel dovolj denarja skozi mesec...na vse to in še kaj je potrebno
misliti. Življenje ni več tako enostavno, kot je bilo prej, ko si
živel doma.
Beseda študent je za marsikoga sinonim za žuriranje, za najlepši
del življenja... To, da je najlepši del življenja, bi se verjetno
strinjal tudi sam, vendar pa vsekakor biti študent ne pomeni
samo žurirati. Dobro, za nekatere to res v celoti velja, vendar
se ob semestru kmalu pokažejo rezultati. Takrat se navadno
vsak, ki ni naredil praktično nič oz. zelo malo, zamisli. Poraja
se vprašanje:»Should I stay or should I go now?«.
Generalno gledano je študentsko
življenje res zelo pestro ter za‑
nimivo, vendar le, če si znaš raz‑
porediti čas, tako da imaš čas za
več stvari. Če ti to uspe, si zmagal.
To je tudi recept za uspešnost,
saj uskladiš študij in druge ak‑
tivnosti, ki te veselijo. Vendar: še
vedno moraš imeti v glavi jasen
cilj. Glavna in najpomembnejša
stvar je vendarle študij, zato ima
le‑ta prednost pred drugimi ak‑
tivnostmi. Verjemite pa mi, da ni
»luštno« biti študent v izpitnem
obdobju!
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obiskali so nas

PROBANKA
JE DAROVALA
SREDSTVA ZA
NAKUP
ASPIRATORJA ZA
OTROKE
Aspirator je pri malih bolnikih izredno pomemben.
Narejen je tako, da uporabi konstanto moč sesalca,
vendar pa to moč zmanjša do te mere, da je za as‑
piriranje primerna. Zaradi te neprestane moči je
aspirator sposoben aspirirati vso sluz iz noska. Pred‑
vsem je uporaba nosnega aspiratorja priporočljiva
pri novorojenčkih, saj njim zaprt nos povzroči največ
težav. Novorojenčki namreč še ne znajo dihati skozi
usta in zamašen nosek za njih pomeni oviro pri di‑
hanju, jedi in spanju.
Ob donaciji Probanke Pediatričnemu oddelku Splošne
bolnišnice Novo mesto, december 2009
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obiskali so nas

Minister za zdravje na delovnem obisku v
Splošni bolnišnici Novo mesto
Splošno bolnišnico Novo mesto so 19. januarja 2010 obiskali:
minister za zdravje, gospod Borut Miklavčič, mag. Elda Gregorič
Rogelj, direktorica direktorata za zdravstveno ekonomiko in mag.
Marjetica Mahne, sekretarka v kabinetu ministra. Srečanja so se
poleg vodstva bolnišnice udeležili predstojniki in glavne medicinske sestre oddelkov.
Namen srečanja je bil pred‑
stavitev poslovanja Splošne
bolnišnice Novo mesto v letu
2009 ter poročila o upravnem
nadzoru, ki je bil v bolnišnici
opravljen v mesecu oktobru
2009.
Direktorica bolnišnice je pod‑
robno predstavila poslovanje
bolnišnice v letu 2009 ter pri‑
sotne seznanila z ukrepi Vlade
RS, ki so vplivali na financiranje bolnišnice v
preteklem letu. V nadaljevanju je izpostavila
kadrovsko problematiko zdravnikov v naši
bolnišnici, predstavila realizirane projekte
v letu 2009 ter projekte, predvidene za leto
2010.
Povedala je, da je Komisija za upravni nad‑
zor, ki je bila imenovana s strani ministra
za zdravje, dne 12. in 21. 10. 2009 v Splošni
bolnišnici Novo mesto opravila upravni nad‑
zor ter v zvezi z ugotovitvami podala Poročilo
o upravnem nadzoru v Splošni bolnišnici
Novo mesto.

janju zdravstvenih programov.
Opozoril je tudi na problem
podvajanja diagnostičnih pre‑
iskav na primarni in sekundarni
ravni.
Slovenske bolnišnice se bodo
morale v prihodnje zavzemati
za razširitev donorskega pro‑
grama.
V zvezi z opravljenim upravnim
nadzorom pa je minister povedal, da se up‑
ravni nadzori opravljajo tudi v ostalih slo‑
venskih bolnišnicah in da bo v zvezi z ugo‑
tovitvami nadzora v Splošni bolnišnici Novo
mesto izdal ureditveno odločbo, s katero bo
odredil popravljalne ukrepe.
Napovedal je, da bo Ministrstvo za
zdravje objavilo javni razpis za energetsko

Splošna bolnišnica Novo mesto je na poročilo
podala odgovor, v katerem je odgovorila na
navedbe upravnega nadzora. Direktorica
je predstavila program aktivnosti v zvezi z
ugotovitvami upravnega nadzora, ki je bil
predstavljen svetu zavoda na seji dne 18.
01. 2010.
Minister Miklavčič se je zdravstvenim
delavcem zahvalil za opravljen delovni pro‑
gram v letu 2009, ki je bil opravljen kljub
manjšim finančnim sredstvom. Menil je, da
je slovensko zdravstvo v izjemno zahtevnem
položaju in da lahko podobno situacijo
pričakujemo tudi v letu 2010.
Bolnišnice se bodo morale specializirati za
določena strokovna področja in se z medse‑
bojnim povezovanjem dopolnjevati pri izva‑

jen z ZZZS, realizirati čim bolj racionalno
in v okviru razpoložljivih sredstev, saj bo
potrebno v nasprotnem primeru razmisliti
o dodatnih ukrepih, ki bodo lahko vodili tudi
k zmanjševanju pravic.
Vodstvo bolnišnice je bilo mnenja, da bo
dodatne zahteve po izvrševanju ukrepov za
zniževanje stroškov, ob upoštevanju izvaja‑
nja sedanjih ukrepov za doseganje vzdržnosti
poslovanja, težko izvajati in da bodo dodatni
ukrepi lahko vodili v zmanjševanje pravic za‑
varovancev.
Glede povezovanja dejavnosti med
bolnišnicami pa je bilo vodstvo bolnišnice
mnenja, da je potrebno to področje urediti
na slovenskem nivoju, kar je naloga politike
in MZ.
Naloga MZ je tako določitev normativov in
standardov na področju zdravstvenih mate‑
rialov kot tudi postavitev mreže zdravstvene
dejavnosti.
V razpravi je bil posebej izpostavljen program
operacij katarakt. Program je sicer za bolnišnico
finančno ugoden, vendar pa je z vzpostavit‑
vijo zasebništva v večji meri prenesen na
zasebništvo, s čimer je bolnišnica izgubila tako

Minister Miklavčič v SB Novo mesto
učinkovitost, na katerega se bodo bolnišnice
lahko prijavile in tako sanirale energetsko
neučinkovite objekte.
V nadaljevanju je minister obvestil prisotne,
da je predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti
v zaključni fazi, prav tako pa je v koalicijskem
usklajevanju tudi Zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Zdravstvene delavce in vodstvo zavoda je
pozval, da poskušajo program, dogovor‑

delovni program kot tudi finančna sredstva.
Izpostavljeno je bilo, da so cene zdravstvenih
storitev, ki jih izvajajo koncesionarji, enake kot
za javne zdravstvene zavode, ki morajo zago‑
tavljati 24‑urno zdravstveno varstvo.
Po obisku v bolnišnici se je minister udeležil
še javne razprave o vlogi in delovanju zasto‑
pnikov pacientovih pravic ter razlage Zakona
o pacientovih pravicah, ki je bila ob 16. uri v
Kulturnem centru Janeza Trdine.
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dober tek
Danica Jožef

Pomladno prebujenje
ob velikonočnem zajtrku
Medtem, ko to pišem, je zunaj obilo snega, zato se kar težko lotim
pisanja o pomladi in velikonočnih običajih ter jedeh, ki so za ta
čas primerne. Vendar kot že večkrat to zimo, bo verjetno na hitro
prišla odjuga in »pobrala« vse to bogastvo, ki je padlo z neba,
nam pa bo ostalo veliko vode in blata, kmalu zatem pa bo pričel
na travniku odganjati regrat. Po naših šegah sledi pustnemu času
štiridesetdnevni post, ki se konča s cvetno nedeljo, naslednja pa
je že velika noč. V tem času naj ne bi jedli mesnih jedi, prepovedano pa je tudi pretirano petje in veseljačenje. To seveda danes
ne drži več, je pa koristno, da si vzameš kakšen dan posta in piješ
samo vodo, čaj, sokove ali pa imaš sadni ali zelenjavni dan, kajti
v zimskem času skoraj vsak pridobi kakšen kg več. In ko mine teh
štirideset dni, se pričnejo priprave na veliko noč.
Velika noč je velik družinski praznik in
praznik vseh kristjanov, ti se še posebej
pripravljajo nanjo. Najbolj značilen za ta
čas je velikonočni žegen, ki je že od nekdaj
bil zelo »poln« (prata, šunka, klobase, na‑
devan želodec, pirhi, hren, potica, itd…).
Na Slovenskem ni praznika brez potice in
se šteje med kulinarične posebnosti, je
pa tudi zaščiteno pecivo s poreklom. Od
nadeva v potici je odvisno, katero potico
bomo spekli, lahko sladko ali slano, tu so
zelo znani nadevi orehov, lešnikov, makov,
pehtranov, skutin, rozinov in še in še…, od
slanih pa špehovka ali ocvirkovca, kašnata,
krompirjeva, prekajeno meso, itd….Potice
so se včasih pekle v lončenih modlih in so
bile skoraj vedno okrogle, da so šle lažje v
jerbase, ki so jih ženske nosile na glavi, v
današnjem času pa so podolgovate, da se
lepše režejo. Pri nas ima potica zgodovi‑
no, saj je o njej pisal že Valvazor v drugi
polovici 18. stoletja, njen izvor pa sega za
samostanske zidove, kjer so jo pripravljali
samostanki bratje in redovnice. Potica, ki jo
pripravimo za žegen, mora biti vedno na‑
rejena iz bele moke in malo boljšega testa,
kot pa tiste, ki so jih gospodinje postregle
ob zaključku večjih kmečkih opravil
(košnja, žetev, trgatev..). Kot rečemo, da
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brez šunke ni praznika, tako velja tudi za
potico. Predlagam, da poskusite pripraviti
za praznik potico s sladkim nadevom, ob
priliki pa tudi s slanim.
Tako bo na
velikonočno
jutro na mizi
poleg osta‑
lih dobrot
orehova
potica ali
pa pehtra‑
nova,
za
katero boste
potrebovali:
za kvašeno testo: 400 g moke, 50 g slad‑
korja, 50 g masla, 30 g kvasa, 2 rumenjaka
1 do 2 dl mleka, sol; za nadev pa 1 lonček
(jogurtov) narezanega pehtrana, 500 g
skute, 2 dl kisle smetane, sladkor po okusu,
sneg iz dveh beljakov. Kvas s sladkorjem in
malo mleka damo shajat za okoli 15 minut.
Rumenjake razmešamo, dodamo sladkor in
maslo ter zlijemo k moki. Zamesimo testo
in ga pustimo vzhajati. Medtem pripravimo
nadev (skuto zmečkamo, dodamo sladkor
in smetano ). Vzhajano testo razvaljamo za
debelino mezinca, ga premažemo s sne‑
gom, dodamo nadev, po vrhu potrosimo

pehtran in vse zvijemo v zvitek ter damo v
pomaščen model ali pekač, ga pokrijemo
s prtičem in pustimo vzhajati. Pečemo v
pečici, ogreti na 180° , okoli ene ure. Da bo
potica lepo zapečena, jo lahko na začetku
premažete s stepenim jajcem. Pečeno pot‑
ico še vročo v modelu obrnemo na glavo,
počakamo, da se ohladi, nato jo potresemo
s sladkorjem (zato, da ne odstopi skorja).
Potrebne sestavine za špehovko so: 60
dag moke, 2 dcl mleka, 6 dag kvasa, 3 dag
kvasa, 2 jajci, 1 dl sladke smetane, sol, 30
dag ocvirkov in 1 jajce za premaz. Priprava:
v skledo presejemo moko, dodamo sol,
pripravimo kvas in ga pustimo vzhajati.
Nato moki dodamo raztopljeno maslo,
jajci, smetano, vzhajan kvas ter prilijemo
mlačno mleko. Testo dobro zgnetemo, da
postane gladko in ga pustimo vzhajati.
Vzhajanega na tenko razvaljamo in ga
potresemo z odcejenimi mlačnimi ocvirki.
Testo na trdo zvijemo, damo v namaščen
pekač ter pustimo, da ponovno vzhaja.
Ko je špehovka vzhajana, jo premažemo
s stepenim jajcem in pečemo približno
eno uro.

obiskali smo
Vanja Šeničar

‑ RAPID RECOVERY CENTRE
OF REFERENCE VISIT
HILLINGDON
9. in 10. februarja je bil v Londonu organiziran strokovni
ogled referenčnega centra za Rapid recovery (The Hillingdon
& Mount Vernon Hospitals). Ogleda smo se udeležili Gregor
Kavčič, dr. med. spec, ortoped, Stanka Bojanc, dipl. med. sestra in Vanja Šeničar, dipl. fizioterapevtka.
Program „Rapid Recovery“ je namenjen pacientom po vstavitvi kolenske
in kolčne endoproteze. Pomembno je
vzpodbujanje pacienta k okrevanju,
edukacija, pozitiven pristop k trenutnemu zdravstvenemu stanju, kontrola
bolečine in skrb za pacienta po odpustu
(vrnitev v domače okolje k normalnim
aktivnostim).
Glavni principi programa:
• večja učinkovitost in kvaliteta zdravljenja
• edukacija pacienta
• doseganje zastavljenih ciljev
• kontrola bolečine
• zgodnja mobilizacija / rehabilitacija
• planiranje odpusta iz bolnišnice
• primerne kirurške tehnike in implantati, ki omogočajo zgodnjo mobilizacijo.
Prednosti programa za paciente:
• predoperativno pridobijo informacije glede njihove operacije in
rehabilitacije vključno z možnimi
komplikacijami,
• doseganje zastavljenih ciljev, ki so
zapisani v dnevniku vsakega pacienta (npr. dan 0: posedanje, dan 1:
aktivne vaje, učenje hoje, aplikacija

Vanja Šeničar, Gregor Kavčič in
Stanka bojanc pred Mount
Vernon Hospital - London

antikoagulantnih injekcij...),
krajša ležalna doba,
manjše bolečine,
boljša pripravljenost pacienta na celotno obravnavo od predoperativne
priprave do pozne rehabilitacije.

V predoperativni šoli se pacienti srečajo
z vsemi člani tima, spoznajo zgradbo kolena, možnosti anestezije, naučijo se vaj
za koleno, dobijo napotke za ureditev
doma in za nakup kompresijskih nogavic, medikamentozno terapijo, itd.

V tim so vključeni:
• pacient + spremljevalec (ga vzpodbuja, pomaga, skupaj se udeležita
predoperativne šole, tako imenovane
„JOINT SCHOOL“ , ga spremlja ves čas
rehabilitacije)
• ortoped
• anestezist
• fizioterapevt
• delovni terapevt
• medicinska sestra
• farmacevt

Večja informiranost pacientov pripomore k manjšemu strahu pred operacijo, s tem pa tudi manjše bolečine po
operaciji, zato v dobro naših pacientov
tudi mi pripravljamo podoben program
obravnave.

•
•
•

Obisk londonske bolnišnice je bil
priložnost za primerjanje in opazovanje... med potovanjem domov smo
razmišljali o našem delu in prišli do skupnega zaključka: čeprav smo majhni,
delamo zelo dobro.

Med ogledom operacije kolka - London
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obiskali smo
Benediktinski samostan Admont

Sindikat zdravstvene nege na potepu
Marjanca Čegovnik
Decembrsko soboto smo se odpeljali
na izlet v Gradec, mesto mnogoterih
znamenitosti. Danes staro mestno jedro
sestavlja več kot 100 stavb, ki obsegajo
sloge od gotike do modernizma. V njem
smo si ogledali sloveči stolp z uro na
grajskem griču, zvonik, deželno hišo,
katedralo, mavzolej, Mestni park, Bazi‑
liko Marije Tolažnice. Najbolj znana med
njimi sta Kunsthaus ‑ hiša moderne ume‑
tnosti, muzejska stavba na bregu Mure
in Murinsel ‑ otok na Muri, umetni otok
v obliki školjke na reki, na katerem je ka‑
varna, odprto letno gledališče in otroško
igrišče, z obrežjem pa ga povezujeta dva
mostova za pešce.
Sledil je ogled največjih LEDENIH
JASLIC.
Vožnjo smo nadaljevali do mogočnega
BENEDIKTINSKEGA SAMOSTANA AD‑
MONT, kjer smo si ogledali največjo sa‑
mostansko knjižnico na svetu.
Vzeli smo si čas za potep po božičnem sej‑
mu med prazničnimi stojnicami v pisanih
barvah, čarobnih lučeh, ovit v vonje po
sladkih dobrotah…
Praznične stojnice
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Umetni otok na reki Muri in mostovi
Ledene jaslice

obiskali smo
Alenka Žužek

SVETOVNO PRVENSTVO V ARANŽIRANJU
CVETJA IN SVETOVNA RAZSTAVA V GENTU
Vsako leto poteka svetovno prvenstvo v izdelavi aranžmajev
na različne teme. Tekmovanje v aranžiranju se vsako leto seli
na drugo celino sveta. Razstavljene umetniške fotografije v
restavraciji Splošne bolnišnice Novo mesto so nastale na tekmovanju v Amsterdamu na Nizozemskem in na svetovni razstavi v
Gentu v Belgiji.
Pri gospe Jeleni de Belder sem spoznala
svetovno znanega florista Daniela Osta iz
Bruslja v Belgiji in izvedela za svetovno raz‑
stavo v Gentu. Jelena de Belder je gospodu
Danielu Ostu poklonila okrasne rastline, ki
jih je uporabil na tekmovanju v aranžiranju
cvetja na svetovnem prvenstvu v Amster‑
damu. Gospa Jelena de Belder ga je ob tej
priložnosti prosila, da vzame na tekmova‑
nje naju z očetom. Daniel Ost je že 3‑krat
zapored zasedel 1. mesto na svetovnem
tekmovanju v aranžmajih za Belgijo in zato
ni smel več tekmovati za Belgijo. Odločil se
je, da bo tekmoval za Tajsko. Tekmovanje
je bilo za naju velik izziv, saj je potekalo 48
ur nepretrgoma; v tem času pa sva morala
pridobiti mnogo znanja in spretnosti pod
mentorstvom Daniela Osta. Naš trud je bil
dobro poplačan, saj smo dosegli odlično
tretje mesto.
V veliko čast mi je bilo sodelovati s svetov‑
no priznanim floristom Danielom Ostom.
Veliko hvaležnost namenjam tudi gospe
Jeleni de Belder, ki nama je z očetom
omogočila tekmovati in pridobiti veliko
uporabnih znanj ter spretnosti, ki jih še
danes ob vsaki priložnosti uporabiva. V
mojem spominu zaseda tekmovanje z
Danielom Ostom posebno mesto. Vsakih 5
let je v Belgijskem Gentu svetovna razstava
okrasnih rastlin. Letos bo potekala od 17.

Svetovna razstava Gent
4. do 25. 4. Rastline so pripeljane s celega
sveta in so vzgajane 5 let posebej za to pri‑
reditev. Z ogledom razstave boste morda
dobili navdih in kupili uporabne rastline
za svoj vrt. Priporočam vam, da si letošnjo
razstavo v Gentu ogledate.

»Jaz iščem samo eno da bi izrazil tisto, kar hočem.
In ne iščem novih oblik,
temveč jih najdem.«
- Pablo Picasso
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Kljub slabim vremenskim napovedim, se je Sindikat nege 30. januarja z avtobusom odpravil
na smučarski dan v Bad Kleinkirchheim. Vožnja je trajala dobre tri ure.
Pogorje Nockerberge, ki obkroža kraje Bad Kleinkirchheim, St. Oswald in Falkert,
predstavlja največje koroško smučarsko področje,
ki je bilo ob našem prihodu obsijano s sončkom.

Bad Kleinkirchheim je poznan tudi po smučarskem asu Franzu Klammerju, po katerem so tudi
poimenovali progo za svetovni pokal. Izbirali smo med številnimi programi, katere so bile
izvrstno urejene ter kočami, kjer smo se ob hrani in topli pijači okrepčali in pogreli.

Preživeli smo lep smučarski dan
in že 6. februarja smo se odpravili v Gerlitzen.
Vabim vas, da se nam pridružite na naših naslednjih potepih. Ne bo vam žal.
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Zdravka Žižić

Rok Avguštinčič, študent FS

TRADICIONALNO
POIZPITNO SMUČANJE
KANIN 2010

Prve medalje za dolenjske
ledvične bolnike tudi v
badmintonu
Kronična ledvična bolezen bolnika zaznamuje za celo
življenje. Bolniki se trudimo, da čim manj razmišljamo
o bolezni in poskušamo živeti čimbolj normalno.
Pomembno je, da izkoristimo vsak trenutek, ki nam
ga ponuja življenje. Zato smo ledvični bolniki Dolenj‑
ske zelo aktivni na mnogih področjih, v zadnjih 7.
letih tudi na športnem, predvsem po zaslugi našega
športnega ministra Joška Šimica iz Stopič, ki nas
poskuša navdušiti in vključiti v različne športne in re‑
kreativne programe (pohodništvo, bowling, kolesar‑
jenje, namizni tenis, pikado, smučanje…)
Da bomo po transplantaciji ledvice postali aktivni rekreativci,
nekateri celo pravi športniki z osvojenimi medaljami, pokali,
nismo niti v sanjah razmišljali. Že prvi uspehi, prve medalje na
državnih, evropskih in celo svetovnih tekmovanjih, so bolnikom
odprli nova obzorja, prinesli več optimizma in predvsem veliko ve‑
selja do ohranjanja psihofizične kondicije. Res je, da vseh športov
ne zmoremo oz. tudi niso priporočljivi za nas. A to ne pomeni, da
ne bi vsako leto poskusili še kakšno novo aktivnost.

Na kar nekaj fakultetah ljubljanske univerze
imamo študentje tradicijo, da se po običajno
napornem izpitnem obdobju odpravimo na
smučanje ter damo svoje možgančke malo na
»off«. Tudi letos ni bilo nič drugače... Sam sem
se smučanja sicer udeležil prvič, vendar definitivno ne zadnjič...
V petek popoldne, po predavanjih seveda, smo se zbrali v Tivo‑
liju. Prvi izziv za vsakega izmed nas je bila že pot do zbornega
mesta. Vsi smo imeli namreč veliko pritljage: smučarska oprema,
potovalka s perilom, nahrbtnik... Z nekaj manjšimi težavami ter
zamudo smo krenili na pot. Vožnja do Bovca je hitro minila,
saj smo imeli dobro družbo. Celo pot smo se namreč zabavali.
Pozno popoldne, okoli šestih, pa smo prispeli v Bovec. Namestili
smo se v apartmaje v Kaninski vasi (vas v neposrednji bližini
smučišča). Sledila je večerja. Imeli smo kuhinjo in veliko po‑
sode, tudi hladilnik... Toda...naleteli smo na težavo; hladilnik je
bil namreč prazen! Ups?! Kaj pa sedaj?... Nihče od nas ni namreč
pomislil, da nimamo ničesar za pod zob. Ni nam preostalo dru‑
gega, kot da obiščemo lokalno trgovino...Ti šment, kmalu bi nam
še trgovino zaprli pred nosom, saj je bila ura že pozna in delovni
čas se je počasi iztekel. Prijazne trgovke so bile usmiljene, ko so
videle celo gručo lačnih študentov pred vhodom. Na ta račun so
podaljašale svoj delavnik še za nekaj minutk. Neizmerno smo jim
bili hvaležni. Kupili smo najnujnejše in odhiteli nazaj v apartma.

Tako sta Društvo ledvičnih bolnikov Ljubljana in Zveza društev
ledvičnih bolnikov Slovenije letos prvič pripravili državno prven‑
stvo v badmintonu v Ljubljani, v nedeljo, 14. februarja. Tekmo‑
vanja sta se udeležila tudi dva bolnika s presajeno ledvico in ena
spremljevalka. Oba, Joško Šimic in Zvone Planinšek, sta prine‑
sla medaljo, prvi srebrno in drugi bronasto. Dobri rezultati na
državnih tekmovanjih pomenijo dobro izhodišče za 6. Evropske
igre dializnih transplantiranih bolnikov, ki bodo letos avgusta v
Dublinu. Irska nacionalna organizacija ledvičnih bolnikov in Ev‑
ropska športna fundacija dializnih in transplantiranih bolnikov
pričakujeta športnike iz več kot 25 evropskih držav . Med njimi bo
ekipa tudi iz Slovenije, v okviru katere si želimo biti predstavniki
Društva kroničnih ledvičnih bolnikov Dolenjske.
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Skuhali smo večerjo ter se hitro pripravili
za jutrišnji dan, kajti mudilo se nam je
že na spoznavni žur, ki se je odvijal v
nekem baru v bližini. Z ozirom na to,
da smo prišli v prvi vrsti smučat, ne pa
le žurat, se nas je večina odpravila spat
relativno zgodaj, nekateri pa so vztrajali
do jutra...
Naslednje jutro smo se že ob osmih
zjutraj odpravili na smučišče... Vsem je
namreč znano, da se splača na smučišče
odpraviti čim bolj zgodaj, ko je proga še
urejena in ni velike gužve. S to mislijo
smo bili eni od prvih obiskovalcev gon‑
dole, ki nas je popeljala na smučišče...
Kanin se nahaja na nadmorski višini nad
2000m in je edino slovensko smučišče s
tako nadmorsko višino. Po prihodu na
vrh nas je presenetila debela snežna
odeja, ki je bila debela kar 4 metre. Kot
zanimivost naj omenim, da je Kanin prav
letos dobil povezavo s sosednjim, sicer
italijanskim smučiščem, Sella Nevea.
Obe smučišči skupaj tvorita več kilo‑
metrov prog, tako da se gneča toliko
ne pozna...
Dan smo zajeli s polno žlico in izkoristili
ugodne oz. bolje rečeno idealne vremen‑
ske razmere za odlično smuko. Smučali
smo skoraj celi dan, z izjemo pavze za
malico. Najbolj smo bili navdušeni nad
najdaljšo progo na italijanski strani, ki
je dolga od 3 do 4 km. Seveda nas je
tudi pošteno “zmatrala”... Kondicija fan‑
tje in dekleta, kondicija!!! Okoli četrte
ure popoldne smo se odpravili nazaj
v dolino. Preostali čas smo preživeli v
apartmajih... Večerni žur tega dne smo
spustili, saj je bila napoved za naslednji
dan še lepša, kot prvi dan. Ponovno smo
se že navsezgodaj odpravili na smučišče
in izkoristili zadnji dan... Smuka je bila
res odlična.
Pozno popoldne smo se odpravili nazaj
v Ljubljano. Stežka smo se poslovili od
zabavnega vikenda in odšli vsaksebi z
mislijo, da ga naslednje leto definitivno
ponovimo...
Predavanja se kar vrstijo, bližajo se prvi
kolokviji drugega polletja, kmalu zatem
izpiti... Spet bo potrebno za nekaj časa
pozabiti na zabavo in se popolnoma
posvetiti študiju... 			
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Zdravka Žižić

Dolenjski ledvični bolniki na
Golteh
V nedeljo se je na Golteh zbralo okrog 150 ledvičnih bolni‑
kov in njihovih družinskih članov iz vse Slovenije. Zimsko rekreacijo in tekmo v veleslalomu sta organizirali Zveza društev
ledvičnih bolnikov Slovenije in Društvo ledvičnih bolnikov iz
Celja.
Najmočnejšo in najštevilčnejšo ekipo
smo imeli predstavniki dolenjskega
društva, ki smo domov prinesli največ
medalj. Med transplantiranimi bolniki je
zmagal Zvone Planinšek, ki ob smučanju
obvlada tudi kolesarjenje. Kljub dolgolet‑
ni kronični bolezni se vsako leto udeleži
več kolesarskih maratonov, vsako drugo
leto pa zastopa naše društvo na Evrop‑
skih igrah dializnih in transplantiranih
bolnikov. Letos bodo igre na Irskem.
Zimska idila na Golteh

Med dializnimi bolniki nismo imeli svoje‑
ga predstavnika, zato pa so naši sprem‑
ljevalci (družinski in podporni člani) po‑
brali skoraj vse medalje, tako v ženski kot
v moški kategoriji. Posebno kategorijo so
predstavljali otroci smučarji, ki so vsi do‑
bili zlate medalje. Najmlajša udeleženca
sta bila stara 5 let, med njimi Nuška Zu‑
pan z Mirne (hčerka našega bolnika), ki
smuča že od 3 leta starosti.

Vsi smo zmagovalci

nagradna križanka

NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ PREJŠNJE
ŠTEVILKE VIZITE:
1. nagrada: Ljudmila NOVAK, Rogatec
2. nagrada: Amalija GRANDLJIČ, NM
3. nagrada: Karmen GORIČAR, Ljubljana
Pravilni odgovor se glasi: LEPE ŽELJE

Nagrade bomo nagrajencem poslali po pošti.
NAGRADE DANAŠNJE KRIŽANKE SO:
1. NAGRADA: knjiga
2. NAGRADA: majica
3. NAGRADA: praktično darilo
Pravilno izpolnjene kupone križanke pošljite
na naslov uredništva!

Uredništvo VIZITE,
Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
Tel: 07 39 16 115, fax: 07 33 23 097,
e-naslov: vizita@sb-nm.si
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V skrbi za vaše zdravje
skupaj osvajamo vrhove

V Krki želimo svoje poslanstvo živeti zdravo življenje uresničevati ne le z vrhunskimi izdelki
in storitvami, ampak tudi s spodbujanjem ljudi k dejavnostim, ki pripomorejo k bolj zdravemu
življenju. S Krkino akcijo V skrbi za vaše zdravje skupaj osvajamo vrhove smo skupaj s Planinsko
zvezo Slovenije označili in uredili 15 priljubljenih planinskih poti po Sloveniji.
veliko naredili že z daljšim sprehodom, če si želite večjih naporov in
ste jih tudi sposobni, pa lahko izberete pohodništvo in gorništvo.
V obsežni akciji, ki smo jo v Krki pripravili skupaj s Planinsko
zvezo Slovenije in jo poimenovali V skrbi za vaše zdravje skupaj
osvajamo vrhove, smo se lotili označevanja in urejanja 15 priljubljenih
planinskih poti po Sloveniji, in sicer na: Čaven, Viševnik, Raduho,
Peco, Jezerski vrh, v Mursko Soboto, na Boč, Lisco, Planino v
Podbočju, Trdinov vrh, Šmarno goro, Polhograjsko Grmado iz doline
Ločnice, Polhograjsko Grmado iz Polhovega Gradca ter na Slavnik in
v Strunjan. Namen akcije je prispevati k ozaveščanju o pomenu lastne
skrbi za zdravje in spodbujanje k hoji.

Nagradna igra

Telesna dejavnost je pomembna za telesno in duševno zdravje,
saj pripomore k boljši telesni pripravljenosti in izboljšuje
samopodobo. Zato se ne zapirajte v stanovanje in ne preležite
dneva. Poskusite s kratkimi sprehodi v naravi. Vzemite si dovolj
časa.
S telesno dejavnostjo lahko hitreje najdete pot iz depresije. Hoja
je izvrstna za sproščanje napetosti vseh vrst in je ena najbolj
učinkovitih, celovitih, varnih in dostopnih oblik telesne vadbe.
Možgani se dobesedno preplavijo s kisikom, poleg tega pa se
v telesu začnejo sproščati endorfini, hormoni dobrega počutja,
ki pozitivno vplivajo na razpoloženje in vam pomagajo ohranjati
mirno kri v stresnih okoliščinah. Primerna je za ljudi v vseh
starostnih obdobjih. Če niste pretirano telesno dejavni, boste

Ljubitelji pohodništva lahko zbirate žige na Krkinih
karticah za zbiranje žigov. Lokacije žigov so navedene
na karticah in v opisu posamezne poti na Krkini spletni
strani www.krka.si. Kartice so na voljo na omenjenih
poteh in na sedežih lokalnih planinskih društev, pod
okrilje katerih spadajo posamezne poti, pa tudi na sedežu
družbe Krka in v hotelih hčerinskega podjetja Terme
Krka. Planince, ki bodo prehodili Krkine planinske
poti in zbirali Krkine planinske žige, bomo nagradili.
Nagrade bodo prejeli vsi, ki bodo zbrali tri, pet, deset
ali petnajst žigov. Vsako leto pa bomo na svetovni dan
hoje izmed vseh prispelih kartic izžrebali tri prejemnike
posebne nagrade – vikend paketa v Termah Krka.

Živeti zdravo življenje.

