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uvodniki - vmesniki

L

eto, ki mineva, nam je dalo marsikaj dobrega. Naša bolnišnica se je
utrdila v svojem poslanstvu in v želji
po doseganju zastavljenih ciljev smo
napredovali. Opravičeno smo ponosni na vse tisto, kar smo že dosegli za
kakovostno, bolnišnično zdravstveno
varstvo naših bolnikov. Te dosežke
moramo vzdrževati in nadgrajevati
tudi v prihodnje. Poskrbeti moramo
za to, da se bo raven spoštovanja bolnikov pravic v naši bolnišnici dvigovala in da se bomo v medsebojnih odnosih razvijali kot družba kulturnih in
strpnih ljudi, ki bomo znali vse naše
razlike obravnavati spravljivo.
Ob novoletnem času si običajno postavljamo cilje, ki bi jih želeli doseči
v prihajajočem letu. Odločamo se za
to, da naj bo to leto pozitivnih sprememb. Ko pa zakoračimo v prve
mesece novega leta, spoznamo, da
je največja ovira pri našem napredovanju to, da se vračamo v stare vzorce obnašanja. Ohraniti bi morali le
dobre spomine, ki spodbujajo našo
rast v prihodnosti, vse, kar je slabo,
pa bi morali pozabiti.

BDP za zdravstvo mora dvigniti na 9 %,
na primerljiv odstotek z drugimi evropskimi državami. Le tako bomo lahko zadržali v sistemu zdravstvenega varstva
vse dosedanje pravice in bo izvajalcem
zdravstvenega varstva omogočeno normalno poslovanje. Seveda gredo napovedi Ministra tudi v smer racionalizacij
v zdravstvu, predvsem na področju
večje racionalnosti pri predpisovanju
zdravil, bolniškega staleža, podvajanju
zdravstvenih storitev, ureditvi čakalnih
vrst, postavitvi nove mreže izvajalcev
zdravstvenih storitev, boljši organizaciji
dela, postavitvi normativov dela in večji
stroškovni učinkovitosti. Težko pričakovani Zakon o sistemu plač javnih uslužbencev je za zaposlene v zdravstvu
le prinesel nekoliko boljše vrednotenje
dela, za ZZZS pa precej preglavic pri zagotavljanju povečanih cen zdravstvenih
storitev. Prav to je problem, da še danes
ne vemo, če bodo naše cene storitev v
prihodkih za leto 2008 v celoti pokrile
stroške poslovanja v tem letu.
Z našo začrtano poslovno politiko
bomo v letu 2009 usmerili napore v

Ponosno lahko povem, da bomo
tudi to leto v celoti realizirali program zdravstvenih storitev, ki smo
ga dogovorili z ZZZS, uspešni pa
smo bili tudi v realizaciji ciljev, ki
smo si jih zastavili za leto 2008. Zato
se Vam drage sodelavke in sodelavci, zahvaljujem za opravljeno delo,
za Vaš trud in skupno zavzetost.
Hvala tudi Vašim najbližjim, ki so
Vas pogrešali, ko ste noči, nedelje
in praznike delali z našimi bolniki.
Časi so zahtevni, so tudi trdi, za marsikoga negotovi, a tudi vzpodbudni. Z znanjem, marljivostjo, vztrajnostjo ter dobro voljo je mogoče
uspeti, naj gre za delo, dostojen
dohodek in zadovoljno družino, a
malo sreče je pri tem dobrodošlo.
Praznične večere namenimo sebi,
svojim družinam, prijateljem in
znancem ter tudi vsem tistim, ki jim
je bilo to leto naklonjeno manj, kot
so pričakovali.
Želim Vam srečen Božič, v letu
2009 pa Vam želim predvsem
dosti zdravja, zadovoljstva v zasebnem življenju in v delovnem
okolju.
Mira Retelj, direktorica

Foto: Marko Hrovat

Pred nami niso rožnati časi. Recesija
v gospodarstvu bo s svojimi lovkami
zajela tudi področje zdravstva. Kdaj
se bo ustavila in kako močno bo vplivala na dogajanja pri nas v Sloveniji,
žal, danes še nihče ne ve povedati.
Svetlo upanje je izjava našega novega Ministra za zdravje, gospoda Boruta Miklavčiča, s katero je v svojih kandidacijskih nastopih napovedal, da se

izboljševanje procesov dela, k še
večji kakovosti in dostopnosti do
zdravstvenih storitev. Poudarjena
bo odgovornost za stroške, zato
bomo vpeljali spremljanje stroškov
po pacientih in po procesih dela.
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aktualno

Voščilo malo drugače
Leto za letom se nizajo leta in vsako leto je potrebno zaključiti. Tudi letošnje leto bomo zaključili ob razmišljanju,
dobrih namenih in obljubah, ki jih bomo prav gotovo poskušali udejanjiti v prihodnjem letu.
Misli zaposlujemo s premišljevanjem,
kaj smo v preteklem letu storili,dokončali in kaj ne, pa bi morali ali pa tudi ne.
Že med letom bi si morali večkrat vzeti
čas za premislek, pogled v svojo notranjost. Morda bi ugotovili, da nismo ničesar naredili zato, da bi se mi in ljudje, ki
nas obkrožajo doma in v službi počutili
bolje, če že ne dobro.
Zastavljamo si nove in nove projekte,
včasih smo temu rekli naloge, ki jih skoraj po pravilu ne izpeljemo do konca.
Veter, ki polni naša jadra projektov, nenehno spreminja smer in našo ladjico
vrtinči na mestu. Za nameček nam nekje na pol poti zmanjka volje, da bi nadaljevali pot. Pogosto nam
voljo jemljejo ljudje, ki kar naprej iščejo tehtne razloge za to, da
nekaj ne naredijo, naloge vežejo na ljudi, ki imajo višje cilje, kakršne
koli že. Ljudje, ki želijo s svojim delom znatno prispevati k ugledu
bolnišnice in bolje opravljati delo pri bolniku, pogosto naletijo na
ovire, ki jih tudi vodstvo ne more premagati, četudi bi hotelo.
Letošnje leto je zaznamoval predvsem nov plačni sistem. Odpravil
je nekaj nesorazmerij v nagrajevanju zaposlenih. Žal pa je povzročil
še več nezadovoljstva s plačilom za opravljeno delo pri zaposlenih
s srednjo izobrazbo, ki so upravičeno pričakovali več. Z novim plačnim sistemom tudi ni bilo odpravljeno slabo plačano delo zaposlenih, ne glede na stopnjo izobrazbe, v enotah intenzivne terapije in
nege. Huda ura, ki so jo imeli po nekaterih bolnišnicah v Sloveniji,
nas je v veliki meri obšla. Ne zato, ker bi se zaposleni ne zavedali
svojih pravic, ampak zato, ker imajo svoje delo neizmerno radi in
ga z veliko mero prizadevnosti tudi opravljajo. Medicinske sestre in
seveda kolegi (zdravstveniki in tehniki), kljub občasnem nerganju,
opravljajo svoje delo strokovno, zavzeto, z veliko mero sočutja do
sočloveka in z dobro voljo, ki jo imajo vedno na zalogi.
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Dobrodošli za praznično
mizo
3

aktualno
Z novim plačnim sistemom smo dobili tudi nova poimenovanja, ki so
bolj ali manj posrečena. Nekateri
smo si pridobili zveneče nazive, ki
pa v vsakodnevnem življenju.
ne pomenijo dosti. Morda bo naslednje leto prineslo tudi veljavo profesiji, ki jo zastopa človek z nazivom in
delu, ki ga opravlja.
Je pa minulo leto obrodilo tudi nekaj
sadov, ki so zdravi in bodo preživeli
mnogo let. O njih je vredno pisati in
govoriti vedno in povsod. Velik uspeh
in dosežek je prav gotovo pričetek delovanja Visoke šole za zdravstvo Novo
mesto. Pomemben del izobraževanja
poteka v naši bolnišnici. Zaposleni v
zdravstveni negi se trudimo, da bi bodoče sodelavce čim bolje pripravili na
zahteven poklic, ki pa te kljub vsemu,
tudi nagrajuje z zadovoljstvom, da si
sočloveku pomagal. Pogosto je več
vredna prijazna beseda in droben nasmeh, kot vsa zdravila tega sveta.
Kaj nam je še namenilo minulo leto?
Medicinske sestre so posodobile in
na novo napisale preko 70 standardov za postopke in posege v zdravstveni negi. Upamo, da jih bomo ob
koncu leta lahko predstavile članom
strokovnega sveta bolnišnice. Seveda pričakujemo, da jih bodo člani
strokovnega sveta preučili in potrdili in s tem pripomogli k poenotenju
in bolj kakovostnemu dela v bolnišnici. V naslednjem letu si obetamo
objavo vseh standardov na VMA in
v obliki priročnika, ki naj bi ga imel
vsak oddelek in odsek.
Prižgana je tudi zelena luč za delovanje negovalnega oddelka v bolnišnici. Upam, da bomo projekt, ki so
ga zastavili že pred mnogimi leti, v
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letu 2009 tudi izpeljali in sprejeli prve
bolnike na negovalni oddelek.
V letošnjem letu smo se lotili še enega zelo zahtevnega dela. Ker smo
prepričani, da zelo dobro delamo na
področju zdravstvene nege kot zaposleni v bolnišnici, predavatelji ali učitelji, želimo svoje dosežke predstaviti
širši strokovni javnosti. Združili smo
moči in že nekaj časa pripravljamo
seminar, ki bo potekal v mesecu januarju drugo leto. Seminar bo nosil
naslov »Dnevi Marije Tomšič«. Gospa
Marija Tomšič je bila prva šolana medicinska sestra na Dolenjskem. Službovala je v naši bolnišnici in v veliki
meri pripomogla k profesionalizaciji
poklica medicinske sestre. Prepričani
smo, da bo seminar postal tradicionalen in bodo zaposleni v zdravstveni
negi na področju Dolenjske, Bele Krajine in Posavja imeli možnost predstaviti svoje bogato znanje in primere
dobre prakse.
Verjamem, da ste se naveličali naštevanja vseh dobrih del, ki smo jih
opravili v minulem letu, še manj vas
zanimajo dela, ki jih nismo opravili.
Morda pa zapis preberete kot zanimivost, ki se je boste spomnili čez mnogo let, ko boste ugotavljali » to sem
pa že nekje slišal«.

Drage sodelavke in
sodelavci!

V letu, ki nas zapušča, smo dosegli večino zastavljenih ciljev, za
kar se Vam iskreno zahvaljujem.
Kljub temu, pa nas čaka novo
leto, leto neprehojene gazi, ki
pušča odprtih mnogo novih korakov. Na tej poti Vam želim mnogo stiskov dlani, ki zagotavljajo
iskrene želje in potrjene cilje. Želim vam jutra, ki prinašajo nova
obzorja in iskreno vam želim toplih objemov ter pravih ljudi, ki
bodo pomagali prehoditi vaše
nove poti….

Na koncu, a ne nazadnje, vam vsem
želim mnogo zdravja, uspešnega
dela, čim več dokončanih projektov,
prijaznosti in strpnosti sodelavcev,
praznih čakalnic in zdravih bolnikov.
Kljub recesiji, ki nas obkroža in ogroža bodimo srčni, ker bomo le tako
lahko preživeli težke dni.

Naj se vam ob obilici želja uresničijo tako poslovni kot osebni
podvigi.

Zlata Rebolj,
pomočnica direktorice
za področje zdravstvene nege

Josip Smodej,
strokovni direktor

Vesel Božič in
srečno Novo leto 2009.

aktualno

IZVAJANJE NOVEGA
PLAČNEGA SISTEMA
Zdenka Kralj, vodja pravne službe

Spoštovani,
december je čas obdarovanja.
Čas, ko so naše misli namenjene tistim, ki jih imamo najraje. S skrbno ljubeznijo izbiramo darila s katerimi želimo
zaključiti staro in pričakati novo
leto. Zmožnosti so različne,
prav tako tudi pričakovanja.
Ob tem se lahko vprašamo, kaj
pa je darilo?
Življenje je darilo. Darilo se spodobi sprejeti, si ga ogledati, pa
tudi prejeti, ga občutiti, povonjati, okusiti, uživati in uporabiti.
Darila so namenjena v dobro.
Pravzaprav je vse namenjeno
v dobro. Vsak dogodek, tudi velik problem, v sebi nosi darilo
– izkušnjo, novo doživetje, smisel
življenja.

Veliko daril danes, jutri,
vedno …
Biserka Simčič,
odgovorna urednica

Z uvedbo novega plačnega sistema naj bi se odpravila
nesorazmerja, sistem naj bi bil preglednejši in pravičnejši.
Implementacija novega plačnega sistema in izplačila po
novem plačnem sistemu pa so pri nekaterih poklicih prinesla nezadovoljstvo zaradi neuresničenih pričakovanj, zlasti
srednjih medicinskih sester.

1.

Reševanje tekoče problematike

Splošna bolnišnica Novo mesto je bila kot
delodajalec pri prevedbi plač iz starega v
nov plačni sistem vezana na nabor delovnih mest, ki jih je z aneksi k posameznim
kolektivnim pogodbam izpogajala vladna
in sindikalna stran.
Na številna vsebinska vprašanja, ki so se pojavljala ob implementaciji novega plačnega
sistema, je svoja mnenja, priporočila in pojasnila podajala delovna skupina za spremljanje in pomoč pri uveljavljanju novega sistema plač, ki je na podlagi sklepa ministrice
za zdravje s 14.10.2008 prenehala delovati.
Vsa vprašanja, ki so ostala nerazrešena in
ki so pomembna tudi pri sprejemanju odločitev pri posameznih zaposlenih v Splošni
bolnišnici Novo mesto, bo poslej obravnaval odbor za razlago Kolektivne pogodbe
za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
Slovenije oziroma odbori poklicnih kolektivnih pogodb, ki bodo sprejemali uradne in
obvezujoče razlage, katere bo Splošna bolnišnica Novo mesto upoštevala pri izvajanju
novega plačnega sistema.
Vsak nov sistem nedvomno prinese tako
pozitivne kot negativne izkušnje in rezultate, katere je in bo potrebno v določenem
časovnem obdobju analizirati in v primeru
ugotovljenih nepravilnosti pristopiti k razrešitvi le-teh. Vlada Republike Slovenije je
namreč ob sprejemanju predlaganih pogajalskih izhodišč in usmeritev za zaključek
pogajanj o aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti/poklicev sprejela odločitev, da se eno leto po celoviti implemen-

taciji plačnega sistema v javnem sektorju
pristopi k reviziji in uskladitvi delovnih
mest, kar bo lahko prineslo nove rešitve,
ki bi oziroma bodo razreševale dosedanje
nedorečenosti.
Problematika, ki jo je prinesla uvedba
novega plačnega sistema, je bila dne
12.11.2008 obravnavana tudi na sestanku
Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, SE Splošne bolnišnice Novo mesto.
V zvezi s sprejetimi sklepi, ki so se nanašali
na razvrstitev srednjih medicinskih sester,
dodelitev dodatka za izpostavljenost pri
občasnem delu s citostatiki, uvrščanja delavcev v intenzivno terapijo I, II in intenzivno terapijo III, določitev in izplačilo delovni
uspešnosti iz naslova povečanega obsega
dela ter nekaterimi drugimi razvrstitvami
posameznih zaposlenih, je Splošna bolnišnica Novo mesto že sprejela ustrezne
rešitve, ki so bile realizirane pri izplačilu
plače za mesec november 2008 in s katerimi je bil seznanjen tudi Sindikat delavcev
v zdravstveni negi Slovenije, SE Splošna
bolnišnica Novo mesto.
Iz dosedanjih izkušenj pri uvajanju novega
plačnega sistema in nekaterih nedorečenostih in izraženih nezadovoljstev s strani zaposlenih, nedvoumno in jasno izhaja, da je
postopek celovite implementacije proces,
ki se ne zgodi »čez noč«. Splošna bolnišnica Novo mesto si je in si bo tudi v bodoče
prizadevala, da se bodo nezadovoljstva
zaposlenih ob upoštevanju zakonodajnih
rešitev reševala v obojestransko korist.
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aktualno
1. Redna delovna uspešnost
po Kolektivni pogodbi za javni
sektor – pravna podlaga
Del plače za redno delovno uspešnost v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS (Uradni list RS,
št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08ZZavar-E in ZTFI-A in 80/08) pripada javnemu uslužbencu, ki
je v obdobju, za katerega se izplačuje, pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegel nadpovprečne delovne
rezultate.

Osnova za obračun redne delovne uspešnosti posameznega
javnega uslužbenca je njegova osnovna plača za čas rednega
dela v ocenjevalnem obdobju.
Omejitev dela plače za redno delovno uspešnost je določena
v 22.a členu ZSPJS, in sicer na letni ravni v višini dveh osnovnih
plač za december preteklega leta (v letu 2008 je to avgustovska
plača).
Delitev sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti se izvede na ravni uporabnika proračuna oziroma organizacijske
enote.

Redna delovna uspešnost se z uvedbo novega plačnega sistema, torej od 01.08.2008, določa v skladu z določili Kolektivne
pogodbe za javni sektor – KPJS (Uradni list RS, št. 57/08 in 86/08
- dogovor o izvedbi 50. člena KPJS).

Postopek ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela
plače za redno delovno uspešnost se za vse javne uslužbence
izvede mesečno, trimesečno ali dvakrat letno. Postopek za ugotavljanje nadpovprečnih delovnih rezultatov vsakega javnega
uslužbenca se izvede pred vsakokratnim izplačilom dela plače
za redno delovno uspešnost, in sicer na posebnih obrazcih, ki
so sestavni del KPJS.

Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti
javnih uslužbencev za leto 2008 znaša 2% letnih sredstev
za osnovne plače. V ta obseg sredstev se ne všteva obsega
sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti za direktorje,
katerim se osnovna plača določa v skladu z uredbo vlade. Letni
obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti uporabnika proračuna mora biti izplačan v celoti, ne glede na poslovni
rezultat uporabnika proračuna.

Kriteriji za določitev dela plače za redno delovno
uspešnost:
– znanje in strokovnost,
– kakovost in natančnost,
– odnos do dela in delovnih sredstev,
– obseg in učinkovitost dela in
– inovativnost.

Obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti se določi na podlagi osnovnih plač javnih uslužbencev, določenih v
skladu s pogodbami o zaposlitvi. Pri tem se upošteva podatke
o osnovnih plačah za posamezne mesece. Na tej podlagi
uporabnik proračuna določi obseg sredstev za posamezno
obdobje ocenjevanja. Če se delitev sredstev opravi na ravni
organizacijske enote, se določi obseg sredstev za izplačilo
redne delovne uspešnosti na enak način tudi za posamezno
organizacijsko enoto.

Vsak posamezen kriterij za ugotavljanje delovne uspešnosti je
ovrednoten z 1 točko, ki pomeni doseganje nadpovprečnih
delovnih rezultatov pri posameznem kriteriju.

Osnova za določitev najvišjega možnega letnega zneska za
izplačilo redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca je osnovna plača javnega uslužbenca, ki mu je pripadala v skladu s
pogodbo o zaposlitvi za mesec december preteklega leta. Če
javni uslužbenec sklene delovno razmerje v javnem sektorju
v tekočem letu, se določi sorazmerni del zneska iz prejšnjega
odstavka na podlagi osnovne plače, ki bi javnemu uslužbencu
pripadala za december preteklega leta.
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Seštevek števila točk, ki jih javni uslužbenec doseže, je podlaga za določitev višine dela plače za redno delovno uspešnost
javnega uslužbenca. Pri določitvi dela plače za redno delovno
uspešnost posameznega javnega uslužbenca se poleg seštevka števila točk posameznega javnega uslužbenca upošteva
tudi obseg sredstev.
Vsota točk posameznega javnega uslužbenca, za katerega
je bilo v postopku ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost ugotovljeno, da je
dosegel nadpovprečne delovne rezultate, se objavi znotraj
uporabnika proračuna oziroma organizacijske enote.
Javni uslužbenec lahko uveljavlja varstvo pravic po postopkih
in na način, ki je predpisan z delovno pravno zakonodajo.

aktualno
2. Napredovanje javnih
uslužbencev v plačne razrede
– pravna podlaga
Z dnem uveljavitve novega plačnega sistema, to je s 01.08.2008,
napredovanje javnih uslužbencev poteka na podlagi določil
Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede – v nadaljevanju: uredba (Uradni list RS, št. 51/08 in 91/08),
ki določa način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev
za napredovanje javnih uslužbencev.
Javni uslužbenci lahko napredujejo v plačni razred vsaka tri
leta, če izpolnjujejo z uredbo predpisane pogoje.
Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja
oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni
uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje.
Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do 31. decembra, v katerem se javnega uslužbenca oceni.
Postopek ocenjevanja javnega uslužbenca se izvede vsako
leto najkasneje do 15. marca.
Pri postopku ocenjevanja se ocenijo javni uslužbenci, ki so
v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest
mesecev. Ocenijo se tudi tisti javni uslužbenci, ki so zaradi
napotitve s strani delodajalca odsotni več kot šest mesecev
in ki so odsotni več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri
delu, poklicne bolezni in starševskega varstva (porodniški
dopust). Pri prehodu na drugo delovno mesto v okviru javnega sektorja se javnemu uslužbencu napredovalno obdobje
ne prekine v primeru, če zasede delovno mesto v istem ali
nižjem tarifnem razredu v isti plačni podskupini ali na istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih
podskupinah, temveč mora odgovorna oseba delodajalca,
pri katerem je bil javni uslužbenec zaposlen večji del ocenjevalnega obdobja, le-tega oceniti in mu kopijo ocene izročiti,
originali pa ostanejo shranjeni v personalni mapi javnega
uslužbenca. Odgovorna oseba mora v primerih, ko je javni
uslužbenec pri enem delodajalcu zaposlen manj kot šest
mesecev in se zaposli pri drugemu delodajalcu v javnem
sektorju, iz vesti postopek ocenjevanja in podati oceno za to
obdobje. Delodajalec, pri katerem javni uslužbenec izpolni
pogoj najmanj šestih mesecev zaposlitve, mora upoštevati
vse predloge ocen predhodnih delodajalcev javnega uslužbenca in na tej podlagi določiti oceno javnega uslužbenca v
ocenjevalnem obdobju.
Odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca, ki ga
določi odgovorna oseba, mora najkasneje do 15. marca izpolniti Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega
uslužbenca v ocenjevalnem obdobju ter javnega uslužbenca
seznaniti s pisno oceno in z utemeljitvijo.
Odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca, ki ga
določi odgovorna oseba in ocenjuje javnega uslužbenca pri oce-

njevanju javnega uslužbenca upošteva naslednje kriterije:
1. rezultati dela (strokovnost, obseg dela, pravočasnost),
2. samostojnost, ustvarjalnost, natančnost pri opravljanju
dela,
3. zanesljivost pri opravljanju dela,
4. kvaliteta sodelovanja in organizacija dela,
5. druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela (interdisciplinarnost, odnos do uporabnikov storitev, komuniciranje,
drugo).
Ocena delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju se točkuje in je lahko:
- odlično - 5 točk (odlično opravljeno delo, to je visoko nad
pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja),
- zelo dobro - 4 točke (zelo dobro opravljeno delo, to je nad
pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja),
- dobro - 3 točke (dobro opravljeno delo, to je v skladu s pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja),
- zadovoljivo - 2 točki (zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja) in
- nezadovoljivo – ne točkuje (nezadovoljivo opravljeno
delo, to je v celoti pod pričakovanji glede na kriterije
ocenjevanja).
Tisti javni uslužbenci, ki v napredovalnem obdobju dosežejo:
- ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,
- ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,
- ob petem najmanj 13 točk,
- ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk,
napredujejo za en plačni razred.
Javni uslužbenci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, lahko napredujejo za največ dva plačna razreda, če ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob nadaljnjih napredovanjih
pa 15 točk.

Javnemu uslužbencu, ki na podlagi seštevka treh letnih ocen
ni zbral zadostnega števila točk za napredovanje, se ponovno
preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje naslednje leto
ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Javni
uslužbenec napreduje, ko skupaj doseže tri ocene, ki pomenijo
izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem se upoštevajo tri
najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega napredovanja.
Javni uslužbenec napreduje za en plačni razred, če je v času od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve preteklo najmanj šest
let in je v tem obdobju dosegel povprečno oceno najmanj dobro.
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aktualno
Preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede na osnovi treh letnih ocen delovne
uspešnosti.
Izpolnjevanje pogojev za napredovanje
javnih uslužbencev ugotovi odgovorna
oseba. Ob izpolnitvi pogojev za napredovanje javnega uslužbenca v plačne razrede
se javnega uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom o napredovanju, o številu plačnih
razredov napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače, pri čemer delodajalec
hkrati z obvestilom o napredovanju javnemu
uslužbencu izroči
pisnipredloganeksa k pogodbi o zaposlitvi, in sicer najkasneje 15 dni po
15. marcu. Javnemu
uslužbencu tako
pripada plača na
osnovi plačnega
razreda, pridobljenega z napredovanjem, od
1. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
V letu 2009 se za leto 2008 ocenijo vsi
javni uslužbenci, razen tistih, ki so napredovali s 01.10.2008. Javni uslužbenci,
ki so napredovali s 01.10.2008, se prvič
ocenijo v skladu z uredbo v letu 2010 za
leto 2009. V letu 2009 se najkasneje do
15. marca za vse javne uslužbence, razen tistih, ki so napredovali v letu 2008,
ugotovi število doseženih točk in ocena
nadrejenega ter pretečeno napredovalno obdobje v skladu s predpisi, ki so se
uporabljali do izplačila plač po Zakonu o
sistemu plač v javnem sektorju – v nadaljevanju: ZSPJS ( Uradni list RS, št. 17/08,
Urdni list RS, 58/08, 80/08), torej v skladu
s Pravilnikom o napredovanju delavcev
zaposlenih v zdravstvu – v nadaljevanju:
pravilnik (Uradni list RS, št. 41/94 in nadaljnji), pri čemer javnim uslužbencem
na podlagi ugotovljenih točk in ocene
nadrejenega določi ocena na naslednji
način:
- če bi javni uslužbenec na podlagi ugotovljenega števila točk in ocene nadrejenega imel pravico napredovati:
- za dva plačilna razreda, se mu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena odlično,
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-

za en plačilni razred, se mu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena zelo dobro;
če zbrane točke in ocena nadrejenega ne zadostujejo za napredovanje, se
javnemu uslužbencu za posamezno
pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena dobro.

Tako določene ocene se vpišejo v evidenčni list.
Javnim uslužbencem, ki v letu 2009 izpolnijo pogoje za napredovanje, se za leto
2006 in leto 2007 določi ocena in vpiše v
evidenčni list. Ocena, pridobljena za leto
2008, pa se vpiše v ocenjevalni list.
Javnim uslužbencem, ki v letu 2010 izpolnijo pogoje za napredovanje, se za leto
2007 določi ocena in vpiše v evidenčni
list. Ocena, pridobljena za leto 2008 in
2009, pa se vpiše v ocenjevalni list.
V letu 2009 bodo lahko napredovali tisti javni uslužbenci, ki bodo izpolnjevali pogoje za
napredovanje, pri čemer se za leto 2006 in
leto 2007 izpolni ocenjevalni list po starem
pravilniku in tako ugotovljeno število točk
in oceno nadrejenega vpiše v evidenčni list,
kjer se v primeru napredovanja za dva plačilna razreda določi ocena odlično – 5 točk, v
primeru napredovanja za 1 plačilni razred
ocena zelo dobro – 4 točke in v primeru,
da javni uslužbenec ne izpolnjuje pogojev
za napredovanje ocena dobro – 3 točke; v
letu 2008 pa se ocenjevalni list izpolni po
novi uredbi.
V letu 2010 bodo lahko napredovali tisti javni uslužbenci, ki bodo izpolnjevali
pogoje za napredovanje, pri čemer se
za leto 2007 izpolni ocenjevalni list po
starem pravilniku in tako ugotovljeno
število točk in oceno nadrejenega vpiše
v evidenčni list, kjer se v primeru napredovanja za dva plačilna razreda določi
ocena odlično – 5 točk, v primeru napredovanja za 1 plačilni razred ocena
zelo dobro – 4 točke in v primeru, da
javni uslužbenec ne izpolnjuje pogojev
za napredovanje ocena dobro – 3 točke;
v letu 2008 in letu 2009 pa se ocenjevalni list izpolni po novi uredbi.
V letu 2011 bodo lahko napredovali tisti javni uslužbenci, ki bodo izpolnjevali pogoje
za napredovanje po novi uredbi, pri čemer
v letu 2009 pridobijo prvo oceno, letu 2010
drugo in letu 2011 tretjo oceno.

Naj bo leto 2009,

O dli~no,
T enko~utno,
O supljivo,
R adostno,
I
zjemno,
N a~elno,
O pojno,
L epo,
A mbiciozno,
R adodarno,
I
grivo,
N agrajevano,
G ospodarno,
O bilno,
L jubeznivo,
O mikano,
G ostoljubno,
I
skreno
J
asno,
A ktivno,
vam `eli
kolektiv
ORL oddelka

aktualno
Sabina Klemenčič

NASILJE V DRUŽINI,
NA DELOVNEM MESTU
Kot so v vabilu zapisale organizatorice,
je v zadnjem letu prišlo na področju preprečevanja nasilja v slovenski družbi do
pomembnih zakonodajnih sprememb. Zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki je
stopil v veljavo 1.3.2008, sistemsko opredeljuje odgovornosti organizacij posebnega
družbenega pomena, kamor nedvomno
spadajo tudi zdravstvene ustanove, pri
odkrivanju in obravnavi nasilja. Prav tako
Zakon o delovnih razmerjih opredeljuje odgovornosti zaposlenih in delodajalcev pri
preprečevanju trpinčenja in nadlegovanja
na delovnem mestu. Novi Kazenski zakonik pa odgovornost zaposlenih in posebno
vodstvo organizacij pri odzivanju na zaznano nasilje še dodatno zaostruje.
Predstavitve v prvem delu so se nanašale
predvsem na področje nasilja v družini.
Država je s sprejetjem Zakona o preprečevanju nasilja v družini priznala, da je
tovrstno nasilje resen družben problem,
za reševanje katerega je potrebno sprejeti
ustrezne zakonske določbe, predvsem pa
spremeniti prakse dela na različnih področjih. Zakon pristojnim ministrstvom nalaga,
da v enem letu pripravijo podzakonske
predpise, ki bodo natančno določevali
pravila, postopke in izobraževanje, ki jih

morajo organizacije upoštevati pri obravnavi primerov nasilja. Na Ministrstvu za
zdravje je začela z delovanjem delovna
skupina, ki bo pripravila protokole ravnanja. Zakon sam pa nam v 5. členu določa
dolžnost ravnanja, saj smo kot organizacija dolžni izvesti vse postopke in ukrepe,
ki so potrebni za zaščito žrtve, glede na
stopnjo njene ogroženosti, še zlasti, če je
žrtev nasilja otrok. V naslednjem členu pa
nam nalaga dolžnost prijave, kar pomeni,
da če pri svojem delu izvemo za okoliščine,
na podlagi katerih je mogoče sklepati, da
se izvaja nasilje, smo dolžni takoj obvestiti
Center za socialno delo, razen v primeru, če
žrtev temu izrecno nasprotuje in ne gre za
sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kar pa ne velja, če
obstaja sum, da je žrtev nasilja otrok. V tem
primeru smo strokovni delavci in delavke
v zdravstvu ter osebje vzgojno-varstvenih
in vzgojno-izobraževalnih zavodov dolžni
takoj obvestiti Center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo.
Nasilje je vedenje, ki se ga v mnogih primerih naučimo v družinah, v drugih medčloveških odnosih, v šoli, iz medijev,...in ga
prenašamo kasneje tudi v delovno okolje,
s čimer pa smo se ukvarjali v drugem delu
konference. To področje ureja Zakon o delovnih razmerjih, ki prepoveduje spolno
in drugo nadlegovanje ter trpinčenje na
delovnem mestu, delodajalcu pa nalaga,
da mora zagotavljati tako delovno okolje,
v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju
ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. Po Kazenskem
zakoniku, ki je stopil v veljavo 1.11.2008,
pa je šikaniranje na delovnem mestu postalo tudi kaznivo dejanje. 197. člen pravi,
da kdor na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim nadlegovanjem, psihičnim
nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim
obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost, se kaznuje z zaporom dveh let. Predvideno zaporno
kazen še poveča za eno leto, če ima dejanje za posledico psihično, psihosomatsko,

Petindvajseti november
obeležujemo kot mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, ki so
ga nevladne organizacije
tudi letos zaznamovale s
številnimi aktivnostmi. V
okviru akcijskih dni boja
proti nasilju, ki intenzivno
potekajo do 10.decembra,
mednarodnega dneva človekovih pravic je potekala
4.decembra v Cankarjevem
domu, v organizaciji Zbornice zdravstvene in babiške
nege, konferenca z naslovom Zakonske obveznosti
zdravstvenih delavcev in
delavk pri obravnavi nasilja
v zdravstvenih zavodih. Z
gospo Zlato Rebolj sva se
strinjali, da je bila konferenca odlično organizirana,
predvsem pa nama je dala
nova znanja in podlago za
lastna razmišljanja.
fizično obolenje ali zmanjšanje delovne
storilnosti.
Kaj pa trpinčenje na delovnem, mestu
sploh je?
To so sistematična (vsaj enkrat tedensko)
in dolgotrajna (vsaj pol leta) sovražna in
neetična komunikacija do žrtve s strani
ene ali več oseb, ki vključuje - vendar ni
omejena na:
- ravnanja, ki vplivajo na samoizražanje
in na način komunikacije,
- omejevanje in preprečevanje družabnih stikov,
- krnitev žrtvinega ugleda,
- napadi na kakovost poklicnega
življenja,
- neposredni napadi na zdravje osebe.
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aktualno
Vsak konflikt torej ni trpinčenje, saj se jih
večina razreši že na začetku. Pri tem, da se
konflikt ne razvije v trpinčenje, ima ključno vlogo vodstvo. Če ima dovolj sposobnosti vodenja ljudi in če zna konstruktivno
reševati nastale konflikte med zaposlenimi,
do trpinčenja najverjetneje ne bo prišlo.
Predvsem, pa se moramo vsi skupaj zavedati, da je življenje brez nasilja temeljna človekova pravica, ki jo je potrebno zagotavljati
tako v zasebnem kot v javnem življenju.
Ob pisanju na temo nasilja se mi je znova v misli prikradla stoletja stara prispodoba o nebesih in peklu, ki sem jo
slišala na uvodnem predavanju iz psihologije družine, profesorice Gabi Čačinovič
Vogrinčič.
Človek je vprašal preroka, kaj so nebesa in
kaj pekel, da bi se laže ravnal v življenju.
Prerok ga je brez besed peljal skozi dolge,
temne hodnike palače do velike dvorane.
Sredi dvorane je visel kotel, v kotlu je vrela
juha. V dvorani so bili ljudje, stari, mladi,
ženske in moški, odrasli in otroci – družina.
V rokah so imeli dolge, predolge kovinske
žlice. Žlice so imele na koncu lesen držaj,
kovina je bila vroča od vroče juhe. Lačni
ljudje so z žlicami skušali zajeti juho, vendar so bile žlice predolge, ljudje so se prerivali, se polivali z vročo juho, se pehali z

vročo kovino. Dvorana je bila polna
joka, stokanja, kričanja. „To je pekel“,
je rekel prerok.
Prerok je človeka prijel za roko in ga
popeljal po dolgih, temačnih hodnikih v drugo dvorano. Tudi tu je nad
ognjem visel kotel, v kotlu je vrela
juha. V dvorani so bili ljudje, stari,
mladi, ženske in moški, odrasli in
otroci – družina. V dvorani je bilo slišati pogovor, smeh, petje. Ljudje so
jedli počivali in se pogovarjali. Nekateri so imeli v rokah žlice z dolgimi,
predolgimi kovinskimi ročaji, le na
koncu je bil del lesen, da se je žlico
lahko prijelo. Ljudje, ki so držali žlice
so hranili tiste, ki žlic niso imeli, tam,
kjer je bila žlica pretežka za enega,
sta jo držala dva in hranila tretjega.
Tako so eni jedli, drugi so jih hranili,
tretji so čakali na vrsto. Lahko so lačni počakali, ker so vedeli, da bodo
hranili tudi njih. „To so nebesa“, je
rekel prerok.
Bliža se čas praznovanj, pričakovanj,
praznikov, ki jim rečemo tudi družinski prazniki, pa tudi čas, ko delamo
letna poročila, inventure, skratka pogledamo, kaj smo storili v preteklem letu. Naredimo načrte za leto, ki je pred nami.
Letos lahko med te načr te
vključimo tudi zaprisego
za nenasilje, ki poteka v
organizacij Zveze za nenasilje, ki jo sestavljajo
nevladne organizacije
in se glasi: „Kot zrel in
odgovoren človek
prisegam, da nasilja
ne povzročam, nasilja ne spregledam,
nasilja ne spodbijam, ob nasilju
primerno ukrepam, proti nasilju
govorim in delujem, informiram
se o trgovini z ljudmi.“
Za prihajajoče leto vam želim,
da vam čim večkrat uspe poiskati svojo edinstveno inačico življenja „kot v nebesih“, brez nasilja,
z mnogo razumevanja, sodelovanja in dobre volje tako v družini,
kot na delovnem mestu.
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Praznični čas
prinaša tisoče
drobnih želja.
Nekatere
ostanejo na
preži v
prihodnost,
druge nam polepšajo
sedanjost.
Naj v dneh, ki
so pred nami,
zadiši vonj
svežega
kruha,
prijateljstvo
naj podari
iskrenih
nasmehov, naj
bo šumenje
potoka
posebna
pesem in naj
dotik dlani
prinese
uresničitev
najlepših
želja ….

Tadeja Konečnik,
zunanja sodelavka

aktualno
Luka Ficko, Biserka Simčič

Biti boljši na poti do boljšega
17. letna konferenca Slovenskega združenja za kakovost,
Portorož - 6. in 7. november 2008
Tradicionalna letna konferenca je dogodek, na katerem
vsako leto premo sorazmerno
s številom udeležencev, raste
tudi kvaliteta predstavljenih
referatov in okroglih miz. Več
kot 400 udeležensev, tako iz
gospodarstva, kot tudi javnega sektorja je bilo predstavljenih 68 referatov.
Najboljše izkušnje, prikaze dobrih praks,
inovacije in pristope iz različnih področij
so strokovnjaki predstavili v 7 različnih
sekcijah:
Teme oziroma rdeča nit sekcij so bile:
• Od odličnosti do posameznika do odličnosti organizacije,
• Kjer se srečata posel in kakovost,
• Kakovost jutri,
• IT za trajnostni raz voj okolja,
• Stalne izboljšave v javni upravi,
• Kakovost v vzgoji in izobraževanju,
• Povečanje varnosti v zdravstvu (tveganje, izgorelost, klinične poti,…).
V sekciji zdravstvo je bila rdeča nit referatov in razprav povečanje varnosti v
zdravstvu (tveganje, izgorelost, klinične
poti...). Odličen referat je predstavila varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije gospa Zdenka Čebašek – Travnik,

Zdenka Čebašek –
Travnik

z naslovom Izgorelost pri zaposlenih v
zdravstvu. Ugotavlja, da se število ljudi
pri katerih se pojavlja izgorelost iz leta v
leta povečuje, in da je vprašanje kaj naj bi
bilo v prihodnje, glede na to, da je zaradi
različnih dejavnikov prišlo do pomanjkanja zdravnikov. Kot možno rešitev vidi v
večjem vpisu na obe medicinski fakulteti,
zaposlovanju zdravnikov iz tujine, predvsem pa v obsežnih organizacijskih spremembah, ki bodo zdravnikom omogočile
bolj učinkovito delo, večjo avtonomijo in
plačilo, ki bo jasno povezano z rezultati
dela. Več se bo potrebno posvetiti medsebojnim odnosom, na novo definirati
posamezne vloge ter z njimi povezane
naloge in odgovornosti ter poskrbeti za
strokovno pomoč kolegom, kateri so zaradi preobremenjenosti občutili oziroma
imajo posledice izgorelosti.
Aktivno udeležbo na konferenci so ime-

Lučka Kosec

li tudi zaposleni iz
splošne bolnišnice
Novo mesto in sicer
Lučka Kosec in MarijaTrenz sta predstavili referat z naslovom
Obvladovanje zapletov pri centralnih
venskih katetrih v
enoti kirurške intenzivne terapije Splošne bolnišnice Novo
mesto, v katerem sta

predstavili beleženje zapletov povezanih
s centralnimi venskimi katetri in ostalimi
žilnimi pristopi. Namen beleženja je, da
se po ugotovljenem pojavljanju različnih zapletov poskuša analizirati klinične

Breda Hajnrih (UKC MB), Miran
Rems (SB Jesenice), Biserka Simčič
in Mira Retelj (SB NM)
situacije, ki so privedle do ugotovljenih
zapletov in spremeniti način dela z namenom izboljšati kakovost dela in varnost
pacientov. Biserka Simčič je sodelovala
na okrogli mizi z naslovom Dan potem
– izkušnje cer tificiranih quality managerjev. Na okrogli mizi je potekala razprava o
izkušnjah kakovostnikov v njihovih organizacijah pri vpeljavi in uporabi sistema
kakovosti.
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aktualno

Dan po tem
Sekcija (certificiranih) quality managerjev
Sekcija je bila izvedena kot dogodek v živo v
obliki okrogle mize na kateri so sodelovali:
Cilj okrogle mize je bil:
• Za udeležence okrogle mize izmenjava
mnenj in izkušenj.
• Za organizacijo usposabljanja: validacija
programa in priložnosti za spremembe.
Tema okrogle mize je bila obravnava
vprašanj:
• kaj smo pridobili,
• kaj smo spremenili,
• kakšne smo imeli pri tem težave in
• kako si lahko medsebojno pomagamo?
Teme niso bile vezane zgolj na usposabljanje za certificirane QM, ampak splošno kaj
smo se naučili, kaj smo poskušali spremeniti in kakšni so bili pri tem problemi, kje
lahko iščemo pomoč za premagovanje teh
problemov.
O tem smo si izmenjali izkušnje:
- Andrej Petelin (Adria Airways),
- Biserka Simčič (Splošna Bolnišnica
Novo mesto),
- Marjan Porenta (Elektro Gorenjska) in
- Jelko Urbančič (Agencija RS za okolje),
ki je povezoval celotni dogodek.
Med prisotnimi, so bili zlasti udeleženci
usposabljanj SZK za Certificirane quality
managerje (predstavniki, tako prve, kot
tudi zadnje generacije) in še nekateri drugi zainteresirani.
Ugotovitve, ki so bile izpostavljene na okrogli mizi
V organizacijah je po oceni 80% problemov, ki imajo vzrok v slabem vodenju organizacije. Ne gre za vodenje kakovosti
temveč za kakovostno vodenje.
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Ključni faktorji uspeha kakovostnega vodenja so:
• Predstavnik vodstva za kakovost in njegova vloga.
• Redno in kakovostno komuniciranje
predstavnika vodstva za kakovost z ostalimi člani najvišjega vodstva.
• Zastopanost dejavnosti s področja kakovosti med zaposlenimi, npr. krožki
kakovosti.
• Učinkovito izvajanje vodstvenega pregleda.
• Uporaba orodja SVK s strani vodij pri
vodenju organizacije.
• Pri vodenju procesov je pomembno načelo 5KD (kdaj kako kdo komu kaj daje).
• V razvitih sistemih kakovosti je ključno odlično obvladovanje notranjih procesov
Potrebni pogoj za uspešen sistem vodenja
je dosledno izveden PDCA krog izboljšav
na vseh nivojih.
Usposabljanje CQM je:
• Celovito in omogoča integracijo sistema.
• Slušatelji smo prejeli pomemben občutek pregleda nad znanjem na področju
kakovosti.
• Izobraževanje ni dovolj prepoznavno
niti med kakovostniki, kaj šele da bi
imelo ugled med ostalimi.
• V skladu s PDCA, ga je nujno prenoviti
(zmanjšati obseg ali ukiniti vsebine, ki
so s časom izgubile pomen in vključiti
nove relevantne vsebine).
• Glavna ovira, zakaj še ni prenovljen je,
da nam ni jasno, razmerje in obveznosti do EOQ oz. kje so meje avtonomnosti SZK pri tem programu.
Quality managerji smo ugotovili, da potrebujemo podobna srečanja med letom
in smo se zavezali, da jih bomo do naslednje konference nekaj poskušali pripraviti
na sedežu SZK.

V plenarnem delu nam je Lama Shenphen
Rinpoche predstavil svoje razmišljanje o
pomenu etike in duhovnosti v današnjem
svetu. Osredotočil se je na to kaj lahko individuum naredi, da poveča kvaliteto storitev,
ki imajo direktni vpliv na dobrobit celotne
družbe. Vida Ogorelec Wagner je imela predavanje z naslov Podnebne spremembe
- neprijetna resnica. Referat temelji na dokumentarnem filmu An Inconvenient Truth,
katerega avtor je bivši ameriški predsednik
in Nobelov nagrajenec za mir Al Gore. Pred
zaključkom konference je bila tudi poučna
okrogla miza na kateri so Rok Uršič, Miro
Cerar in Tadeja Jere Lazanski razpravljali o
vrhunskih inovacijah za družbeni razvoj.

Luka Fic ko – Ma na g
vo de nja ka kovo sti
Na konferenci je tudi letos potekala slavnostna podelitev certifikatov MSQ- Managerjev sistemov kakovosti generaciji, ki je v
letošnjem letu uspešno opravila
preverjanje in izpit mednarodno
priznanega usposabljanja za vodenje sistemov kakovosti. Tako je
tokrat prejel potrdilo – certifikat
o uspešno opravljenem preverjanju, strokovni sodelavec v naši
bolnišnici-Luka Ficko.
Iskrene čestitke.

aktualno
Lama Shenphen

Desiderata je pesnitev, ki jo je leta 1927napisal ameriški odvetnik Max Ehrmann
(1872–1945) in podučuje, kako živeti srečno. Nekateri trdijo, da gre za besedilo,
najdeno v cerkvi sv. Pavla v Baltimoru v Marylandu, ki je bilo v latinščini napisano že leta 1692 in naj bi jo Ehrmann le prevedel. Ehrmann je sicer pridobil
avtorske pravice za besedilo in le-te so še zmerom v lasti njegovih potomcev.

DESIDERATA

er si stemov

Spokojen hodi skozi trušč in naglico sveta
in se spominjaj miru, ki ga najdeš le v tišini.
Kolikor je mogoče, bodi v dobrih odnosih z vsemi ljudmi.
Svojo resnico pripoveduj mirno in jasno
In prisluhni drugim, tudi neumnim in nevednim,
zakaj vsakdo ima svojo zgodbo.
Izogibaj se bučnih, napadalnih ljudi, ker so breme za dušo.
Ne primerjaj se z drugimi, da ne postaneš
zagrenjen ali ohol, kajti vedno bodo večji ali manjši od tebe.
Veseli se svojih del, veseli se svojih načrtov.
:Ohrani navdušenje za svoj poklic, naj je še tako skromen,
saj je pravi zaklad v spremenljivih časih.
Pri poslih bodi pazljiv, kajti svet je poln prevar.
Zato nikakor ne spreglej, da je tudi zvrhan kreposti.
Mnogi hodijo za visokimi vzori
in povsod je življenje polno junaških dejanj.
Bodi, kar si.
Bodi svoj.
In nikoli ne igraj ljubezni.
Pa tudi ne preziraj je, čeprav si razočaran in ogorčen,
zakaj ljubezen je večna, kakor je večna tudi trava.
Spokojno sprejmi izkušnje let, drugo za drugo
skladno odlagaj stvari iz mladosti.
Neguj duhovno moč, ki te bo obvarovala nenadne nesreče.
In ne spravljaj v žalost samega sebe z izmišljotinami.
Mnogi strahovi se rodijo iz utrujenosti in osamljenosti.
Vzdržuj pravo disciplino, a vedno bodi do sebe tudi blag.
Otrok vesolja si, nič manj, kot so to drevesa in zvezde.
Pravico imaš biti tu.
In, če to veš ali ne – vse v vesolju poteka natančno tako, kot je prav.
Bodi torej v miru z Bogom, vseeno, kako si ga predstavljaš.
In ne glede na to, kakšno je tvoje delo in kakšne težnje
v bučnem vrvenju življenja, ohrani mir v duši.
Kljub vsej nesnagi in žalosti, kljub vsem izničenim
sanjam, je svet čudovit.
Bodi pozoren.
Bodi srečen.
Janda Špiler – glavna urednica in predstojnica anesteziološkega oddelka
Povzeto po spletu : \Desiderata - Wikipedija, prosta enciklopedija.htm:
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aktualno
Irma Kumer, DMS - Nevrološki oddelek

MLADOSTNIŠTVO MED
DANES IN JUTRI
SAMOPOŠKODBENO
VEDENJE MLADIH
Mladostništvo je obdobje odraščanja. Je prehod, ki iz otroškega sveta vodi v svet odraslih. Je obdobje, ki ga je nemogoče
preskočiti, saj v tem času mladostnik nezavedno opravi veliko
pomembnih razvojnih nalog, ki opravljene odpirajo vrata v
odraslo dobo.
Mladostništvo dojemamo kot dramatično, problematično obdobje, predvsem zaradi bioloških sprememb, čeprav samo po
sebi ni težavno. K temu veliko pripomorejo družbena prepričanja in zahteve do mladostništva, družine, izobraževanja.
Razvojno obdobje adolescence razdelimo
na:
- zgodnja adolescenca
(ž: 10-12 let, m: 12-14 let)
- srednja adolescenca (15-17 let)
- pozna adolescenca (18-25 let)
- zgodnja odraslost (26-34 let).

Adolescenca je tudi obdobje, kjer gre za
hiter proces bioloških dogodkov, ki vodijo
do telesne zrelosti, katere končni rezultat
pomeni odraslo podobo telesa in sposobnost razmnoževanja.

V mladostnikih se v tem obdobju dogaja
vrsta sprememb. Iščejo sebe, poskušajo
zgraditi svojo identiteto, se umestiti v skupnosti, se odlepiti od staršev in zarisati svoje
prve življenjske cilje.
Skušajo si odgovoriti na vprašanja:
- Kdo sem jaz?
- Kam spadam?
- Kam grem?
- Kaj mi je v življenju pomembno?
- Kaj je moja naloga?
- Kakšen je smisel mojega bivanja?
Pri iskanju teh odgovorov si močno želijo
usmerjanja in podpore staršev ter so zanje
hvaležni, saj jim dajejo občutek varnosti in
mladostniki jih doživljajo kot znak skrbi. S
svojim vedenjem dajejo okolici občutek,
da so lahkomiselni, usmerjeni le v sedanjost in da živijo iz dneva v dan, kot da jih
jutri ne zanima. V resnici se s prihodnostjo
zelo ukvarjajo, četudi o tem ne spregovorijo (Tomori, 1995).
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V tem obdobju se mladostnik veliko ukvarja tudi s svojo samopodobo. Resnična
samopodoba je pogled na samega sebe
prav v tem trenutku, je pa povezana z idealno samopodobo, ki kaže našo željo – kakšen bi rad bil? Ravno zaradi tega se v tem
obdobju človekovega razvoja srečamo z
razpoloženjskimi motnjami, nevrotskimi
motnjami, psihičnimi motnjami, motnjami hranjenja ter z zlorabami psihoaktivnih
substanc pri mladostnikih.
Pri razpoloženjskih motnjah velikokrat
srečamo depresivnost, ki se kaže kot
odraz znižanega razpoloženja, slabe samopodobe, občutki krivde, občutkom

žalosti, obupa, z anhedonijo, težavami s
spanjem, motnjami hranjenja,... Lahko pa
se v popolnem nasprotju znajde mladostnik v maničnem razpoloženju (povečana
energija, zvišano razpoloženje, povečano
število socialnih kontaktov, povišana želja
po spolnosti, poplava idej, ...).

V velikem odstotku se pri mladih v zadnjem obdobju srečujemo z motnjami
hranjenja, ki je 9 x pogostejše pri dekletih
kot pri fantih. Poteka tako, da dekleta želijo namensko zniževati telesno težo s tem
da stradajo, bruhajo, uporabljajo odvajalna
sredstva, pretirano vadijo s telesno vadbo.
Ob teh aktivnostih je močno prisotna izkrivljenost telesne podobe, kot tudi pretirano
visoka zahtevnost do sebe (taka dekleta so
zelo pridna, marljiva ter uspešna v svojih
dejanjih). Druga plat motnje hranjenja je
bulemija, ki se kaže v pretiranem prenajedanju ter po tem, aktivnost bruhanja oz.
uporaba odvajalnih sredstev. Na ta način
skušajo do sebe izvajati samokontrolo („Na
sebe lahko vplivam, kajti na svet ne morem“.). Zelo aktualno za to obdobje je tudi
zloraba alkohola ter najrazličnejših drog. S
pomočjo le-teh si mladi hočejo „olepšati“,
„popestriti“ svoj vsakdan.
V veliki meri je delo strokovnjakov, ki se
ukvarjajo z mladostniki, rešiti vprašanje samopoškodbenega vedenja pri mladih.

Kaj je to?
Samopoškodbeno vedenje je namerno
povzročena poškodba lastnega telesa na

aktualno
način, ki ni družbeno sprejemljiv in nima
suicidalnega namena. K tem vedenju
sodi:
- rezanje
- zbadanje
- praskanje
- zažiganje s cigaretami
Samopoškodbo lahko mlad človek izvaja kjerkoli na telesu, najpogostejše pa so na rokah,
trebuhu in stegnih. Poškodbe so lahko blage,
površinske rane, pa tudi hujše, ki zapuščajo
trajne posledice z iznakaženjem telesa.
Podatki o številčnosti samopoškodbe nihajo med 1 in 10% mladostnikov. Ter je zopet
pogostejše pri dekletih kot pri fantih. Lahko
pa je začetek takega vedenje že v otroštvu
ter v povprečju traja do 5 let, pri nekaterih
pa lahko sega daleč v odraslo dobo.

Kako pa pride do samopoškodbenega vedenja?
Mladostniki povedo, da nek sprožilni dogodek, ki je lahko povsem nepomemben,
v njih sproži različna čustva, kot so npr.
jeza, strah, sram. Ta čustva ga preplavijo, v
njem povzročijo hudo napetost, katere pa
ne more obvladati. Ko se samopoškoduje,
bolečina, ki se pojavi, preglasi to napetost.
Ob tem občuti olajšanje, ki pa je zelo kratkotrajno, kmalu mu sledi občutek sramu
ter samoobtoževanje, včasih tudi notranjo
praznimo.

Vprašanje postavlja odraslim, staršem,
učiteljem.
Ali me ima kdo rad?

Samopoškodba je način, kako sprostiti
svojo napetost, izrazijo čustva, katerih ne
znajo izraziti na drugačen, bolj konstruktiven način.
Pri teh mladostnikih pogosteje ugotavljajo
pomanjkljivo socialno mrežo, to so pogosto mladostniki, pri katerih je bilo izražanje
jeze v otroštvu prepovedano.
Mladostniki, ki se poškodujejo ne poročajo
o želji, da bi umrli, temveč je samopoškodba način, s katerim se mladostnik pomiri,
kadar ne pozna drugih načinov za pomiritev. V klinični populaciji je samopoškodbeno vedenje zelo pogosto povezano z zlorabo v otroštvu, še zlasti spolno zlorabo.

Kljub temu, da so v tem obdobju velikokrat veliko bolj pomembni sovrstniki,
prijatelji, skupnosti, mora biti družina
vedno ob mladostniku, z vsemi svojimi
pozitivnimi akcijami.

Veliko strokovnjakov je dejalo, da je samopoškodbena aktivnost lahko predmet
Misel mladega človeka, ki je še vedno nezrel in neodvisnosti (vpliv
samostojen na svoji poti in ki še vedno hrepeni po
endogenega opisvo
ji družini:
oidnega sistema).
O nalezljivosti tega
Ta obraz v zrcalu zre vame in me sprašuje:
vedenja lahko govoKdo si? Kaj boš postal?
rimo tudi pri nas, zaradi vpliva interneta
In me ošteva: Saj niti ne veš!
ter drugih medijev,
Ob ograji povesim glavo, prikimam;
ki jih mladostniki
radi vključujejo v
nato pa, ker sem še mlada, iztegnem jezik.
svoj vsakdan (Emo
(Merriam E., Pogovor s sabo).
stil mladih).
Mladostnik z rizičnim načinom obnašanja
želi nekaj vprašati.

Samopoškodbeno vedenje izvajajo predvsem mladi, ki se niso naučili prepoznavati in
izražati čustev na ustrezen način oz. tisti, pri
katerih ugotavljajo pomanjkanje veščin za
soočanje z napetostjo in negativnim čustvi.

V dobi mla dost niš tva ima veliko vlogo
družina, ki pa je velikokrat „poškodovana“, „razde lje na“, „ne po pol na“. Dru ži na
in od no si zno traj nje predstavljajo prostor, kjer mlad človek do bi va os nov no
po pot ni co za živ lje nje. Tu se nau či jo
vzpo stav ljati od no se ter s tem tudi
sprot no re še va nje te žav ter soočenje z
raz lič ni mi iz zi vi, ki jih pred njih postavlja živ lje nje.

Ali ima kdo do mene sploh kakšno skrb?
Ob vsem teh težavah naj mlad človek od
okolice stalno dobiva pozitivne občutke,
da so ljudje okoli njega, ki skrbijo za njih.
Mladostniku je potrebno pokazati ter mu
nuditi občutke varnosti, ga nagraditi, pohvaliti ter skupaj z njim najti pozitivne lastnosti, katere lahko stalno nadgrajuje.

Pomembno je, da si za mladega vedno vzamemo čas ob primernem okolju. Vedno je
potrebno sprejeti mladostnikove težave
ter jih aktivno poslušati. Vedno morajo slediti besede spodbude, podpore ter rešitve,
ki jih dobimo skupaj z mladostnikom.

Zaključek:
Mladostnik je oseba, ki se skuša osamosvojiti ter se „odlepiti“ od zavetja družine.
Mladostnik hoče v tem obdobju pokazati,
da je oseba s svojimi željami, potrebami in
tudi zahtevami. Vsekakor je to obdobje za
vsakega posameznika, ki je v vlogi staršev
ali mladostnika zelo težko, vendar hkrati
zelo pomembno za dolgo obdobje, ki mu
sledi naprej.
Da bomo mlademu človeku položili pred
noge čim več pozitivnega ter uporabnega
za življenje je pomembno, da si vzamemo
čas, da ga poslušamo. Mladostnik od nas
pričakuje pomoč ter zanimanje za njega.
Pomembno je, da ves čas njegovega razvoja dajemo spodbude ter stalne pohvale,
kajti le na ta način bo lahko gradil svojo
samopodobo ter samozavest.
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aktualno
Mag. Valerija Balkovec, dr. med., predstojnica Dermatovenerološkega oddelka

ZLATI JUBILEJ
DERMATOVENEROLOŠKEGA
ODDELKA
1958 - 2008
Praznovali smo 28. novembra
zvečer v sejni sobi na pljučnem
oddelku. S svojo navzočnostjo
sta naše praznovanje obogatila oba direktorja, upokojeno
osebje, predstojniki oddelkov,
vodje služb iz uprave, glavne in
ostale medicinske sestre, vodje lekarn, dermatologi iz ostalih
regij, prijatelji in prijateljice.
Kolegom in kolegicam dermatologom iz Ljubljane, Celja,
Rogaške Slatine in Maribora
sem po predstavitvi zgodovine
oddelka skozi slike in besede
nato s ponosom razkazala še
oddelčne prostore. V romantičnem snežnem večeru smo se
odpeljali do gradu Otočec, kjer
nas je pričakal čisto ta pravi
graščak in nas po predstavitvi
zgodovine gradu s kozarčkom
penine povabil v grajsko restavracijo. Bil je prelep večer, ki
mi bo še dolgo ostal v spominu. Vloženi trud je bil pozabljen
ob zadovoljnem nasmehu vseh
povabljencev, ob zvokih mezzosopranistke Irene Yebouah
Tiran, ki je snežnemu zimskemu večeru na otočku v objemu
Krke dodala čarobnost.
16

Dermatovenerološki oddelek kot samostojna
enota Splošne bolnišnice Novo mesto je bil ustanovljen 1.junija 1958. Ustanovil in tudi 35 let
vodil ga je prim. Milan Adamčič, dr. medicine.
V prvih letih delovanja oddelek še ni imel sodobnih svetil za fototerapijo kožnih bolezni, zato so
se poslužili naravnih UV žarkov. Za bolnike z luskavico so ob sončnem vremenu namestili na
teraso na strehi bolnišnice posebne ležalnike,
kjer so se bolniki »terapevtsko« sončili. Iz teraso
je prekrasen pogled na Krko, na stolno cerkev Kapitelj in cel Breg zato sem prepričana, da je bila
Oddelek je imel sprva svoje prostore v tretjem terapija uspešna. Dermatovenerologi namreč
nadstropju v nekdanji »moški« bolnici, kjer so dobro vemo, da je uspeh zdravljenja kožnih boše danes interni oddelki naše bolnice. Ta stav- lezni na morju ali v zdraviliščih posledica UV žarba je bila v današnji podobi odprta z odlokom kov in predvsem boljšega psihičnega počutja ob
cesarja Franca Jožefa
pogledu na naravo, stran
I. leta 1898, na kar Praznovanje je potekalo pod
od delovnega in domačenas še danes spomi- pokroviteljstvom Krke d.d., za
ga okolja.
nja napis na portalu.
kar se jim lepo zahvaljujemo.
Leta 1962 se je primarij
Zvonček nad kapelo
Adamčiču pridružila še
nas spominja, da so
prim. mag. Jožica Stroprvo bolnišnico v
jan, ki je leta 1968 začela
Novem mestu odprli
poleg dermatologije še z
usmiljeni bratje 1. judelomvalergološkiambunija 1894. Prvih 22 postelj novomeške bolnišnilanti in v naslednjih letih opravila še magisterij iz
ce je bilo nameščenih v preurejenem grajskem
alergologije. Leta 1972 je začela delovati v okviru
poslopju gradiča Neuhof ali »Novi dvor«-v dadermatologije še flebološka ambulanta, kjer sta
našnjem »konventu«. V tem gradiču je pred
bolnike s težavami z venami skupaj pregledala
davnimi 150 leti prebivala Primiceva Julija, in
dermatolog in žilni kirurg.
sicer od 1850-1864. Po rojstvu petih otrok je
umrla v 47. letu zaradi vnetja rebrne mrene in Z zgraditvijo novega bolnišničnega kompleksa
je pokopana na šmihelskem pokopališču.
se je oddelek leta 1972 preselil v 2. nadstropje
Začetek dermatovenerološke dejavnosti sega
v leto 1948, ko so bili ustanovljeni dispanzerji
za spolno prenosljive bolezni v Novem mestu,
Črnomlju in Brežicah. Leta 1956 pa je s prihodom zdravnika v Novo mesto pričela z delom
dermatološka ambulanta v Zdravstvenem
domu Novo mesto.

aktualno

»stavbe kirurgije«, kjer smo ostali do leta 2003, ambulante pa so tej stavbi še danes. Po tej preselitvi
je imel oddelek največje število bolniških postelj
in sicer 42. Po letu 1982 pa se število postelj zmanjšuje in danes imamo le še 8 postelj.
Po upokojitvi prim. Milana Adamčiča leta 1993
je postala predstojnica prim. mag. Jožica Strojan.
Istega leta se je upokojila tudi glavna višja medicinska sestra Jelka Plaper, ki jo je nadomestila Marija
Pugelj.
Od leta 2003, po upokojitvi prim. Strojanove, je
predstojnica mag. Valerija Balkovec. Z odhodom
mag. Gabrič Zirkelbach Maje v zasebništvo oktobra 2007, je ostala zdravnica Balkovčeva edina zdravnica
dermatovenerologinja v naši bolnišnici.
Sedanja lokacija oddelka je v prvem nadstropju v prenovljeni stavbi »Pljučnega oddelka«, kamor smo se preselili skupaj
z infekcijskim oddelkom leta 2003. Na oddelku imamo za
potrebe dermatologije eno 4-posteljno in dve 2-posteljni
sobi. V zadnjih 5 letih bolniki pogosto pohvalijo bolnišnične
prostore in nego, ki so je deležni na našem oddelku.
Večji del naše dejavnosti se odvija v ambulantah, kjer še
vedno delujejo alergološka, varikološka in dermatološka ambulanta za potrebe bolnikov iz širše
Dolenjske, Bele krejine, Posavja, Ljubljane, Kočevja, Kranja...Kožne bolezni prizadenejo ljudi v vseh
starostnih obdobjih, zato so naši bolniki stari od
nekaj dni do skoraj 100 let.Opravljamo alergološke epikutane in vbodne teste, krioterapije, elektrokoagulacije in elektro ablacije, diagnostiko spolno
prenosljivih bolezni, sklerozacijo varic in terapijo
razjed na nogah s sodobnimi oblogami ...
Predvsem za bolnike z luskavico izvajamo fototerapijo s SUP lampo, UV kabino, UV glavnikom., Aqua

SUP lampo za dlani in stopala.
Tako zavoljo različnih posegov kot tudi
zavoljo bolnikov v vseh starostnih obdobjih, je naše delo zelo raznoliko in čas
v ambulanti kar prehitro teče za nas, ki
smo zaposleni na dermatologije. Za bolnike mogoče včasih čas v čakalnici teče
prepočasi, saj nam velikokrat urnik »porušijo« bolniki z napotnicami »nujno« in je
potrebno veliko dobre volje na obeh straneh, da smo na koncu vsi zadovoljni.
S prihodom nove zdravnice po novem
letu in s preselitvijo v nove prostore bližje oddelku nekoč v prihodnosti bi bilo rešenih kar precej
težav.
Upam, da se bodo za naše ambulante čimprej
preuredili prostori v gradiču kamen, ki je sestavni
del sedanje stavbe pljučnega oddelka. Bogata arhitekturna notranjost daje tem prostorom poseben
pridih »grajskega«. Samo ime prostora (KAMEN)
vidim simbolično v tem, da bi dermatologija postala »kot kamen trdna« stroka v naši bolnišnici,
kjer bi s svojim delom še naprej ostali čimhitreje
dostopni preprostemu dolenjskemu in
belokranjskemu človeku in kjer bi se z
novo sodobno, predvsem lasersko in
drugo opremo, prilagodili potrebam sodobnega človeka, ki vse bolj postavlja
lepoto kože v ospredje.
Pregovor pravi, da je koža ogledalo duše. Osebje dermatološkega oddelka in
ambulante se bomo trudili, da bi preko
svoje kože vsak lahko resnično pokazal
lepoto svoje duše.
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NIKOLI NE SMEMO POZABITI,
DA JUTRI NI OBLJUBLJENO NIKOMUR
NE MLADIM IN NE STARIM IN DA JE
MORDA DANES ZADNJA PRILOŽNOST,
DA SI VZAMEMO ČAS ZA KLEPET, ZA
SMEH ZA OBJEM, ZA BESEDE, KI BI JIH
RADI POVEDALI.
IN ČE JUTRI NE PRIDE, TAKO NE BOMO
OBŽALOVALI DANAŠNJEGA DNE,
KO SMO BILI SKUPAJ
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stroka - izobraževanje
Marija Fabjan

JESENSKO SREČANJE OPERACIJSKIH
MEDICINSKIH SESTER
Vseživljenjsko izobraževanje je naslov in hkrati rdeča nit
dvodnevnega strokovnega srečanja operacijskih medicinskih sester, ki je bilo 21. in 22. novembra 2008 na Bledu.
Zbornik predavanj vsev komunikacijah tako
buje prispevke, ki jih
v horizontalnih kot v
»je moč razdeliti v več
vertikalni smeri. Posklopov, ki se dotikajo
memben prispevek,
širokega kroga probleki se tesno dotika te
matike, s katerimi se
problematike, govosrečujejo operacijske
ri o etičnih dilemah
medicinske sestre. V
operacijskih medicinprispevku o načrtovaskih sester. Delo v OP
nju kadrovanja in o
bloku je izrazito timsko
dolžnostih razvijanja
in prav zaradi tega pokariere operacijskih
sebno odvisno d visomedicinskih sester so
ke etične ravni vseh
podane možnosti in trezaposlenih, ki delujejo
nutne pomanjkljivosti
po principu multidiscina tem področju. Prisplinarnega teama.
pevek ugotavlja številMed prispevki, ki obravne nerešene probleme,
navajo posamezne poTudi
Mar
je
tin
na
stop
ni
pu
stil
ki čakajo menedžerje
drobnejše vrhunske
ravnodušne publike.
zdravstvenih ustanov,
operacije in naloge
kakor tudi Sekcijo opeoperacijske medicinracijskih medicinskih sester. Prispevki, ki
ske sestre znotraj teh postopkov, se kažejo
obravnavajo problematiko izobraževanja,
novi problemi in naloge na področju minakazujejo prav tako številne nerešene
kroinvazivne kirurgije, kakor tudi izkušnje,
probleme, ki se kažejo v tem, da tako poki jih imajo operacijske medicinske sestre
membna veja zdravstvene nege, kot je periopri operacijah na odprtem srcu, na ožilju,
perativna nega bolnika, nima v osnovnem
prikazan pa je tudi izjemno pomemben
izobraževanju svoje začrtane usmeritve, v
segment s specifično problematiko pri odkateri bi kandidatke za bodoče operacijske
vzemanju materialov za transplantacije.
medicinske sestre pridobile neobhodna
teoretična znanja, ki so specifična za delo Zbornik kot celota deluje na prvi pogled
v operacijskem bloku in je ni moč dobiti v manj povezano, vendar je prav v tem njeostalem strokovnem gradivu osnovnega gova privlačnost, saj nam prikaže izredno
izobraževanje iz nege bolnika. Ustrezno širino delovanja in številne nerešene probbazično šolanje bo tudi omogočilo mno- leme ter nakazuje potrebo po temeljitem
go lažje in bolj kakovostno nadaljevanje razmisleku o nadaljnjem razvoju tega nadizobraževanja na področju specializacije v vse pomembnega segmenta nege bolnika,
posameznih vejah operativne stroke, kakor zlasti kadrovanje in izobraževanje.» (prim.
dr. Borut Gorišek, dr. med.,višji svetnik)
tudi v znanstveno raziskovalni dejavnosti.
Delo v OP bloku je ena od najbolj nevralgičnih točk delovnih procesov v zdravstvenih organizacijah. Tukaj poteka delo skoraj
vedno z zvišanim nivojem adrenalina. Prav
zaradi tega se pojavljajo številni problemi

Centralni operacijski blok Splošne bolnišnice Novo mesto sta z aktivnim sodelovanjem zastopala Marjeta Berkopec in
Matej Kocjančič. V svojih predavanjih sta
se dotaknila pereče teme medsebojnih od-

Matejev nastop je prinesel
svežino in prebudil še tako
pasivnega poslušalca.

nosov in komunikacije v multidicsiplinarnem timu. »Področje, na katerem imamo
največ rezerve, pa je gotovo pacient. Radi
pozabljamo, da smo na svojem mestu zaradi njega. Vse prevečkrat zanemarjamo
človeka kot osebnost in ga obravnavamo
kot diagnozo ter ga v njegovi odsotnosti,
v nekaterih primerih pa celo v njegovi prisotnosti, namesto z imenom naslavljamo z
njegovo boleznijo.» je bil kriti;en Matej.
»Podobno kot ostale medicinske sestre
tudi operacijske medicinske sestre pasivno sprejmemo nasilje kot del službe. V
začetku poklicne kariere si o tem ne upamo
spregovoriti, saj se bojimo, da bomo s tem
sprožile še več nasilja. Kasneje postanemo
neobčutljive za ta pojav in ga sprejemamo
kot del službe, pogosto pa ga zavedno ali
nezavedno tudi same povzročamo. Kot pravi Pahorjeva, je prvi korak v zmanjševanju
nasilja njegovo prepoznavanje in pridobivanje znanja o tem pojavu. Prav gotovo ne
moremo pričakovati velikih sprememb v
kratkem času. Lahko pa se za začetek pogledamo v ogledalo in se trudimo delovati
nenasilno, saj se je nenasilnega vedenja
mogoče tudi naučiti.« je zaključila svoje
predavanje Marjeta.
Izvršni odbor sekcije je po končanem
srečanju že sprejemal načrt dela v prihodnjem letu, ko ga čaka na spomladanskem
srečanju tudi volilna konferenca, jeseni pa
dvodnevno srečanje v Radencih.
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stroka - izobraževanje
Nataša Piletič

MEDICA 2008, DUSSELDORF

Od 19. novembra do 21. novembra 2008 je v Dusseldorfu potekal tradicionalni sejem medicinske opreme MEDICA, ki sva se ga
udeležili z glavno sestro bolnišnice gospo Zlato Rebolj.

Ogledali sva si sejemsko prizorišče z najsodobnejšo medicinsko opremo.
Sprva sva menili, da bova z veseljem pregledali in sledili celotnemu sejemskemu dogajanju,
vendar kaj kmalu ugotovili, da bo potrebno
enodnevni obisk organizirati tako, da bova
temeljito pregledali le posamezna delovna
področja in mogoče še malo..
Novosti na področju medicinske opreme je
veliko in še več. Tehnologija razvoja hiti s svetlobno hitrostjo, kar nakazujejo številni svetovni proizvajalci in razstavljalci.
Na koncu ugotoviš, da kljub vsemu nismo nekje na repu, da znamo in zmoremo slediti svetovnim smernicam. Imamo sodobno opremo,
ki ne zaostaja za evropskimi razmerami.
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stroka - izobraževanje
Marko Krmc

PREDAVANJE SEKCIJE ZA KLASIČNO
RADIOLOGIJO
V petek, 28.11.2008 je Društvo radioloških inženirjev Slovenije, Sekcija za klasično radiologijo, organizirala predavanje na temo: Radiološka obdelava pri vstavitvi kolenske endoproteze v Splošni
bolnišnici Novo mesto. Sekcijo vodimo zaposleni
na radiološkem oddelku SB Novo mesto.

izkušenj v restavraciji Splošne bolnišnice Novo mesto.
Mnogi so si na koncu z zanimanjem ogledali še naš radiološki oddelek in novi CT aparat.
Vsem, ki so mi pri organizaciji predavanja kakorkoli pomagali se iskreno zahvaljujem. Še posebej pa se zahvaljujem
upravi Splošen bolnišnice Novo mesto, podjetju FUJIFILM
in podjetju KOPROS Raka.

Na začetku sta vse zbrane pozdravila strokovni direktor bolnišnice Novo mesto, Josip Smodej dr.med. in predstojnica
radiološkega oddelka, prim. Branka Stracenski.
V nadaljevanju srečanja je potekalo predavanje, ki je bilo tematsko razdeljeno na tri sklope.
Marko Krmc, dipl.inž.rad. in. Franci Benedik, dipl.ing.rad sva z
vidika diagnostike radiološke obdelave predstavil protokole
in projekcije, ki se uporabljajo v pred in v pooperativni rentgenski obdelavi kolen.
Zdravnik, Gregor Kavčič, spec.ortoped je predstavil operativni poseg pri vstavitvi unikondilarne kolenske proteze.
Predavanje je bilo prijetno, sproščeno in je pri poslušalcih
vzpodbudilo mnogo zanimanja. Tretji sklop, rehabilitacijo po
vstavitvi kolenske endoproteze, je predstavila Vanja Šeničar,
dipl. fizioterapevtka.
Predavanje je zaključil Jernej Gigerl, dipl.inž. radiologije, predstavnik podjetja FUJIFILM, ki je predstavil razliko med klasično
in digitalno radiologijo. Ob takih predavanjih se zavemo, da
tudi v našemu poklicu dandanes brez računalnikov ne gre
več.
Vseh 130 slušateljev iz vseh delov Slovenije, je po končanem
predavanju (kljub slabemu vremenu - močno sneženje) ostalo na pogostitvi, sproščenem pogovoru in izmenjavi lastnih

K

o hodiš,
pojdi vedno do konca.
Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
V knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.

A

če ne prideš pr vič,
ne drugič do krova in
pravega kova,
poskusi: vnovič
in zopet
in znova.

(T. Pavček)

Vse dobro v letu 2009!
Kolektiv Radiološkega oddelka
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ABDOMEN KOT VELIKA RANA –
»ODPRTO« ZDRAVLJENJE S POMOČJO V.A.C.
BDOMINAL DRESSING SISTEMA®.
Klemen Kerin, dr.med., predstojnik kirurškega oddelka SB Novo mesto
Rok Malavašič, dr.med., vodja visceralnega odseka SB Novo mesto

Uvod:
Pri abdominalni kirurgiji je vedno možnost razprtje rane (dehiscence), možni so peritonitisi, poškodbe in utesnitev trebušne votline
(Compartment syndrom). Zdravljenje takih bolnikov še vedno
predstavlja za zdravnike velik izziv, saj je umrljivost še vedno, kljub
intenzivni, zelo visoka. V vsakodnevni praksi je želja po primarnem
zaprtju rane med kirurgi še vedno zelo visoka, ker odprt način zdravljenja v trebušni votlini vodi do številnih problemov, po drugi strani
ima pa odprto zdravljenje več jasnih prednosti.
Do dehiscence rane lahko pride zaradi
infekta, zaradi prevelikega intraabdominalnega tlaka oz. slabosti stene. Do utesnitve trebušne votline lahko pride zaradi
zmanjšanja prekrvavitve trebušnih organov, zaradi zvišanja znotraj trebušnega
pritiska. O utesnitvenem sindromu govorimo kadar se znotraj trebušni tlak zviša
preko 20 mmHg ob sočasnem zvišanju
ventilacijskega pritiska in manjšem izločanju seča. Ob zapiranju trebušne stene
je vedno potrebno upoštevati možnost
nastanka primarnega in sekundarnega
utesnitvenega sindroma.
Prednosti odprtega zdravljenja
Odprto zdravljenje trebušne votline
ima več jasnih prednosti. Prva je, da se
zmanjša tveganje za ponovno dehiscenco
in nekrozo trebušne stene.
Pri odprtem zdravljenju ima prepona
večjo svobodo gibanja, s tem je tudi
olajšana ventilacija, zmanjša se znotrajtrebušni pritisk, ob tem se zmanjša oteklina tkiv in količine tekočine v trebušni
votlini. Posledično je verjetnost nastanka
utesnitvenega sindroma manjša. Zmanjša
se tudi bakterijska obremenitev rane in
možnost okužbe z anaerobnimi mikroorganizmi.
Izrazite pomanjkljivosti takšnega načina
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zdravljenja pa so,da je velika verjetnost
spontanih fistul, če so vijuge črevesja exponirane, velika nevarnost evisceracije in
posledična izguba tekočin in beljakovin.
Povečano tveganje je tudi za okužbo rane.
Nenazadnje je velik problem retrakcija trebušne stene, kar nam velikokrat onemogoči zapiranje rane odloženo, primarno.
Zdravljenje z VAC abdominal dressing®
sistemom ta konflikt interesov rešuje na
zelo eleganten način. Pri tem načinu zdravljenja pustimo trebušno steno odprto, z
negativnim tlakom neprestano odstranjujemo izloček, bakterije ter koščke tkiva iz
rane, obenem pa omogočamo aktivno
približevanje robov rane, abdomen pa je
ves čas neprodušno zaprt.
Pri zdravljenju z VAC abdominal dressing®
sistemom je, zmanjšana možnost nastanka
utesnitvenega sindroma (ne uporabljamo

Izvleček: avtorja razpravljata o indikacijah, smislu ter lastnih izkušnjah pri uporabi V.A.C. abdominal dressing®
Abstract: the authors debate about indications, seanse AMD their own expirience using V.A.C. abdominal dressing®
sistem
tamponskih šivov), zmanjšuje se pojavnost
fistul, poveča možnost za uspešno primarno zapiranje ran in zmanjšuje potrebo
po rekonstruktivnih operativnih posegih.
Pacienti z V.A.C.abdominal dressing® sistemom lažje dihajo, možna je hitrejša extubacija. Prenosni sistemi omogočajo tudi
hitrejšo mobilizacijo.
Kako ta sistem nameščamo?
Imamo pacienta z akutno trebušno simptomatiko. Vsi kirurški postopki do namestitve
so enaki, to se pravi, napravimo temeljito
revizijo, odpravimo problem abdominalne
votline, sledi temeljita lavaža, izpiranje trebušne votline, čiščenje in če je možno takojšnje zapiranje trebušne votline, sicer se
odločimo za namestitev V.A.C. abdominal
dressing® sistema v prvotni fazi brez dinamičnih šivov. V.A.C. abdominal dressing® sistem menjavamo na 24 do 72 ur. Zapiranje
trebušne votline takoj, ko je to mogoče (ni
znakov okužbe oz. intraabdominalni tlak
padel pod 15 mmHg).
Kako nameščamo V.A.C. abdominal dressing® sistem v trebušno votlino?
V kompletu je per forirana folija s poliuretansko peno, ki jo najprej zmočimo. S tem
olajšamo manipulacijo s folijo. Folijo namestimo med črevesne vijuge in trebušno
steno, tako da je folija kompletno lepo razporejena do retroperitonealnega prostora
(črevo zajamemo kakor vrečo). Poliuretanska pena je pozicionirana v centralnem predelu. Pri majhnih ranah v zgornjem delu te
folije poliuretnasko peno zmanjšamo, ter
jo nato zmanjšano vložimo nazaj v perforirano folijo. Folije ne režemo. Standardna

stroka - izobraževanje
poliuretransko peno namestimo običajno,
ne sme pa biti v stiku s črevesjem. In ostalimi organi. Standardne folije,„T.R.A.C.
pad®“ in drenažne cevke so nameščene
kot običajno. Uporabljamo neprekinjen
negativni pritisk 125 mmHg.

Klinični dokazi
V Avstriji je bila opravljena retrospektivna
raziskava, pri kateri so preučevali prednosti
zdravljenja odprtih trebušnih ran z negativnim kontroliranim tlakom. V tej še potekajoči raziskavi so avtorji zajeli 215 bolnikov
z odprto trebušno steno. Umrljivost pacientov v skupini bolnikov, ki je bila zdravljena
običajno (odprt način zdravljenja) je bila
75 %, v primerjavi s 35 % bolniki, ki so bili
zdravljeni z egativnim tlakom (V.A.C. abdominal dressing®)(Thomas Wild)

Naše izkušnje zdravljenja z
V.A.C. abdominal dressing®
sistemom
Na Kirurškem oddelku Splošne bolnišnice
Novo mesto smo v zadnjih osmih mesecih
zdravili 11 pacientov z V.A.C. abdominal
dressing® sistemom.
Glavni razlogi zdravljenja so bili sekundarni peritonitis zaradi dehiscence anastomoz
in dehiscence zaradi povišanega intraabdominalnega tlaka. Trije pacienti so v poteku umrli, en pacient pa je bil premeščen v
KC Ljubljana. Pri ostalih pacientih pa smo
uspeli rane primarno zapreti. Naša prvotna opažanja potrjujejo izkušnje drugih avtorjev, da bolniki z V.A.C. abdominal dressing® sistemom, so lahko v neposrednem
pooperativnem obdobju neintubirani, na
spontanem dihanju.
Standardno merimo transvesikalni intraabdominalni tlak.
Merimo vsebnost beljakovin ter hematokrit v odstranjeni tekočini. Ciljni intraabdominalni tlak ob namestitvi dinamičnih
šivov je 25 cmH20. To je naša izkustvena
vrednost, pri kateri smo dosegali najboljšo
možno aproksimacijo ob še znosnem neposrednem postoperativnem intraabdominalnem tlaku. Večina primarnih menjav
VAC sistema je bila opravljena znotraj 24
ur do maksimalno 48 ur.
V fazi čiščenja za kratek čas (24 ur) namestimo široko sekundarno poliuretansko

peno. V fazi aproksimacije trebušne stene
pa smo ugotovili, da je najlažja aproksimacija z uporabo dinamičnih šivov in ozko
sekundarno poliuretansko peno. Izguba
beljakovin v aspirirani tekočini je bila
nekje do 1/3 plazemske koncentracije ob
siceršnjih sekrecijah do 1000 ml na dan
(začetne nastavitve).
Naša prva izkušnja po 11 pacientih je, da
pričnemo odprto zdravljenje pozno, druga ugotovitev je, da vztrajamo predolgo,
tretja ugotovitev je da izguba beljakovin
ne predstavlja ob nadomeščanju klinično
relevantnega problema. Četrta izkušnja
je, da je možnost odloženega primarnega
zaprtja trebušne votline ob uporabi dinamičnih šivov in manjšanju sekundarne poliuretanske folije praviloma vedno možno.
Smiselno je vse menjave opraviti v operacijski dvorani (prednost secound look). Pri
eni pacientki smo med planirano menjavo
ugotovili dehiscenco na črevesni anastomozi ob stabilnih vnetnih parametrih.

Zaključek:
Odprta trebušna votlina, sekundarni peritonitis, povišan intraabdominalni tlak so
od nekdaj povezani z visoko umrljivostjo
in obolevnostjo.
Po našem mnenju predstavlja V.A.C. abdominal dressing®, močno orodje pri zdravljenju takšnih pacientov.

Pomanjkljivost sistema je finančna zahtevnost sistema ter ne še povsem dodelane indikacije za namestitev sistema in nedodelane smernice za prekinitev zdravljenja.

Literatura:
1. Wild T.Stortecky s.et al.Abdominal dressing: a new
standard therapy of the open abdomen following
secundary peritonitis? Zentralbl chir 2006 111- 14
2. Tons C.Schachtrup A.et al. Abdominal compartment syndrome; prevention and treatment.Chirurg
2000;71(8) 918-26.
3. Schein M. Surgical management of intra-abdominal
infection:is there anj evidence? Langenbecks arch
surg 2002:387(1):1-7
4. Kaplan M. Banwell P. et al.Guidelines for the management of the open abdomen: recomendations from
a multidisciplinary expert advisory panel. Wounds
2005;17(10 supl):1.

Spoštovani!
Vsem svojim sodelavkam
in sodelavcem želim vesele
božične praznike in
srečno novo leto!
Klemen Kerin, dr.med.
Predstojnik kirurškega oddelka
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SEMINAR IZOBRAŽEVANJA ZA
NOVE PROSTOVOLJCE V SPLOŠNI
BOLNIŠNICI NOVO MESTO 5. november 2008

Gloria Murn

V prostorih Splošne bolnišnice Novo mesto je potekalo že peto
izobraževanje za nove prostovoljce. Od tega so se dijaki naše
šole udeležili štirih izobraževanj, eno izobraževanje pa je bilo
namenjeno odraslim prostovoljcem. Izobraževanje je potekalo
pod okriljem Slovenske filantropije in seveda Splošne bolnišnice Novo mesto.
V letošnjem šolskem letu se je izobraževanja udeležilo deset dijakinj iz drugega in
tretjega letnika programa TZN. Na začetku
sta nas pozdravili predstavnici obeh organizacij – iz Splošne bolnišnice Novo mesto
glavna medicinska sestra ga. Zlata Rebolj in
iz Srednje zdravstvene in kemijske šole pomočnica ravnatelja ga. Monja Pust. Kako se
poglobiti vase in na kakšen način pristopiti

k bolniku v vlogi prostovoljca, nam je skozi zanimive delavnice prikazal predstavnik
Slovenske filantropije za bolnišnično dejavnost g. Primož Jamšek. Na izobraževanju
so se s svojimi prispevki predstavile mentorice na oddelkih, kjer poteka prostovoljno
delo. Sprehodili smo se tudi čez oddelke,
kjer poteka prostovoljno delo, saj se nekateri dijaki ravno skozi prostovoljno delo

seznanijo z samimi bolnišničnim oddelki
in so kasneje v višjih letnikih neprimerno
lažji začetki praktičnega pouka.
Sam namen izobraževanja je spoznati
prostovoljno delo v bolnišnični dejavnosti, spoznati bolnišnico, naloge, pravice in
dolžnosti prostovoljca. Prijetno dopoldne
smo zaključili z okusnim kosilom.
Čeprav se je dan začel deževno, nas je
kasneje presenetil prav lep sonček. Ravno tako smo prostovoljci sončki za naše
bolnike, ki jim krajšamo dolge dneve v
bolnišnici.
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PREDSTAVITEV PROSTOVOLJNEGA DELA
V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO NA
ŠTUDENTSKI ARENI 2008
Gloria Murn, mentorica prostovoljnega dela
Na povabilo Slovenske filantropije smo se
udeležili Študentske arene 2008, ki je bila
dne 14. 10. 2008 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Predstavitve našega
dela smo se udeležile obe mentorici, Gloria
Murn in Mojca Simončič in dve prostovoljki
Karmen Bohorč in Simona Cvetan – obe
iz 4. a TZN. Na stojnici smo se predstavili
z kronološkim pregledom našega vsega
dosedanjega dela v power point projekciji.
Da je bila naša stojnica zanimiva smo v ta
namen izdelali plakat o prostovoljstvu in
obiskovalcem Študentske arene delili zvitke z mislimi o prostovoljstvu.
Obiskala sta nas tudi predstavnika Slovenske filantropije za bolnišnično dejavnost
g. Jaka Kovač in g. Primož Jamšek. Vse štiri
smo preživele prijetno popoldne v družbi
isto mislečih se ljudi.

Novo leto je neznanec,
prav lepo ga bo spoznati,
mu zaupati,
pa ne preveč pričakovati.
Staro leto je minilo,
ne oziraj se nazaj,
novega pa ne priganjaj,
presenetiti se daj.

Prostovoljci
Srednje zdravstvene in
kemijske šole Novo mesto
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TUDI LETOS SREČANJE 80 letnikov.
Že četrto leto zapored
sta Splošna bolnišnica
in Društvo upokojencev
Splošne bolnišnice organizirala srečanje vseh
upokojenih delavcev bolnišnice, ki so v tekočem
letu dopolnili 80 ali 90 let.
Na letošnjem seznamu se
jih je nabralo kar 15. Lepo
število in upali smo, da se
bodo vabilu odzvali kar v
največjem številu. Pa smo
bili organizatorji malo
razočarani. Z direktorico
Miro Retelj smo se odločili, da jubilante letos gostimo v restavraciji bolnišnice. Gostili smo:

Draga Gričar

Alojzija Anderlič

Nežka Jaklič

Frančiška Gorenc
Povabila so bile zelo vesele, poklepetale so z direktorico Miro Retelj in članicami društva upokojencev o
letih svojega službovanja v bolnišnici, o svojem počutju, o družinah, o svojem vsakdanu in ponosne so na
ustanovo, ki se vsako leto spomni svojih upokojenih
delavcev.

V letu 2008 so dopolnile 80 let še: JELENC
ANA, KRALJ VERA, KULOVEC ANA, RADE
MARIJA, ŠULN SLAVICA, VELIMIROV JUSTINA, OBRANOVIČ ANA IN TRAMTE ANA.
90 let je v januarju praznovala KRALJ ANA.
Želimo jim vse lepo in čez 10 let na ponovno snidenje.
Ivanka Hrovat v klepetu z nekdanjo sodelavko Hermino Kastelic.
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Spoštovane bolníce,
dragi bolniki,
dragoceno osebje!
V letu apostola Pavla naj voščilo vzcvete iz njegove besede in duha…
Učlovéčeni je napolnil čas z večnostjo, rojen
iz Marije objema vsakega človeka, razklenil je
spone postave iz trdote črke v svobodo Duha
resnice in ljubezni, podaril nam je Božje otroštvo in dediščino nebes.

»Ko pa je nastopila
polnost časa,
je Bog poslal
svojega Sina,
rojenega iz žene,
rojenega pod
postavo,
da bi odkupil tiste,
ki so bili pod
postavo,
da bi mi prejeli
posinovljenje.«
(Gal 4, 4-5)

Iskreno Vam voščiva BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ
- v VESELJU: »Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se!« (Flp 4,4); - v UPANJU:
»Bog Vam daj razsvetljene oči srca, da bi
vedeli, v kakšno upanje vas je poklical.« (Ef 1,18); - in v LJUBEZNI: »Nad
vsem pa naj bo ljubezen, ki je
vez popolnosti!« (Kol 3,14)!
V NOVEM LETU 2009 Vam
želiva MIRU v srcu in odnosih: »Sad Duha pa je:
ljubezen, veselje, mir,
potrpežljivost, blágost,
dobrotljivost, zvestoba,
krotkost, samoobvladanje.« (Gal 5,22-23),
in DOBRIH SADOV v
poklicu in poslanstvu:
»Živite kot otroci luči,
kajti sad luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti
in resnici.« (Ef 5,8b-9)!
Ob voščilu pa še »PRISRČNA
HVALA – BOG POVRNI!« bolnišničnemu vodstvu, osebju, bolnícam in bolnikom, pa tudi svojcem,
za sprejemanje in zaupanje, za spodbude in podporo… Naj vse dobro med nami
raste za graditev skupnosti in v blagor naše
bolnišnice!
MIR IN DOBRO,
Vaša bolniška duhovnika
Adolf Mežan in p. Marko Novak
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Biserka Simčič, vodja splošne službe

V naši bolnišnici smo
v dnevih od 28. do
30. novembra gostili produkcijsko hišo
TRIGLAV FILM in jim
omogočili drugi del
snemanja celovečernega igranega filma
Osebna prtljaga režiserja Janeza Lapajneta - pod taktirko
katerega sta v tej produkcijski hiši do zdaj
nastala dva večkrat
nagrajena igrana celovečerna filma – Šelestenje (2002) ter Kratki stiki (2006).

28

Slovenski celovecerni film -

Osebna prtljaga
V filmu nastopajo ugledna igralska imena:
Nataša Barbara Gračner, Branko Završan, Tjaša Železnik, Boris Cavazza, Grega Zorc, Klemen Slakonja, Mateja Koležnik in drugi …
Za dogajanje v filmu, ki se žanrsko nagiba
k kriminalni drami, smo se dogovorili za
sodelovanje in pomoč, tako prostorsko,
strokovno in s prostovoljnimi statisti, zaposlenimi v naši bolnišnici. Po scenariju se
enemu od glavnih likov dogodi prometna
nesreča, v kateri utrpi poškodbe glave in
zato pade v komo. Ker sta njegov oče in
dedek, oba zdravnika kirurga, prav onadva
poskrbita za njegovo oskrbo.
Tako so pri realizaciji kadrov z medicinsko
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vsebino, strokovno svetovali zdravniki zaposleni v naši bolnišnici: Lučka Kosec, Silva
Ostojič Kapš, Zoran Preveden in Josip Smodej. Zadnji je po zagotovilu in pohvali režiserja, tudi odlično odigral manjšo vlogo, z
uglednim slovenskim igralcem, gospodom
Borisom Cavazzo.
Da so kadre s področja negovalnega dela kar
najbolj identično odigrali, so strokovno poskrbele sestre: Milka Gorenc in Jožica Kupljenik,
medtem, ko sta svoje poklicno delo prenesli
v filmski svet, sestri Majda Vidmar (kirurgija)
in Barbara Švajger (interni oddelek).

Izpeljava dokaj obširnega in zahtevnega
dela snemanja filma ne bi bila tako uspešna in brez zapletov, če ne bi snemalnih
prostorov odlično pripravila sestra Zdenka
Seničar s svojimi sodelavkami.

Z veseljem pričakujemo premiero, verjamemo, uspešnega, novega slovenskega filma,
Osebna prtljaga, katerega del in utrip je
bila tudi naša bolnišnica.

Kar nekaj dela je imela s pripravo dnevnih
obrokov bolnišnična kuhinja, ki je prav
tako požela vrsto pohval s strani filmske
ekipe. Za organizacijo, koordinacijo, komunikacijo in nemoten potek dela na strani
bolnišnice je skrbela Biserka Simčič, za
Triglav film pa direktorica/producentka,
Aiken Veronika Prosenc.
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obiskali smo
Rdeči noski ponovno v naši
bolnišnici
Rdeči noski – klovni zdravniki so tudi letos obiskovali otroke v slovenskih bolnišnicah. Njihov obisk so nestrpno pričakovali tudi mali bolniki
Otroškega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto. Tokrat sta bila med
nami dr. Rozeta in pripravnik Tine. Otroci so bili dobro razpoloženi in so aktivno sledili njuni humorni predstavitvi. Sproščeno so se vključevali v igro.
Počasi so njima sledili tudi bolj plašni in nedostopni. Vsakemu sta se znala
približati. Skupaj z njima smo preživeli prijetne trenutke. Kasneje smo se
zbrali igralnici, kjer so otroci pripovedovali svoje vtise o obisku in jih strnili
na plakatu. Verjemite, da so vsem polepšali dan.
Gremo z dr. Rozeto!

Mehurčki! Hitro bom ujela enega.
Bravo, mi je že uspelo!

Tako, rdeč nosek sem dobil, zdaj sem pripravljen
za akcijo!

Pripravnik Tine ne ve, kaj imam v
steklenički.
Dr. Rozeta in pripravnik Tine sta že
pripravljena

4.
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IVANKA MESTNIK
MED MALIMI
BOLNIKI
Pisateljica Ivanka Mestnik je že velikokrat raz veselila otroke z novimi
zgodbami. V začetku
oktobra je izšla njena knjiga Veselje v
zajčjem hotelu. Veselje ob izidu prijetnih
zgodbic o živalih in
otrocih je najprej delila z malimi bolniki
Otroškega oddelka
Splošne bolnišnice
Novo mesto. Otroci
so bili ponosni, da
so spoznali pisateljico in vsebino njenega novega dela. Navdušeno so
prisluhnili pripovedovanju in aktivno sodelovali v
pogovoru. Nekateri zaradi bolezni niso mogli na
pogovor v igralnico. Pisateljica jih je obiskala v bolniških sobah in jim predstavila zanimive zgodbice.
Prijetno druženje smo nadaljevali z branjem in pripovedovanjem njenih zgodb. Naslednji dan pa so
nastale še iz virne ilustracije.

Za veselje v srcu in srečo v duši
ni treba daleč.
Le z mislijo malo vase,
pa malo k sodelavcem,
znancem in prijateljem,
k svojim najdražjim.
Potem bo svet majhen in velik hkrati,
predvsem pa lepši.

Vesele praznične dni,
v novem letu
pa obilo zdravja,
sreče, zadovoljstva in miru!

Osebje Otroškega oddelka
Splošne bolnišnice Novo mesto
z bolnišnično šolo in vrtcem
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BOLNIŠNIČNA ŠOLA IN VRTEC
VEČKRAT NAS KDO OBIŠČE

GOSPOD MARKO PLANKAR ZNA
PRISLUHNITI
Na Otroškem oddelku smo hvaležni vsakemu, ki se spomni
na bolne otroke. Gospod Marko Plankar je že večkrat dokazal, da misli na nas. Velikokrat je popravil naš televizor,
podaril nove daljinske upravljalce, ki so pogosto v okvari.
Pomoči nam nikoli ne odreče in vedno poskrbi, da si otroci lahko krajšajo čas tudi z gledanjem televizije. Najlepša
hvala za vse!
Naj bo njegova pozornost nalezljiva in naj velja rek, da zgledi vlečejo.

Na našem oddelku se marsikaj dogaja. Z različnimi dejavnostmi si znamo sami krajšati čas, veseli pa smo vsakega
obiskovalca. Kadar nas obiščejo otroci, pa je še posebno zanimivo in veselo. Občasno se pri nas oglasi skupina otrok iz
vrtca ali šole. Med drugim so bili letos naši gostje četrtošolci
in petošolci OŠ Veliki Gaber. Z veseljem smo jim razkazali
Otroški oddelek in odgovorili na njihova vprašanja. Nekatere stvari pa so drug drugemu pojasnili kar sami. Tako je
mali nadobudnež svojim sošolcem razložil, da se v steklenici z infuzijo nahaja zdrobljena hrana. Pa recite, da ni res!
Mogoče bo prav ogled oddelka komu pregnal strah pred
bolnišnico.

DANAJA MISLI NA NAS
Danaja je bila že nekajkrat na našem oddelku. Z veseljem
se je udeleževala ustvarjalnih delavnic. Z nami si je rada
ogledala tudi filme in risanke. Dokazala pa je, da je na nas
mislila še doma. Otrokom, ki bodo prihajali v bolnišnico, je
podarila veliko svojih kaset. Z veseljem jih bomo uporabili.
V bolnišnici nam otroški film ali dobra knjiga pogosto pomagata preganjati dolgčas.
Hvala, Danaja!

ROJSTVO,
TAKO ^AROBEN
TRENUTEK,
POLN
SRE^E IN
UPANJA,
NOVO LETO
PA PRILOŽNOST,
DA TE ŽELJE
PONOVNO
ZAŽIVIJO.
NAJ VAS LETO,
KI PRIHAJA
VARNO PESTUJE IN
BOGATI.
KOLEKTIV GIN-POR ODD
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SLAVNOSTNA OTVORITEV
PARKIRIŠČ ZDRAVTVENEGA
DOMA METLIKA
V petek, 5. decembra so v Metliškem zdravstvenem domu, po
dolgih štiridesetih letih slavnostno odprli dolgo pričakovana
parkirišča. Parkirišča je odprl minister za zdravje, gospod Borut
Miklavčič. V prijetnem druženju in razgovoru z ministrom je dogodek v Metliki nekoliko drugače,v verzih hudomušno zajel in
opisal prof. dr. Blaž Mlačak.
V Metliki smo se zbrali,
razlog je za slavje,
parkiriš~e je odprl Minister za
zdravje.
Županja je govorila,
kot da je na plaži,
oder z umetniki
bil je v garaži.
Direktor Panjan se je smehljal
in plesal kot » paun « mlad,
sodelavci, strokovnjaki,
njegov zlati so zaklad.
Finance v zdravstvu so problem,
nikol’ pozdravljena rana,
primanjkljaje bo rešila
magistra Jar~eva Suzana.
Direktorica Mira Retelj,
uspešna je kot Evita
in naša Biserka Sim~i~,
je uspešna kot Vizita.

Vrednost investicije skupaj z odkupom zemljišč in ostalimi stroški: ca 610.000 EUR
Financiranje: 82.000 (13%) – Ministrstvo
za zdravje, 528.000 – Občina Metlika in ZD
Metlika
Izvajalci:
- projekt: Biro smer, Željko Siročič s.p. iz
Metlike
- izvajalec del: Begrad d.d. Novo mesto
- Nadzor: Arhitekton d.o.o. Novo mesto,
g. Albert Račečič
Dela so potekala od 1.8.2008 do 5.12.2008
(zaključena 22 dni pred pogodbeno dogovorjenim rokom).
Izvedlo se je:
- 36 parkirnih mest
- garaža s 3. garažnimi mesti za urgentna
vozila in 4. mesti za patronažna vozila
- v etaži je predvideno ca 120 m2 za
ambulante.

Drag’ Minister res vam hvala,
za nasvete in ocene,
naj nam zdravstvo ve~no cveti
in nikoli ne uvene.
Prof. dr. Blaž Mla~ak
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Prihodi:
Sabina PEHIĆ, diplomirana medicinska sestra pripravnica, 1.11.2008
Matevž HARLANDER, dr.med., specializant pnevmologije, 1.11.2008
Matjaž POHAR, dr.med., specializant splošne kirurgije, 1.11.2008
Darko KRANJČEC, dr.med., specialist interne medicine, 3.11.2008
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Jernej ŠTRASNER, dr.med., pripravnik, 1.12.2008
Matej KOKALJ KOKOT, dr.med., pripravnik, 1.12.2008
Mojca MOČILNIK, dr.med., sekundarij, 1.12.2008
Vlasta MALNARIČ, dr.med., specializantka interne medicine, 1.12.2008

Odhodi:
Tanja VERŠČAJ, dr.med., specializantka pediatrije, 31.10.2008
Mateja VUKMANIČ POHAR, dr.med., specializantka ginekologije in porodništva, 31.10.2008
Mojca SIMONČIČ GODNIČ, dr.med., specializantka internistične onkologije, 31.10.2008
Katarina PROGAR, diplomirana medicinska sestra pripravnica, 3.11.2008
Darko KRANJČEC, dr.med., specialist interne medicine, 26.11.2008
Matjaž ROŽMAN, dr.med., specializant družinske medicine, 30.11.2008
Sonja ARNŠEK, dr.med., sekundarij, 30.11.2008
Valerija ŠIMEC, dr.med., specializantka družinske medicine, 30.11.2008

Voščilo DMSBZT Novo mesto
Želimo vam, da zvezde radosti žarijo v vas celo prihajajoče leto, da vsak nov
list papirja v novem letu govori o zdravju, sreči, zadovoljstvu, spoštovanju, miru,
razumevanju in uspehu.
Predvsem pa vam želimo, da se zavedamo, da ne moremo živeti sami in da je
uspeh v moči in slogi. Vezi, ki močno držijo, ne popustijo pred preizkušnjami in
izzivi jutrišnjega dne.

Srečno v letu 2009 vam želi

DMSBZT Dolenjske in Bele krajine
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PRESENEČENJE NA STROKOVNEM
IZOBRAŽEVANJU
27. novembra 2008 se je kar nekaj medicinskih sester iz naše
bolnišnice udeležilo simpozija ljubljanskega društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, z naslovom Medicinske
sestre spremljamo novosti v reanimaciji, ki je potekal v novih
prostorih Visoke šole za zdravstvo. V ljubljanskem društvu na
vsakoletnem simpoziju podelijo tudi srebrne znake za zasluge
v delovanju društva.
Dopoldanski del seminarja je bil
zastavljen kot predstavitev reanimacije v različnih okoliščinah
- na terenu - z vidika reševalcev,
reanimacija internističnega bolnika, poškodovanca, nosečnice in
novorojenca. Veliko odzivov je bilo
deležno predavanje o prisotnosti
svojcev pri reanimaciji, kar je zlasti
v skandinavskih državah že utečen
običaj, pri nas pa se s tem srečujejo reševalci na terenu. In prav reševalec je povedal tudi zaključno
misel: »Dokler prisotnosti svojcev
nismo sprejeli, nas je motila, zdaj
pa je nam in njim v pomoč. Veliko
lažje namreč sprejmejo smrt svojega bližnjega, če vidijo, da je zanj
res bilo narejeno vse.«
Na koncu dopoldanskega dela je
bila še podelitev srebrnih znakov
zaslužnim članom društva, ki smo
jo novomeščanke, naveličane dolgega sedenja, hotele kar »prešpricati«, misleč, da tako nikogar od
nagrajencev ne poznamo. Pa nas je
nekaj zadržalo na stolih. Še dobro!
Srebrni znak je namreč dobila tudi
naša nova kolegica, inštrumentarka Vesna Jarc. Nismo mogle verjeti
svojim očem in ušesom, saj o tem
ni nikomur nič povedala. Vesna se
je pred štirimi meseci zaposlila v naši bolnišnici, pred tem pa je 15 let
delala v Kliničnem centru, najdlje v
intenzivni terapiji Infekcijske klinike.
Takoj smo videle, da je umirjena,

strokovna, kolegialna, skratka, dobra sodelavka. Da so bila naša opažanja pravilna, pa
je potrdila tudi obrazložitev priznanja, ki ga
je dobila. Poleg vseh naštetih kvalitet, ki so
jih poznali in cenili tudi njeni bivši sodelavci, je bila zelo aktivna tudi v delu društva, in
poudarjeno je bilo, da jo bodo zaradi njenega
odhoda v Novo mesto zelo pogrešali. Zelo
smo se potrudile, da smo kar največ prispevale k aplavzu, ter ji v odmoru, ki je sledil, tudi
iskreno čestitale. »Pa da ne bi komu kaj povedale!« je rekla. No, kasneje se je omehčala in
privolila v objavo tega članka.
V popoldanskem delu seminarja so sledila predavanja strokovnjakov s področij, ki

se tako ali drugače dotikajo dela
medicinskih sester. Svoje videnje
problemov s katerimi se srečujemo v reanimaciji, so nam predstavili specialist sodne medicine,
pravnik, psiholog in policist. Tudi ta
del je bil zelo zanimiv, še zlasti pogled pravnika, ki je »držal« z nami,
in nam dobronamerno poskušal
povedati, kje so pasti, v katere se
lahko ujamemo pri svojem delu.
Svojci najtežje prenesejo neobveščenost in prikrivanje resnice. Tudi
slabo novico lažje sprejmejo, če se
o njej iskreno pogovorimo z njimi.
Pravno težo ima le tisto, kar je dokumentirano, zapisano. Ob nezadovoljnih pacientih, ki se spomnijo
vsake naše besede in giba izpred
nekaj let, smo zgolj z zanašanjem
na svoj spomin, v katerem je poleg
dotičnega še tisoč primerov, vnaprej obsojeni na poraz.
Zadnji dve uri sta bili namenjeni učnim delavnicam, na katerih smo obnovili znanje temeljnih postopkov
oživljanja odraslega in otroka, uporabo pripomočkov za vzdrževanje
proste dihalne poti in avtomatskega defibrilatorja. Organizatorjem
gre res vsa pohvala za kakovosten
program, odlične predavatelje in
dobro izvedbo seminarja. Meni
osebno je bilo najbolj všeč to, da
so bile vse teme zelo konkretne,
življenjske, brez nepotrebnega dolgovezenja. V enem dnevu smo spoznali novosti iz svoje stroke, dobili pogled strokovnjakov z druge strani,
ter obnovili svoje praktično znanje.
Kratko in učinkovito! Zaradi velikega zanimanja (veliko prijavljenih so
morali zaradi pomanjkanja prostora
odsloviti), bodo seminar v mesecu
marcu 2009 ponovili. Udeležbo na
njem vsem kolegicam, ki se pri svojem delu kakorkoli srečujejo z reanimacijo, res toplo priporočam.
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ozrimo se nazaj
Tone Gošnik

Po sedmih letih so v
povečano novo bolnišnico
vselili še pet oddelkov
Zgodovinskemu dnevu v aprilu 1965, ko se je »stara novomeška bolnišnica« med ljudmi kar čez noč preimenovala v »novo
bolnišnico«, je sledil nadaljnji razvoj. Kljub vsem težavam, ki so
že desetletja pestile največjo dolenjsko zdravstveno ustanovo,
je njeno vodstvo odločno sklenilo nadaljevati uresničitev načrtov iz leta 1960/1961. Pogumno se je lotilo drugega dela izgradnje bolnišnice.
Najprej je bilo treba poplačati najeta posojila, saj so stroški za gradnjo in opremo nove
bolnišnice od avgusta 1961 do aprila 1963
narasli na milijardo in 54 milijonov dinarjev.
Seveda nikakor niso bili pretirani: po končanih obračunih je stala pridobljena nova postelja komaj 5.200.000 dinarjev. Gradnja je
bila kljub vsem težavam docela utemeljena
in razumna.
Stroške so pokrile dotacije in posojila iz raznih skladov. Med njimi je bilo tudi 350 milijonov dinarjev iz dotacije sklada za gradnjo
bolnišnic okraja Ljubljana, posojilo 65 milijonov din iz sklada za negospodarske investicije Slovenije, 210 milijonov iz republiškega
sklada za socialno zavarovanje ter najeto
posojilo občine Novo mesto 147 milijonov
din. Nekaj nad 163 milijonov je prispevala
bolnišnica sama.
Julija 1965 je bila uzakonjena
gospodarska reforma in z njo
nov način financiranja investicij. Konec leta 1965 je bila Splošna bolnišnica dolžna Komunalni banki v Novem mestu
svoje najeto posojilo, morala
pa je odplačevati tudi obroke
za podobno posojilo občinske skupščine Novo mesto. V
maju 1966 je bilo teh dolgov
še 280 milijonov dinarjev, ki bi
jih morali poravnati v štirih letnih obrokih. Direktor bolnišnice dr. Bajc je na seji upravnega
odbora govoril o možnostih
za dograditev nove bolnišni-
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ce, vendar bi lahko začeli delati šele po plačilu vseh dolgov do že zgrajenega objekta.

Pogumno do dveh
prizidkov
Proti pričakovanju so se razmere ugodno
razvijale in že leta 1968 so v bolnišnici začeli snovati načrte za nadaljevanje gradbenih
del. Zgradili naj bi dva trakta – prizidka
k novemu objektu. S tem bi se približali
prvotnemu osnutku o gradnji stavbe v
obliki črke H.

oddelek, več postelj pa naj bi v njih dobil tudi
kirurški oddelek. Zdaj so dodatno sklenili, da
se bo v nova trakta preselil še dermatološki
oddelek, ki je imel v stavbi internega oddelka slabe pogoje za delo in premalo prostora.
Hkrati bi s tem vsaj malo omilili prostorsko
stisko, v kateri se je dobesedno dušil interni oddelek. V nove prostore naj bi se vselila
tudi oddelek za transfuzijo krvi in oddelek
za patološko anatomijo. Dermatologi naj bi
na boljše čase tu počakali do zgraditve tretje gradbene faze, kot je bilo predvideno že
leta 1960.
Spet je šlo za velik denar: predračun je znašal
9.000.000 dinarjev, lastnih sredstev, posojila
Dolenjske banke in hranilnice ter kredit SGP
Pionir pa so imeli šele 8.770.000 dinarjev. Za
vračanje novih posojil ter dodatnih stroškov
za nepredvidena dela in predvidene podražitve so morali imeti še pribl. 2.500.000 din, kar
vse naj bi poravnali do začetka 1973.
V maju 1970 je začelo gradbeno podjetje Pionir kopati gradbeno jamo po prvotnih načrtih arhitekta inž. Platnerja. Dela so se ugodno
razvijala in »v rekordno kratkem času tudi izvršila«, kot je poročal direktor dr. Bajc.

Nov praznik:
25. november 1971

Dograjena dva nova trakta s 3.193 m2 površine so odprli 25. novembra 1971. PripoV tako pridobljene nove prostore naj bi se po
mogla sta, da je bolnišnica pridobila 147
prvem načrtu vselili okulistični in nevrološki
postelj in poliklinične prostore za šest
specialističnih ambulant. Dolenjsko zdravstvo je ponosno
Od 284 do 748 postelj
slavilo pomembno pridobitev bolnišnice in povečanega
Profesor dr. Oton Bajc je 28. oktobra 1971 za Dolenjski skupnega bogastva vseh, ki so
list v celostranskem zapisu z naslovom: »Prostori, ka- tako požrtvovalno skrbeli za
pomoč in zdravljenje prebivaldri in strokovnost: odlično!« med drugim povedal:
cev pokrajine.

ob združitvi obeh dotakratnih novomeških bolnišnic
januarja 1948 v Splošno bolnišnico je imel zavod 284
postelj.

Leta 1965 je ob otvoritvi »nove bolnišnice« ob koncu
prve gradbene faze bilo v zavodu 613 postelj.
Leta 1971, ob manj kot drugi tretjini prehojene začrtane poti iz 1960/1961, je število vseh postelj v Splošni
bolnišnici naraslo na 748.

Zdaj je imel kirurški oddelek
v stavbi 172 postelj v prvem
nadstropju hospitalnega, veznega in jugozapadnega trakta.
Pediatrični oddelek je ostal v
svojih dotakratnih prostorih.
V drugo nadstropje, ki ga je
izpraznil kirurški oddelek, se
je vselila dermatologija s 40
posteljami.

ozrimo se nazaj
novljeni otorinolaringološki oddelek, ki je val ginekološko-porodniški ter otorinolazačel delati februarja 1967 s 40 posteljami. ringološki oddelek in rehabilitacija, kar
Zavod je imel zdaj vse oddelke, ki so pred- vse je povzročalo vedno hujše strokovne
videni za splošno bolnišnico, še vedno pa in gospodarske zadrege. Bolnike iz teh odni imel vseh potrebnih prostorov za njiho- delkov so morali voziti na rentgenske preglevo redno delo. V bolnišnici seveda ni manj- de, v centralni laboratorij in na konziliarne
kalo volje, da bi uresničila zamisli o celotni preglede na desni breg Krke. Zavod je hkrati
dograditvi, saj je vedno zmanjkalo denarja moral prevažati vso hrano, perilo, zdravila in
in razumevanja drugih za njene potrebe in ves ostali material v nasprotno smer skozi središče mesta in čedaza uresničenje pobud o
lje gostejši promet.
nujnem nadaljevanju
tretje faze izgradnje V treh desetletjih:
Strokovni in upravosrednjega stacionarni organi bolnišninega zdravstvenega 11.641 več pacientov
ce so vedno znova
zavoda v dolenjski poopozarjali na pokrajini.
Preraščanje nekdanje lokalne trebo, da se prične
V drugem nadstropju jugovzhodnega trakta
je dobil prostore novo ustanovljeni okulistični oddelek s 35 posteljami, z lastno operacijsko sobo in z drugimi funkcionalnimi
prostori.
Tretje nadstropje tega trakta je prevzel novo
ustanovljeni nevropsihiatrični oddelek z
39 posteljami. – V severovzhodnem traktu
so zgradili prostore za specialistično ambulantno poliklinično službo: v pritličju
za pediatrični in okulistični oddelek ter v prvem nadstropju za dermatovenerološki in
nevropsihiatrični oddelek.
V kletnih prostorih je v severovzodnem traktu
dobila prostore postaja za transfuzijo krvi,
zgrajena in opremljena po načrtih Zavoda za
transfuzijo krvi v Ljubljani. – Oddelek za patomorfologijo je prevzel moderno urejene
prostore v jugovzhodnem traktu. V kletnih
prostorih so uredili jedilnico za osebje oddelkov v novi zgradbi, kakor tudi internega
oddelka in laboratorija ter lekarne. Tu je bila
še dvorana za seje in sestanke ter skladišče
kirurškega oddelka.

Zdaj je imela
bolnišnica že 748
postelj
Ob koncu šestdesetih let je imela Splošna bolnišnica v Novem mestu 748 postelj. Že leta
1966 in 1967 so obnovili prostore v prizidku
stare kirurgije in nekdanjega infekcijskega
oddelka na levem bregu Krke za novo usta-

Stroški gradnje druge
faze so znašali za novo
posteljo okroglo 84.000
dinarjev, kar je bilo spet
znatno izpod ravni podobnih pridobitev v
drugih zavodih. Takrat
so dosegali stroški takih gradenj v Sloveniji
na posteljo že nekaj
nad 200.000 dinarjev.

Kako
dolgo še
ne obeh
bregovih
Krke?

bolnišnice v osrednjo pokrajinsko ustanovo v Novem mestu
potrjujejo med drugim tudi naslednji podatki:
• leta 1939 se je zdravilo v takratnih dveh novomeških
bolnišnicah 4.674 bolnikov,
ki so dosegli v tistem letu
67.997 oskrbnih dni. Ležalna doba za bolnika je znašala 14,5 dni.
• Leta 1970 se je zdravilo v novomeški bolnišnici že 16.315
bolnikov, vseh oskrbnih dni
pa je bilo 195.924. Ležalni
dan se je leta 1970 skrajšal
na 12 dni.

Prostore v stavbi internega oddelka, ki jih je
izpraznila dermatologija, so ponovno obnovili in februarja 1972 vrnili internemu oddelku, ki je imel zdaj 120 prepotrebnih postelj.
Dolga leta je gostoljubno dajal zatočišče
tuberkoloznemu, dermatovenerološkemu
in otroškemu oddelku, zdaj pa je potreboval prezasedene prostore iz preteklih let
predvsem zase. Povečal se je dotok bolnikov, saj je bilo medtem upeljano še enotno
zdravstveno varstvo delavcev in kmetov na
Dolenjskem.
Tudi po letu 1972 vodstvo bolnišnice ni
nehalo opozarjati na nevzdržno in čedalje
bolj nespametno razdvojenost zavodovih
oddelkov. Na levem bregu Krke je poslo-

uresničevati tretja
gradbena faza, ki
naj bi strnila vse
oddelke in službe
zavoda v enotno
celoto. Medtem
zgrajena in tudi
že povečana bolnišnica na kandijski
strani je naravnost
klicala po taki ureditvi. Načrte iz leta
1960/1961 je bilo
treba uresničiti – za
to so govorili vsi pametni razlogi.

Finančno poslovanje bolnišnice je
bilo zaradi razdvojenosti objektov
na obeh bregovih
Krke močno obremenjeno. Strokovno
škodo desetletja na dva dela razbite
bolnišnice so najbolj občutili zdravstveni delavci, saj so imeli zaradi nje veliko več dela, skrbi in dodatnih resnih
odgovornosti.
Dograditev druge faze izgradnje bolnišnice zato ni bila ne zaokrožena in ne dokončana. Več o teh perečih vprašanjih, o novi
kuhinji, povečani pralnici, transformatorski
postaji in toplarni ter razširjeni čistilni napravi in še o čem si bomo ogledali v prihodnjem sprehodu skozi preteklost zavoda.
Leta 1972 je Splošna bolnišnica z nedokončano dograditvijo druge faze ostala na manj
kot na drugi tretjini prehojene začrtane poti
iz leta 1960/1961.
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fenomen
Spoštovani ljubitelji fenomenov! Rubrika se je odprla v začetku leta 2005 in z
izjemo dveh izostankov zaradi fenomena pomanjkanja časa ste lahko polna
tri leta spremljali, v kako posrečenem
svetu živimo. A ker se fenomen pomanjkanja časa pri avtorici čedalje bolje
počuti in ne kaže, da se bo odselil, se
rubrika v redni obliki poslavlja. Fenomeni pa ostajajo – le odprte oči morate
imeti. Za popotnico pa koristen nasvet
o menjavi perspektiv.

FENOMEN
DRUGE PLATI
ZGODBE
Piše Tina Cigler

Vsaka zgodba ima več plati,
kar človek rad odmisli, ker je
tako enostavneje. V opomin je
zato razvil precej pregovorov
na to temo, a je kmalu razvil
tudi prepričanje, da ima od
vseh plati prednost njegova.
Ne le, da se drugih nikoli ne
loti iskati sam; tudi noče poslušati, kadar mu jih kdo zloži
pred nos in poskuša razložiti.
Da pa bi na podlagi razumevanja druge plati spremenil
svoje mnenje, je približno toliko verjetno kot možnost, da
Rupla nekoč ne bo več vladi.
Tako je prikrajšan za mnogo
resnic, predvsem pa se redno
zapleta v prepire.
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Začne se že v peskovniku,
ko pridivja mama in te besno potegne ven, ne da bi
jo zanimalo, ali se pretep
morda ni začel zaradi sosedovega Bojana in ali imajo
strgane hlače mogoče povsem razumljiv motiv. »Nič
mi ne govori!« sikne, in
medtem ko te za komolec
vleče proti domu, godrnja,
da ima veliko izkušenj in ji
pač ni treba biti zraven, da

bi vedela, kaj se je zgodilo, in tudi ne potrebuje alternativne razlage. Potem gre
samo še na slabše. Ni vrag, da se človek
ne bi navzel. Zato praviloma pozablja, da
je naša realnost je sestavljena iz v tistem
trenutku nam dosegljivih informacij ter
naše sposobnosti, da jih sestavimo v smiselno celoto. Seveda nikoli nimamo vseh
informacij, torej tudi naša realnost nikoli
ni objektivno realna. Se pa kljub temu zelo
radi obnašamo, kot da je, ker smo zagotovo blagoslovljeni z »najbolj pravimi informacijami«. Naj ponazorim.
Tisto jutro sem dirjala po Rozmanovi ulici,
silno zadovoljna, da sem med »iti z avtom«
ali »iti peš« izbrala slednje, kajti kolona
pločevine je na odseku med Šiškovim burekom in knjižnico doživela infarkt. Premikala se je po tri granitne kocke na minuto
in ponavadi v takšnem kaosu ni opaziti posebne prijaznosti. Tisto jutro ni bilo tako: iz
parkirnega boksa nasproti knjižnice se je
v obtok poskušal spraviti nek ostareli Clio,
kar je precej časa tudi dajal vedeti s prižganimi vzvratnimi lučmi. Naposled se ga je

le usmilil nek Audi v koloni in ustavil, kar
je voznika Clia tako vzradostilo, da mu je v
zahvalo pomahal in potrobil tut-tut! Kakih
deset metrov pred mano sta po pločniku
hiteli dve dekleti. Ceremonija s Cliom, ki se
je dogajala pred mojimi očmi, se je torej dogajala za njunima hrbtoma. Ob trobljenju
sta se malo zdrznili, obrnili pa ne. Voznik
Clia se je utiril na vozišče in zapeljal pet
granitnih kock naprej, ko je ugledal Peugeota, ki se je prav tako poskušal odparkirati. Očitno navdihnjen z gesto, ki je je bil
prej sam deležen, je nemudoma ustavil.
Ker Peugeot ni pričakoval take uslužnosti,
je še kar stal, zato mu je Clio prijazno potrobil tut-tut. Dekleti pred mano sta tokrat se
složno obrnili: »Mater je en kreten živčen!«
je glasno rekla prva, druga pa je grdo pogledala in zamahnila proti njemu. Gospod
Clio je presenečeno zinil …
Vsi trije smo bili priča isti zgodbi, a je vsak
izmed nas imel svojo zveličavno verzijo.
Če bi o dogodku pobarali dekleti, je tisto
jutro ulico vznemirjal nek hupajoči kreten;
voznik Clia je prepričan, kako nesramna je
mladež; jaz pa še danes govorim, kako prijazni znajo biti vozniki v prometnem infarktu … A me ni nihče vprašal.
Dasiravno se človeku nekje v malih možganih valja misel, da je njegovo »védenje« nujno okrnjeno, z njim izjemno rad posiljuje
okolico. Vsi ostali so omejeni bedaki, ki ne
vidijo, v kakšni zmoti živijo. Takšna drža
onemogoča kulturno izmenjavo mnenj,
kar lahko redno opazujemo na sejah parlamenta, v Trenjih, na spletnih forumih ali
za lokalnimi šanki; hkrati pa onemogoča

širjenje obzorij, kar ni ravno nekaj, s čimer
bi se lahko hvalil. Rezultat je način komunikacije, ki mu rečemo »konstruktivna
debata« ali »reševanje sveta«, izgleda pa
tako, da vsak goni svoje, dokler vsem ne
popokajo žile na vratu. Nihče zares ne posluša, kaj drugi govori ali pa posluša zgolj
zato, da najde točko, na kateri bo oporekal,
in potem le še čaka primeren trenutek, da
vskoči. Niti v sanjah ne posluša s ciljem, da
bi razumel, zakaj nasprotnik razmišlja drugače in ali ima morda v čem prav.
A prav sprememba perspektive je ključ do
napredka. Vzemimo vzorec krvi. S spreminjanjem gledišča lahko iz njega izbezate
marsikaj. Če ga testirate na vsebnost alkohola, dobite rezultat za vsebnost alkohola
– ne pa tudi za holesterol, hemoglobin,
aids, tuberkulozo... Da bi ugotovili, s čim
vse je kri okužena, je treba vsakič zamenjati perspektivo, pogoj pa je posedovanje
čim širšega nabora različnih informacij in
čim bolj raznolikih mnenj. Da z raznolikostjo mnenj ni nič narobe, pa je ugotavljal že
Mark Twain: »Različna mnenja so tista, ki
sploh omogočajo konjske dirke.«

Pa srečno!

Novo leto je nez na nec, prav lepo ga bo spoz na ti,
mu zau pa ti, pa ven dar ne pre več pri ča kova ti.
Sta ro leto je mi ni lo, ne ozi raj se na zaj,
nove ga pa ne pri ga njaj, pre se ne ti ti se daj.
Vesel Božič,
ter srečno v letu 2009,
vam želi kolektiv Pljučnega oddelka

Naj Vam novo leto
nakloni srečo,
da boste
spoznavali ljudi
dobrih misli,
doživljali veselje v
družbi sodelavcev
ter sprejeli mir
iz stiska
prijateljske roke.
Sreča je kdor
verjame v srečo.
Verjemite v svojo.
Z upanjem in
zaupanjem v novo
leto 2009.

TO VAM VSEM SKUPAJ ŽELI
KOLEKTIV SLUŽBE
ZA ČIŠČENJE,
TRANSPORT IN KURIRSKA
DELA

Življenje je
potovanje,
za katerega nihče
ne dobi
zemljevida.
Vsakdo potuje po
svoje in si sproti
riše svoj
zemljevid.
Vsaka risba je
nov smerokaz
za vse,
ki hodimo po
čudovitih poteh
življenja.

2009 naj bo pot
dobre volje,
ljubezni in
zdravja.
Kolektiv
očesnega oddelka
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Besedilo T.G., slike Rudi Vlašič

Napovedovalska para Toni Gašperič - Renata Mikec in Jasna Kuljaj - Robi Erjavec
sta več kot dobro opravila svojo nalogo. Vsi štirje so bili duhoviti, sproščeni,
obvladovali so sceno: Renata in Toni na levem odru, Jasna in Robi na desnem.

HUMANITARNI KONCERT

POGLEJ ME

N

ovomeško društvo Julija, na čelu katerega stoji Jasna Šinkovec,
je pripravilo v četrtek, 20. novembra, v športni dvorani Leona
Štuklja v Novem mestu velik humanitarni koncert, ki si ga je ogledalo
več kot 2300 ljudi. Vsi nastopajoči so se odpovedali honorarjem, da
bi zbrali čim več denarja za prepotrebni mamograf za Zdravstveni
dom Novo mesto. Nastopili so: Manca Izmajlova, Lado Leskovar,
Stari bas, Vili Resnik, Ansambel Tonija Verderberja, Skater, Irena Tratnik, Pop Design, Tokac, Rock’n’band, Kristina, DeŽur, A je to, Marijan
Novina, Duo Atlantix, Zlati muzikanti, Marko Vozelj, 4Play, Davor
Borno, Stiški kvartet, Elda Viler, Eroica in Alenka Gotar. Prireditev sta
povezovala voditeljska para Renata Mikec in Toni Gašperič ter Jasna
Kuljaj in Robi Erjavec. Po zamisli scenarista Tonija Gašperiča sta bila
postavljena v dvorani, Šolski center ni zaračunal najemnine, kar dva
odra, tako da je koncert potekal brez odmorov, a je vseeno trajal debele tri ure. Nad spektaklom so bili gledalci navdušeni, organizatorji,
ki pripravljajo podobno predstavo februarja, pa tudi. Sredstva, gre
Dolenjsko belokranjska naveza, ki sliši na ime Zlati muzikanti, je ogrela več kot dva tisoč glavo množico s pesmijo
Po mivki sidišala, avtorjev Marka Pezdirca in Tonija
Gašperiča.
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Veliko število nastopajočih,
ki so se odpovedali celo
povračilu potnih stroškov.
Brezplačna dvorana, odlična
medijska podpora. Zadovoljni organizatorji, gledalci in
izvajalci. Podobna prireditev
bo tudi februarja, sredstva
pa bodo na posebnem računi zbirali do 10. marca 2009.
Humanitarnost na tej in oni
strani Gorjancev ni prazna
beseda. Najsodobnejši mamograf bo skrajšal čakalne
dobe in tako rešil marsikatero življenje.

Po končanem koncertu
je bila Jasna Šinkovec,
predsednica novomeškega
društva Julija, ki je
s pomočjo številnih
prijateljev pripravilo
odmevni in uspešni
koncert, vidno ganjena
nad veliko pripravljenost
ljudi pomagati. Zadovoljna pa je bila tudi dr.
Milena Kramar Zupan,
direktorica zdravstvenega
doma Novo mesto, ki bo
dobil v začetku leta 2009
najsodobnejši mamograf
za zgodnje odkrivanja
roka dojk. Stari je že
krepko utrujen.

kulturne drobtinice
za 250.000 evrov, bodo zbirali do 10. marca, ko naj bi
tudi kupili prepotrebno najsodobnejšo aparaturo za
zgodnjo odkrivanje raka na dojkah. Do zdaj se je zbralo na računu že čez 100. 000 evrov. Denar nakazujejo
tako posamezniki kot tudi podjetja in podjetniki, zato
je upati, da bo akcija zbiranja denarja uspešno zaključena do materinskega dne leta 2009.

Irena Tratnik Dosso, povratnica na slovensko glasbeno sceno, je zapela
Žalostni tango, najnovejšo pesem, s katero namerava osvojiti slovenske
poslušalce. Toni Verderber pa je zaigral in zapel s svojimi fanti darovalca,
pesem, ki jo je napisal Toni Gašperič. Posvetil jo je neznanemu darovalcu
ledvice, ki mu je pred sedmimi leti, ko so mu je vsadili, krepko spremenila
življenje. Pesem so fantje iz Starega trga prvič izvedli na velikem humanitarnem koncertu dializa 2000, ki ga je Gašperič s pomočjo Rudija Vlašiča
in posameznih članov Društva ledvičnih bolnikov Dolenjske pripravil v
dvorani Leona Štuklja. Z njim so opozorili na nevzdržne razmere v kletnih
prostorih dialize, kar je pripomoglo, da so odgovorni ukrepali in so dobili
bolniki s končno odpovedjo ledvic nove, svetle in lepe prostore.

Tokac - pevec skupine DAN D
je navdušil z odlično odpeto
balado. Vsi nastopajoči so
bili deležni spontanih in
dolgih aplavzov.

NOVOLETNO VOŠČILO
Pa smo spet na koncu leta, pa spet gledamo nazaj, pa spet pišemo poročila,
pa spet analiziramo, seštevamo in ugotavljamo.
Da, še vedno smo v tisti lepi rumeni stavbi, ob prelepi Krki. Da, še vedno
nas je premalo. Da, še vedno se trudimo po najboljših močeh in da, še vedno
UPAMO. Upanje so nam potrdili podpisani začetki osnutkov novogradnje.
Počakajmo, da bomo to res videli !
Ko pogledamo nazaj, na leto, ki se izteka ugotavljamo, da smo ponovno
opravili svoje delo dobro, kakovostno, po pričakovanjih. In to še vedno s
polovično zasedbo zdravnikov, DMS in administratork.
Zaposleni vseh ravni smo se ponovno izkazali in kljub vsemu sledili svoji
vesti in delali v prvi vrsti za dobro naših pacientov.
Največje bogastvo vsake organizacije smo ljudje. In ravno zaradi tega si za
prihodnje leto lahko zaželimo le, da bi odnosi med nami ostali oz. se popravili na tisto raven, ko bi vsak sleherni zaposleni prihajal na delo z veseljem,
z optimizmom, z voljo do dela,…pa čeprav še vedno samo na staro interno.
Na tisto interno, kjer vsi držimo skupaj, kjer smo vsi eno, kjer ni prostora
za kritiziranje, zatiranje, podcenjevanje.
Vsem delavcem SB NM in zunanjim sodelavcem se zahvaljujemo za uspešno
sodelovanje v letošnjem letu, z željo po nadaljnjem uspešnem sodelovanju
v naslednjem.
Vsem sodelavkam in sodelavcem internega oddelka in vašim najbližjim in
seveda vsem našim sodelavcem ostalih oddelkov in služb SB NM, želimo
mirne in prijetne božične praznike ter veliko sreče, zdravja in veselja v privatnem in službenem življenju v novem letu 2009.

V teh dneh,
ko vsem se kam mudi,
ko nas že prazniki podijo,
izberi takšne si poti,
ki prave se smeri držijo!
Naj vodijo te med ljudi,
ki te z dobroto bogatijo,
prijazne njihove oči
pa od ljubezni se iskrijo!

prim.Rafael Kapš, predstojnik internega oddelka
Marina Kokalj, glavna sestra internega oddelka
Alenka Andolšek , strokovna sodelavka
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Ali dati klošarju evro?
Prof. dr. Miro Cerar, miro.cerar@pf.uni-lj.si
Tokrat kot kolumno objavljam prispevek, ki je bil letos oktobra že objavljen v posebni publikaciji, izdani ob dnevih slovenskih pravnikov. Razlog za ta »ponatis«
je deloma v tem, da sem te dni v precejšnji stiski s časom, deloma pa gre tudi
za to, da domnevam, da ga verjetno mnogi obiskovalci te spletne strani še niste
prebrali in vam ga zato namenjam v premislek.
Ko sem v preteklih letih hodil po ljubljanskih ali katerih drugih mestnih ulicah (tudi
v tujini) sem se, tako kot marsikdo, pogosto spraševal, kako naj se vedem do klošarjev oziroma beračev, ki so me na ulici prosili za denar. Enkrat sem se počutil dobro,
ko sem jim kaj malega dal. Drugič me je
ob misli, da si bo berač za ta denar kupil alkohol, cigarete ali drugačno drogo, preplavil nekakšen neprijeten občutek z mislijo,
da bi, če bi mu dal denar, podpiral slabe
namene in lenobo. Spet tretjič sem nekako čutil, da sem krivičen, saj (lahko) dam
le enim, ne pa vsem itd. Skratka, vedno so
bila v zvezi s tem vprašanja, dvomi, nemir.
Tudi ko sem se s kom o tem pogovarjal, poslušal takšna in drugačna razmišljanja in
nasvete, sem vedno čutil, da me nobena
(razumska) razlaga nekako ne uspe pripeljati do pravega odgovora.
Potem sem nekega dne dojel, da je vse
skupaj zelo enostavno. In da se dá celo
nekako razložiti. Čeprav je razum v zadevah srca nemočen, nujno potrebujemo
oboje. Stvari je treba tudi razumeti, jih
znati pojasniti, sebi in drugim. Seveda je
treba takšno razlago občutiti, kajti sicer
ostane zgolj intelektualno prazna. Toda
brez intelektualne razlage je tudi srce slepo in lahko z najboljšim namenom ravna
narobe.
Morebiti že poznate pretresljivo zgodbo o
človeku, ki je v divjem vojnem času skupaj
z drugimi ujetniki čakal v vrsti na naglo usmr titev, seveda brez kakšnega predhodnega pravnega postopka, pri čemer pa je uspel enemu od krvnikov prišepniti nekako
takole: »Prosim te, pusti me živeti. Tebi to
ne pomeni skoraj nič, meni pa ogromno.«
Krvnika se je ta misel dotaknila in pustil
ga je živeti (ostali so bili pobiti).
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Poskusimo o beračih in nasploh ubogih
ljudeh (tudi mi sami smo v kakšnih lastnostih zagotovo zelo ubogi) misliti na način, na katerega nas napeljuje navedena
zgodba. Mislimo zgolj preprosto: »Kaj mi
pomeni, če nekomu naklonim malce časa,
nasmeh, prijazno besedo ali navsezadnje
celo kakšen evro?« In nato pomislimo, kaj
to (lahko) v tem trenutku pomeni tej osebi. Ne razmišljajmo o vzrokih, posledicah,
stranskih učinkih in podobnem, pač pa le
o tem golem, enostavnem, v resnici nadvse neznatnem dejanju, ko tako nekomu
naklonimo delček sebe.
Preden nadaljujem, naj dodam še nekaj,
da ne bo nesporazuma. Tu ne govorim
o kakšni veliki dobrodelnosti, pač pa le
o drobnih pozornostih, ki jih lahko vsaj
občasno namenimo soljudem. Predvsem
tudi ne govorim o svoji dobrodelnosti,
kajti potem bi moral govoriti predvsem
o tem, kako premalo jo je. Lastna dobrodelnost, kakorkoli jo že razumemo, je pač
nekaj, kar počnemo ali ne počnemo. Če
začnemo o njej konkretno govoriti, jo razglašati drugim in svetu, potem to ni več
to, pač pa gre le še za ustvarjanje nekega
videza, ki godi našemu (sebičnemu) egu.
Tu bom zato raje govoril le na splošno
in predvsem o drobnih rečeh, ki nosijo v
sebi tako dobro kot slabo, vendar pa so
za vse nas pomembne, tako za izboljšanje skupnega bivanja kot za naš osebni
samorazvoj.
Poskusimo torej zdaj z razmišljanjem o
tem, ali dati klošarju (beraču) evro. Poglejmo si nekaj misli na to temo.
Pr vič, kot sem že dejal, klošarju ne damo
evra, ker si mislimo (in v tem je celo naš
dober namen), da ga bo porabil za alkohol ali katero drugo zdravju škodljivo sub-

stanco. Toda ali smo mi res toliko boljši?
Ali ne troši marsikdo izmed nas kar veliko
denarja za škodljive substance in navade
ter ali v pehanju za denar ne živimo tako
stresno, da nam to (včasih še hitreje kot
klošarju) uničuje zdravje? Seveda ima na
nek način prav vsakdo, ki reče, da je treba
beraču kupiti kakšno zdravo hrano, ne pa
dati denarja, ki ga bo porabil npr. (tudi) za
vino. Toda on potrebuje tudi vino. Tako
kot tudi kdo drug, ki ni berač. Podobno
kot npr. nekdo tretji potrebuje veliko dela
(t.i. deloholizem) ali veliko oblasti (vzvišenosti, arogance ipd.). Vse to so škodljive
stvari. Nek direktor ali politik lahko z nezdravim, nepoštenim ali zlobnim delovanjem prizadene bistveno več ljudi kot pa
kakšen berač. Obstaja tudi možnost, da
bo berač že v tem svojem (klošarskem)
življenju spoznal, da mu preveč alkohola škoduje in se ga bo odvadil. Morda se
ga tudi ne bo. Toda ali nismo nekako vsi
ljudje takšni? Vprašajmo se, koliko časa
porabimo, da se odvadimo neke slabe in
škodljive navade. Ali smo se je sposobni
odvaditi takrat, ko nam to svetujejo drugi,
ali moramo nekako dočakati (svoj) pravi
trenutek, svoje pravo (malo) spoznanje?
Drugič, klošarju ne damo evra, ker je nadležen. Rine v nas, prosjači, zahteva. Včasih je celo nesramen. Še posebej, če ne
dobi evra. Včasih je celo nehvaležen, če
ne dobi celega evra. Priznam, zoprno in
odbijajoče. Toda ali smo mi kaj drugačni?
Kaj storimo, če imamo (po naši oceni) premajhno plačo, prenizek položaj v službi,
premalo pozornosti s strani šefa ali partnerja, prepočasno postrežbo v restavraciji
ali banki? Ali ne nergamo, opravljamo in
se pritožujemo? Kaj storimo, če ne dobimo nečesa, kar si ta hip močno želimo ali
(po naši oceni) potrebujemo? Ali smo na-
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smejani, prijazni in dobri do tistih, ki nam
nočejo pomagati? Hujši je problem, bolj
postajamo neposredni v svojih zahtevah.
In kako se odzivamo na nehvaležnost s
strani drugih, npr. naših otrok. Ali jim kar
takoj prenehamo kupovati stvari? Kako
se odzivamo na nehvaležnost naših politikov, direktorjev, šefov in sodelavcev v
službi? Ali nismo na njih včasih upravičeno še bolj jezni kot na berače? Tako kot
so mnogi ljudje iz zmotnih ali utemeljenih razlogov jezni na pravnike. Ali je torej opisano ravnanje beračev, čeprav je
za mimoidoče neprijetno, res nekaj tako
nenavadnega in obsojanja vredno? Ali
ni celo bistveno bolj pošteno od našega
opravljanja za hrbtom?
Tretjič, klošarju ne damo evra, ker menimo, da laže, da se pretvarja. Res je, so klošarji, ki s prosjačenjem dobijo več evrov,
kot jih dobi v istem času kakšen slabo
plačani delavec ali delavka v tovarni ali
kje drugje. Takšen klošar se torej neupravičeno »dela reveža«. Skoraj prepričani smo
tudi, da nam klošar pogosto laže, če prosi
denarja za kruh, saj si mislimo, da ga bo
porabil za kaj drugega (zelo podobno je
npr. z romskimi in drugim berači, kjer se
nam včasih še posebej upira, ko se za namen prosjačenja uporabljajo ali zlorablja-

jo otroci). Drži, takšne laži – kolikor so pač
prisotne – niso dobre. Gre za nepoštenost,
prevaro. Toda pomudimo se spet pri drugih ljudeh, tudi pri nas samih. Ali se vam
ne zdi, da nas laži in prevare kakšnih direktorjev teh ali onih podjetij in bank, ali pa
vladnih in drugih politikov in nenazadnje
– upam, da vas ne bom preveč vznemiril
– tudi kakih pravnikov, zdravnikov, učiteljev itd. stanejo bistveno več od laži tega
ali onega berača? Samo pomislite, kako
se pogosto neprimerno troši (naš) davkoplačevalski denar, ali pa, kako ponekod
delodajalci izkoriščajo delavce (tole slednje res spominja na nekdanji marksistični
reper toar, ampak, kar je res, je res). Če bi
resnično vedeli, kako takšno nepošteno
ravnanje škodi tem (in vsem) ljudem samim, bi se nam verjetno klošarji zdeli že
skoraj kot angeli. In potem naj se še jezimo na »lažnive« klošarje?
Četr tič, za klošarje in berače menimo, da
so lenuhi (brezdelneži). Zakaj le postopajo in prosjačijo? Toliko lažjih ali celo težjih
del bi lahko postorili, pomagali skupnosti
in drugim ljudem (npr. starejšim). Res je,
da tu in tam klošarji tudi kaj (koristnega)
delajo, da npr. izdajajo svoj časopis (»Kralji
ulice«), da se občasno nekateri organizirano ukvarjajo s špor tom – in vsak, ki jim

pri tem pomaga, dela dobro delo. Ampak
ostanimo pri tistih klošarjih oziroma beračih, ki zgolj postopajo in prosjačijo. To,
da skupno ali posamično po svoje »filozofirajo« jim ne štejemo v dobro, ker ne
verjamemo, da s tem ustvarjajo kakšno posebno dodano vrednost. No, v prejšnjem
sistemu smo mnoge »filozofe« in druge
intelektualce desetletja solidno plačevali
tudi za vse tisto, kar zdaj označujemo za
totalitarno, zavržno, nehumano ipd. Pa pustimo politiko in evre, ki jih tam nekateri
mečejo stran. Pozabimo tudi na vse tiste
majhne ali velike lenuhe, ki v raznih službah vsak mesec dobijo (dobro) plačo tudi
za nedelo oziroma lenarjenje. Pustimo pri
miru celo tiste, za katere bi bilo bolje, da
ne bi delali nič, kot pa, da s svojo grabežljivostjo ali neznanjem delajo veliko škodo
(državi, gospodarstvu itd.) – za to, da bi
dali mir, bi se jim splačalo celo kaj plačati. Pustimo navsezadnje pri miru tudi nas
same, ki bi lahko marsikdaj delali kaj bistveno pametnejšega in koristnejšega od
tega, kar večkrat počnemo. Pustimo vse
to. Vrnimo se h klošarjem in recimo kar direktno, da so to zabušanti, lenuhi, bleferji,
nekoristneži in še kaj podobnega. No, in
kaj zdaj? Ali zato sedaj klošarju ne bomo
dali evra? Enega evra? Ob vseh tajfunih,
zidarjih, rupljih, viharjih, kalimerotih, barbikah, golobčkih, rjavčkih, playboyih, missicah, velikih bratih in podobnih zvezdah,
ki jim, že samo s tem, da jih imamo, namenimo milijone evrov in svojih živcev.
Petič, klošarju ne damo evra, ker menimo,
da bi se bilo z njim pravilneje pogovoriti,
ga podučiti o tem, kako si morda lahko izboljša življenje ipd. Denar pač ni vse. Klošar
rabi še bolj kot denar toplo besedo, razumevanje, morda kakšen dober nasvet ali
misel. No, seveda rabi tudi denar, ampak,
kot rečeno, denar ni vse (razen seveda, če
gre za dedovanja, odškodnine, delnice, plače ipd.). Še posebej se nam včasih – seveda
predvsem ob klošarju (pri lastnih otrocih
tega pogosto celo ne opazimo) – zdi neprimerno, da bi mu dali denar zgolj zaradi
slabe vesti, ker si pač nočemo ali ne moremo vzeti časa zanj (da bi ga pomagali
obleči, nahraniti, da bi z njim poklepetali
ipd.). Vse to drži. Toda ker nismo popolni
in ker iz teh ali onih razlogov praviloma ne
zmoremo posebej skrbeti še za klošarje, se
lahko mirno vprašamo, ali ni potem bolje,
da jim vseeno damo vsaj kakšen evro.
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Šestič, klošarju ne damo evra, da ne bi bili
krivični. Klošarjev in nasploh beračev je
veliko, žal celo vedno več. Če dam le enemu, je to nepošteno do drugega. Vsem
ne morem dati, zato raje ne dam nikomur
in načelu enakosti je zadovoljeno. Toda
med vsem in nič je še marsikaj vmes. Saj
nikoli ne dobi vsak ničesar od vseh. Pomislimo, kako včasih nekoga obdarimo in
kako smo sami pogosto obdarjeni, ne da
bi mogli točno tisti osebi ali ona nam to
kadarkoli v tem življenju neposredno povrniti. Vendar je to le naše površinsko do-

jemanje. V resnici smo vsi povezani, zato
se naše povezave tkejo tudi z neštetimi
nevidnimi tkivi. Ali torej ni bolje, da temu
ali onemu klošarju vsaj občasno namenimo kakšen evro? Kateremu drugemu ga
bo pa kdo drugi.
Ali torej dati klošarju evro? Seveda ne vsak
dan ali vedno, ko ga srečamo, pač pa vsaj
tu in tam? Takrat, ko nekako pridemo tudi
mi »na vrsto«, da pokažemo vsaj malo tovrstne pozornosti? Lahko, da se vam zdi
to že dolgo jasno ali samoumevno in vas
ta prispevek le dolgočasi. Lahko pa, da

Ponovno lučke bomo zdaj prižgali,
se spomnili preteklih dni, vse slabo bomo pozabili,
zapomnili vse dobre si stvari.
Zato zdaj sezimo si v roke, zazrimo si v oči,
zaželimo si sreče, zdravja v letu, ki kmalu se rodi.
Ko se prižgejo praznične luči
sredi bele, mrzle zime, prijateljstvo ogreje nam dlani
in želje vzpne se iz srca v višine.
Vse kar je slabo, z novim letom naj zbledi!
Vse kar je dobro, naj za vekomaj ostane!
Vse kar je lepo, naj raste in cveti!

vas zgornje misli v to niso prepričale. In
če vas v to morebiti ne uspe prepričati
krščanski, budistični, islamski ali kak drug
avtentični religiozni nauk, ki uči, da je treba pomagati bližnjemu, in sicer ne glede
na to, kdo in kakšen je, potem predlagam,
da pomislite in skušate notranje občutiti tisto zgodbo, ki sem jo navedel na začetku.
Zgodbo o človeku, ki je čakal na smrt in o
zanj milostnem krvniku. Ta kratka zgodba
je namreč več kot dovolj. Vse ostale besede sem pač prelil na papir zaradi moje in
naše skupne privajenosti, da uporabljamo
veliko besed. Ker se nam tako zdi, da povemo več in bolje. Ker se ne zavedamo,
da bi morali bistveno več časa nameniti
opazovanju, mišljenju in občutenju ljudi
in nasploh sveta okoli nas. In ob tem se
je verjetno treba spomniti tudi tistih modrih misli, ki učijo, da sta odpuščanje in
sočutje boljši od vsega ostalega. Tudi če
jih »zagrešimo v zmoti«.
Še nekaj. Čisto za konec. Pa saj ste že sami
ugotovili. Namreč to, da pričujoči prispevek v resnici sploh ne govori o klošarjih.
Niti o evrih. Govori o nas.
Vir: spletne strani IUS SOFTWARE – Ius kolumna
http://www.ius-soft wa re.si/No vi ce/pri kaz_Cla nek.
asp?id=39615&Skatla=17

Vesele božične
praznike in
srečno 2009

Društvo kroničnih
ledvičnih bolnikov Dolenjske
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O PAPIGI, KI NI
SPREGOVORILA NITI BESEDE
(Odlomek iz knjige, ki jo je izdal Toni Gašperič letos novembra. V njej so opisane prigode in nezgode tete Mare,
dolgoletne Tonijeve spremljevalke na radijski, pred leti
tudi televizijski oddaji Veseli tobogan. Ob prebiranju knjige se bo marsikdo spomnil še drugih likov, kot so: ravnatelj Krednik, tršica Ančka, Floki, srček, sosed Nace…
Branje, ki nas bo vrnilo v preteklost, ko še
nismo poznali elektronske pošte, prenosnih telefonov, celo radijski sprejemniki
so bili bolj redki, da o televiziji sploh ne
izgubljamo besed. A je bilo vseeno lepo.
Morda pa prav zato).
To je bila zares ekstra papiga; bila je majhna in živih barv, s čudnim kljunom. Teta Mara jo je kupila od nekega možakarja, ki se je poleg s prodajo
papig ukvarjal še s slikarstvom. Risal je pastirčke
in ovce na zelenih travnikih, pa zidanice, potoke
in jezerca z vilami. Ljudje so množično kupovali
njegove risbe, jaz pa sem se spomnil nanje, ko
sem zagledal papigo. Na sebi je imela natanko
enake barve, kot so se pojavljale na pocukranih
podobicah. Teta Mara je bila vsa iz sebe, ko je
obesila papigo nad štedilnik, in jo pričela učiti,
naj reče dober dan. Papiga jo je debelo gledala
in ni odprla kljuna.
Ko je teta Mara zakurila v štedilniku, je papigi odpadel kljun in pri svojem spričevalu prisežem,
da je bil iz voska.
“Uboga papiga, kljunček ji je odpadel,” je vzdihovala moja teta in zahtevala, naj skočim po
živinozdravnika.
“Nikamor ne grem, saj je tako veliko lepša, papiga!”
Teta Mara se je potolažila in cele dneve ponavljala: dober dan. Papiga pa se ni zmenila zanjo,
le kdaj pa kdaj je odprla kljunček in izpustila
svoj čiv – čiv.

“Čiv – čiv!”
“Dober dan!”
“Čiv – čiv!”
“Dober dan, trmica mala!”
“Čiv – čiv!”
“Ne, čiv – čiv, marveč: dober dan!”
Tišina.
“Aha, zdaj pa bo!”
Tišina.
“Daj, reci že vendar: do-ber daaaan!”
“Čiiiiv – čiiiiiv!”
“Dober dan šola” se je vlekla vse do takrat,
dokler ni neko noč deževalo. Zjutraj je teta
pogledala v kletko in skoraj omedlela.
“Nekdo nama je ubil papigo, kletka je vsa
krvava!” mi je prišla povedat k postelji in debele solze so ji tekle po licih.
Vstal sem in šel na balkon. Kletka je bila res
vsa rdeča, a ne od krvi, temveč od barve. Po
kletki pa je veselo skakal vrabec. Odprla sva
kletko in ptič je z glasnim čiv – čiv izginil za
hišo v svobodo.

“Mogoče ji ne prija toplota štedilnika? Dajva
jo na balkon!”

“Dobro naju je naplahtal, prevarant prevarantski! Prebarvanega vrabca sem učila govoriti! Če kdo to zve, umrem od sramu!”

Kletko sva odnesla na balkon in papiga je zaživela.
“No, reci: dober dan. Dober dan. Dober dan!”

Od tega neljubega dogodka se s teto Maro
namesto z dober dan pozdravljava s čiv
– čiv.
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ŽIVELA RECESIJA!!!
Kljub temu, da se poletje ni še niti začelo, se je zima nezadržno
bližala. Kazalec na cisterni kurilnega olja je počasi začel siliti
v horizontalo, neki črni »Nostradamus« pa je prejšnji večer na
konferenci naftnih prerokov izustil, da se bo nafta v kratkem
podražila na 200 dolarjev, kar je v trenutku ceno dvignilo za
novih 5 dolarjev, tako da je ponovno dosegla najvišjo raven v
zgodovini. Na kriznem plenumu se je sestal družinski odbor za
kurilno olje in odločil, da se kljub slabim obetom nakup odloži
še za kakšen mesec. Bingo!!!
Bili smo sredi konjunkture. Vsak obisk
bencinske črpalke je postal pogrebni
sprevod za izdatno količino denarjev.
Dražilo se je meso, mleko, makaroni,
kruh, in prav vsi so se izgovarjali na
cene nafte. Inflacija je začela dosegati
Andrejevo število, ampak s tem smo
se obremenjevali zgolj tisti, ki denar
zapravljamo za preživetje. Oni drugi,
ki ga prejemajo in iz njega ustvarjajo
gromozanske dobičke, so se s svojim
zlagano zaskrbljenim obrazom zgolj
enkrat na mesec pojavili na televiziji,
kjer so iskali opravičila za nove dvige cen, brez katerih nikakor ne bodo
mogli potrojiti rekordnega dobička iz
lanskega leta. Po drugi strani se je minister z najboljšim erektilnim stanjem
lasišča znal pohvaliti, da je gospodarska rast najvišja do sedaj. Stvar je bila
jasna: gospodarska rast je visoka, dobički so visoki, delnice rastejo, nagrade upravam in nadzornim svetom so
enormne in delavcem se bodo plače
dvignile……. Kurimandi! Teorija drži
do zadnje postavke, potem pa se na TV
pojavi Samo H&M, ki z glasom pravkar
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prehlajenega purana obtožuje delavce, da rušijo slovensko gospodarstvo
in obenem navrže, da bi bilo smiselno
ukiniti kakšen dela prost dan, za kakšno uro podaljšati delavnik in eradicirati nadomestilo za malico in prevoz
na delo. Hvala, stric Samo; zoper vsako
bolezen raste rož`ca na sveti.
Mimo nas je šlo nekaj toplih mesecev,
previharili smo nekaj viharjev in dočakali jesen. Cene nafte na svetovnih borzah so že tekom poletja začele padati in
trend se ni obrnil kljub paničnim poizkusom povzročitve umetne rasti tečajev.
Nazadnje se je izkazalo, da so amerikanosi« nekaj zabrbljali z nekakšnimi krediti in, glej ga zlomka, cel svet je zapadel

v recesijo. Naenkrat je nafta padla na
tretjino svoje prejšnje cene in delnice so
doživljale gromozanske padce. Vrli šentflorjanski kapitalisti so na sončni strani
svojih možganov nemudoma izkoristili
nastalo situacijo. Na cesto so pognali nekaj delavcev, se cmerili v ekran, kako jim
gre slabo, in obenem grozili z masovnimi odpuščanji in stečaji, ako si bo še kdo
kdaj dovolil zahtevati pošteno plačilo
za svoje delo. Nekateri, ki so svoje prejšnje podražitve opravičevali z visokimi
cenami nafte in surovin, pa so se ujeli v
lastno past in so svoje izdelke dražili še
naprej, tokrat dokazano brez razloga in
s trhlimi utemeljitvami. Nekaj izdelkom
pa je cena vendarle upadla, ali pa njih
vrednost vsaj rasla ni, kar je, če vprašate
gospoda Grimsa, huda pocenitev. Tudi
bencin se je, kljub temu, da njega podalpska cena še zdaleč ni sledila svetovnim trendom, občutno pocenil, in prvič
po dolgem času se mi je zgodilo, da sem
matično točilnico zapustil nasmejan in
celo prodajalka se mi je zdela bistveno
bolj prijetna kot poprej, ko je od mene
za isto storitev zahtevala tretjino več mojih prigaranih sredstev.
Pred kratkim se je na izredno sklicani
seji spet sestal odbor za kurilno olje, ki
je ugotovil, da je cena energenta padla
za tretjino, in je odobril nakup. Prišel
je stric s tovornjakom, natočil in naša
analitska služba je ugotovila, da smo
privarčevali 300 evrov na tisoč litrov. Za
razliko od tajkunov, oligarhov, naftnih
mogotcev, bornih mešetarjev in turbo
kapitalistov smo tokrat mirno spali mi.
Živela recesija!!!
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VSE TO JE NARAVA …
»Vse to je narava«, sta svojo razstavo fotografij v
restavraciji bolnišnice poimenovala Sandra Ulčnik in Marjan Gruban. Otvoritev 18. novembra
je ponovno dokazala, da je postal bolnišnični
razstavni prostor kraj prijetnih druženj za vse, ki
prepoznavajo lepoto v vseh njenih oblikah.
Sandra Ulčnik in Marjan Gruban
Za posebni glasbeni užitek sta s svojimi zvočnimi slikami iz
narave poskrbela glasbena gosta Robert Jerele in Primož Malenšek oziroma CAVEROCK DUO, ki za svoj glasbeni izraz uporabljata inštrument avstralskih domorodcev didgeridoo in
raznovrstna tolkala, od afriškega djembe-ja in južnoameriškega cajona, do elektronskega bobna. Glasba zasedbe Caverock je nekaj posebnega, saj so njune zvočne slike ustvarjene z barvami, ki jih zahodna, evropska stran, šele spoznava.
Avtorja razstave fotografij sta hkrati tudi mojstra besede.
Tako v njunih zapisih izvemo, da je Sandra Ulčnik že dolga leta dejavna na različnih področjih – od pokroviteljstva,

Marjana Grubana je k fotografiji pripeljala bolezen, ki je
zaustavila njegov zelo pester ritem poslovnega življenja.
Na svet in na naravo okoli sebe je začel gledati z drugačnimi očmi, predvsem pa se je naučil videti vse tisto, kar je
nenehno okoli nas, pa nam je zaradi načina življenja nepomembno ali skrito.
»Če na fotografijo površno pogledamo s stališča umetnosti«,
pravita, »bi lahko rekli, da je za končni izdelek potrebnega bistveno manj časa in truda, kot pa za slikarsko
ali kiparsko umetnino, za filmski ali gledališki izdelek. Po drugi strani pa s fotografijo ujamemo zelo
različna področja, jih zaznamujemo in shranimo
celo globlje v spomin, kot to omogočajo druga področja umetnosti.
Potrebno se je naučiti gledati in razumeti
fotografske posnetke, z vso njihovo vrednostjo, vsebino, pomenom in tudi sporočilom. To je lahko – če vemo, kaj vidimo
in kaj nam fotografija sporoča.

dobrodelnosti in prostovoljstva, pa vse do različnih oblik
delovanja na področju umetnosti. Tako se je že pred leti
seznanila in navdušila nad fotografijo. Udeležila se je nekaterih strokovnih izobraževanj, si pridobila potrebna znanja
in izkušnje in se prelevila v navdušenko za fotografiranje,
tako dogodkov kot številnih, zelo različnih prizorov narave.
Prav na tem področju danes neizmerno uživa in prikaže
svoje videnje utrinkov, ki jih tudi mi vsak dan opazujemo,
ritem življenja pa nam ponavadi ne dovoli, da bi se ob njih
ustavili in jih občudovali. Fotografski aparat je postal v njenem življenju stalni spremljevalec vseh dogajanj, potovanj
in doživljanj trenutkov okoli sebe, ki jih je vredno zabeležiti
tudi na tak način.

Za razliko od drugih umetniških del gre pri
fotografiji za zapis trenutka, ki ni in ne more
biti nikjer in nikakor drugače zabeležen za
neko svojo večnost. Prav ta poudarek je
pri sami fotografiji verjetno najvrednejši
– zaradi dejstva, da se vse zgodi v sekundi
in ostane ohranjeno za vedno«.
Sandra in Marjan verjameta, da je tisto,
kar vidita in fotografirata, smiselno predstaviti tudi drugim, čeprav to dejansko
pomeni razgaljenje njunih čustev in pogledov na svet okoli sebe.
In kaj o njunem ustvarjanju menijo strokovnjaki? Robert Kokol iz Foto Asje je
zapisal:
»Res je! Ustvarjanje Sandre in Marjana bi
lahko imenovali tudi zasvojenost ali neke vrste
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strast, obsedenost, ki je neprestano prisotna v njunih mislih.
Včasih se pojavi povsem v ospredju njunih razmišljanj, velikokrat pa je skrita in
se dogaja skoraj povsem nezavedno, v
najbolj skritih kotičkih možganov.
Mnogokrat se od nekod prikrade občutek, da ju je fotografija zasužnjila in da
ju ima krepko v oblasti.
Pa ne, da bi toliko fotografirala …, naredila toliko fotografij,…. Le nenehno
razmišljanje o njej je tako pogosto in
intenzivno…in pa dejstvo, da foto aparat ne more več ostati sam doma.
To v veliki meri velja predvsem za potepanja v naravi…gozdovi, pokrajine, morje,
posamezna drevesa,… so njun svet. Vanj
ju je korak zanesel predvsem zaradi njiju
samih, njuna duša se je tam napojila in
naužila fantazij ter novih moči.
Tisto, kar zadovoljuje Sandro in Marjana je neponovljivost motiva:
samo sekunda je lahko potrebna, da
se prizor popolnoma spremeni. Slika,
ki je vidna v nekem trenutku, se po vsej
verjetnosti ne bo nikoli več ponovila.
Morda ji bo na prvi pogled zelo podobna, toda vsaj ozek pas meglic bo lebdel
malenkost drugače, oblak bo drugače
naguban, svetloba se bo skozi atmosfero prebila drugače obarvana,…sonce,
ki je še včeraj sprejemalo radožive zlate pramene, bo po jutranjem vzhodu
popolnoma neprepoznavno ali pa bo
povsem izginilo, …, drevo na obzorju
bo polomil veter, prvi mraz bo uničil
čudovito teksturo jesenskega listja in
podoba ne bo nikoli več zaživela v istih
oblikah ...
Ko ti v nekem trenutku uspe zajeti impresijo narave, potem je ta podoba
edinstvena in neponovljiva.
Vsak dan se srečujeta z raznovrstnimi
prizori … od čudovitega sončnega
vzhoda, ki jima vošči dobro jutro, do
barvitega in s sončnimi nitkami prepletenega dneva, ki jima zaželi dober dan,
pa vse do črne noči, ki prinaša kdo ve
kaj…
Ujeti skušata trenutke v dnevu, ko lahko samo rečeta Hvala, hvala, da sva lahko del tega.«
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POSLANICA ZA LETO 2009
Neki moški se je ob sončnem zahodu sprehajal po pusti mehiški plaži. Ko je
tako hodil, je v daljavi zagledal še nekega moškega. Ko se je približal, je videl,
da je domačin. Kar naprej se je sklanjal, nekaj pobiral in metal v vodo. Vedno
znova je lučal tisto v morje.
Ko se mu je še bolj približal, je opazil, da možakar pobira morske zvezde, ki
jih je naplavilo na obalo in po eno naenkrat meče nazaj v vodo.
Sprehajalca je to početje zmedlo. Približal se je domačinu in pozdravil: «Dober večer, prijatelj. Sprašujem se, kaj počneš.«
»Te zvezde mečem nazaj v morje. Veš, zdaj je oseka in vse te morske zvezde
je naplavilo na obalo. Če jih ne bom pometal v morje, bodo poginile, ker jim
bo zmanjkalo kisika.«
»Razumem,« je odgovoril sprehajalec, »ampak na tej plaži je gotovo na tisoče morskih zvezd. Čisto nemogoče je, da bi prišli do vseh. Preprosto preveč
jih je. In ali se ne zavedate, da se to najbrž dogaja na stotinah plaž po vsej tej
obali. Ali ne vidite, da vaš trud ne pomeni nobene razlike?«
Domačin se je nasmehnil, se sklonil, pobral še eno morsko zvezdo, in ko jo je
zalučal nazaj v morje, odvrnil:«Za tole že pomeni razliko!«
Jack Canﬁeld in
Mark Victor Hansen

SKRIVNOST SREČE JE V TEM,
DA PRIČAKUJEMO MALO OD DRUGIH IN VELIKO OD SEBE.

SREČO V LETU 2009
VSEM ZAPOSLENIM V BOLNIŠNICI
ŽELIJO LABORATORIJCI

Živimo v ~asu, ko se je sposobnost sprejemanja,
uporabe, spreminjanja in prena{anja podatkov
dobesedno raz{irila onkraj na{ih mo~i dojemanja.
Ko se borimo pod plazom podatkov in informacij
velikokrat pozabimo na razumevanje in modrost.
Dragi vsi, veliko prave komunikacije, razumevanja
v prazni~nih dneh, kakor tudi v vsakem dnevu leta, ki prihaja.

Srečno!

Iztok Kos, predstojnik
patocitološkega oddelka
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Cemerna starka
Povzela po spletu: Nina Vidiček

Ko je neka stara ženica umrla na oddelku za zdravljenje
starostnih bolezni v majhni bolnišnici blizu kraja Dundee
na Škotskem, so bili vsi prepričani, da za seboj ni pustila
ničesar vrednega.
Kasneje, ko so medicinske sestre pregledovale njeno
borno zapuščino, so našle to pesem. Kakovost in vsebina
sta osebje tako prevzeli, da so kopije obšle vse sestre v
bolnišnici.
Ena od njih je kopijo pesmi odnesla s seboj na Irsko. Edina dediščina, ki jo je ta stara gospa zapustila potomcem,

Č
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Kaj vidite sestre?
Kaj vidite?
Kaj si mislite,
ko me pogledate?
Čemer na starka,
ne preveč pametna,
negotovih navad,
z očmi, zasanjanimi v daljavo.
Starka, ki izpljuva hrano
in ne odgovarja,
ko ji glasno prigovarjate,
‘Dajte no, potrudite se malo!’
Starka, za katero mislite, da
ne opazi stvari, ki jih počnete
in kar naprej izgublja
nogavico ali čevelj.
Starka, ki vam proti svoji volji ali
krotko dovoli, da počnete kar hočete,
jo kopate in hranite,
samo da mine dolg dan?
Je to tisto kar mislite?
Je to tisto kar vidite?
Potem odprite oči, sestre,
kajti to kar vidite nisem jaz!

je bila objavljena v božični izdaji novic
severnoirskega združenja za mentalno
zdravje (News Magazine of the North
Ireland Association for Mental Health).
Ta preprosta, a zgovorna pesem
se je pojavila tudi v obliki
diapozitivov.
Tako je ta drobna, stara ženica iz Škotske, brez vsakega fizičnega imetja, ki bi ga zapustila temu svetu, zdaj avtorica
»anonimne« pesmi, ki kroži po internetu:

Povedala vam bom kdo sem,
ko tukaj sedim tako mir no,
tako kot ukažete,
ko jém na vaš ukaz.
Sem desetletna deklica,
ki ima očeta in mamo,
brate in sestre,
ki ljubijo drug drugega.
Sem šestnajstletno dekle,
s krili na nogah,
ki sanja, da bo kmalu
srečala svojega ljubega.
Sem nevesta pri dvajsetih,
moje srce poskakuje,
ko dajem zaobljubo,
ki me zavezuje do konca življenja.
Zdaj jih štejem petindvajset,
imam svoje otroke,
ki potrebujejo moje vodenje,
imam varen in srečen dom.

Sem ženska pri tridesetih,
otroci hitro rastejo,
med seboj smo povezani z vezmi,
ki bi morale trajati večno.
Ko jih imam štirideset,
so moji sinovi odrasli in zdoma,
toda ob strani mi stoji mož,
ki skrbi, da ne žalujem.
Pri petdesetih se ob mojih
kolenih znova igrajo dojenčki,
zopet poznam otroke,
moje ljubljene in sebe.
Nad mano se zgr nejo temni oblaki,
moj mož je mr tev.
Ko se zagledam v prihodnost,
se vsa naježim od groze.
Moji otroci se oddaljujejo,
imajo svoje otroke,
mislim na vsa minula leta
in ljubezen, ki sem jo poznala.
Zdaj sem starka.
Kako kruta je narava!
Starost je šala,
ki iz človeka naredi norca.
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kulturne drobtinice
Telo usahne,
privlačnost in moč izgineta.
Tam, kjer sem nekoč imela srce,
je zdaj kamen.
Toda znotraj te stare razvaline,
še vedno prebiva mlada deklica.
Moje izmučeno srce tu in tam
še vedno zna kipeti od čustev.

Irma Kumer

PRAZNE ZRAČNICE
Kako prijetno je, ko ob 15.30 po dopoldanskem razdajanju
v bolnišnici opaziš prazne zračnice na avtomobilu ...
Najbrž bi ob takem dogodku marsikateri delavec bolnišnice ne mogel
ostati mirne krvi.

Spominjam se veselih
in žalostnih dni.
V mislih vedno znova ljubim in
podoživaljam svoje življenje.

Res je, da je naše parkirišče že kar
daljše obdobje prezasedeno in vsi
„popotniki“, ki prihajajo po svoj„vsakdanji kruh“ velikokrat zaradi takšne
situacije postanejo jezni in raz …

Mislim na vsa tista leta,
ki jih je bilo premalo in so prehitro
minila,
in sprejemam neizogibno dejstvo,
da nič ne more trajati večno.

Ob vsej svoji poštenosti in pozitivnemu gledanju na sleherni vsakdan,
tudi jaz nisem mogla ostati v koži
prijazne medicinske sestre!

Zato ljudje, odprite oči,
odprite oči in poglejte!
Pred vami ni čemer na starka,
pred vami sem JAZ!!
Spomnite se na to pesem,
ko naslednjič srečate starejšo osebo
in se je morda otresete,
ne da bi pogledali v njeno mlado dušo.
Vsi bomo nekega dne na njenem mestu!

Zdaj ni čas,
da bi premišljevali o
tem česar nimamo.
Raje pomislimo,
kaj lahko naredimo s
tem, kar imamo.
E. Hemingway
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merne jeze in hudobije?
Navsezadnje sem bila ob tem mojem dogodku samo žalostna, ker sem mnenja, da
smo zdravstveni delavci kulturni ljudje, z
veliko mero razumevanja in spoštovanja
do sočloveka!
Vendar sem prišla do zaključka, da že vrsto
let razmišljam popolnoma narobe in mogoče preveč naivno!

Nikakor ne morem dojeti, da osebje,
ki prihaja v bolnišnico lahko sodelavcu stori tako dejanje in ob tem na
njegovem bančnem računu povzroči škodo za najmanj 200€ težko prisluženega denarja!
Ob tem se mi poraja misel, ali sem
nekomu tisto dopoldne res storila
nekaj nezaslišanega?
Ali sem res komu storila kakšno škodo?
Ali pa je bilo to samo dejanje neiz-

Vse to vam v letu 2009
Dragi člani Sindikata zdravstva in
socialnega varstva!
Zabavajte se, uživajte v življenju, smejte
se, jokajte, delite ljubezen, ljubite se,
bodite dobri do drugih in do sebe.
želi SZSV - Sindikat zdravstva in
socialnega varstva SB NM

kulturne drobtinice

Srečno!
Novo leto nas vedno znova vabi na
pot iskanja sreče.
P.S. Ta dogodek sem (na pozitiven
način) opisala svoji 6. letni hčerki in
ob zaključku mojega pripovedovanja
mi je rekla:“Mamica, to je bil pa en zelo
grd striček!“ In nadaljevala s svojo mislijo:“ Upam, da nisi jezna! Glej, da ne
boš tudi ti spustila“ventilčke“ temu grdemu stričku, ker je to zelo grdo!“
Mislim, da si reakcijo moje hčerke lahko
vzame sleherni posameznik za vzgled!

To je pot do tvojega srca, do lastnih
želja in vrednot življenja.
Ne žar luči, ne zunanji lesk daril je
ne moreta dati. A tople besede in
dlan, ki si jo stisnemo drug drugemu, so namig, da smo s svojo pomočjo in prijateljstvom nekje v bližini,
da v tem iskanju nismo sami!
Vsakemu posebej želimo osebno doživeto praznovanje Novega leta. Naj
vam prinese osebnega zadovoljstva
ter miru v srcu!

Glavna sestra Nevrološke oddelka
Anka Prahović
Predstojnik Nevrološkega oddelka
Želimir Bošnjak
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dober tek
Pripravila Danica Jožef

Praznovanje božičnih in novoletnih praznikov je za vso
družino in za goste nekaj
posebnega, na katerega se
vsak po svoje pripravljajo. Mislim pa, da ima še največ dela
gospodinja, ki mora poskrbeti
za večji del te dobrodošlice. V
tem času mora biti miza že po
tradiciji bogato pripravljena,
kar naj bi v družino prinašalo
blagostanje in rodovitnost.
Sama dekoracija mize je zato malo bolj
zahtevna, kar od gospodinje zahteva malo
več časa in domiselnosti, priporočajo pa se
naravni materiali (les, zelenje, razni oreški,
suho cvetje, plodovi...). Ob pripravi mize se
običajno uporabi najboljši pribor in jedilni
servis, ki nam pomaga ustvariti primerno
okrasitev mize. Ob tej priliki se lahko poleg
pogrinjka izkaže tudi manjša pozornost, darilce z imenom gosta, kar kasneje pripomore k nemotenemu posedanju. Če imamo
praznični okras na sredini mize, ta ne sme

zakrivati pogledov gostov, sveče pa prižgemo takrat, ko so vsi gostje že za mizo, saj
jim s tem izkažemo prisrčno dobrodošlico
in tudi samo gorenje sveče je pod nadzorom. Kljub bujni domišljiji glede krasitve,
se moramo zavedati, da mora ostati dovolj prostora za pogrinjek in najmanj 50
cm dolžine mize za gosta. Pogrinjek se pripravi glede na jedilnik, vedno pa mora biti
prvi okrasni krožnik, podkrožnik, ki ostane
ves čas na mizi, na katerega nato postavljamo druge krožnike in je običajno večji
od ostalih krožnikov. O polaganju pribora
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Dobrodošli za
samo osnovno navodilo, levo od krožnika
položimo vilice, na desno pa nož in žlico
in sicer na zunanjo stran položimo pribor,
ki ga bomo najprej uporabili. Desertni pribor položimo nad krožnik in sicer za torte
in čvrste sladice male vilice, srednje veliko
žlico za močnate in kremaste sladice. Kozarce razvrstimo desno nad krožnikom in
sicer malo manjši kozarec za belo vino in
večji za rdeče in kozarec za vodo, ki je brez
peclja. Hrano postrežemo z leve strani, uporabljene krožnike pa pobiramo z desne. Ob
serviranju na krožnik se držimo načela, da
naj bo porcija majhna, posebno če je jedilnik bogat. Pri sestavi jedilnika moramo
paziti, da se v jedilniku ne pojavljajo jedi
iz istega živila, načini priprave hrane naj
bodo različni in tudi barvno usklajeni. Če,
nam vse to uspe, potem bo omamen vonj s
krožnika spodbudil brbončice, te bodo oživele, tudi pogled na okusno pripravljeno
jed bo mamljiv, čakamo samo še na trenutek, da se pojedina začne. Pameten nasvet,
vstani od mize takrat, ko bi še vedno nekaj
malega pojedel. Sama sem ljubiteljica slovenske kmečke kuhinje, zato sem se tudi
odločila za jedilnik s tradicijo, običajno je
to za božični večer ali Silvestrovo: goveja
juha z maslenimi žličniki ali domačimi
rezanci, pečena račka, nadevan svinjski
flam, govedina iz juhe, za prilogo hrenova omaka z jabolki, mlinci, pražen krompir, smetanov štrukelj, dušen brstični
ohrovt, mešana solata (radič, zelje), za
sladico pa hruške s čokoladno kremo in
orehova potica.

Nasvet: juho in orehovo potico lahko pripravite že dan prej.

GOVEJA JUHA
Za dobro juho potrebujemo 1,5 kg govedine, najbolje prsnega kosa ali hrbtišča,
jušno zelenjavo, vse to damo v večji lonec
s hladno vodo, solimo in počasi kuhamo,
juha ne sme preveč vreti, peno poberemo.
Ko je juha kuhana, jo precedimo in zakuhamo žličnike, ki smo jih pripravili iz 4 dag
masla, 1 jajca in 8 dag pšeničnega zdroba.
Maslo dobro umešamo, dodamo jajce, ko
je zmes gladka, dodamo zdrob. Pustimo
pol ure, nato pa z žlicama oblikujemo žličnike in jih zakuhamo v vrelo juho. Žličniki naj
vrejo 10 minut, nato posodo odstavimo.

GLAVNA JED
Potrebujemo manjšo račko, olje, sol, poper, majaron, 2 kisli smetani, 2 jabolki, 8
suhih sliv, 1/2 čebule, neslana juha za polivanje; Očiščeno račko obrišemo do suhega, natremo s soljo, poprom, majaronom,
zunanjo pa le s soljo. Z narezanimi jabolki, s
štirimi slivami nadevamo račko, povežemo
s sukancem, položimo v nameščen pekač,
prelijemo s vročim oljem in damo v pečico
ter pečemo pri 200° okoli uro in pol, vmes
jo polivamo z juho in lastnim sokom. Proti
koncu dodamo narezano čebulo, kutino,
še ostale slive in spečemo do konca.
Za nadevan svinjski flam potrebujemo 1,2
kg svinjskega flama, sol, poper, za NADEV:

dober tek

praznično mizo
1 žemljo ali 5 dag belega kruha, 6 dag masla, 2 žlici sesekljane čebule, 10 dag mlete
teletine, 10 dag mlete govedine, 2 jajci, strt
česen, bazilika, peteršilj,sol poper.
Flam nasolimo, popopramo in zarežemo,
da dobimo žep. Nadevamo z nadevom
(žemljo narežemo na koščke in navlažimo
z juho, na maslu pražimo čebulo, da postekleni, dodamo mleto meso, osolimo in pražimo). Ko se mesni sok posuši, odstavimo
in vmešamo namočeno žemljo, jajci, sol,
poper, česen, baziliko, peteršilj, žep zašijemo in pečenko položimo v pekač, prilijemo
pol zajemalke juhe in pečemo v začetku na
pri temperaturi 220°C, ko pa meso porumeni temperaturo znižamo na 180°C. Pečenko ves čas zalivamo s sokom in po potrebi
obračamo. Pečemo okoli 2 uri in pol.

odlijemo, mlince stresemo v posodo, zabelimo s sokom od račke in ponudimo k rački.
Skuhan krompir olupiš in razrežeš ter ga
na maščobi pražiš, proti koncu lahko malo
zaliješ z juho in posoliš.
Za štrukelj potrebuješ vlečeno testo in
nadev iz goste smetane (Milerama), 7 dag
sladkorja, 3 jajca, 5 dag belega kruha, limonina lupina, smetana za preliv. Vlečeno testo razvlečemo in namažemo z nadevom
(v skledi zmešamo smetano, sladkor, rumenjake, limonino lupino in tanko narezan
kruh, nazadnje pa še sneg), štrukelj zvijemo in spečemo, okoli 45 minut pri 180°C.
Očiščen radič operemo in v skledi zmešamo z strtim česnom, soljo, bučnim oljem,
kuhanim krompirjem ali kuhanim fižolom.

PRILOGE

SLADICA

Jabolčni hren (domači hren naribaš, ga
zaliješ z vrelo juho, naribaš jabolko, malo
posladkaš, dodaš kis in olje, premešaš) in
ponudiš toplo.

Za sladico bomo potrebovali 50 dag grenke čokolade, 3 žlice smetane, 2 žlici pomarančnega likerja, noževa konica začimb za
medenjake, 4 hruške iz kompota;

Brstični ohrovt očistimo, operemo in nato
blanširamo v slani vodi, ki smo ji dodali kumino in česen. Po nekaj minutah jih stresemo na vroče olje, kjer smo že prepražili
čebulo, dodamo slanino, vse skupaj premešamo in pustimo, po želji lahko dodaš malo
kisle smetane, namesto slanine pa dodaš
žličko maščobe od račke.

Grenko čokolado grobo sesekljamo in
nad vročo vodo razpustimo in med mešanjem dodajamo smetano, liker in začimbe. Kremo enakomerno porazdelimo po
desertnem krožniku. Hruške odcedimo, narežemo na krhlje in pahljačasto zložimo na
krožnik ob čokoladi ali v čokolado, poleg še
okrasimo smetano, čokoladne ostruške in
dodamo listič mete. Postrežemo s sladkim
chardonayem.

Mlince razlomimo, poparimo jih z vrelo
vodo in pokrijemo, za 10 minut, nato vodo

Orehova potica- krhko kvašena: potrebujemo 60 dag moke, 3 dag kvasa, 1 žlička
soli, 2 dl mleka, 14 dag sladkorja, 14 dag
masla, 4 rumenjaki, sol, 1 zavitek vanilina,
maščoba za model;
Za nadev: 40 dag mletih orehov, 2 do 3
dcl mleka ali sladke smetane, sladkorja po
okusu, 1 do 2 žlici ruma ali slivovke, sneg
iz beljakov;
Kvas zmešamo z žličko moke, mlekom in
sladkorjem, počakamo da se malo dvigne,
iz vseh sestavin naredimo kvašeno testo,
je bolj kot za kekse, ga razvaljamo, namažemo z nadevom (zmlete orehe poparimo
z vrelim mlekom ali smetano, tekočine ne
sme biti preveč, dodamo rum, slivovko,
sladkor in nazadnje še sneg), s pomočjo
prta zvijemo in damo v namaščen pekač,
zjutraj potico spečemo v srednje vroči pečici, pustimo jo nekaj časa v modelu, zvrnemo in posipamo s sladkorjem.
Juho ponudimo v jušniku.
Na servirni pladenj položimo ob robu govedino iz juhe, pečeno račko, jabolko, slive
in kutino dodamo še rezine nadevanega
flama, po sredini pa nadevamo ohrovt,
mlince, krompir in hren. Radič lahko postrežemo v skledah za solato ali pa dobi
vsak svojo solato.
Naj na koncu dodam samo še to, da vam želim lepih trenutkov ob pokušanju pripravljenih jedi, v novem letu pa veliko zdravja
in delovnih uspehov.
Dober tek vam želi vaša kuharica Danica
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šport in rekreacija
Zdravka Žižić

Jesenski pohod na
V nedeljo, 23. novembra, smo se
» ledvični rekreativci«, naši družinski člani in prijatelji odpravili na
jesenski pohod, tokrat na področje občine Šmarješke Toplice,
točneje na Koglo.

Sončno jutro, nekoliko mrzlo, nas je opozorilo, da je potrebno natakniti kako oblačilo več, tudi rokavice in kapa sta bila
dobrodošla. Pohodniške palice in poln
ruzak, pa sta tako ali tako naša spremljevalca, čeprav se običajno izkaže, da malice iz ruzaka nikoli ne potrebujemo.
Tokrat z Joškotove strani, Joško Šimic je
naš minister za šport, ni bilo prav nobenega namiga za kakršno koli presenečenje.
Ves čas se je držal zadržano, s seboj je pripeljal celo mamo in hčer, kar je dalo slutiti,
da se odpravljamo na resno turo. Ko smo
naše jeklene konjičke lepo razporedili na
parkirišču pred Osnovno šolo Šmarjeta, se
je pripeljal še en naš član, Lužar Branko s
družino oz. po domače mu pravijo Lužarjev
Franci. In sledijo je prvo presenečenje, »mizica pogrni se«, kajti Franci, žena in hčeri
so nam pripravili pogrnjeno mizo polno
slastnih dobrot: vroč čaj, kavico, domače
napitke, dišeče pecivo… Vsi smo se obrnili proti Joškotu in čakali njegovo reakcijo.
Nagajiv nasmeh je dal slutiti, to še ni vse!
Kmalu, ko smo krenili na pot, ki nas je vodila mimo domačije Jožeta Gregorčiča (ki
je tudi naš sotrpin!), se je zgodba znavo
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ponovila. Tokrat z domačim obloženim
kruhom in napitki, ki jih je Jože pripravil
za vse nas. Kar resno smo se morali »vzeli
v roke«, da smo lahko nadaljevali po načrtovani trasi, najprej mimo vasi Brezovica
in po dolini Zavetršce. Sledil je prvi vzpon
skozi vinsko gorico Sončnik in Ravnik. Pot
smo nadaljevali mimo Beretičeve zidanice,

v kateri je bila med NOB partizanska bolnišnica, do Turjaške doline. Med potjo je bilo
slišati prijetno kramljanje in otroški smeh.
Po dobrih dveh urah smo se povzpeli na
417 metrov z vinogradi porasel hrib Koglo.
Na vrhu hriba stoji cerkvica Sv.Lenarta, v
kateri nam je starejša hči družine Lužar
prebrala zgodovino kraja in cerkve. Nekaj

šport in rekreacija

Koglo (Haeglein)
časa smo se zadržali na vrtu pred cekrvijo, s
katerega se razprostira čudovit pogled po
Šmarješki dolini in širši okolici. In ker je bil
dan sončen, smo videli zelo daleč.
Domačinka, ki nam je odprla vrata cerkve,
nas je povabila še v privatno zidanico, ki
se razprostira pod zemljo, tik pod cerkvijo.
Kaj takega človek res ne vidi vsak dan in
se sprašuje od kod ljudem ideje, smisel in
načrti za kaj takega. Celo poseben prostor
imajo za kuhanje zeliščnih napitkov, vinoteko, prostore za goste, čudovito kuhinjo…
in prav posebne mize iz lesa (korenin dreves) in stekla.
Sledil je spust v dolino skozi Mevce, kjer so
nas znova ustavili člani družine Lužar, tokrat oče Tone in mlajši sin Roman. V njihovi
zidanici nas je čakalo novo presenečenje:
poskušnja vin, ogled številnih diplom za
dober pridelek ter domači mesni proizvodi, kruh in nove izbire peciva. Kaj
kmalu je bilo slišati tudi pesem, kar
je pomenilo, da je poskušnja vin še
kako uspela. Vmes so se nam pridružili še zamudniki, ki jih je na plano zvabilo predvsem lepo vreme in
telefonski klici, da se imamo čudovi-

to in da ne vedo, kaj zamujajo. Lužarjevi so
poskrbeli, da so nas »izgubljenci« našli, saj
je potk in cest med zidanicami toliko, da se
človek kaj lahko zgubi. Dan se je nagibal že
v pozno popoldne, zato smo morali kreniti
naprej. Domačine smo povabili,da se nam
pridružijo na kmečkem turizmu Škrbina,
kjer nas je čakalo pozno kosilo. Veselje,
pesem, žvrgolenje otrok… vse skupaj je
samo potrjevalo, da smo preživeli čudovit
dan v družbi prijaznih ljudi. Ko sem se že
v mraku vsedla v avto, se nekateri še vedno niso mogli posloviti. In včasih se naši
člani sprašujejo, običjano tisti, ki čepijo
doma, kaj jih vleče na pohode? Kako naj
jim »povemo«, da se imamo vedno zelo,
zelo lepo.
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KOGLO - Zgodovinski in umetnostnozgodovinski pregled.
France Blaznik piše, da se Koglo (Haeglein) prvikrat omenja leta 1318 v klevevškem urbarju, po Milku Kosu pa je
vas Sela (uilla Dorflein) v listinah navedena že okoli leta
1306. Zanimivo je, da srednjeveške listine ne navajajo cerkve. Ta se v pisnih virih prvikrat pojavi šele v 17. stoletju in
sicer v zapisnikih iz let 1667 in 1677, in leta 1689 tudi v
Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske. Zapisnik v goriškem
arhivu iz leta 1753, iz katerega črpa Volčič, pravi, da je cerkev posvečena sv. Barbari, da je pri oltarju te svetnice tudi
bratovščina sv. Barbare in da so maševali le pri tem oltarju.
Kot cerkev sv. Barbare je stavba vrisana še na jožefinskem
vojaškem zemljevidu iz let 1763-1787. Čeprav v kartam
pripadajočem opisu cerkev ni neposredno omenjena, pa
jo lahko prepoznamo v tekstu, ki pravi, »da je od cerkve, ki stoji na samem na vzpetini
pri Gorenji vasi pri Šmarjeti, mogoče s strelom dobro doseči dolino, ki leži pred njo,
in pot, ki prihaja v vas.« Letnica 1532 in napis v gotski minuskuli »GOTT HILF UND S.
ELIAS« (Pomagaj Bog in sveti Elija) na bronastem zvončku v zakristiji govorita, da je
cerkev sv. Lenarta dosti starejša od prvih arhivskih navedb.
(VIR: Po knjigi UMETNOSTNI SPOMENIKI V ŽUPNIJI ŠMARJETA)

BOŽIČNI
TEČAJ
Tudi letos med novoletnimi počitnicami organiziramo tečaj alpskega smučanja in deskanja na snegu. Tečaj bo potekal na smučišču Bela od 26.12. do 30.12.2008. V ceno
so všteti: prevoz z avtobusom, smučarska
karta, malica in učitelj. Po predhodnem
dogovoru si je možno brezplačno izposoditi smučarsko opremo (smuči, smučarske
čevlje in čelade).

Prijave in informacije:
nusa.more@gmail.com
Nuša More 031 375 908
Živa Pečavar 031 367 086
58

ODRASLI

OTROCI IN
ŠTUDENTI

SMUČANJE

145,00 €

135,00 €

DESKANJE

165,00 €

155,00 €

Odhod smučarskega avtobusa bo pred trgovino
Tuš v Portovaldu ob 8:00, prihod pa predvidoma
ob 14:00.

nagradna križanka

NAGRAJENCI KRIŽANKE IZ PREJŠNJE
ŠTEVILKE VIZITE:
1. nagrada: Jožica ROLIH, Petelinjek - NM
2. nagrada: Dušanka PLUT, Semič
3. nagrada: Martin KASTELIC, Brusnice
Pravilni odgovor se glasi: PRIMARNO
ZDRAVSTVO

Nagrajenci lahko nagrade dobijo osebno v splošni službi pri gospe Biserki SIMČIČ!

Pravilno izpolnjene kupone križanke pošljite
na naslov uredništva!

NAGRADE TOKRATNE KRIŽANKE SO:
1. NAGRADA: knjiga
2. NAGRADA: majica
3. NAGRADA: praktična nagrada

Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
Tel: 07 39 16 130, fax: 07 33 23 097,
e-mail: biserka.simcic@sb-nm.si

NeoSeptolete vsebujejo cetilpiridinijev klorid.

ZMAGA
ZA VAŠE GRLO.
Septolete in Septolete D z antiseptičnim delovanjem temeljito počistijo
z viri bolečine in vnetja v vašem grlu. Septolete plus pa s protibolečinskim in
protimikrobnim delovanjem hitro pomagajo pri močno bolečem in vnetem grlu.
Tudi novi člani družine Septolete, NeoSeptolete s prijetnimi okusi zelenega
jabolka, limone in divje češnje, bodo z aktivnim delovanjem poskrbeli, da bo
z vašim grlom vse v redu.

Septolete . In vaše grlo spet deluje.

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

